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 امللخص
هدف البحث قياس مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري  

املدارس األردنية من وجهة نظر املعلمين. تم استخدام املنهج الوصفي 

تصميم استبانة تقيس مستوى املسحي، ولتحقيق هدف البحث تم 

ممارسة املديرين إلدارة األزمات في ثالث مجاالت )التخطيط لألزمات، 
التعامل مع األزمة عند الحدوث، ما بعد األزمة( وإيجاد الخصائص 

السيكومترية لها، تم اختيار عينة عشوائية من معلمي املدارس 

فت النتائج . كش338الحكومية والخاصة في محافظة مأدبا بلغ عددها 
أن مستوى مديري املدارس في إدارة األزمات في محافظة مأدبا كان 

، باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 
ً
متوسطا

( بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة α=0.05االحصائية )
 ةتعزى ملتغير الجنس لصالح املعلمين الذكور، وملتغير السلطة  املشرف

لصالح املدارس الخاصة، وملتغير عدد  سنوات الخبرة لصالح من كانت 

  10خبرته أكثر من 
ً
سنوات. بينما تّبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا

(  تبًعا ملتغير املؤهل العلمي. وفي ضوء α=0.05عند مستوى الداللة )

النتائج توص ي الباحثتان بتعزيز وعي مديري املدارس الحكومية 
 بأهمية إدارة األزمات  والخاصة

ً
 واألردن عموما

ً
في مأدبا خاصة

والتخطيط املسبق لها، ودورهم في حل األزمات والتغلب عليها في البيئة 

 ول حاملدارس بدليل  يري املدرسية قبل وأثناء وبعد حدوثها، وتزويد مد
كيفية إعداد خطة إدارة املخاطر، واستراتيجيات إدارة األزمات، 

ر ثقافة إدارة األزمات التعليمية بين العاملين في وزارة باإلضافة إلى نش

 بين املعلمين واملعلمات من خالل عقد 
ً
التربية والتعليم وخصوصا
 الدورات التدريبية والندوات.

 .إدارة األزمات، مدير املدرسة، املعلمون  الكلمات املفتاحية: 
 

Abstract 
 

The research aimed to measure the level of Jordanian 
school principals' practice of crisis management from the 
teachers’ perspective. Descriptive survey approach was 
used, and data was collected by using closed-ended 
survey instrument that measures the level of principals' 
practice in crisis management. The study sample 
consisted of (338) teachers from public and private 
schools in Madaba city were randomly chosen. The 
results revealed that the level of principals’ practice in 
crisis management was medium, and there were 
differences with regard to the variable of supervisory 
authority in favor of private schools and there were 
differences with regard to the variable of gender in favor 
of males, also there were differences with regard to the 
variable of experience for those more than 10 years. 
While it was found that there were no statistically 
significant differences at the significance level (α = 0.05) 
according to the educational qualification variable. The 
researchers recommended enhancing the awareness of 
public and private school principals in Madaba in 
particular and Jordan in general of the importance of 
crisis management and prior planning, and their role in 
resolving and overcoming crises in the school 
environment before, during and after their occurrence, 
and providing school principals with a guide on how to 
prepare a risk management plan and crisis management 
strategies, in addition to spreading the culture of 
educational crisis management among employees of the 
Ministry of Education, especially among teachers, 
through holding courses Training and seminars. 

Keywords: Crisis management, School principal, 

Teachers. 
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 مقدمة

 باستمرار 
ً
 متيقظا

ً
يعد النظام التربوي نظاما محافظا

لنجاحات األنظمة االجتماعية األخرى كالنظام االقتصادي 

والنظام االجتماعي والنظام السياس ي، ويتابع النظام التربوي 

لألنظمة األخرى وتجاربها في النظريات الحديثة  النجاحات املتعددة

وكيفية تحقيقها في بنائها التنظيمي للتطور والنمو الدائمين، ومن 

هنا نجد النظام التربوي يطل على هذه النجاحات ليستثمرها في 

بنائه التنظيمي واإلداري، فقد قام النظام التربوي بتكييف 

ال في النظام االقتصادي النظريات اإلدارية من مجال إدارة األعم

لتوظيفها في إداراته املتعددة مثل نظريات اإلدارة بالنظم، التي 

قدمت إدارة األزمات التعليمية كمتطلب رئيس من متطلبات بناء 

ملواجهة األزمات الطارئة  نظام الجودة في املؤسسات التعليمية

 واملستجدة في مؤسساته التربوية والتغلب عليها.

 من التطورات املتسارعة يشهد العصر ا
ً
لحالي عديدا

نفجار املعرفي، والتي أحدثت تغيرات في شتى مجاالت نتيجة اإل 

الحياة، وال سيما املجال التعليمي والتربوي، مما شكل تحًديا 

للقيادة التربوية في امتالكها الكفايات والقدرات التي تؤهلها للقيام 

 أزمة جائحة كورونباملهام املوكلة إليها ملواجهة األزمات خص
ً
ا وصا

Covid- 19  التي تسببت في تعليق الدراسة، وإغالق املدارس أمام

املاليين من الطالب والطالبات في دول العالم املختلفة )القرني، 

2021.) 

ونتيجة لهذه األزمات والتي تؤدي إلى إحداث خلل يؤثر  

ية معلى سير العملية التعليمية؛ مما يفرض على املؤسسات التعلي

وجود قيادة تربوية وتعليمية بمواصفات خاصة للتعامل معها ملنع 

حدوثها أو الحد من آثارها، وعليه تحتاج القيادة التربوية إلى 

كفايات تمكنها من مواجهة تلك األزمات التي قد تحدث أو محتمل 

 (.2011حدوثها وفق األساليب اإلدارية الحديثة )عوض هللا، 

دير املدرسة ودوره الكبير في وعليه تظهر مسؤوليات م

مواجهة األزمات وإدارتها، فهو املسؤول عن مدرسته مع فريق 

العمل من املديرين املساعدين واملعلمين وبقية العاملين، لذا فإن 

مواجهة األزمات والتعامل معها له طابع خاص يستمد خصوصيته 

مية دمن تأثير عوامل اللحظة الزمنية املستقبلية، بأبعادها التصا

وكذلك باحتماالت تدهور األوضاع بشكٍل بالغ القوة )حمدونة، 

2006.) 

 

 مشكلة البحث

عاش النظام التربوي في األردن والعالم منذ أكثر من عام 

( وقد تخّبط 19كوفيد-أزمة غير مسبوقة في مواجهة )كورونا 

العالم في البحث عن حلول ملواجهة أزمة كارثية اجتاحت التعليم 

الوجاهي في العالم، ولم يكن العالم كله يتوقع أزمة بحجم وعمق 

من البشر من التعليم والذهاب أزمة كورونا التي حرمت املاليين 

للمدارس. ومن خالل الخبرة واملعايشة ألزمة  كورونا  وحلول التعلم 

عن بعد مع الطلبة في املدارس ومع أبنائنا في املنزل ومعايشة 

عشرات الزميالت والزمالء في املدارس وكثرة الشكوى من األهالي 

ي ظل ظروف م فوالطلبة واملجتمع املحلي في الحرص على تعلم أبنائه

صعبة وقاهرة ورغم تهديدات املرض لحياة الناس وأبنائهم كانت 

املشكلة هي كيفية مواجهة األزمة والتغلب عليها. فقد استشعرت 

 تسائلينمالباحثتان ومجموعة كبيرة من الزمالء املعلمين للمشكلة 

؟ وما الذي يلزم هؤالء  عن
ً
كيفية مواجهة األزمات مستقبال

؟ املديرين ليكو 
ً
 نوا قادرين على إدارة األزمات مستقبال

من مديري  10كما تم إجراء بحث استطالعي ولقاء 

املدارس وتوجيه األسئلة التالية: هل تم إعداد خطط استراتيجية 

للمدارس؟ في حال كانت اإلجابة ال، ملاذا لم يتم حساب األزمات 

 والتدريب على إدارتها؟ أظهرت املقابالت أن 
ً
يعرف  ما ال  %20سلفا

 لم يظهر قدرات في مواجهة األزمات. %80سئل عنه، 

مما سبق توصلت الباحثتان إلى أهمية اختيار هذا 

املوضوع الواقعي في مدارسنا وتسليط الضوء عليه في البحث 

 تجلية إلدارة األزمات ومتطلباته الالزمة للمديرين.

