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 الممخص
في ظل المستجدات األخيرة التي طرأت عمى العالم اليوم، والتحديات التي تعيق تحقيق 
أىدافو وتطبيق تصوراتو وغاياتو؛ نجد أن التحديات المختمفة التي تواجييا الدول سببت توقف 

ييا أما التحدي األكبر يتمركز في مدى فعالية سير العممية لمجانب المعيشي واالقتصادي ف
التعميمية والتربوية في الدول بمختمف أيديولوجياتيا وتوجياتيا؛ حيث أدى ظيور فايروس 

(Covid-19 المستجد إلى تغيير عدة خطط تعميمية عمى مستوى دول العالم والمستوى )
    ة ِمن ِقَبل المراكز التعميمية ة الحديثالمحمي، والذي استوجب وجود عمميات إلدارة األزم

التربوية، وتوافر الخطط التعميمية المساندة. لقياس واقع إدارة األزمة التربوية في ظل فايروس و 
(Covid-19 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي؛ والذي يقوم بقراءة الواقع وقياسو، ثم تقديم ، )

                وصمت الدراسة إلى عدة نتائج؛ منيا: أن أداء الحمول المناسبة والتصورات المالئمة. وت
          وزارة التربية والتعميم العالي الحالية أثناء األزمة أتت بدرجة متوسطة ِمن ِقبل العاممين في 
         الييئة التعميمية والتدريسية لموزارة. وقدمت الباحثة عدة توصيات؛ أىميا: تدريب وتنمية

والمستويات الوظيفية المختمفة بوزارة التربية والتعميم العالي الكويتية عمى أساليب إدارة المراكز 
 األزمات المختمفة.

 وزارة التربية التعميم الكويتية (، Covid-19إدارة األزمات، جائحة ) الكممات المفتاحية:
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Abstract 
In light of the recent developments that have occurred in the 

world today, and the challenges that hinder the achievement of its goals 
and the implementation of its perceptions and goals; we find that the 
biggest challenge lies in the effective functioning of the educational 
process in countries with their various ideologies and goals. The 
emergence of the novelCovid-19 pandemic has led to changing several 
educational plans at the global level and the local level. This has 
necessitated the existence of modern crisis management processes by 
educational centers, and the availability of supporting educational plans. 
To measure the reality of managing the educational crisis in light of 
Covid-19 pandemic, the researcher uses the descriptive approach 
which reads the reality and measures it, then provides appropriate 
solutions and appropriate perceptions. A questionnaire consisting of two 
areas was used, the first area being the general performance of the 
Ministry of Higher Education in facing crises before they occur, and the 
second being the general performance of the Ministry of Higher 
Education in facing crises as soon as they arise. The study sample 
consisted of 432 of employees in the educational and teaching bodies in 
the Kuwaiti public, private and higher education institutions, who were 
chosen randomly. The study reached several results, including that the 
current performance of the Ministry of Higher Education during the crisis 
was average based on the views of the of educational and teaching 
staff. The study also showed that there are no differences arising due to 
differences in job positions and administrative sectors in the employee 
estimates of the role of the Ministry of Higher education regarding the 
Ministry’s role in managing the current Covid-19 crisis. The researcher 
made several recommendations, the most important of which are 
training and training of staff in various job positions in the Ministry on 
the various methods for crisis management.  
Key Words: Crisis Management, (Covid-19) Pandemic, Education, 
Education, Kuwait. 
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 المقدمة
( المستجد عمى العالم اليوم أدَّى إلى ظيور التحديات Covid-19إن ظيور فايروس )

الكثيرة والعوائق العميقة أمام سير األعمال والخدمات عمى شكميا الطبيعي في جميع القطاعات 
الحيوية في دول العالم، والذي أحدث عدة آثار اقتصادية؛ منيا ما يختص بعمميات االستيراد 

تصدير العالمية، وعدة آثار اجتماعية أىميا العزل االجتماعي والمشاكل األسرية، وقمة تحقيق وال
المسؤولية االجتماعية ِمن ِقَبل األفراد والشركات، وعدة آثار صحية؛ منيا: ارتفاع عدد الوفيات 

في  في العالم، ونسبة العدوى، وتفشي الوباء، وما سيترتب عمى كل ما سبق من تغييرات جذرية
 مفيوم العولمة المعاصر وأبعادىا المختمفة.

إن فكرة األزمات لم تكن يوًما فكرة مفاجأة، بل ىي فكرة أصيمة داخل المؤسسات ووليدة 
الحدوث ما دامت المنظمات قائمة، فكما أشار عّما سبق اًلكلّّ من )إيان متروف وغس 

ا أو نادًرا أو عشوائيِّا في مجتمع العصر ( "باختصار لم َتُعْد األزمات َمْعمًما شاذِّ 2011أناغنوس، 
الحديث، ولكنيا جزٌء من نسيج المجتمع المعاصر. وجميعنا في كل مكان نتأثر يوميِّا باألزمات 

سواء كنا نعمل في مؤسسات كبيرة أو غير -كبيرة كانت أم صغيرة، وبالتالي يجب عمينا جميًعا 
ًما أساسيِّا من معالم عالم اليوم، وأن نعرف ما أن نفيم لماذا أصبحت ىذه األزمات َمْعمَ  -ذلك

يجب عممو لمتخفيف من أثر ىذه األزمات، كما يجب أن نفيم ما ىو المطموب من المؤسسات 
 الكبيرة لتوفير أكبر قدر ممكن من األمان، وتخفيض احتمالية ظيور األزمات قدر اإلمكان".

عميم والتعمم، ومدى تحقيقيا في ظل إن ما ييمنا اليوم ىو الدور األساسي في عممية الت
ىذه األزمة؛ حيث يعتبر التعميم ىو أساس قيام األمم، والسبيل الوحيد أمام نيضتيا، وخط الدفاع 

( أىمية التعميم؛ فقال: 2011األول أمام عالج مشكالتيا وتجاوز أزماتيا؛ حيث وّضح )بكار،
ات عن نقص مواردىا وثرواتيا "إن التعميم ىو األسموب األمثل لتعويض األمم والمجتمع

الطبيعية"، وال يمكن لمعممية التعميمية أن تتحقق بمفيوميا الحقيقي ووظيفتيا السامية إال بوجود 
 عمميات إدارية مقتدرة وعمميات قيادية محترفة.
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وتظير أىمية إدارة األزمة التربوية والتعميمية أثناء األزمات اإلدارية والكوارث والحروب 
كخطوة أولى وركيزة أساسية أمام النجاة من الخسائر المادية والمعنوية واألىداف واألمراض 

ومن خالل متابعة الباحثة لكتابات مختمفة وقراءات  التعميمية والعممية ومستقبل المتعممين،
متعددة، خمصت إلى أن أّي شيء عمى ىذا الكون يواجو عدًدا من األزمات المتنوعة األسباب، 

لنتائج، المختمفة بالتوقيت مع القدرة عمى التنبؤ بيا. وألن كل شيء منفرد يواجو واالتجاىات وا
ىذا العدد من األزمات، فمن المتوقع أن تواجو وزارات التربية والتعميم بوجو عام أزمات تعيق أداء 
العممية اإلدارية والوصول لألىداف المنشودة، فيناك العديد من األداءات الخاطئة أو المشكالت 
  أو نقص المعمومات التي يمكن التنبؤ عن طريقيا بحدوث أزمات قريبة أو بعيدة المدى؛ إذ
يمكن اختصارىا بـ "أزمات تشغيمية؛ وتكنولوجية ومينية واقتصادية واجتماعية وتعميمية وبيئية 

 ونفسية وطالبية". 

وتعارضوا في وقد عّرف العمماء والباحثون األزمة بتعاريف مختمفة اتفقوا في جزء منيا، 
( قام بـ"التفريق بين ثالثة مصطمحات غالًبا ما يتم تداوليا 2006جزء آخر، في حين أن )بطاح،

ذا كنا قد اتفقنا عمى أن األزمة  عند الحديث عن األزمة، وىي األزمة، والمشكمة، والكارثة، وا 
(crisisىي حدث مفاجئ غير متوقع يؤدي إلى صعوبة التعامل معو؛ فإن المشكمة ) 
(problem( ىي عائق يحول دون تحقيق اليدف، وأما الكارثة )catastrophe أو النكبة )
(disaster ."فيي حالة مدمرة حدثت فعاًل، ونجم عنيا جزء مادي أو معنوي أو كالىما مًعا ) 

 مشكمة الدراسة: 
في  لقد أصبح مفيوم إدارة األزمات مؤخًرا المفيوم األكثر طمًبا والمنيجية األكبر رغبة

التطبيق من قبل القطاعات المختمفة في الدولة، خاصة مع تطورات العالم وأزماتو المختمفة، إال 
أن الرغبة في التطبيق تنقصيا الكثير من الميارات والقدرات اإلدارية والقيادية التي يجب أن 

رة األزمة يتَّصف بيا القطاع المسؤول عن إدارة األزمة، ومن واقع األزمة الحالية وطبيعة إدا
التربوية في دولة الكويت لفايروس كورونا، والمتمثمة في وزارة التربية والتعميم العالي الكويتية؛ 
نجد أن الحمول التي رافقت بداية األزمة أتت متباعدة التطبيق ومتأخرة في النتيجة النيائية لمنظر 

بل خبرات سابقة قيادية وخبرات العممية التعميمية في الدولة، والقائمة عمى عدة وجيات نظر ِمن قِ 
قيادية معاصرة، األمر الذي يجعل من غياب االستراتيجيات الحديثة والمنيجيات اإلدارية 
الخاصة باألزمات المتنوعة في بدايتيا أمًرا مستغرًبا؛ رغم وجود العديد من الكفاءات الوطنية 
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حاجة لوجود جياز تابع لوزارة التربية التعميمية والتربوية. ومن ىنا تحدد مشكمة الدراسة بتجديد ال
عطاء نتائج دورية، ثم إرفاقيا بخطط  والتعميم العالي والمتخصص بقراءة الواقع ومعطياتو، وا 
حالية ومستقبمية؛ في سبيل الحفاظ عمى العممية التعميمية والتربوية ضمن األزمات المختمفة في 

