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 الممخص
لدى قائدات َمدارس ىدفت الدراسة إلى التعرُّف عمى درجة توفُّر كفايات إدارة األزمات 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  بمحافظة بيشة من وجية نظر المعممات، والكشف عما إذا كانت
 ( بين متوسطات استجابات عيّْنة الدراسة لدرجة توفُّر ِكفايات إدارة األزمات ≥ α (0.05مستوى الداللة 

الدورات  –سنوات الخبرة -بمحافظة بيشة تعزى لمتغيرات: )المرحمة التعميميَّة لدى قائدات َمدارس
واعتمدت عمى االستبانة كأداة لجمع ج الوصفي االرتباطي، واستخدمت الدراسة المنيالتدريبيَّة(، 

معممة بإدارة تعميم محافظة بيشة لمعام ( ٜٖٕ٘)المعمومات والتي طبقت عمى عينة بمغت 
ىـ، وتوصمت الدراسة  إلى أن درجة توفر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات ٔٗٗٔ/ ٓٗٗٔالدارسى

مات جاءت عالية في )التخطيط والتنظيم والتوجيو المدارس بمحافظة بيشة من وجية نظر المعم
( بين أفراد عيّْنة α ≤0ٓ٘ٓعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )  والمتابعة(

الدّْراسة حول درجة توفر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة بيشة من وجية نظر 
الدورات التدريبيَّة(، وفي ضوء ىذه النتائج  –سنوات الخبرة -التعميميَّةالمعممات تعزى لمتغيرات )المرحمة 

أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية وورش عمل لقائدات المدارس حول كفايات إدارة األزمات، 
 وكيفية توظيفيا داخل المدارس0

 القيادة 0 –الكفايات  – إدارة األزمات : الكممات المفتاحية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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Abstract 
The study aimed to identify the degree of availability of crisis 

management competencies among school leaders in Bisha governorate 
from the teachers ’point of view, and to reveal whether there are 
statistically significant differences at the significance level (α 0.05) 
between the mean responses of the study sample to the degree of 
availability of crisis management competencies among school leaders In 
Bisha governorate, it is attributed to variables: (educational stage - 
years of experience - training courses), and the study used the 
correlative descriptive approach, and relied on the questionnaire as a 
tool for collecting information, which was applied to a sample of (2395) 
a teacher in the Bisha Governorate Education Department for the 
academic year 1440/1441 AH, and the study concluded that The 
degree of availability of crisis management competencies among school 
leaders in Bisha governorate from the teachers ’point of view was high 
in (planning, organizing, directing and following up). There were no 
statistically significant differences at the significance level (α 0.05≥) 
between the study sample members about the degree of availability of 
crisis management competencies among school leaders In Bisha 
governorate from the teachers ’point of view, it is attributed to the 
variables (educational stage - years of experience - training courses), 
and in light of these results the study recommended the necessity of 
holding a role Training and workshops for school leaders on crisis 
management competencies, and how to employ them in schools.  
Key words: crisis management - competencies - leadership. 
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 مقّدمة:
يشيد العصر الحالي عديدا من التطورات المتسارعة نتيجة االنفجار المعرفي، والتي أحدثت تغيرات 
في شتى مجاالت الحياة، وال سيما المجال التعميمي والتربوي، مما تشكل تحدًيا لمقيادة التربوية في 

 ا0  امتالكيا لمكفايات والقدرات التي تؤىميا لمقيام بالميام الموكمة إليي
والمؤسسات التَّعميميَّة كغيرىا من المؤسسات تواجو الكثير من التغيرات واألزمات، ومن مالمحيا 
زيادة الفترات، وزيادة التسرب من الطالب، وتخمف المناىج عن العصر، وأزمة المباني، وأزمة المعممين، 

(0 إضافة إلى أزمة ٕٗ، ٕٔٔٓ وأزمة العنف في المدارس، وأزمة التنسيق في السياسة التعميمية )الغيث،
غالق المدارس أمام الماليين من  Coved- 19جائحة كورونا   التي تسببت في تعميق الدراسة، وا 

 الطالب والطالبات في دول العالم المختمفة، ومنيا المممكة العربية السعودية0
يمية؛ مما يفرض ونتيجة ليذه األزمات والتي تؤدي إلى إحداث خمل يؤثر عمى سير العممية التعم