 هدف البحث وأسئلته

هدف البحث إلى قياس مستوى ممارسة إدارة األزمات 

خالل اإلجابة عن االسئلة من قبل مديري املدارس األردنية، 

 التالية: 

: ما مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري املدارس  1س

 األردنية من وجهة نظر املعلمين؟

: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2س

(α=0.05 في  ) مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري

 ؟الجنس تعزى ملتغيراملدارس األردنية من وجهة نظر املعلمين 

: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 3س

(α=0.05 في مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري  )
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 ملتغير السلطة املدارس األردنية من وجهة نظر املعلمين تعزى 

 ؟املشرفة

: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4س

(α=0.05 في مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري  )

املدارس األردنية من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير املؤهل 

 العلمي؟

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :5س

(α=0.05)   في مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري

املدارس األردنية من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير عدد سنوات 

 الخبرة؟
 

 أهمية البحث

: األهمية النظرية
ً
 أوال

قد تظهر نتائج البحث الحالي من خالل مستوى ممارسة 

 ةمديري في إدارة األزمات والتي تجعل املديرين قادرين على مواجه

األزمات والتكيف معها وإدارتها لصالحها وتحقيق غاياتها وأهدافها 

 كمؤسسة اجتماعية تحمل هم التعليم العام في املجتمع.  

كما تكمن أهمية البحث النظرية أيضا بتزويد املكتبة 

 للمدارس تسعى فيه 
ً
العربية برسالة علمية في موضوع مهم جدا

 املدارس في إدارة األزماتالباحثتان لبيان مستوى ممارسة مديري 

من خالل مجاالت إدارة األزمة من التخطيط لألزمة، التعامل مع 

 إلى ما بعد األزمة.
ً
 األزمة وصوال

 

: األهمية العملية
ً
 ثانيا

تبرز األهمية العملية للبحث من خالل تشخيصه لواقع 

مستوى ممارسة مديري املدارس في إدارة األزمات، وهي حاجات 

 في توجيه أنظار املسؤولين في وزارة التربية والتعليم  ماّسة 
ً
مستقبال

ومدربي ومشرفي التعليم املدرس ي بعد كشف البحث عن مستوى 

 ممارسة مديري املدارس في إدارة األزمات.

واملأمول أن يسهم البحث في تعزيز وعي مديري املدارس 

في  ورهماألردنية بأهمية إدارة األزمات والتخطيط املسبق لها، ود

حل األزمات والتغلب عليها في البيئة املدرسية قبل وأثناء وبعد 

 حدوثها.

 وقد يستفيد من هذا البحث كل من: 

 وزارة التربية والتعليم/ املشرفون واإلداريون. -1

 املدارس . و مدير  -2

 

 

 حدود البحث

 إدارة األزمات.املوضوعية: -1

 محافظة مأدبا.باملدارس الحكومية والخاصة  ومعلمالبشرية: -2

 م.2021/2022الفصل األول للعام الدراس يالزمانية: -3

 محافظة مأدبا في اململكة األردنية الهاشمية.املكانية: -4

 محددات الدراسة

تتحدد نتائج البحث بصدق أداة البحث وثباتها، وتعمم 

النتائج فقط على املجتمع الذي سحبت منه العينة وعلى 

باإلضافة إلى موضوعية دقة أفراد عينة املجتمعات املماثلة له، 

 البحث باستجابتهم على فقرات أداة البحث املعّدة لذلك.

 مصطلحات البحث وتعريفاتها اإلجرائية

  تم اعتماد التعريفات اإلجرائية التالية:هذا البحث لغايات  

عمليات إدارية، تعمل على توليد رّدة فعل  إدارة األزمات إجرائيا:

لألزمة، حيث يقوم مجموعة من اإلداريين املحترفين استراتيجية 

وأصحاب الخبرة باستخدام مهاراتهم، فيقومون بتحديد بعض 

اإلجراءات الالزمة لكي تقلل من الخسائر إلى أدنى حّد، وهي الدرجة 

التي حصل عليها مديرو املدارس في إدارة األزمات في 

الحدوث، ما  التخطيط لألزمات، التعامل مع األزمة عندمجاالت)

من وجهة نظر املعلمين والتي تم قياسها من خالل  بعد األزمة( 

 االستبانة التي طورتها الباحثتان ألغراض الدراسة الحالية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

: اإلطار النظري 
ً
 أوال

 مفهوم إدارة األزمات ومتطلباتها 

هي تطبيق االستراتيجيات املصممة ملساعدة مؤسسة 

حدث فيها حدث سلبي وبشكل مفاجئ نتيجة لحدث ال يمكن التنبؤ 

به أو كنتيجة غير متوقعة من بعض األحداث التي كانت تشكل 

، مما يستدعي أن تؤخذ القرارات بسرعة للحد من 
ً
 محتمال

ً
خطرا

 
ً
األضرار التي لحقت باملؤسسة مع تحديد شخص ليكون مديرا

 (.Margaret,(2013    لألزمة في حال حدوثها

 Crisis Managementوقد ارتـبط مـصطلح إدارة األزمات 

 بـاإلدارة العامـة 
ً
 قويـا

ً
فإدارة   Public   Administration ارتباطا

األزمات نشاط هـادف يقـوم علـى البحـث والحـصول علـى املعلومـات 

الالزمـة التـي تمكن اإلدارة من التنبؤ بأماكن واتجاهات األزمة 

وتهيئـة املنـاخ املناسـب للتعامـل معهـا، عـن طريـق اتخاذ املتوقعـة، 
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التدابير الالزمة للتحكم في األزمة املتوقعة والقضاء عليها أو تغيير 

 (.Bundy, 2017مسارها لصالح املؤسسة )

أن  (Tooping & Macneil,2007) ويؤكد توبنغ وماكنل 

مكنها تاملؤسسات التعليمية هي من أهم املؤسسات التي تتطلب 

من إدارة األزمات، و تتطلب إدارة األزمات العمل على مســـتويات 

ثالثة خاصـــة في املؤسسات التعليمية وهي مرحلة ما قبل وقوع 

األزمة، ومرحلة أثناء وقوع األزمة، ومرحلـه مـا بعـد وقوع األزمة. وكـل 

مرحلـة من هـذه املراحل تتطلـب نوعـا من اإلجراءات العملية 

وفي الواقع إن اإلدارة بمسـتوى جيد أو  هيئة والتدريب الفعال.والت

، مما يحتم أن 
ً
 إذا كان حجم األزمة  شــديدا

ً
مناسـب لن يكون كافيا

تتوفر باملدارس برامج مقننة تحســـــن تدريب أو تأهيل منسوبيها 

 على إدارة األزمات فيها إن وقعت.

 إدارة األزمات التعليمية ومتطلباتها

تي يقوم بها مدير املؤسسة هي ال
ّ
عمليات اإلدارية ال

الّتعليمّية وتسهم في تالفي حدوث األزمات من خالل البرامج 

الوقائية أو الّتقليل من آثارها في حالة حدوثها عن طريق الّتدخل 

الفوري، وعن طريق االستغالل األمثل للمعلومات املتاحة 

ل على لّتعليمية، والعمواإلمكانيات املادية والبشرّية في املؤسسة ا

 (. 2014استخالص الدروس املستفادة منها في املستقبل )غنيمة، 

( أنه من املهم في إدارة األزمات 2020ويرى الخطيب )

