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 األردنية وعالقتها   التخطيط االستراتيجي لدى مديري المدارسكفايات 
 من وجهة نظر المعلمين   بإدارة األزمات
 حال فاروق قدور  إعداد:

 الدكتورة إلهام علي الشلبي  األستاذ إشراف:
ية  صالملخ    باللغة العرب

مديري لدى الستراتيجي التخطيط كفايات توافر درجة قياس إلى الدراسة المدارسهدفت
األردنيةوعالقتهابإدارةاألزمات،تكّونمجتمعالدراسةمنجميعالمعلمينوالمعلماتفيمحافظة

(معلمًاومعلمةفيالتعليمالحكومي،2100(معلًماومعلمة؛منهم)2800مأدبا،والبالغعددهم)
علًماومعلمةجرى(م338(معلمًاومعلمةفيالتعليمالخاص،تكونتعينةالدراسةمن)700و)

الوصفي المنهج الدراسة واتبعت البسيطة. العشوائية بالطريقة واستخدمتالرتباطياختيارهم ،
الستبانةكأداةللدراسة.وأظهرتنتائجالدراسةأندرجةتوافركفاياتالتخطيطالستراتيجيلدى

ستوىمديريالمدارسفيمديريالمدارسوعالقتهابإدارةاألزماتجاءتبدرجةمتوسطة،وأنم
بينقويةإيجابيةطرديةوجودعالقةباإلضافةإلىإدارةاألزماتفيمحافظةمأدباكانمتوسطًا،

نظر وجهة من األزمات إدارة في وعالقتها المدارس مديري لدى الستراتيجي التخطيط كفايات
لكفاياتمأدبامحافظةفيالمدارسمديريامتالكتعزيزالمعلمين.ومنأبرزتوصياتالدراسة:

التخطيطوتطبيقالعمليةبالممارسةالمهاراتهذهتطبيقمنوتمكينهمالستراتيجي،التخطيط
فيودورهملها،المسبقوالتخطيطاألزماتإدارةبأهميةهموعيتعزيز.ومدارسهمفيالستراتيجي

 .حدوثهاوبعدوأثناءقبلالمدرسيةالبيئةفيعليهاوالتغلباألزماتحل
 . ، مدير المدرسةالكلمات المفتاحية: كفايات التخطيط االستراتيجي، إدارة األزمات
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Abstract 
 باللغة اإلنجليزية  صالملخ  

The study aimed to measure the degree of availability of strategic planning 

competencies for Jordanian school principals and their relationship to crisis 

management. The study population consisted of all male and female teachers in Madaba 

Governorate, and their number reached (2800) male and female teachers; among them 

are (2100) male and female teachers in public schools, and (700) male and female 

teachers in private schools. The sample consisted of (338) male and female teachers that 

was chosen by using a random method, and the study followed the descriptive 

approach; also, the questionnaire was used as a tool for the study. The results of the 

study showed that the degree of availability of strategic planning competencies for 

school principals and their relationship to crisis management came to a medium degree. 

Also, the results of the study showed that the level of school principals in crisis 

management in Madaba governorate was medium. In addition,the results showed a 

strong positive correlation between the strategic planning competencies of school 

principals and their relationship to crisis management from the teachers' point of view. 

One of the most important recommendations of the study: enhancing the possession of 

school principals in Madaba governorate with the competencies of strategic planning, 

and enabling them to apply these skills in practice and to implement strategic planning 

in their schools. Also, enhancing their awareness of the importance of crisis 

management and prior planning, and their role in solving and overcoming crises in the 

school environment before, during and after their occurrence. 

Keywords: Strategic Planning Competencies, Crisis Management, School 

Principal. 

 



 
 

 : فصل األولال
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

نظاماً التربوي النظام متيقظًايعد األنظمةومتابعًامحافظًا لنجاحات الجتماعيةباستمرار

كالنظام فيالقتصادياألخرى ليستثمرها السياسي، والنظام الجتماعي التنظيميوالنظام بنائه

إدارةاألعمالاإلدارةالعامةوفقدقامالنظامالتربويبتكييفالنظرياتاإلداريةمنمجالواإلداري،

النظام التخطيطالستراتيجيكمتطلبرئيسمنالقتصاديفي التيقدمت إداراته لتوظيفهافي

التركيزعليهأثبتالتخطيطالستراتيجيأهميةو.ءنظامالجودةفيالمؤسساتالعامةمتطلباتبنا

بوجودها تعصف أن يمكن التي التهديدات من المؤسسات حفظ في رئيس كمدخل واعتماده

يسعى وبالتالي التربويوكينونتها، بالعنصرالنظام المساس دون التقدم وضمان للنجاح دائمًا

البشري للفشلاإلنساني تقوده هللا سمح ل في،بتجارب مشكلة البشرية نتاجاته تكون وبالتالي

مجتمعاتها،وهناتظهرأهميةالتخطيطالستراتيجيفيمنعالفشلومواجهةاألزماتبإدارةفاعلة

.كفؤةلتحقيقاألهدافبفاعليةومنعالهدرالقتصاديفيالتعليم

فإن اليهتمالستراتيجيالتخطيطلذا والمهام القدرات في تحدث التي ستراتيجية،بالتغييرات

،وهذابدورهيجعلمنالممكنالمؤسسةفالتخطيطالستراتيجييساعدفيتطويرمفهومواضحعن

تقرب التي والنشاطات الخطط يمكّالمؤسسةصياغة التخطيطالستراتيجي أهدافهاكماأن نمن

مواجالمديرين المعالجمن أي معها، والتعامل البيئية التغيرات التغييرةهة ذات للبيئة الصحيحة

.(2010)النجار،مؤسساتهالسريعالتيتعملفيها
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أحـدالمنـاهجاألساسـيةالتـيتطبـقمـنهجالـنظم،الستراتيجيبأنهيعدالتخطـيطأهميةوتتجلى

المؤسسـةكنظـاميتكــونمـنعـدةأنظمـةفرعيـةمترابطـة،ويقــومعلـىرؤيـةشـاملةحيـثينظـرإلـى

بمـا البيئيـة ورؤيــللظـروف وتهديــدات فــرص مــن المؤسســةتحويــه لمكونــات إجماليــة ويعكــسة ،

،حيـثيقـدممجموعـةمـناملـةمعهـاعلـىالمـدىالبعيـدواألطـرافالمتعدافالجوهريــةلــإلدارةاألهــ

(.2012)عبدهللا،المؤسسةألهدافهااإلجابـاتعـنكيفيـةتحقيـق

أبنائهاونتيجةألنالعنصرالبشريهوأساسهذاالتطورتعملكلدولةعلىإعدادوتربية

لتحقيقأهدافهاتربيةسليمةوتسع التخطيط إلىمستقبلأفضل؛فتعملعلى المتوقعةىللوصول

عنالنجاحاتولةؤمنالتعليم،والذييرتكزعلىأساسًاعلىوجودإدارةناجحة،فاإلدارةهيالمس

األهدافالتيواإلخفاقاتفيكلالمجالتفيأيمؤسسةفهيالتيتقررسيراألموروتحقيق

تحقيقهايهدف إلى منالمجتمع مجتمع ألي المهمة الركائز إحدى تشكل الناجحة فاإلدارة

الكفاية لبلوغ مختلفالمجتمعات في والعملية والمادية البشرية موارده استغالل من تمكنه التي

بعضها أو حياته أهدافمجالت من حدده ما وتوجيههافيضوء تشغيلها ثم ومن األقل، على

وبصفهمستمرةناتجيفيضبدرجةملحوظةعنكلماتمإنفاقهوماهفيالنهايةبحيثيتحققل

اطرادالقيمةالمضافةفيحركةالمتجمعالمستمرةاألمرالذييشكلبذلفيهمنجهدفينشأعن

(.2012)علي،المجتمعفيالنهايةنقلةنوعيةفي

أساسية سمه األزمات األلفيةللمؤسساتوتعد في الديناميكية،المعاصرة البيئة في الثالثة

وأصبحكلتنظيملينجومنتأثيراألزمات،وبالتاليزادالهتمامبالتخطيطالستراتيجيكأسلوب

فالتخطيط المسبق، للتوقع القابلة وغير المفاجئة التغيرات مع والتكيف األزمات مواجهة في
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أن يعني األزمات لمواجهة المستقبليةتستخالمؤسساتالستراتيجي فرصها لكتشاف وسيلة دمه

(.2009،والدولة)العزاويالمؤسسةوتجنبالمخاطرواألزماتعلىمستوى

التخطـيط أن المؤسسـاتالستراتيجيوبمـا يسـاعد الـذي الحديثـة المـداخل أحـد يعـد

إعــدادالتعليميـة خــالل مــن التحــديات مواجهــة اتجهــتعلــى فقــد ، والمــاهرة المؤهلــة القيــادات

البـاحثينفـيهـذاالصـددإلـىدراسـةالعوامـلالبيئيـةالتـييجـبعلـىالمؤسسـات،جهــودكثيــرمــن

التربويةل المؤسسات األخـذسيما خـالل مـن التخطـيط بعمليـة القيـام عنـد وتحليلها بها الهتمام

ال فــالتعليمالستراتيجيتخطـيطبمنهجيـة والتطــويالمؤسسي. للدراســة خصــبا مجــال ،رأضــحى

اهتمامــاً المجـالتالبفــيواســعاًونــال العلمـيفـيجميـع تطـويراألداءاإلداري،وخصوصـاًحـث

بالغـاًلبـدأنيعطـىاهتمامـاًالمهنـيللقيـاداتاإلداريـةالعليـا.فتطـويرالنمـوالمؤسساتالتربويةفـي

لـدىصـانعيالقـرارعنـدوضـعالخطـطحيثيعدالتخطيطمنأهمالمجالتالتيأصبحتمحط

الكثيـ القيـاديأنظار المجـال فـي لسـيما وســيلةالستراتيجيالتخطــيطوخصوصــاً،ر يعــد الــذي

(.2017)ابواصبع،األساسـيةالستراتيجيةمهمــةفــيتحديــدوصــياغةالتوجهــاتوالقضـــايا

عديداًهيش الحالي العصر أحدثتد والتي المعرفي، النفجار نتيجة المتسارعة التطورات من

التع المجال سيما ول الحياة، مجالت شتى في واللتغيرات تحًديايمي تشكل مما للقيادةتربوي،

امتالكها التياالتربويةفي والقدرات بالمللتؤهلهالكفايات الموكهقيام األزماتةلام لمواجهة إليها

سة،واغالقالمدارسأمامرايقالدلالتيتسببتفيتعCoved- 19أزمةجائحةكوروناخصوصاً

(.2021)القرني،فةلالعالمالمختالماليينمنالطالبوالطالباتفيدول

ل خهونتيجة إحداث إلى تؤدي والتي األزمات العملذه سير عمى يؤثر التعلل ممالية يمية؛

المنعهتعاملمعليميةبمواصفاتخاصةلليميةوجودقيادةتربويةوتعلىالمؤسساتالتعليفرضع



4 

آثارهحدوث من الحد أو إوعليها،ها التربوية القيادة تمكنتحتاج كفايات مواجهلى من تها كلة

(.2011)عوضهللا،اوفقاألساليباإلداريةالحديثةهاألزماتالتيقدتحدثأومحتملحدوث

 مشكلة الدراسة 

المدارس فـي المديرين وتأهيـل لتـدريب فاعلة سياسات إيجاد بأهمية المتكرر العتراف رغم

الستراتيجي،إلأنهناكجوانبقصورتكتنفتلـكالسياسـات،األردنيةواألخذبكفاياتالتخطيط

كاآلتي القصور هذا إلى الدراسات من بعض أشارت البيطار: كمـا دراسة أوصت (2014)فقد

ومهاراتهماإلداريةفيالتحليلقدراتهممللتخطيطالستراتيجيلتطويرالمديرينبالعملعلىتأهيل

السياسات.والتخطيطالستراتيجيورسم

توافركفايـاتالتخطـيطالستراتيجيلـدىالمديرينيـوفرالمهـاراتالالزمةتفترضالباحثةأن

يمثـل وجودهـا أن كمـا األزمات، إدارة في فاعلية أكثر ويجعلها الستراتيجي التخطـيط لممارسـة

علـىتجويدالعمليةالتعليميةفيظلاألزمات،ومنثمالنتقالمقدرتهممؤشـراتدالـةعلـىمـدى

.فالمستقبلليمكنتحديدهولكنيمكنتشكيله إلىمستقبلأفضل.

عاشالنظامالتربويفياألردنوالعالممنذأكثرمنعامأزمةغيرومنمالحظةالباحثةفقد

)كورونا مواجهة في أزمة19كوفيد-مسبوقة لمواجهة حلول عن البحث في العالم تخّبط وقد )

ولميكنالعالمكلهيتوقعأزمةبحجموعمقأزمةكورونا،الوجاهيفيالعالمجتاحتالتعليمكارثيةا

عصفتبالعمليةالتعليميةفيالمؤسساتالتربوية.التي
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التعلمعنبعدوكاناألردنواحداً العالمالتيبحثتعنمواجهةاألزمةمنخالل مندول

Distance learningارسبالصورةالمثلىكماهوالتعلمالذيوإنلميحققغاياتوأهدافالمد

.للتخطيطالستراتيجيفيمواجهةاألزماتالحاجةالوجاهيإلأنهعلىاألقلكشفمدى

مديًرا20والذينبلغعددهملقاءعددمنمديريالمدارسجراءدراسةاستطالعيةوتمإكما

هلتمإعدادخططاستراتيجيةللمدارس؟وتوجيهاألسئلةالتالية:منالمدارسالحكوميةوالخاصة،

وهلًافيخططالمدارسالستراتيجية؟حساباألزماتسلفيتملماذالمفيحالكانتاإلجابةل،

ومنخاللاللقاءالستطالعيمععددمنمديريعلىالتخطيطالستراتيجي؟تمتدريبالمديرين

المقابالتأ لميظهر80لعنه،سئيعرفمال%20نالمدارسأظهرت للتخطيط% كفايات

يمواجهةاألزمات.فمقدرةالستراتيجي،و

الواقعيفيمدارسناأهميةاختيارهذاالباحثةاستنتجتولماسبق وتسليطالضوءالموضوع

هلهناكعالقةلهبإدارة،واتيجيوكفاياتهالالزمةللمديرينالبحثتجليةللتخطيطالسترفيعليه

 .األزمات

 الدراسة وأسئلتها  هدف

هدفتهذهالدراسةإلىقياسدرجةتوافركفاياتالتخطيطالستراتيجيلدىمديريالمدارس

سئلةالتالية:ولتحقيقهذاالهدفتحاولالدراسةاإلجابةعناألوعالقتهابإدارةاألزمات

مادرجةتوافركفاياتالتخطيطالستراتيجيلدىمديريالمدارسفيمحافظةمأدبامن:1س

وجهةالمعلمين؟

فيإدارةاألزماتفيمحافظةمأدبامنوجهةنظرمديريالمدارسممارسةمامستوى:2س

المعلمين؟
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المدارس -3س مديري لدى الستراتيجي التخطيط كفايات توافر درجة بين عالقة يوجد هل

مستوىعند(؟α=0.05ومستوىممارسةإدارةاألزماتفيمحافظةمأدباعندمستوىالدللة)

 ؟(α=0.05)الدللة

 أهمية الدراسة 

تكمنأهميةالدراسةمنخالل:

   النظرية: العلمية األهمية -1

الحالية الدراسة نتائج تظهر خاللقد لكفاياتمن ومديراتها المدارس مديري امتالك دور

التي الستراتيجي لديهمالتخطيط األزمات إدارة تطبيق درجة رفع في المحسوبتساهم وربما

للمدارس، الستراتيجية الخطط في وحسابها الناشئة األزمات المدارس تواجه معهابحيث تتكيف

.وتحقيقغاياتهاوأهدافهاكمؤسسةاجتماعيةتحملهمالتعليمالعامفيالمجتمعوتديرهالصالحها

ف علمية برسالة العربية المكتبة بتزويد أيضا الدراسة أهمية تكمن موضوعكما جداًمهمي

رةاألزماتمنللمدارستسعىفيهالباحثةلبيانكفاياتالتخطيطالستراتيجيالمدرسيوكيفيةإدا

كهذهالكفاياتوإدارةاألزمات.وبيانالعالقةبينامتال،خاللهذهالكفايات

عندحدوتتضمنهذهالدراسةتوضيحًاللتخطيطالستراتيجيكأسلوبعلميمتطورليقف

أضرارها ومن األزمات شدة من تزيد قد التي التغيرات الحسبان في يأخذ ولكن األزمات إدارة

وتداعياتهاالمستقبلية.فضاًلعنتوضيحأهميةالتخطيطالستراتيجي،واآللياتالتيتشتملعليها

وغ المتوقعة األزمات إلدارة المدارس في لبنائها نسعى التي الستراتيجية المتوقعة،الخطط ير

روف.للحفاظعلىدورالمدارسفيتقديمتعليمدائموفاعلفيكلالظ
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 : التطبيقية  يةلماألهمية الع -2

لواقع تشخيصها خالل من الدراسة لهذه العملية األهمية األردنيةفيمحافظةتبرز المدارس

وعالقةفيإدارةاألزماتالمدارسمديريممارسةمستوى،والتخطيطالستراتيجيكفاياتفيمأدبا

فيتوجيهأنظارالمسؤولين،وهيحاجاتماّسةمستقبالًكهذهالكفاياتمعإدارةاألزماتامتال

المدار خطط بناء عن المسؤولين وخاصة والتعليم التربية وزارة أقسامفي من الستراتيجية س

سةعنواقعامتالكالمديرينلكفايات،ومدربيومشرفيالتعليمالمدرسيبعدكشفالدراالتخطيط

يفهافيإدارةاألزماتالمستجدة.التخطيطالستراتيجيوتوظ

فيتفعيلكفاياتالتخطيطالستراتيجيلدىمديريالمدارسمنتسهمالدراسةأنوالمأمول

وتدابير إجراءات اتخاذ خالل من األزمات إلدارة الالزمة واآلليات األبعاد على تضمينه خالل

تراعي ومنظمة محسوبة خطوات وفق الستراتيجي التخطيط تطوير إلى مجملها في تسعى

المت والتغيرات المحلية، البيئة وخارجخصوصية داخليًا األزمات،اًيسارعة إدارة فاعلية بمايضمن

والتقليلمنأضرارهاإلىأدنىحدممكن.وقديستفيدمنهذهالدراسةكلمن:

 وزارةالتربيةوالتعليم/مسؤولوالتخطيطالستراتيجيوالمشرفوناإلداريون. -1

المدارس.مديري -2

 مصطلحات الدراسة 

 :اإلجرائيةالتاليةالصطالحيةولغاياتهذهالدراسةتماعتمادالتعريفات

(بأنها:"المعارفوالمهاراتوالقدراتالتييكتسبها2004،54يعرفهاالكريدا): الكفاية -

منسلوكه،األمرالذييمّكنهمنأداءسـلوكياتمرضـيةفـيالمجـالتءاًالفردلتصبحجز
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المعرفيـةوالنفعاليـةوالحركيـةوتبـينهـذهالكفايـاتاألغـراضالتعليميـةللبرنامجالذييقوم

.الفردبدراسته،وتكتبفيصورةأهدافمحددةيجبتحقيقها"

االستراتيجي: - المؤسسة(8 ,2006)الدجنيعرفهالتخطيط  بموجبها تقوم التي بالعملية

وتطوير المتوقعة المشاكل على التغلب دقيقة،بهدف إلىمعلومات أهدافهامستندة بصياغة

 أدائهاباستمرار.

نفيأناتواإلمكاناتالتييطمحالتربويومجموعةمنالصفكفايات التخطيط االستراتيجي: -

تحقيق على قادرة تجعلها والتي قياسها، أو مالحظتها ويمكن المدرسة، مدير لدى تتوافر

(.375،2016أهدافهاالتعليميةوالتربويةعلىأفضلصورةممكنة)المهيدلي،

إجرائياا الباحث  عرفوت االستراتيجي:كفايات    ة  التيبأنهالتخطيط  مديروحصلالدرجة عليها

المعلمينالمدارس نظر وجهة التيمن الستبانة تطويرهاعلى توافرتم درجة كفاياتلقياس

إطار في الستراتيجي واتخاذالتخطيط اتجاهه، أو لستراتيجيته التربوي القطاع تحديد عملية

يمكنأنيتسعالمفهومأيًضاإلىآليات،والقراراتبشأنتخصيصمواردهلمتابعةهذهالستراتيجية

.هاوتقويمهاتنفيذولبناءالخطةالستراتيجية،التحكم

المدرسة - األغبري:مدير  بتنفيـذ2011)ويرى المخولـة الجهة "يمثل المدرسة: مدير بأن )

وزارة مـن الصادرة والتعليمات باللوائح ومشفوعة مرسومة، لسياسات وفقًا والبرامج، الخطـط

معالتوجيهاتالعامةللدولة".يتوافقالتربيـةوالتعليمعبرإدارةالتعليمبما

الباحثت إجرائياا   ةعرف  المدرسة  التربويبأنهمدير  القائد التربية: وزارة تعّينه يقوملوالتعليمالذي

والفنيـة اإلدارية مدارسباألعمال مأفي والخاصةدبامحافظة والحكومية تطويرها بغرض تنمية،
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،منخاللاستثمارالمواردالماديةوالبشريةوحسنطـالبالورفعمستوى،وأكاديمياًمهنيًاالمعلمين

.تنظيمها

تعّرفبأنهامجموعةمناألحداثوالظروفالتيتحدثبشكلمفاجىءويترتبعليهااألزمة:   -

الراهنوالمستقر،وتعملاألزمةعلىإحداث المؤسسة الواضحلوضع التهديد وجودنوعمن

تطور مصير عندها يتحدد حاسمة ولحظة حرجة، نقطة وهي الطبيعية األوضاع في تغيير

 (.2015فضلأواألسوأ)السكارنة،حدثمعين،إماإلىاأل

األزمات: - سعيهمهيإدارة  في المديرون يؤديها التي والتصالت النشاطات عن عبارة

في وجهودهم الواقعة، األزمات أذى من والتخفيف األزمات، حدوث احتمالية من للتخفيف

األزمة بعد النظام منإعادة كل لدى القرار صانع سعي تشمل كما إلى، األزمة أطراف

( الموقف مقتضيات وفق وحكيم مرن بشكل الضغط  Bundy, Pfarrer andممارسة

Coombs, 2016). 

الباحثوت - األزمات:  إجرائياا   ةعرف  فعلبأنهاإدارة  رّدة توليد على تعمل إدارية، عمليات

المحترفينوأصحابالخبرةاإلدارييناستراتيجيةلألزمة،حيثتكونبعدأنيقوممجموعةمن

باستخداممهاراتهم،فيقومونبتحديدبعضاإلجراءاتالالزمةلكيتقللمنالخسائرإلىأدنى

المعلميننظرارةاألزماتمنوجهةالمدارسفيإدمديروعليهاحصلالدرجةالتيوهيحدّ

.الحاليةالباحثةألغراضالدراسةطورتهاقياسهامنخاللالستبانةالتيتموالتي

 حدود الدراسة

:اآلتيبحدودالدراسةالحاليةتمّثلت
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 .إدارةاألزمات،كفاياتالتخطيطالستراتيجيالموضوعية:-1

 .مأدبافيمحافظةالحكوميةوالخاصةاألردنيةالمدارسمعلميالبشرية: -2

 م.2021/2022يللعامالدراساألولالفصلالزمانية: -3

 .فيالمملكةاألردنيةالهاشميةمحافظةمأدباالمكانية: -4

 محددات الدراسة 

 الدراسةتتحددبالمحّدداتالتالية:

وثباتها، الدراسة أداة فقطوصدق النتائج العينةتعمم منه سحبت الذي المجتمع وعلىعلى

عينةالدراسةباستجابتهمعلىفقراتأداةأفرادباإلضافةإلىموضوعيةدقةالمجتمعاتالمماثلةله،

 الدراسةالمعّدةلذلك.
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 : الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 األدب النظري : أوالا 

الكفايات موضوع النظري اإلطار الستراتيجي،وأنواعهامفهومهاتناول التخطيط كفايات

وأبعادهوأهميتهمفهومـه،السـتراتيجي:التخطيطموضوعوأهميتها. لعمليةو،، الرئيسة العناصر

الستراتيجي األزمـات.ومعوقاتهالتخطيط إدارة لموضـوع تناولـه إلى مفهوم باإلضافة كالتالي:

األزمة،ة،األزم األزماتمراحل إدارة التعليميةومفهوم األزمات،واألزمات إدارة إدارة،متطلبات

موضوع التعليمية. األزمات إدارة متطلبات التعليمية، الستراتيجيكفاألزمات التخطيط ايات

فضاًلعنتناولهللدراساتالسابقةذاتالصلةبموضوعالدراسةالحالية.وعالقتهابإدارةاألزمات

 الكفايات  -

 مفهومها وأنواعها   -1

 ,Smith, 2002)"نشاطمعينحسبمعاييرمحددةالقدرةعلىعمل"تعّرفالكفاياتبأنها

كرم.(72 وقناعات (2002,129)ويعرفها معرفة من الشخص يحرزه ما مقدار هي " بقوله:

."منأداءمرتبطبمهمةمنوطةبهتمكنه ومهارات،

عنهــابعبــاراتســلوكيةتشــملمجموعــةيعبــر"قــدراتبأنها:2003 ,17) )،الفتالويعرفهات

األداءالنهائيالمتوقعإنجازهبمستوىمعينمرضمنتكــّون)،وجدانيــةمهاريــةمعرفيــة،(مهمــات

ناحيةالفاعلية".
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متنوعة،بأنهاالكفاياتوتعرف لمهارات الفرد استعمال في تتجلى افتراضية، عقلية قدرات

س تعّلمات مننتيجة عالية بدرجة وأداءات إنجازات خالل من األهداف من جملة لتحقيق ابقة،

(.2015اإلتقانوبأقلجهدووقتممكن)بلهامل،

:هيأنواع(أنللكفايةأربعة2012ويرىالطلحي)

.والتحديدعمـلأشـياءمحـددةوقابلـةللقيـاس،لـذلكيغلـبعلـىالمفهومالدقةوهيكسـلوك: .1

التمكنمنالمعلومات:اسـتيعابوفهـمالمعلومـاتوالمهـاراتوالقيامبالنشاطاتالمختلفةفهو .2

بالعمل القيام اختيـار إلـى يصـل بـل األول، المفهـوم فـي كمـا محـددة أشـياء عمـل يتعـدى

 عرفةسببالختيار.وم

درجةالمقـدرة:ويؤكـدعلـىضـرورةالوصـولإلـىدرجـةمعينـةمـنالقـدرةعلىعملشيءفي .3

.ضوءمعاييرومقاييسمتفقعليها

قياســـها .4 يمكـــن التـي للفـرد بالخصـائصالشخصـية ويتصـل الفـرد: نوعيـة الكفايـةعلـىأسـاس

موضـــوعيةومرغـــوبفيهـــاباســـتخدامالمقابالتوالستبيانات.خصـــيةمعـــاييرشبنـــاءعلـــى

 وأهميتها  كفايات التخطيط االستراتيجي  -2

التـيتعتمـدهاالكفايـاتتعــد فـيؤسساتالتعليميةمالالتخطيطيـةواإلداريـةمـنأهـمالعناصـر

أساسياًحيثيمثلاإلعدادوالتدريبمدخالًحـددتلهـابـرامجإعـدادخاصـة،لـذافقـدأهدافهاتحقيـق

قيادةفيتمتينالمواردالبشريةواستثمارًاضروريًايتجلىعائدهبوضوح،ولكيتقادالعمليةالتعليمية

بـرامجتدريبيـةوتأهيليـةمسـتمرةفـيكـلعناصـرومجـالتعدادتمإفعالةنحوتحقيقاألهداففقد

وعمليــةصــنعالقــراراتالستراتيجيةالعمليـةاإلداريــةوالقياديــةخصوصــًافــيمجــالوضــعالخطــط
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معــهاوأســلوبالتصالتومنهجيـةحـلالمشـكالتوتنميـةالفكـرالقيـاديوالجمـاعيلــدىالعـاملين

(.2003خصوصـاأعضـاءالهيـئةاإلدارية)العبيدي،

التربوي، النظام جوانب بين التكامل تحقيق في الستراتيجي التخطيط كفايات أهمية وتكمن

التعليمبحيث بينمراحل الالزم التوازن تحقيق المتعددة،وكذلك الشاملةإلشكالته الحلول وتقديم

(.2020ابعضًا)الحريبيوكساب،تتكاملأجزاؤها،ويساعدبعضه

(كفاياتالتخطيطالستراتيجيفيالمجالالمعرفيأساسًاأليعمل2016وتعتبرالمهيدلي)

التخطيطيةفيمراحلها بالعملية الخاصة للجوانب المدرسة مدير وإدراك فهم علىضرورة وتركز

وتنفيذالخطة،ومرحلةالمتابعةوالتقويم.الثالثمنتشخيصوتحليلالوضعالراهن،ومرحلةإعداد

وكذلكتركزعلىالجانباألدائيالمتعلقبقدرةالمديرعلىالتعاملمعمختلفاإلجراءاتلهذه

المراحل.