عمى المؤسسات التعميمية وجود قيادة تربوية وتعميمية بمواصفات خاصة لمتعامل معيا لمنع حدوثيا أو 
الحد من آثارىا، وعميو تحتاج القيادة التربوية إلى كفايات تمكنيا من مواجية تمك األزمات التي قد تحدث 

 (0   ٜٕٔ، ٕٔٔٓاهلل، أو محتمل حدوثيا وفق األساليب اإلدارية الحديثة )عوض 
وتعد إدارة األزمات إدارة المستقبل والحاضر، فيي تبنى عمى العمم والمعرفة، وتعمل عمى حماية 
المؤسسة التعميمية واالرتقاء بأدائيا، والمحافظة عمى سالمة العاممين في الحقل التعميمي مع معالجة أي 

دي إلى إحداث أزمة مستقبمية، ومن ثم خمل وتصور يعيب أحد قطاعاتيا أو معالجة أي سبب قد يؤ 
 (0    ٗٔ، ٖٕٔٓتحتفظ المدرسة بحيويتيا وزيادة إنتاجيتيا )عبد الخالق، 

والنجاح في إدارة األزمات المدرسية تتطمب تمتع قائد المدرسة بكفايات التنظيم السميم والتوجيو من 
بيئية المحيطة باألزمة، وشرح خالل قدرتو  عمى معرفة إمكانات أعضاء فريق األزمات، والظروف ال

طبيعة الميمة، ووصف العمل نفسو، ونطاق التداخل، واليدف من التدخل، وتفويض السمطات، 
دارة أنظمة  والتنسيق فيما يتعمق بكيفية معالجة حدوث األزمة، ووضع وتحسين قنوات االتصال وا 

 (0٘ٓٔ، ٜٕٓٓمة  )آل شميخ، المعمومات، بما يسيم في جودة اتخاذ القرارات والحد من خطورة األز 
( ٜٕٓٓوألىمية توافر كفايات إدارة األزمات فقدت أوصت بعض الدراسات كدراسة آل شميخ )

عمى ضرورة إدراج برامج تدريبية في مجال إدارة األزمات ضمن الخطة السنوية لمتدريب التربوي لقائدات 
( ٕٛٔٓات المدرسية،  ودراسة المشاقبة )المدارس إلكسابين الكفايات والميارات الالزمة إلدارة األزم

 عمى زيادة وعي مديري المدارس بأىمية امتالك كفايات إدارة األزمات المدرسية0
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وتوافر كفايات إدارة األزمات المدرسية يسيم في زيادة إنتاجية العاممين وتركيز جيودىم وعدم 
 ء بالعممية والتعميمية0انشغاليم باألزمة، وزيادة الثقة بينيم، مما ينعكس عمى االرتقا

 مشكمة البحث وأسئمته:
تعددت األزمات المدرسية في المممكة العربية السعودية نتيجة القصور في كثير من مفاىيم اإلدارة 
لدى كثير من إداري المدرسة، واتساق عمل المديرين بالطابع الروتيني، وانحدار الدور الفني لمدير 

 (0ٕٗ، ٕٔٔٓير العممية التعميمية )الغيث، المدرسة خاصة في مجال تخطيط وتطو 

وألىمية توافر كفايات إدارة األزمات لدى القيادات التربوية فقدت أوصت بعض الدراسات كدراسة 
( بضرورة عقد دورات تدريبية في مجال إدارة األزمات لقائدات المدارس من أجل ٕٔٔٓالغيث )

 كل صحيح والحد من آثارىا السمبية0إكسابين الميارات الالزمة لمتعامل مع األزمات بش

وعمى الرغم من االتفاق عمى خطورة األزمات المدرسية وتداعياتيا عمى استقرار وتحقيق 
أىداف العممية التعميمية داخل المدرسة؛ إال أنو من المالحظ تزايد وتسارع ظيور تمك األزمات 

رسية بأىمية إدارة األزمات في المدارس السعودية ،  وضعف مستوى الوعي لدى القيادات المد
 (0ٙٓٔ، ٜٕٓٓداخل المدارس، وافتقاد تمك القيادات لكفايات إدارة األزمة )آل شميخ، 