ق توافر خطة وفريمراعاة التعليمية في مرحلة ما قبل وقوع األزمة 

جاهز للتعامل مع األزمة، املقدرة على التنبؤ باألزمة والتأكد من 

. كما 
ً
 وفنيا

ً
 وماديا

ً
جاهزية الجميع ملجابهة األزمة أو الكارثة بشريا

يستلزم توفير خطط وتـدريبـات محاكاة وتجارب افتراضيه ملجابهة 

األزمة وتوفير املعلومات الكافية بشأن األزمة املحتملة. وفي مرحلة 

أثناء وقوع األزمة يراعى تحقيق أقص ى درجات الحماية للمنسوبين 

باإلضافة إلى التنسيق والتواصل السريع مع أجهزة  ينوالعامل

املجتمع املعنية وإعــداد آليات اإلدارة واملراقبة واملتابعة. وفي 

مرحلة ما بعد وقوع األزمة يستلزم املدير اتخاذ اإلجراءات 

والوســــــائل الكفيلة بتأهيل املرافقة إلعادة اســــــتئناف الدراسة 

لية التعليمية  باإلضافة إلى إجراء دراسة والعمل والنشاط والعم

وتحليل وتقييم إجراءات   مسحية لحصر الخسائر املختلفة،

املجابهة واالستجابة ألخذ العبر والـدروس من أجل املستقبل كما 

 تحديد آليات توثيق األزمة. يقوم املدير

 مراحل األزمة  

، أبو شنب)إن األزمة تنشأ وتتطور من خالل عدة مراحل

 مرحلة النشوء، مرحلة التصعيد، مرحلة االكتمال،؛  2009

وعلى الرغم من تعدد املراحل التي تمر بها األزمة  .مرحلة الزوال

 
ً
على مدى فترة زمنية معينة، فإن هذه  نتيجة تطوراتها نوعيا

نظر الكتاب  املراحل قد اختلفت أيضا نتيجة الختالف وجهات

( 2011مات كما ذكر ماهر )والباحثين في تصنيفهم لها، وتمر األز 

بست مراحل أساسية تحتاج إلى مزيد من التفصيل. وتظهر هذه 

اكتشاف إشارات اإلنذار، االستعداد والوقاية، حدوث  املراحل في:

 استعادة النشاط، التعلم. األزمة، احتواء األضرار،

( تبدأ 2013ألزمة كما ذكرها النويصر )ااملراحل  وأهم

 املبكر وهي عبارة عن مرحلة تحذيرية الستشعارمرحلة اإلنذار ب

األزمة، وتتمثل باإلشارات واإلرهاصات األولى التي تنذر بحدوث 

إدراكها فإن مرحلة التأزم تأتي سريعة، وقد يكون  أزمة، وإذا لم يتم

 يمكن إدراكه وقد
ً
وهي  مرحلة التأزم .يكون العكس اإلنذار مباشرا

 
ً
الحادة، فعندما  مرحلة األزمة مرحلة نشوء األزمة وتسمى أيضا

 أو كما يصفها الناس باألزمة .ينتهي اإلنذار تبدأ مرحلة التأزم

ويتحدثون عن وجودها، وهي نقطة الالعودة، وقد تكون أقصر 

 نتيجة لوصول األزمة إلى  املراحل، ويصبح الوضع فيها
ً
معقدا

رك املؤسسة من التح عندما ال تتمكن األزمة مرحلة انفجار .ذروتها

أنها  في مرحلة التأزم، أو أنها أخفقت في اتخاذ القرار املناسب، أو

لم تستطع السيطرة على متغيرات املوقف فإن املؤسسة 

عالية من القوة والعنف، ومن ثم  ستتعرض إلى أزمة ذات درجة

وتتم فيها الصحوة  املزمنة تعرض مستقبلها للخطر. مرحلة األزمة

املسؤولية،  قدير الضرر وتحديدوالتعرف إلى أسباب األزمة وت

 ،
ً
وتحليل الذات وتضميد الجراح، وقد تستمر إلى فترة طويلة نسبيا

 يتم التخطيط والتحليل ملا حدث واتخاذ اإلجراء املناسب.  وفيها

وهي مرحلة إدارة األزمة، ويتم فيها السيطرة على  مرحلة حل األزمة

والتفكير بالطرق األزمة،  األزمة، وحساب الطريقة املباشرة لحل

األزمة مرة  واألساليب والوسائل التي تسرع من هذه املرحلة فتحل

 واحدة. الوضع املثالي لهذه املرحلة، أن تأتي املرحلة األولى، ولكن

قد تفلت زمام األمور من يد املسئول أو املدير، وقد تنزلق األحداث 

أن تكمل  كاملزمنة، ومعنى ذل األزمة الحادة األزمة وتصل إلى مرحلة

 .األزمة دورتها وتصل إلى مراحلها كافة
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: الدراسات السابقة ذات الصلة
ً
 ثانيا

ندرت الدراسات التي قامت بقياس مستوى ممارسة 

مديري املدارس في إدارة األزمات في األردن من وجهة نظر املعلمين 

 في ضوء عدة متغيرات، وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات:

هدفت الدراســــــــــــة التعرف إلى (: 2014دراسةةةةةةةةةةةةة الزعبي  

درجة توفر عناصـــــــــــــر إدارة األزمات في مديريات التربية والتعليم في 

محـــافظـــة اربـــد من وجهـــة نظر رفســـــــــــــــاء األقســـــــــــــــام فيهـــا، ولتحقيق 

أهداف الدراســة تم اســتخدام املنهج الوصــفي التحليلي، وتصــميم 

( رئيس قســم 37وتكونت عينة الدراســة من ) اســتبانة من قســمين.

في مـــديريـــات التربيـــة والتعليم في محـــافظـــة إربـــد، وأظهرت النتـــائج 

توفر عنــــــاصـــــــــــــر إدارة األزمــــــات في مــــــديريــــــات التربيــــــة والتعليم في 

 مديريات محافظة اربد بدرجة مرتفعة.

هدفت الدراسة التعرف إلى (: 2014دراسة غنيمة  

واقع إدارة املؤسسة التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي في 

رية العربية السورية، وأهم األزمات التي تواجهها. تم الجمهو 

استخدام املنهج الوصفي الّتحليلي، واالستبانة كأداة للدراسة. 

، و) (55) وتكونت عينة الدراسة من
ً
 ومديرة

ً
(مدرًسا 1100مديرا

ربية في محافظة دمشق(. وأظهرت النتائج 
ّ
ومدرسة )مديرية الت

إدارة األزمات الّتعليمية في األهمية الكبيرة لتوافر مّتطلبات 

انوّية في مدينة دمشق.
ّ
 املدارس الث

هدفت الدراسة إلى (: Javed, 2015دراسة جافيد  

تحليل التأهب واالستجابة لألزمات في قسم التربية املدرسية في 

املرحلة الثانوية في البنجاب)باكستان(. تم استخدام املنهج 

ة استبانة وتكونت العينلجمع البيانات، تم استخدام الوصفي، و 

 للمدارس 36( من مسؤولي التعليم باملنطقة، و)9من )
ً
( مديرا

 ومعلمة من املدارس الثانوية. 144الثانوية، و)
ً
أظهرت ( معلما

النتائج أن ممارسات إدارة األزمات مرضية. وتقوم إدارة املدرسة 

 بتنفيذ املمارسات بالطريقة العادية.

هدفت الدراسة (: 2017دراسة عبابنة وعاشور  

التعرف إلى واقع إدارة األزمات في الجامعات الحكومية في شمال 

األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. تم استخدام املنهج 

الوصفي، واالستبانة كأداة للدراسة. وقد بلغ عدد عينة الدراسة 

لعلوم ( عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك وا240)

والتكنولوجيا وآل البيت تم اختيارهم باستخدام طريقة العينات 

الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة. وأظهرت النتائج أن 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية يشيرون إلى تقديرات 

 متوسطة لواقع إدارة األزمات.

 إلىهدفت الدراسة التعرف (: 2019الظفر والعمود  

 بيق الصالحيات املتعلقة بإدارة األزمات املمنوحة لقائداتواقع تط

مدارس املرحلة االبتدائية في مدينة الرياض، ودرجة اسهامها في 

إدارة األزمات. تم استخدام املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة 

( قائدة مدرسة. وتوصلت 400كأداة. وتكونت عينة الدراسة من )

إسهام الصالحيات املتعلقة بإدارة الدراسة إلى أن درجة تطبيق و 

األزمات املمنوحة لقائدات مدارس املرحلة االبتدائية في مدينة 

 الرياض جاء بدرجة عالية.