 التخطيط االستراتيجي 

 مفهوم التخطيط االستراتيجي   -1

)يعرّ يونس آفـاق2009فه يستشـرف نظـام "منهج بأنه والمحتملـة( التربويـة المسـتقبليات

الســـتراتيجيات وتصـــميم والمتوقعـــة المتاحـــة اإلمكانـــات بتشـــخيص لمواجهتهــا ويسـتعد والممكنـة،

تنفيذها". بشأن عقالنية قـــرارات واتخـــاذ علىالبديلـــة، والسيطرة التحكم "عملية بأنـه ويعـّرف

الو جميع ببن األهدافالعمليات تحقيق نحو للتقدم المؤسسة في  & Aldehayyat)حدات

Twaissi, 2011).(بأنهمجموعةمنالقراراتواألنشطةالتي2012)وعّرفهالضموروالقطامين

تتخذفيالوقتالحاضرلضمانأداءالمؤسسةفيالمستقبلالبعيد،وتتضمنهذهالقراراتصياغة
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إنجازهاعلىمستوياتزمنيةمتباينةتبدأبالمدىالزمنيالقصير،مرورًابالمدىأهدافمحددةليتم

الزمنيالمتوسطوانتهاءبالمدىالبعيد.

عّرف بأنه2012)حمودةوقد الستراتيجي التخطيط تحديد( على تساعد مستقبلية رؤية

ك للمؤسسة، الصحيح التوجيه خالل من فعالة بطريقة واإلمكانيات استخدامالموارد في يسهم ما

نواحي على والتغلب القوة نواحي استغالل من المؤسسة تمّكن فعالة بطريقة وإمكانياتها مواردها

.الضعف،ويساعدعلىتحديدالرؤيةالمستقبليةللمؤسسةوتحقيقالتفاعلالبيئيعلىالمدىالبعيد

ليمية،فهويعتبرالركيزةاألساسيةيعدالتخطيطالستراتيجيمناألساليبالحديثةفياإلدارةالتع

جميع من والتأكد وتركيزطاقاتها خاللحشد من وذلك وكفاءة، بفاعلية التربوية المؤسسة إلدارة

وتعديل تقويم إلى إضافة الستراتيجية، األنشطة أهداف تحقيق اتجاه في يسيرون أنهم العاملين

نص )أبو البيئية للتغييرات استجابة المؤسسة ويوسف،اتجاه وعرّ(.2013يب، أيضًاكما أبوفه

عمليةالتحليلالبيئيالجيدللمؤسسة،ووضعأهدافالمؤسسةالمحددةبأنـه"(15,2014)حسنة

والواضحة،وتطبيقالستراتيجياتواألساليبالمناسبة".

التخطيط مفهوم موجهًاالستراتيجيفتطبيق ليصبح المدرسة، مدير بعمل يرقى المدرسة في

للعمليةالتعليمية،ومحققًالعملياتالتغييروالتطويرالمقصودة،والتخطيطالستراتيجييساعدالقادة

والستراتيجيات الخطط وبناء بالمستقبل، التنبؤ ثم ومن وتحليله، الواقع تشخيص على التربويين

عمليةإداريةفكار.وهوسةأحدالركائزالمهمةفيتحقيقتلكالرؤىواأللبلوغه،ويعدمديرالمدر

الداخلية بالبيئة المرتبطة للمتغيرات المدرسة مدير إدراك على قائمة محددة وقواعد أبعاد لها

أجل من تنفيذية، برامج وجود خالل من المدرسة رؤية تحقيق أجل من مدرسته، في والخارجية
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ماتريدالمدرسةتحقيقه،وبينماتمتلكهمنمواردماديةوبشريةوتقنية،وصوًلإحداثالتكاملبين

(.2017،الحليمي)لتحقيقاألهدافالمنشودة

  تركزعلىأربعةجوانبكالتالي:السابقةالباحثةأنالتعاريفتستخلصو

المستقبل .1 مع يعملالتعامل الستراتيجي: مناسبعلىالتخطيط مناخ لالبتكارخلق

أليفرصةمستقبليةأومواجهةأيخطرممكنأنيهددلالستعدادوالخروجبأفكارجديدة

والبعيد القريب المستقبل أّنالمنافسةفي إذ التخطيط. من هوصناعةالستراتيجيجزء

دارةإىمماينتجالقدرةعلمستقبلياًالمؤسسةبرنامجوقائيأليخطرمحتملممكنيهدد

 .زماتبكفاءةعاليةاأل

يقصدبهاستكشافالعواملوالمتغيراتالتيتقع:فهمالبيئةالخارجيةالتيتحيطبالمؤسسة .2

يمكنهاالتأثيرفيهاأوالتحكمفيلتخضعلرقابتهاوسيطرتها،ول،والمؤسسةخارجحدود

 .وبقائهاواستمرارهاوتطورهاالمؤسسةسلوكهاوتطورها،والتيتؤثرفيمسار

وتمثلمجموعةالمتغيراتالتيتقعداخل:تحديدمواطنالقوةوالضعفالحاليةبالمؤسسة .3

خرىوالتحكمويمكنالتأثيربهابدرجةأوبأأ،وتخضعلرقابتهاوسيطرتها،المؤسسةحدود

مثل وتطورها سلوكها والمعنوية،المادية،اإلمكانياتفي والفنية، والتكنولوجية، والبشرية،

المتغيراتالتصالونظم هذه تمثل وقد وغيرها قوة، أوللمؤسسةأوجه استثمارها ينبغي

 أوجهضعفينبغيمعالجتها،والتخلصمنهاأوالتقليلمناثارهاالسيئةأوالسلبية.

النقاطالثالثالسابقةلتخاذقرارات .4 مناسـبةالقدرةعلىاستخدامالمعلوماتالمجّمعةفي

يتمتنفيذهاومنبعدهاتتمخطةعملتشغيليةوضع:منخاللالمؤسسةتؤديإلىرفاهية
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عملية ألن جديد، من التخطيط في البدء بعدها ومن األخطاء لتفادي التقييم عملية

عمليةلمتناهية.التخطيط

 أهمية التخطيط االستراتيجي  -2

استوجبت للمدارس والخارجية الداخلية للبيئة وسريعة عميقة تغيرات الثالثة األلفية شهدت

إعادة استوجبت الديناميكية، البيئة أوضاع مع التخطيطية األساليب في جوهرية تغيرات إحداث

استراتيجيةجديدةمبتكرة.تعتبرالتغيراتالتكنولوجيةأسلوبًاناجحًاالتخطيطالستراتيجيبأساليب

الحديثة التكنولوجيا استخدام على يعتمد الثالثة وباأللفية المدرسة في التنافسية الميزة تحقيق في

لضمانالديمومة،والتكنولوجيافيعالماليومتتغيربصورةسريعةفيكلالمجالتومنالضروري

ذهالتغيراتبصورةمستمرةمنخاللالتخطيطالستراتيجيالمتميزبالمرونة.باإلضافةمواكبةه

األساسية السمة أن وذلك التغير لزيادةمعدلت هوتخطيطمالئم الستراتيجي التخطيط أن إلى

ليةتالأللفيةالثالثةهيأنهاعالممتغيرفيكلاتجاهاتهومظاهرهوبصورةمتسارعة،والبتكاراتمت

)العزاوي، التخ(.2009وتصاعدية الوعيطيطويساعد مستوى زيادة في تغيرالستراتيجي في

البي التفكير،ئاألحوال في فريدة طريقة وتأسيس التربوي،خذاًآية النظام مهمة العتبار بعين

الوقتوإحداثوهوعمليةشاملةتركزعلىتوفيرالمحيطة،ةئالمتاحةفيالبيوقدراته،والفرص

بين التنظيمية المستويات مختلف منالتكاملفي كثير األثرفيحل أعظم وله المهام، مختلف

،فهويركزبشكلبوبترتيقدتحدثخاللالعملبشكلسريعتيالداخليةاليومية،الالمشكالت

المستقبلية المشكالت على ويعكبير تنفيذيطالحرجة خالل الستراتيجية مماالخططالبدائل

يتمتعبميزةأخرىوهي،الحلولإيجادمنالسهليجعل التنفيذطالتقييمالمستمرللخ  كما ةخالل

الغالبي.(2013)السقا، المديرينعلى2007)ويعتبر عملية(مشاركة السلطةفي خط طول
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لما مهمة الستراتيجي يتطلبالتخطيط وهذا الخطة، تنفيذ نجاح في كبيرة أهمية من لمشاركتهم

تهيئةالمديرينوتدريبهم،حيثتبينالدراساتأنهكلمازادوعيالمديرينوادراكهموفهمهملعميلة

الستراتيجي التخطيط عملية في للمشاركة إيجابية استجابتهم كانت كلما الستراتيجي، التخطيط

مطلوبةعندماتوضعموضعالتنفيذ.ستراتيجيةالونجاحتنفيذالخطةال

وتعتبرعمليةالتخطيطبشكلعاموالتخطيطالستراتيجيبشكلخاصواحدةمنأكثرجوانب

العمليةاإلداريةصعوبًةوتعقيدًا،ويرجعذلكإلىاألسباباآلتية:السبباألوليرتبطبخصائص

اإلنجاز،بينمايتصفالموقفالمستهدفبمجموعةمنالموقفالحاليذاتالقدراتالمحددةعلى

للتخطيط المشكلةاألولى القدرةعلىاإلنجاز.وهناتظهر الخصائصوالسماتواإلمكانياتذات

عملية تم بحيث المستهدف الموقف إلى الحالي الموقف من النوعي النتقال إحداث كيفية وهي

المؤ تقود التي الحدود ضمن العمل إيقاع منضبط المرغوب بالمستوى التخطيط تنفيذ إلى سسة

من مجموعة مع الحالي الموقف تعامل كيفية إلى الثاني السبب ويعود كما والفاعلية. الكفاءة

التي الظروف عن قطعًا تختلف التي والتنافسية والسياسية والجتماعية القتصادية الظروف

المشكل تظهر وهنا المستهدف. الموقف معها التنبؤسيتعامل على القدرة وهي للتخطيط الثانية ة

بالظروفالمستقبليةالمحيطةبالموقفالمستهدف.السببالثالثيكمنفيتفاعلمجموعتانمن

العناصرفيالموقفالحاليإحداهماموضوعيةقادمةمنالبيئةالخارجيةللمؤسسةوالثانيةذاتية

لثالثةللتخطيطوهيكيفيةتوظيفاألساليباإلداريةتتعلقببيئتهاالداخلية.وهناتظهرالمشكلةا

(.2002لتوافقبينهما)القطامين،المناسبةإلحداثأكبردرجةممكنةمنا

تتطلّ إبداعية بمهارات مخّططًا األزمات لمواجهة الستراتيجي التخطيط يتطلب عمليةإذ بها

ال على والقدرة التركيز، على كالقدرة الستراتيجي الصبرالتخطيط ومهارة التغيير، مع تكيف
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على الحصول بكيفية المتعلقة المهارات إلى باإلضافة والتعاون، التصال ومهارات والتحمل،

(.2007التفاق)الحريري،

الكرخي) التخطيطالستراتيج2007فقدأشار إلىأهمية التالية( الفوائـد يحقـق منحيثيكونه

باألحد والتنبؤ للمستقبل يـساعدتوضيحه حيث لها والتهيؤ اإلجراءاتالمؤسسةاث اتخـاذ علـى

لمواجهتها. أنهالكفيلة إلى تحديدالمؤسسةيساعد باإلضافة في العقالنية الطريقة استخدام على

منالستفادةالمثلىالمؤسسةنيمكّ،خياراتهافيالعمـلوسـلوكالطريقاألفضللتحقيقأهدافها

والقتصاديةمقدرتهامن فيوالبشريةالمالية القدرات هذه توظيف من أفـضل نتائج وتحقيق

حيثيشاركجميعهمالمؤسسةيعززالعملالجماعيويكسبالخبرةلكافةأفراد.كماأّنهالمستقبل

منالمؤسسةىتحسينأداءعلالتخطيطالستراتيجييساعدفيبنـاءالستراتيجيةووضعأهدافها.

الظروف مع بكفاءة والتعامل تواجهها التي والصعوبات ألنشطتها الرئيسة القضايا كشف خالل

باتجاهتحسينكيفيةصنعالقرار،ألنهيؤكدالتخطيطالستراتيجييدفعومنهناوالمتغيراتبسرعةـ

الرئيسة النشاطات الفللمؤسسةعلى والقرارات تحقيقها يساعدوكيفية فهو لبلوغها، المؤسسةاعلة

بوضعها الالزمة التوصيات وإصدار معها للتعامل الالزمة األساليب ووضع نواياها تثبيت على

الص مسالكها خاللحيحةعلى معلوماتيةالمؤسسةتوسيعمن قواعد وبناء ودراساتها، لمعارفها

يساعدالتخطيطالستراتيجي،وبالتاليهاةوالبيئةالخارجيةالمحيطةبلمختلفجوانـببيئتهاالداخلي

والتنفيذيةفي أنظمـةعمـلمتناسـقةالمؤسسةعلىتكاملواتساقاألنشطةاإلدارية بإحداثـه وذلك

.ومتفاعلـةبعيـدةعـنالتقـاطعوالتـضارب

،حيـثينظـرإلـىساسـيةالتـيتطبـقمـنهجالـنظمأحـدالمنـاهجاألالستراتيجييعدالتخطـيطو

،ويقـومعلـىرؤيـةشـاملةللظـروفالبيئيـةأنظمـةفرعيـةمترابطـةالمؤسسـةكنظـاميتكـونمـنعـدة
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،ويعكــساألهــدافالجوهريــةةإجماليــةلمكونــاتالمؤسســةبمـاتحويــهمــنفــرصوتهديــداتورؤيــ

المتع واألطـراف معهـالــإلدارة البعيـداملـة المـدى عـنعلـى اإلجابـات مـن مجموعـة يقـدم حيـث ،

   (.2012)عبدهللا،كيفيـةتحقيـقالمؤسسةألهدافها

وأشارتالعديدمنالدراساتوالممارساتإلىأنتبنيالتخطيطالستراتيجييقدمالعديدمن

والمسائلللمؤسساتالفوائد األمور على الواضح التركيز يلي: ما على يساعدها المهمةكما

التينمنمواجهةالقيودوالتهديداتاستراتيجيًا،ومساعدةالمديرعلىالتفكيرالستراتيجي،والتمكّ

أداءالمؤسسةتواجه السريعةوأثرهاعلى البيئية المتغيرات والتأقلممع المركزالمؤسسة، ،تحسين

يقدمها التي الموازنات تقييم في السليم المنطق ويقدم البعيد، المدى على للمدرسة التنافسي

الم ويساعد والتنفيذية، اإلدارية األنشطة وتكامل توجيه على ويساعد علىالمديرون، ؤسسة

(.2003)مرسي،حديدسبلاستخدامهاالتخصيصالجيدللمواردالمتاحةوت

تحقيق إلى ويسعى المستقبل، تشكيل إلى يسعى بأنه الستراتيجي التخطيط أهمية وتظهر

تمتد أهـدافه أن إلى باإلضافة قصيرة، زمنية فترة في تحقيقها يمكـن ل كبرى وطموحات أهداف

(.2007يةوالدولية)الكرخي،لتشملالبيئةالمحل

علي للتخطيط(2008)وأشار أن فيالستراتيجيإلى تتلخص كبيرة أهمية التعليم في

واحتياجاتاألوضاعتشخيص القائم التعليمي الهيكل وتقييم الحالية والتربوية المجتمع،التعليمية

وتفصي جملة التعليم سياسة للبلالستجابةالًرسم الشاملة التنمية البعيدةو،داللمتطلبات النظرة

تقدير مع الطويل المدى على الخطط ورسم المستقبل، إلى المبنيةالحتياجاتالواعية والتنبؤات

علميين وأسلوب أساس بوصفه،على الزمن أو الوقت استثمار التعليممدخالًإحكام موارد ،من

،والسياساتوتقييمهاوالخططاألهدافيساعدفيتكوينويدالمؤسساتبالفكرالرئيسوالذيتز
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أنه الداخليةيكما الكفاية مثل تواجهها التي الجوهرية القضايا تحديد في المؤسسات إدارة ساعد

باإلضافةإلى،والخارجية،والتمويل،ومنثمإرشادهالتبنيقراراترشيدةتناسبالقضاياالجوهرية

،وتدعيمالشعوربالعملالجماعياألداءدلدىالقياداتالشعوربالمقدرةعلىالرقابةوتقييميولّأنه

تحقيق يالعامةاألهدافبهدف التعليمية، المؤسسة تجاه المسؤولية روح تنمية على القيادة ساعد

والمتوقعةالحاليةاألحداثتيجيةرشيدةيمكنهامنمجابهةرااتاستراروأهدافهاورسالتها،وصنعق

الكوادر،الًمستقب علىلإلدارةإعداد التعليمية المؤسسة مقدرة وزيادة بالمؤسساتالتصالالعليا،

مجالتيهيئالظروفالمناسبةلدراسةنقاطالقوةونقاطالضعففيجميع،داخلالبيئةاألخرى

يساعدعلىدراسةالعوامل،وعناصرهاكالميزانية،والمنفذين،والمناخالتنظيميالعمليةالتخطيطية

معوالقتصاديةالجتماعية تفاعلها ومدى التعليمية المؤسسة وموقع لوضع والثقافية والبيئية

المجتمع علىواألخرى،مؤسسات ويعمل باستمرار التعليمية المؤسسة وضع تحسين في يسهم

.الًالمؤسسةفيالقيامبعملهامستقبتطويرهاوزيادةنسبةنجاح

أبعاد التخطيط االستراتيجي-3

دراسة،وضعاإلطارالعاملالستراتيجيةطيطالستراتيجيب(أبعادالتخ2011)وقدحصرأبوزقية

الفرصالمتاحةوالقيودداخليةمعتحديدأمسواءكانتخارجيةبالمؤسسةالعواملالبيئيةالمحيطة

والغايات،المفروضة األهداف الستر،تحديد بينهاوضع والمقارنة البديلة البديل،اتيجيات اختيار

الذي كبيرالستراتيجي بشكل المحيطةفييساهم البيئية الظروف إطار في األهداف ،تحقيق

وضعالسياساتوالخططوالبرامجوالموازناتحيثيتمترجمةاألهدافوالغاياتطويلةاألجلإلى

ووضعها األجل، وقصيرة األجل متوسطة براأهداف شكل زمنيةفي ضوء،مج في األداء تقييم

والخطط الستراتيجيات هذه وتقييم مراجعة مع الموضوعة والخطط والستراتيجيات األهداف



21 

المحيطة البيئية الظروف ضوء في لتنفيذ،الموضوعة الالزمة التنظيمية المتطلبات استيفاء

كما.تالمصاحبةللقراراتالستراتيجيةمعالتغيراالمؤسسةالستراتيجيةمعمراعاةتحقيقتكيف

وأهدافهاالمؤسسةواضحةثمتحديدرسالةةدالتخطيطالستراتيجيبوجودرؤييمكناختصارأبعا

.واستراتيجياتهاوسياساتهاوقيمهاالتنظيمية

 العناصر الرئيسة لعملية التخطيط االستراتيجي  -4

( الهاللي منهجية2006يؤكد أن م( تتكون الستراتيجي العناصرالتخطيط من مجموعة ن

الرئيسةهي:

الخاصة:المعتقدات .أ العبارات وتعد واللتزامات، والعقائد القيم عن تعبر عبارات وتمثل

الذين األفراد بها يؤمن التي القيم تمثل فهي فهمها، في البسيطة األمور من بالمعتقدات

بحيث المختلفة، المؤسسات منهم أوتتكون األمـاكن اختلفت مهما عنها يحيدون ل

.الظـروفالتـييجدونأنأنفسهمفيها

الهدف:الرسالة .ب عن تعبر كلمة للخطـةوالوظيفة،وهي الزاويـة حجر تمثل أنها كما

بد ول علالستراتيجية، على العاملين األفراد يكون وأنأن بد ل التي بالرسالة ودراية  م 

بخصوصيةالمؤسسة.تكونمحدودة

تكـون:السياسات .ج أن بد ول الستراتيجي، التخطيط منهج إطار في السياسات وتستخدم

ملزمةومحددةوعملية.

ويشملالتحليلالداخلينواحيالقوةوتتمثلفيالعناصرالموجودةالتي التحليل الداخلي: .د

يحتملأنتمنعالمؤسسةتدعمرسالةالمؤسسة،ونواحيالضعفوهيتلكالعواملالتي

منتحقيقرسالتها.
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البيئةالخارجية،ويتضمنفحصالفرصوالمخاطرفيالتحليل الخارجي: .ه ويشملتحليل

التجاهاتالبيئية،والتنبؤالتكنولوجيوالقتصاديوالـسكانيوالتـشريعيالـسياسيوالثقافي

والجتماعي.

كونمنالضروريأيضًاقياسالمنافـسةبينوتتمثلبالتخطيطللمستقبلبحيثيالمنافسة: .و

المؤسساتالتيتقدمالخدمةنفسهافيالمنطقة،وعندماتتبعالمؤسسةتنظيمالتخطيطمـن

تطـوير نحو النطالق نقطة إلى وصلت قد بذلك تكون فإنها المنافسة تحليل خالل

.الرسالةاألهـدافوالستراتيجياتالمطلوبةلدعم

يط االستراتيجي معوقات التخط-5

أبرز(2005) أبودولةوالصالحيةفقدذكركثيرةتقفأمامالتخطيطالستراتيجيمعوقاتهناك

دقيق، بشكل بالمستقبل التنبؤ وعدم دقيقة معلومات على الحصول صعوبة منها المعوقات هذه

باإلضافةإلىعنصرمقاومةالتغيير،فالتخطيط.تستندلتنبؤاتدقيقةربماتفشلفالخططالتيل

الستراتيجييقترحأشياءجديدة،وهذاقديؤديإلىتغييربعضالعالقاتالقائمة،حيثأناألفراد

الدائمة الثقافية لبيئة توفر أنعدم بالذكر وجدير القديمة. العالقات حفاظًاعلى التغيير يقاومون

الت لعملية والملزمة والرقابةوالداعمة والتصال الحوافز نظام توفر وعدم الستراتيجي، خطيط

قدرةاإلدارةمعدمإلى(2009طلعت)  وقدأشار المرتبطةباألهدافالستراتيجيةيعدمعوقًاكبيرًا.