( عمى وجود قصور في كفايات إدارة ٕ٘، ٕٔٔٓوأكدت عديد من الدراسات كدراسة الغيث )
مدرسية، ودراسة األزمات المدرسية لدى مديرات المدارس، وعدم وجود تصور واضح لمواجية األزمات ال

( عمى وجود قصور في وعي مدراء المدارس بأىمية إدارة األزمات المدرسية والتخطيط ٕٔٔٓالزلفي )
( عمى أن ىناك نقص في كفايات مدراء المدارس في إدارة ٜٛٔ، ٕٕٔٓليا، ودراسة السعدية ) المسبق

 األزمات المدرسية0

الحاجة لمكشف عن درجة توفر كفايات إدارة  وفي ضوء ما تقدم فإنو يمكن تحديد مشكمة البحث في 
 األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة بيشة، ويمكن تحديد مشكمة البحث في السؤالين التاليين:

ما درجة توفُّر ِكفايات إدارة األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة بيشة من وجية نظر  -1
 الُمعمّْمات؟

( حول متوسطات   ≥ α (0.05مستوى الداللة  ىل ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند -2
استجابات عيّْنة الدراسة حول درجة توفُّر ِكفايات إدارة األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة 

 الدورات التدريبيَّة(؟ –سنوات الخبرة -بيشة تُعَزى لمتغيّْرات: )المرحمة التعميميَّة
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 أهداف البحث:
توفُّر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات َمدارس ىدف البحث إلى التعرُّف عمى درجة 

           بمحافظة بيشة من وجية نظر المعممات، والكشف عما إذا كانت توجد فروق ذات
          ( بين متوسطات استجابات عيّْنة الدراسة ≥ α (0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

            دات َمدارس بمحافظة بيشة تعزى لمتغيرات:لدرجة توفُّر ِكفايات إدارة األزمات لدى قائ
 الدورات التدريبيَّة(0 –سنوات الخبرة -)المرحمة التعميميَّة
 البحث فيما يمي:  من المؤمَّل أن تُفيد نتائج  أهمية البحث:

تبرز أىمية البحث من أىمية الموضوع ؛ حيث يتناول  كفايات إدارة أوًًَّل: األهمية النظريَّة:  .1
ألزمات؛ نظًرا لمتحديات التي تواجو المؤسسات التربوية، كما تساعد في تكوين إطاٍر مرجعي ا

 نظري عن الِكفايات التي تحتاجيا قائدةُ المدرسة؛ لمواجية األزمات المدرسية0
وقيام وزارة  Coved-19تتزامن الدراسة مع أزمة جائحة كورونا ثانًيا: األهمية التطبيقيَّة:  .2

كة القيادات التربوية بإدارة ىذه األزمة، واستجابة لتوجو وزارة التعميم لتطوير القيادات التعميم بمشار 
التربوية وتبني أنماط إدارية حديثة تواكب مستجدات النظام التعميمي، وتزويد متخذي القرار في 

 وزارة التعميم بمعمومات واقعية عن درجة توفر كفايات إدارة األزمات0
 مصطمحات البحث:

ُتعرف الِكفايات بأنَّيا: "قدرات ُمكتسبة تسمح بالسموك والعمل في  (Competencies) فاياتالكِ  .1
سياٍق ُمعيَّن، ويتكوَّن ُمحتواىا من معارف وميارات وقدرات واتجاىات ُمندِمَجة بشْكٍل ُمركَّب" 

 (0ٔ٘، ٕٕٔٓ)ليموب، 
ا بأنيا: أسموب إداري تعرف إدارة األزمة إجرائيً  : (Crisis Management) إدارة األزمات 0ٕ

تستخدمو قائدات مدارس التعميم العام لمتعامل مع األزمات المدرسية من خالل الكفايات التي 
تمتمكيا لمسيطرة عمى المواقف المفاجئة التي تمر بيا المدارس والحد من تفاقميا من خالل 

 استثمار الموارد المالية والبشرية المتاحة دخل وخارج المدرسة0
ُتعرف الباحثة كفايات (:  (Competencies Crisis Managementإدارة األزمات  كفايات .3