هـدفت الدراسـة التعـرف إلى (: 2020دراسة الهاجري  

واقــع إدارة األزمـات بمـداس املرحلـة املتوسـطة بمنطقــة الفروانية 

ن م مـن وجهـة نظـر املعلمـين العاملين بهـاالتعليمية بدولـة الكويت 

. تم اسـتخدام املــنهج الوصـفي املــسحي التحلیلــي، الجنسين

 واالسـتبانة كــأداة للدراســة. تم اختیار عینة عشوائیة تكونت من

معلما ومعلمــة من العــاملين بمــدارس املرحلــة املتوسطة ( 212)

 ــن أهــم النتــائج التــي توصــلت لهــابمنطقة الفروانیة التعلیمیة. م

الدراســة: وجــود ضــعف فــي إدارة األزمــات التعلیمیة بمـدارس 

 املرحلـة املتوسـطة مـن قبـل العـاملين بهـا. 

 (Ozkayran & Abali, 2020)دراسة أوزكايرن وأبالي 

هدفت الدراسة إلى تقييم املواقف ومهارات خدمات التوجيه التي : 

تلعب دوًرا رئيسًيا في إدارة األزمات بالنسبة للمعلمين. تم استخدام 

 ونموذج املقابلة كأداة لجمع البيانات، في حين املنهج الوصفي،

مدرًسا يعملون في مدارس املرحلة  25تكونت عينة الدراسة من 

-2018الثانوية في مدينة برايتون )تركيا( خالل العام الدراس ي 

 أن إدارة األزمات )فيالتي توصلت لها الدراسة أهم النتائج  .2019

مجال خدمات اإلرشاد( لم تنجح ألن الفشل امللحوظ كان في نقص 

 التعاون والتواصل واالتصاالت. 

هدفت الدراسة التعرف إلى  (:2020دراسة حسن  

درجة فاعلية القرارات اإلدارية لدى مديري املدارس الثانوية 

العاصمة عمان وعالقتها بإدارة االزمات من  الخاصة في محافظة

وجهة نظر العاملين. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

املنهج الوصفي االرتباطي، وتم تطوير أداة لجمع البيانات وهي 

استبانة. عينة الدراسة من املعلمين واملشرفين ومساعدي 

مان عاملديرين في املدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة 



 مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري املدارس األردنية من وجهة نظر املعلمين في ضوء عدة متغيرات

 إلهام علي الشلبي حال فاروق قدور 
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(  مشرف تربوي ومعلم ومساعد مدير للعام 457بلغ عددهم )

(، وتم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية 2019-2020الدراس ي)

البسيطة. وتوصلت النتائج إلى أن درجة فاعلية القرارات اإلدارية 

لدى مديري املدارس الثانوية ودرجة ممارسة إدارة االزمات جاءت 

ابية بين درجة فاعلية القرارات اإلدارية مرتفعة، وجود عالقة ايج

 لدى مديري املدارس الثانوية ودرجة ممارسة إدارة االزمات.

هدفت الدراسة تحديد  (:Debeş, 2021دراسة ديبس  

مستوى استعداد املعلمين لألزمات في مدارس جمهورية شمال 

قبرص. تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وأسلوب املقابلة 

 ومعلمة في 55بيانات. تكون مجتمع الدراسة من )لجمع ال
ً
( معلما

تكونت عينة (،  2021-2020شمال قبرص من العام الدراس ي )

 ومعلمة في شمال قبرص. 48الدراسة من )
ً
وأظهرت النتائج ( معلما

أن املعلمين جيدون جًدا في إدارة حاالت األزمات من خالل املمارسة 

 الكافية.

 الدراسات السابقة في النقاط التالية:تميز البحث الحالي عن 

أول بحث قام بقياس مستوى مديري املدارس في إدارة األزمات -1

 في محافظة مأدبا في اململكة األردنية الهاشمية.

مجتمع البحث: جميع معلمي مدارس محافظة مأدبا الحكومية -2

 والخاصة.

ة، املشرفتناول عدة متغيرات لعينة البحث)الجنس، السلطة  -3

 املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(

 الطريقة واإلجراءات

جرى استخدام املنهج الوصفي املسحي والذي يالئم : منهج البحث

 هدف البحث الحالي.

( معلًما ومعلمة؛ 2800مجتمع البحث من ) تكون : مجتمع البحث

  م. وذلك حسب احصائيات2021/2022خالل الفصل األول 

 تربية محافظة مأدبا.دائرة التخطيط في 

( 338جرى اختيار عينة عشوائية بسيطة قوامها ): عينة البحث

(. بمستوى Krejcie & Morgan1970معلًما ومعلمة وفق جداول)

( توزيع 1( ويبين الجدول رقم )%5( وبمستوى خطأ ) % 95ثقة )

 عينة البحث:

 

 

(: توزيع أفراد عينة البحث حسب املتغيرات 1الجدول  

افية  الديموغر

 

جرى تطوير أداة البحث )االستبانة( وذلك من خالل : أداة البحث

إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة  الرجوع

(، ودراسة الظفر 2014الزعبي )بموضوع البحث، مثل دراسة 

تكونت الصيغة األولية (. 2020(، ودراسة حسن )2019والعمود )

من جزأين، الجزء األول من االستبانة: البيانات الديمغرافية لألداة 

والجزء الثاني من  )البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة(

االستبانة يقيس مستوى ممارسة مديري املدارس في إدارة األزمات 

( فقرة 30في محافظة مأدبا من وجهة نظر املعلمين وتم صياغة )

 ملقياس ليكرت 5تم توزيعها على )
ً
( مجاالت وصممت األداة وفقا

 الخماس ي.
 

 صدق أداة البحث

: الصدق الخبراء املحكمين( 
ً

 Validity of the Expertsأوال

جرى عرض االستبانة بصيغتها األولية على مجموعة من 

املحكمين، وتم اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة 

( فأكثر في ضوء آراء املحكمين، وقد تم اضافة %80موافقة )

 فقرتين، ودمج املجاالت لتصبح ثالث مجاالت رئيسة.

 العدد الفئات املتغير
النسبة 

 املئوية %

 الجنس

 27.5 93 ذكر

 72.5 245 أنثى

 100.0 338 املجموع

 

السطلة 

 املشرفة

 68.6 232 التعليم الحكومي

 31.4 106 التعليم الخاص

 100.0 338 املجموع

املؤهل 

 العلمي

 65.7 222 بكالوريوس

 29.0 98 ماجستير

 5.3 18 دكتوراه

 100.0 338 املجموع

عدد 

سنوات 

 الخبرة

 23.1 78 سنوات 5أقل من 

سنوات إلى أقل  5من 

 سنوات 10من 
82 24.3 

 52.7 178 سنوات 10أكثر

 100.0 338 املجموع
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: صدق البناء 
ً
 Construct Validityثانيا

تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع 

( معلم ومعلمة، وتم 30البحث خارج عينة البحث تكونت من )

ايجاد قيم معامالت ارتباط بيرسون للفقرات وقد تراوحت بين 

(، وكانت جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة 0.45-0.98)

ة مرتفعة من (، وهذا يشير على توافر درجα  =0.05إحصائية )

 صدق االتساق الداخلي ألداة البحث.

 (2الجدول  

 معامل ارتباط بيرسون بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية
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 عند مستوى الداللة )
ً
 (α=  0.05** دالة إحصائيا

 البحثثبات أداة 

 0.862تراوحــت قيم معــامالت ثبــات كرونبــاخ ألفــا بين )

(، وتراوحــت قيم معــامالت ثبــات التجزئــة النصـــــــــــــفيــة بين 0.910 –

(، وبلغـت قيمـة معـامـل ثبـات كرونبـاخ ألفـا لألداة 0.982 –0.864)

(، بينما بلغت قيمة معامل ثبات التجزئة النصــــــفية 0.952الكلية )

وبـــالتـــالي يمكن االعتمـــاد على أداة البحـــث (، 0.936لألداة الكليـــة )

 بما تتضمنه من مجاالت في الحصول على نتائج دقيقة.