ل في الوقت الحالي، مع الحاجة إلى تقييم بدايتيا وحال وقوعيا من الخسارة الفادحة، كما يحص
دور القيادات في الوزارة، وتنمية مياراتيم القيادية خاصة بما يتعمق بعمميات إدارة األزمات 
التربوية؛ حيث تتمثل مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي "ما مدى نجاح دور وزارة التربية 

( في بداية وقوعيا من وجية نظر Covid-19لحالية )والتعميم العالي الكويتية في إدارة األزمة ا
 العاممين فييا"، والمتفرع منو:

ما مستوى نجاح أدوار وزارة التربية والتعميم العالي الكويتية في إدارة األزمة الحالية  .ٔ
(Covid-19في بداية وقوعيا من وجية نظر العاممين فييا؟ ) 

تقديرات العاممين في وزارة التربية في  (α≤0.05)ىل توجد فروق عند مستوى الداللة  .ٕ
والتعميم العالي لدور وزارة التربية والتعميم العالي الكويتية في إدارة األزمة الحالية ُتعزى 

 لمتغيرات )المركز الوظيفي والقطاع اإلداري(؟ 
وء ما التصور المقترح إلدارة األزمات التربوية في وزارة التربية والتعميم العالي الكويتية في ض .ٖ

 المعطيات المعاصرة؟

 أهمية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا في رسم سياسات التعميم وأصحاب القرارات في وزارة التربية 
والتعميم العالي الكويتية، في المجال اإلداري والتطوير الميني، وطرق إدارة األزمات، وتكمن 

يمية والتربوية في مختمف قطاعات وزارة أىمية ىذه الدراسة في مساعدة الييئات اإلدارية والتعم
         التربية والتعميم العالي؛ من خالل نشر ثقافة إدارة األزمات لدييم، وتوفير مناخ تنظيمي 
قادر عمى التعامل مع مختمف األزمات، وكذلك ترى الباحثة أنو سيتم االستفادة من ىذه الدراسة 

 عمى المستوى اإلقميمي والعالمي؛ من خالل اإلفادة  في وزارات التربية والتعميم العالي األخرى
من التصور المقترح أو تصورات مقترحة مماثمة. كما أن ىذه الدراسة تأتي تزامًنا مع االىتمام 
  المتزايد بإدارة األزمات في المجتمعات، واستجابة لتوصيات الدراسات السابقة في تطوير مثل

 ىذا التصّور.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و2021يارس   – انثانث انعدد  – 33انًجهد  202

 

 أهداف الدراسة:
ف عمى درجة نجاح أدوار وزارة التربية والتعميم العالي في إدارة األزمة الحالية التعرّ  .ٔ

(Covid-19.في بداية وقوعيا من وجية نظر العاممين فييا ) 
الوصول لمتصور المناسب إلدارة األزمات التربوية في وزارة التربية والتعميم العالي الكويتية  .ٕ

 في ضوء المعطيات المعاصرة.
 اسة:مصطمحات الدر 

 تتمثل مصطمحات الدراسة في المصطمحات التالية:
وُيقصد بيا مجمل الجيود والتييئة اإلدارية لمواجية األزمة المحتممة أو الفعمية؛  إدارة األزمات: -

من خالل التخطيط والتنظيم والرقابة عمى جميع المتغيرات المساىمة في حصول األزمة، 
 (. 2004دم التخفيف من األزمة أو إزالتيا، )اليزايمة، ومحاولة السيطرة عمييا وتوجيييا بما يخ

ىي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن  (:covid-19فايروس كورونا ) -
تتسبب في مجموعة من االعتالالت في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتالزمة 

من ىذه الزمرة تتسّبب في عدٍد من األمراض التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات 
 (.2020)منظمة الصحة العالمية،  .الحيوانية

 :سةرادلود ادح
 :آلتيةود ادلحر ااإطفي ُأجريت هذه الدراسة 

 واقع أدوار وزارة التربية والتعميم العالي في إدارة األزمة التربوية. الحدود الموضوعية: -
 .2020/2019العام الدراسي  ود الزمنية:دلحا -
القطاع  –قطاعات وزارة التربية والتعميم العالي التعميمية )القطاع العام  ود المكانية:دلحا -

 مؤسسات التعميم العالي العامة والخاصة(. –المناطق التعميمية –الخاص 
 الحدود البشرية: -
 –مساعد مدير مدرسة  –رئيس قسم  –العاممون في قطاع التعميم العام والخاص )معمم  .ٔ

 مراقب(. –موجو فني  –مدرسة مدير 
العاممون في قطاع التعميم العالي داخل مؤسسات التعميم العالي العامة والخاصة والقائمون   .ٕ

عمى عمميات التدريس، والتي تبدأ مراكزىم الوظيفية عادًة برتبة أكاديمية تسمى )مدرس(، 
وىي أعمى درجة  وتتدرج الحًقا بحسب اإلنتاج العممي لممدرس إلى درجة أستاذ دكتور،

 أكاديمية لممدرس في مؤسسات التعميم العالي.
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 اإلطار النظري:
 (: covid-19فايروس كورونا ) .ٔ

( بنطاقيا األشمل والدقيق، ثم Covid-19سيتناول ىذا القسم مفيوم فايروس كورونا )
 إدارة األزمات، يميو إدارة األزمة التربوية:

 (: Covid-19فايروس كورونا ) ٔ.ٔ
؛ حيث يعتبر فصيمة من عدة (Covid-19)لعالم اليوم تفّشي وباء الفايروسي يواجو ا

( كاآلتي "فصيمة 2020فصائل فايروسية تم تعريفيا ِمن ِقَبل )منظمة الصحة العالمية، 
فيروسات كورونا ىي فصيمة كبيرة تشمل فيروسات تسّبب نزالت البرد الشائعة ومتالزمة االلتياب 

لسارس(. ونظًرا ألن ىذه الحالة من اإلصابة بفيروس كورونا ىي حالة الرئوي الحاد الوخيم )ا
مستجدة؛ فإن المنظمة عاكفة حالًيا عمى االضطالع بعممية الحصول عمى مزيد من المعمومات 

 .عنيا لتحديد اآلثار التي تخمفيما الحالتان المؤكدتان من المرض عمى الصحة العمومية
س باألمر الجديد والمفاجئ عمى منظمة الصحة من جانب آخر لم يكن ظيور الفايرو 

م، وعمى الرغم من ذلك لم يسبق أن توصمت ٕٕٔٓالعالمية؛ حيث تم رصد أول حالة عام 
منظمة الصحة العالمية إلى تحديث خاص بقدرة الفايروس عمى العدوى أو االنتقال من شخص 

بوجود أربع إصابات  ؛ حيث تم إخطار منظمة الصحة العالمية2012آلخر، حتى نياية عام 
جديدة لفايروس كورونا عن طريق العدوى لتكون مجموع الحاالت ست حاالت من دولة قطر 
والمممكة العربية السعودية والمممكة المتحدة، تم التوصل إلى صحة انتقال الفايروس عن طريق 

إصابات  العدوى؛ لوجود إصابتين من الست إصابات ألخوين من أسرة واحدة، كما تم ظيور عدة
مشابية لمتالزمة االلتياب الرئوي الحاد دون التشديد عمى خطورة األمر، ولكن فقط بتوصيات 
متنوعة مختصة بسبل الوقاية وطرق التقصي، عمى الرغم من تزايد الحاالت بين العامين 

( في دول مختمفة من العالم لم تنّوه منظمة الصحة العالمية بوجود حاالت 2012 – 2017)
في اإلمارات العربية المتحدة والمممكة العربية  2019حتى بداية عام  2017بانتياء عام جديدة 

السعودية، وىي حاالت ارتبطت إصابتيا بمخالطة أصحابيا لمجمال العربية أو بطرق استيالك 
( بــ"ينبغي أن يتجنب 2020وتناول حميب النوق الخام، وعميو أوصت )منظمة الصحة العالمية، 

فراد المخالطة الوثيقة بالحيوانات، خاصًة الِجمال، عند زيارة المزارع أو األسواق أو ىؤالء األ
مناطق الزرائب المعروفة باحتماالت التداول الدّوار لمفيروس. كما يتعّين التقيُّد بتدابير النظافة 
الصحية العامة، مع ضرورة مراعاة ممارسات صحة األغذية. وعمى األشخاص تجنُّب شرب 

اإلبل الخام أو بول اإلبل، أو تناول لحوم لم يتم طيييا بشكل سميم". وعمى ذلك لم ُتوِص حميب 
المنظمة بوضع قيود عمى إجراءات السفر في المناطق التي ظيرت فييا حاالت اإلصابة وال 

 بوقف عمميات التبادل التجاري والغذائي.
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ا، تحديًدا في مدينة ووىان؛ ارتبط اسم جميورية الصين االشتراكية بفايروس كورونا مؤخرً 
حيث إن الفايروس بعد التقّصي وثبات األدلة ارتبط بسوق لممؤكوالت البحرية، "وتشير األدلة 
بشدة إلى ارتباط تفشي الفيروس بالتعرض إلى سوق مأكوالت بحرية في ووىان. وقد ُأغمقت ىذه 

المرحمة بين العاممين في . ولم تنتقل العدوى في ىذه ٕٕٓٓكانون الثاني/يناير  ٔالسوق في 
مجال الرعاية الصحية، وال توجد أدلة واضحة عمى انتقاليا بين البشر. وتواصل السمطات 
الصينية في األثناء عمميا من خالل تدابير الترّصد والمتابعة المكثفة، فضاًل عن المزيد من 

 (.2020إجراءات التقصي الوبائي" )منظمة الصحة العالمية، 

كورونا إلى وباء عالمي ُأصيب عمى إثره ما يفوق مئة ألف حالة. "تشير تحول فايروس 
قد تجاوز عالميِّا  ٜٔ-التقارير، حتى اليوم، إلى أن عدد حاالت اإلصابة المؤكدة بمرض كوفيد

ر العديد من دول 2020حالة")منظمة الصحة العالمية،  ٓٓٔ ٓٓٓعتبة  (، وأدى ذلك إلى تضرُّ
ى أن اتخذت دول العالم جميع سبل الوقاية من تفّشي العدوى؛ وذلك العالم في عدة جوانب، إل

عن طريق وقف الرحالت الجوية، والتعميم في جميع المراحل، أيًضا وقف عمميات االستيراد 
 والتصدير التجارية والغذائية؛ مما أدى إلى تراجع كبير في المؤشرات االقتصادية المختمفة. 

