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من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات  متطلبات إدارة األزمة التعليمية يف ادلدارس االبتدائية
 ادللخص

ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة متطلبات إدارة األزمة التعليمية من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات يف ادلدارس االبتدائية يف مدينة 
القبة، وقد استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي، وقاـ ببناء أداة الدراسة؛ وىي عبارة عن استبياف يقيس أربعة رلاالت، وبعد 

التحقق من صدؽ األداة وثباهتا، أظهرت نتائج الدراسة حتصل مجيع اجملاالت يف إدارة األزمة التعليمية على نسب مرتفعة يف 
استجاابت العينة، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً حسب متغري اجلنس، وأال وجود ألية اختالفات يف استجاابت العينة تعزى 

دلتغري ادلؤىل العلمي، ويف ضوء النتائج أوردت الدراسة رلموعة من التوصيات؛ منها ضرورة تدريب مديري ادلدارس على مواجهة 
األزمات، ونشر ثقافة إدارة األزمات بني ادلعلمني وادلعلمات، وتدريبهم على االتصاؿ ادلباشر مع اإلعالـ والرأي العاـ 

Abstract 
The aim of this ongoing study was to identify the requirements for crisis management in the 

educational institutions from teachers' perspective in Elquba district. Only preparatory 

schools were targeted. A descriptive survey strategy was used in the study where the author 

collected, validated and verified data by using a questionnaire through which (4) scopes, were 

covered. The study showed that all scopes were very sensitive to the variable sample 

responses. It was also noticeable that the sample response, was irrelevant to gender and 

teachers' qualifications. Based on the study's findings, it was highly recommended that the 

training programs assigned to schools managers, was necessary and making the culture of 

crisis management, prevail in the educational institutions, and also, opening a direct channel 

with public media in the time of crisis, was required. 
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 اإلطار العام للدراسة: أوالً 
  ديكن القوؿ إننا نعيش يف عامل األزمات، فهي جزء منا، وضلن جزء منها، وقد تسارعت األزمات وتنوعت حىت :ادلقدمة . 1 

أصبحت ظاىرة للعياف، فال يكاد خيلو موقع أو مكاف من أزمة ما، ويبدو ىذا جلياً من خالؿ االطالع على األحداث العادلية، 
وما أتيت بو وسائل اإلعالـ ادلختلفة من أخبار عن األزمات، سواء أكانت اقتصادية، أـ سياسية، أـ تعليمية، أـ صحية، أـ 
غريىا، وىذا األمر يتطلب ضرورة أف تكوف األزمة أكثر حضوراً يف وعينا، وفكران، وإدارتنا، حىت ديكننا التخطيط دلواجهتها، 

. وتفادي سلاطرىا
 أصبح استخداـ ادلنهج العلمي كأسلوب للتعامل مع األزمات والكوارث ضرورة ال زليد عنها، ليس دلا :مشكلة الدراسة . 2

حيققو من نتائج إجيابية يف إدارة األزمات فقط، بل ألف استخداـ البديل غري العلمي قد يكوف من اخلطورة مبكاف، ألف نتائجو 
ستكوف مدمرة بشكل كبري، وتزيد من تفاقم األزمة، وحدهتا، ومن ىذا ادلنطلق أتيت أمهية اإلحاطة والدراية التامتني أبسلوب إدارة 

األزمات ومنهجها، والتعامل معها يف إطار ختطيطي علمي، ومن خالؿ متابعة الباحث للواقع الًتبوي، وحبكم ختصصو، تبني 
افتقار ىذا الواقع بشكل شبو كامل للدراسات الًتبوية يف ىذا اجملاؿ، وألمهية إبراز الصورة احلقيقية دلتطلبات إدارة األزمات يف 

مؤسسات التعليم االبتدائي، جاءت ىذه الدراسة دلعرفة أىم تلك ادلتطلبات، وكيفية مواجهتها، وقد حاولت اإلجابة عن األسئلة 
:  اآلتية

 ما متطلبات إدارة األزمات التعليمية يف مدارس التعليم االبتدائي من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات؟: السؤاؿ األوؿ
ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف استجاابت العينة دلتطلبات إدارة األزمة التعليمية تعزى دلتغري التخصص : السؤاؿ الثاين

 ؟(أديب ػ علمي)العلمي 
معلمات ػ )ىل توجد اختالفات يف استجاابت العينة دلتطلبات إدارة األزمة التعليمية حسب متغري اجلنس؛ : السؤاؿ الثالث

 ؟(معلموف
:  حتددت أىداؼ الدراسة فيما أييت:أهداف الدراسة . 3

. ػ معرفة أىم متطلبات إدارة األزمة التعليمية يف ادلدارس االبتدائية من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات
ػ الكشف عما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ متطلبات إدارة األزمة 

. (ادلؤىل العلمي، اجلنس)التعليمية تعزى دلتغريات 
ػ تزويد صانعي القرار والقائمني على إدارة األزمات أبىم متطلبات إدارة األزمة التعليمية، وكيفية استخداـ ادلنهج العلمي يف إدارهتا، 

. والتخطيط ذلا
. ػ صياغة بعض التوصيات وادلقًتحات اليت قد تسهم بقدر ما يف حتسني إدارة األزمات التعليمية، وتطويرىا

:  تكمن أمهية الدراسة فيما أييت:أمهية الدراسة . 4
ػ  ىذه الدراسة ىي األوىل من نوعها ػ حسب معرفة الباحث يف تناوؿ موضوع متطلبات إدارة األزمة التعليمية يف مدارس التعليم 

. االبتدائي، يف مناطق تعليمية زلددة
. ػ قد تسهم ىذه الدراسة يف إاثرة اىتماـ الباحثني لدراسة جوانب أخرى يف إدارة األزمات التعليمية مل تشملها ىذه الدراسة
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. ػ ديكن أف يستفيد العاملوف يف رلاؿ إدارة األزمات التعليمية من نتائج ىذه الدراسة
 اقتصرت ىذه الدراسة على معرفة متطلبات إدارة األزمات التعليمية يف مدارس التعليم االبتدائي من وجهة :حدود الدراسة . 5

. ـ2019-2018نظر ادلعلمني وادلعلمات يف مدينة القبة، وقد مت تطبيقها خالؿ العاـ الدراسي 
اإلطار النظري للدراسة :  نياً 

 :ـ  مفهوم األزمة التعليمية ومراحلها1
األزمة عبارة عن مشكلة معقدة، وحالة اضطراب يف التنظيم وإخالؿ يصعب حلها ابلطرؽ التقليدية، فهي حدث : ادلفهوم العام

مفاجئ غري متوقع، يؤثر على ادلنظمة كلها، ويشّكل هتديداً صرحياً لبقائها، ومن مث وجب البحث عن وسائل إلدارهتا بشكل يقلل 
أتثريات حادث معنّي ختطت حدود احلادث، لتؤثر على النظاـ ككل، وتشكل هتديداً دلستقبل " من نتائجها السلبية، فاألزمة ىي 

 .[11] "ادلنظمة، وهتديداً للخطط الرئيسة اليت تقـو عليها
   ويعد موضوع إدارة األزمات األكثر شيوعاً يف الفكر احلديث، وقد ازداد اىتماـ ادلفكرين هبذا ادلوضوع ال لكونو واقعاً ال مفر 

منو، وإمنا إلجياد السبل اليت ديكن من خالذلا توّقي ىذا البأس، واإلقالؿ من خطورتو، فاألزمات حدث أبدي أزيل، وجد منذ بدء 
.  اخلليقة، وسيظل موجوداً، وال ينفك عن احلضور بعد كل حني

   وادلشكلة قد تكوف صغرية، وقد تكرب فيصعب حلها، وتصل إىل طريق مسدودة، فتتحوؿ إىل أزمة، ومصطلح األزمة جرى 
استخدامو يف اجملاالت الطبية، إذ يصف الطب بعض احلاالت ادلرضية ابألزمة القلبية، وقد اختري ذلا ىذا االسم ألهنا أتيت فجأة 

دوف توقع، وترتفع درجة اخلطر فيها، وذلا مضاعفاهتا، لذا جتب مواجهتها أبساليب غري تقليدية، فهي تتطلب السرعة يف 
   .[19 ]  معاجلتها، والدقة، وادلهارة

ديكن تعريفها أبهنا العملية اإلدارية ادلستمرة اليت تتنبأ ابألزمات ادلتوقعة، وترصدىا، وحتدد اإلمكاانت : مفهوم إدارة األزمة
  . [ 9  ]  دلواجهتها، واحلد منها يف أسرع وقت، وأبقل تكلفة

األزمة التعليمية ىي مشكلة أو حالة تواجو النظاـ التعليمي، وحتتاج اختاذ قرارات سريعة دلواجهة التحدي : مفهوم األزمة التعليمية
الذي دتثلو تلك ادلشكلة، فهي موقف مضطرب حيوؿ دوف حتقيق األىداؼ الًتبوية والتعليمية ادلوضوعة، ويتطلب إجراءات سريعة 

وتظهر األزمة التعليمية يف حالة وجود ىّوة بني األنظمة التعليمية الداخلية، وادلتغريات السياسية  لتفاديو، والتقليل من سلاطره،
واالقتصادية والتقنية، إذ تتسم ىذه األخرية ابلتغري السريع الذي ال ديّكن األنظمة التعليمية من مواكبتها، فتحدث اذلّوة، ما يؤدي 