استراتيجية خطة وبناء األهداف تحديد يتوعلى قد اإلدارة أن من كاملابالرغم إيمان لديها فر

قدراتتؤهلهاعلىوضعم،ولكنهاقدلتملكمقوماتوالتخطيطالستراتيجيوضـروراتهةبأهمي

المؤسسة،حيثأنالخطةتعبرعنإمكانياتوخطتهاالتنفيذيةالخطةالستراتيجيةوتحديـدأهـدافها

كانياتهاالذاتيةواناسـتعانتبـالغيرلوضعخطتهاولكنهالنتكونقادرةعلىتنفيذها،إذاكانتإم
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لعناصرالتغييروالتـيتـؤديالمؤسسةعنمقاومة(2016)الكرخيذكرفيحين.الذاتيةقاصرة

القائم بواقعها الجديدةوالتمسك السياسات إلىاعتبارإلـىرفـض الماليةكمعوّباإلضافة قالموارد

انتطموحاتهاوحسنقاتالتخطيطالستراتيجي،باعتبارأنأيةخطةاستراتيجيةمهماكمنمعوّ

يتعينعلى التي المالية الموارد فإنهاتصطدمبعقبة البدايةصياغتها بهامنذ يفكر ،المخططأن

عدمويعد.واإلخفاقتغطيةنفقاتالخطةيحكمعليهابالتوقفثأنعدمتوفراألموالالالزمةلحي

داخل المسؤوليات التنظيمي،المؤسسةوضوح المستوياتوضعفهيكلها العلياوانشغال اإلدارية

وتعملبالمؤسسةبالمشكالتالروتينيـةاليوميـة،وعـدماكتراثهابالمشكالتالستراتيجيةالتيتنهض

تطورها أّنعلى كما الكافية. والبيانات المعلومات توفر عدم إلى التخطيطباإلضافة ربط

األزم بفترة لمواجهةالستراتيجي عمل هو الستراتيجي التخطيط بأن العتقاد يـسود حيـث ـات

على للمحافظة وضروري الظروف لكل أسلوب فهـو خـاطئ اعتقـاد وهذا المؤسسةاألزمات،

.وتطويرها

األزمة وإدارة األزمات 

 واألزمة التعليمية   مفهوم األزمة  -1

األزمة مصطلح من (Crisis) إن أصاًل اليونانيةمشتق لتقـرر (Kipvew) الكلمة بمعنى

(Decide To)،مجموع يعني أصبح اإلنسانية العلوم مختلف إلى المصطلح هذا انتقل وعندما

كانعلىوالمستقرسواءالتيتنطويعلىتهديدواضحللوضعالراهنواألحداثالمفاجئةالظروف

منباحثإلىآخرطبقًالمدخلويجدراإلشارةإلىاختالفمفهوماألزمة  الدولة.أممستوىالفرد

المتخصصة،درا العلمية ومادتـه األزمة(2003)الخضيريويشيرسته "موقفعلىإلى أنها:

تتالحقفيها(مؤسسة،مشروع،أسرةدولة،)اإلداريةالكياناتيواجههامتخذالقرارفيأحدوحالة
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بأنها:(2006)سعودفهاآلويعرّ.بالنتائج"معهااألسباباألحداثبالحوادثوتتداخل،وتتشابك

يشكّ للكياناإلداري"حدثأوموقفمفاجئ تهديدًاّأساسيًا اتخاذقرارفيل وجيزةفترةويتطلب

)،للغاية" درويش األمريكـي2008وأورد القـاموس عـن ) ( American The Dictionary 

Heritage) :بأنها األزمة عّرف تغيرًا"الذي تشمل مستقرة غيـر حالـة أو حاسـم قرار أو وقت

تعددت القتصادية". الشؤون أو الدولية، المشاكل أو السياسية، الشؤون في كما متوقعًا، حاسمًا

تبعا األزمة مفهوم تناولت التي المجاًًالتعريفات الُكّتابلختالف يتناولها التي والمستويات لت

والباحثونفيدراستهملألزمات،وتعتبراألزمةلحظةحرجةوحاسمةتتعلقبمصيرالكياناإلداري

أيقرار فيصبح بالغة حيرة تجعلهفي القرار متخذ أمام حادة وتمثـلصـعوبة بهـا، يـصاب الذي

معرفـة،واختالطاألسباببالنتائجوالتداعيالمتالحقيتخذهداخلدائرةمنعـدمالتأكـد،وقـصورال

وتعرفهاغنيمة(.2010الذييزيددرجةالمجهولفيتطوراتماقدينجمعناألزمة)جادهللا،

المؤسسة،ويشتتيالمعتادفسيرالعمللةمنالخللوالضطرابيؤثرعلىحاأنها(2013)

المعلوماتوضيقالوقتوتداخلأعمالهم،وتتسمبتالحقاألحداثونقصانتباهالعاملينعنأداء

يتطلبتدخاًلّفوريًامنخاللاتخاذااألسباببالنتائج،ممايعيقتحقيقالمؤسسةألهدافها،وهذ

.الموقفوالّتقليلمنآثارهقرارمناسبوفيوقتقصيرمنذنشأةاألزمة،لحتواءهذا

األ بمفهوم يتعلق فإنهوفيما التعليمية كثيرًازمات الّتعليمية األزمات مفهوم تعريف يختلف ل

اجتماعيةتربويةالمؤسسةالّتعليمّيةمنظمةلعتبارريفمفهوماألزمةبشكلعام،وذلكعنتع

منسّ بشرية جهود على تقوم وفقخدمية خاللقة من منشودة أهداف لتحقيق محددة إمكانيات

بأنها:"فترةحرجةتتشابكفيهاأحداثمختلفة(2006)عرفهاحمدونة.فيحيننشاطاتمعينة

عدم من حالة الضغوطتخلق نتيجة الّتفكير في خلاًل يسبب مما القرار، متخذ لدى الّتوازن
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استغاللللبدائلالمتاحةوعدماستثمارالقوىواإلمكانيات،ممايؤديالمتراكمة،ويترتبعليهسوء

.المؤسسةالّتعليميةفيغيرمرغوبةإلىنتائج

خللفينظامحالةمنالخللوالضطرابتؤديإلىحدوثوتعرفاألزمةالتعليميةبأنها

أداءأعمالهم،ويهدد فيهاعن العاملين انتباه اليوميوتعيق الّتعليمية الالمؤسسة قدرةماستمرارها

وتعملعلىإعادةاءاتفوريةتحولدونتفاقمها،علىتحقيقاألهدافالّتعليمّيةوتتطلباتخاذإجر

(.2013بيعي)غنيمة،األمورإلىوضعهاالط

ويصـــعبمنبهـة،ومهـددة،نهاأالتعليميةاألزمةأنمنأهمخصــــــــائص(2016)ويرىخليـل

حدوثصـــدمة،وتتطلبســـرعةيعنهاتوترأواضـــطراب،أوقلق،وتتســـببفأوينشـــ،بهاالتحكم

ف الفورياإلجراءاتيومرونة تنظيماتإليجادوالتدخل مواجهتها وتســـتلزم وبدائل، غيرحلول

جانبضـــــــرورةتوفرإلىللتعاملمعها،هذاأكثرمنفردإلى،وحتتااإلبداعلوفةوشـــيءمنأم

كافية وتنشـلحمعلومات معها، التفاعل بســببأســـــــن قلةاإلهمالـ أوالمواردأو الفهم، ســوء أو

. اإلنسانألسبابخارجةعنقدرةاألحيانبعضي،وفوالمصالحاألهدافالصــراع،أوتعارض

مراحل األزمة    -2

شنب أبو كالتالي مراحل عدة خالل من وتتطور تنشأ األزمة ،النشوءمرحلة) 2009)إن

وعلىالرغممنتعددالمراحلالتيتمربهااألزمة.الزوالمرحلة ،مرحلةالكتمال،مرحلةالتصعيد

نوعياً تطوراتها نتيجة نتيجة أيضا اختلفت قد المراحل هذه فإن معينة، زمنية فترة مدى على

وجهات لها، لختالف تصنيفهم في والباحثين الكتاب ماهرنظر ذكرها كما األزمات وتمر

اكتشاف (بستمراحلأساسيةتحتاجإلىمزيدمنالتفصيل.وتظهرهذهالمراحلفي:2011)

.التعلم،استعادةالنشاط،احتواءاألضرار،حدوثاألزمة،الستعدادوالوقاية،إشاراتاإلنذار
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عبارةوهيالمبكراإلنذارمرحلةتبدأ(2013)النويصركماذكرهاالمراحللألزمة أهمو

بحدوثتنذرالتياألولىواإلرهاصاتباإلشاراتوتتمثلاألزمة، لستشعارتحذيريةمرحلةعن

 وقدإدراكهيمكنمباشراًاإلنذاريكونوقدسريعة،تأتيالتأزممرحلةفإنإدراكها يتملموإذاأزمة،

فعندماالحادة، األزمةمرحلةأيضاًوتسمىاألزمةنشوءمرحلةوهي  التأزممرحلة.العكسيكون

نقطةوهيوجودها،عنويتحدثون باألزمةالناسيصفهاكماأو.التأزممرحلةتبدأاإلنذارينتهي

  .ذروتهاإلىاألزمةلوصولنتيجةمعقداً فيهاالوضعويصبحالمراحل،أقصرتكونوقدالالعودة،

فيأخفقتأنهاأوالتأزم،مرحلةفيالتحركمنالمؤسسة تتمكنلعندما  األزمة  انفجارمرحلة

ستتعرضالمؤسسةفإنالموقفمتغيراتعلىالسيطرةتستطعلمأنها أوالمناسب،قرارالاتخاذ

 األزمةمرحلة.للخطرهامستقبلتعرضثمومنوالعنف،القوةمنعالية درجةذاتأزمةإلى

وتحليلالمسؤولية، وتحديدالضرروتقديراألزمةأسبابإلىوالتعرفالصحوةفيهاوتتم  المزمنة

حدثلماوالتحليلالتخطيطيتم وفيهانسبيًا،طويلةفترةإلىتستمروقدالجراح،وتضميدالذات

علىالسيطرةفيهاويتماألزمة،إدارةمرحلةوهي  األزمةحلمرحلة.المناسباإلجراءواتخاذ

منتسرعالتيوالوسائلواألساليببالطرقوالتفكيراألزمة، لحلالمباشرةالطريقةوحساباألزمة،

 ولكن.األولىالمرحلةتأتيأنالمرحلة،لهذهالمثاليالوضع.واحدةمرةاألزمة فتحلالمرحلةهذه

األزمة مرحلةإلىوتصلاألحداثتنزلقوقدالمدير،أوالمسئوليدمناألمورزمامتفلتقد

.كافةمراحلهاإلىوتصلدورتهااألزمةتكملأن ذلكومعنىالمزمنة، األزمةالحادة

 

 إدارة األزمات  مفهوم  -3

(إدارةاألزماتبأنها"فنإدارةالسيطرةمـنخاللرفعكفاءةوقدرةنظام2001)عّرفأحمد

البيروقراطية للتغلبعلىمقوماتاآللية القراراتسواءعلىالمستوىالجماعيأوالفردي؛ صنع
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منالمؤسساتالثقيلةالتيقدتعجزعنمواجهـةاألحـداثوالمتغيـراتالمتالحقةوالمفاجئة،وإخراج

(بأنهامجموعةالستعدادات2002ويعرفهاأبوقحف)الةالترهلوالسترخاءالتيهيعليها".ح

والجهوداإلداريةالتيتبذللمواجهةأوالحدمناآلثارالسلبيةالمترتبةعلىاألزمة.

فرج باألزمات(2006)وتشير التنبؤ على اإلدارة مقدرة أنه على األزمات إدارة مفهوم إلى

مختلفةالمحت بدائل وإعداد بكفاءة، وقوعها عند معها والتعامل منها للوقاية والستعداد ملة،

على للسيطرة المهارات، من العديد على يحتوي إلداري أسلوب باستخدام وقعت إذا لمواجهتها

المواردالمواقف جميع استغالل خالل من تفاقمها من والحد المدرسة، على تمر التي المفاجئة

ةوالبشريةالمتاحةداخلالمدرسةوخارجها.المادي

( صادق بأنهـا2002أوردت األزمـات إلدارة تعريفًا أصول"( على وممتلكاتالمحافظة

مقدرتهاالمؤسسة اإليـراداتوعلى تحقيق المحافظةعلى األفرادوكـذلك بهاعلى ضدوالعاملين

المختلفـة، مهمـةالمخاطر المخاطروتـشمل عن البحث النشاط هذا عن المسؤولين المـديرين

.لعدمتمكنهممنتجّنبهابالكاملأوتخفيفأثرهـاعلىالمنظمةفيحاومحاولةتجنبهاالمحتملة

( صدام أوضح كما األزمات إدارة التوازنات) 2004فعلم إدارة علم معهو: المتغيراتوالتكيف

بأنه2004.أماعليوه)المجالتفيكافةوبحثآثارهاالمختلفة تعنيباألساسكيفيةا(فعرفها

.إيجابياتهاوالستفادةمنوتجنـبسلبياتهاواإلداريةالمختلفـةالتغلبعلىاألزماتباألدواتالعلمية

قدرةعلىالتصديم(بأنهاالعلمالذييهتمبالتنبؤوالتوقعات،وبناءال2005)قدعرفهاحجيو

نمحتماًلأوالسعيلتقليلاألخطار،واستخالصالدروسوإزالةاألعراضواألسباب.لماقديكو
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التي هي بأنها إيجازها للباحثة يمكن األزمات إلدارة المختلفة المفاهيم استعراض خالل من

تحديد عملية على المخـاطروتنبؤتنطوي هذه لمواجهة الخطط إعداد ثم المحتملة المخاطر

.لمجابهتهاوتقليلخسائرهابأقصىدرجةممكنةثمتقييمالقراراتوالحلولالموضوعة

ينبغيالعترافبأنعالماليومهوعالماألزماتألسبابتتعلقبالتغييراتالكثيـرةالتـيحدثت

فـيحيـاةاإلنسان أثـرت والبيئية،والتي السياسيةوالقتصاديةوالسكانية الحياة داخلفيمجالت

فقد والتنظيمي، الجتماعي الكبالكيان التحدي بأن المعروف من األفرادأصبح يواجه الذي ير

والدول،يتحددبسلسلةمناألزمـاتالتـيتختلففيطبيعتهاوحجمها،مؤديةإلىخلقوالمؤسسات

مواجهة فإن لذا والممتلكات، والمعتقدات القيم في النهيارات وإحداث والمشكالت الصعوبات

لتفادي ضروريًا أمرًا يعد كافة، لألعمال الستراتيجي التخطـيط خـالل مـن بها والوعي األزمات

.(2011يدمنالخسائرالماديةوالمعنوية)المطيري،المز

وهيتطبيقالستراتيجياتالمصممةلمساعدةمنظمةحدثفيهاحدثسلبيوبشكلمفاجئ

نتيجةلحدثليمكنالتنبؤبهأوكنتيجةغيرمتوقعةمنبعضاألحداثالتيكانتتشكلخطرًا

معتحديدبالمؤسسةدمناألضرارالتيلحقتمحتماًل،ممايستدعيأنتؤخذالقراراتبسرعةللح

(.Margaret,(2013شخصليكونمديرًالألزمةفيحالحدوثها

إدارةوقد مـصطلح العامـةقويـاًارتباطًاCrisis Managementاألزماتارتـبط  بـاإلدارة

PublicAdministrationعلـىف والحـصول البحـث علـى يقـوم هـادف نشاط األزمات إدارة

األزمةالمتوقعـة،وتهيئـةالمنـاخواتجاهاتالمعلومـاتالالزمـةالتـيتمكناإلدارةمنالتنبؤبأماكن

طريـق عـن معهـا، للتعامـل والقضاءاتخاذالمناسـب المتوقعة األزمة في للتحكم الالزمة التدابير

(.Bundy, 2017)المؤسسةتغييرمسارهالصالحعليهاأو
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الستشعاروهــيالعمليــةاإلداريــةالمــستمرةالتــيتهــتمبــالتنبؤباألزمــاتالمحتملــةعــنطريــق

احــةورصــدالمتغيــراتالبيئيــةالداخليــةوالخارجيــةالمولــدةلألزمــةوتعبئــةالمــواردواإلمكانــاتالمت

لمنــعأوالتعامــلمــعاألزماتبأكبرقدرممكنمنالكفاءةوبمايحققأقلقدرممكنمـنالـضرر

للمؤسسة وقت أسرع في الطبيعية لألوضاع العودة ضـمان مـع والعـاملين وللبيئـة

(Wester & Mobjork, 2017).

ويعدالمرحلةالتيتمربهااألزمةإلىيجدربالمسؤولينومتخذيالقراراتوالمديرينالتعرفو

تشخيصيعنيخطأالهذانوعًامنالتشخيص،وبناًءعليهيتحددالعالجوالتصرف.والخطأفي

جم وكوارث خسائر وحدوث واستفحالها األزمة انفجار إلى يؤدي مما العالج كانةفي وكلما

التشخيصسليمًاوفيبدايةمرحلةاألزمةوقبلوقوعهاكانالعالجسهاًلوبسيطًا.

التعليميةهيمنأهمالمؤسساتأن (Tooping & Macneil,2007) دتوبنغوماكنلويؤك

تياالعملعلىمســـتواألزماتوتتطلبإدارة،األزماتمنإدارةتمكنهاتتطلبالتيالمؤسسات

،األزمة،ومرحلةأثناءوقوعاألزمةالتعليميةوهيمرحلةماقبلوقوعالمؤسساتيثةخاصـــةفالث

وقوع بعـد مـا هـذهاألزمةومرحلـه من وكـلمرحلـة منالمراحل. نوعـا العمليةاإلجراءاتتتطلـب

الفعال والتدريب إنيوف .والتهيئة أوبمساإلدارةالواقع جيد يكونـتوى لن كانكافياًمناسـب إذا

هيلمنسوبيهاأبرامجمقننةحلســـــنتدريبأوتبالمدارستمأنتتوفريح،مماشــديداًاألزمةحجم

 .فيهاإنوقعتاألزماتعلىإدارة

 متطلبات إدارة األزمات   -4

:(2003كماأشارإليهاالحمالوي)عدةمتطلباتلهاإدارةاألزمات
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توثقبهالمنظماتكل portfolio crisisلبدمنوجودسجللألزماتألزمات:سجلا .أ

 .ذاكرةللمنظمةويكونبمثابةالمواقفالتيتعتبرهاأزماتمنشأنهاتهديدكيانالمنظمة

فريقإدارةاألزمات:إنتكوينفريقإلدارةاألزماتيكونتمثياًلألعلـىسـلطة،ألناألزمة .ب

،هـذاوتعتبـرطريقةوضغوطالموقفغيرتقليديةمقيدةبضيقالوقتتتطلبردودأفعال

فريقالعملمنأكثرالطرقشيوعًاواستخدامًاللتعاملمعاألزمات،وتتطلبوجـودأكثر

 .منخبيرومختصوفنيفيمجالتمختلفة،كماوتتطلبعدمتركاألمورللـصدفة

والسيناريو:إناستخداموسائلعلميةفيالتعاملمعوسائلعلميةللتعاملمثلالمحاكاة .ج

األزماتمثلالمحاكاةوالسيناريو،والذييمثلمجموعةمنالفتراضاتالمتعلقةبـالموقف

فيمجالمحدديقومفيهالنظامبتحليلهودراستهممايساعدعلىوضعتصوراتلألزمـة

 .لحلولالموضوعةوإيجادبدائلعديدةل

أش حين )في الوكيل وجود2006ار إلىضرورة "إن( وخارجي: داخلي اتصالت نظام

معلوماتواإلنذاراتفيوقتوجودنظاماتصالتداخليوخارجيفّعاليساعدعلىتوافرال

وسريعاًواسعاً،والجديربالذكرأنهقدانتشرتتكنولوجيـًانظمالمعلوماتالجغرافيةانتشاراًمبكر

العال المستوى كإحدىعلى الماضية، القليلة السنوات خالل المتقدمة الـدول فـي خاصة مي،

االمهمةالوسائل اتخـاذ دعـم في المختلفةالمستخدمة المجالت المثاللقرارفي فعلىسبيل ،

ل متكامل معلومات نظام بناء في واإلمكانيات الجهـود هـذه جميـع مـن الستفادة إلنذاريمكن

التنبؤالوقائي:إنتبنيالتنبؤالوقائيكمتطلبأساسيباإلضافةإلى.خاطرالمبكروالتنبؤبالم

فيعمليةإدارةاألزمـاتمـنخاللاإلدارةالمعتمدةعلىالفكرالتنبؤياإلنذاريلتفاديحدوث

وتـدريب والبتكـار المبادأة على تعتمد مقبولة وقائية منظومة صياغة طريـق عـن مبكرًا أزمة

).2008)درويش، العـاملينعليهـا
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النجـاحفـيعمليةإدارةاألزماتيتطلبعدةعواملأنّ)2000وأضافدقامسةواألعرجي)

:منها

يمّكن .1 مختص إداري نظام وتطوير التعرفالمؤسسةإيجاد وتحليلهـاإلىمن المـشكالت

 .المختصةبالتنسيقمعالكفاءات

 منالتخطيطالستراتيجي.مهماًجعلالتخطيطلألزماتجزًءالعملعلى .2

  ضرورةعقدالبرامجالتدريبيةوورشالعملللموظفينفيمجالإدارةاألزمات. .3

لخططإدارةاألزماتواختبارهاتحتظروفمشابهةلحالتوالمراجعةالدوريةضرورةالتقييم .4

 األزماتوبالتالييتعلماألفرادالعملتحتالضغوط

 .التأكيدعلىأهميةوجودنظامفّعاللإلنذارالمبكر .5

إناتخاذالتدابيرالمالئمةعلىاألخصفيمرحلةإدراكوفهموتحليلإشاراتاإلنذار،أوفي

مراحلهالتاليةوهوالستعدادوالوقايةيساعدالمنظمةفيمنعوقوعاألزمة،وأيتهاونفيهاتين

وطريقةالمرحلتينيعنيتفاقماألمرووقوعمرحلةاألزمةنفسها،وهومايحتاجإلىعالججذري

معينةللتعاملمعها،ويليذلكمرحلةاحتواءاألضرارالتيوقعتأوالحدمنها،ثمالدخولفي

المريضةواستعادةالنشاط،يليذلكمرحلةالتعلممنللمؤسسةمرحلةخامسةتمثلمرحلةالنقاهة

(.2011الوقوعفيهاحتىليتكرراألمر)ماهر، األخطاءالتيتم

 األزمات التعليمية: إدارة  -5

بأنها2006عرفهاحمدونة) المختلفة ( المتغيرات يهتمبمجموعةمن اّلذي النظاماإلداري

والمفاجئةلدواعياألزمةالّتعليميةورصدهامنخاللتكثيفالجهودلمعرفةأسبابها،والعملعلى
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المفاجئةبكافةالسبل،منخاللدراسةالفعالياتوالّطرقالممكنةلمعرفةكيفيةالستعدادلمواقفها

."الستفادةمنالمواردوالفرصالمتاحةفيالمؤسسةالّتعليميةوالعملعلىاستغاللهابأفضلصورة

(بأنها:"عملّيةإداريةمستمرةتهتمبالّتنبؤباألزماتالمحتملةعن2009الشالش)عرفهاقدو

الداخلي البيئية المتغيرات ورصد الستشعار وتعبئةطريق الّتعليمية، لألزمات المولدة والخارجية ة

الكفاءةوالفاعلية، بأكبرقدرممكنمن الّتعليمّية المتاحةللّتعاملمعاألزمات المواردواإلمكانات

وبماتحققأقلقدرممكنمناألضرارمعضمانالعودةإلىاألوضاعالطبيعّيةفيأسرعوقت

تكلفة. اإلدوبأقل العمليات تالفيوهي في وتساهم الّتعليمّية المؤسسة مدير بها يقوم اّلتي ارية

حدوثاألزماتمنخاللالبرامجالوقائيةأوالّتقليلمنآثارهافيحالةحدوثهاعنطريقالّتدخل

في والبشرّية المادية واإلمكانيات المتاحة للمعلومات األمثل الستغالل طريق وعن الفوري،

(.2014والعملعلىاستخالصالدروسالمستفادةمنهافيالمستقبل)غنيمة،المؤسسةالّتعليمية،

نرىمنهذهالّتعريفاتأنهاتركزعلىالّتنبؤباألزماتوتعبئةالمواردلمنعهاواإلعدادلهافي

.مرحلةماقبلاألزمةوالّتعاملمعاألزماتوقتحدوثها،واستخالصالنتائجبعدحدوثها

 رة األزمات التعليمية: متطلبات إدا  -6

( غنيمة األزمة(2014ذكرت الموقف مع الّتعامل إداريةإن أساليب عدة استخدام يتّطلب

متقدمةمنأجلتحقيقالمناخالمناسبللّتعاملمعاألزمةالّتعليمّية،وعلىالرغممنتعددوتباين

اّلتي الّتعليمّية لهااألزمات الّتعليميةتتعرض حيثالمؤسسات وال)من وزمانالمجال، مكان،

متعكلأزمةتعليميةبخصائصهاالمميزةاّلتيتتّطلبوت)حدوثها،وعمقهاوشدةتأثيرها،وشموليتها

الّتعليمّيةلمعايير،وأسلوبًامعينًاإلدارتهاوالّتصديلها،ولكنتخضعكلاألزم عامةعناصرات

باستخدام المناخمشتركة تحقيق على تعمل مبسطة بإجراءات تتميز علمية منهجية عمليات
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ية،وتتيحلفريقاألزماتالّتعليميةحريةالحركةوالّتصرفعلىالمناسبللّتعاملمعاألزمةالّتعليم

:النحوالّتالي

نفسها :تبسيطاإلجراءات -أ ينبغيأليخضعلإلجراءات الّتعليمية الّتعاملمعاألزمات إن

الّتعليميةعادةماتكون الّتعاملمعالمشاكلالمختلفة؛ألناألزمة المنصوصعليهافي

وتحت وعنيفة، بسيطةحادة إجراءات باستخدام والسليم، والحاسم السريع الّتدخل إلى اج

الوقت ضيق ظل في الّتعليمية األزمة مع الّتعامل في  التلقائية على تساعد وخاصة،

.وتسارعاألحداث

األزمة -ب مع الّتعامل إن العلمية: للمنهجّية الّتعليمية األزمة مع الّتعامل إدارة إخضاع

ينبغ  يخضعالّتعليمّية ّأن لبد بل الفعل، ورد الفعل وسياسة للعشوائية، يخضع أل ي

األزمات وقوع لمنع السليمة؛ العلمية المنهجّية للعمليات التعليمية األزمة مع الّتعامل

 الّتعليمّية،والحدمنآثارهاالسلبية.