إدارة األزمات إجرائًيا بأنيا: القدرات المتوفّْرة لدى قائدات المدارس، والتي تسمح لينَّ بالعمل في 
تي تحصل ِسياٍق ُمعيٍَّن؛ لمواجية الحاالت الطارئة داخل المدرسة، وتُقاس إجرائيِّا بالدرجة الكمية ال

 عمييا نتيجة استجابة المعممات عمى فقرات أداة الدراسة التي ُأِعدَّت ليذا الغرض0
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 حدود البحث:
 :درجة توفُّر ِكفايات إدارة األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة بيشة0 الحدود الموضوعية 
 :يشة0ُطبّْقت الدراسة عمى عينة من ُمعمّْمات المدارس في محافظة ب الحدود البشرية 
 :ُطبّْقت الدراسة بمدارس البنات االبتدائية والمتوسّْطة والثانوية بمحافظة بيشة0 الحدود المكانية 
 :14400/ 1441ُطبّْقت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األوَّل  لمعام  الحدود الزمانية 

  األدب النظري والدراسات السابقة:
 مفهوم إدارة األزمات المدرسية:

األزمات في المؤسسات التعميمية بأنيا: " عممية مستمرة يتم مراجعة جميع عناصر تعرف إدارة 
فحصيا بصفة دورية دون التوقف عند حد معين، فالخطط الجيدة يجب تحديثيا عمى أساس من 
الخبرة والبحث والمتغيرات الطارئة بيدف الحفاظ عمى مجتمع المؤسسة التعميمية من خالل االستعداد 

 (0ٖٛٔ، ٕٓٔٓوالمميجي،  ضحاويألزمات" )لمتعامل مع ا
كما تعرف إدارة األزمة المدرسية عمى أنيا: " عممية اإلعداد والتقدير لممشكالت الداخمية 

واالستعداد والتحضير لمجابيتيا لكي تعود األمور إلى  التخطيطوالخارجية التي تيدد المدرسة ومن ثم 
 (0٘٘ٔ، ٕٗٔٓيال واليوسفي، منيا" )صاص قريبما كانت عميو قبل األزمة أو 

ومن خالل التعريفات يالحظ أنو عمى اختالف أصحابيا إال أنيم اتفقوا عمى مواجيتيا لمحد من 
تفاقميا والعمل عمى احتوائيا وتجنب حدوثيا في المستقبل، ويمكن تعريف إدارة األزمة بأنيا: مجموعة 

معمل في الظروف واإلمكانات المتاحة أثناء اإلجراءات المدرسية التي يتم اتخاذىا لتوجيو األفراد ل
حدوث األزمة والقدرة عمى اتخاذ القرارات المدرسية المناسبة والسريعة من ضمن البدائل المتاحة 

 0األضرارلمخروج من األزمة بأقل 
 أهمية إدارة األزمات المدرسية:

ذلك ألن الموارد  تبرز أىمية إدارة األزمات المدرسية من خالل: تقميل اليدر في الموارد،
التي تستيمك نتيجة وقوع األزمة تعتبر موارد ضائعة، والحد من اآلثار المعوقة لحالة عدم التأكد، 
والخسائر العارضة المحتممة من خالل تقميل درجة احتمالية وقوع األزمة، وتوقع األزمات 

ت المجتمع المدرسي، المتوقعة لمنع حدوثيا، وتوفير الثقة، واالستقرار، واألمن لدى جميع فئا
والتحرك المنتظم لمتدخل في التعامل مع األزمة، والمواجية الفورية وتحقيق السيطرة الكاممة 

 (0 ٕٗ، ٕٔٔٓ)الغيث، 



 أ/ شريفة ناصر مرعي القرني        درَجُة توفُّر كفايات إدارة األزمات
 محمد شريفأ.د/ شريف محمد 
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( أىمية إدارة األزمات المدرسية تتمثل في توفير القدرة العممية ٖٗ، ٕٛٓٓوذكر آل الشيخ )
مة، واالستغالل األمثل لمموارد واإلمكانات عمى استقراء وتنبؤ مصادر التيديد الواقعة والمحتم

المتاحة لمحد من آثار األزمة، والعمل عمى العودة إلى الحالة الطبيعية من خالل مجموعة 
جراءات االستعادة0  خطوات وا 