 إدارة األزمات: .ٕ
دارة األزمات في كثير من الدراسات بأنو يشمل الكوارث الطبيعيَّة تشابو مفيوم إ

واألمراض البشرية، وغيرىا من األمور التي يكون السبب البشري فييا معدوًما، ولكن في الحقيقة 
إن إدارة األزمة ُيقَصد بيا كل األزمات التي تصيب الُمنظَّمات والُمؤسَّسات، وتكون ذات أسباب 

دارة المخاِطر التي تختص بالحروب والكوارث بشرية، والتي تخت مف عن إدارة الطوارئ، وا 
( إلى أنو "بالمقارنة ٕٔٔٓواألمراض الوبائية. وقد أشار كّل من )إيان متروف وغس أناغنوس، 

دارة المخاطر المَّتين تتعامالن بشكل أساسي مع الكوارث الطبيعيَّة؛ فإن إدارة  مع إدارة الطوارئ وا 
ل مع الكوارث التي ُيسببيا البشر؛ مثل: قرصنة برامج الحاسوب، والتَّموث البيئي، األزمات تتعام

وعمميات االخِتطاف، والَفساد والِغش والتَّزييف في الُمنتجات، والتحرش الجنسي والُعنف في كل 
مكان. فالكوارث التي يسّببيا البشر غير حتمية عمى عكس الكوارث الطبيعيَّة؛ أي بمعنى أنو 

تفادييا. وليذا السبب فإن الرأي العام يحارب بشدة الُمؤسَّسات التي تكون مسؤولة عن  ُيمكن
 . "ظيور مثل تمك األزمات
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( أن إدارة األزمات ىي "عمميَّة اإلعداد والتقدير المنظم ٕٕٓٓوأضاف )أبو قحف، 
 ."مة وربحيتياوالمنتظم لممشكالت الداخميَّة والخارجّية التي تيّدد بدرجة خطيرة سمعة الُمنظَّ 

إنَّ إدارة األزمات بمفيوميا األشمل ىو الذي يقوم عمى احتمالية ُحدوث أزمة، أو حقيقة 
وجود أزمة حالية ُتعاني منيا الُمؤسَّسة؛ فإدارة األزمات ليست فقط خطوات إجرائية تمتزم بيا 

دارات بوجو عام اإلدارة عند مواجية األزمة، بل ىي عمميَّة مبادأة وتحضير وترقب. وتتَّخذ اإل
 :( كاآلتيٕٙٓٓعدة مواقف أمام األزمة؛ أوردىا )بطاح، 

 .أن تقف اإلدارة موقًفا سمبيِّا وتتجاىل األزمة -
 .أن ُتدرك اإلدارة حقيقة األزمة، ولكنيا تفشل في مواجيتيا باألسموب الُمناسب -
يؤديان إلى تفاقم  أن ُتدرك اإلدارة حقيقة األزمة، ولكن لقصور اإلمكانيات المادية والبشرية -

 .األزمة
أن ُتدرك اإلدارة حقيقة األزمة، وتقوم بمواجيتيا باألسموب الُمناسب، وبشكل سريع لمحد من  -

 الخسائر.
 :مراحل إدارة األزمات ٔ.ٕ

         وفي حال نشوء األزمة ال بد لإلدارة أن تقوم بعدَّة مواقف، منيا ما تناوليا 
 :( كاآلتيٕٙٓٓ)بطاح، 

  .حيات إلى ىيئة مركزيَّة تستطيع السيطرة عمى الموقفنقل الصال -
توزيع العمل عمى مجموعات داخل الييئة المركزية؛ بحيث تكون فريًقا متكاماًل وتعطى جميع  -

 .الصالحيات الالزمة
 .فتح خطوط االتصال بين مجموعات العمل، وحْشد جميع اإلمكانيات لمتعامل مع الموقف -
 .قصي الحقاِئق وُمتابعة تنفيذ الخططِإنشاء لجنة عمل ميدانية لت -

( إلى أن "إدارة األزمة تتطمب السُّرعة في التَّصرف واالعتراف ٕٕٓٓوقد أشار )أبو قحف،      
بالحقيقة، كما أن تحدي األزمة وُمواجيتيا أفضل من الُيروب، ويجب أن يعترف الُمدير بحقيقة 

 ".أو أن الزَّمن ال يعود لموراء أبًدا أخرى، ىي أن عقارب الساعة تدور دائًما إلى األمام
( قائاًل: "فالخبراء يقترحون في ىذه المرحمة عدَّة إجراءات ٕٕٓٓوأضاف )أبو قحف،        

 :وقرارات لمتعامل مع األزمات؛ منيا
 .إنشاء مركز خاص لألزمات -
 .opportunity team تكوين فريق متدرب ُيسمَّى فريق الفرص -
 .ورة داِئمة التَّجييزتأمين شبكة اتصاالت متط -
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يصل التَّحدي إلى ذْرَوِتو في مرحمة وجود األزمة فعاًل؛ حيث يتطمب األمر القيام باتَّخاذ 
أصعب القرارات وأسرعيا. فالسمة الرئيسيَّة لمقيادة في األزمات ىي اإلبقاء عمى بساطة األشياء، 

ربُّوا واعتادوا عمييا وليس القيام وأن ُيطمب من الناس مثاًل القيام باألشياء أو األعمال التي ت
 ".بأعمال جديدة غير معتادين عمييا

وتأتي بعد تمك المراحل مراحل الجاىزية، ونظم االتصال، واالستراتيجيات الُمناسبة إلدارة 
 :( كالتاليٜٜٚٔاألزمات، كما أضافيا )إبراىيم، 

 :التَّجهيزات الالِزمة إِلدارة األْزمة ٕ.ٕ
حتى يتم إدارة األزمة ِبكفاءة وفعاليَّة، َيِجب أن َتتَِّصف  :ِإدارة اأَلزمات ُغرفة عمميات ٔ.ٕ.ٕ

 :غرفة عمميات إدارة األزمات بما يمي
دة بوسائل االتصال الفعالة، وبالحاسبات اآللية الالزمة إلجراء التحميالت -  .أن تكون ُمَزوَّ
وتوفير جو َيْسمح ِبيدوء صالحيتيا من حيث الحجم واالتساع الستيعاب فريق إدارة األزمة،  -

أعصاب فريق إدارة األزمة، باإلضافة إلى تمكين فريق إدارة من الرؤية الشاممة لألحداث 
 .وتقييميا بسرعة وفاعمية

ة بإدارِة األزمة ٕ.ٕ.ٕ يجب فحص ِنظام االتّْصال بدقَّة؛ لمتأكد  :ُنظم االتِّصال الخاصَّ
 :صال إلى تدفق البيانات عمى النحو التاليمن عدم وجود أّي َخمل بو، وُيؤدي نظام االتّْ 

بيانات من القمة إلى قاعدة الُمنظَّمة ممثمة في األوامر والتوجييات والتعميمات اإلداريَّة       
 .التي يجب أن تنّفذىا المستويات اإلداريَّة األدنى

 .بيانات عمى نفس المستوى اإلداري، لمتنسيق بين المستوى اإلداري الواحد -
ت من القاعدة إلى القمَّة، وىي بيانات المتابعة، ومن خالليا تتعرف اإلدارة العميا عمى بيانا -

 .حجم وتطور األداء
 :إعالم األزمة ٖ.ٕ.ٕ

 :إلعالم األزمة مهمة مزدوجة هي
متابعة أخبار األزمة، ومعرفة نتائج مواجيتيا ومحاوالت التَّصدي ليا مهمة إخباريَّة:  -

 .وتحجيميا
 .الحصول عمى دعم من كافة الُقوى المحيطة والميتمة باألزمة مهمة توجيهّية: -
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ويجب ِصياغة األخبار والمعمومات والبيانات بالشكل والمضمون وفي الوقت المناسبين، 
ثارة االنتباه، ومن ثم حّث األطراف المعنيَّة عمى  وفي إطار تحميمي معين؛ بحيث يتم جذب وا 

 .تأييد المنظمة

 :أدوات التَّأثير ٗ.ٕ.ٕ
يستمزم التَّعامل مع األزمة عدة أدوات لوقف استفحاليا أو لمتعامل معيا والقضاء عمييا أو 

 :لتحييد القوى المحيطة بيا. ومن أىم وسائل التأثير إلدارة األزمات ما يمي

 .الِمقاءات الشخصية -
 .عقد االجتماعات والمؤتمرات والندوات -
 .إلقاء الخطب والمحاضرات -
 .م الجماىيرياستخدام وسائل اإلعال -

دام ٘.ٕ.ٕ  :أدوات الصِّ
دام مع قوى األزمة ىو الَخَيار الوحيد الُمتاح استخدامو؛ سواء بسبب        قد يكون الصّْ
اِنعة لألزمة لمتصرف  نقص المعمومات أو َتَدىُور األوضاع سريًعا، أو عدم استجابة القوى الصَّ

دام ال تقضي عمى األسباب الحقيقية لألزمة، بل ُتؤدي فقط إلى كْبت  برشٍد، إال أن أدوات الصّْ
رجاء األزمة  .وا 

 :أدوات االمتصاص ٙ.ٕ.ٕ
 :تستهدف أدوات االمتصاص تحقيق هدفين هما

ميم مع األزمة -  .َكْسب الوقت لمُحصول عمى المعمومات الالزمة الختيار أدوات التَّعامل السَّ
 .ات الصدامالحفاظ عمى كيان الُمنظَّمة من أّي خسارة قد تسّببيا أدو  -

 :نظام معمومات األزمة ٚ.ٕ.ٕ
حتى ينجح نظام معمومات إدارة األزمة في ميمتو؛ يتعين تحديد ُمتطمبات إدارة األزمات 
ة فيما يتصل ببؤر األزمات: عالوة عمى المحافظة عمى أمن  من البيانات والمعمومات، خاصَّ