مايليفيإدارةاألزماتالتعليميةفيمرحلةماهممراعاةلممنا(أنه2020ويرىالخطيب)

وقوع توافرقبل من معاألزمة للتعامل جاهز وفريق المقدرةخطة التنبؤاألزمة، باألزمةعلى

طخطيرتوفًا.كمايستلزموفنيبشريًاوماديًاأوالكارثةاألزمةلمجابهةالجميعكدمنجاهزيةأالتو

بشالمعلوماتيرتوفواألزمةلمجابهةاضيهافتروتجاربمحاكاةوتـدريبـات األزمةنأالكافية

 والعاملينللمنسوبينالحمايةأقصىدرجاتتحقيقالمحتملة.وفيمرحلةأثناءوقوعاألزمةيراعى

والمراقبةاإلدارةآلياتإعــدادالمعنيةوالمجتمعالتنسيقوالتواصلالسريعمعأجهزةباإلضافةإلى

هيلأوالوســــــائلالكفيلةبتاإلجراءاتيستلزمالمديراتخاذوالمتابعة.وفيمرحلةمابعدوقوعاألزمة

التعليميةإلعادةةالمرافق والعملية والنشاط والعمل الدراسة اســــــتئناف إلى دراسةباإلضافة إجراء
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إجراءاتوتحليل المختلفة،الخسائرلحصرمسحية العبرألخذوالستجابةالمجابهةوتقييم

األزمة.توثيقآلياتتحديد المستقبلكمايقومالمديروالـدروسمنأجل

 وعالقتها بإدارة األزمات كفايات التخطيط االستراتيجي 

يسهمالتخطيطالستراتيجيبفاعليةفيمواجهةاألزماتوالحدمنآثارهاالسلبيةوالعملعلى

منالمؤسساتالتربويةإيجاداآللياتالالزمةللحدمنآثارهاعلىالفردوالمجتمعلتحقيقأهداف

والفنية والبشرية المادية اإلمكانات وتوفير الالزمة، المستقبلية السيناريوهات لتنفيذخالل واإلدارية

السيناريوهات،وهذافيالغالبيتضمنوضعمجموعةمنالفتراضاتحولالوضعالمستقبلي،ثم

لتحقيق توافرها الواجب واإلمكانات محدودة فترة تحقيقهافي المطلوب األهداف تبين خطة وضع

وفعالية بكفاءة استخدامها وكيفية مداوي،األهداف جليًا(.2016)آل سيدناويظهر قصة في

الرؤيا بتفسير يوسف سيدنا قام حيث القتصادية، األزمة مواجهة في السالم علية يوسف

يليهاسبعسنواتمنالجفاف،فوضعخطة ومضمونهابانمصرتمربسبعسنواتمنالرخاء

واضحةوأوصىبانيقوموابزراعةالحبوبكالقمحمثاًلوليحصدونهخاللالسبعسنواتاألولى،

صالحة وتظل تتلف ل حتى سنابلها في الحبوب يتركوا سبحانه(.2006)حمدونة،وأن قال

( ُسْنُباَلٍت  وتعالى: َوَسْبعِّ  َجاٌف  َسْبٌع عِّ َيْأُكُلُهنَّ  َماٍن  َبَقَراٍت سِّ َسْبعِّ  فِّي  َأْفتَِّنا  يُق  د ِّ الص ِّ َأيَُّها  ُيوُسُف 

ُع إَِّلى النَّاسِّ َلَعلَُّهْم َيْعَلُمونَ ُخْضٍر َوُأَخَر َيابَِّساٍت َلَعل ِّي   نِّيَن َدَأباا َفَما   (46) َأْرجِّ َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع سِّ

َتْأُكُلونَ  َقلِّيالا مِّمَّا  َفَذُروُه فِّي ُسْنُبلِّهِّ إِّالَّ  َيْأُكْلَن َما   (47) َحَصْدُتْم  َداٌد  َبْعدِّ َذلَِّك َسْبٌع شِّ َيْأتِّي مِّْن  ُثمَّ 

َلُهنَّ  ْمُتْم  ُنونَ َقدَّ ُتْحصِّ مِّمَّا  َقلِّيالا  إِّالَّ  َوفِّيهِّ   (48)   النَّاُس  ُيَغاُث  فِّيهِّ  َعاٌم  َذلَِّك  َبْعدِّ  مِّْن  َيْأتِّي  ُثمَّ 

ُرونَ  (.٤٩-٤٦(.)يوسف،الجزءالثانيعشر:آية َيْعصِّ
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أناألزماتالتيتتعرض(Kritsonis, & Adams,2006 )أكدكلمنأدموكريتسون

أنالتخطيطيستنتجلهاالمؤسساتترتبطبسوءالتخطيط،أونتيجةللتخطيطالقصيرالمدى،لذا

منها ويحد األزمات من يقي بالتنبؤ.السليم الهتمام اإلدارة على ينبغي انه الباحثين يرى لذا

وا الخطط ووضع األهداف، وتحديد المدروسة، المستقبلية البعيدةباألحداث الستراتيجية لسياسات

من يقي أو وقوعها حال في وإدارتها األزمة معالجة في تسهم التي السيناريوهات ورسم المدى،

(فيهذاالصدد2013وقدأشارتأبوحليمة).(2018وبدرخان،والمبيضين)حدوثهاالعناتي،

لواسعمنحالتالطوارئوحالتإلىأنإدارةاألزماتيتضمنالتخطيطالعاموالستجابةللمدىا

قادرةعلىالستمرارفيأعمالها،وتقديمخدماتهابكفايةالمؤسسةالكوارث،وهذهالستجابةتجعل

.وفاعليةفينفسالوقتالذيتكونفيهاألزمةتداربنجاح

أساسياًمتطلباًاألزماتباعتبارهدورالتخطيطالستراتيجيفيإدارة(2006)العزاويوأوضح

فيإدارةاألزماتمنخالل:

تأت-أ التي الخطط ومراجعة لها، الزمنية الجداول ووضع التخطيط عملية منيتسهيل

المديرينعلىطولخطالسلطةللتأكدمنصدقهاوعدمالتعارضبينها.

حتملةعلىوالتنبؤبهاوتشخيصأثارهاالحاليةوالمالداخليةوالخارجيةدراسةالعوامل-ب

حيثأنكثيرماوإمكاناتهاوالقيودوالفرصالمتاحةلها،المؤسسةالمنظمةوالربطبينأهداف

تنقصالمديرينالمهاراتالكافيةإلجراءهذهالتنبؤات.

ووضعالبدائلالمختلفةلمعالجتها.الستراتيجيةتحديدالمشكالت-ج



36 

بتفسيرالتنبؤاتأثناءعمليةالتخطيطوذلكتقديمالمشورةللمديرينعلىطولخطالسلطة-د

والفروضوالبدائلالمختلفة.

المستمر-ه التخطيطيةالمؤسسةلستراتيجيةالتقييم المعلومات من كل على بناء وذلك

والرقابيةبمايساعدعلىتحسينجودةاتخاذالقرارات.

للقرارات-و المصاحبة للتغيرات بالمنظمة المحيط التنظيمي المناخ ،الستراتيجيةتهيئة

التنظيم التغييرات إلدخال التنظيم أخصائي مع بالتعاون وذلك المناخ هذا تغيير يةومحاولة

.المطلوبة

لتخطيطالستراتيجيإلدارةاألزماتكماذكرهاعبويلكفاياتالالزمتوافرهافيعمليةاومنا

(2006:)

:إنالتنسيقبينفريقإدارةاألزمةواإلداراتوالقياداتاألخرىذاتالعالقةباألزمةالتنسيق

للحيلولةدونتعارضاإلجراءاتوالتأكدمنأنمتطلبضروريومهموذلكلتنفيذالقراراتوكذلك

العمليجريبيسروسهولةوتناغمشديدوكذلكإمكانيةتبادلالموارد.

باتجاهالتخطيط أعمالهم إلدارة القادة خالله من عمل الذي العام اإلطار هو التخطيط إن :

اليةوالعشوائيةوالفوضىفيالتعاملمعاألزماتوهوالمنهجيةالعلميةالتيتبعداألزمةعنالرتج

.اتخاذالقرارات

:ليمكنالتعاملمعاألزمةأومعالجتهاإلمنخاللتواجدأعضاءالفريقالتواجد المستمر

بشكلمستمرفيمكانإدارةاألزمةحيثيؤديتواجدهمإلىالتنسيقوتبادلاآلراءوالطالععلى
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القراراتالمناسبةواآلنيةوالمراقبةالفعالةلكلمايجريكلماهوجديدحيالتطوراألزمةواتخاذ

.منتطوراتومناستشرافمستقبلاألزمةوكذلكتذليلالصعابالتيتعترضالتنفيذ

:إنتفويضالسلطةيعتبرفيغايةاألهميةأثناءمعالجةاألزمةفقدتضطرتفويض السلطات

ومناسبةوبشكلسريعدونانتظارالشخصالمسئولوالذيتقعاألحداثإلىاتخاذقراراتحاسمة

.هذهالقراراتتحتمسؤوليتهوهذايحولدونتوقفاألعمالوإضاعةالوقتوحدوثالرباك

الدراسات السابقة ذات الصلة ثانياا: 

ولكنالهاشمية،ندرتالدراساتالتيجمعتبينمتغيراتالدراسةالحاليةفيالمملكةاألردنية

التي الدراسات العديدمن يليعرض وجدت الدراسةعلىحدة،وفيما تناولتكلشقمنشقي

:إلىمحورين وتقسمالدراسات،لبعضهذه

 االستراتيجي  التخطيط كفايات  بمتغير العالقة ذات السابقة الدراساتالمحور األول:  •

الثانويةالمدارسمديراتامتالكدرجةعلىالتعرفإلىالدراسةهدفت:  (2013)   السقا  دراسة

نظروجهةمنواألدائيةالمعرفيةالستراتيجيالتخطيطلمهاراتالرياضمدينةفيالحكومية

أهـدافها.المدرسيةةاإلدارمشرفات المـنهولتحقيـق الدراسـة جاعتمـدت كمـا التحليلـي الوصـفي

الدراسةمنجميعمشرفاتاإلدارةالمدرسيةفيوعينةمجتمعتكون.الستبانةأداةللدراسةاعتمـدت

والبال الرياض الدراسي(67)عددهنغمدينة للعام ته،1444-1443مشرفة علىطوتم بيقها

النتائجأبرزومن.مشرفة(14عددهن)غالمدرسيةفيمدينةالرياضوالبالجميعمشرفاتاإلدارة

الرياضمدينةفيالحكوميةالثانويةمديراتامتالكدرجةأن:هيالدراسةلهاتوصلتالتي
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متوسطةكانتالمدرسيةاإلدارةمشرفاتنظروجهةمنالمعرفيةالستراتيجيالتخطيطلمهارات

 .الدراسةاعتمدتهاالتيالستراتيجيالتخطيطمراحلجميعفي

إلىالتعرفعلىواقعكفاياتالتخطيطالستراتيجيلدىالدراسةهدف:  (2016)  المهيدلي  دراسة

في التربويات والمشرفات المدارس مديرات منظور من عفيف محافظة في المدارس مديرات

(مديرة60من)الدراسةتكونمجتمع،التحليليالمحافظة،وقداستخدمتالباحثةالمنهجالوصفي

اختيارومشرفة، تم بالطريةعينكما )البحث عددها وبلغ المقصودة في50قة ومشرفة مديرة )

الكفاياتأنالدراسةنتائجأوضحتوتوزيعهاعلىعينةالدراسة.محافظةعفيف،وتمإعداداستبانة

 .متوسطةبدرجةجاءتالمدارسلمديراتالالزمةالمعرفيةالتخطيطية

الالزمـةالستراتيجيإلىمعرفةأهميةكفاياتالتخطيطالدراسةتهدف:  (2017)  اصبع  أبو   دراسة

إباإلداريـةللقيـادات جامعــة نظرهمفــي وجهة األكــاديميينمن مــن وعــدد فـي، المتخصصـين

أسـلوب"دلفـياسـتخدمالباحـثالوصفيالمسحيحيثمالمـنهجااسـتخدتمالجامعـاتاليمنيـة.وقـد

.حيـــثتمثـــلمجتمـــعالبحـــثاألصـــليبـــالخبراءلـــىاتخـــاذقـــرارجمـــاعيـــدفإيهوالـذيالمعـدل"

.ولقــداختــارالباحــثعينــةقصــديةلهــذاالبحــثمــنالخبــراءالجامعــاتاليمنيــةاألكـــاديميينفـــي

،وذلـكلضـماناختيـارخبـراءمـنعـدةجهـاتيمثلـونمجتمـعالبحـثاألصـليالمتخصصــينالــذين

باإلض (10)مختلفـة،شـملت يمنيةحكوميةوأهلية إلىمجلسالعتماداألكاديميجامعات ،افة

بلغعددهم اســتبانةمغااســتخدتم.خبيراً(20)وقد النتـائج،لقــةم إلـىجملـةمـن البحـث وخلـص

الم الخبـراء موافقـة : بدرجـةأهمهـا التخطـــيطشـاركين كفايـــات حـــول الالزمـــةالستراتيجيكبيـــرة

 .(الخبراءألفرادالعينة)(98.38)%للقيـــاداتاإلداريـــةبجامعـــةإب،بنســـبةموافقـــة

( برهم  وفاعليةالستراتيجيالتخطيطبينالعالقةعلىالتعرفالدراسةهدفت:  (2019دراسة 

و)ومديراتمديرين (8)نظروجهةمنالحكوميةالمدارس فييعملونةومعلماًمعلم(174،
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الباحث.الزرقاءمحافظةفيحكوميةمدارس واستخدم التحليلي، الوصفي المنهج استخدام تم

التخطيطمستوىأنإلىالدراسةوكشفتاستبانةالتخطيطالستراتيجيواستبانةفاعليةالمدرسة.

الستراتيجيالتخطيطبين،والعالقةمرتفعينكاناالحكوميةالمدارسفاعليةومستوىالستراتيجي

 طردية.الحكوميةالمدارسوفاعلية

التخطيطمهاراتتوافردرجةعلىلتعرفاالدراسةهدفت  :(2019)  عبدهللا   وآل  درويش  دراسة

نظروجهةمنتميمبنيحوطةبمحافظةالبتدائيةللمرحلةالبناتمدارسقائداتلدىالستراتيجي

الوصفيالمسحيالتحليلي،وقداعتمدتالدراسةالمنهج.2030المملكةرؤيةضوءفيالمعلمات

ذات الستبانة البيانات  وطبقت لجمع أداًة الخماسي ). المقياس الدراسي الفصل -1439خالل

(معلمة،والتيتماختيارهابالطريقةالعشوائية،وتمثل244من)هـ(،وتكونتعينةالدراسة1440

عددمنالنتائجأهمها:أظهرتعينةالدراسة،وتوصلتالدراسةإلى(منمجتمع25مانسبته)%

مهاراتالتخطيطالستراتيجيلدىقائداتمدارسمحافظةحوطةبنيتميمالنتائجأندرجةتوافر

 .المعلماتجاءبدرجةعاليةمنوجهةنظر

التعرف:  (Al Basel, 2020)  الباسل  دراسة الدراسة التخطيطإلىهدفت ممارسة واقع

جامعةدمياطمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس.فيالستراتيجيمنقبلقياداتكليةالتربية

لذلكاعتمدالدراسةمنجميعأعضاءهيئةالتدريسفيكليةالتربيةفيجامعةدمياط.أفرادتكون

)يالوصفالمنهج مسح على تدريس.63القائم هيئة عضو اتم( خمسةتطبيق من ستبيان

 .ضعفممارسةالتخطيطالستراتيجيمنوجهةنظرالمشاركينمجالت.كشفتالنتائجعن

توظيفمتطلبات  توفردرجةمعرفةإلىالدراسةهدفت  :بعنوان(  2020)  وكساب  الحريبي  دراسة

المنهجاستخدامتم.اليمنيةالجمهوريةفيالتربوياإلشرافتطويرفيالستراتيجيالتخطيط

جميع مقصودةشملت طبقية عينة على توزيعها تم استبانة وتمثلتاألداةفي التحليلي، الوصفي
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(منالمجتمعالفعليمنالمشرفين41(وبنسبة)%159المجتمعاألصليللدراسة،وبلغعددهم)

التربيةوالتعليموالعاملينفي التربويوالمناهجفيوزارة التربويفيقطاعاإلشراف قسماإلشراف

فيمكتبالتربيةوالمشرفينالتربويينفيالمناطقالتعليميةبأمانةالعاصمةصنعاءللعامالدراسي

الستراتيجيالتخطيطتوظيفمتطلباتتوافردرجةأنإلىالدراسةخلصتوقد(.2019-2020)

.متوسطةجاءتاليمنيةالجمهوريةفيالتربوياإلشرافتطويرفي

التنفيذبناًءعلىالتخطيط:  (Bayram, 2021)  بايرام  دراسة هدفتالدراسةإلىفحصعمليات

أنقرة لمحافظة الوطنية)  الستراتيجي التربية فيمديرية منتألفتركيا.( الدراسة في المشاركون

الوطنيةبمحافظةأنقرة.تمرؤساءوموظفيالخدمةالمدنيةفيمديريةالتربيةوهممديرفرع،516

عبر البيانات ليكرتجمع مقياس باستخدام أجزاء أربعة من يتكون منظم تم.الخماسياستبيان

المسحي. الوصفي المنهج  فياستبانة.516وأعيداستخدام النتائج تصنيف ألقابتم وفق

التالي:افترضمديروالفروع طيطالستراتيجيعلىأنالتخالمشاركينويمكنذكرهاعلىالنحو

كان قانونية". "التزامات المديموظفرأيأنه اإلقليميينالخدمة المديرين ونواب الخططنية بأن

المعدةالستراتيجيةتمتنفيذالخططه،ويعتقدمديروالفروعأنلميتمتنفيذهابالضبطالستراتيجية

 بدقة.

األزمات إدارة بمتغير العالقة ذات السابقة الدراسات: الثاني المحور

درجةتوفرعناصرإدارةاألزماتفيمديرياتإلىهدفتالدراسةالتعرف:  (2014)  الزعبي  دراسة

تمنظررؤساءاألقسامفيها،ولتحقيقأهدافالدراسةالتربيةوالتعليمفيمحافظةاربدمنوجهة

(37)وتكونتعينةالدراسةمن.منقسميناستبانةصميمتخدامالمنهجالوصفيالتحليلي،واست

في قسم إدارةرئيس عناصر توفر النتائج وأظهرت إربد، محافظة في والتعليم التربية مديريات

 .ديرياتمحافظةاربدبدرجةمرتفعةماألزماتفيمديرياتالتربيةوالتعليمفي
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التعليممرحلةفيالتعليميةالمؤسسةإدارةواقعإلىالتعرفالدراسةهدفت: (2014) غنيمة دراسة

تماستخدامالمنهجالوصفي  .تواجههاالتياألزماتوأهمالسورية،العربيةالجمهوريةفيالثانوي

(مدرًسا1100،و)مديرًاومديرةً (55) منالدراسةوالستبانةكأداةللدراسة.وتكونتعينةالّتحليلي،

وأظهرتالنتائجاألهميةالكبيرةلتوافر.(2012دمشق،محافظةفيالّتربيةمديريةومدرسة)

األزماتالّتعليميةفيالمدارسالّثانوّيةفيمدينةدمشق.مّتطلباتإدارة

 ( جافيد  التأهب:  (Javed, 2015دراسة  تحليل إلى الدراسة لألزماتهدفت قسموالستجابة في

الثانويةفيالبنجاب لجمعوتماستخدامالمنهجالوصفي،.(باكستان)التربيةالمدرسيةفيالمرحلة

(مديرًا36(منمسؤوليالتعليمبالمنطقة،و)9تكونتالعينةمن)و،تماستخداماستبانةالبيانات

أظهرتالنتائجأنممارساتإدارة(معلمًاومعلمةمنالمدارسالثانوية.144للمدارسالثانوية،و)

األزماتمرضية.وتقومإدارةالمدرسةبتنفيذالممارساتبالطريقةالعادية.

الجامعاتفياألزماتإدارةواقعإلىالتعرفالدراسةهدفت  :(2017)  وعاشور  عبابنة  دراسة

الوصفي،.التدريسهيئةأعضاءنظروجهةمناألردنشمالفيالحكومية المنهج استخدام تم

(عضوهيئةتدريسفيجامعة2119)منوالستبانةكأداةللدراسة.حيثتكّونمجتمعالدراسة

(عضوهيئةتدريستم240وقدبلغعددعينةالدراسة)اليرموكوالعلوموالتكنولوجياوآلالبيت.

مجت من العشوائية الطبقية العينات طريقة باستخدام الدراسة.اختيارهم أنالنتائجوأظهرتمع

.األزماتإدارةلواقعمتوسطةتقديراتإلىيشيرونالحكوميةبالجامعاتالتدريسهيئةأعضاء

بإدارةالمتعلقةالصالحياتتطبيقواقععلىالتعرفالدراسةهدفت:  (2019)  والعمود   الظفر

إدارةفياسهامهاودرجةالرياض،مدينةفيالبتدائيةالمرحلةمدارس لقائداتالممنوحةاألزمات

منقائداتة.تماستخدامالمنهجالوصفيالمسحي،والستبانةكأداة.تكونمجتمعالدراساألزمات

(قائدةمدرسة،فيحينتكونتعينة627مدارسالمرحلةالبتدائيةفيالرياض،والبالغعددهم)
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( من مدرسة.400الدراسة قائدة الدراسة( الصالحياتوإسهامتطبيقدرجةأنإلىوتوصلت

بدرجةجاءالرياضمدينةفيالبتدائيةالمرحلةمدارسلقائداتالممنوحةاألزماتبإدارةالمتعلقة

 .عالية

المرحلـةبمـداساألزمـاتإدارةواقــعإلىلتعـرفاالدراسـةهـدفت  : (2020)  الهاجري   دراسة

منبهـاالعامليننيالمعلمـنظـروجهـةمـنالكويتبدولـةالتعليميةالفروانيةبمنطقــةالمتوسـطة

التحلمااسـتخدتم.الجنسين المــسحي الوصـفي تكــونلــي،يالمــنهج للدراســة. كــأداة والسـتبانة

المتوسطةبمــدارسالمرحلــةنيالعــاملنيمعلــمومعلمــةمــنالجنــس(2817الدراســةمــن)مجتمــع

أهــممــن.ومعلمــةمعلما(212) تكونتمنةيعشوائنةيعاري.تماختةيميالتعلةيبمنطقةالفروان

المرحلـةبمـدارسةيميالتعلاألزمــاتإدارةفــيضــعفوجــود:الدراســةلهــاتوصــلتالتــيالنتــائج

 .بهـانيالعـاملقبـلمـنالمتوسـطة

وأبالي أوزكايرن  المواقفتقييمإلىالدراسةهدفت:   (Ozkayran & Abali, 2020)دراسة 

تماستخدام.للمعلمينبالنسبةاألزماتإدارةفيرئيسًيادوًراتلعبالتيالتوجيهخدماتومهارات

الوصفي، المقابلةوالمنهج البياناتنموذج لجمع من.كأداة الدراسة مجتمع معلميجميعتكون

برايتون مدينة في الثانوية المرحلة حين(تركيا)مدارس في منعينةتتكون، مدرًسا25الدراسة

أهمالنتائجالتيتوصلت.2019-2018يعملونفيمدارسالمرحلةالثانويةخاللالعامالدراسي

الدراسة فيكانالملحوظالفشلألنتنجحلم(اإلرشادخدمات)فيمجالإدارةاألزماتأنلها

 .والتصالتوالتواصلالتعاوننقص

مديريلدىاإلداريةالقراراتفاعليةدرجةإلىالتعرفالدراسةهدفت:  (2020)  حسن  دراسة

نظروجهةمنالزماتبإدارةوعالقتهاعمانالعاصمة محافظةفيالخاصةالثانويةالمدارس

المنهج  .العاملين استخدام تم الدراسة أهداف لجمعولتحقيق أداة تطوير وتم الرتباطي، الوصفي
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عينة استبانة. وهي المدارسالدراسةالبيانات في المديرين ومساعدي والمشرفين المعلمين من

الخاصة العاصمةعمانالثانوية تربويومعلمومساعد(457عددهم)بلغفيمحافظة مشرف

العينةو،(2019-2020)الدراسيللعام  مدير بطريقة اختيارهم وتوصلت.البسيطةالعشوائيةتم

إلى ممارسةالثانويةالمدارسمديريلدىاإلداريةالقراراتفاعليةدرجةأنالنتائج إدارةودرجة

مرتفعة،الزمات عالقةجاءت درجةوجود بين مديريلدىاإلداريةالقراراتفاعلية  ايجابية

.الزماتإدارةممارسةودرجةالثانويةالمدارس

تحديدمستوىاستعدادالمعلمينلألزماتفيإلىالدراسة: هدفت  (Debeş,  2021دراسة ديبس )

قبرص. شمال جمهورية لجمعمدارس المقابلة وأسلوب التحليلي، الوصفي المنهج استخدام تم

( من الدراسة مجتمع تكون ومعلمة55البيانات. معلمًا الدراسي( العام من قبرص شمال في

(2020-2021 ،)( من الدراسة عينة قبرص.48تكونت شمال في ومعلمة معلمًا وأظهرت(

إدارةحالتاألزماتمنخاللالممارسةالكافية.النتائجأنالمعلمينجيدونجًدافي

 السابقة وموقع الدراسة الحالية منها ثالثاا: التعقيب على الدراسات 
•  

:اآلتيةوالختالفأوجهالشبهتتضحعلىالدراساتالسابقةالطالعخاللمن

 من حيث المنهج المستخدم

الحاليةتشابهت واحدةمعالدراسة وهومندراسة المستخدم المنهج حيث من السابقة الدراسات

الوصفي دراسةالمنهج مثل: )الرتباطي المنهج2020حسن في الحالية الدراسة واختلفت ،)

( السقا دراسة مع )2013المستخدم والمهيدلي ،)2016( وبرهم وكساب2019(، والحريبي ،)

(2020( والزعبي ،)2014( وغنيمة ،)2014( والهاجري عبدهللا2020(، وآل ودرويش ،)

(2019،)( )(،Debes, 2021وديبس اصبع )2017ابو والباسل ،)Al Basel, 2020،)
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( )Bayram, 2021وبايرام وجافيد ،Javed, 2015)( وعاشور وعبابنة والظفر2017، ،)

( )2019والعمود وأبالي وأوزكايرن ،)Ozkayran & Abali, 2020)المنهج استخدموا الذين

.الوصفيالتحليلي

 من حيث أداة الدراسة

د مع المستخدمة األداة في الحالية الدراسة )تشابهت حسن )(،2020راسة (،2013والسقا

( )2016والمهيدلي وبرهم ،)2019( وكساب والحريبي ،)2020( والزعبي وغنيمة2014(، ،)

(2014( والهاجري عبدهللا2020(، وآل ودرويش ،)(2019( والباسل ،)Al Basel, 2020،)

( )Bayram, 2021وبايرام وجافيد ،Javed, 2015)( وعاشور وعبابنة والظفر2017، ،)

فيحيناختلفتالدراسةالحالية.جمعالبياناتالستبانةكأداةلالذيناستخدموا(،2019والعمود)

(Debes, 2021،وديبس)Ozkayran & Abali, 2020أوزكايرنوأبالي)معدراسةكلمن

(التياستخدمتاسلوبدلفي2017الذيناستخدمواالمقابلةلجمعالبيانات.ودراسةابواصبع)

المعدلكأداةلجمعالبيانات.

 من حيث العينة 

(،2020(،والهاجري)2019درويشوآلعبدهللا)تشابهتالدراسةالحاليةمعدراسةكلمن

،ولكنهااختلفتمنحيثعدد،منحيثمجتمعالدراسةوهوالمعلمين(Debes, 2021وديبس)

أفرادالعينةمعالدراساتالمذكورة.

النظري األدب إعداد في السابقة الدراسات على الطالع خالل من الباحثة استفادت

واختيارعينةالدراسة،والمنهجية،واألداة،ومناقشةالنتائجوتفسيرها.
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 الدراسة الحالية  به تميزتما 

فيالمملكةاألردنية)حسبعلمالباحثة(الدراسةالحاليةمتغيراتأولدراسةجمعتبين-1

الهاشمية.