 (3الجدول  

معامل ثبات كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية ملجاالت 

 االستبانة واالستبانة الكلية

فقرة(.  32)تكونــت االســـــــــــــتبــانــة في صـــــــــــــورتهــا النهــائيــة من 

وتوزعــــت إلى ثالث مجــــاالت هي: املجــــال األول: التخطيط لألزمــــات 

( 6( فقرة، املجـــال الثـــاني: التعـــامـــل مع األزمـــة عنـــد الحـــدوث )12)

ويبين الجـــدول ( فقرة. 14فقرات، املجـــال الثـــالـــث: مـــا بعـــد األزمـــة )

 ألداة البحث: ( الصيغة النهائية4)

 مجاالتها  (: توزيع فقرات االستبانة على4الجدول  

( مـعـيـــــــار الـحـكـم عـلـى مســــــــــــــتـوى 5يـبـيـن الـجـــــــدول رقـم )

 ممارسة مديري املدارس في إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين:     

 

 

 

 ة مجاالت االستبانة الرئيس
معامل ثبات 

 كرونباخ ألفا

معامل ثبات 

التجزئة 

 النصفية

 0.982 0.910 .: التخطيط لألزماتاملجال األول 

: التعامل مع األزمة املجال الثاني

 عند الحدوث.
0.862 0.864 

 0.894 0.899 .: ما بعد األزمةاملجال الثالث

مستوى إدارة األزمات لدى 

 مديري املدارس.

0.952 0.936 

 االستبانة ومجاالتها
عدد 

 الفقرات

 12 املجال األول: التخطيط لألزمات

 6 املجال الثاني: التعامل مع األزمة عند الحدوث

 14 املجال الثالث: ما بعد األزمة

 يقيس مستوى إدارة األزمات لدى  املجموع

  مديري املدارس(.
32 
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 (: املعيار االحصائي لتفسير املتوسطات وتقديراتها5الجدول  

املتوسط 

 الحسابي

أقل  -1:00

 2.33من 

أقل -2.33

 3.67من 

3.67-

5:00 

 مرتفعة متوسطة منخفضة الدرجة
 

 نتائج البحث ومناقشتها

النتائج املتعلقة بسؤال البحث األول ومناقشتها: ما مستوى 

ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري املدارس األردنية من 

 وجهة نظر املعلمين؟

جرى حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب، 

 ( يوضح ذلك.6والجدول )

افات املعيارية (: املتوسطات 6الجدول   الحسابية واالنحر

 والرتب ملجاالت إدارة األزمات.

بة
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قم 
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1 2 

املجال الثاني: 

التعامل مع األزمة 

 عند الحدوث

 متوسطة 1.05 3.33

2 1 
املجال األول: 

 التخطيط لألزمات
 متوسطة 1.04 3.23

3 3 
املجال الثالث: ما 

 بعد األزمة
 متوسطة 1.08 3.18

مستوى إدارة األزمات لدى مديري 

 املدارس  الكلي(
 متوسطة 1.03 3.23

 

( أن املتوسط الحسابي ملستوى ممارسة 6يبين الجدول )

مديري املدارس في إدارة األزمات في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

(، 1.03وبانحراف معياري مقداره ) (3.23املعلمين ككل بلغت )

وبدرجة متوسطة. وقد تعزى النتيجة املتوسطة إلى قصور البرامج 

املدارس في محافظة مأدبا في  يرو التدريبية التي خضع اليها مد

كيفية التعامل مع األزمات، والتوقع باألحداث السلبية، وكذلك 

ا، بؤ بهاملخاطر التي قد تواجه اإلدارة املدرسية وصعوبة التن

املدارس يلجؤون إلى خبرتهم  يري وآليات التعامل معها، فمعظم مد

العملية والشخصية في التعامل مع املستجدات، باإلضافة إلى 

الثقافة التي اكتسبوها من البيئة املحيطة بهم والتعاون مع 

قلة البرامج التدريبية في مجال  إناملجتمع املحلي. ويمكن القول 

املدارس أثناء وقوع  يري حدودية صالحيات مدإدارة األزمات، وم

األزمات، ليفسر الدرجة املتوسطة في مستوى مديري املدارس في 

 إدارة األزمات بشكل عام في محافظة مأدبا من وجهة نظر املعلمين.

واتفقت هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة عبابنة 

 بالجامعات( التي أظهرت أن أعضاء هيئة التدريس 2017وعاشور )

الحكومية يشيرون إلى تقديرات متوسطة لواقع إدارة األزمات. 

( إلى وجــود ضــعف فــي إدارة 2020وكشفت نتائج دراسة الهاجري )

األزمــات التعلیمیة بمـدارس املرحلـة املتوسـطة مـن قبـل العـاملين 

بهـا. واختلفت نتيجة هذه الدراسة إلى حد ما مع نتائج دراسة 

( التي أظهرت أن درجة تطبيق وإسهام 2019والعمود )الظفر 

الصالحيات املتعلقة بإدارة األزمات املمنوحة لقائدات مدارس 

 املرحلة االبتدائية في مدينة الرياض جاءت بدرجة عالية.

وفيما يلي النتائج املتعلقة بمجاالت إدارة األزمات ومناقشتها، 

 وعلى النحو اآلتي: 
 

 .التخطيط لألزماتاملجال األول:  -

افات املعيارية والرتبة الستجابة عينة البحث حول التخطيط لألزمات.7الجدول    (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة 

 متوسطة 1.18 3.48 يعترف املدير بإمكانية تعرض املدرسة لألزمات.  1 1

 لبيئة العمل الخارجية. 3 2
ً
 ومنظما

ً
 شامال

ً
 متوسطة 1.25 3.33 يعمل املدير مسحا

 لبيئة العمل الداخلية. 2 3
ً
 ومنظما

ً
 شامال

ً
 متوسطة 1.18 3.31 يعمل املدير مسحا

4 6 
للمستجدات في بيئة املدرسة بشكل يساعده على التنبؤ يستجيب املدير بشكل سريع 

 باألزمة
 متوسطة 1.16 3.27

 متوسطة 1.22 3.25 يحرص املدير على التخطيط الجيد لألزمات غير املتوقعة. 4 5



 Doi: 10.36024/1248-042-002-014  270-255، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 

 

 
-263- 

 

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة 

 على إدارة األزمات. 5 6
ً
 قادرا

ً
 متوسطة 1.13 3.24 يشكل املدير فريقا

7 9 
باملرونة الكافية لتساعد املدير على التعامل مع يتسم الهيكل التنظيمي للمدرسة 

 األزمات. املحتملة
 متوسطة 1.21 3.19

 متوسطة 1.24 3.19 يتواصل املدير مع املؤسسات األخرى بشكل فّعال لحل األزمات. 12 7

 متوسطة 1.18 3.18 يفوض املدير الصالحيات لفريق إدارة األزمات للتعامل مع األزمة وتفادي املعّوقات. 11 8

 متوسطة 1.17 3.12  يشجع املدير على القيام بدراسات الكتشاف مؤشرات حدوث األزمة. 7 9

 متوسطة 1.21 3.12 يضع املدير سيناريوهات جاهزة لالستعداد لحدوث أي أزمة تواجهها املدرسة. 8 9

 متوسطة 1.24 3.05 يحرص املدير على عقد برامج تدريبية في مجال إدارة األزمات. 10 10

 متوسطة 1.04 3.23 املجال ككل

( أن املتوسطات الحسابية لهذا املجال تراوحت 7يبين الجدول )

(، وحصل 1.25-1.13( بانحرافات معيارية بين )3.48-3.05بين )

( بانحراف معياري 3.23املجال ككل على متوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة متوسطة. وقد يفسر ذلك إلى عدم اعتماد مدير 1.04)

كيفية إدارة األزمات،  املدرسة على أسس ومعايير واضحة في

واعتماده على خبرته الشخصية والعلمية، باإلضافة إلى عدم توافر 

أدلة ارشادية تطبيقية في كيفية إدارة األزمات، وعدم امتالك 

 املدارس للخيارات االستراتيجية في إدارة األزمات.يري مد

 .حدوثالتعامل مع األزمة عند الاملجال الثاني: 

افات املعيارية والرتبة الستجابة عينة البحث عن التعامل مع األزمة عند الحدوث.8الجدول    (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة 

1 2 
ض األزمة لتخفييحافظ املدير على سّرية أمن املعلومات في األنظمة املستخدمة أثناء 