معمومات من جانب األطراف المعمومات التي في حوزة متخذ القرار؛ حتى ال يتم اختراق ال
 .الخارجية
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 :وسائل لالنتقال ٛ.ٕ.ٕ
ال بد من توافر وسائل االنتقال لتسييل انتقال المسؤولين عن إدارة األزمة، وبالتالي 

 .ضمان سرعة التصرُّف
وىذا ُيعتبر تجييزات إدارة األزمات ضماًنا لنجاح ُمعالجة األزمة وبدونيا يصُعب لمغاية 

 مة ووْقف تصاعدىا وتحويل سمبياتيا إلى إيجابيات.التَّعامل مع األز 
 إدارة األزمة التربوية: ٖ.ٕ

إن األزمات التربوية غدت أمًرا وارد الحدوث، وليس بالمفاجئ في وقٍت يعاني فيو العالم 
من الكثير من األزمات والحروب والخسائر، باإلضافة إلى االنفجار التكنولوجي والتعميمي 

التي تجعل من إدارة األزمة التعميمية والتربوية في األنظمة أمًرا واجب التدريب الحديثين، الحقيقة 
عميو لمييئات اإلدارية والتعميمية العاممة في القطاع. إن األزمات التربوية تخطت أزمات الرسوب 
الطالبي، ضعف المناىج والمخرجات التعميمية، التسرب والعنف الطالبي وركاكة طرق التعميم 

دتيا؛ إلى وجود وباء عالمي اجتاح الدول شرًقا وغرًبا، وأوقف عمميات العمم والتعمم في وعدم جو 
أنظمتيا التعميمية من مراحميا األولى حتى تعميميا العالي. إن الحمول التي رافقت وزارة التربية 
ن والتعميم العالي في دولة الكويت جعمت غياب طريقة التعميم عن ُبعد أو التعميم الطارئ ضم

حموليا أمًرا مستغرًبا، عمى الرغم من تطبيقو في الدول المجاورة والشقيقة، ونجاح عمميات العمم 
والتعمم، وطرق التواصل بين المعمم والطالب في جميع المراحل، حتى إن بعض الجامعات في 

لجميع المممكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة دعت إلى حضور دورات تدريبية 
 المدرسين لمتدريب عمى أساسيات التعميم عن ُبعد، ولمواضيع أخرى إثرائية في المجال.

إن وقف عمميات التعميم والتعمم لمدة تفوق الستة أشير حذًرا من تفشي العدوى بين 
المتعممين؛ خمقت تساؤالت كثيرة في الميدان عن جدوى ىذا القرار، ومستقبل المتعممين، 

 يمية ككل.والمنظومة التعم
 :الدِّراسات السابقة

نظًرا لحداثة مشكمة الدراسة؛ فإن البحث في دراسات مشابية اختصت بإدارة األزمات 
التربوية في ظل األزمات القائمة عمى األوبئة واألمراض غدا أمًرا يصعب تحقيقو؛ لحداثة 

ت مع موضوع إدارة الحدث؛ لذا قامت الباحثة باالطالع عمى الدّْراسات السَّابقة التي تعامم
األزمات التربوية في مؤسسات التعميم العام ومؤسسات التعميم العالي، وطرق تعامل القيادات 

 التربوية مع أنواع مختمفة من األزمات.
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 :الدِّراسات العربيَّة .ٔ

( بدراسة بعنوان "إدارة األزمات لدى أقسام التَّربية الرياضية ٕٕٔٓقام أبو سمرة وآخرون )
ي ُمؤسَّسات التَّعميم العالي الفمسطينيَّة من وجية نظر طمبتيا"، واستخدم الباحث المنيج ودوائرىا ف

الوصفي الوثائقي، باالعتماد عمى الُكتب والدّْراسات ذات العالقة بموضوع الدّْراسة؛ حيث ىدفت 
ا في ُمؤسَّسات الدّْراسة إلى التَّعرف إلى واقع إدارة األزمات لدى أقسام التَّربية الرياضية ودوائرى

التَّعميم العالي الفمسطينيَّة من وجية نظر طمبتيا، وأظيرت نتائج الدّْراسة أن تقديرات أفراد عيّْنة 
الدّْراسة لواقع إدارة األزمات لدى أقسام التَّربية الرياضية ودوائرىا في مؤسسات التعميم العالي 

لباحثون بمجموعة من التوصيات؛ الفمسطينيَّة كانت بدرجة متوسطة، وعمى ضوء ذلك أوصى ا
منيا أن تولي أقسام التَّربية الرياضيَّة ودوائرىا اىتماًما أكبر بإدارة األزمات في مراحميا الُمختمفة 
بشكل عام، وبمرحمة ما قبل األزمة بشكل خاص، مع ضرورة معالجة المعوقات التي تحد من 

 .ترحةتوافر إدارة قادرة عمى مواجية األزمات ضمن آليات مق

( بتطوير أنموذج إلدارة األزمات في ُمؤسَّسات التَّعميم ٕٛٓٓمن جانب آخر قام )القرم، 
العالي في دراسة بعنوان "تطوير أنموذج إلدارة األزمات في ُمؤسَّسات التَّعميم العالي في األردن"؛ 

داريَّة في حيث ىدفت الدّْراسة إلى وضع األساليب المناسبة لمتعامل الفاعل مع األزمات اإل
ُمؤسَّسات التَّعميم العالي في األردن، واستخدم الباحث المنيج الوصفي في االعتماد عمى األدبيات 
السَّابقة والكتب التي تناولت الموضوع. وأشارت النتائج إلى وجود وعي مرتفع في ُمؤسَّسات 

ييرات الطارئة وتجاوزىا، مما التَّعميم العالي في األردن عن إدارة األزمات، والقدرة عمى مواكبة التغ
و إيجابي لدى شريحة كبيرة من قادة ُمؤسَّسات التَّعميم العالي في األردن، عمى  يعكس وجود توجُّ
ما أشارت لو النتائج من غياب مبدأ المشاركة باتخاذ القرارات اإلداريَّة ألعضاء ىيئة التدريس في 

صيات؛ منيا: إنشاء دائرة خاصة بإدارة األزمات ُمؤسَّسات التَّعميم العالي. وقدم الباحث عدة تو 
 .في كل مؤسسة من ُمؤسَّسات التَّعميم العالي
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( بدراسة بعنوان "أنموذج مقترح إلدارة األزمات في وزارة التَّربية ٕٙٓٓكما قام )النوايسة،
اء أنموذج والتَّعميم في ضوء الواقع واالتجاىات اإلداريَّة المعاصرة"؛ حيث ىدفت الدّْراسة إلى بن

إلدارة األزمات في وزارة التَّربية والتَّعميم في ضوء الواقع واالتجاىات اإلداريَّة المعاصرة؛ حيث 
استخدم المنيج الوصفي باالعتماد عمى األدبيات السَّابقة والكتب التي تناولت موضوع البحث. 

في وزارة التَّربية والتَّعميم  وأشارت النتائج إلى أن المراحل الخمس لنظام الجاىزية إلدارة األزمات
في اإلدارات في مركز الوزارة وفي مديريات التَّربية والتَّعميم تتوافر بشكل ال يرقى إلى المستوى 
المطموب، ووجود عوامل سمبية تؤثر في ىذا النظام، مما أدَّى إلى وجود صعوبات ومعوقات 

دة توصيات منيا ضرورة االىتمام بالعنصر يعاني منيا النظام التربوي منذ عقود، وقدَّم الباحث ع
البشري اىتماًما كبيًرا بوصفِو المحور الرئيس في قيادة التغيير والتَّطوير والعقل المنّظم، وأن يتم 

 .اختيار القيادات اإلداريَّة والفنية عمى أساس القوة واألمانة والكفاءة

رة األزمات في مدارس ( بتصور مقترح في دراسة بعنوان "إدإٙٓٓوقامت )الموسى، 
التَّعميم العام بمدينة الرياض"؛ حيث ىدفت إلى معرفة األسس النَّظرية إلدارة األزمات في ضوء 
الفكر اإلداري المعاصر، وواقع إدارة األزمات في مدارس التَّعميم العام بمدينة الرياض من وجية 

ات في التَّعميم العام بمدينة الرياض، نظر أفراد عيّْنة الدّْراسة وتطوير تصور مقترح إلدارة األزم
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي باالعتماد عمى الدّْراسات واألدبيات السَّابقة واالستبانة 
كأسموب لجمع البيانات، وأبدت النتائج أن أكثر األزمات حدوثًا في مدارس التَّعميم العام بمدينة 

الطالب، وأقل األزمات حدوثًا األعمال اإلرىابية في  الرياض ىي االعتداءات البدنية ما بين
مدارس التَّعميم العام بمدينة الرياض. وتتوافر مقومات إدارة األزمات بمدارس البنات بصورة أكبر 
من مدارس البنين، وال يؤدي المؤىل العممي والخبرة الوظيفية لمديري ومديرات المدارس عمى 

دارس. أما التوصيات فكانت تبّني التصور المقترح في مدارس توافر مقومات إدارة األزمات بالم
التَّعميم العام في مدينة الرياض لمعالجة جوانب الضعف والقصور في مواجية األزمات التي تقع 
يجابية تشّجع الطالب عمى التعمم البناء  بالمدارس ومساعدة المدارس في توفير بيئة تربوية آمنة وا 

 .ة األساسية لممدارسوالمثمر، وىذه ىي الوظيف
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( بدراسة بعنوان "إدارة األزمات ومعوقاتيا في ُمؤسَّسات التَّعميم ٕٗٓٓوقام )الشمراني، 
العالي في المممكة العربية السعودية"؛ حيث ىدفت الدّْراسة إلى التَّعرف عمى كيفية تعامل 

السعودية مع األزمات،  العاممين اإلداريين في ُمؤسَّسات التَّعميم العالي في المممكة العربية
واستخدم الباحث المنيج الوصفي في االعتماد عمى الكتب واألدبيات السَّابقة التي تناولت 