مدارسمحافظةمأدباالحكوميةوالخاصة.معلميمجتمعالدراسة:جميع-2

الستراتيجيوإدارةاألزمات.:كفاياتالتخطيطرتباطيةبينمتغيراتالدراسةالعالقةالبحث-3
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 : الثالث الفصل 
 واإلجراءات  الطريقة

كفاياتالتخطيطالستراتيجيلدىمديريالمدارسوعالقتهاإلىهدفتالدراسةالحاليةالتعرف

.بإدارةاألزماتمنوجهةنظرالمعلمين

،تهاوعينالدراسةتضمنالفصلالثالثوصفًالمنهجيةالدراسةالذياتبعتهالباحثة،ومجتمعو

البيانات جمع وآلية الدراسة، أداة تطبيق وإجراءات البيانات، جمع في المستخدمة الدراسة وأداة

الدراسة أسئلة عن لإلجابة وذلك المستخدمة؛ اإلحصائية األساليب إلى باإلضافة النهائية،

.وتفسيرها

 الدراسة  منهج 
المنهجالوصفيالرتباطيألنهمنهجبحثمالئملمثلهذاالنوعمنالدراسات.تماستخدام

 الدراسة  مجتمع 
مأدباجميعمنالدراسةمجتمعتكون محافظة في والمعلمات عددهموالبالغ،المعلمين

ومعلمةمعلماً(700)والحكومي،التعليمفيومعلمةمعلماً(2100)منهمومعلمة؛معلًما(2800)

لعاممأدبافيوالتعليمالتربيةمديريةفيالتخطيطقسمإحصائياتحسبوذلكالخاص،التعليمفي

  (.2021/2022)الدراسي

 الدراسة  عينة

بالطريقةالعشوائيةالبسيطة،ًً(معلم338عينةالدراسةمن)تكونت اومعلمةجرىاختيارهم

(،وتمتوزيعأفرادعينةKrejcie & Morgan1970الرجوعلجداولكرجسيومورغان)وذلكبعد

عدد العلمي، المؤهل المشرفة، السطلة )الجنس، اآلتية: الديموغرافية المتغيرات حسب الدراسة
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الخبرة( الدراسةسنوات لمجتمع العينة تمثيل من )األصليللتأكد الجدول ويبين عينة1، توزيع )

سبالمتغيراتالديموغرافية:الدراسةح

 ( 1الجدول )
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية 

حيثوالديمغرافية،الشخصيةالمتغيراتحسبالدراسةعينةأفرادتوزيع (1)الجدولويبين

فيالدراسةعينةنسبةوكانت%(.72.5)فكانتاإلناثنسبةأما%(27.5)الذكورنسبةكانت

فينسبةأعلىوأن%(.31.4)فكانتالخاصالتعليمفيبينما،%(68.6)الحكوميالتعليم

الخبرةسنواتبعدديتعلقوفيما%(.65.7)بنسبةالبكالوريوسذويمنكانتالعلميالمؤهل

منتالها%(52.7)نسبتهمكانتحيث(فأكثرسنوات10)خبرتهمكانتلمننسبةأعلىفكانت

لمنكانتنسبةوأدنى،%(24.3)بنسبة(سنوات10منأقلإلىسنوات5من)خبرتهمكانت

 %(.23.1)نسبتهمكانتحيث(سنوات5منأقل)خبرتهم

 النسبة المئوية %  العدد   الفئات  المتغير 

 الجنس 
 27.5 93ذكر
 72.5 245 أنثى

338100.0 المجموع 
 

 السطلة المشرفة 
 68.6 232التعليمالحكومي
 31.4 106 التعليمالخاص

338100.0 المجموع 

 المؤهل العلمي 

 65.7 222 بكالوريوس
 29.0 98 ماجستير
 5.3 18دكتوراه

338100.0 المجموع 

 عدد سنوات الخبرة 

 23.1 78 سنوات5أقلمن
 24.3 82 سنوات10سنواتإلىأقلمن5من

 52.7 178 سنواتفأكثر10
338100.0 المجموع 
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 الدراسة أداة

والدراساتخاللمنوذلكاستبانةتطويرتمالدراسة هدفلتحقيق التربوي األدب مراجعة

اصبع أبو كدراسة برهم)و(،2017)السابقة التخطيط(2019دراسة كفايات بمتغير يتعلق فيما

(2019)دوالعمالظفروودراسة،(2020)دراسةحسنو(،2014)دراسةالزعبيوالستراتيجي.

:مكونةمنقسمين،القسماألولتمتطويرأداةمننوعاستبانة.فيمايتعلقبمتغيرإدارةاألزمات

المتغيراتالديمغرافية)البياناتالخاصةبأفرادعينةالدراسة(،والقسمالثاني:مكونمناستبانةمن

الستبانة من األول الجزء مديرييقيسجزأين، لدى الستراتيجي التخطيط كفايات توافر درجة

مجالت(3)فقرةتمتوزيعهاعلى (35) وصياغةتــماســتخالصالمدارسفيمحافظةمأدبا،إذ

بناءالخطةالستراتيجية، تنفيذ  تمثلجوانبكفاياتالتخطيطالستراتيجيوهي:)كفايات كفايات 

مستوى(،والجزءالثانيمنالستبانةيقيسالخطة االستراتيجيةالخطة االستراتيجية، كفايات تقويم  

(32)وتمصياغةفيمحافظةمأدبامنوجهةنظرالمعلمينإدارةاألزماتمديريالمدارسفي

مجالتتمثلمجالتإدارةاألزماتوهي:)التخطيطلألزمات،التعامل(3)فقرةتمتوزيعهاعلى

(1)الملحق.وصممتاألداةوفقًالمقياسليكرتالخماسيالحدوث،مابعداألزمة(معاألزمةعند

األوليةلالستبانة.الصورة

 الدراسة  أداة صدق

عرضجرىحيث(محكمين)الخبراءصدقاستخدامتمالدراسةأداةصدقمنللتحقق

أعضاءمنوالخبرةالختصاصذويمنالمحكمينمنمجموعةعلىاألوليةبصيغتهاالستبانة

.األردنوخارجهداخلالجامعاتفيالتدريسيةالهيئة
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حصلتالتيالفقراتعلىاإلبقاءتمحيثالمحكمين،اقترحهاالتيبالمالحظاتاألخذ وتم

ملحقالالنهائية،بصورتهاالستبانةتطويرتمذلكضوءوفيفأكثر،%(80)موافقةنسبةعلى

(3).

الصورة )األوليةتكونت من من70لالستبانة مجموعة على مجالين على موزعة فقرة )

داخل الجامعات في والمختصين أخذ(1)الملحق،هوخارجاألردنالمحكمين أجل من وذلك ،

وجهاتنظرهمفيفقراتالستبانةمنحيث:انتماءالفقرةلكلمجال،ووضوحالفقرات،وسالمة

المالئمة،غيرالفقراتواستبعادالمنطقي،وتدرجهاوتسلسلهاالفقراتترابطمدىو،اللغةوالصياغة

صياغةوتصحيحالفقرات،بعضعلىتعديالتإجراءتموعليهأخرى،فقراتعلىالتعديلوإجراء

.أخرىفقرات

باإلضافةمنها،اًبعضوتعديللغويًا،الفقراتبعضصياغةإعادةتمالمحكمينآراءضوءفي

.المجالتبعضودمجالصلة،غيرالفقراتبعضحذفإلى

النحوعلىرئيسيينقسمينإلىتوزعتفقرة(67)منالنهائيةبصورتهاالستبانةوتكونت

(:3)الملحقاآلتي

مديريلدىالستراتيجيالتخطيطكفاياتتوافردرجةيقيسالستبانةمناألولالجزء -

الخطةبناءكفايات:األولالمجال:هيمجالتةثالثإلىويتوزع(.فقرة35)المدارس

تقويمكفايات:الثالثالمجالفقرات،(10)الخطةتنفيذكفايات:الثانيالمجالفقرة،(14)

 .فقرة(11)الستراتيجيةالخطة

(.فقرة32)المدارسمديريلدىاألزماتإدارةمستوىيقيسالستبانةمنالثانيالجزء -

:الثانيالمجالفقرة،(12)لألزماتالتخطيط:األولالمجال:هيمجالتثالثإلىويتوزع

 .فقرة(14)األزمةبعدما:الثالثالمجالفقرات،(6)الحدوثعنداألزمةمعالتعامل
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إذالخماسيليكرتمقياسوفقالستبانةفقراتعلىالدراسةعينةأفراداستجاباتوتوزعت

،(3)متوسطة،(4)مرتفعة،(5)جداًمرتفعة:)اآلتيالنحوعلىكبدائلمستوياتخمسةحددت

باإلضافةفقرة(67)منالنهائيةبصورتهاالستبانةوتكونت،(1)جًدامنخفضة،(2)منخفضة

:ذلك(2)الجدولويوضحالديمغرافية،للبيانات

 ( 2) الجدول
   مجاالتها على  االستبانة  فقرات  توزيع

(فقرة،جرىتطبيقها67((مكونةمن)2وبالتاليتمالخروجبصورةنهائيةلالستبانة)الجدول)

(معلمًاومعلمة؛وذلكبهدفالتحقق30علىعينةاستطالعيةمنخارجعينةالدراسةوعددها)

والثباتألداةالدراسةبطريقةإحصائية.التساقالداخليصدقمن

 Construct Validity البناء صدق :الدراسة أداة ثبات: أوالا 

معاملثباتكرونباخألفا.ثباتأداةالدراسةتماستخداموللتحققمن

 الفقرات   عدد ومجاالتها  الرئيسية   االستبانة  أقسام
  لدى  االستراتيجي التخطيط  كفايات توافر درجة  يقيس: األول  الجزء

 . المدارس   مديري 
35 

 14 الخطةبناءكفايات:األولالمجال
 10 الخطةتنفيذكفايات:الثانيالمجال
 11 الستراتيجيةالخطةتقويمكفايات:الثالثالمجال

 32 . المدارس  مديري  لدى األزمات  إدارة  مستوى  يقيس : الثاني  الجزء
 12لألزماتالتخطيط:األولالمجال
 6 .الحدوثعنداألزمةمعالتعامل:الثانيالمجال
 14 األزمةبعدما:الثالثالمجال

 67 المجموع 
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( قوامها استطالعية عينة على الستبانة تطبيق عينة30تم خارج من ومعلمة معلمًا )

الدراسة،وجرىحسابمعاملارتباطبيرسونبيناألداءعلىالفقرةوالعالمةالكليةللمجالالتابع

(قيممعامالتارتباطبيرسونوالدللةاإلحصائيةلكلمنها:3لكلفقرة.ويبينالجدول)

 ( 3) لالجدو
 الكلية   والدرجة االستبانة  فقرات بين  بيرسون   ارتباط معامل

 الفقرة 
  معامل

 االرتباط
 مستوى 
 الفقرة  الداللة 

  معامل
 االرتباط

 مستوى 
 الفقرة  الداللة 

  معامل
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة 

1 0.55 0.002** 24 0.60 0.00** 47 0.54 0.002** 
2 0.78 0.00** 25 0.84 0.00** 48 0.69 0.00** 
3 0.600.00** 26 0.56 0.001** 49 0.66 0.00** 
4 0.830.00** 27 0.56 0.001** 50 0.98 0.00** 
5 0.82 0.00** 28 0.78 0.00** 51 0.94 0.00** 
6 0.80 0.00** 29 0.78 0.00** 52 0.74 0.00** 
7 0.68 0.00** 30 0.78 0.00** 53 0.94 0.00** 
8 0.620.00** 31 0.56 0.001** 54 0.91 0.00** 
90.67 0.00** 32 0.78 0.00** 55 0.91 0.00** 
10 0.78 0.00** 33 0.98 0.00** 56 0.68 0.00** 
11 0.69 0.00** 34 0.78 0.00** 57 0.45 0.01** 
12 0.66 0.00** 35 0.98 0.00** 58 0.60 0.00** 
13 0.68 0.00** 36 0.79 0.00** 59 0.82 0.00** 
14 0.68 0.00** 37 0.79 0.00** 60 0.91 0.00** 
15 0.79 0.00** 38 0.79 0.00** 61 0.91 0.00** 
16 0.84 0.00** 39 0.88 0.00** 62 0.91 0.00** 
17 0.78 0.00** 40 0.54 0.002** 63 0.82 0.00** 
18 0.79 0.00** 41 0.54 0.002** 64 0.93 0.00** 
19 0.72 0.00** 42 0.98 0.00** 65 0.52 0.003** 
20 0.82 0.00** 43 0.98 0.00** 66 0.82 0.00** 
21 0.83 0.00** 44 0.69 0.00** 67 0.91 0.00** 
22 0.46 0.01** 45 0.79 0.00**  
23 0.55 0.002** 46 0.54 0.002** 

(α=0.05)الدللةمستوىعنداًإحصائيالةد**
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والدرجةالستبانةفقراتمنفقرةلكلبيرسونارتباطمعامالتقيمأن(3)الجدولمنيتبين

قيممعامالتالرتباطذاتدللةإحصائية،(0.98-0.45)بينتراوحتالكلية وقدكانتجميع

(،وهذايدلعلىتوافردرجةمرتفعةمنصدقالتساقالداخليα=0.05عندمستوىالدللة)

.لفقراتالستبانةوقابليتهاللتطبيقعلىعينةالدراسة

النصفيةالتجزئةثباتومعامل،ألفاكرونباخمعاملباستخدامالثباتمعاملحسابوتم

:التحليلنتائج(4)الجدولويبينبراون،سبيرمانبمعادلةالمصحح

 ( 4) الجدول
الكلية واالستبانة االستبانة لمجاالت ألفا  كرونباخ  ثبات  معامل

الدراسةأداةلمجالتألفاكرونباخثباتمعامالتقيمأنالذكرسابق(4)الجدولمنويتضح

–0.799)بينالنصفيةالتجزئةثباتمعامالتقيموتراوحت،(0.929–0.862)بينتراوحت

 والفرعية  الرئيسية االستبانة  مجاالت
  ثبات  معامل

 ألفا   كرونباخ
  ثبات  معامل
 النصفية  التجزئة 

  التخطيط  كفايات توافر درجة  يقيس: األول  الجزء
 . المدارس مديري  لدى االستراتيجي 

0.937 0.860

 0.805 0.917 .الخطةبناءكفايات:األول  المجال
 0.8880.799 .الخطةتنفيذكفايات:الثاني  المجال
 0.989 0.929 .الستراتيجيةالخطةتقويمكفايات:الثالث  المجال

  مديري  لدى األزمات  إدارة  مستوى  يقيس : الثاني  الجزء
 . المدارس 

0.9520.936

 0.982 0.910.لألزماتالتخطيط:األول  المجال
 0.864 0.862 .الحدوثعنداألزمةمعالتعامل:الثاني  المجال
 0.8990.894 . األزمةبعدما:الثالث  المجال

 0.9520.936 الكلية   األداة
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معاملقيمةبلغتبينما،(0.952)الكليةلألداةألفاكرونباخثباتمعاملقيمةوبلغت،(0.989

(.0.936)الكليةلألداةالنصفيةالتجزئةثبات

الثباتالمحسوبةأّنمجالتالستبانةجميعهاوبالتالي أمكنالقولمنخاللقيممعامالت

وبالتالييمكنالعتمادعلىأداةالدراسةبماتتضمنهمنمجالتتتمتعبدرجةعاليةمنالثبات،

.النهائيةالدراسةعينةعلىللتطبيقالستبانةفيالحصولعلىنتائجدقيقة،وقابلية

 الدراسة  متغيرات

كفاياتالتخطيطالستراتيجي .1

ادارةاألزمات .2

 اإلحصائية  المعالجة 

استخدم البرنامج اإلحصائي الرزم اإلحصائية للعلوم الجتماعية واإلنسانية

(SPSS: Statistical Package For Social Sciences)اإلحصائيةالتحليالتإلجراءوذلك

وقداستخدمتالمعالجاتاإلحصائيةاآلتية:الدراسة،أسئلةعنلإلجابةالالزمة

بيرسون. ارتباط معامل -

ألفا - كرونباخ ثبات معامل بطريقة الثبات ثباتCronbach-alphمعامل ومعامل ،

 التجزئةالنصفيةالمصححبمعادلةسبيرمانبراون.

بلكلفقرةمنحسابقيماألوساطالحسابيةوالنحرافاتالمعيارية،ودرجةالتقدير،والرت -

وذلك الدراسة؛ أداة فقراتالدراسةعينةافراداستجابةدرجةعلىللتعرففقرات على

 الستبانة.
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المعادلةإلىوللتعرف - استخدام جرى األداة، فقرات من فقرة ولكل للمجال الدرجة رتبة

اآلتية:

      1.33         1-5=  الحد األدنى   - الحد األعلىطول الفئة =             

 3عدد المستويات                                                

المدارس مديري لدى الستراتيجي التخطيط كفايات درجة على للحكم معيار وضع وجرى

       ( يوضح ذلك:5. والجدول )إدارةاألزماتمنوجهةنظرالمعلمينومستوى

 ( 5) الجدول
 وتقديراتها   المتوسطات لتفسير   االحصائي المعيار

 

 
 

 الدراسة  إجراءات

:اآلتيةاإلجراءاتباتباعالباحثةقامتلتحقيقأهدافالدراسة

النظروكذلكالعالقة،ذاتالعلميةوالمقالتالسابقةواألبحاثوالدراساتالمراجععلىالطالع  -

.الدراسةبموضوعالعالقةذاتالمؤتمراتتوصياتفي

العالقة،ذاتالسابقةوالدراساتالنظرياألدبإلىالرجوعخاللمنالستبانةتطويرجرى-

.الدراسةعينةعلىتطبيقهاقبلالدراسةألداةوالثباتالصدقإجراءاتمنالتحققو

فيوالتعليمالتربيةمديريةفيالتخطيطقسم"المعنيةالجهةمعبالتواصلالباحثةقامت -

الدراسةعينةتحديدثمالدراسة،مجتمعلحجمالصحيحةاألرقامعلىوالحصول"مأدبامحافظة

 (.Krejcie & Morgan)ومورجانكرجسيجداولعلىبناء

مهمةمنجامعةالشرقاألوسطلتطبيقأداةالدراسة.تمالحصولعلىكتابتسهيل -

 الدرجة  الحسابي   المتوسط
منخفضة 2.33منأقل-1:00
متوسطة3.67منأقل-2.33

مرتفعة 3.67-5:00
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تمالحصولعلىكتابتسهيلمهمةمنوزارةالتربيةوالتعليمإلىمديريةالتربيةوالتعليم -

 .والخاصةلتوزيعاألداةعلىعينةالدراسةفيالمدارسالحكوميةمحافظةمأدبافي

معالتواصلبعدالدراسة،عينةعلىالستبانةتطبيقجرىوإلكترونيةاستبانةإنشاءتم -

عينةعمومفيواليميالت(Whatsapp)تطبيقعبرالستبانةونشرالمعنيةالجهة

 .بسببالظروفالتيفرضتهاجائحةكوروناالدراسة

استجاباتعلىالملفاحتوىحيث،Excelاكسلملفشكلعلىوتخزينهاالبياناتجمعتم -

 .إحصائًياوتحليلهاجداولفيتفريغهاثمومنإلكترونًيا،الستبانةعلىالدراسةعينة

 .ومناقشتهاالنتائجعرض -

.نتائجمنإليهالتوصلتمماعلىبناءًوالمقترحاتالتوصياتتقديم -
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 : الرابع الفصل 
 الدراسة  نتائج

عناإلجابةخاللمنالحاليةالدراسةإليهاتوصلتالتيللنتائجعرضاًالرابعالفصلتضمن

:اآلتيالنحووعلىالدراسة،أسئلة
ؤال المتعلقة النتائج   األول بالس

سؤال األول: ما درجة توافر كفايات التخطيط االستراتيجي لدى مديري المدارس  الالنتائج المتعلقة ب
 المعلمين؟  نظر في محافظة مأدبا من وجهة 

والرتبالمعياريةوالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتمالسؤالهذاعنولإلجابة

 .ذلكيوضح(6)والجدولككل،لالستبانةالستراتيجيالتخطيطكفاياتلمجالت

 ( 6الجدول )
  االستراتيجي ولالستبانة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت كفايات التخطيط 

ككل الستجابات المعلمين  

المرتب 
 ة

 المحور/ المجاالت  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة  

متوسطة 1.01 3.30كفاياتتقويمالخطةالستراتيجية13
متوسطة 1.00 3.29كفاياتبناءالخطة21
متوسطة 1.00 3.29كفاياتتنفيذالخطة22

 متوسطة 0.97 3.29 توافر كفايات التخطيط االستراتيجي )الكلي( 
مديريلدىالستراتيجيالتخطيطكفاياتتوافرلدرجةالحسابيالمتوسطأن(6)الجدوليبين

مقدارهمعياريوبانحراف(3.29)بلغتككلالمعلميننظروجهةمنمأدبامحافظةفيالمدارس

الستراتيجيةالخطةتقويمكفاياتمجالهوالمجالتأعلىوكانمتوسطة،وبدرجة،(0.97)

الثانيةالمرتبةفيوجاءمن،متوسطةوبدرجة(1.01)معياريوانحراف(3.30)حسابيبمتوسط
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وانحراف،(3.29)حسابيبمتوسطالخطةتنفيذكفاياتومجالالخطة،بناءكفاياتالمجال

.متوسطةوبدرجة(1.00)معياري

 :اآلتيالنحوعلى(7،8،9)الجداولفيتناولهاتمالستبانةبمجالتيتعلقوفيما

 .الخطة بناء كفايات: األول المجال -

.ذلكيوضح(7)والجدولوالرتبالمعياريةوالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتم

 ( 7الجدول )
حول كفايات مديري المدارس في بناء الخطة   المرتبةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

 من وجهة نظر المعلمين 
المرتب

 ة
رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة  

 متوسطة 1.15 3.50 الالزمةلبناءالخطةالستراتيجية.يحددالمديرالطواقمالبشرية 2 1
 متوسطة 1.13 3.48 .يرصدالمديرمعفريقإعدادالخطةأهدافًاقابلةللتنفيذوالتقييم 13 2
 متوسطة 1.27 3.45 يشكلالمديرفريقإعدادالخطةالستراتيجية. 3 3

4 4 
الخطةيحددالمديراإلطارالزمنيالمناسبإلعداد

 متوسطة 1.24 3.41 الستراتيجية.

5 12 
يصوغالمديرأهدافالخطةالستراتيجيةمعالفريقحسب

 .اإلمكاناتوالمواردالمتاحة
 متوسطة 1.14 3.38

 متوسطة 1.06 3.38 يحرصالمديرعلىتناغماألنشطةمعجدولهاالزمني. 14 5
 متوسطة 1.11 3.31 للمدرسة.يحللالمديرالبيئةالداخلية 9 6
 متوسطة 1.16 3.30 .يضعالمديرخطةاستراتيجيةتتسمبالمرونة 11 7
 متوسطة 1.16 3.24 يحددالمديرالمواردالماديةالالزمةإلعدادالخطةالستراتيجية. 1 8
 متوسطة 1.17 3.22 يحللالمديرالبيئةالخارجيةللمدرسة. 10 9

 متوسطة 1.33 3.11 المدرسة.ةالمديرالمجتمعالمدرسيفيوضعرؤييشرك 105
 متوسطة 1.30 3.09 يشركالمديرالمجتمعالمدرسيفيوضعرسالةالمدرسة. 6 11
 متوسطة 1.17 3.09 يقّيمالمديراحتياجاتالمجتمعبشكلمستمر. 7 11
متوسطة 1.29 3.06 المدرسية.يشركالمديرالمعلمينفيعمليةصنعالقرارات8 12

 متوسطة 1.00 3.29 المجال ككل 
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بانحرافات(3.50-3.06)بينتراوحتالمجاللهذاالحسابيةالمتوسطاتأن(7)الجدولنيبيّ

بانحراف(3.29)مقدارهحسابيمتوسطعلىككلالمجالوحصل،(1.33-1.06)بينمعيارية

المديريحدد"علىتنصالتي(2)الفقرةاألولىبالمرتبةوجاء.متوسطةوبدرجة(1.00)معياري

معياريوانحراف(3.50)حسابيبمتوسط " الستراتيجيةالخطةلبناءالالزمةالبشريةالطواقم

فيالمعلمينالمديريشرك"علىتنصالتي(8)الفقرةاألخيرةبالمرتبةوجاءتوبدرجة،،(1.15)

وبدرجة(1.29)معياريوانحرف(3.06)حسابيبمتوسط "المدرسيةالقراراتصنععملية

.متوسطة

 .الخطة تنفيذ  كفايات: الثاني المجال

.ذلكيوضح(8)والجدولوالرتبالمعياريةوالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتم

 ( 8) الجدول
   المدارس   مديري  كفايات حول المرتبةو  المعيارية  واالنحرافات الحسابية  المتوسطات

 المعلمين  نظر وجهة  من الخطة تنفيذ  في

المرتب 
 ة

 رقم
 الفقرة 

 الفقرة 
  المتوسط
 الحسابي 

  االنحراف
 المعياري 

   الدرجة

 متوسطة 1.14 3.48 يستثمرالمديرنقاطالقوةفيبيئةالمدرسةبكفاءة. 2 1
 متوسطة 1.12 3.36 المدرسة.يقّيمالمديرالثقافةالتنظيميةالسائدةفي 5 2
 متوسطة 1.17 3.33 يستثمرالمديرالفرصفيبيئةالمدرسةبكفاءة. 1 3
 متوسطة 1.10 3.31 يحددالمديرإجراءاتفّعالةلتنفيذالخطةالستراتيجية. 3 4
 متوسطة 1.17 3.29 يستخدمالمديرأساليَبمتنوعةفيمتابعةتنفيذالخطة. 9 5

6 4 
يختارالمديرالستراتيجياتبمايتوافقمعكلهدف

 متوسطة 1.13 3.28 منأهدافالخطة.

المديرتنفيذالخطةالستراتيجيةعلىمراحليقّسم 8 7
 متوسطة 1.17 3.26 طويلةالمدى.

المديرتنفيذالخطةالستراتيجيةعلىمراحليقّسم 6 8
 متوسطة 1.05 3.22 قصيرةالمدى.



59 

المرتب 
 ة

 رقم
 الفقرة 

 الفقرة 
  المتوسط
 الحسابي 

  االنحراف
 المعياري 

   الدرجة

المديرتنفيذالخطةالستراتيجيةعلىمراحليقّسم 7 9
 متوسطة 1.07 3.20 متوسطةالمدى.

يحرصالمديرعلىاستخدامأحدثالتقنياتفيعملية 10 10
 متوسطة 1.21 3.17 تنفيذالخطة.