 املخاطر
 متوسطة 1.13 3.43

 متوسطة 1.14 3.39 .يعالج املدير األزمة بطريقة تتالءم مع طبيعتها 6 2

 متوسطة 1.15 3.36 .يستخدم املدير تكنولوجيا املعلومات عند التعامل مع إدارة األزمات 3 3

 متوسطة 1.12 3.35 .يفّعل املدير توظيف املوارد البشرية الضرورية الحتواء األزمة 4 4

 متوسطة 1.20 3.26 .يفّعل املدير استخدام املوارد املادية الضرورية الحتواء األزمة 5 5

 متوسطة 1.18 3.22 يستخدم املدير إجراءات الطوارئ بكفاءة للتقليل من حدوث األضرار. 1 6

 متوسطة 1.05 3.33 املجال ككل

( أن املتوسطات الحسابية لهذا املجال 8يبين الجدول )

(، 1.20-1.12( بانحرافات معيارية بين )3.43-3.22تراوحت بين )

( بانحراف 3.33وحصل املجال ككل على متوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة متوسطة. ويمكن تفسير ذلك إلى أهمية 1.05معياري )

محافظة مدير املدرسة  سرية املعلومات وأمنها في املدرسة، إذ أن

على مبدأ السرية والخصوصية تضمن بيئة مدرسية ناجحة، وفي 

الحقيقة يعّد أمن وسرية املعلومات أمر في بالغ األهمية لجميع 

العاملين في املدرسة أثناء إعداد وتنفيذ وتقييم خطة إدارة األزمات 

 في املدرسة. وقد تعزى الدرجة املتوسطة إلى أن الخبرة الشخصية

 في معالجة األزمات التي تمر بها املدرسة، 
ً
 هاما

ً
والعملية تلعب دورا

وهذا يختلف من مدير إلى أخر، وال تستند إلى منهجية علمية 

 رشادية في هذا املجال.إومعايير واضحة، كما ال تتوافر أداة 
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 .ما بعد األزمةاملجال الثالث: 

افات املعيارية والرتبة الستجابة عينة البحث عن ما بعد األزمة. (: املتوسطات9الجدول    الحسابية واالنحر

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة 

 متوسطة 1.21 3.35 .يشرك املدير معلمي املدرسة في استعراض آثار األزمة 1 1

 متوسطة 1.21 3.28 .كيفية معالجة األزمة يشرك املدير العاملين في املدرسة في 2 2

 متوسطة 1.25 3.25 يقدم املدير الحوافز املعنوية للعاملين الذين ساهموا في مواجهة األزمات. 4 3

3 11 .
ً
 متوسطة 1.18 3.25 يعقد املدير االجتماعات لفهم أبعاد األزمة لتجنبها مستقبال

 متوسطة 1.17 3.23 التي تأثرت باألزمة والعمل على توفيرها. يعمل املدير على تلبية احتياجات املواقع 7 4

 متوسطة 1.20 3.23 يقوم املدير بتقييم الخطط السابقة بقصد تطويرها للتعامل مع األزمات املستقبلية. 13 4

 متوسطة 1.20 3.21 يستفيد املدير من خطط املدارس األخرى في التعامل مع األزمات. 10 5

 متوسطة 1.22 3.19 على إيجاد حالة من االطمئنان بين املوظفين بعد تجاوز مرحلة األزمة.يحرص املدير  8 6

 متوسطة 1.26 3.16 يتبنى املدير أساليب إبداعية للتعامل مع األزمات. 12 7

 متوسطة 1.29 3.16 يستخدم املدير نظام أمن شبكة املعلومات السترجاع املعلومات املفقودة في األزمة. 5 7

 متوسطة 1.24 3.15 يتخذ املدير اإلجراءات الالزمة إلنجاز املهمات بعد نهاية األزمة. 6 8

 متوسطة 1.22 3.14 يطّور املدير برامج وخطط إدارة األزمات. 14 9

 متوسطة 1.20 3.12 يحرص املدير على إشراك مؤسسات املجتمع املحلي في تجربة إدارة األزمات. 9 10

 متوسطة 1.37 2.76 الحوافز املادية للعاملين الذين ساهموا في مواجهة األزمات.يقدم املدير  3 11

 متوسطة 1.08 3.18 املجال ككل

( أن املتوسطات الحسابية لهذا املجال 9يبين الجدول )

(، 1.37-1.17( بانحرافات معيارية بين )3.35-2.76تراوحت بين )

( بانحراف 3.18وحصل املجال ككل على متوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة متوسطة من التقدير. وقد يعود السبب 1.22معياري )

ل مع كيفية التعام إلى نقص خبرة بعض العاملين في املدرسة في

األزمات، وعدم وجود برامج تدريب كافية، وأدلة توضيحية، 

 املدارس في القرارات.  مديري وبالتالي انفراد معظم 

وجد هل يالنتائج املتعلقة بسؤال البحث الثاني ومناقشتها: 

(  في α=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

من قبل مديري املدارس األردنية مستوى ممارسة إدارة األزمات 

 ؟من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس

جرى حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب، 

 ( يوضح ذلك.10والجدول )

افات املعيارية واختبار10الجدول    الستجابات عينة البحث حسب متغير الجنس. (t-test)(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 الجنس املجال
حجم 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة

 ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 املجال األول: التخطيط لألزمات.
 1.19 3.83 93 ذكر

7.01 336 0.00** 
 0.88 3.00 245 انثى

 عند الحدوث.املجال الثاني: التعامل مع األزمة 
 1.19 3.87 93 ذكر

6.09 336 0.00** 
 0.91 3.13 245 انثى

 املجال الثالث: ما بعد األزمة.
 1.22 3.82 93 ذكر

7.30 336 0.00** 
 0.91 2.93 245 انثى

 مستوى إدارة األزمات لدى مديري املدارس  الكلي(
 1.19 3.84 93 ذكر

7.13 336 0.00** 
 0.86 2.99 245 انثى

 عند مستوى الداللة )إ**  دالة 
ً
 (α=  0.05حصائيا
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( وجود فروق ذات 10ويالحظ من نتائج الجدول رقم )

مستوى ممارسة مديري املدارس في  ( α=0.05 داللة إحصائية 

إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين في محافظة مأدبا تعزى ملتغير 

 عند مستوى 
ً
الجنس، حيث كانت جميع قيم )ت( دالة إحصائيا

، وقد كان الفرق لصالح الذكور (α=0.05 الداللة اإلحصائية 

 )املعلمين(، حيث كان الوسط الحسابي الستجاباتهم على جميع

املجاالت أعلى مقارنة باإلناث )املعلمات(، وهذا يشير إلى مستوى 

ممارسة مديري املدارس في محافظة مأدبا في إدارة األزمات من 

 وجهة نظر املعلمين أعلى مقارنة بوجهة نظر املعلمات.

وقد يعزى السبب إلى أنه إدارة األزمات يحتاج إلى مهارات 

 األزمات كالقدرة على التركيز، والقدرةإبداعية تتطلبها عملية إدارة 

على التكيف مع التغيير، ومهارة الصبر والتحمل وغيرها من 

املهارات، كذلك وجود العديد من العقبات واملصاعب والتي تقف 

، والذي يجعل بمقدرة الذكور على مواجهتها إدارة األزمات أمام

 لصعوبة بعض إجراءات التن
ً
 فيذ.أعلى مقارنة باإلناث، نظرا

كما أن املفاهيم املتعلقة بإدارة األزمات وما يترتب على 

ذلك من تبعات، تتطلب الجهد والوقت الالزمين إلتمام ذلك. 

ويمكن القول إن الجوانب النفسية واالنفعالية التي يتصف بها 

الذكور مقارنة باإلناث من حيث وجود االستعدادات املسبقة 

ختلفة، تجعلهم قادرين على وإمكانية مواجهة السيناريوهات امل

 إدارة األزمات عند حدوثها مقارنة باإلناث.

 2021واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ديبس )

,Debeş التي أظهرت أن املديرين جيدون جًدا في إدارة حاالت )

األزمات من خالل املمارسة الكافية، وقد كانت درجاتهم على 

 مقارنة األنواع املتعلقة بالسالمة أثناء ا
ً
لخدمة عالية جدا

( 2014باملعلمات. وتناقضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الزعبي)

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توفر 

 عناصر إدارة األزمات تعزى ملتغير الجنس.