 .إىل ظهور األزمة التعليمية
   أما األزمة يف ادلدرسة فهي حدث مفاجئ يؤثر سلباً على ادلدرسة، ويسبب حالة من الضيق واإلرابؾ، ويتسم بعدـ قدرة ادلدير 

على مواجهة ىذا ادلوقف، نظراً الستخدامو الطرؽ التقليدية يف احلل، ما يعين ضرورة وجود أساليب وطرؽ أخرى غري مألوفة 
. للتعامل مع األزمات

 :  دتيل األدبيات احلديثة إىل وجود ثالث مراحل لألزمات التعليمية، ىي:مراحل األزمة التعليمية
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ىي فًتة زلددة غري ظاىرة للعامل اخلارجي، وفيها يكثر تكرار األعماؿ غري ادلتقنة، اليت Pre-crisis   :اػ مرحلة ما قبل األزمة
دتثل يف ذاهتا إشارات حتذيرية للقائمني على ىذه ادلؤسسات، فهي إشارات تسبق األزمات، وتعج بًتاكم ادلشكالت دوف 

. االعًتاؼ هبا، إىل أف تصل إىل مرحلة الغضب، ونشوء الصراعات اليت تفجر األزمة
 ىي مرحلة العاصفة، وتتميز ابلسرعة واحلدة، ويصاحب أحداثها الضجة اإلعالمية، وانتشار Crisis:ب ػ مرحلة األزمة

اإلشاعات، وزلاولة معرفة األضرار، و حصرىا، وفهم مالبسات ادلوقف، وزلاولة احتوائو، من خالؿ تعبئة اجلهود، والتنسيق مع 
. أطراؼ أخرى ديكنها ادلساعدة، واختاذ القرارات ادلناسبة والسريعة للتقليل من اخلسائر

 وتبدأ العودة تدرجيياً إىل األوضاع ، ىي مرحلة عدـ التأكد، وفيها يهبط األمل ببطءPost-crisis: ج ػ مرحلة ما بعد األزمة
، مث تقييم عملية ادلواجهة، والعمل على مساعدة الضحااي، واستخالص الدروس  [27]  الطبيعية، واستعادة مستوايت النشاط

. ادلستفادة
: عناصر األزمة التعليمية

يدرؾ صناع القرار يف أوقات األزمات أف معدالت التهديد تصبح أعلى شلا ىي عليو، خاصة إذا كاف التهديد موجهاً : اػ التهديد
 ألف أتمني القيم ،ضلو القيم وادلصاحل العليا للمنظمة أو ادلؤسسة، وإدراكهم ىو أحد العناصر ادلهمة، ومصادر الضغط النفسي

. وادلصاحل ادلعرضة ذلذا التهديد ومحايتها من صميم مسؤولياهتم
األزمة ىي رلموعة ادلواقف اجلزئية ادلتالحقة بسرعة كبرية، لذلك يكوف الوقت ادلتاح الختاذ القرارات السليمة قصرياً : ب ػ الوقت

جداً، وزلدوداً، ما يلقي مبزيد من الضغط على مديري األزمات، إذ عليهم أف يتخذوا القرار السليم يف الوقت وادلكاف ادلناسبني، 
.  وإال تصبح كل القرارات عددية اجلدوى، لتجاوز الوقت ذلا

موقف األزمة مفاجئ، يستنفر طاقة العاملني ابلنظاـ حني حدوثو، ويؤدي إىل حالة من التشويش والغموض وعدـ : ج ػ ادلفاجأة
اليقني، وعلى الرغم من أف البعض يرى كل موقف أزمة  مفاجئاً، إال أف بعض ادلفكرين يروف أف عنصر ادلفاجأة نسيب، خيتلف من 
مكاف آلخر، ومن وقت آلخر، وألف إدارة األزمات حباجة إىل اختاذ قرارات استثنائية يف ظروؼ استثنائية فإف ذلك يولد كماً ىائاًل 

قد تؤدي إىل تشويو ادلهاـ اإلدراكية لصنع القرار، إذ تؤدي إىل ضعف االنتباه، وإمهاؿ "من الضغوط على متخذي القرار، ألهنا 
.     [7]  "عنصر التدقيق والفحص، وتضعف رلاؿ إدراؾ ادلعلومات، وتضيق األفق 

: تتضح األزمات التعليمية يف نظامنا التعليمي يف اآليت :ـ األزمة التعليمية يف ليبيا2
ػ األوضاع الداخلية واخلارجية الراىنة، وما ديكن أف تضيفو من صعوابت حقيقية، وزعزعة لألمن واالستقرار، إىل جانب أتثريىا يف 

األجياؿ احلاضرة، ومساسها ابألجياؿ القادمة، وديكن لنا أف نستفيد من ىذا التهديد إبجياد العنصر البشري القادر على العمل 
من أجل حتقيق األمن، والتعليم ىو األسلوب األمثل إلجياد متعلم لو رأي، قادر على التحليل والتفسري، لو انتماؤه الوطين، ولديو 
القدرة على التعامل مع الظلم، واإلجحاؼ، واإلرىاب، فعندما تفكر اجملتمعات أبمنها ينصب تفكريىا على مؤسساهتا التعليمية، 

. لكوهنا البداايت لكل احللوؿ
ػ مؤسساتنا اآلف تعاين من تركيزىا ادلطلق على نتائج االمتحاانت التقليدية، كأسلوب واحد للتقومي، وعدـ توثيق صلتها مع أولياء 

األمور، ما تسبب يف عدـ قدرة ىؤالء على ادلشاركة يف العمل ادلستقبلي، وأدى إىل عزلة ىذه ادلؤسسات عن اجملتمع، وانتفاء تعزيز 
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العالقات اإلنسانية بني ادلعلمني والطالب، وعدـ تشجيع القيم األخالقية؛ كاإليثار، واألمانة، وعزة النفس، وتذوؽ الفنوف 
 .   [21] واجلماؿ

ػ التشبث ابألساليب التدريسية السائدة، وتعزيز ادليل إىل ادلعرفة التلقينية، سواء لدى ادلعلم أو الطالب، حىت خّيل للطالب أبف 
. ادلعرفة احلقيقية ال ديكن أف تكوف نتاج جهدىم، وإمنا جيب أف أتتيهم من سلطة ادلعرفة العليا

. ػ يغلب على نظمنا التعليمية الطابع النظري، والقصور يف تكوين طواقم من األفراد ادلاىرين وادلدربني فنياً وإدارايً 
 [ 3 ]  ػ الضعف يف مستوى التدريب، والنقص يف ادلعلمني وادلدربني األكفاء، وافتقار الكثري منهم للمعارؼ وادلهارات

ػ قصور اإلدارة التعليمية، وعدـ كفاية تدريب القيادات الًتبوية، وإعدادىا إعداداً ديكنها من مواءمة االحتياجات ادلستقبلية يف 
  [26]خطط التطوير، حىت تكوف قادرة على إضافة خربات جديدة ومفيدة للعمليتني التعليمية والتدريبية 

الصادرة عن  لضغطارتفاع نسبة اخلرجيني مقارنة بفرص العمل ادلتاحة، والتوسع الكمي على حساب الكيف، المتصاص قوة ا
 [ 21] األعداد الكبرية من ادلتقدمني للدراسة، وعادة يتم ذلك على حساب الربامج التعليمية والتجهيز الصحيح

ػ عدـ وجود نوع من االستقرار الوظيفي واإلداري ابدلؤسسات التعليمية والتدريبية، إذ يتغري من فًتة ألخرى يف مسمياتو وىياكلو، 
. فكثرة تعاقب القادة على اإلدارات دوف مراعاة استكماؿ مهامهم ادلنوطة هبم، تشكل أحد أسباب فشل حتقيق األىداؼ

  [  22 ]ػ عدـ وجود قنوات اتصاؿ فعالة ومستمرة بني قيادات التخطيط والقيادات التنفيذية 
 [ 3] ػ ضعف مستوى تطبيق متطلبات اجلودة يف التعليم مبعايريىا ادلعتمدة يف القياس واالعًتاؼ

أف ليس ىناؾ "   إف النجاح والتفوؽ غايتاف ديكن صناعتهما، وليستا وليديت احلظ أو ادلصادفة، ومن بدىيات ىندسة النجاح 
صدفة، بل ىناؾ أسباب ومسببات، وغاية ىذه اذلندسة أف يغرّي اإلنساف نفسو، إبصالح تفكريه، وشحذ مهمو، وتنمية ملكاتو، 

  . [5] وتطوير مهاراتو، والتأثري يف غريه
: ـ متطلبات إدارة األزمة التعليمية3

  يعد التخطيط أحد أىم عناصر عملية إدارة األزمات، ومن دونو ال ديكن مواجهتها، فهو حيقق Planning: اػ التخطيط
يريد أف يقبض على "االستخداـ األمثل للموارد البشرية وادلادية ادلتاحة، ويسهم يف الكشف عن مشكالت ادلستقبل، فالتخطيط 

، ويضع إطاراً زمنياً وآخر مكانياً حيدداف بداية  [12 ] "زماـ التطور الذي جيري يف ادلستقبل، وال يكتفي ابلتنبؤ مبا سيحدث
الربانمج وهنايتو، وادلناسب للمخططني يف إدارة األزمة التعليمية أف حيددوا ما ديكن أف حيدث، وأف يبينوا بوضوح أدوار األعضاء 

 .ادلشاركني يف عملية ادلواجهة
 يعد التنظيم أحد أىم ادلهاـ اليت ينبغي أف يتقنها القائموف على إدارة األزمات، إذ يتم حتديد Organizing:ب ػ التنظيم