 متوسطة 1.00 3.29 ككل  المجال

بانحرافات(3.48-3.17)بينتراوحتالمجاللهذاالحسابيةالمتوسطاتأن(8)الجدوليبين

بانحراف(3.29)مقدارهحسابيمتوسطعلىككلالمجالوحصل،(1.21-1.05)بينمعيارية

يستثمر"علىتنصالتي(2)الفقرةاألولىبالمرتبةوجاء.ةمتوسطوبدرجة(1.00)معياري

،(1.14)معياريوانحراف(3.48)حسابيبمتوسط " بكفاءةالمدرسةبيئةفيالقوةنقاطالمدير

علىالمديريحرص"علىتنصالتي(10)الفقرةاألخيرةبالمرتبةوجاءت،متوسطةوبدرجة

معياريوانحرف(3.17)حسابيبمتوسط "الخطةتنفيذعمليةفيالتقنياتأحدثاستخدام

.متوسطةوبدرجة(1.21)

 . االستراتيجية الخطة تقويم كفايات: الثالث المجال

.ذلكيوضح(9)والجدولوالرتبالمعياريةوالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتم
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 ( 9الجدول )
 حول كفايات مديري المدارس   المرتبةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

 في تقويم الخطة االستراتيجية من وجهة نظر المعلمين 

المرتب 
 ة

رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة  

1 4 
يتابعالمديرالمنفذينللخطةالستراتيجيةحسبمواعيد

 تنفيذها.
 متوسطة 1.09 3.52

 متوسطة 1.13 3.46 المعوقاتالتيواجهتهاالخطة.يرصدالمدير 1 2
 متوسطة 1.16 3.46 يشكلالمديرفريقًالمتابعةالخطة. 3 2

3 6 
يحرصالمديرعلىمتابعةتقويماألنشطةالواردةفي

 .الخطةالستراتيجية
 متوسطة 1.11 3.42

45 
يعقدالمديراجتماعاتدوريةمعفريقالخطةلمناقشة

  تقاريرفريقالمتابعة.
 متوسطة 1.17 3.36

5 2 
يضعالمديرخططًاعالجيةلنقاطالضعفمعفريق

 متوسطة 1.24 3.35 الخطة.

6 7 
يعدفريقالعملتقاريرًافتريةعنالخطةالستراتيجية

 .للمدرسة
متوسطة 1.09 3.30

متوسطة 1.11 3.29 الستراتيجية.يحرصالمديرعلىالتقويمالمستمرللخطة 8 7

8 10
يستخدمالمديرنظامالحوافزالمعنويةفيحالتنفيذ

 مراحلالخطةالستراتيجية.
متوسطة 1.19 3.22

يعدفريقالعملتقريرًاختامياشاماًلعنالخطة11 9
 .الستراتيجيةللمدرسة

متوسطة 1.23 3.18

10 9
الحوافزالماديةفيحالتنفيذمراحليستخدمالمديرنظام
متوسطة 1.34 2.71 الخطةالستراتيجية.

 متوسطة 1.01 3.30 المجال ككل 

بانحرافات(3.52-2.71)بينتراوحتالمجاللهذاالحسابيةالمتوسطاتأن(9)الجدولنيبيّ

بانحراف(3.30)مقدارهحسابيمتوسطعلىككلالمجالوحصل،(1.34-1.09)بينمعيارية

علىتنصالتي(4)الفقرةاألولىبالمرتبةوجاء.التقديرمنمتوسطةوبدرجة(1.01)معياري

(3.52)حسابيبمتوسط " تنفيذهامواعيدحسبالستراتيجيةللخطةالمنفذينالمديريتابع"
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"علىتنصالتي(9)الفقرةاألخيرةبالمرتبةوجاءتمتوسطة،وبدرجة،(1.09)معياريوانحراف

حسابيبمتوسط "الستراتيجيةالخطةمراحلتنفيذحالفيالماديةالحوافزنظامالمديريستخدم

.متوسطةوبدرجة(1.34)معياريوانحرف(2.71)
ؤال المتعلقة النتائج   ثانيال بالس

  مأدبا   محافظة   في   األزمات  إدارة  في  المدارس  مديري   مستوى   ما:  سؤال الثانيالالنتائج المتعلقة ب
 المعلمين؟  نظر وجهة من

المعياريةوالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابجرىالثاني،الدراسةسؤالعنولإلجابة

 .ذلكيوضح(10)والجدولككل،ولالستبانةاألزماتإدارةلمجالتوالرتب

 ( 10الجدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت إدارة األزمات لالستبانة  

ن  ككل الستجابات المعلمي
المرتب 

 ة
 المجاالت الرئيسي/ الفرعي  الرقم 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة  

متوسطة 1.05 3.33التعاملمعاألزمةعندالحدوث12
متوسطة 1.04 3.23لألزماتالتخطيط21
متوسطة 1.08 3.18مابعداألزمة33

 متوسطة 1.03 3.23 مستوى إدارة األزمات لدى مديري المدارس )الكلي( 

فياألزماتإدارةفيالمدارسمديريلمستوىالحسابيالمتوسطأن(10)الجدوليبين

،(1.03)مقدارهمعياريوبانحراف(3.23)بلغتككلالمعلميننظروجهةمنمأدبامحافظة

حسابيبمتوسطالحدوث   عند   األزمة   مع   التعاملمجالهوالمجالتأعلىوكانمتوسطة،وبدرجة

  التخطيط المجالالثانيةالمرتبةفيوجاءمتوسطة،وبدرجة(1.05)معياريوانحراف(3.33)

المرتبةفيوجاءمتوسطة،وبدرجة(1.04)معياريوانحراف(3.23)حسابيبمتوسطلألزمات 

.متوسطةوبدرجة(1.08)معياريوانحراف(3.18)حسابيبمتوسطاألزمة  بعد  ما المجالالثالثة

 :اآلتيالنحوعلى(11،12،13)الجداولفيتناولهاتمالستبانةبمجالتيتعلقوفيما
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 .لألزمات التخطيط: األول المجال -

.ذلكيوضح(11)والجدولوالرتبالمعياريةوالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتم

 ( 11الجدول )
 حول مستوى مديري المدارس  المرتبةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

 في التخطيط لألزمات من وجهة نظر المعلمين  

 المرتبة 
رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة  

 متوسطة 1.18 3.48 يعترفالمديربإمكانيةتعرضالمدرسةلألزمات.  1 1

2 3 
يعملالمديرمسحًاشاماًلومنظمًالبيئةالعمل

 الخارجية.
 متوسطة 1.25 3.33

3 2 
يعملالمديرمسحًاشاماًلومنظمًالبيئةالعمل

 الداخلية.
 متوسطة 1.18 3.31

4 6 
المديربشكلسريعللمستجداتفيبيئةيستجيب

 متوسطة 1.16 3.27 المدرسةبشكليساعدهعلىالتنبؤباألزمة.

5 4 
يحرصالمديرعلىالتخطيطالجيدلألزماتغير

 المتوقعة.
 متوسطة 1.22 3.25

 متوسطة 1.13 3.24 يشكلالمديرفريقًاقادرًاعلىإدارةاألزمات. 5 6

7 9 
التنظيميللمدرسةبالمرونةالكافيةيتسمالهيكل

 لتساعدالمديرعلىالتعاملمعاألزمات.المحتملة.
 متوسطة 1.21 3.19

7 12 
يتواصلالمديرمعالمؤسساتاألخرىبشكلفّعال

 لحلاألزمات.
 متوسطة 1.24 3.19

8 11 
يفوضالمديرالصالحياتلفريقإدارةاألزمات

 متوسطة 1.18 3.18 وتفاديالمعّوقات.للتعاملمعاألزمة

9 7 
يشجعالمديرعلىالقيامبدراساتلكتشافمؤشرات

  حدوثاألزمة.
 متوسطة 1.17 3.12

يضعالمديرسيناريوهاتجاهزةلالستعدادلحدوثأي 8 9
 أزمةتواجههاالمدرسة.

 متوسطة 1.21 3.12

10 10 
مجالإدارةيحرصالمديرعلىعقدبرامجتدريبيةفي

 متوسطة 1.24 3.05 األزمات.

 متوسطة 1.04 3.23 المجال ككل 
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(3.48-3.05)بينتراوحتالمجاللهذاالحسابيةالمتوسطاتأن(11)الجدوليبين

(3.23)مقدارهحسابيمتوسطعلىككلالمجالوحصل،(1.25-1.13)بينمعياريةبانحرافات

علىتنصالتي(1)الفقرةاألولىبالمرتبةوجاء.متوسطةوبدرجة(1.04)معياريبانحراف

معياريوانحراف(3.48)حسابيبمتوسط " لألزماتالمدرسةتعرضبإمكانيةالمديريعترف"

المديريحرص"علىتنصالتي(10)الفقرةاألخيرةبالمرتبةوجاءت،متوسطةوبدرجة،(1.18)

معياريوانحرف(3.05)حسابيبمتوسط "ألزماتاإدارةمجالفيتدريبيةبرامجعقدعلى

.متوسطةوبدرجة(1.24)

 .الحدوث عند األزمة مع التعامل: الثاني المجال

.ذلكيوضح(12)والجدولوالرتبالمعياريةوالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتم

 ( 12الجدول )
 حول مستوى مديري المدارس  المرتبةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

 في التعامل مع األزمة عند الحدوث من وجهة نظر المعلمين  

 المرتبة 
رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة  

1 2 
يحافظالمديرعلىسّريةأمنالمعلوماتفياألنظمة

 .المستخدمةأثناءاألزمةلتخفيضالمخاطر
 متوسطة 1.13 3.43

 متوسطة 1.14 3.39 .يعالجالمديراألزمةبطريقةتتالءممعطبيعتها 6 2

3 3 
يستخدمالمديرتكنولوجياالمعلوماتعندالتعاملمع

 .إدارةاألزمات
 متوسطة 1.15 3.36

4 4 
يفّعلالمديرتوظيفالمواردالبشريةالضروريةلحتواء

 .األزمة
 متوسطة 1.12 3.35

5 5 
يفّعلالمديراستخدامالمواردالماديةالضروريةلحتواء

 متوسطة 1.20 3.26 .األزمة

6 1 
يستخدمالمديرإجراءاتالطوارئبكفاءةللتقليلمن

 حدوثاألضرار.
 متوسطة 1.18 3.22

 متوسطة 1.05 3.33 المجال ككل 
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(3.43-3.22)بينتراوحتالمجاللهذاالحسابيةالمتوسطاتأن(12)الجدوليبين

(3.33)مقدارهحسابيمتوسطعلىككلالمجالوحصل،(1.20-1.12)بينمعياريةبانحرافات

علىتنصالتي(2)الفقرةاألولىبالمرتبةوجاء.متوسطةوبدرجة(1.05)معياريبانحراف

 " المخاطرلتخفيضاألزمةأثناءالمستخدمةاألنظمةفيالمعلوماتأمنسّريةعلىالمديريحافظ"

األخيرةبالمرتبةوجاءتمتوسطة،وبدرجة،(1.13)معياريوانحراف(3.43)حسابيبمتوسط

 "األضرارحدوثمنللتقليلبكفاءةالطوارئإجراءاتالمديريستخدم"علىتنصالتي(1)الفقرة

.متوسطةوبدرجة(1.18)معياريوانحرف(3.22)حسابيبمتوسط

 األزمة  بعد ما: الثالث المجال

.ذلكيوضح(13)والجدولوالرتبالمعياريةوالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتم

 ( 13الجدول )
 حول مستوى مديري المدارس في إدارة األزمات  المرتبةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

 )ما بعد األزمة( 

 المرتبة 
رقم 
 الفقرة 

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة 

 متوسطة 1.21 3.35 .يشركالمديرمعلميالمدرسةفياستعراضآثاراألزمة 1 1
 متوسطة 1.21 3.28 .يشركالمديرالعاملينفيالمدرسةفيكيفيةمعالجةاألزمة 2 2

مواجهةيقدمالمديرالحوافزالمعنويةللعاملينالذينساهموافي 4 3
 متوسطة 1.25 3.25 األزمات.

متوسطة 1.18 3.25يعقدالمديرالجتماعاتلفهمأبعاداألزمةلتجنبهامستقباًل.311

يعملالمديرعلىتلبيةاحتياجاتالمواقعالتيتأثرتباألزمة 7 4
 والعملعلىتوفيرها.

 متوسطة 1.17 3.23

السابقةبقصدتطويرهاللتعاملمعيقومالمديربتقييمالخطط 13 4
 متوسطة 1.20 3.23 األزماتالمستقبلية.

يستفيدالمديرمنخططالمدارساألخرىفيالتعاملمع 10 5
 األزمات.

متوسطة 1.20 3.21

متوسطة 1.22 3.19يحرصالمديرعلىإيجادحالةمنالطمئنانبينالموظفين 8 6
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 المرتبة 
رقم 
 الفقرة  الفقرة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 الدرجة  المعياري 

 بعدتجاوزمرحلةاألزمة.
متوسطة 1.26 3.16 يتبنىالمديرأساليبإبداعيةللتعاملمعاألزمات.12 7

يستخدمالمديرنظامأمنشبكةالمعلوماتلسترجاع5 7
 المعلوماتالمفقودةفياألزمة.

متوسطة 1.29 3.16

8 6
يتخذالمديراإلجراءاتالالزمةإلنجازالمهماتبعدنهاية

متوسطة 1.24 3.15 األزمة.

متوسطة 1.22 3.14يطّورالمديربرامجوخططإدارةاألزمات.14 9

يحرصالمديرعلىإشراكمؤسساتالمجتمعالمحليفي9 10
متوسطة 1.20 3.12تجربةإدارةاألزمات.

11 3
يقدمالمديرالحوافزالماديةللعاملينالذينساهموافيمواجهة

متوسطة 1.37 2.76األزمات.

 متوسطة  1.08 3.18 المجال ككل 

(3.35-2.76)بينتراوحتالمجاللهذاالحسابيةالمتوسطاتأن(13)الجدولنيبيّ

(3.18)مقدارهحسابيمتوسطعلىككلالمجالوحصل،(1.37-1.17)بينمعياريةبانحرافات

"علىتنصالتي(1)الفقرةاألولىبالمرتبةوجاء.متوسطةوبدرجة(1.22)معياريبانحراف

وانحراف(3.35)حسابيبمتوسط " األزمةآثاراستعراضفيالمدرسةمعلميالمديريشرك

يقدم"علىتنصالتي(3)الفقرةاألخيرةبالمرتبةوجاءتمتوسطة،وبدرجة،(1.21)معياري

(2.76)حسابيبمتوسط "األزماتمواجهةفيساهمواالذينللعاملينالماديةالحوافزالمدير

.متوسطةوبدرجة(1.37)معياريوانحرف
ؤال المتعلقة النتائج   ثالثال بالس

سؤال الثالث: هل يوجد عالقة بين درجة توافر كفايات التخطيط االستراتيجي  الالنتائج المتعلقة ب
لدى مديري المدارس ومستوى إدارة األزمات في محافظة مأدبا؟ 

(21،جرىحسابمعامالتالرتباط،ويبينالجدولرقم)الثالثولإلجابةعنسؤالالدراسة

نتائجالتحليل:
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 (14الجدول )
 .مصفوفة معامالت االرتباط بين مجاالت الدراسة ومستوى الداللة االحصائية

 (α=0.05)الدللةمستوىعنداحصائياًدالة**

السابقرقم) الجدول ارتباطمرتفعةودالةاحصائيًا،حيث14ويالحظمن (وجودمعامالت
(.وتشيرهذهα=0.05كانتجميعقيممعامالتالرتباطدالةاحصائيًاعندمستوىالدللة)

عالقة وجود إلى ارتباطيةطرديةالنتيجة قوية التخطيطإيجابية كفايات توافر درجة بين
ةاألزماتفيمحافظةمأدبامنوجهةنظرعينةالستراتيجيلدىمديريالمدارسومستوىإدار

الدراسة.

 المجال 
كفايات  
بناء  
 الخطة 

كفايات  
تنفيذ  
 الخطة 

كفايات  
تقويم الخطة  
 االستراتيجية

درجة توافر  
كفايات التخطيط  

االستراتيجي  
لدى مديري  

 المدارس

التخطيط  
لألزمات 

التعامل مع  
األزمة عند  

الحدوث 

ما بعد  
األزمة

مستوى  
إدارة  

األزمات  
لدى مديري  

المدارس

 كفايات بناء الخطة 
معاملالرتباط

1
0.9230.8870.9730.8730.8460.8760.893

**0.00**0.00**0.00**0.00**0.00**0.00**0.00الدللةمستوى

 كفايات تنفيذ الخطة
معاملالرتباط

1
0.9080.9710.8870.8660.8710.900

**0.00**0.00**0.00**0.00.**0.00.**0.00مستوىالدللة

كفايات تقويم  
 الخطة االستراتيجية 

معاملالرتباط
-

0.9590.9160.8800.9090.931

**0.00**0.00**0.00**0.00.**0.00.مستوىالدللة

درجة توافر كفايات 
التخطيط  

االستراتيجي لدى 
 مديري المدارس 

معاملالرتباط
1

0.9200.8910.9140.937

**0.00.**0.00**0.00.**0.00.مستوىالدللة

 التخطيط لألزمات
معاملالرتباط

1
0.9200.9220.976

**0.00**0.00**0.00.مستوىالدللة

التعامل مع األزمة  
 عند الحدوث 

معاملالرتباط
1

0.9080.954

**0.00**0.00.مستوىالدللة

 ما بعد األزمة 
معاملالرتباط

1
0.980

**0.00مستوىالدللة

مستوى إدارة 
األزمات لدى مديري 

 المدارس 

معاملالرتباط
1

مستوىالدللة
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 : الخامس الفصل 
 والتوصيات النتائج  مناقشة

عرضتضمّ إلى باإلضافة وتفسيرها، الدراسة نتائج لمناقشة عرضًا الخامس الفصل ن

وتفسيرهاوفقًاالتوصياتفيضوءالنتائجالتيتمالتوصلإليها،وفيمايليعرضًالمناقشةالنتائج

 ألسئلةالدراسة:

ج مناقشة   األول بالسؤال المتعلقة النتائ

 : ما درجة توافر كفايات التخطيط االستراتيجي لدى مديري األولسؤال  ال مناقشة النتائج المتعلقة ب
 المدارس في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين؟ 

التخطيطالستراتيجيلدىمديريالمدارس(أندرجةتوافركفايات6أظهرتنتائجالجدول)

أداة توافرمتوسطةفيجميعمجالت بدرجة المعلمينجاءت فيمحافظةمأدبامنوجهةنظر

المجالت جميع على الدراسة عينة لستجابات الكلي الحسابي المتوسط قيمة وبلغت الدراسة،

(،وهيقيمةأقلمنواحدصحيح0.97(وبدرجةتوافرمتوسطة،وانحرافمعياريمقداره)3.29)

ممايعنيتجانسأفرادعينةالدراسةفياستجابتهملهذاالمجال،بمعنى:تقاربوجهاتنظرعينة

مأدبا، محافظة في المدارس مديري لدى الستراتيجي التخطيط كفايات توافر درجة في الدراسة

وحصولهمعلىدرجةمتوسطةمنالتقدير.

بالمرتبةجاء:اآلتيالنحوعلىالحسابيللمتوسطوفقاًتنازلياًمرتبةالمجالتجميعوجاءت

الثانيةبالمرتبةيليهمتوسطة،توافروبدرجة،"الستراتيجيةالخطةتقويمكفايات"مجالاألولى

.متوسطةتوافروبدرجة،"الخطةتنفيذكفايات"ومجال"الخطةبناءكفايات"المجالين

منوقريبةالمتوسطةالدرجةنهاياتفيتقع(3.29)المتوسطةالنتيجةهذهأنوحيث

رونميدانياالمعلمينأنإلىوتشير(3.67)المرتفعة التخطيطكفاياتيمتلكونالمديرينأنيقدِّّ
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ظلفيويلمسونهامدارسهمفيالكفاياتهذهممارسةيعايشونألنهمربماالدرجةبهذهالستراتيجي

منوكذلكالوزارةمنالستراتيجيالتخطيطكفاياتعلىالمعلمينوكذلكالمستمرالمديرينتدريب

علىوالمراقبةوالمتابعةالتدريبمنمزيداًأنإلىتشيرأنهاكماالخاّصة،التعليميةالمؤسسات

صنقوجودإلىباإلضافةالمدارس،فيالستراتيجيالتخطيطكفاياتمستوىمنسترفعالمدارس

فهمفيتهمومعاناالستراتيجي،التخطيطكفاياتفيمأدبامحافظةفيالمدارسمديريبعضعند

فيدرايتهمعدموكذلكلهم،بالنسبةالمصطلحاتلحداثةنظراًالستراتيجي؛التخطيطمصطلحات

إلىمنهمالبعضضعفوكذلكالستراتيجية،الخطةإلعدادالالزمةالماديةللمواردالدقيقالتحديد

القوةنقـاطبـأنالمدارسمديريإدراكأنإضافةللمدرسة،والخارجيةالداخليةللبيئةالدقيقالتحليل

وفقالتعليميـةالعمليـةونجـاحالعمـلتطـويرفـيكبيـرأثـرلـهمنهـاوالسـتفادةالمتاحـةوالفرص

فريقوجودإلىذلكيحتاجكمامتخصصة،دوراتإلىتحتاجإذمسبقاًوالمعدةالمأمولةاألهداف

(التربويالتطويرفريق)والمعلميناإلدارةمنمدرسةلكلالستراتيجيالتخطيطفيمتخصص

.ذاتهبحدقائمعلمكونه

منالستراتيجيالتخطيطلكفاياتالمدرسةمديربامتالكخاصةمعاييرإدخالنحتاجوربما

المدارسمديريمنعدديفتقرحيثوالتعليم،التربيةوزارةفيالمدارسمديرياختيارمعايير

مراحللتنفيذالفّعالةواإلجراءاتالستراتيجية،الخطةأهدافصياغةكيفيةفيالكافيةللمعرفة

فيالمدارسيريمدمنالكثيردرايةعدمكذلكمدروس،زمنيجدولوفقالستراتيجيةالخطة

الدوراتجدوىبعدمالمدارسمديريبعضأفادحيثالستراتيجية،الخطةلتنفيذالمتبعةاألساليبَ

إلىالمدارسمديرييحتاجحيثأقل،ولأكثرلتلقيندوراتكونهاالمجال،هذافيوكفايتها

.المجالهذافيوعمليةتطبيقيةجوانب
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المؤهلوجودإلىالمدارسلمديرياختيارهافيتستندوالتعليمالتربيةوزارةأنالمعروفومن

المختلفة،والجتماعيةوالثقافيةالفنيةالكفاياتالشخصيمتلكوأنفأعلى،تربيةدبلومالعلمي

اإلداريدورهمبممارسةلهمتسمحوالتيالتربويةوالقيادةاإلدارةفيالمتخصصةالتدريبيةوالدورات

معاييرفيوالناظر.المعاييرمنوغيرهااألخالقيةبالصفاتتحليهمإلىباإلضافةونجاح،بكفاءة

مهاراتتعكسأخرىمعاييروجودالضروريمنأنهيجدالذكرسابقةالمدارسمديرياختيار

الستراتيجية،الخطةبناءكفايات:حيثمنالستراتيجيالتخطيطفيالمدارسمديريوكفايات

.الستراتيجيةالخطةتقويملكفاياتامتالكهموكذلكالستراتيجية،الخطةتنفيذوكفايات

كيفيةفيواضحنقصمنيعانونأنهمتبينالمدارسمديريبعضمعالمقابالتخاللومن

فيالماديةالحوافزنظاماستخداماستطاعتهموعدمالستراتيجية،للخطةالختاميالتقريرإعداد

بهذاوالوزارةالتربيةمديريةمعمراسالتذلكيتطلبحيثالستراتيجية،الخطةمراحلتنفيذحال

والمستجداتكوروناجائحةظلفيالستراتيجيةللخطةالمستمرالتقويمظروفوكذلكالشأن،

.األخرى

بأنالخاطئوالعتقادالستراتيجي،بالتخطيطالمتعلقةالمسؤولياتوضوحعدمإشكاليةإن

المدرسيةلإلدارةالكافيالوقتتوفروعدمفقط،العليااإلدارةمسؤوليةهوالستراتيجيالتخطيط

وعدمالرسمية،باإلجراءاتوالتمسكواإلجرائية،الروتينيةباألعمالوالنشغالللمركزيةميلهابسبب

منكثيراًإنحيثالخطط،وتنفيذالمتابعةفيالمدارسمديريتواجهمشكالتكذلكالتحفيز،

لعتباراتتنفيذهافيالمدارسمديريبعضينجحلالعناصر،مكتملةالجيدةالستراتيجيةالخطط

والمؤهالتالخبراتوقلةوأهميته،الستراتيجيبالتخطيطالمدارسمدراءثقافةضعف:أهمهاكثيرة

بالعديدمديريانشغالإلىباإلضافة.الفعالةالستراتيجيةاإلدارةوأدواتبمفاهيمالمتعلقةاإلدارية
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علىتؤثربدورهاوالتيوالروتينيةالمدىقصيرةللمشكالتوقتهموتكريساإلداريةالمهماتمن

أن.الستراتيجيللتخطيطالمخصصالوقت عن نغفل البشريةالكفاياتتوافروعدمول

.الستراتيجيللتخطيطالتنظيميةوالعقباتالعوائقمنتعدوالتكنولوجية

امتالكدرجةأنأظهرتالتي(2013)السقادراسةنتائجمعماحدإلىالنتيجةهذهواتفقت

نظروجهةمنالمعرفيةالستراتيجيالتخطيطلمهاراتالرياضمدينةفيالحكوميةالثانويةمديرات

.الستراتيجيالتخطيطمراحلجميعفيالتقديرمنمتوسطةبدرجةكانتالمدرسيةاإلدارةمشرفات

ممارسةفيالمشاركينعندضعفوجود(Al Basel, 2020)الباسلدراسةنتائجوأظهرت

توظيفمتطلباتتوافردرجةأن(2020)الحريبيدراسةنتائجوأظهرتالستراتيجي،التخطيط

.متوسطةجاءتاليمنيةالجمهوريةفيالتربوياإلشرافتطويرفيالستراتيجيالتخطيط

موافقـةكشفتالتي(2017)اصبعأبودراسةنتائجمعماحدإلىالدراسةهذهنتيجةواختلفت

اإلداريـــةللقيـــاداتالالزمـــةالستراتيجيالتخطـــيطكفايـــاتحـــولكبيـــرةبدرجـةالمشـاركينالخبـراء

الستراتيجيالتخطيطكفاياتأهميةفيللخبراءالعاليواإلدراكللفهمهذايعزىوربماإب،بجامعـــة

دراسةنتائجمعماحدإلىالدراسةهذهنتائجواختلفت،ألنمجتمعالدراسةهوالخبراءفيالجامعة

التخطيطمهاراتتوافردرجةأنالدراسةنتائجأظهرتحيث(2019)عبدهللاوآلدرويش

بدرجةجاءتالمعلماتنظروجهةمنتميمبنيحوطةمحافظةمدارسقائداتلدىالستراتيجي

فالتخطيطالشخصية،والمهاراتالتخطيطمهامبينالتوافقعدمإلىالدراساتتشيرإذ.عالية

علىالمؤثرةالعواملومعرفةاألخرىالمدارسمعوعالقتهاالمدرسةمستوىعلىتفكيرإلىيحتاج

.العملبيئة
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:اآلتيالنحوعلىالدراسةجاءتفقدوفقراته،مجالكلمستوىعلىأما