ومن خالل ما سبق يتبين أىمية إدارة األزمات المدرسية حيث يمكن وضع قائمة بالتيديدات 
يا، ووضع أولويَّاٍت ليا حسب أىميتيا ومدى تيديِدىا لممدرسة، وقدرتيا والَمخاطر الُمحتممة وتقييم

عمى تييئة المناخ المدرسي المالئم لممارسة عممية التدريس بعيًدا عن الضغوط النفسية والتشتت 
الذىني، والمحافظة عمى الموارد واإلمكانات المادية لممدرسة في حالة وقع األزمات أو التقميل من 

 متوقعة إلى أقل قدر ممكن، والتنبؤ باألزمات المستقبمية واتخاذ التدابير الوقائية0 ال الخسائر

 المبادئ األساسية إلدارة األزمات المدرسية:
( المبادئ األساسية إلدارة 2016(، وجميل )2012(، الينداوي )2008حدَّد ُكلّّ من بطاح )
 األزمات المدرسية فيما يمي:

حداث التأثير حشد القوى وتنظيميا: امتال -1 ك القوة من عوامل النجاح في مواجية األزمة وا 
المطموب في المحيط المحمي والدولي وفقا لنطاقيا، وييدف تنظيم القوى إلى حشد 

 اإلمكانيات المادية والبشرية كافَّة، وتعبئتيا معنويِّا تعبئًة ُتمكُّْنيا من مواجية األزمة0

التالُحق السريع والمتنامي إلحداث األزمة من ِحدَّة  السيطرة الُمستمرَّة عمى األحداث: يزيد -2
آثارىا السمبية الناتجة من استقطاب عوامل خارجية ُمَدعّْمة ليا، ولذلك فإنَّ التعاُمل معيا 

 يتطمَّب التفوُّق في السيطرة عمى أحداثيا، من خالل المعرفة الكاممة بتطوُّراتيا0

تقدُّم العممي الذي شيده العالم أثٌر بالٌغ في طبيعة الُمواجية السريعة ألحداث األزمة: كان لم -3
األزمات، التي أصبحت سريعة التطوُّر، فاستدعت التصدّْي السريع ليا ما ُيحتّْم وجوَد 

 الكوادر العممية الُمدرَّبة عمى مواجية األزمات0

ئة، فتتحتَّم التعاُون والمشاركة الفعَّالة: قد تعجز القدرات الُمتاحة عن مواجية األزمة الناش -4
بُمساندة خارجية ُتضاعف الطاقات عمى ُمواجيتيا، بل ُتساعد عمى اتساع  عمييااالستعانة 

 الرؤية والشمولية والتخصُّص وتكاُمل المواجية0
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ومن خالل ما سبق يتضح تعدد مبادئ إدارة األزمات المدرسية، والتي يجب عمى قائدة 
تباعيا المدرسة وفريق إدارة األزمات في المدرسة م ن التعرف عمى تمك المبادئ وكيفية تطبيقيا وا 

عند حدوث أي أزمة قد تتعرض ليا المدرسة، عمى أن تكون مواجية األزمة يتم بأسموب عممي 
 إداري متقن لتفادي  أضرارىا أو تقميل خسائرىا0

 متطمبات نجاح إدارة األزمات المدرسية:
المتطمبات والتي أشار إلييا عبد العال  لكي تنجح إدارة األزمات المدرسية يجب توفر بعض

 (  في اآلتي:ٖ٘، ٜٕٓٓ)

العمل عمى جعل التخطيط لألزمات جزًءا ميًما من التخطيط االستراتيجي وعنصًرا رئيًسا  -1
 من الخطة العامة لممدرسة؛ ألن األزمات تيدد تحقيق األىداف االستراتيجية ليا0

األزمات، واختبارىا تحت ظل ظروف  ضرورة التقييم والمراجعة الدورية لخطط إدارة -2
مشابية لحاالت األزمات الفعمية التي يمكن مجابيتيا، وبالتالي يتعمم األفراد تحت ظل 

جياد نفسي كبيرين0  ضغط وا 

التأكيد عمى ضرورة وجود نظام فعال لإلنذار المبكر، من أجل الوقاية من األزمات،  -3
 جنبيا في حال حدوثيا0 واالستعداد لمتعامل مع األزمات التي ال يمكن ت