إلداريين في التَّعامل مع األزمات؛ موضوع الرسالة. وأشارت النتائج إلى استجابة عالية لمعاممين ا
من خالل االستفادة من عمميات المراحل الخمسة ُمرتبة حسب أىميتيا: التعمم، االستعداد، 
الوقائية، استعادة النشاط، واحتواء األضرار. أما استجابة العاممين الكتشاف إشارات اإلنذار 

سيطرة عمى المعوقات اإلنسانية فكانت متوسطة، وأيًضا كانت استجابة العاممين لمتحكم وال
والتكنولوجية التي تواجييم متوسطة، واستجابتيم منخفضة نحو الُقدرة عمى التحكم والسيطرة عمى 
المعوقات التنظيمية. وأوصى الباحث بِعدة وصايا؛ منيا: ما يخص التدريب والتأىيل لمعاممين 

ع التركيز عمى أنظمة المعمومات اإلداريين بالقدرة عمى التنبؤ واكتشاف إشارات اإلنذار، م
جراء المزيد من الدّْراسات الميدانية في ىذا المجال.  واالتصال، وا 

 الدراسات األجنبية  .ٕ
 university leaders response to crisis on“، دراسة بعنوان (jill , 2015)جيل 
campus"لعاممين اإلداريين ؛ حيث ىدفت الدّْراسة إلى التَّعرف عمى دور القادة في الجامعات وا

دارة األزمة وطرق معالجتيا.  في مواجية األزمات، ومدى تأثير القيادة في عمميَّة مواجية وا 
استخدم الباحث المنيج الوصفي القائم عمى المقابالت الشخصية لمقادة اإلداريين والعاممين 

خل الحرم اإلداريين؛ حيث أظيرت النتائج مدى فاعمية الجامعات في مواجية األزمات دا
الجامعي، واستخدام األساليب القياديَّة المختمفة في التَّعامل معيا بنجاح، وأظيرت النتائج أيًضا 
التواصل الفعَّال بين القياديين اإلداريين واإلدارات المختمفة والتَّحديث المستمر لممعمومات الذي لو 

التَّحسين المستمر لعمميات إدارة  دور أساسي في إدارة األزمات. وقدَّم الباحث عدة توصيات منيا
األزمات في الجامعات عن طريق التعمم المستمر والتنمية المينية لمقياديين واإلداريين، مع التعمم 

 .من دروس األزمات السَّابقة لعدم تكرارىا
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 few schools are ready to " بدراسة بعنوان (dolan,2006) قام دوالن
manage crisis"دّْراسة لمعرفة دافعية واستعداد الُمؤسَّسات التعميميَّة لُمواجية ، حيث ىدفت ال

األزمات، واستخدم الباحث المنيج الوصفي الوثائقي، باالعتماد عمى الكتب والدراسات ذات 
العالقة بموضوع الدّْراسة، وأظيرت النتائج قصور االستعدادات في الُمؤسَّسات التعميميَّة لُمواجية 

رىاب والحرائق، وأوصى الباحث باالقتداء بالمؤسسات التعميميَّة التي تقوم األزمات؛ مثل اإل
 .باالستعداد لُمواجية األزمات واالستفادة من تجاربيم

 aftermath of a crisis: how " بدراسة بعنوان (kelsay , 2007) وقامت كيمساي
colleges respond to prospective students " لمعرفة ردة فعل ، حيث ىدفت الدّْراسة

الطمبة ومدى تأثُّرىم باألزمات التي تحدث في جامعاتيم، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي 
الوثائقي، باالعتماد عمى الكتب والدراسات ذات العالقة بموضوع الدّْراسة. وخمصت الدّْراسة التي 

 luzern university, interlaken university and :حصرتيا عمى ثالث جامعات؛ ىي
bern college عن طريق المقابالت التي تمت مع اإلداريين والطمبة وأولياء األمور، إلى ،

وجود تأثير لتمك األزمات عمى الطمبة وأولياء األمور، مما أدَّى بيم الختيار جامعات وكميات 
ّني أخرى غير التي ُذكرت، وأوصت الباحثة بتعزيز التواصل بين العاممين أثناء األزمات وتب

 .التواصل الفعَّال والتخطيط كعاممين أساسين في إدارة األزمات

 الطريقة واإلجراءات:
دارة األزمة امنهج الدراسة:  .ٔ عتمدت الدراسة المنيج الوصفي في قراءة واقع مواجية وا 

 التربوية في دولة الكويت من ِقبل وزارة التربية والتعميم العالي.
سة من جميع العاممين من أعضاء الييئة التعميمية تكون مجتمع الدرامجتمع الدراسة:   .ٕ

 والتدريسية في مؤسسات التعميم العام، الخاص والعالي الكويتية.
وزارة التربية  تكونت عينة الدراسة الحالية من عدد من العاممين فيعينة الدراسة:   .ٖ

ائية؛ حيث تم اختيارىم بطريقة عشو  ،432 والتعميم العالي الكويتية؛ حيث بمغ عدد العينة
م، والجدول ٕٕٓٓ/ُٜٕٔٓطِبقت أداة الدراسة عمييم في الفصل الدراسي الثاني من العام 

التالي يوضح توزيع األفراد عينة الدراسة في ضوء كّل من الوظيفة )معمم، رئيس قسم، 
            مساعد مدير مدرسة، مدير مدرسة، مدرس في التعميم العالي، موجو فني(، القطاع

 عام، تعميم خاص، تعميم عالي، مناطق تعميمية(. )تعميم
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 توزيع عينة الدراسة في ضوء متغيرات الدراسة
 (ٔجدول رقم )

( أن أعداد المستجيبين قد تفاوتت تبًعا لمتغيرات الدراسة؛ حيث 1ويتضح من الجدول )
%( من العينة الكمية، كما تظير ٗ.ٓٙ( معمًما، بنسبة بمغت )ٕٔٙشكل المعممون العدد األكبر )

عدد األكبر من أولئك المعممين يعممون في القطاع العام؛ حيث بمغ إجمالي العاممين النتائج أن ال
%( أي ما يزيد عن نصف العدد، كما ٔ.ٛ٘( معمًما بنسبة بمغت )ٕٔ٘في القطاع العام منيم )

( أن معظم المستجيبين كانوا يعممون في القطاع العام؛ حيث بمغ عددىم 1يظير الجدول )
%(. ويبين الجدول أن النسبة األقل لممستجيبين ىم من ٔ.ٜٛبمغت )( معممة بنسبة ٖ٘ٛ)

%( فقط ٘.ٕ( مدرًسا بنسبة بمغت )ٔٔيعممون كمدرسين في التعميم العالي؛ حيث بمغ عددىم )
من النسبة الكمية، أما النسبة األقل تبًعا لمقطاعات فكانت راجعة أيًضا لقطاع التعميم العالي 

 %(.٘.ٕبنسبة لم تتجاوز ) ( مستجيًبأٔبإجمالي عدد )

 المسمى الوظيفي

 رئيس قسم معمم   
مساعد 

 مدير
 مدير

مدرس 

تعميم 

 عالي

موجو 

 فني
 المجموع

 القطاع

 عام
 385 0 0 29 23 82 251 ن

% 58.1 % 19.0 % 5.3 % 6.7 % 0.0 % 0.0 % 89.1 % 

 خاص
 17 0 0 1 4 2 10 ن

% 2.3 % 0.5 % 0.9 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 3.9 % 

تعميم 

 عالي

 11 0 11 0 0 0 0 ن

% 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 2.5 % 0.0 % 2.5 % 

مناطق 

 تعميمية

 19 19 0 0 0 0 0 ن

% 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 4.4 % 4.4 % 

 عالمجمو  المجموع
 432 19 11 30 27 84 261 ن

% 60.4 % 19.4 % 6.3 % 6.9 % 2.5 % 4.4 % 100.0 % 
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 أدوات الدراسة: .ٗ
لإلجابة عن أسئمة الدراسة الحالية تم بناء مقياس مواجية األزمة ِمن ِقَبل الباحثة، وذلك 

 باالعتماد عمى األدبيات والدراسات السابقة في نفس الموضوع.

جائحة  ييدف المقياس إلى قياس التعامل مع األزمة الحالية، وىي الهدف من المقياس: ٔ.ٗ
 .(Covid-19) كورونا

 فقرات خماسية التدريج. ٓٔمن تكون المقياس بصورتو األولية وصف المقياس:  ٕ.ٗ
تمت االستجابة عمى المقياس في ضوء تدريج ليكرت الخماسي  تصحيح المقياس: ٖ.ٗ

لتحديد مستوى مواجية األزمة ِمن ِقَبل العاممين في مؤسسات التربية والتعميم في دولة 
)عالية تتم االستجابة لممقياس باختيار استجابة من الخمس استجابات التالية  ؛ حيثالكويت

( ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔلتقابل الدراجات )منخفضة جدِّا(  -منخفضة -متوسطة –عالية  –جدِّا
عمى الترتيب؛ حيث تدل زيادة الدرجة عمى زيادة الكفاءة في مواجية األزمة. وتتراوح درجة 

لتي تشير إلى كفاءة منخفضة جدِّا في مواجية األزمة، إلى ، وآٔالمقياس بين الدرجة 
 ، والتي تفيد بكفاءة مرتفعة جدِّا في مواجية األزمة.ٓ٘الدرجة 

 الخصائص السيكومترية لممقياس: ٗ.ٗ
 صدق المقياس: ( أ)
 صدق البناء: -

 الصدق العاممي:
 التحميل العاممي االستكشافي: .٘

( لمكشف الدقيق عن exploratory factor analysisتم إجراء التحميل االستكشافي )
                   صدق بناء أداة الدراسة؛ حيث تم استخدام طريقة تحميل المكونات األساسية 

(principal component( لمكشف عن العوامل وجذورىا الكامنة، ويبين الجدول رقم )2 )         
 مل.عدد العوامل التي أفرزىا التحميل وِنَسب التباين لكّل عا
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  نتائج التحميل العاممي
 (ٕالجدول رقم )

 التباين التراكمي نسبة التباين الجذر الكامن العامل

 77.196 77.196 7.720 األول
 81.761 4.565 457. الثاني
 85.889 4.128 413. الثالث
 89.111 3.221 322. الرابع
 91.448 2.337 234. الخامس

ًدا فقط امتمك جذًرا كامًنا أكبر من واحد، إال أن ( أن عاماًل واح2يتضح من الجدول )
م(. ولمزيد من الدقة تم ٕٚٔٓىذا المحك لمحكم عمى عدد العوامل ُيعّد األضعف )المومني، 

لتوفير حكم أدق عمى عدد العوامل؛ وذلك كما ىو موضح في  Screen Plot اختبارإجراء 
 (1) الشكل

 
 ة(: يوضح عامل مقياس الدراسٔالشكل رقم )
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( وجود عامل وحيد لمقياس الدراسة؛ حيث إنو بعد العامل األول أصبح 1يؤكد الشكل )
 ىناك ثبات في المنحنى.