وجد هل يالنتائج املتعلقة بسؤال البحث الثالث ومناقشتها: 

(  في α=0.05عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية 

مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري املدارس األردنية 

 من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير السلطة املشرفة؟

افات املعيارية واختبار11الجدول    الستجابات عينة البحث حسب متغير السلطة املشرفة. (t-test)(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 املجال 
السلطة 

 املشرفة

حجم 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة

 ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 املجال األول: التخطيط لألزمات
 0.97 3.40 232 خاصة

4.51 
336 

0.00** 
 1.11 2.86 106 حكومية

 الثاني: التعامل مع األزمة عند الحدوثاملجال 
 1.00 3.46 232 خاصة

3.20 
336 

0.001** 
 1.09 3.07 106 حكومية

 املجال الثالث: ما بعد األزمة
 1.04 3.34 232 خاصة

4.32 
336 

0.00** 
 1.07 2.81 106 حكومية

 مستوى إدارة األزمات لدى مديري املدارس  الكلي(
 0.98 3.38 232 خاصة

4.30 
336 

0.00** 
 1.06 2.88 106 حكومية

 عند مستوى الداللة  
ً
 (α=  0.05**دالة احصائيا

( وجود فروق ذات 11ويالحظ من نتائج الجدول رقم )

في مستوى ممارسة مديري املدارس في  ( α=0.05  داللة إحصائية 

محافظة مأدبا في إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى  

  ملتغير
ً
السلطة املشرفة، حيث كانت جميع قيم )ت( دالة إحصائيا

، وقد كان الفرق ( α=0.05  عند مستوى الداللة اإلحصائية 

لصالح السلطة املشرفة الخاصة، حيث كان الوسط الحسابي 

ستجاباتهم على جميع املجاالت أعلى مقارنة بالسلطة املشرفة ال 

 الحكومية.

ويعزى السبب إلى أن السلطة املشرفة الخاصة باتت 

الرقابة فيها أمر هام، إذ يالحظ وجود الدورات التدريبية النوعية 

 في ظل جائحة كورونا وما يستجد من 
ً
في إدارة األزمات، خصوصا

ظروف على الساحة، كذلك الرغبة في اثبات الذات عند أغلب 

ع الحكومي. وتجدر العاملين في القطاع الخاص مقارنة بالقطا

اإلشارة في هذا السياق إلى أن  مستوى إدارة األزمات لدى مديري 

املدارس من حيث: التخطيط لألزمات، التعامل مع األزمة عند 

 في املدارس 
ً
 واستراتيجيا

ً
 هاما

ً
الحدوث، ما بعد األزمة، باتت أمرا

 في مستوى 
ً
الخاصة، وهذا يفسر وجود الفروق الدالة إحصائيا
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ة مديري املدارس في إدارة األزمات لصالح السلطة املشرفة ممارس

 الخاصة.

وجد هل يالنتائج املتعلقة بسؤال البحث الرابع ومناقشتها: 

(  في α=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري املدارس األردنية 

 تغير املؤهل العلمي؟من وجهة نظر املعلمين تعزى مل

افات املعيارية 12الجدول   ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 ملجاالت االستبانة الستجابات عينة الدراسة

 ملتغير املؤهل العلمي
ً
 تبعا

 املجال
مستويات 

 املؤهل العلمي
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املجال األول: 

التخطيط 

 لألزمات

 1.07 3.29 222 بكالوريوس

 0.96 3.12 98 ماجستير

 1.14 3.12 18 دكتوراه

 1.04 3.23 338 الكلي

املجال الثاني: 

التعامل مع 

 1.07 3.41 222 بكالوريوس

 0.93 3.15 98 ماجستير

 1.22 3.36 18 دكتوراه

 املجال
مستويات 

 املؤهل العلمي
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األزمة عند 

 الحدوث

 1.05 3.33 338 الكلي

املجال 

الثالث: ما 

 بعد األزمة

 1.10 3.26 222 بكالوريوس

 0.98 3.00 98 ماجستير

 1.21 3.07 18 دكتوراه

 1.08 3.18 338 الكلي

مستوى إدارة 
األزمات لدى 

مديري 
 املدارس
  الكلي(

 1.06 3.30 222 بكالوريوس

 0.93 3.07 98 ماجستير

 1.17 3.14 18 دكتوراه

 1.03 3.23 338 الكلي

( وجود فروق ظاهرية في قيم 12ويالحظ من الجدول رقم )

 ملتغير املؤهل العلمي. 
ً
 املتوسطات الحسابية في جميع املجاالت تبعا

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات الحسابية 

 جرى   (α =0.05)ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

(، One Way ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي )

 :( يوضح ذلك13والجدول )

 

 (13الجدول  

 ملعرفة داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية تبعا ملتغير املؤهل العلمي (ANOVA) تحليل التباين االحادي

 مصدر التباين املجال
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 املجال األول: التخطيط لألزمات

 1.12 2 2.24 بين املجموعات

 1.09 335 364.16 داخل املجموعات 0.36 1.03

   337 366.40 الكلي

املجال الثاني: التعامل مع األزمة 

 عند الحدوث

 2.30 2 4.60 بين املجموعات

 1.09 335 363.53 داخل املجموعات 0.12 2.12

   337 368.14 الكلي

 املجال الثالث: ما بعد األزمة

 2.56 2 5.11 بين املجموعات

 1.16 335 387.34 داخل املجموعات 0.11 2.21

   337 392.45 الكلي

مستوى إدارة األزمات لدى مديري 

 املدارس  الكلي(

 1.87 2 3.74 بين املجموعات

 1.06 335 354.66 داخل املجموعات 0.17 1.77

   337 358.40 الكلي
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( عدم وجود فروق ذات 13ويالحظ من الجدول السابق رقم )

( في مستوى ممارسة  مديري املدارس α=  0.05) داللة إحصائية

في إدارة األزمات في محافظة مأدبا من وجهة نظر املعلمين تعزى 

املؤهل العلمي، حيث كانت جميع قيم )ف( غير دالة  ملتغير

 عند مستوى الداللة )
ً
(. ويتضح عدم وجود α=  0.05إحصائيا

 من تقارب قيم املتوسطات الحسابية إالفروق الدالة 
ً
حصائيا

 ملتغير املؤهل العلمي والتي يظهرها 
ً
الستجابات عينة الدراسة تبعا

لسبب إلى أن مؤهالت ( سابق الذكر. وقد يعزى ا13الجدول رقم )

املعلمين في املدارس في الغالب هي بكالوريوس وقليل منهم معه 

تربوي، ومجال إدارة األزمات ليس من  دبلوم إدارة أو ماجستير

ضمن املساقات في الغالب إال في تخصص اإلدارة التربوية في 

ة في العينة ولم تكشفهم 
ّ
املاجستير والدكتوراه وربما هؤالء قل

ويبدو من وجهة نظر املعلمين واملعلمات على اختالف  الدراسة،

مؤهالتهم العلمية أعطوا تقديرات متقاربة وليس هناك فروق ذات 

 داللة إحصائية تعزى ملتغّير املؤهل العلمي.

مؤهالت املعلمين لم يكن لها دور كبير في باإلضافة إلى أن 

 تحديد مستوى ممارسة مديري املدارس في إدارة األزمات في

 محافظة مأدبا من وجهة نظر املعلمين، في حين أن خبرتهم

ومعرفتهم ألغلب األمور التي تتم في بيئة املدرسة منحتهم قدرة 

متقدمة على الحكم، كما أنهم مدركون لكثير من املفاهيم املتعلقة 

بإدارة األزمات بحكم الخبرة امليدانية، باإلضافة إلى أن النضج 

منحتهم قدرة على تمييز األمور وتقديرها  سنوات فأكثر( 10العلمي )

أكثر. وهنا يظهر عامل الخبرة والنضج العلمي وتراكم الخبرات في  

تحديد مستوى ممارسة مديري املدارس في إدارة األزمات في 

محافظة مأدبا من وجهة نظر املعلمين أكثر من عامل املؤهل 

 العلمي.