األشخاص، وحتديد ادلهاـ ادلوكلة إليهم بكل دقة، ألف عدـ إدراؾ األفراد لألبعاد التنظيمية سينتج عنو تداخل وتشابك يف 
 . [ 24 ]".ضياع التنظيم وسط ىذا التشابك ادلعقد يف العمليات ومن مث فشلو يف أداء مهامو األمر الذي يؤدي إىل"االختصاصات، 

 ويعين مراقبة اخلطوات التنفيذية، والتأكد من مطابقتها للخطة ادلوضوعة إلدارة األزمة، وتزويد ادلعنيني Directing:ج ػ التوجيو
. ابلنصائح والتوجيهات الالزمة لسري العمل على الوجو الصحيح، وحتفيزىم على بذؿ أقصى جهد
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 وىو حتديد ما إذا كانت خطوات اخلطة قد دتت ابلشكل ادلطلوب أـ أف ىناؾ أوجو نقص وقصور، Evaluation :د ػ التقومي
وترجع أمهية التقومي إىل تزويده العاملني ابلتغذية الراجعة عن مستوى أدائهم، فهو عملية تشخيص جلوانب القوة والضعف، وتقدمي 

. االقًتاحات ادلناسبة
 للتعامل مع األزمات البد من حتديد خطوط االتصاؿ، ونوعية ادلعلومات Communication:ىػ ػ االتصاؿ الفعاؿ

والبياانت، وتوضيح احلقائق، للتمكن من مواجهة األزمة حبرفية وكفاءة، وعلى مديري األزمة التعليمية فتح قناة االتصاؿ مع كل 
. مكوانت اجملتمع، قبل األزمة وأثناءىا، والعمل على إجياد عالقات قوية، وإقناع أفراده أبهنم طرؼ مشارؾ يف إدارة األزمة

 القائد الًتبوي الفعاؿ ىو الذي يتحمل ادلسؤولية مع أفراد رلموعتو إلدارة األزمة، وجيب أف Leadership:وػ القيادة النوعية
يتصف مبهارات تعزيز االجتاىات، والتحفيز، واالىتماـ ابلعالقات اإلنسانية، والعمل اجلماعي، وتنمية روح الفريق، ولذلك ينبغي 

. أف يتم اختياره بعناية، وأف تتاح لو فرص التدريب الكافية
إكساب األفراد ادلعارؼ وادلهارات واالجتاىات والقيم الالزمة إلصلاز أعماؿ " التدريب ىو Training:زػ التدريب ادلستمر

، فالتدريب يقلص اذلدر االقتصادي، ويستثمر طاقات القوى البشرية، وعلى النظاـ   [10] "زلددة، أبكثر الطرؽ فعالية وكفاءة
. التعليمي أف يضع التدريب يف أولوايت خططو، وأف جيعلو مستمراً 

 يعد العمل ضمن فريق ىو احلل األنسب جملاهبة حتدايت العصر، ألنو يدعم التكامل Teamwork ح ػ بناء فرؽ العمل 
داخل ادلؤسسات، ويثري العالقات اإلنسانية بني األفراد وينميها، ويشجعهم على ادلشاركة، وفريق عمل األزمة يتكوف من رلموعة 
أفراد يعملوف سوايً من أجل حتقيق ىدؼ، ويضم عدداً من اخلرباء يف رلاؿ اختصاص األزمات، إضافة إىل اجملاالت اليت ذلا عالقة 

. ابألزمة
 :ـ ادلنظور اإلسالمي يف إدارة األزمة4 

     للمنظور اإلسالمي منطلقاتو الفكرية، ومرتكزاتو القيمية، وجوانبو الروحية يف إدارة األزمة، فهو يتوجو ضلو البعد اإلجيايب 
لألزمة، عاداً إايىا منحة رابنية، وفرصة لإلصالح، وتنقية النفس، وفرصة لظفر ادلؤمن ابألجر نتيجة صربه على ادلصائب، ومحده 

. هلل سبحانو وتعاىل
   وإلدارة األزمة شروط عدة من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية، منها التوكل على هللا سبحانو وتعاىل، والثقة فيو، والثقة ابلنفس يف 

إدارة األزمة حىت جتاوزىا، والتمسك ابلقيم وادلثل واألخالؽ اليت دتسك هبا سيدان دمحم صّلى هللا عليو وسلم يف أوقات األزمات، 
واالستعانة ابلصرب والصالة، وكذلك ادلراقبة الدقيقة لألمور، واإلعداد اجليد، والتجانس بني ادلؤمنني وتعاوهنم، وإبراز أمهية الشورى 

يف حتديد اخليارات ادلتاحة، واختيار أنسبها، بعد توحيد الرأي، واالستعانة ابلقيادة القوية األمينة يف إدارة األزمة، وتقوية قيمة 
. الثبات وتعزيزىا، وقوة العزدية يف حاؿ وقوع األزمات

   فالبعد اإلجيايب لألزمة يتمثل يف اختبار ادلؤمنني وابتالئهم ابألزمات واحملن وادلصائب، ولنا يف سرية الرسل على مر التاريخ عربة، 
إذ يبتلوف ابألزمات والشدائد، ومع الصرب والثبات واإلدياف ابهلل عز وجل تكوف ذلم الغلبة يف النهاية، والنصر، وعظم األجر 

. والثواب، وىنا تكمن أمهية استنباط احللوؿ يف إدارة األزمات من ادلنظور اإلسالمي
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الدراسات السابقة :  للاً 
سيتطرؽ الباحث إىل بعض الدراسات السابقة ذات العالقة إبدارة األزمة التعليمية، موضحاً األىداؼ، وادلنهج، واألداة، والنتائج، 

. والتوصيات، وأوجو الشبو واالختالؼ بينها
: الدراسات احمللية

، وىدفت إىل (إسًتاتيجيات مواجهة األزمة التعليمية مبدارس التعليم الثانوي يف ليبيا)بعنواف  :-[22]م 2017دراسة القذايف  . 1
معرفة األسس النظرية لألزمات التعليمية، وحتليل إسًتاتيجيات التعامل مع األزمات، ومعرفة واقعها يف مدارس التعليم الثانوي يف 

ليبيا من وجهة نظر مديري ادلدارس، وقد استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي، ومت إعداد استمارة مقابلة مفتوحة أداة 
لدراستها، وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من التوصيات منها ضرورة توفري قاعدة بياانت للمساعدة يف إدارة األزمة، وأمهية عقد 
دورات تدريبية للعاملني يف ادلدارس الثانوية يف رلاؿ إدارة األزمات، ومراعاة وضع خطط دلواجهتها، وأيضاً ضرورة مشاركة أولياء 

. األمور واجملتمع احمللي يف إدارة األزمات
ىدفت إىل معرفة واقع إدارة األزمات من وجهة نظر مديري ادلكاتب بقطاع  التعليم يف :-  [8] م2017دراسة سالمة  . 2

مدينة درنة، وقد استخدـ منهج دراسة احلالة، وأسلوب الدراسة ادليدانية ابستخداـ إستبانة مت إعدادىا مسبقاً، وقد توصلت 
الدراسة إىل أف ادلستوى العاـ لواقع إدارة األزمات كاف متوسطاً، كما خلصت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  يف استجاابت 
العينة تعزى دلتغري العمر، ووضعت رلموعة من التوصيات، منها ضرورة أف تشكل فرؽ إدارة األزمات من ادلؤىلني  واألكثر جتربة، 

. ووضع خطط إسًتاتيجية دلواجهة األزمات، وعقد دورات تدريبية حوؿ القيادة وإدارة األزمات لطواقم وزارة التعليم
: الدراسات العربية

 ىدفت إىل معرفة أساليب إدارة األزمات لدى مديري ادلدارس احلكومية يف زلافظة غزة، :-[14]م 2009ـ دراسة عبد العال 1
وعالقتها ابلتخطيط اإلسًتاتيجي ادلدرسي، وقد استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي، كما استخدـ استبيانني أداة جلمع 
البياانت وادلعلومات، وقد أظهرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً يف تقديرات العينة يف أسلويب التعاوف وادلواجهة تعزى دلتغري 
اجلنس، تصب يف صاحل الذكور، كما أظهرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  تعزى دلتغريي ادلؤىل، واخلربة، وتوصلت 
الدراسة إىل بعض التوصيات، منها ضرورة عقد دورات تدريبية دلديري ادلدارس، تتعلق إبدارة األزمات والتخطيط اإلسًتاتيجي، 

. وإنشاء فريق إلدارة األزمات ادلدرسية يف كل ادلدارس، وتوفري الطواقم البشرية إلعداد اخلطط ادلسبقة لألزمات احملتملة
 ىدفت إىل بناء أمنوذج للمحاكاة ابحلاسب اآليل إلدارة األزمات التعليمية يف زلافظة  :-[4]م 2011ـ  دراسة احلارثي 2

الطائف، وقد استخدمت الدراسة مناىج حبثية عدة، كما استخدمت  االستبياف أداة جلمع ادلعلومات، وتوصلت إىل عدـ وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية ترجع إىل متغري ادلؤىل، وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد برامج تدريبية عن كيفية استخداـ احملاكاة يف 

. إدارة األزمات، وتدريب العاملني يف ادلدرسة، وإجياد قنوات اتصاؿ مباشرة مع مؤسسات اجملتمع
 ىدفت دلعرفة مدى دتّكن مديري مدارس التعليم العاـ يف مدينة جدة من مهارة إدارة  :-[6] م2012ـ دراسة درابس 3