ضرورة إنشاء فريق مدرب إلدارة األزمات، لمعمل خالل مراحل األزمة، بحيث يتم  -4
 استغالل األزمة وتحويميا إلى فرص إيجابية لصالح المدرسة0

ويتبين مما سبق أن النجاح في إدارة األزمات المدرسية تتطمب تمتع قائدة المدرسة بكفايات 
والتوجيو والمتابعة وتقويم األزمات، وذلك من خالل قدرتيا  عمى إعداد خطة  التخطيط والتنظيم السميم

عداد فريق إدارة األزمات ومعرفة إمكانات أعضاء كل عضو في الفريق، ومعرفة كافة  إدارة األزمة، وا 
جوانب األزمة، ودراسة وتحميل أركانيا، والظروف البيئية المحيطة باألزمة، ووضع وتحسين قنوات 

دارة أنظمة المعمومات0االتصا  ل وا 
 معوقات نجاح إدارة األزمات المدرسية:

 ( في اآلتي: ٕٛ، ٖٕٔٓتتمثل ىذه المعوقات كما أشار عبد الخالق )
توتر القيادة المؤسسية: وذلك بسبب التوتر والرغبة في الخروج من األزمة بسرعة ألنيا  -1

 خطر ييدد كيان المؤسسة التعميمية0



 أ/ شريفة ناصر مرعي القرني        درَجُة توفُّر كفايات إدارة األزمات
 محمد شريفأ.د/ شريف محمد 
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 القرار وخصوًصا في األزمات الشديدة وغير المتوقعة0 عدم القدرة عمى اتخاذ -2
 عدم توافر نظام معموماتي عن األزمات: مما يصعب من فعالية إدارة األزمات0 -3
قصور التخطيط أثناء األزمات: بسبب اختالف األىداف والسياسات والثقافات، وفي ضوء  -4

 افتراضات خطط الطوارئ واإلمكانات0
ت التي تحول دون نجاح إدارة األزمات المدرسية وتتمثل في ومما سبق يتضح تعدد المعوقا

انحصار دور قائدات المدارس في العمميات اإلدارية، وعدم االىتمام بالنواحي الفنية التي تحقق نقمة 
نوعية في األداء، وضعف الصالحيات الممنوحة لقائدات المدارس من قبل إدارات التعميم وخاصة في 

إدارة األزمة يتم تنفيذىا في إدارات التعميم، وكذلك ضعف العالقات  مجال التخطيط، حيث خطة
 والروابط المجتمعية لممدرسة، خصوًصا العالقات مع المجتمع المحمي بمؤسساتو المختمفة0

 كفايات إدارة األزمات المدرسية:
يتطمب التخطيط لألزمات قيام مدير المدرسة بالتعاون مع أعضاء فريق كفاية التخطيط:  .1

زمات بإجراء مسح كامل لموارد المدرسة، ورصد ومراقبة البيئة الداخمية والخارجية األ
لممدرسة، وتوقع المخاطر المحتمل حدوثيا، من خالل رصد وتحميل االحتماالت والتغيرات 
التي تشير بوقوع أزمة، وتحديد األزمات المحتممة في ضوء القيم والمتغيرات البيئية، ووضع 

عن طريق فحص األزمات وتحديد األزمة التي تمثل أىمية لممدرسة، أولويات لألزمات 
عداد سيناريوىات  واإلشارات التحذيرية التي تنذر بقرب وقوع األزمة كأساليب وقائية، وا 

 (0٘٘، ٜٕٓٓاألزمة )عبد العال، 

يقصد بالتنظيم التنسيق والتوافق المتكامل بين الجيود المختمفة التي تبذل كفاية التنظيم:  .2
دارة األزمة، بتحديد األعضاء الموكمة إلييم األعمال الخاصة بمعالجة األزمات، وميام إل

كل منيم، والمسئول عنيم، وسبل االتصال بيم، وخطوط السمطة واألنشطة التي سيقومون 
 (0ٔٙ، ٕٚٓٓبيا إلدارة األزمة، ومن الذي سيساعدىم)أبو فروة، 

فريق األزمات لخطوات أعضاء الفريق في يقصد بالتوجيو ترشيد قائد كفاية التوجيه:  .3
األعمال التي ترتبط بالمسئوليات الموزعة عمييم، وتوفير قاعدة المعمومات والتعميمات التي 
يتطمبيا التعامل مع األزمة، وسير العمل وحث العاممين عمى التعاون مع الفريق مع تقديم 