: تم التحقق من صدق البناء لمقياس مواجية األزمة باستخدام التحميل العاممي التوكيدي .ٙ
(؛ حيث تم فحص النموذج Confirmatory Factor Analysisالتحميل العاممي التوكيدي )

كمتغيرات مالحظة، وذلك  ٓٔالمكون من متغير كامن واحد )مواجية األزمة( والفقرات الـ 
( البنية العاممية لمقياس مواجية 2(. ويبين الشكل )Amosباستخدام البرنامج اإلحصائي )

 األزمة ومعامالت االنحدار لمفقرات.

 
 زمة(: يبين نموذج البنية العاممية لمقياس مواجهة األ ٕالشكل رقم )

( نموذج البنية العاممية لمقياس مواجية األزمة، كما يظير الجدول أن 2يظير الشكل )     
(، مما يشير مبدئيِّا إلى بنية جيدة ٛ.ٓجميع األوزان االنحدارية كانت مرتفعة، وتزيد عمى )

كما تم بعد ذلك استخدام عدة محكات لمحكم عمى جودة مالئمة البيانات لمنموذج لممقياس. 
( مؤشرات جودة المالئمة، وعدد عزوم العينة، وعدد البارامترات، 3سابق، ويبين جدول )ال

 ودرجات الحرية.
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 (ٖالجدول رقم )
 مؤشر المطابقة المحك القيمة الفعمية
ٖٔ٘.ٕٖٛ ** value 0˃.05-p  
ٗ.ٕٔ   
0.98 IFI ≥ 0.95 IFI 
0.98 CFI ≥ 0.95 CFI 
0.97 NFI ≥ 0.95 NFI 
0.91 AGFI ≥ 0.8 AGFI 
0.95 GFI ≥ 0.8 GFI 
0.08 RMSEA ≤ 0.10 RMSEA 
٘٘  #sample moments 
ٕٕ  #parameters 
ٖٖ   

 ( أن جميع قيم مؤشرات المطابقة قد حققت المحكَّات الدنيا لمطابقة جيدة.3يظير الجدول )
 ثبات المقياس:

 ثبات االتساق الداخمي:
ية األزمة ككل؛ باستخدام معادلة طريقة تم التحقق من ثبات تجانس فقرات مقياس مواج

 (.4كرونباخ ألفا، وذلك كما ىو موّضح في جدول )
 (ٗالجدول رقم )

 معامل الثبات المقياس
 ٜٚٙ.ٓ مواجية األزمة 

( أن المقياس تمتع بمعامل ثبات مرتفع. تبًعا لما سبق تشير نتائج 4يظير الجدول )
يكومترية جيدة تبّرر استخدامو في الدراسة الصدق والثبات إلى تمتع المقياس بخصائص س

 الحالية.
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 أواًل: اإلجابة عن السؤال األول:
ينص السؤال األول لمدراسة الحالية عمى "ما درجة نجاح أدوار وزارة التربية والتعميم العالي       

 يا من وجية نظر العاممين فييا؟"( في بداية وقوعCovid-19الكويتية في إدارة األزمة الحالية )
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لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس مواجية األزمة، ويبين الجدول 

 المقياس وتدرجاتو المختمفة. ( التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة عمى فقرات5)
 (٘الجدول رقم )

منخفض  الفقرة الرقم
 مرتفع مرتفع متوسطة منخفض جدِّا

 جدِّا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ٔ 

توفر وزارة 
التربية والتعميم 
العالي المناخ 
التنظيمي الذي 
يحمل ثقافة إدارة 

 األزمات.

ٛٓ ٙ٘ ٕٔٗ ٛ٘ ٚٛ 

ٖ.ٓٗ ٔ.ٖ٘ ٘ 
ٔٛ.٘% ٔ٘% ٕٛ.ٚ% ٜٔ.ٚ% ٔٛ.ٛ% 

2 

تبدي وزارة 
التربية والتعميم 
العالي استعداًدا 

لُمواجية 
 األزمات.

ٖٙ ٜٚ ٖٔٓ ٛٔ ٜٚ 

ٖ.ٓٛ ٔ.ٖٓ ٖ 
ٔٗ.ٙ% ٔٛ.ٖ% ٖٓ.ٔ% ٔٛ.ٛ% ٔٛ.ٖ% 

3 

تنّمي وزارة 
التربية والتعميم 
العالي قدرات 
القادة والعاممين 
عمى ميارات 
 إدارة األزمات.

ٖٚ ٔٓٗ ٕٔٚ ٛٛ ٗٓ 

ٕ.ٛٔ ٔ.ٕٔ ٛ 

ٔٙ.ٜ% ٕٗ.ٔ% ٕٜ.ٗ% ٕٓ.ٗ% ٜ.ٖ% 

4 

تظير وزارة 
التربية والتعميم 
العالي نوع 
الجدية في 
االلتزام 

باالجتماعات 
الدورية لمنقاش 
المفتوح حول 
 معوقات العمل.

٘ٗ ٜ٘ ٔٗٓ ٔٔٓ ٜٙ 

ٖ.ٜٔ ٔ.ٕٕ ٕ 

ٕٔ.٘% ٖٔ.ٚ% ٖٕ.ٗ% ٕ٘.٘% ٔٙ% 
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منخفض  الفقرة الرقم
 مرتفع مرتفع متوسطة منخفض جدِّا

 جدِّا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

5 

تربط وزارة 
والتعميم  التربية

العالي بيئتيا 
الداخميَّة بالبيئة 
الخارجيَّة وذلك 
الستطالع اآلراء 
والوصول إلى 

حاجات 
وتطمعات 
 المجتمع.

ٛٔ ٜٕ ٕٔٔ ٛٓ ٘ٛ 

ٕ.ٛٚ ٔ.ٕٜ ٚ 

ٔٛ.ٛ% ٕٔ.ٖ% ٕٛ% ٔٛ.ٜ٘% ٖٔ.ٗ% 

6 

يعمل القائد 
اإلداري في 
وزارة التربية 
والتعميم العالي 
عمى اتخاذ 
القرارات 
في  المناسبة

 ظل األزمة.

ٕ٘ ٜ٘ ٖٔٚ ٔٓ٘ ٜٚ 

ٖ.ٕٖ ٔ.ٕٗ ٔ 

ٕٔ % ٖٔ.ٚ% ٖٔ.ٚ% ٕٗ.ٖ% ٔٛ.ٖ% 

7 

جاىزية 
المعمومات 
والبيانات 

واإلحصائيات 
الدقيقة 

والصحيحة بكل 
ما يخص 

قطاعات الوزارة 
 وقت األزمة.

ٙٙ ٙ٘ ٖٔٛ ٜٛ ٙ٘ 

ٖ.ٓٚ ٔ.ٕٙ ٗ 

ٔ٘.ٖ% ٔ٘% ٖٔ.ٜ% ٕٕ.ٚ% ٔ٘% 

8 

يستعين قادة 
رة بالخبرات الوزا

المينية 
والميارية 
لمعاممين 

الحاليين في 
 مواجية األزمة.

ٜٙ ٜٛ ٕٕٔ ٔٓٓ ٕ٘ 

ٕ.ٜ٘ ٔ.ٕ٘ ٙ 

ٔٙ% ٕٓ.ٙ% ٕٛ.ٕ% ٕٖ.ٔ% ٕٔ% 
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منخفض  الفقرة الرقم
 مرتفع مرتفع متوسطة منخفض جدِّا

 جدِّا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

9 

توفر وزارة 
التربية والتعميم 
العالي قسًما 
ا إلدارة  مختصِّ
األزمات 

مختص بالقياس 
والتنبؤ باألزمات 
بكافة أنواعيا 

 -)إدارية 
روب كوارث وح

 (وبائية -

ٔٓٚ ٔٓٛ ٕٔٓ ٜ٘ ٖٛ 

ٕ.٘ٚ ٔ.ٕٗ ٔٓ 

ٕٗ.ٛ% ٕ٘% ٕٚ.ٛ% ٖٔ.ٚ% ٛ.ٛ% 

10 

توفر وزارة 
التربية والتعميم 

العالي 
استراتيجيات 
وسيناريوىات 
دارة  لقيادة وا 
األزمَّة داخل 
نظاميا 
 التعميمي.