األزمات، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، واالستبياف أداة ذلا، وتوصلت إىل عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية تعزى دلتغري ادلؤىل، أو اخلربة، أو ادلرحلة الدراسية، وقد أوصت الدراسة بتدريب مديري ادلدارس على ادلهارات النوعية 
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الالزمة، كمهارة إدارة األزمات، وإدارة الصراع، وعلى تكوين فرؽ إلدارة األزمات يف ادلدارس، وإجراء جتارب ومهية لإلخالء 
. والطوارئ، ونشر ثقافة إدارة األزمات بني ادلعلمني

 ىدفت إىل معرفة مستوايت إدارة األزمات دلديري مدارس التعليم االبتدائي يف زلافظة بغداد،  :-[17]م 2012ـ دراسة علي 4
وقد قاـ الباحث ببناء استبياف أداة للدراسة، واستخدـ ادلنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت الدراسة إىل أف مستوى إدارة 

األزمات دلديري ادلدارس كاف ضعيفاً، كما توصلت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف استجاابت العينة تعزى دلتغريي اخلربة 
. واجلنس، وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب مديري ادلدارس على أساليب إدارة األزمات

 ىدفت إىل معرفة ادلتطلبات الالزمة إلدارة األزمة التعليمية يف ادلدارس الثانوية يف مدينة  :-[ 19]م 2012ـ دراسة غنيمة 5
دمشق، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، واالستبياف أداة ذلا، وقد توصلت إىل عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

إحصائية بني متوسطات درجات استجاابت العينة، تعزى إىل متغريات اخلربة، أو ادلؤىل العلمي، أو الدورات التدريبية، كما 
أوصت الدراسة بتطبيق إدارة األزمات التعليمية يف ادلدارس الثانوية، وتفعيل دور مديري ادلدارس، ومنحهم الصالحيات يف اختاذ 
القرارات، وتوفري األجهزة واألدوات للتغلب على األزمة، واالستفادة من خربات مديري ادلدارس، وتعميم جتارهبم الناجحة على 

. ادلدارس األخرى
 ىدفت إىل معرفة األزمات التعليمية، وأساليب التعامل معها كما يدركها مديرو [15]م 2013ـ دراسة عبد الوهاب، وادلرسي 6

ادلدارس الثانوية يف الكويت، وقد استخدمت الدراسة االستبياف أداة، وادلنهج الوصفي التحليلي منهجاً ذلا، وتوصلت إىل وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية يف حتديد األزمات التعليمية، ومعوقات إدارة األزمة التعليمية تعزى دلتغري اجلنس، لصاحل مدارس البنات، 

وقد أوصت الدراسة أبمهية تدريب مديري ادلدارس على إدارة األزمات التعليمية، وتوفري قاعدة بياانت، ومنح صالحيات دلديري 
. ادلدارس، ووضع خطط مسبقة دلواجهة األزمات

 ىدفت إىل معرفة أمنوذج مقًتح لتطوير إدارة األزمات يف مدارس التعليم ما قبل اجلامعي، يف :- [23] ـ2015ـ دراسة كحيل 7
ضوء الفكر اإلداري ادلعاصر، وقد اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي، واالستبياف أداة جلمع ادلعلومات، وتوصلت إىل عدـ وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث، أو بني مديري التعليم األساسي، والتعليم الثانوي، وقد أوصت الدراسة بوضع 

. األمنوذج ادلقًتح لتطوير إدارة األزمات يف ادلدارس، وضرورة زايدة االىتماـ إبدارة األزمات، وتدريب ادلديرين عليها
 ىدفت إىل معرفة واقع إدارة األزمات يف ادلدارس احلكومية الفلسطينية من وجهة نظر ادلديرين، :-[5]م 2016ـ دراسة خليل 8

وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، واالستبياف أداة جلمع ادلعلومات، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروؽ دالة 
إحصائياً بني متوسطات استجاابت العينة تبعاً دلتغري اجلنس، لصاحل اإلانث، وإىل وجود فروؽ دالة إحصائياً تعزى دلتغري ادلؤىل 

العلمي، لصاحل البكالوريوس فأقل، وقد أوصت الدراسة ابلًتكيز على إقامة دورات تدريبية تتعلق ابلتخطيط اإلسًتاتيجي، وتكوين 
. فرؽ إلدارة األزمات يف ادلدارس، وجعل التخطيط لألزمات جزءاً أساسياً يف التخطيط اإلسًتاتيجي

 ىدفت إىل معرفة واقع التخطيط إلدارة األزمات يف ادلدارس الثانوية يف زلافظة  :-[ 25] م2016ـ دراسة مقابلة وآخرون 9
عماف ابألردف، وقد اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي واالستبياف أداة جلمع البياانت، وتوصلت إىل أف واقع التخطيط 
إلدارة األزمات من وجهة نظر ادلعلمني كاف متوسطاً، وإىل عدـ وجود فوؽ ذات داللة إحصائية تعزى دلتغري نوع الدراسة، ويف 
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ضوء النتائج خلصت الدراسة إىل رلموعة من التوصيات، منها وضع إسًتاتيجية إلدارة األزمة التعليمية، وإشراؾ اجملتمع احمللي 
. وأصحاب اخلربة يف التخطيط إلدارة األزمة، واالىتماـ ابلتخطيط، وتوفري اإلمكاانت ادلادية والبشرية لذلك

ىدفت للكشف عن واقع إدارة األزمات يف جامعة البلقاء التطبيقية يف األردف، وقد :-[ 15]م 2017ـ دراسة عبد الرمحن 10
استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي، واالستبياف أداة  لدراستها، وتوصلت إىل أف واقع إدارة األزمات التعليمية جاء 

مبستوى متوسط، وقد أوصت بضرورة تدريب القيادات الًتبوية على إدارة األزمات، وتنمية قدراهتم، كما أوصت أبمهية االستفادة 
. من اخلرباء يف ىذا اجملاؿ، وتكوين فرؽ إلدارة األزمات من ذوي اخلربة والتميز

: التعقيب على الدراسات السابقة
من خالؿ عرض بعض الدراسات السابقة وحتليلها، ديكن رصد أوجو الشبو واالختالؼ بينها وبني ىذه الدراسة، وجوانب 

: االستفادة منها، وأىم ما دييز ىذه الدراسة عنها، وبياف ذلك كاآليت
أػ اشًتكت ىذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة يف تناوذلا دلوضوع إدارة األزمة التعليمية، واستخدامها للمنهج الوصفي 

.  يف ادلنهج ادلستخدـ (2017)التحليلي، واالستبياف أداة جلمع ادلعلومات، واختلفت مع دراسة سالمة 
استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف جوانب عدة، منها اختيار منهج الدراسة ادلستخدـ، وبناء أداة الدراسة، واإلطار - ب 

. النظري، ونوع ادلعاجلات اإلحصائية، ومناقشة النتائج، وحتليلها
ج ػ تتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بًتكيزىا على متطلبات إدارة األزمة التعليمية يف ادلدارس االبتدائية من وجهة نظر 

ادلعلمني وادلعلمات يف مناطق تعليمية زلددة، مل ختضع للبحث والتجريب، ومل تتناوذلا أي من الدراسات السابقة حسب علم 
. الباحث

الطريقة واإلجراءات : رابعاً 
يدرس ظاىرة أو حداثً من خالؿ احلصوؿ على "استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي، وىو ادلنهج الذي : ـ منهج الدراسة1

    [ 2] "ادلعلومات اليت جتيب عن أسئلة الدراسة، دوف أف يتدخل الباحث فيها
 (695) يتكوف رلتمع الدراسة من معلمي ادلدارس االبتدائية ومعلماهتا يف مدينة القبة يف ليبيا، البالغ عددىم :ـ رلتمع الدراسة2

. يبني توزيع رلتمع الدراسة (1)معلماً ومعلمة، حسب إحصاءات قسم التعليم األساسي بقطاع التعليم يف القبة، والشكل رقم 
 
 
 
 

 
 
 

توزيع رلتمع الدراسة حسب اجلنس ونوع ادلؤىل  (1)الشكل رقم 
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 تكونت عينة الدراسة من معلمي مرحلة التعليم االبتدائي ومعلماهتا يف مدينة القبة، وقد قاـ الباحث بتوزيع :ـ عينة الدراسة3
من رلتمع الدراسة، ومت إجراء ادلعاجلات % 24استبياانً، وىي  دتثل ما نسبتو  (163)استبياانً، كاف ادلسًتد منها  (165)

. يبيناف توزيع أفراد عينة الدراسة (3)و  (2)اإلحصائية عليها، والشكالف رقما 
 
 
 
 

 
 
 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس  ( 2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 
 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري التخصص العلمي (3)الشكل رقم 
 بعد االطالع على األدب الًتبوي، والدراسات السابقة ادلتعلقة مبشكلة الدراسة، واستطالع رأي عينة من :ـ أداة الدراسة4

، وحتديد اجملاالت الرئيسة اليت مشلتها، وصياغة الفقرات اليت يتضمنها كل (االستبياف)ادلتخصصني، قاـ الباحث ببناء أداة الدراسة 
. زلور

  [16]" قدرهتا على قياس ما وضعت لقياسو"  ديكن تعريف صدؽ األداة أبنو :ـ صدق األداة5
مت عرض األداة يف صورهتا األولية على رلموعة من اخلرباء،  وادلتخصصني، فقاموا إببداء آرائهم حوؿ مناسبة : اػ الصدؽ الظاىري