 .الخطة بناء  كفايات : األول بالمجال المتعلقة النتائج مناقشة -

(3.50-3.06)بينتراوحتالمجالهذالفقراتالحسابيةالمتوسطاتأن(7)الجدولأظهر

.متوسطةتوافردرجةعلىالفقراتجميعحصلتوقد،(1.33-1.06)بينمعياريةبانحرافات

وبدرجة(1.00)مقدارهمعياريبانحراف(3.29)مقدارهحسابيمتوسطعلىالكليالمجالوحصل

يحدد:وهياألولىالمرتبةعلى(2)الفقرةحصلتحيث.المرتفعةمنوقريبةمتوسطةتوافر

ذلكيعزىوقدمتوسطة،توافروبدرجةالستراتيجية،الخطةلبناءالالزمةالبشريةالطواقمالمدير

أنحيثالستراتيجية،الخطةبناءعملفريقلختيارالمعلمينمعايشةمنهاأسبابعدةإلى

لمالمعلمينبعضوربماالستراتيجي،التخطيطفيمباشرةالمديرينيساعدونالمعلمينبعض

اجتهاداتهنالكتصبحوبالتاليالستراتيجي،التخطيطفيعملوورشتدريبيةلدوراتيخضعوا

 .وتقويمهاوتنفيذهاالستراتيجيةالخطةلبناءالالزمةالبشريةالطواقمانتقاءفيفردية

القراراتصنععمليةفيالمعلمينالمديريشرك:وهي(8)الفقرةاألخيرةبالمرتبةوجاءت

ربماالمعلمينبعضلستشارةالمديرينميلإلىذلكيعزىوقدمتوسطة،توافروبدرجةالمدرسية،

لحداثةالستشارةالمعلمينلبعضالمديرينواستثناءالمدرسة،فيوخبرتهالقراراتصناعةفيللفهم

المديرلحتكارربماأوضعيفةالمدرسيةالقراراتصنععمليةفيقدرتهمأنالظنوربماخبرتهم

المعلمين،مشورةيحتاجلأنهوالظنالقرارات تدريبيةلدوراتالمعلمينمعظماخضاعوعدم

اتخاذفيالمدارسمديريبعضانفرادوبالتاليالستراتيجي،التخطيطمجالفيمتخصصة

.المختلفةاإلداريةالقرارات
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 .الخطة  تنفيذ كفايات: الثاني بالمجال المتعلقة النتائج مناقشة

-3.17)بينتراوحتالمجالهذالفقراتالحسابيةالمتوسطاتقيمأن(8)الجدولأظهر

متوسطة،توافردرجةعلىالفقراتجميعوحصلت،(1.21-1.05)بينمعياريةبانحرافات(3.48

توافروبدرجة(1.00)معياريبانحراف(3.29)مقدارهحسابيمتوسطعلىالكليالمجالوحصل

 .متوسطة

نقاطالمديريستثمر:علىالفقرةنصتوقداألولىالمرتبةعلى(2)رقمالفقرةحصلتحيث

مديربأنذلكيفسروقدالمرتفعة،منتقتربمتوسطةتوافروبدرجةبكفاءة،المدرسةبيئةفيالقوة

ونقاطالقوة،بنقاطوالمتمثلةللمدرسةالداخليةالبيئةتحليلكيفيةفيمعقولةمعرفةلديهالمدرسة

بالفرصوالمتمثلةللمدرسةالخارجيةالبيئةتحليلعلىالمتقدمةالمدرسةمديرقدرةوكذلكالضعف،

وكذلكواألنظمة،القوانينلمرونةللحاجةالمتوسطةالتوافردرجةفيالسببيكونوقدوالتهديدات،

.للمدرسةمحددةميزانيةوجودظلفيالمدرسةمديريمارسهاالتيالصالحياتمنلمزيدالحاجة

استخدامعلىالمديريحرص:وهياألخيرةبالمرتبةجاءت(10)الفقرةأنالنتائجوتبينكما

وجودفينقصإلىذلكويعزى،متوسطةتوافروبدرجةالخطة،تنفيذعمليةفيالتقنياتأحدث

الخطةلتنفيذالتقنياتأحدثاستخدامفيوالتعليمالتربيةوزارةتعقدهاكافيةتدريبيةبرامج

.الستراتيجية

 . االستراتيجية الخطة تقويم كفايات: الثالث بالمجال المتعلقة النتائج مناقشة

(3.52-2.71)بينتراوحتالمجالهذالفقراتالحسابيةالمتوسطاتأن(9)الجدولأظهر

وحصل.متوسطةتوافردرجةعلىالفقراتجميعوحصلت،(1.34-1.09)بينمعياريةبانحرافات

مقدارهمعياريبانحرافمتوسطة،توافروبدرجة،(3.30)مقدارهحسابيمتوسطعلىالكليالمجال
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استجابتهمفيالدراسةعينةأفرادتجانسعدميعنيمماصحيحواحدمنأكبرقيمةوهي،(1.01)

التخطيطكفاياتتوافردرجةحولالدراسةعينةآراءفيواضحتباينوجودبمعنيالمجال؛لهذا

امتالكفيأصالللتباينهذايعزىوربمامأدبا،محافظةفيالمدارسمديريلدىالستراتيجي

لكلوشمولهكفايتهونقصالتدريبلضعفالمديرينمنالستراتيجيةللخطةالتقويمكفايات

 .أوجلِّهمالمديرين

للخطةالمنفذينالمديريتابع:علىونصتاألولىالمرتبةعلى(4)رقمالفقرةوحصلت

انشغالإلىذلكفيالسببيعزىوقدمتوسطة،توافروبدرجةتنفيذها،مواعيدحسبالستراتيجية

آليةلوجودحاجتهمأيضاوربماعليهم،الهائلالمسؤولياتوحجموالطلبةالمدرسةبهمومالمديرين

فمعظمالتنفيذية،الخطةفيتتوافرأنيجبالتيالمهمةوالمعاييراإلجراءاتفيواضحةورؤية

كثيرةتحدياتوجودظلفيالمدرسية،البيئةفيالعملسيرلضماناجتهاديةالتنفيذيةالخطط

منوالتيالمتوقعةوغيروالدخيلةالطارئةاألحداثإلىباإلضافةالستراتيجية،الخطةبنودلتنفيذ

 .العملبيئةفيالستراتيجيةالخطةتنفيذمسارتغييرشأنها

حالفيالماديةالحوافزنظامالمديريستخدم:علىونصتاألخيرةالمرتبةب(9)الفقرةوجاءت

تحديدبسببالنتيجةهذهتفسيرويمكنمتوسطة،توافروبدرجةالستراتيجية،الخطةمراحلتنفيذ

أنهمعالحوافزفييتشددالمدرسةمديروأن مدرسة،لكلالمحدودةالميزانيةفيالصرفأبواب

الحوافزصرفأبوابتحديدالستراتيجيةالخطةفييلزموهنامتوسطة،بدرجةلكنيصرف

قائمةستبقىللمدارسالخارجيةالماليةالمواردمحدوديةأنمعالميزانية،أبوابضمنللعاملين

.رباستمراالنظرإلعادةتحتاجالتيالتربيةوزارةوميزانيةالعامالقتصاديالوضعبسببغالبا
ج مناقشة   ثانيال بالسؤال المتعلقة النتائ



74 

ب المتعلقة  النتائج  الثانيالمناقشة   في   األزمات  إدارة  في  المدارس  مديري   مستوى   ما:  سؤال 
 المعلمين؟  نظر  وجهة من مأدبا  محافظة

مأدبامحافظةفياألزماتإدارةفيالمدارسمديريمستوىأن(10)الجدولنتائجأظهرت

قيمةبلغتحيثالمجالت،جميعفيالتقديرمنمتوسطةبدرجةكانتالمعلميننظروجهةمن

متوسطةوبدرجة،(3.23)المجالتعلىالدراسةعينةأفرادلستجاباتالكليالحسابيالمتوسط

عدميعنيمماصحيحواحدمنأكبرقيمةوهي،(1.03)مقدارهمعياريوبانحرافالتقدير،من

عينةنظروجهاتفيتباينوجود:بمعنىالمجال،لهذااستجابتهمفيالدراسةعينةأفرادتجانس

.مأدبامحافظةفياألزماتإدارةفيالمدارسمديريبمستوىيتعلقفيماالدراسة

المعلمينمعوالعملالمدارسواجهتالتيلألزماتالمدارسمديريتفهمإلىهذايعزىوربما

الخيرةاألزمةشدةأنويبدوالمتوسط،التقديرأعلىفيالمواجهةدرجةواقتربتمواجهتها،على

لكناألردن،فيالمدارسهيكماالعالميالتعليمأصابتقدعالميةدوللدىمواجهتهاوحداثة

.والقتصاديةوالبشريةالتقنيةوالمكاناتالمتاححدودفيمدارسنافيمعقولةكانتمواجهتها

جاء:اآلتيالنحوعلىالحسابيللمتوسطوفقاًتنازلياًمرتبةالمجالتجميعجاءتوقد

الثانيةبالمرتبةوجاءمتوسطة،وبدرجة،"الحدوثعنداألزمةمعالتعامل"مجالاألولىبالمرتبة

وبدرجة"األزمةبعدما"المجالالثالثةبالمرتبةوجاءمتوسطة،وبدرجة"لألزماتالتخطيط"مجال

.التقديرمنمتوسطة

إلدارةعاموعيووجوداألزماتإدارةبأهميةالوعيمعقوليةإلىالمتوسطةالنتيجةتعزىوقد

إلىيشيراألزمةبإدارةالمديرينبعضاهتمامضعفأنعلما،األخيرةاألزمةبعدخاصةاألزمة

معالتعاملكيفيةفيمأدبامحافظةفيالمدارسمديريلهاخضعالتيالتدريبيةالبرامجقصور
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التنبؤوصعوبةالمدرسيةاإلدارةتواجهقدالتيالمخاطروكذلكالسلبية،باألحداثوالتوقعاألزمات،

فيوالشخصيةالعمليةخبرتهمإلىيلجؤونالمدارسمديريفبعضمعها،التعاملوآلياتبها،

معوالتعاونبهمالمحيطةالبيئةمناكتسبوهاالتيالثقافةإلىباإلضافةالمستجدات،معالتعامل

.المحليالمجتمع

مديريبعضعندوالبحثيةالعلميةالمنهجيةحداثةإلىالمتوسطةالدرجةتفسيرويمكن

محافظةفيالمدارسباعتباروالتطبيقالنظريةبينالظاهرةوالفجوة األزمات،مواجهةفيالمدارس

العملبيئةفهمفيإمكاناتهممنقللربماوهذاعقود،منذالكبرىباألزماتعهدحديثةمأدبا

متخصصةتدريبيةدوراتتتطلبوالتحليليةالوصفيةوالدراساتالمسوحفمعظموالخارجية،الداخلية

.المدرسةبيئةفيالمستجداتدراسةخاللهامنالمدرسةمديرنكُّتمواقعية،تطبيقيةوبرامج

مديريصالحياتومحدوديةاألزمات،إدارةمجالفيالتدريبيةالبرامجقلةأنالقولويمكن

األزماتإدارةفيالمدارسمديريمستوىفيالمتوسطةالدرجةيفسراألزمات،وقوعأثناءالمدارس

.المعلميننظروجهةمنمأدبامحافظةفيعامبشكل

أنأظهرتالتي(2017)وعاشورعبابنةدراسةنتائجمعماحدإلىالنتيجةهذهواتفقت

.األزماتإدارةلواقعمتوسطةتقديراتإلىيشيرونالحكوميةبالجامعاتالتدريسهيئةأعضاء

بمـدارسةميالتعلياألزمــاتإدارةفــيضــعفوجــودإلى(2020)الهاجريدراسةنتائجوكشفت

.بهـانيالعـاملقبـلمـنالمتوسـطةالمرحلـة

أظهرتالتي(2019)والعمودالظفردراسةنتائجمعماحدإلىالدراسةهذهنتيجةواختلفت

المرحلةمدارسلقائداتالممنوحةاألزماتبإدارةالمتعلقةالصالحياتوإسهامتطبيقدرجةأن
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منحبينالطرديةالعالقةعلىهذاشرؤويعالية،بدرجةجاءتالرياضمدينةفيالبتدائية

.المدارسفياألزماتمواجهةفيوالتقدمالصالحيات

:اآلتيالنحوعلىالدراسةجاءتفقدوفقراته،مجالكلمستوىعلىأما

 .لألزمات التخطيط: األول بالمجال المتعلقة النتائج مناقشة -

-3.05)بينتراوحتقدالمجاللفقراتالحسابيةالمتوسطاتقيمأن(11)الجدولأظهر

المجالوحصلالفقرات،لجميعمتوسطةوبدرجة،(1.25-1.13)بينمعياريةبانحرافات(3.48

مقدارهمعياريبانحرافالتقدير،منمتوسطةوبدرجة،(3.23)مقدارهحسابيمتوسطعلىالكلي

استجابتهمفيالدراسةعينةأفرادتجانسعدميعنيمماصحيحواحدمنأكبرقيمةوهي،(1.04)

مديريمستوىحولالدراسةعينةنظروجهاتفيملحوظتباينوجود:بمعنىالمجال،لهذا

.مأدبامحافظةفيلألزماتالتخطيطمجالفياألزماتإدارةفيالمدارس

وخاصةلألزماتبالتخطيطالمعقولالهتمامإلىالمرتفعمنالقريبالمتوسطهذايعزىوربما

حسبمتزايدبشكللألزماتالتخطيطنحوالتوجهعلىمؤشروهذااألخيرة،19-كوفيدأزمةبعد

 .المعلمينأراءتباين

المدرسةتعرضبإمكانيةالمديريعترف:وهياألولىالمرتبةعلى(1)الفقرةوحصلت

بإمكانيةلالهتمامالمديرينلدىمتزايدةقناعةإلىذلكيفسروقدمتوسطة،وبدرجةلألزمات،

الشخصيةخبرتهعلىاًاعتمادربماالمديرينمنآخرينوقناعاتلألزمات،المدارستعرض

أدلةتوافرنقصإلىباإلضافةأزمات،بالخدمتهلطولأزماتحصولبصعوبةالسابقةوالعلمية

فيالستراتيجيةللخياراتالمدارسمديريامتالكوعدماألزمات،إدارةكيفيةفيتطبيقيةارشادية
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بعضوجودمعاستباقي،بشكل األزمةبإدارةضعيفاهتماممستوىإلىويشير.األزماتإدارة

.األزمةإلدارةالقليلةالرسميةالبرامج

فيتدريبيةبرامجعقدعلىالمديريحرص:وهياألخيرةالمرتبةعلى(10)الفقرةوحصلت

بالتدريبمعقولاهتمامإلىالنتيجةهذهوتشيرالتقدير،منمتوسطةوبدرجةاألزمات،إدارةمجال

التدريبوكفاياتمهاراتوإتقانامتالكمستوىبسببوربماأكثر،لزيادةالحاجةمعالمديرينمن

الدوراتفيالمطروحةالموضوعاتفيالنظرإعادةأهميةمعالموضوع،حولراءاآلتتباين

التدريببرامجأنإلىأشارتالدراسةعينةمعظمأنحيثاألزمات،إدارةفيالموجهةالتدريبية

.كافيةغيراألزماتإدارةفي

 . الحدوث عند  األزمة مع   التعامل: الثاني بالمجال المتعلقة النتائج مناقشة

(3.43-3.22)بينتراوحتالمجاللفقراتالحسابيةالمتوسطاتقيمأن(12)الجدولأظهر

علىالكليالمجالوحصلالتقدير،منمتوسطةوبدرجة،(1.20-1.12)بينمعياريةبانحرافات

،(1.05)مقدارهمعياريبانحرافالتقدير،منمتوسطةوبدرجة،(3.33)مقدارهحسابيمتوسط

لهذااستجابتهمفيالدراسةعينةأفرادتجانسعدميعنيمماصحيحواحدمنأكبرقيمةوهي

المدارسمديريمستوىحولالدراسةعينةنظروجهاتفيملحوظتباينوجود:بمعنيالمجال،

.مأدبامحافظةفيالحدوثعنداألزمةمعالتعاملمجالفياألزماتإدارةفي

لكنهمتعجالوربمامفاجئاًجاءاألخيرةاألزمةمعالتعاملأنإلىالنتيجةهذهتعزىوربما

وتطورهاوحداثتهااألزمةلحدةنظراالمرتفعمنقريبمتوسطتعاملإلىيشيروهذااألزمة،واجه

معالتعاملفيالمديرينلبعضالقناعاتبناءأهميةإلىأيضاويشيراللحظة،حتىالمستمر

 .فيهالتسويفأوالتعاملتأجيلعنوالبعداألزمات
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فيالمعلوماتأمنسّريةعلىالمديريحافظ:علىونصتاألولىبالمرتبة(2)الفقرةوجاءت

تفسيرويمكن.التقديرمنمتوسطةوبدرجةالمخاطر،لتخفيضاألزمةأثناءالمستخدمةاألنظمة

السريةمبدأعلىالمدرسةمديرمحافظةأنإذالمدرسة،فيوأمنهاالمعلوماتسريةأهميةإلىذلك

بالغفيأمرالمعلوماتوسريةأمنيعدّالحقيقةوفيناجحة،مدرسيةبيئةتضمنوالخصوصية

.المدرسةفياألزماتإدارةخطةوتقييموتنفيذإعدادأثناءالمدرسةفيالعاملينلجميعاألهمية

منللتقليلبكفاءةالطوارئإجراءاتالمديريستخدم:وهي(1)الفقرةاألخيرةالمرتبةبوجاءت

حدودإلىالمتوسطةالدرجةهذهتفسيرويمكن.التقديرمنمتوسطةوبدرجةاألضرار،حدوث

الحدوث،عنداألزمةمعالتعاملأثناءالمدارسمدراءبعضعندوالعمليةالعلميةاإلمكاناتتوافر

خبرةوقلةباألحداث،التنبؤصعوبةوكذلكضعفها،أوالتدريببرامجنقصالسببيكونوقد

إلىوربماالمدرسةفيالطوارئخطةتنفيذإجراءاتفيالمدرسيةاإلدارةفيالمدارسمدراءبعض

.أصالًالمدارسفيالطوارئإجراءاتتوافرعدم
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 .األزمة  بعد ما: الثالث بالمجال المتعلقة النتائج مناقشة

(3.35-2.76)بينتراوحتالمجاللفقراتالحسابيةالمتوسطاتقيمأن(13)الجدولأظهر

التقدير،منمتوسطةدرجةعلىالفقراتجميعوحصلت،(1.37-1.17)بينمعياريةبانحرافات

بانحرافالتقدير،منمتوسطةوبدرجة،(3.18)مقدارهحسابيمتوسطعلىالكليالمجالوحصل

فيالدراسةعينةأفرادتجانسعدميعنيمماصحيحواحدمنأكبرقيمةوهي،(1.22)معياري

مستوىحولالدراسةعينةنظروجهاتفيملحوظتباينوجود:بمعنيالمجال،لهذااستجابتهم

 .مأدبامحافظةفياألزمةبعدمامجالفياألزماتإدارةفيالمدارسمديري

استعراضفيالمدرسةمعلميالمديريشرك:علىتنصالتي(1)الفقرةاألولىالمرتبةبوجاء

عدمعلىالمديرينبعضبحرصذلكتفسيرويمكنالتقدير،منمتوسطةوبدرجةاألزمة،آثار

.المحليالمجتمعبعدهمومنالمعلمينوإخافةاألزمةآثارأخبارإشاعة

للعاملينالماديةالحوافزالمديريقدم:علىتنصوالتي(3)الفقرةاألخيرةبالمرتبةوجاءت

فيالنتيجةهذهتفسيرويمكن.التقديرمنمتوسطةوبدرجةاألزمات،مواجهةفيساهمواالذين

فيالمدرسةمديرصالحياتومحدوديةللمدرسيةوالخارجيةالداخليةالماليةالمواردمحدوديةضوء

.الحوافزتقديم
ج مناقشة   لث ثاال بالسؤال المتعلقة النتائ

الثالث:الب   المتعلقة  النتائج  مناقشة التخطيط  سؤال  كفايات  توافر  درجة  بين  عالقة  يوجد  هل 
 االستراتيجي لدى مديري المدارس ومستوى إدارة األزمات في محافظة مأدبا؟ 

(عنوجودعالقةإيجابيةطرديةوقويةوذات21التحليلالتييعرضهاالجدول)كشفتنتائج

دللةإحصائيةبيندرجةتوافركفاياتالتخطيطالستراتيجيلدىمديريالمدارسومستوىإدارة
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مديري لدى الستراتيجي التخطيط كفايات توافر درجة زادت فكلما مأدبا، محافظة في األزمات

مستوىإدارةاألزماتلدىالمديرين.المدارسيزداد

التخطيطالستراتيجيومستوىيعودوقد العالقةالرتباطيةاإليجابيةبينكفايات السببفي

إدارةاألزماتلدىمديريالمدارس،إلىأنامتالكمديرالمدرسةلكفاياتالتخطيطالستراتيجي

وكفايا الخطة، بناء بكفايات ممثلة المختلفة الخطةبعناصره تقويم وكفايات الخطة، تنفيذ ت

الطارئةوالمخاطرالستراتيجية،ستزيدمنفرصالتعاملمعاألزماتمنخاللالتنبؤباألحداث

التيقدترتقيلمشكالتأوأزماتتواجههاالمدرسة،وبالتاليالحدمنآثارهاوالتقليلمنها.

يوامتالككفاياتهمنالمديرينومافيهامنأنّتوافركفاياتالتخطيطالستراتيجالقولويمكن

مرونةفيبناءاألهدافوتقديمهاأوتأخيرها،ومافيهمنتقويممستمرلألداء،وتطويرللمشاريع

التربوية،وتدريبدائمللعاملينلبناءالتشاركيةفيالتخطيطالستراتيجيوالتنفيذوالتقويم،وممارسة

السلطاتكمايجب،وال للمشكالتسيزيدمنفرصتفويض الجماعيوالفريقي الحل مساهمةفي

بين القوية العالقة يجعل وهذا واضحة تشاركية رؤية وفق المدرسة من وتفكيكها األزمات حل

كفاياتالتخطيطالستراتيجيوإدارةاألزماتعالقةمترابطةناميةمتطورةباستمرار.امتالك

 التوصيات 

نتا إليه توصلت ما ضوء منفي بمجموعة الخروج للباحثة أمكن فقد الحالية، الدراسة ئج

التوصياتللميدانالتربويوالباحثينوعلىالنحواآلتي:
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خاللمنالستراتيجي،التخطيطلكفاياتمأدبامحافظةفيالمدارسمديريامتالكتعزيز -

بالممارسةالمهاراتهذهتطبيقمنوتمكينهمالمهارات،هذهيمتلكلمنالتشجيعيةالحوافز

 مدارسهمفيالستراتيجيالتخطيطوتطبيقالعملية

بأهميةعموماًواألردنخاصةًمأدبافيوالخاصةالحكوميةالمدارسمديريوعيتعزيز -
البيئةفيعليهاوالتغلباألزماتحلفيودورهملها،المسبقوالتخطيطاألزماتإدارة

 .حدوثهاوبعدوأثناءقبلالمدرسية

 إشراكالمعلمينفيعمليةصنعالقرار. -

 إشراكالمجتمعالمدرسيبوضعالرسالة. -

 تقسيمتنفيذالخطةالستراتيجيةعلىمراحل. -

 وضعسيناريوهاتلالستعدادلحدوثأيأزمة. -

 الحرصعلىإشراكالمجتمعالمحليفيتجربةإدارةاألزمات. -

 الستراتيجيإلدارةاألزمات.إعدادأدلةللتخطيط -

العاملين - بياناتومعلوماتمتكاملةفيالمدرسةعنمديريالمدارسوجميع إعدادقاعدة

فيالمدرسةبحيثتكونهـذهالقاعدةرافدًاأساسيالعمليةالتخطيطالستراتيجيمنحيث:

ب كيفية الستراتيجي، التخطيط اآلتية: المجالت في التدريبية الخطةالدورات ناء

 الستراتيجيةوتنفيذهاوتقويمها،إدارةاألزمات،وكيفيةإعدادخطةإدارةالمخاطروإدارتها.

 تطويرهيكلاإلدارةالمدرسية،وإعطاءصالحياتأوسعلمدراءالمدارس. -

 اطالعمدراءالمدارسعلىخططوزارةالتربيةوالتعليمالخمسيةوالتشغيلية)اإلجرائية(. -

ءالمدارسبدليلفيكيفيةبناءالخطةالستراتيجيةوإجراءاتتنفيذهاوتقويمها،تزويدمدرا -

 وكيفيةإعدادخطةإدارةالمخاطر،واستراتيجياتإدارةاألزمات.
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بين - وخصوصًا والتعليم التربية وزارة في العاملين بين الستراتيجي التخطيط ثقافة نشر

 التدريبيةوالندوات.المعلمينوالمعلماتمنخاللعقدالدورات

جميع - على توزع بحيث األزمات، وإدارة الستراتيجي التخطيط عن إرشادي دليل توفير

 المعلمينوالمعلماتوكلمنلهعالقةبذلك.

توفيرنماذجوساللمتقديرلفظيلتقييمالخططالستراتيجيةوخطةإدارةاألزماتفيالمدارس، -

 ططوفقهذهالنماذج،معكتابةتقاريردورية.وتكليفمدراءالمدارسبمتابعةالخ

قياموزارةالتربيةوالتعليمبعقدمؤتمرموسعلجميعالعاملينفيوزارةالتربيةوالتعليميتحددمـن -

 خاللهكفاياتالتخطيطالستراتيجيوإدارةاألزمات،والتطلعاتالمستقبليةفيهذاالمجال.

إ - خالل من المدارس مديري دور لتخاذتفعيل والمدروسة المناسبة الصالحيات عطائهم

 القراراتفيحالةاألزمات.
 