 وال عبدهللاالنتيجة مع نتائج دراسة درويش  هذهواختلفت 

فروق ذات داللة إحصائية ( حيث أظهرت النتائج وجود 2019)

فأقل بين استجابات عينة الدراسة  (α=  0.05)عند مستوى داللة 

 تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

وجد هل يالنتائج املتعلقة بسؤال البحث الخامس ومناقشتها: 

في (  α=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

مستوى ممارسة إدارة األزمات من قبل مديري املدارس األردنية 

 من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير عدد سنوات الخبرة؟

جرى استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 ( يوضح ذلك:14ملجاالت االستبانة تبعا ملتغير الخبرة، والجدول )

 (14الجدول  

افات املعيارية ملجاالت املتوسطات الحسابية  واالنحر

 االستبانة الستجابات عينة الدراسة

 ملتغير عدد سنوات الخبرة.
ً
 تبعا

( وجود فروق ظاهرية في قيم املتوسطات 14يبين الجدول )

الحسابية في معظم مجاالت االستبانة. ولتحديد فيما إذا كانت 

حصائية عند إالفروق بين املتوسطات الحسابية ذات داللة 

استخدام تحليل التباين األحادي  جرى   (α =0.05)مستوى داللة

(One Way ANOVA( والجدول ،)يوضح ذلك15 ): 

 املجال 
مستويات 

 الخبرة
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املجال 

األول: 

التخطيط 

 لألزمات

 5أقل من 

 سنوات
78 3.17 1.09 

 10إلى  5من 

 سنوات
82 2.98 0.90 

 1.07 3.37 178 سنوات 10أكثر 

 1.04 3.23 338 الكلي

املجال 

الثاني: 

التعامل 

مع األزمة 

عند 

 الحدوث

 5أقل من 

 سنوات
78 3.23 1.04 

 10إلى  5من 

 سنوات
82 3.24 0.90 

 1.11 3.42 178 سنوات 10أكثر 

 1.05 3.33 338 الكلي

املجال 

الثالث: ما 

 بعد األزمة

 5أقل من 

 سنوات
78 3.08 1.13 

 10إلى  5من 

 سنوات
82 2.95 0.97 

 1.09 3.32 178 سنوات 10أكثر 

 1.08 3.18 338 الكلي

مستوى 

إدارة 

األزمات 

لدى 

مديري 

 املدارس

  الكلي(

 5أقل من 

 سنوات
78 3.14 1.07 

 10إلى  5من 

 سنوات
82 3.02 0.89 

 1.06 3.36 178 سنوات 10أكثر 

 الكلي
338 3.23 1.03 
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 (15الجدول  

 ملتغير عدد سنوات الخبرة ملعرفة داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية (ANOVA) تحليل التباين االحادي
ً
 تبعا

 مصدر التباين املجال
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 لألزماتاملجال األول: التخطيط 

 4.29 2 8.57 بين املجموعات

 1.07 335 357.82 داخل املجموعات 0.02** 4.01

   337 366.40 الكلي

املجال الثاني: التعامل مع األزمة 

 عند الحدوث

 1.41 2 2.82 بين املجموعات

 1.09 335 365.32 داخل املجموعات 0.28  1.29

   337 368.14 الكلي

 الثالث: ما بعد األزمةاملجال 

 4.25 2 8.50 بين املجموعات

 1.15 335 383.95 داخل املجموعات 0.03** 3.71

   337 392.45 الكلي

مستوى إدارة األزمات لدى مديري 

 املدارس  الكلي(

 3.54 2 7.08 بين املجموعات

 1.05 335 351.32 داخل املجموعات 0.04** 3.38

   337 358.40 الكلي

 عند مستوى الداللة )
ً
(α=  0.05** دالة احصائيا

 

( وجود فروق ذات داللة 15ويالحظ من الجدول رقم )

( في درجة مستوى ممارسة مديري املدارس في α=  0.05) إحصائية

 محافظة مأدبا في إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير

 عند مستوى 
ً
الخبرة، حيث كانت جميع قيم )ف( دالة إحصائيا

(، باستثناء املجال الثاني )التعامل مع األزمة α=  0.05الداللة )

وللكشف عن عائديه هذه الفروق تم استخدام  عند الحدوث(.

اختبار )شيفيه( للمقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة 

 ملتغير الخبرة. والجدول )
ً
 ( يوضح لك:16تبعا

 (16الجدول  
 عدد سنوات الخبرة.اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ملعرفة استجابات عينة الدراسة تبعا ملتغير 

 عند مستوى الداللة )
ً
(α=  0.05** دالة احصائيا

 مستويات الخبرة املجال 
الوسط 

 الحسابي

 5أقل من 

 سنوات

 10إلى  5من 

 سنوات

 10أكثر من 

 سنوات

 املجال األول: التخطيط لألزمات

 0.20 0.19 - 3.17 سنوات 5أقل من 

 **0.39 -  2.98 سنوات 10 - 5من 

 -   3.37 سنوات 10أكثر من 

 املجال الثالث: ما بعد األزمة

 0.24 0.13 - 3.08 سنوات 5أقل من 

 **0.37 -  2.95 سنوات 10 - 5من 

 -   3.32 سنوات 10أكثر من 

مستوى إدارة األزمات لدى 

  الكلي( مديري املدارس

 0.22 0.12 - 3.14 سنوات 5أقل من 

 **0.34 -  3.02 سنوات 10 - 5من 

 -   3.36 سنوات 10أكثر من 



 Doi: 10.36024/1248-042-002-014  270-255، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 
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( السابق وجود فروق بين من 16ويالحظ من الجدول رقم )

سنوات( لصالح  10من  سنوات( و)أكثر 10إلى  5كانت خبرته )من 

سنوات، أي أن استجابتهم كانت أعلى،  10من كانت خبرته أكثر من 

وهذا يشير إلى أن مستوى مديري املدارس في مجالي)التخطيط 

لألزمات، ما بعد األزمة( ومستوى إدارة األزمات )الكلي( من وجهة 

سنوات( أعلى مقارنة  10نظر املعلمين كانت ملن خبرته )أكثر من 

سنوات(، ولم تظهر نتائج التحليل  10إلى  5كانت خبرتهم )من  بمن

 وجود فروق في بقية املقارنات األخرى.

 10وقد يعزى السبب إلى أن الخبرة التي يمتلكونها )أكثر من 

سنوات( ومعرفتهم ألغلب األمور التي تتم في بيئة املدرسة منحتهم 

 ن املفاهيمقدرة متقدمة على الحكم، كما أنهم مدركون لكثير م

املتعلقة بإدارة األزمات بحكم الخبرة امليدانية، باإلضافة إلى أن 

سنوات( منحتهم قدرة على تمييز  10النضج العلمي )أكثر من 

 األمور وتقديرها أكثر. 

وتناقضت نتائج هذه الدراسة بصورة جزئية مع نتائج دراسة 

ئية ( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصا2014الزعبي)

 في درجة توفر عناصر إدارة األزمات تعزى ملتغير الخبرة.
 

 التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة أمكن الخروج بالتوصيات اآلتية: 

-  
ً
تعزيز وعي مديري املدارس الحكومية والخاصة في مأدبا خاصة

 بأهمية إدارة األزمات والتخطيط املسبق لها، 
ً
واألردن عموما

والتغلب عليها في البيئة املدرسية قبل ودورهم في حل األزمات 

 وأثناء وبعد حدوثها.

تطوير هيكل اإلدارة املدرسية، وإعطاء صالحيات أوسع ملدراء  -

 املدارس.

تزويد مدراء املدارس بدليل في كيفية إعداد خطة إدارة  -

 املخاطر، واستراتيجيات إدارة األزمات.

ة التربية في وزار  نشر ثقافة إدارة األزمات التعليمية بين العاملين -

 بين املعلمين واملعلمات من خالل عقد 
ً
والتعليم وخصوصا

 الدورات التدريبية والندوات.

دراسة مستوى ممارسة مديري املدارس في إدارة األزمات من  -

 وجهة نظر املعلمين واملديرين أنفسهم: دراسة مقارنة.

مية و توفير املوارد املالية والبشرية للمديرين في املدارس الحك -

 والخاصة للقيام بإدارة األزمات.
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