فقرات االستبياف، ومدى انتماء كل فقرة جملاذلا فيو، والقياـ ببعض التعديالت من حيث وضوح اللغة وصياغتها، ويف ضوء ذلك مت 
. فقرة (39)استبعاد بعض الفقرات، وتعديل أخرى، ليصبح رلموع فقرات االستبياف 

. يبني ذلك (1)حساب الصدؽ حبساب معامل االرتباط بني اجملاالت ، واجلدوؿ رقم . ب
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صدؽ البناء والدرجة الكلية مع اجملاالت  (1)اجلدوؿ رقم 
 sig القيمة االحتمالية معامل ارتباط بريسون اجملال 

 0.000 879*القيادة النوعية 
 0.000 877*التخطيط اإلسًتاتيجي 
 0.000 859*فرؽ العمل واالتصاؿ 

 0.000 895*التدريب ادلستمر 
 وقد قاـ الباحث إبجراءات ثبات األداة بطريقتني مها التجزئة النصفية؛ إذ  ، [ 18] ادلقصود ابلثبات دقة القياس :ـ ثبات األداة6

احتسبت درجات النصف األوؿ، ودرجات النصف الثاين، وذلك حبساب معامل االرتباط بني النصفني، مث جرى تعديل طوؿ 
 : اجملاؿ ابستخداـ معادلة سبريماف وبراوف اآلتية

[1 ]  
  : كما استخدـ الباحث طريقة الفا كرونباخ إلجياد معامل ثبات االستبياف حسب ادلعادلة اآلتية

 [  18 ]  
معامالت الفا كرونباخ لثبات األداة  (2)اجلدوؿ رقم 

N of Items Cronbach's Alpha 
39 0.960 

، وىذا يدؿ على أف األداة تتمتع بدرجة عالية من (0.960)يتضح من اجلدوؿ السابق أف معامل الفا كرونباخ لألداة ككل بلغ 
. الثبات، تطمئن الباحث لتطبيقها على عينة الدراسة

:  من أجل معاجلة البياانت، استخدـ الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:ـ اإلحصاء ادلستخدم7
ػ حلساب صدؽ أداة الدراسة وثباهتا، قاـ الباحث ابستخداـ معامالت االرتباط لبريسوف، ومعادلة سبريماف وبراوف، ومعادلة الفا 

. كرونباخ
. (التكرارات، ادلتوسطات، األوزاف النسبية)ػ لإلجابة عن السؤاؿ األوؿ استخدـ الباحث اإلحصاءات الوصفية؛ 

. (ت)ػ لإلجابة عن السؤاؿ الثاين استخدـ الباحث اختبار 
.  (التكرارات، ادلتوسطات، األوزاف النسبية )ػ لإلجابة عن السؤاؿ الثالث استخدـ الباحث اإلحصاءات الوصفية؛ 

عرض النتائج وحتليلها : خامساً 
ما متطلبات إدارة األزمة التعليمية يف ادلدارس االبتدائية من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات؟ : السؤال األول ونصه . 1

لإلجابة عن ىذا السؤاؿ قاـ الباحث حبساب التكرارات، والوسط ادلرجح، واألوزاف النسبية الستجاابت العينة يف اجملاؿ األوؿ؛ 
. يبني ذلك (3)، واجلدوؿ رقم (القيادة النوعية)
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( القيادة النوعية)التكرارات والوسط ادلرجح والوزف النسيب الستجاابت العينة يف اجملاؿ األوؿ؛  (3)اجلدوؿ رقم 
الًتتيب الوزف النسيب الوسط ادلرجح اجملموع البدائل الفقرة ـ 

مهم .غمهم ج .مهم
امتالؾ ادلهارات  1

القيادية الالزمة 
للسيطرة على 

األزمة 

145 12 6 465 2.85 95.09 1 

تفويض ادلهاـ  2
للعاملني إبدارة 

األزمة، مع ادلتابعة 

132 18 13 445 2.73 91.00 4 

إاتحة الفرصة  3
للمعلمني إلبداء 

آرائهم 

125 20 18 433 2.65 88.54 6 

التحلي ابدلرونة  4
والكياسة والشفافية 

45 45 73 298 1.82 60.94 10 

اختاذ القرارات  5
الفعالة يف الوقت 
ادلناسب، للتقليل 

من اخلسائر 

130 18 15 441 2.70 90.18 5 

مواكبة التطورات  6
العلمية وإتقاف 
العمل ابلوسائل 

التقنية 

120 20 23 423 2.59 86.50 7 

االعًتاؼ ابخلطأ،  7
وعدـ إلقاء اللـو 
على اآلخرين 

138 16 9 455 2.79 93.04 3 

التقييم،  8
واستخالص 

الدروس ادلستفادة 
من األزمة 

50 55 58 318 1.95 65.03 9 

تشجيع التفكري  9
اإلبداعي 

واالبتكاري للتعامل 
مع األزمة 

115 18 30 411 2.52 84.04 8 

التمسك  10
ابدلنطلقات الروحية 
اإلسالمية يف إدارة 

140 17 6 460 2.82 94.06 2 
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األزمة 

  84.84 25.45 4149   اجملموع 
، والوزف النسيب الستجاابهتم بلغ (25.45)يظهر من اجلدوؿ السابق أف متوسط االستجابة لدى عينة الدراسة يف ىذا اجملاؿ بلغ 

امتالؾ ادلهارات القيادية الالزمة "، اليت تنص على (1)، وأف ىناؾ فقرات حتصلت على أعلى مرتبة، ومنها الفقرة رقم (84.84)
، ويعزو الباحث ذلك إىل إدراؾ أفراد العينة أنو (95.09)، فقد حظيت ابدلرتبة األوىل، بوزف نسيب مقداره "للسيطرة على األزمة

ال بديل عن وجود أشخاص أكّفاء، ديتلكوف من اخلربات والقدرات وادلهارات ما ديّكنهم من القدرة على التصّرؼ بسرعة، وحرفية، 
، اليت أوصت أبمهية توفري طواقم (2009)وجدارة، الختاذ القرارات، والوصوؿ إىل احللوؿ اجلذرية ويتفق ذلك مع دراسة عبد العاؿ

، اليت أوصت أبمهية تنمية (2017)بشرية، ذات كفاءة عالية، إلعداد خطط إدارة األزمات ، وكذلك مع دراسة عبد الرمحن 
.  قدرات القيادات الًتبوية على إدارة األزمات

على ادلرتبة الثانية، بوزف " التمسك ابدلنطلقات الروحية اإلسالمية يف إدارة األزمة "اليت تنص على  (10)كما حتصلت الفقرة رقم 
، ويعزو الباحث ذلك إىل إدراؾ أفراد العينة أمهية التوجو ضلو البعد اإلجيايب لألزمة، وعّدىا فرصة لإلصالح، (94.06)نسيب قدره 

وتنقية النفس، والثقة يف هللا، واالستعانة ابلصرب، واختبار ابتالء ادلؤمن ابألزمات، واحملن وادلصائب، وإمكانية حتويل سلاطر األزمة 
. إىل فرصة لإلبداع والتغيري، ومعرفة مواطن اخللل، والعمل على عالجها

التحلي ابدلرونة والكياسة "اليت تنص على (4)وىناؾ فقرات حتصلت على أقل مرتبة يف رلاؿ القيادة النوعية، منها الفقرة رقم 
، ويرجع الباحث ذلك إىل أف أفراد العينة قد يروف (60.94)، فقد حلت يف ادلرتبة األخرية، بوزف نسيب مقداره "والشفافية

، واليت  األسلوب ادلرف ادلتسم ابلكياسة غري رلٍد إلدارة األزمات والتهديدات، وغري فّعاؿ إلصلاز األعماؿ اليت تتطلب ادلتابعة واحلـز
. ال رلاؿ فيها لالجتهاد

، فقد جاءت يف ادلرتبة ما قبل األخرية "التقييم، واستخالص الدروس ادلستفادة من األزمة"اليت تنص على  (8)وكذلك الفقرة رقم 
،  ورمبا مرد ذلك عدـ معرفة أفراد العينة ألنواع التقييم، أو ضعف درايتهم (65.03)يف رلاؿ القيادة النوعية، بوزف نسيب مقداره 

أبساليب التغذية الراجعة، إضافة إىل أف مواجهة األزمة غالباً ما تسبب حالة من التوتر، والتشتت، والغموض،  ينجم عنها اضلصار 
. اىتماـ األفراد  مبعاجلة اآلاثر الناجتة عنها، وختفيفها، وعدـ تشجيع اإلبداع، أو عمليات التقييم

التخطيط )وقد قاـ الباحث حبساب التكرارات، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب، الستجاابت العينة يف اجملاؿ الثاين؛ 
. يبني ذلك (4)، واجلدوؿ رقم (اإلسًتاتيجي

( التخطيط اإلسًتاتيجي)التكرارات، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب، الستجاابت العينة يف اجملاؿ الثاين؛  (4)اجلدوؿ رقم 
الًتتيب الوزف النسيب الوسط ادلرجح اجملموع البدائل الفقرة ـ 

مهم .غمهم ج .مهم

وضع خطة  1
إسًتاتيجية واضحة 

إلدارة األزمة التعليمية 
ومفهومة من قبل 

127 21 15 438 2.68 89.57 4 
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ادلعلمني 
رصد مواطن اخللل  2