ٜٖ ٕٔٓ ٕٔٛ ٙٓ ٜٗ 

ٕ.ٚٓ ٔ.ٕٚ ٜ 

ٕٔ.٘% ٕٖ.ٙ% ٕٜ.ٙ% ٖٔ.ٜ% ٔٔ.ٖ% 

  ٕٓ.ٔٔ ٓ٘.ٜٕ قياس الكميالم 

( أن الفقرة التي نصَّت عمى كفاءة القرارات المتخذة من قبل القائد اإلداري 5يبين الجدول )    

في األزمات احتمت المرتبة األولى؛ إذ بمغ عدد الذين وافقوا ىذا الرأي )مرتفع جدِّا، مرتفع( قرابة 

؛ حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرة % تقريًبا من العينة الكمية، أي ما يقارب النصفٖٗ

؛ مما يشير إلى تجانس نسبي في االستجابات عمى ىذه الفقرة. ٕٗ.ٔبانحراف معياري  ٖٕ.ٖ

ثم بعد ذلك احتمت الفقرة التي تؤكد عمى جدية الوزارة في مناقشة معوقات العمل المرتبة الثانية؛ 

يًبا من العينة الكمية؛ حيث بمغ المتوسط % تقر ٕٗإذ بمغ عدد الذين وافقوا ىذا الرأي قرابة 
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؛ مما يشير إلى تجانس نسبي في ٕٕ.ٔبانحراف معياري  ٜٔ.ٖالحسابي ليذه الفقرة 

االستجابات عمى ىذه الفقرة أيًضا. ثم جاءت في المرتبة الثالثة الفقرة التي تفيد بإبداء الوزارة 

% تقريًبا من العينة ٖٙذا الرأي قرابة استعداًدا لمواجية األزمات؛ إذ بمغ عدد الذين وافقوا ى

؛ مما يشير إلى ٖٓ.ٔبانحراف معياري  ٛٓ.ٖالكمية، وقد بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرة 

تجانس نسبي أقل في االستجابات عمى ىذه الفقرة. بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة الفقرة 

راتيجيات وسيناريوىات لقيادة األزمة؛ إذ بمغ عدد التي تفيد بتوفير وزارة التربية والتعميم العالي است

% تقريًبا من العينة ٘ٗالذين أفادوا بعدم الموافقة بشكل عام )منخفض جدِّا، منخفض( قرابة 

مما يشير إلى  ٕٚ.ٔبانحراف معياري  ٓٚ.ٕالكمية؛ حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرة 

جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تستفسر تجانس نسبي في االستجابات عمى ىذه الفقرة. و 

عن توفر قسم خاص إلدارة األزمات والتنبؤ بيا؛ إذ بمغ عدد الذين أفادوا بعدم الموافقة بشكل عام 

% تقريًبا من العينة الكمية أي نصف عينة الدراسة، وقد بمغ ٓ٘)منخفض جدِّا، منخفض( قرابة 

؛ مما يشير إلى تجانس نسبي في ٕٗ.ٔراف معياري بانح ٚ٘.ٕالمتوسط الحسابي ليذه الفقرة 

االستجابات عمى ىذه الفقرة أيًضا. وقد بمغ المتوسط العام لألداء عمى مقياس مواجية األزمة 

 . ٕٓ.ٔٔبانحراف معياري  ٓ٘.ٜٕ

          لتوفير معيار حكم منطقي إحصائي حول مستوى مواجية األزمة تم بعد ذلك

            التجريبي المحسوب بالمتوسط الحسابي الفرضي لكل فقرة مقارنة المتوسط الحسابي 

(، والذي يتم الحصول عميو من خالل ٖٓ(، والمقياس ككل لممقياس )ويساوي ٖ)وىنا يساوي 

حاصل ضرب القيمة الوسطى لتدريج ليكرت في عدد مفردات المقياس، والتحقق من داللة 

وسط المجتمع الفرضي من خالل حساب قيمة اختبار الفروق بين متوسط العينة )التجريبي( ومت

( قيم اختبار ت لمجموعة واحدة 6(، ويبين جدول )One sample test"ت" لمعينة الواحدة )

 .274بدرجات حرية 
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 (ٙجدول رقم )

المتوسط الحسابي  الفقرة الرقم
 التجريبي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الدرجة t الفرضي

ٔ 
والتعميم العالي توفر وزارة التربية 

المناخ التنظيمي الذي يحمل ثقافة 
 إدارة األزمات.

 متوسطة 572. ٖ 1.34648 3.0370

تبدي وزارة التربية والتعميم العالي  2
 متوسطة 1.261 ٖ 1.29726 3.0787 استعداًدا لُمواجية األزمات.

3 
تنّمي وزارة التربية والتعميم العالي 

ارات قدرات القادة والعاممين عمى مي
 إدارة األزمات.

 منخفضة **3.267- ٖ 1.20751 2.8102

4 
تظير وزارة التربية والتعميم العالي 
نوع الجدية في االلتزام باالجتماعات 

الدورية لمنقاش المفتوح حول 
 معوقات العمل.

 مرتفعة **3.184 ٖ 1.22409 3.1875

5 
تربط وزارة التربية والتعميم العالي 

البيئة الخارجيَّة؛ بيئتيا الداخميَّة ب
وذلك الستطالع اآلراء والوصول 
 إلى حاجات وتطمعات المجتمع.

 منخفضة **2.159- ٖ 1.29268 2.8657

6 
يعمل القائد اإلداري في وزارة التربية 
والتعميم العالي عمى اتخاذ القرارات 

 المناسبة في ظل األزمة.
 مرتفعة **3.874 ٖ 1.24201 3.2315

7 
ت والبيانات جاىزية المعموما

واإلحصائيات الدقيقة والصحيحة 
بكل ما يخص قطاعات الوزارة وقت 

 األزمة.

 متوسطة 1.183 ٖ 1.26048 3.0718

8 
يستعين قادة الوزارة بالخبرات المينية 
والميارية لمعاممين الحاليين في 

 مواجية األزمة.
 متوسطة 886.- ٖ 1.24846 2.9468

9 

العالي توفر وزارة التربية والتعميم 
ا إلدارة األزمات يختص  قسًما مختصِّ

بالقياس والتنبؤ باألزمات بكافة 
 -كوارث وحروب  -أنواعيا )إدارية 

 وبائية(.

 منخفضة **7.237- ٖ 1.24313 2.5671

10 
توفر وزارة التربية والتعميم العالي 
استراتيجيات وسيناريوىات لقيادة 
دارة األزمة داخل نظاميا  وا 

 التعميمي.

 منخفضة **4.940- ٖ 1.26608 2.6991

 متوسطة ٕٜ٘.ٓ- ٖٓ ٕٓ.ٔٔ ٓ٘.ٜٕ المقياس الكمي ٔٔ
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( أن عدًدا من الفقرات لم تمتمك داللة إحصائية لمفرق بين متوسطيا 6يبين الجدول )
(، والذي يفيد بأن الدرجة كانت متوسطة، وىي ٖالتجريبي والمتوسط الفرضي، والذي يساوي )

، إضافة إلى أن المتوسط العام لمقياس مواجية األزمة تمتع أيًضا (ٛ، ٚ، ٕ، ٔالفقرات )
بمستوى متوسط؛ مما يشير إلى أن مجموعة الدراسة ترى أن المستوى العام ألداء الوزارة في 
التعامل مع األزمة كان متوسًطا، وذلك يشير إلى منطقية االستجابات المتوسطة، والتي تدل عمى 

 قيق األداء المطموب منيا في بداية األزمة.تأخر وتراخي الوزارة في تح

( إلى أن بعض الفقرات امتمكت متوسطات حسابية أقل من 6كما يشير الجدول )
المتوسط الفرضي بشكل دال إحصائيِّا، األمر الذي يشير إلى ضعف من قبل الوزارة في بعض 

التي تضمنتيا ىذه (؛ مما يفيد بوجوب تنمية الجوانب ٓٔ، ٜ، ٘، ٖالجوانب، وذلك لمفقرات )
الفقرات، كتنمية قدرات العاممين عمى مواجية األزمات، وتوفير قسم مختص إلدارة األزمات، 
وتوفير استراتيجيات وسيناريوىات في حال حدوث األزمة، رغم أن انعكاس ىذه الجوانب عمى 

 أرض الواقع ما يزال ضعيًفا ويستدعي التدخل السريع.

الوحيدة التي أفاد أفراد عينة الدراسة بوجودىا وتمتعت  كما تظير النتائج أن الفقرة
(، والتي تفيد بالجدية الواضحة من قبل الوزارة لفتح النقاشات ٗبمستوى عام مرتفع ىي الفقرة )

 حول معوقات العمل. 

 ثانًيا: اإلجابة عن السؤال الثاني:
العاممين في وزارة  ينص السؤال الثاني لمدراسة الحالية عمى "ىل توجد فروق في تقديرات

( تعزى الختالف المركز (Covid-19التربية والتعميم العالي لدور الوزارة في إدارة األزمة الحالية 
الوظيفي )معمم، رئيس قسم، مساعد مدير مدرسة، مدير مدرسة، مدرس في التعميم العالي، موجو 

 تعميمية(؟ فني( والقطاع اإلداري )تعميم عام، تعميم خاص، تعميم عالي، مناطق

( لمعرفة (Two way Anovaلإلجابة عن ىذا السؤال تم إجراء تحميل التباين الثنائي 
أثر اختالف المركز الوظيفي والقطاع اإلداري عمى استجابات عينة الدراسة عمى مقياس مواجية 
         األزمة. بداية تم حساب اإلحصاءات الوصفية لممجموعات، وذلك كما ىو موضح في

 (.7)جدول 
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 (ٚالجدول رقم )
 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القطاع اإلداري المركز الوظيفي

 251 11.31313 31.4104 عام معمم
 10 10.97522 25.3000 خاص

 ٓ ٓ ٓ تعميم عالي
 ٓ ٓ ٓ مناطق تعميمية

 261 ٖ٘ٛٓٗ.ٔٔ ٕٙٚٔ.ٖٔ المجموع
 82 10.39257 26.3415 عام رئيس قسم

 2 14.84924 23.5000 اصخ
 0 ٓٓ.ٓ 0 تعميم عالي

 0 0 0 مناطق تعميمية
 ٗٛ ٖٓٗٓٗ.ٓٔ ٖٕٛٚ.ٕٙ المجموع

 23 10.69687 29.1739 عام مساعد مدير
 4 11.08678 25.7500 خاص

 ٓ ٓٓ.ٓ ٓ تعميم عالي
 ٓ ٓ ٓ مناطق تعميمية

 ٕٚ ٔٗٛٓٙ.ٓٔ 28.6667 المجموع
 ٜٕ ٓٙٔٓٛ.ٜ 28.0000 عام مدير مدرسة

 ٔ ٓ 50.0000 خاص
 ٓ ٓ ٓ تعميم عالي

 ٓ ٓ ٓ مناطق تعميمية
 ٖٓ ٖٖٔ٘ٗ.ٓٔ ٖٖٖٚ.ٕٛ المجموع

 ٓ ٓ ٓ عام مدرس تعميم عالي
 ٓ ٓ ٓ خاص

 11 7.72599 23.9091 تعميم عالي
 ٓ ٓ ٓ مناطق تعميمية

 11 7.72599 23.9091 المجموع
 ٓ ٓ ٓ عام فني

 ٓ ٓ ٓ خاص
 ٓ ٓ ٓ عاليتعميم 

 ٜٔ ٜٙ٘ٛٗ.ٚ ٕٖٕٙ.ٕٙ مناطق تعميمية
 ٜٔ 7.48956 26.2632 المجموع

 385 11.14297 29.9403 عام المجموع
 17 11.88455 26.6471 خاص

 11 7.72599 23.9091 تعميم عالي
 19 7.48956 26.2632 مناطق تعميمية

 432 11.01591 29.4954 المجموع
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توسط الحسابي لألداء العام عمى المقياس كان األعمى لمجموعة ( أن الم7يبين الجدول )
، مما يشير إلى تباين نسبّي ٖٗ.ٔٔوبانحراف معياري  ٛٔ.ٖٔالمعممين بمتوسط حسابي بمغ 