 إجراء دراسات وبحوث 

فيضوء،وادارةاألزماتالتخطيطالستراتيجيلكفاياتمديريالمدارسدراسةدرجةامتالك .1

 )الجنس،السلطةالمشرفة،المؤهلالعلمي،الخبرة(بعضالمتغيرات

القيامبدراسةمماثلةحولدرجةتوافركفاياتالتخطيطالستراتيجيومستوىإدارةاألزمات .2

 لدىمديريالمدارسمنوجهةنظرالمعلمينوالمشرفينالتربويين:دراسةمقارنة.
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 (1الملحق )
 أداة الدراسة بصورتها األولية 

 جامعة الشرق األوسط
 كلية العلوم التربوية 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 حضرة الدكتور/ة المحكم ..................................... المحترم/ة 

بعنوان:        وصفية بدراسة الباحثة االستراتيجي )تقوم التخطيط  المدارس    كفايات  مديري  لدى 
استكماًللمتطلباتنيلدرجةالماجسـتيرفـيوذلـك(  وعالقتها بإدارة األزمات من وجهة نظر المعلمين

وعاســتبانةبغــرضأداةمــننــ،وتحقيقًالهدفالدراسةتمتطويرالتربيـة،تخصـصإدارةوقيادةتربوية
البيانــاتوالمعلومــاتمكونةمنقسمين،القسماألول الديمغرافية)البياناتالخاصةجمــع المتغيرات :

الستبانة من األول الجزء جزأين، من استبانة من مكون الثاني: والقسم الدراسة(، عينة يقيسبأفراد
تــماســتخالصالمدارسفيمحافظةمأدبا،إذريدرجةتوافركفاياتالتخطيطالستراتيجيلدىمدي

على (41) وصياغة توزيعها تم وهي:(5)فقرة الستراتيجي التخطيط كفايات جوانب تمثل مجالت
 SWOT)كفايات تحليل البيئية المدرسية في التخطيط  االستراتيجي  )كفاياتالتخطيطالستراتيجي،

Analysisالرقابة كفايات الستراتيجية، الخطة تنفيذ كفايات الستراتيجية، الخطة إعداد كفايات ،)
يقيس الستبانة من الثاني والجزء فيوالتقويم(، المدارس مديري األزماتمستوى محافظةإدارة في

المعلمينمأدبامنوجهة توزيعهاعلى(30)وتمصياغةنظر تم مجالت(5)فقرة تمثل مجالت
النشاط، إدارةاألزماتوهي:)اكتشافإشاراتاإلنذار،الستعدادوالرقابة،اختواءاألضرار،استعادة

حاجة.وصممتاألداةوفقًالمقياسليكرتالخماسي.ونظرًالماتتمّتعونبهمنخبرةودرايةولالتعلم(
الباحثةفيتحكيمأداةالدراسةالواردةوتحسينهافإننيآملالتكرمبمراجعةاألداةللنظرفي:

درجةانتماءالفقراتللمجال. ❖
مدىصحةصياغةالفقراتموضوعيًاولغويًا. ❖
إبداءأيةتعديالتلتحسيناألداةلقياسماوضعتمنأجله. ❖

 والشكر ولكم مني كل االحترام والتقدير 
 حال قدور  :الباحثة

 د الهام الشلبي .أ  المشرفة:
 البيانات الشخصية للمحكم: 

 االسم: ...................................... 
 التخصص: ............................... 
 الجامعة: ................................. 

 االكاديمية: .............................  المرتبة



94 

 القسم األول: المتغيرات الديمغرافية )البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة( 

أنثى:ذكرالجنس-1

التعليمالخاص:التعليمالحكوميالسلطة المشرفة -2

سنوات10أكثرمنسنوات10-5منسنوات5:أقلمنالخبرة -3
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 كفايات التخطيط االستراتيجي لدى مديري المدارسالقسم الثاني: الجزء األول من االستبانة يقيس 
 يقصد بها المهارات والقدرات التـي ينبغـي أن يمتلكهـا مديرو المدارس فـي مرحلـة التخطـيط االستراتيجي( ) 

 الفقرة  الرقم
 اللغوية  الصياغة للمجال  االنتماء

  بحاجة
 لتعديل 

  التعديل
 غير منتمٍ  المقترح

 غير سليمة  منتمٍ 
 سليمة 

 التخطيط االستراتيجي كفايات  األول:المجال 
        يشكلالمديرفريقإلعدادالخطةالستراتيجية. 1
        الستراتيجية.يحددالمديرمهامفريقإعدادالخطة 2

بإعداد 3 العالقة ذات والمعلومات البيانات المدير يجمع
  الخطةالستراتيجية.

      

        يحددالمديرالفاعلينفيإعدادالخطةالستراتيجية. 4

يحددالمديراإلمكاناتالماديةوالبشريةالالزمةإلعداد 5
  الخطةالستراتيجية.

      

الخطةيضع 6 إلعداد المناسب الزمني البرنامج المدير
 الستراتيجية.

      

إعداد 7 تواجه أن ممكن التي بالمعوقات المدير يتنبأ
 الخطةالستراتيجية.

      

بين 8 الستراتيجي التخطيط بأهمية الوعي المدير ينشر
العاملينفيالمدرسة.

      

       إعدادالخطةالستراتيجية.إعدادبرامجتدريبلفريق 9

10 
الرؤيا صياغة في المدرسي المجتمع المدير يشارك

والرسالة.
      

      يحددالمديرقيمومعتقداتالمجتمعفيصياغةالرؤية. 11

 ( SWOT Analysisالتخطيط االستراتيجي )المجال الثاني: كفايات تحليل البيئية المدرسية في 

المديرالمعلوماتواإلحصائياتالدقيقةالخاصةيجمع 12
 بالمدرسة.

      

الداخلية 13 البيئة في والضعف القوة نقاط المدير يحدد
  للمدرسة.

      

الخارجية 14 البيئة في والتهديدات الفرص المدير يحدد
  للمدرسة.

      

داخل 15 العاملة القوى كفاءة مستوى المدير يحدد
  المدرسة.
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 الفقرة  الرقم
 اللغوية  الصياغة للمجال  االنتماء

  بحاجة
 لتعديل 

  التعديل
 غير منتمٍ  المقترح

 منتمٍ 
 غير سليمة 

 سليمة 

يشاركالمديرجميعالمعلمينفيعمليةصنعالقرارات16
المدرسية.

      

      يبيناحتياجاتالمجتمعبشكلمستمر.17

المؤثرة18 والسياسية الجتماعية الضغوط المدير يرصد
 علىصنعالقرارفيالمدرسة.

      

المدرسة19 رسالة نشر في اإلعالم أهمية المدير يدرك
.ورؤيتها

      

 المجال الثالث: كفايات إعداد الخطة االستراتيجية. 

يضعالمديرخطةشاملةلتحقيقأهدافجميعمجالت 20
 العملالمدرسي.

      

       يضعالمديرخطةاستراتيجيةتتسمبالمرونة. 21

المدير 22 حدوديصوغ في الستراتيجية الخطة أهداف
 اإلمكاناتوالمواردالمتاحة.

      

       يرصدالمديرأهدافًاقابلةللتنفيذوالتقييم. 23
      ينشرالمديرثقافةالتنميةالذاتيةبينالمعلمين.24

يراعيالمديررصدالزمنلتنفيذكلنشاطفيالخطة25
 النشاط.بمايتناسبمعطبيعة

      

يضعالمديرخططًاللتدريبفيضوءالزمن26
والحتياجات.

      

 المجال الرابع: كفايات تنفيذ الخطة االستراتيجية. 

27
يديرالمديرالفرصونقاطالقوةفيبيئةالمدرسة

بكفاءة.
 


 


 


 


 


 



28
يقيمالمديرالثقافةالتنظيميةالسائدةلتحسينها

وتطويرها.
      

29
يحددالمديراإلجراءاتالالزمةلتنفيذالخطة

الستراتيجيةبكفاءة.
      

يختارالمديرالبرامجحسبطبيعةكلهدفمن30
.أهدافالخطة

      

31
ينفذالمديرالخطةالستراتيجيةعلىمراحل)قصيرة

المدى(.بعيدة-المدىمتوسطة–المدى
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 الفقرة  الرقم
 اللغوية  الصياغة للمجال  االنتماء

  بحاجة
 لتعديل 

  التعديل
 غير منتمٍ  المقترح

 منتمٍ 
 غير سليمة 

 سليمة 
       .محددةيلزمالمديرالمنفذينللخطةبأوقات32
      يستخدمالمديرنظامالحوافزالماديةوالمعنوية.33

34
التخطيطيستخدمالمديرالتخطيطالستراتيجيبدًلمن

.التقليدي
      

  . االستراتيجية والتقويم للخطة الرقابة الخامس: كفايات المجال
      يرصدالمديرالمعوقاتالتيواجهتهاالخطة.35

يضعالمديرخططًاعالجيةلعالجاألخطاءمعفريق36
الخطة.

      

      يشكلالمديرفريقًالمتابعةالخطة.37
       يستخدمالمديرأساليبًامتنوعةفيمتابعةتنفيذالخطة.38

يعقدالمديراجتماعاتدوريةمعفريقالخطةلمناقشة39
 تقاريرفريقالمتابعة.

      

يحرصمديرالمدرسةعلىمتابعةتقييماألنشطة40
.الواردةفيالخطةالستراتيجية



.شاماًلعنخطةالمدرسةيكتبالمديرتقريرًا41
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 الجزء الثاني من االستبانة: استبانة إدارة األزمات لدى مديري المدارس
الحد من  المدارس بهدف)وهي التعامل مع األزمات الحالية وتوقع األحداث السلبية والمخاطر التي قد تواجهها 

 أضرارها والتقليل منها( 

 الفقرة  الرقم
 اللغوية  الصياغة للمجال  االنتماء

  بحاجة
 لتعديل 

  التعديل
 غير منتمٍ  المقترح

 غير سليمة  منتمٍ 
 سليمة 

 إشارات اإلنذار.  اكتشافاألول: المجال 
       يعترفالمديربإمكانيةتعرضالمدرسةلألزمات.  1

2 
يعملالمديرمسحًاشاماًلومنظمًالبيئةالعملالداخلية
حدوث احتمال إشارات على التعرف بهدف والخارجية

 أزمة.

      

       يقومالمديربالتخطيطلألزماتغيرالمتوقعة. 3

إشاراتيشكل 4 تحليل على قادرًا لألزمات فريقًا المدير
 حدوثاألزمةفياألزمة.

      

5 
للتغيرات السريعة الستجابة على المدير يعمل
يساعده بشكل المدرسة بيئة في تحدث التي المستجدة

 علىالتنبؤ.

      

مؤشرات 6 لكتشاف بدراسات القيام على المدير يشجع
  حدوثاألزمة.

      

 المجال الثاني: االستعداد والرقابة. 

أية 7 المديرسيناريوهاتجاهزةلالستعدادلحدوث يضع
 أزمةتواجههاالمدرسة.

      

8 
الكافية بالمرونة المدرسة في التنظيمي الهيكل يتسم
األزمات مع التعامل على المدرسة مدير لتساعد

 المحتملة.

      

برامج 9 المدير األزماتيوفر إلدارة مجال في تدريبية
 وتطبيقالحلولالبديلة.

      

يفوضالمديرالصالحياتلفريقإدارةاألزماتللتعامل 10
 معاألزمةحالحدوثهالنفاديجميعالمعوقات.

      

يتواصلالمديرمعالمنظماتوالمدارساألخرىبشكل11
 فعاللحلاألزمات.

      

12
المديرإجراءاتالطوارئبكفاءةللتقليلمنيستخدم

 األضرار.
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 الفقرة  الرقم
 اللغوية  الصياغة للمجال  االنتماء

  بحاجة
 لتعديل 

  التعديل
 غير منتمٍ  المقترح

 منتمٍ 
 غير سليمة 

 سليمة 
 المجال الثالث: احتواء األضرار. 

13 
يحافظالمديرعلىأمنوسريةالمعلوماتفياألنظمة
مخاطر لتخفيض األزمة معالجة أثناء المستخدمة

 .األزمة

      

مع 14 التعامل عند المعلومات تكنولوجيا المدير يستخدم
 .األزمات

      

الضرورية 15 والمادية البشرية المارد استخدام يفّعل
 .لحتواءاألزمة

      

       .يعالجالمديراألزمةبطريقةتتالءممعطبيعتها 16

آثار17 استعراض في المدرسة موظفي المدير يشارك
 .األزمةوكيفيةمعالجتها

      

المدرسةفيمعالجةنتائجيشاركالمديرموظفي18
 .األزمة

      

 المجال الرابع: استعادة النشاط. 

19
والمعنوية(للموظفينالذين)الماديةيقدمالمديرالحوافز

ساهموافيمواجهةاألزمات.
 


 


 


 


 


 



20
يستخدمالمديرنظامأمنشبكةالمعلوماتلسترجاع

المعلوماتقبلحدوثاألزمة.
      

21
يتخذالمديراإلجراءاتالزمةإلنجازالمهاموالواجبات

بعدنهايةاألزمة.
      

22
يحددالمديراحتياجاتالمواقعالتيتأثرتباألزمة

والعملعلىتوفيرهالممارسةالنشاطالعتيادي.
      

23
يعملالمديرعلىإيجادحالةمنالطمئنانبين

مرحلةاألزمة.الموظفينبعدتجاوز
      

24
يوجهالمديرحملةإعالنيةحولاألضرارالتيسببتها

األزمةوكيفيةالتعاملمعها.
      

  التعلم : الخامس المجال

يستفيدالمديرمنخططالمدارساألخرىفيالتعامل25
معاألزمات.
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 الفقرة  الرقم
 اللغوية  الصياغة للمجال  االنتماء

  بحاجة
 لتعديل 

  التعديل
 غير منتمٍ  المقترح

 منتمٍ 
 غير سليمة 

 سليمة 

يعقدالجتماعاتلفهمأبعاداألزمةسبلتجنبها26
مستقباًل.

      

يناقشالمديرإجراءاتالتعاملمعاألزماتالطارئة27
التيحدثتلمدارسأخرى.

      

      يتبنىالمديرالفكراإلبداعيللتعاملمعاألزمات.28

يقومالمديربتقييمالخططالسابقةبقصدتطويرها29
وتحسينهاللتعاملمعاألزماتالمستقبلية.

      

يحّسنالمديربرامجوخططإدارةاألزمات.30
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 (2الملحق )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين 

 الجامعة  المرتبة  التخصص  االسم الرقم 
 قطر الدكتورأستاذ التربويةالدارة السالمياللطيفعبدأ.د.  .1
 األوسط  الشرق  الدكتور  أستاذ التربوية  اإلدارة حورية  علي . د . أ  .2

األوسطالشرق مشاركأستاذ التربويةاإلدارة جامعابوابراهيمد.  .3
مؤتةأستاذمشاركالدارةالتربويةد.خالدالصرايرة  .4
 األوسطالشرق مشاركاستاذ التربويةاإلدارة الغولكاظمد.  .5
 األوسطالشرق مساعدأستاذ التربويةاإلدارة مغربيد.آيات  .6

مساعدأستاذالتدريسوطرقمناهجابراهيمبسامد.  .7
التربويةالعلومكلية

الونروا/واآلداب
األوسطالشرق مساعدأستاذ التربويةاإلدارة خولةعليوةد.  .8

9.  
 خليفاتداريند.

 مساعدأستاذ الخاصةالتربية
بنالرحمنعبداإلمام

 السعودية\فيصل
األوسطالشرقمساعدأستاذالتربويةالدارةالطراونةعليد.  .10

11.  
  خبير)  مساعد أستاذ واآلداب  التربوية  العلوم خضر   غازي. د

 ( الشاملة  الجودة 

 سعود  الملك

 األوسطالشرق مساعدأستاذ التربويةاإلدارة د.ليلىأبوالعال  .12
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 (3الملحق )
 أداة الدراسة بصورتها النهائية 

 جامعة الشرق األوسط
 العلوم التربوية كلية 

 قسم اإلدارة والقيادة التربوية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 حضرة المعلم / المعلمة المحترم /ة. 

  تحية طيبة وبعد.... 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

لدى مديري المدارس    كفايات التخطيط االستراتيجي )تقوم الباحثة بدراسة وصفية بعنوان:          

المعلمين نظر  وجهة  من  األزمات  بإدارة  درجة    وذلـك (وعالقتها  نيل  لمتطلبات  استكماالً 

مــن    وتحقيقًا لهدف الدراسة تم تطوير أداة  ، الماجسـتير فـي التربية، تخصـص إدارة وقيادة تربوية

: المتغيرات  نــوع اســتبانة بغــرض جمــع البيانــات والمعلومــات مكونة من قسمين، القسم األول

الديمغرافية )البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة(، والقسم الثاني: مكون من استبانة من جزأين،  

المدارس  ي لدى مديري  درجة توافر كفايات التخطيط االستراتيجيقيس    الجزء األول من االستبانة 

إذ   مأدبا،  محافظة  اســتخالص في  على ( 35) وصياغة   تــم  توزيعها  تم  تمثل  (  3)فقرة  مجاالت 

كفايات تنفيذ الخطة  جوانب كفايات التخطيط االستراتيجي وهي: )كفايات بناء الخطة االستراتيجية، 

االستراتيجية الخطة  تقويم  كفايات  يقيس  االستراتيجية،  االستبانة  من  الثاني  والجزء  مستوى  (، 

(  32)وتم صياغة  في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين    إدارة األزمات مديري المدارس في  

على   توزيعها  تم  لألزمات،  (  3)فقرة  )التخطيط  وهي:  األزمات  إدارة  مجاالت  تمثل  مجاالت 

لمقياس ليكرت الخماسي.   . وصممت  التعامل مع األزمة عند الحدوث، ما بعد األزمة( األداة وفقاً 

أداة    ًً ونظرا  على  باالّطالع  التكرم  فيرجى  أعاله  الموضوع  حول  البيانات  لجمع  الباحثة  لحاجة 

 وضعتها بين أيديكم للتعاون في ملئها بدقة وموضوعية.   الواردة والتيالدراسة 

 ولكم مني كل االحترام والتقدير والشكر 
 )علماً أن البيانات لن تستخدم إال لغايات البحث العلمي وترشيد القرارات اإلدارية فقط(.  

 

 قدور الباحثة: حال

 د الهام الشلبي.أ المشرفة:
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 القسم األول: المتغيرات الديمغرافية )البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة( 

أنثى:ذكرالجنس-1

التعليمالخاص:التعليمالحكوميالمشرفةالسلطة  -2

    دكتوراهماجستيربكالوريوس. المؤهل العلمي:  3

سنواتفأكثر10منسنوات10أقلمن-5منسنوات5:أقلمنالخبرة -4
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 كفايات التخطيط االستراتيجي لدى مديري المدارس القسم الثاني: الجزء األول من االستبانة يقيس درجة توافر 

قرة 
 الف

رقم
 

 المجاالت الرئيسة 

 درجة التقدير 
جدا 

عة 
رتف

م
 

رتفع
م

طة  ة 
وس

مت
ضة 

خف
من

جدا 
ضة 

خف
من

 

 1 2 3 4 5كفايات بناء الخطة األول:المجال 
المواردالماديةالالزمةإلعدادالخطةالستراتيجية.يحددالمدير .1
يحددالمديرالطواقمالبشريةالالزمةلبناءالخطةالستراتيجية. .2
 يشكلالمديرفريقإعدادالخطةالستراتيجية. .3
 يحددالمديراإلطارالزمنيالمناسبإلعدادالخطةالستراتيجية. .4
 المدرسة.ةالمديرالمجتمعالمدرسيفيوضعرؤييشرك .5
 يشركالمديرالمجتمعالمدرسيفيوضعرسالةالمدرسة. .6
 يقّيمالمديراحتياجاتالمجتمعبشكلمستمر. .7
 يشركالمديرالمعلمينفيعمليةصنعالقراراتالمدرسية. .8
 للمدرسة.يحللالمديرالبيئةالداخلية .9

 يحللالمديرالبيئةالخارجيةللمدرسة. .10
 .يضعالمديرخطةاستراتيجيةتتسمبالمرونة .11
 .يصوغالمديرأهدافالخطةالستراتيجيةمعالفريقحسباإلمكاناتوالمواردالمتاحة .12
 .والتقييميرصدالمديرمعفريقإعدادالخطةأهدافًاقابلةللتنفيذ .13
 يحرصالمديرعلىتناغماألنشطةمعجدولهاالزمني. .14

54321: كفايات تنفيذ الخطةينالمجال الثا
يستثمرالمديرالفرصفيبيئةالمدرسةبكفاءة. .15
بيئةالمدرسةبكفاءة.القوةفييستثمرالمديرنقاط .16
لتنفيذالخطةالستراتيجية.يحددالمديرإجراءاتفّعالة .17
يختارالمديرالستراتيجياتبمايتوافقمعكلهدفمنأهدافالخطة. .18
يقّيمالمديرالثقافةالتنظيميةالسائدةفيالمدرسة. .19
المديرتنفيذالخطةالستراتيجيةعلىمراحلقصيرةالمدى.يقّسم .20
 المديرتنفيذالخطةالستراتيجيةعلىمراحلمتوسطةالمدى.يقّسم .21
 المديرتنفيذالخطةالستراتيجيةعلىمراحلطويلةالمدى.يقّسم .22
الخطة.يستخدمالمديرأساليَبمتنوعةفيمتابعةتنفيذ .23
يحرصالمديرعلىاستخدامأحدثالتقنياتفيعمليةتنفيذالخطة. .24
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رقم
 

 المجاالت الرئيسة 

 درجة التقدير 

جدا 
عة 

رتف
م

 
رتفع

م
طة  ة 

وس
مت

ضة 
خف

من
جدا 

ضة 
خف

من
 

المجال الثالث: كفايات تقويم الخطة االستراتيجية. 
يرصدالمديرالمعوقاتالتيواجهتهاالخطة. .25
يضعالمديرخططًاعالجيةلنقاطالضعفمعفريقالخطة. .26
المديرفريقًالمتابعةالخطة.يشكل .27
تنفيذها.يتابعالمديرالمنفذينللخطةالستراتيجيةحسبمواعيد .28
 يعقدالمديراجتماعاتدوريةمعفريقالخطةلمناقشةتقاريرفريقالمتابعة. .29
.الستراتيجيةيحرصالمديرعلىمتابعةتقويماألنشطةالواردةفيالخطة .30
.يعدفريقالعملتقاريرًافتريةعنالخطةالستراتيجيةللمدرسة .31
يحرصالمديرعلىالتقويمالمستمرللخطةالستراتيجية. .32
يستخدمالمديرنظامالحوافزالماديةفيحالتنفيذمراحلالخطةالستراتيجية. .33
الحوافزالمعنويةفيحالتنفيذمراحلالخطةالستراتيجية.يستخدمالمديرنظام .34
.يعدفريقالعملتقريرًاختامياشاماًلعنالخطةالستراتيجيةللمدرسة .35
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 الجزء الثاني من االستبانة: يقيس مستوى إدارة األزمات لدى مديري المدارس 

الحد من   المدارس بهدف)وهي التعامل مع األزمات الحالية وتوقع األحداث السلبية والمخاطر التي قد تواجهها 
 أضرارها والتقليل منها( 

قرة 
 الف

رقم
 

 
 

 المجاالت الرئيسة 


 درجة التقدير 

جدا 
عة 

رتف
م

 
فعة 

مرت
طة  

وس
مت

ضة 
خف

من
جدا 

ضة 
خف

من
 

 1 2 3 4 5.األول: التخطيط لألزماتالمجال 
 يعترفالمديربإمكانيةتعرضالمدرسةلألزمات.   .1
 يعملالمديرمسحًاشاماًلومنظمًالبيئةالعملالداخلية.  .2
 يعملالمديرمسحًاشاماًلومنظمًالبيئةالعملالخارجية.  .3
 يحرصالمديرعلىالتخطيطالجيدلألزماتغيرالمتوقعة.  .4
 األزمات.يشكلالمديرفريقًاقادرًاعلىإدارة  .5

6.  
التنبؤ على يساعده بشكل المدرسة بيئة في للمستجدات سريع بشكل المدير يستجيب

 باألزمة.


  يشجعالمديرعلىالقيامبدراساتلكتشافمؤشراتحدوثاألزمة.  .7
 أزمةتواجههاالمدرسة.يضعالمديرسيناريوهاتجاهزةلالستعدادلحدوثأي  .8

يتسمالهيكلالتنظيميللمدرسةبالمرونةالكافيةلتساعدالمديرعلىالتعاملمع  .9
 األزمات.المحتملة.



 يحرصالمديرعلىعقدبرامجتدريبيةفيمجالإدارةاألزمات.  .10
 األزمةوتفاديالمعّوقات.الصالحياتلفريقإدارةاألزماتللتعاملمعيفوضالمدير  .11
 يتواصلالمديرمعالمؤسساتاألخرىبشكلفّعاللحلاألزمات.  .12

54321 المجال الثاني: التعامل مع األزمة عند الحدوث.
 يستخدمالمديرإجراءاتالطوارئبكفاءةللتقليلمنحدوثاألضرار. .13

14. 
المعلوماتفياألنظمةالمستخدمةأثناءاألزمةلتخفيضعلىسّريةأمنيحافظالمدير

 .المخاطر


 .يستخدمالمديرتكنولوجياالمعلوماتعندالتعاملمعإدارةاألزمات .15
 .يفّعلالمديرتوظيفالمواردالبشريةالضروريةلحتواءاألزمة .16
 .الضروريةلحتواءاألزمةيفّعلالمديراستخدامالمواردالمادية .17
 .يعالجالمديراألزمةبطريقةتتالءممعطبيعتها .18

54321 المجال الثالث: ما بعد األزمة.
 .يشركالمديرمعلميالمدرسةفياستعراضآثاراألزمة .19
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 .يشركالمديرالعاملينفيالمدرسةفيكيفيةمعالجةاألزمة .20
المديرالحوافزالماديةللعاملينالذينساهموافيمواجهةاألزمات.يقدم .21
يقدمالمديرالحوافزالمعنويةللعاملينالذينساهموافيمواجهةاألزمات. .22
يستخدمالمديرنظامأمنشبكةالمعلوماتلسترجاعالمعلوماتالمفقودةفياألزمة. .23
نهايةاألزمة.المهماتبعديتخذالمديراإلجراءاتالالزمةإلنجاز .24
توفيرها.يعملالمديرعلىتلبيةاحتياجاتالمواقعالتيتأثرتباألزمةوالعملعلى .25
يحرصالمديرعلىإيجادحالةمنالطمئنانبينالموظفينبعدتجاوزمرحلةاألزمة. .26
علىإشراكمؤسساتالمجتمعالمحليفيتجربةإدارةاألزمات.يحرصالمدير .27
يستفيدالمديرمنخططالمدارساألخرىفيالتعاملمعاألزمات. .28
الجتماعاتلفهمأبعاداألزمةلتجنبهامستقباًل.يعقدالمدير .29
يتبنىالمديرأساليبإبداعيةللتعاملمعاألزمات. .30
معاألزماتالمستقبلية.تطويرهاللتعامليقومالمديربتقييمالخططالسابقةبقصد .31
يطّورالمديربرامجوخططإدارةاألزمات. .32
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 (4الملحق )
 كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم
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 (5الملحق )
 كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مدير التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا
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 (6الملحق )
كتاب تسهيل المهمة من مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا إلى مديري ومديرات المدارس 

 الحكومية والخاصة 
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 (7الملحق )
 البراءة البحثية 

 