اليت تعد إنذاراً مبكراً 
حلدوث األزمة 

125 22 16 435 2.66 88.95 5 

حتديد ادلخاطر  3
احملتملة وادلشكالت 

يف البيئة احمليطة 

45 63 55 316 1.93 64.62 10 

نشر ثقافة إدارة األزمة  4
التعليمية بني أفراد 

اجملتمع 

135 18 10 451 2.76 92.22 1 

تطوير خطة إدارة  5
األزمة التعليمية، 
ومراعاة مرونتها 

110 40 13 423 2.59 86.50 7 

حتليل البيئتني  6
الداخلية واخلارجية 

للمؤسسة، واالستفادة 
من ادلوارد ادلتاحة 

90 32 41 375 2.30 76.68 9 

إجراء اختبارات  7
جتريبية خلطة إدارة 

األزمة 

41 60 62 305 1.87 62.37 11 

إشراؾ ادلعلمني  8
والعاملني يف عمليات 

التخطيط إلدارة 
األزمات 

131 20 12 445 2.73 91.00 2 

استشراؼ ادلستقبل،  9
والتنبؤ حبدوث 

األزمات 

126 23 14 438 2.68 89.57 4 

وضع خطط  10
إسًتاتيجية بديلة 

122 35 6 442 2.71 90.38 3 

حتديث خطط إدارة  11
األزمة التعليمية 

115 37 11 430 2.63 87.93 6 

االىتماـ بتحقيق  12
اجلودة الشاملة يف 

ادلدارس 

110 35 18 418 2.56 85.48 8 

  83.77 30.15 4916   اجملموع 
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، وأف (83.77)، كما بلغ الوزف النسيب (30.15)يتضح من اجلدوؿ السابق أف متوسط استجابة العينة يف ىذا اجملاؿ بلغت 
نشر ثقافة إدارة األزمات التعليمية بني أفراد "، اليت تنص على (4)ىناؾ فقرات حتصلت على أعلى ترتيب، ومنها الفقرة رقم 

، ويعزو الباحث ذلك إىل إدراؾ أفراد العينة أمهية إعداد  (92.22)، فقد حظيت ابدلرتبة األوىل، بوزف نسيب مقداره "اجملتمع
محالت توعية دورية، وتنفيذىا، بغية الوعي  أبسباب األزمات، وطرؽ مواجهتها، واالىتماـ إبشارات اإلنذار ادلبكر، سواء أقبل 

األزمة، أـ أثناءىا، أـ بعد حدوثها، وأف على ادلؤسسة بذؿ جهد أكرب إلحداث تغيريات يف ثقافتها التقليدية، وإقناع األفراد 
، اليت أوصت بضرورة نشر ثقافة (2012)أبمهيتها، ومّدىم ابلتشجيع والتحفيز ادلادي وادلعنوي، ويتفق ذلك مع دراسة درابس 

.  ، اليت أكدت ضرورة زايدة االىتماـ إبدارة األزمات(2015)إدارة األزمات بني ادلعلمني، وكذلك يتفق مع دراسة كحيل 
على ادلرتبة الثانية، بوزف نسيب قدره " إشراؾ ادلعلمني والعاملني يف عمليات التخطيط"اليت تنص على  (8)كما حتصلت الفقرة رقم 

، ويعزو الباحث ذلك إلدراؾ أفراد العينة أمهية إشراؾ ادلعلمني يف عمليات التخطيط يف مراحلها األولية، لكوهنم األكثر (91.00)
، اليت أوصت (2016)قدرة على حتديد احتياجاهتم التدريبية، األمر الذي يسهم يف سهولة تنفيذىا، ويتفق ذلك مع دراسة خليل 

، يف أمهية تدريب مديري (2012)ابلًتكيز على إقامة دورات تدريبية تتعلق ابلتخطيط اإلسًتاتيجي، وأيضاً يتفق مع دراسة علي 
. ادلدارس على إدارة األزمة

إجراء اختبارات "، اليت تنص على (7)وىناؾ فقرات حازت على أقل مرتبة يف رلاؿ التخطيط اإلسًتاتيجي، ومنها الفقرة رقم 
، ويعزو الباحث ذلك إىل الظن بتعّود أفراد (62.37)، فقد حلت يف ادلرتبة األخرية، بوزف نسيب قدره "جتريبية خلطة إدارة األزمة

. العينة على استخداـ الطرؽ التقليدية يف معاجلة األزمات، وعدـ علمهم بوجود طرؽ أخرى غري مألوفة للتعامل معها
، إذ اندرجت يف ادلرتبة ما قبل األخرية "حتديد ادلخاطر احملتملة وادلشكالت يف البيئة احمليطة"، اليت تنص على (3)وأيضاً الفقرة رقم 

، ورمبا يرجع ذلك إىل عدـ إدراؾ أفراد العينة أف لكل أزمة جوانبها الفنية، والعملية، (64.62)يف ىذا اجملاؿ، بوزف نسيب مقداره 
واالجتماعية، اليت جيب أف تراعى عند التخطيط دلواجهة األزمة، وأف ىناؾ مؤشرات تتنبأ بوقوع األزمة، وأف التخطيط ال يعين 

. فقط اإلدارة مبا ىو متاح، بل ىو أيضاً التنبؤ مبا ديكن حدوثو
فرؽ العمل ) كما قاـ الباحث حبساب التكرارات، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب، الستجاابت عينة الدراسة يف اجملاؿ الثالث؛ 

. يبني ذلك (5)، واجلدوؿ رقم (واالتصاؿ الفعاؿ
( فرؽ العمل واالتصاؿ الفعاؿ) التكرارات، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب، الستجاابت العينة يف اجملاؿ الثالث؛  (5)اجلدوؿ رقم 

الوسط اجملموع البدائل الفقرة ـ 
ادلرجح 

الًتتيب الوزف النسيب 
مهم .غمهم ج .مهم

اختيار فريق األزمة وفقاً خلربات سابقة، وتطبيقات  1
عملية 

135 17 11 450 2.76 92.02 1 

وضع حوافز مادية ومعنوية للمتميزين يف إدارة  2
األزمة 

115 38 10 431 2.64 88.13 3 

عقد اجتماعات دورية لقياس اإلصلازات، وحصر  3
اخلسائر 

43 45 75 294 1.80 60.12 9 

 8 61.14 1.83 299 72 46 45توفري قاعدة بياانت عن األزمة ديكن الرجوع إليها  4
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توضيح ادلوقف للرأي العاـ وتصحيح اآلراء  5
ووجهات النظر 

133 18 12 447 2.74 91.41 2 

تعزيز االتصاالت ابجلهات  ادلساندة يف إدارة  6
األزمة 

95 41 27 394 2.41 80.59 7 

إجياد وسائل اتصاؿ سريعة، لنشر ادلعلومات داخل  7
ادلدرسة وخارجها 

112 32 19 419 2.57 85.68 4 

تنمية العالقات اإلنسانية بني األفراد، وعد اجملتمع  8
طرفاً مشاركاً يف إدارة األزمة 

110 34 19 417 2.55 85.27 5 

 6 84.66 2.53 414 20 35 108االىتماـ ابدلعلومات مهما كانت درجات مصادرىا  9
  81.00 21.87 3565   اجملموع 

 
، والوزف (21.87)يتبدى من اجلدوؿ السابق أف متوسط استجابة عينة الدراسة يف رلاؿ فرؽ العمل واالتصاؿ الفعاؿ بلغت 

اختيار أفراد فريق األزمة "، اليت تنص على (1)، وأف ىناؾ فقرات حظيت أبعلى ترتيب، ومنها الفقرة رقم (81.00)النسيب بلغ 
، ويعزو الباحث ذلك إىل إدراؾ (92.02)، فقد جاءت يف ادلرتبة األوىل، بوزف نسيب قدره "وفقاً خلربات سابقة، وتطبيقات عملية

أفراد العينة أمهية اخلربة السابقة الناجحة، ادلتعددة ادلستوايت، اليت دتكن أفراد فريق األزمة من وضع اخلطط دلواجهة األزمات اليت 
تقع، وادلتوقع حدوثها، وضرورة االستفادة من أصحاب التجارب السابقة يف التعامل مع األزمات التعليمية، نظراً خلربهتم، وما مّروا 

، اليت أوصت بضرورة (2013)بو من جتارب جعلتهم مؤىلني للتعامل معها، وإدارهتا بشكل مهين، ويتفق ذلك مع دراسة غنيمة 
، (2017)االستفادة من خربات مديري ادلدارس، وتعميم جتارهبم الناجحة على ادلدارس األخرى، وكذلك يتفق مع دراسة سالمة 

، اليت أوصت بضرورة (2017)اليت رأت أمهية تشكيل فرؽ عمل من ادلؤىلني واألكثر خربة، وأيضاً يتفق مع دراسة عبد الرمحن 
. االستفادة من اخلرباء، وتكوين فرؽ إلدارة األزمة من ذوي اخلربة والتميز

على ادلرتبة الثانية، " توضيح ادلوقف للرأي العاـ، وتصحيح اآلراء ووجهات النظر"اليت تنص على  (5)كما حتصلت الفقرة رقم 
، ويعزو الباحث ذلك إىل إدراؾ أفراد العينة أمهية توضيح ادلوقف، وتصحيح اآلراء، دلا لذلك من (91.41)بوزف نسيب مقداره 