في االستجابات، بينما بمغ المتوسط الحسابي لألداء عمى المقياس لمجموعة العاممين تبًعا 
بانحراف  ٜٗ.ٜٕاممين في القطاع العام؛ حيث بمغ الختالف قطاع العمل األعمى ألولئك الع

، مما يشير إلى تباين نسبّي أيًضا في االستجابات. ولمعرفة إن كانت ىذه ٗٔ.ٔٔمعياري 
( وذلك Two way ANOVAالفروق الظاىرية دالة إحصائيِّا تم إجراء تحميل التباين األحادي )

 (.8كما ىو موضح في جدول )
 (ٛالجدول رقم )

مجموع  باينمصدر الت
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

F مربع ايتا  الداللة
 الجزئي

 043. 002. 3.749 437.387 5 2186.936 المركز الوظيفي
 004. 205. 1.609 187.740 1 187.740 القطاع

 014. 115. 1.985 231.632 3 694.896 المركز*القطاع
    116.665 422 49232.420 الخطأ
     ٖٔٗ ٕٜٜ.ٖٕٔٓ٘ الكمي

 ( ما يمي: 8يبين الجدول )
، وكانت دالة إحصائيِّا عند ٘ٚ.ٖألثر اختالف المركز الوظيفي  Fبمغت قيمة اختبار  .ٚ

، مما يشير إلى وجود فروق في استجابات عينة الدراسة عمى مقياس وجيات نظر ٔٓ.ٓ
الوظيفي. كما بمغ  العاممين في وزارة التربية في مواجية األزمة تعزى الختالف المركز

؛ مما يشير إلى أثر صغير تبًعا لما أشار لو كل من مايمز وشيفمين ٗٓ.ٓمعامل حجم األثر 
(Miles & Shevlin, 2001). 

، وكانت غير دالة إحصائيِّا؛ مما ٔٙ.ٔألثر اختالف قطاع العمل  Fبمغت قيمة اختبار  .ٛ
قياس وجيات نظر العاممين يشير إلى عدم وجود فروق في استجابات عينة الدراسة عمى م

في وزارة التربية في مواجية األزمة تعزى الختالف قطاع العمل. كما بمغ معامل حجم األثر 
 مما يشير إلى انعدام األثر تقريًبا، وذلك يتواءم مع انعدام الداللة. ٗٓٓ.ٓ
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ر ، وكانت غيٜٜ.ٔألثر التفاعل بين المركز الوظيفي وقطاع العمل  Fبمغت قيمة اختبار  .ٜ
دالة إحصائيِّا؛ مما يشير إلى عدم وجود فروق في استجابات عينة الدراسة عمى مقياس 
         وجيات نظر العاممين في وزارة التربية في مواجية األزمة تعزى لمتفاعل بينيما. كما 

         ، مما يشير إلى انعدام األثر تقريًبا؛ وذلك يتواءم مع ٗٔٓ.ٓبمغ معامل حجم األثر 
 دام الداللة.انع

ولمعرفة اتجاه ىذه الفروق فيما يخص المركز الوظيفي تم إجراء تحميل المقارنات البعدية 
(Post Hoc( باستخدام معامل )LSD( ؛ وذلك كما ىو موضح في جدول)9.) 

 (ٜالجدول رقم )

 الداللة الخطأ المعياري متوسط الفرق  

 000. 1.35494 4.9024 رئيس قسم معمم
 251. 2.18355 2.5096 رمساعد مدي
 241. 2.08226 2.4429 مدير

 029. 3.32458 7.2672 مدرس تعميم عالي
 056. 2.56656 4.9131 فني

 317. 2.38951 2.3929- مساعد مدير رئيس قسم
 285. 2.29732 2.4595- مدير

 495. 3.46334 2.3647 مدرس تعميم عالي
 997. 2.74392 0107. فني

 981. 2.86526 0667.- مدير رمساعد مدي
 219. 3.86352 4.7576 مدرس تعميم عالي

 458. 3.23437 2.4035 فني
 206. 3.80719 4.8242 مدرس تعميم عالي مدير

 436. 3.16687 2.4702 فني
 565. ٕٕٜٓٓ.ٗ ٖٔٗ٘.ٕ- فني مدرس تعميم عالي
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تة لممراكز الوظيفية المختمفة ( أن المقارنات البعدية بين المجموعات الس9يبين الجدول )
أظيرت عدم وجود فروق إحصائية في تقييميم لمواجية األزمة من قبل وزارة التربية والتعميم 
العالي الكويتية لجميع المراكز الوظيفي؛ حيث تقاربت اآلراء بينيم، ما عدا مجموعة المعممين 

نظرائيم من رؤساء األقسام  التي امتمكت متوسطات أعمى في نظرتيم ألداء الوزارة أعمى من
والمدرسين العاممين في التعميم العالي؛ حيث كانت ىذه الفروق دالة إحصائيِّا، مما يشير إلى آراء 

من قبل ىذه الفئة، وىي نتيجة منطقية  (Covid-19)إيجابية نحو طريقة تعامل الوزارة مع أزمة 
والتعميمي؛ حيث يتمثل إطار وحدود عمل  ومتوقعة من ِقبل المعممين العاممين في الميدان التربوي

المعمم في التعامالت اليومية مع الطالب بشكل مباشر ومدى تحصيمو وتقدمو العممي، وتمثل 
األمور اإلدارية والفنية أمًرا ثانويِّا بالنسبة لو؛ حيث إن التقييم النيائي ألداء الوزارة يكاد يكون 

 مستجدات.غير قائم عمى معرفة تامة ودراية وضحة بال
 إجابة السؤال الثالث: 

ما التصور المقترح لرفع كفاءة أداء وزارة التربية والتعميم العالي الكويتية إلدارة األزمات  -
 التربوية؟

تم اإلجابة عن السؤال الثالث، باقتراح تصور بناء عمى المعطيات البيانية السابقة لمنتائج،     
 ة إلدارة األزمة التربوية في دولة الكويت.والتي دلت عمى الحاجة لوجود آلية مقترح
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 التوصيات: 

 إنشاء جياز وطني خاص باألزمات بكافة أنواعيا يضم كفاءات وطنية متخّصصة. -
 تبّني تصور إدارة التتبع التعميمي عمى أرض الواقع بما يتناسب مع رؤية الدولة. -
 ة الحديثة.تدريب وتعميم العاممين في السمك التعميمي عمى األساليب التقني -
 نشر ثقافة إدارة األزمات بأنواعيا في المنظومة التعميمية والتربوية. -
 .استحداث البحوث العممية واستشراف استراتيجيات وسيناريوىات إلدارة األزمات التربوية -
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 المراجع:
 الكتب العممية

 م.ٕٙٓٓ. عّمان: دار الشروق، قضايا معاصرة في اإلدارة التربويةأحمد بطاح.  -
. المترجمون عودة المجالي وسعاد إدارة األزمات قبل حدوثياإّيان متروف وغس أناغنوس.  -

 م.ٕٔٔٓالمجالي. الكويت: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع، 
دارة األزماتعبد السالم أبو قحف.  - . االسكندرية: دار الجامعة الجديدة، اإلدارة االستراتيجية وا 

 م.ٕٕٓٓ
 م.ٕٔٔٓ. دمشق: دار القمم، لتعميم والتعممحول اعبد الكريم بكار.  -
 م.ٖٜٜٔ. القاىرة: مكتبة مدبولي، إدارة األزماتمحسن الخضيري.  -
 م.ٜٜٚٔ. القاىرة: مكتبة عين شمس، المدير واالتجاىات اإلدارية الحديثةمحمد إبراىيم.  -
دارة األزمات التربويةوصفي اليزايمة.  -  م.ٕٗٓٓ. إربد: عالم الكتب، القيادة وا 

 ورّيات الدّ 
محمود أبو سمرة و زمالؤه . "إدارة األزمات لدى أقسام التربية الرياضية ودوائرىا في  -

مجمة جامعة مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية من وجية نظر طمبتيا." 
 .35م(، ص ٕٔٔٓ) ٔ.ٗٔ األزىر

تحقق من رنا المومني . "التكامل بين التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي كطريقتين لم -
مجمة البنية العاممية لمقياس مكنزي المتعددة ) الصورة السعودية (." 

 .ٓٗ٘ - ٗٓ٘م (: ٕٚٔٓ) ٗ. ٛٔ العموم التربوية والنفسية
 األبحاث العممية

رياض النوايسة . أنموذج مقترح إلدارة األزمات في وزارة التربية والتعميم في ضوء الواقع  -
طروحة دكتوراة. جامعة عمان العربية واالتجاىات اإلدارية المعاصرة. أ

 م.ٕٙٓٓلمدراسات العميا . عّمان، 
سعيد الشمراني . إدارة األزمات ومعوقاتيا في مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية  -

 م.ٕٗٓٓالسعودية. رسالة ماجستير. جامعة اليرموك . األردن، 
في مؤسسات التعميم العالي في محمد القرم. تطوير أنموذج إلدارة األزمات ومعوقاتيا  -

 م.ٕٛٓٓاألردن. أطروحة دكتوراة. الجامعة األردنية . عمان، 
ناىد الموسى . إدارة األزمات في مدارس التعميم العام بمدينة الرياض: تصور مقترح.  -

 م.ٕٙٓٓأطروحة دكتوراة. جامعة الممك سعود . السعودية، 
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