دور فعاؿ وضروري يف إظهار احلقيقة، واستثارة اجلهات الفعالة، واكتساب التعاطف، لئال تتفاقم األزمة وتتشعب، ويتفق ذلك مع 
، اليت أوصت أبمهية إجياد قنوات اتصاؿ مع مؤسسات اجملتمع احمللي، وكذلك يتفق مع دراسة مقابلة (2011)دراسة احلارثي 

، اليت أوصت إبشراؾ مؤسسات اجملتمع احمللي يف التخطيط إلدارة األزمة، وأيضاً يتفق مع دراسة القذايف (2016)وآخروف 
. اليت أوصت أبمهية ادلشاركة اجملتمعية، وأولياء األمور، واجملتمع احمللي يف دراسة األزمة (2017)

عقد اجتماعات دورية لقياس اإلصلازات، "اليت تنص على  (3)وىناؾ فقرات نزلت يف أقل ترتيب يف ىذا اجملاؿ، ومنها الفقرة رقم 
، ويعزو الباحث ذلك العتقاد أفراد العينة أف من (60.12)، فقد حلت يف ادلرتبة األخرية، بوزف نسيب قدره "وحصر اخلسائر

مؤشرات ضعف اجلودة أبية مؤسسة كثرة االجتماعات فيها، أو رمبا حلالة اإلحباط اليت يعانوهنا جراء النتائج السلبية لكثري من 
. االجتماعات اليت خاضوىا
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، فقد حلت يف ادلرتبة ما قبل األخرية، "توفري قاعدة بياانت عن األزمة ديكن الرجوع إليها"اليت تنص على  (4)كذلك الفقرة رقم 
، ويعزو الباحث ذلك لقلة خربة بعض ادلعلمني، وعدـ تدريبهم على كيفية إعداد قاعدة البياانت (61.14)بوزف نسيب مقداره 

واستخدامها، وعدـ إدراكهم أمهية وجودىا، وما ديكن أف توفره من وقت يف البحث عن ادلعلومة، والسرعة، والدقة، وسهولة  
، اليت توصلت إىل ضرورة توفري قاعدة بياانت لالستفادة (2013)الوصوؿ إليها، وخيتلف ذلك مع دراسة عبد الوىاب وادلرسي 

. منها يف إدارة األزمات
، (التدريب ادلستمر)كما قاـ الباحث حبساب التكرارات، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب الستجاابت العينة يف اجملاؿ الرابع؛ 

. يبني ذلك (6)واجلدوؿ رقم 
( التدريب ادلستمر)التكرارات، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب، الستجاابت العينة يف اجملاؿ الرابع؛ (6)اجلدوؿ رقم 

الوسط اجملموع البدائل الفقرة ـ 
ادلرجح 

الوزف 
النسيب 

الًتتيب 
مهم . غمهم ج .مهم

 4 89.16 2.67 436 15 23 125وضوح أىداؼ الربامج التدريبية ادلتعلقة إبدارة األزمة  1
مناسبة احملتوى التدرييب للمستوى ادلعريف للعاملني يف  2

إدارة األزمة 
128 21 14 440 2.69 89.97 3 

دتتع ادلدربني ابخلربات العلمية والعملية يف رلاؿ إدارة  3
األزمات 

111 42 10 427 2.61 87.32 5 

 7 62.78 1.88 307 61 60 42االستعانة ابخلربات اخلارجية يف رلاؿ التدريب  4
 1 93.25 2.79 456 7 19 137حتديد اإلمكاانت ادلادية والبشرية الالزمة دلواجهة األزمة  5
 8 62.37 1.87 305 61 62 40استخداـ أسلوب تقييم فعالية التدريب بعد االنتهاء منو  6
 2 92.02 2.76 450 10 19 134اختيار الوقت ادلناسب لتنفيذ التدريب  7
مواكبة الربامج التدريبية لألساليب العصرية يف إدارة  8

األزمة 
93 33 37 382 2.34 78.11 6 

  81.87 19.65 3203   اجملموع 
، والوزف النسيب بلغ (19.65)بلغ  (التدريب ادلستمر)يتبني من اجلدوؿ السابق أف متوسط استجاابت العينة يف اجملاؿ الرابع؛ 

: ، وأف ىناؾ فقرات حظيت بًتاتيب مرتفعة، وىي(81.87)
، فقد حظيت ابدلرتبة األوىل، بوزف نسيب "حتديد اإلمكاانت ادلادية والبشرية الالزمة دلواجهة األزمة"، اليت تنص على (5)الفقرة رقم 

، ما يدؿ على درجة موافقة مرتفعة حوؿ ىذه الفقرة، ويعزو الباحث ذلك إىل أمهية توافر اإلمكاانت ادلادية؛ (93.25)مقداره 
من األمواؿ والتجهيزات والتسهيالت الالزمة إلصلاح العملية التدريبية، وكذلك توافر العناصر البشرية ادلدربة، اليت دتثل العامود 

الفقري لكل نشاط، ألف عدـ رصد ىذه اإلمكاانت بدقة قد يكوف أحد األسباب الرئيسة يف انتفاء حتقيق األىداؼ، ويتفق ذلك 
، اليت أكدت أمهية توافر الطواقم البشرية ادلدربة إلعداد خطط إدارة األزمة، ويتفق كذلك مع (2009)مع دراسة عبد العاؿ 

. ، اليت أوصت ابالىتماـ بتوفري اإلمكاانت ادلادية والبشرية إلدارة األزمة(2016)دراسة مقابلة وآخروف 
ابدلرتبة الثانية يف استجاابت العينة، بوزف " اختيار الوقت ادلناسب لتنفيذ التدريب"اليت تنص على  (7)كما حظيت الفقرة رقم 

، ويعزو الباحث ذلك إىل إدراؾ أفراد العينة أمهية عنصر التوقيت ادلالئم، وضرورة التنسيق والتنظيم يف تقدمي (92.02)نسيب بلغ 
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الربامج التدريبية للمعلمني، حبيث ال تشّكل تعارضاً مع عملهم ادلدرسي، وال تكوف عائقاً أماـ حتقيق الربامج التدريبية ألىدافها، 
. ، اليت أكدت جعل التخطيط إلدارة األزمات جزءاً أساسياً من التخطيط اإلسًتاتيجي(2016)ويتفق ذلك مع دراسة خليل 

استخداـ "، اليت تنص على (6)، ومنها الفقرة رقم (التدريب ادلستمر)وىناؾ فقرات حتصلت على تراتيب أقل يف اجملاؿ الرابع؛ 
، ويعزو الباحث ذلك (62.37)، فقد جاءت يف ادلرتبة الثامنة، بوزف نسيب قدره "أسلوب تقييم فعالية التدريب بعد االنتهاء منو

إىل عدـ إيالء أفراد العينة ىذا اجلانب االىتماـ الكايف، نتيجة عدـ الدراية أبساليب التقييم القبلي وادلرحلي، وطرؽ استخدامها يف 
إىل أمهية تدريب ادلديرين وادلعلمني على طرؽ إدارة األزمات، وكيفية  (2012)توجيو الرسالة التدريبية، وقد أشارت دراسة علي 

. تقييمها
يف ادلرتبة السابعة، بوزف نسيب بلغ " االستعانة ابخلربات اخلارجية يف رلاؿ التدريب"اليت تنص على  (4)وحلت الفقرة رقم 

، ويعزو الباحث ذلك إىل أحد سببني؛ األوؿ احتماؿ شعور أفراد العينة أف سبب صلاح التدريب يعود لوجود خربات (62.78)
زللية مدربة، دتتلك مهارات التدريب، ومتمكنة من موضوعاتو، وأف العامل مل يصل بعد يف رلاؿ الًتبية ونظمها إىل صورة معيارية 

على ادلستوى العادلي ديكن تطبيقها، ألف الًتبية يف أي رلتمع تلتصق بثقافتو وىويتو، والسبب الثاين اعتقاد أفراد العينة أف 
االستعانة ابخلربات األجنبية قد تكوف سبباً يف عدـ استمرارية العملية التدريبية، لكوهنا مكلفة، وحتتاج إىل الكثري من التنسيق، 

. واإلمكاانت ادلادية، اليت قد ال تتوافر يف الكثري من األحياف
وإلمجايل النتائج قاـ الباحث حبساب رلموع االستجاابت، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب، لكل رلاؿ من رلاالت االستبياف، 

. يبني ذلك (7)واجلدوؿ رقم 
. التكرارات، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب، لكل رلاؿ من رلاالت االستبياف (7)اجلدوؿ رقم 

الًتتيب الوزف النسيب الوسط ادلرجح اجملموع عدد الفقرات اجملاؿ 
 1 84.84 25.45 4149 10" القيادة النوعية"اجملاؿ األوؿ 

 2 83.77 30.15 4916 12" التخطيط اإلسًتاتيجي"اجملاؿ الثاين 
 4 81.00 21.87 3565 9" فرؽ العمل واالتصاؿ الفعاؿ"اجملاؿ الثالث 

 3 81.87 19.65 3203 8" التدريب ادلستمر"اجملاؿ الرابع 
، وأف اجملاؿ (84.84)حظي ابدلرتبة األوىل، بوزف نسيب مقداره  (القيادة النوعية)يظهر من اجلدوؿ السابق أف اجملاؿ األوؿ؛ 

على ( التدريب ادلستمر)، وحتصل رلاؿ (83.77)حتصل على ادلرتبة الثانية، بوزف نسيب مقداره  (التخطيط اإلسًتاتيجي)الثاين؛ 
على ادلرتبة الرابعة، بوزف ( فرؽ العمل واالتصاؿ الفعاؿ)، كما حتصل اجملاؿ الثالث؛ (81.87)ادلرتبة الثالثة، بوزف نسيب قدره 

، ويتبني حظوة مجيع اجملاالت بنسب مرتفعة من قبل عينة الدراسة، ويعزو الباحث ذلك إىل إدراؾ أفراد (81.00)نسيب قدره
العينة أمهية متطلبات إدارة األزمة التعليمية، وضرورة تنفيذىا يف ادلدارس االبتدائية، ومدى وعي ادلعلمني وادلعلمات أبمهية القيادة 

. الفعالة، والتخطيط اإلسًتاتيجي، وتكوين فرؽ العمل، والتدريب ادلستمر، يف فاعلية إدارة األزمة التعليمية
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت العينة دلتطلبات إدارة األزمة التعليمية يف ادلدارس : السؤال اللاين ونصه
؟ (علمي ـ أديب  )التخصص العلمي؛  االبتدائية من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات تعزى دلتغري
لعينتني مستقلتني، وذلك دلعرفة داللة الفروؽ بني ختصصي العلمي  (ت)الختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث ابستخداـ اختبار

. يبني ذلك (8)واألديب يف تقديرات عينة الدراسة دلتطلبات إدارة األزمة التعليمية، واجلدوؿ رقم 
( علمي ػ أديب)لداللة الفروؽ يف استجاابت العينة دلتطلبات إدارة األزمة التعليمية وفقاً دلتغري التخصص العلمي؛ ( ت)نتائج اختبار  (8 )اجلدوؿ رقم 

مستوى الداللة قيمة ت االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد التخصص العلمي 
 0.347 0.941 0.64 4.01 106علمي 
 0.51 3.95 57أديب 

مل يظهر وجود فروؽ دالة إحصائياً بني ادلتوسطات، ومن مث ديكن الوصوؿ إىل النتيجة  (ت)يتضح من اجلدوؿ السابق أف اختبار 
، ويعزو الباحث (علمي ػ أديب)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف استجاابت العينة تعزى دلتغري التخصص العلمي؛ : اآلتية

ذلك إىل أف مجيع أفراد العينة يعيشوف يف رلتمع واحد، وبيئة إدارية وتعليمية واجتماعية واحدة، ومتشاهبة، وأهنم مجيعاً مل يتلقوا 
دورات تدريبية تتعلق إبدارة األزمات التعليمية لتنمية مهاراهتم، فهم مجيعاً متقاربوف يف الفكر واآلراء، ويتفق ذلك مع دراسة عبد 

، اليت بينت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً يف استجاابت العينة تعزى دلتغري التخصص العلمي، وكذلك يتفق مع (2009)العاؿ 
، اليت أظهرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى دلتغري التخصص العلمي، ومع دراسة (2011)دراسة احلارثي 

، اليت (2016)، اليت مل تظهر أية فروؽ تعزى دلتغري التخصص العلمي، وختتلف ىذه النتيجة مع دراسة خليل (2012)درابس
، (2013)أفادت بوجود فروؽ دالة إحصائياً يف استجاابت عينة الدراسة تعزى دلتغري التخصص، كما ختتلف مع دراسة غنيمة 

.  اليت مل تظهر أية فروؽ أيضاً 
هل توجد اختالفات يف استجاابت العينة حول متطلبات إدارة األزمة التعليمية من وجهة نظر : السؤال اللالث، ونصه

؟ (معلمون ـ معلمات)ادلعلمني وادلعلمات، تعزى دلتغري اجلنس؛ 
لإلجابة عن ىذا السؤاؿ قاـ الباحث حبساب التكرارات، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب الستجاابت عينة الدراسة حسب متغري 

. يبني ذلك (9)اجلنس يف كل رلاؿ من رلاالت االستبياف، واجلدوؿ رقم 
، يف كل رلاؿ من (معلموف ػ معلمات)التكرارات، والوسط ادلرجح، والوزف النسيب الستجاابت عينة الدراسة حسب متغري اجلنس؛  (9)اجلدوؿ رقم 

. رلاالت االستبياف
عدد اجملاؿ 

الفقرات 
 الًتتيبالوزف النسيب الوسط ادلرجح الدرجات العدد اجلنس 

 1 78.18 23.45 2111 90معلمات  10القيادة النوعية 
 79.58 23.87 1743 73معلموف 

 2 76.66 27.61 2435 90معلمات  12التخطيط اإلسًتاتيجي 
 78.33 28.21 2060 73معلموف 

 4 76.33 20.61 1855 90معلمات  9فرؽ العمل واالتصاؿ الفعاؿ 
 76.10 20.54 1500 73معلموف 

 3 76.15 18.27 1645 90معلمات  8التدريب ادلستمر 
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 77.05 18.49 1350 73معلموف 
يتبني من اجلدوؿ السابق أف استجاابت العينة دلتطلبات إدارة األزمة التعليمية يف ادلدارس االبتدائية يف رلاؿ القيادة النوعية من قبل 

. من قبل ادلعلمني (79.58)، وبوزف نسيب قدره (78.18)ادلعلمات كانت بوزف نسيب مقداره 
لعينة  (78.33)للمعلمات، ووزف نسيب مقداره  (76.66)ويف رلاؿ التخطيط اإلسًتاتيجي كانت االستجاابت بوزف نسيب قدره 

. ادلعلمني
، ولعينة ادلعلمني بلغت (76.33)ويف رلاؿ فرؽ العمل واالتصاؿ الفعاؿ، كانت استجاابت العينة من ادلعلمات بوزف نسيب قدره 

. (76.10)وزانً نسبياً مقداره 
أما درجة استجابة العينة دلتطلبات إدارة األزمة التعليمية يف ادلدارس االبتدائية يف رلاؿ التدريب ادلستمر، فقد بلغت يف عينة 

، وىي مؤشرات مرتفعة، تدؿ على (77.05)، وجاءت يف عينة ادلعلمني بوزف نسيب قدره (76.15)ادلعلمات وزانً نسبياً مقداره 
إدراؾ عينة الدراسة من ادلعلمني وادلعلمات أمهية متطلبات إدارة األزمة التعليمية، وفهمهم لطبيعة ادلرحلة االبتدائية، وخصوصية 

طالهبا، وضرورة استعداد القادة الًتبويني الدائم ألية أحداث أو أزمات مفاجئة تواجو مؤسساهتم التعليمية، ويتفق ذلك مع دراسة 
، اليت توصلت إىل أمهية التخطيط اإلسًتاتيجي، وإنشاء فرؽ العمل، وتوفري الطواقم والقيادات (2009)عبد العاؿ : كلٍّ من

، اليت أوصت بتعزيز (2016)، اليت أكدت تكوين فرؽ عمل إلدارة األزمات، وخليل (2012)النوعية إلدارة األزمة، ودرابس 
يف توصيتها أبمهية وضع  (2016)مفاىيم التخطيط اإلسًتاتيجي، وتكوين فرؽ عمل إلدارة األزمات التعليمية، ومقابلة وآخروف 

، اليت توصلت إىل أمهية (2017)خطط إسًتاتيجية لتفعيل شلارسة ادلديرين إلدارة األزمة التعليمية، وأيضاً يتفق مع دراسة القذايف 
.  تعزيز مفهـو إدارة األزمات يف ادلدارس الثانوية

: التوصيات
: يف ضوء ما توصلت إليو الدراسة من نتائج، ديكن وضع التوصيات اآلتية

. ػ  تدريب ادلعلمني ومديري ادلدارس على مواجهة األزمات، وإكساهبم ادلعارؼ وادلهارات اليت تتطلبها ادلواجهة1
ػ نشر ثقافة إدارة األزمات التعليمية بني ادلعلمني وادلعلمات والعاملني، وتوضيح دور كلٍّ منهم يف عملية ادلواجهة قبل األزمة، 2

.  وأثناءىا، وبعدىا
ػ االستفادة من التجارب السابقة الناجحة، اخلاصة ببعض مديري ادلدارس، ذوي اخلربة يف إدارة األزمات، وتعميم ىذه التجارب 3

. على ادلؤسسات التعليمية األخرى
ػ تدريب فرؽ إدارة األزمات على التعامل مع اإلعالـ والصحافة، واالتصاؿ ادلباشر مع الرأي العاـ، للتغلب على الشائعات، 4

. واإلحساس بعدـ السيطرة على األزمة
ػ االستعانة ابهلل عز وجل يف مواجهة األزمات، واستنباط احللوؿ من ادلنظور اإلسالمي، والقواعد اليت يرتكز عليها يف إدارة 5

. األزمات
. ػ إشراؾ ادلعلمني وادلعلمات والعاملني يف ادلؤسسة التعليمية يف عمليات التخطيط إلدارة األزمة التعليمية6
. ػ التحديد الدقيق لإلمكاانت ادلادية والبشرية الالزمة إلدارة األزمة التعليمية، ومواجهتها7
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. ػ اختيار الوقت ادلناسب للمعلمني وادلعلمات عند تنفيذ الربامج التدريبية اليت تستهدفهم8
: ادلقرتحات

. ػ دراسة أساليب إدارة األزمات التعليمية، وعالقتها ابلثقافة التنظيمية1
. ػ دراسة أثر ادلعلومات واالتصاالت يف إدارة األزمات التعليمية2
. ػ دراسة أثر الربامج التدريبية على أداء ادلديرين يف إدارة األزمات3
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