 (0ٙ٘، ٖٕٔٓالمقترحات لوقف انتشار األزمة )عبد الخالق، 
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يقصد بالمتابعة إشراف قائد فريق األزمات عمى كيفية سير العمل في كفاية المتابعة:  .4
موقف األزمة، والتأكد من صحة مسارات وتنفيذ خطط الطوارئ، وقيام كل عضو في 
الفريق بدوره، واستخدام الموارد المتاحة بشكل سميم، لتقديم اإلسناد والتعزيزات الالزمة 

عرفة مواطن الضعف لتفادييا، والقوة لإلبقاء عمييا )الغيث، لمواجية األزمة من أجل م
ٕٓٔٔ ،ٗٙ0) 

يقصد بو قيام مدير المدرسة بتشكيل فرق لمواجية كفاية تشكيل فريق مواجهة األزمات:  .5
من العاممين الذين تتوافر لدييم القدرة والرغبة في  ٛ-ٗاألزمات يضم كل واحد من 

مستويات وتخصصات مختمفة، وخبرات متكاممة،  التعامل مع األزمات، يتم اختيارىا من
 (0 ٙٗ، ٕٔٔٓويتم تدريبيم عمى إدارة األزمات)الغيث، 

يقصد باتخاذ القرار اختيار البديل المناسب من عدة بدائل، في ضوء كفاية اتخاذ القرار:  .6
بعض المعايير المحتممة في إمكانية تنفيذ القرار في حدود اإلمكانات المتاحة في موقف 

زمة، وضيق الوقت وسرعة األحداث، وقبول وتجاوب العاممين في المدرسة، والبساطة األ
 (0ٓٙ، ٜٕٓٓوالوضوح ليتمكن أعضاء الفريق من تنفيذه ) عبد العال، 

         يقصد باالتصال تبادل المعمومات والتعميمات المتعمقة باألزمة بينكفاية اًلتصال:  .7
  خالل قنوات االتصال لتوصيل الكم والنوع  قائد فريق إدارة األزمات واألعضاء من

             المناسب لممعمومات التخاذ القرار لمتغمب عمى األزمة في الوقت المناسب
 (0ٛٙ، ٖٕٔٓ)عبد الخالق، 

 الدراسات السابقة:
( دراسة ىدفت الكشف عن درجة امتالك مديري المدارس الحكومية ٕٛٔٓأجرى المشاقبة )
لميارة إدارة األزمات المدرسية، وتم استخدام المنيج الوصفي، وتمثمت أداة في محافظة الزرقاء 

( مديًرا ومديرة بمحافظة ٕ٘ٔجمع المعمومات في استبانة طبقت عمى عينة عشوائية مكونة من )
الزرقاء، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة امتالك مديري المدارس الحكومية في محافظة 

 األزمات المدرسية من وجية نظرىم جاءت مرتفعة0 الزرقاء لميارة إدارة
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( دراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج القيادة من أجل المستقبل ٕٛٔٓكما أجرى سمور )
وعالقتيا بكفايات إدارة األزمات لدى مديري مدارس وكالة الغوث في المحافظة الجنوبية 

ل استبانة طبقت عمى عينة مكونة من لفمسطين، وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، من خال
( مديًرا ومديرة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة فاعمية برنامج القيادة من أجل ٜٕٓ)

 المستقبل في مدارس وكالة الغوث جاءت كبيرة0

( إلى التعرف إلى درجة الوالء التنظيمي لدى مديري ٕٗٔٓوىدفت دراسة جحجوح )
زة وعالقتو بإدارة األزمات من وجية نظرىم، وتم استخدام المنيج المدارس الثانوية بمحافظات غ

( مديرا ومديرة ، ٘ٗٔالوصفي التحميمي، من خالل استبانة طبقت عمى عينة مكونة من )
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لميارات إدارة األزمات 

 كبيرة0 المدرسية في محافظات غزة جاءت بدرجة

( إلى معرفة درجة توافر ميارات إدارة ٕٗٔٓبينما ىدفت دراسة صاصيال واليوسفي )
األزمات لمديري مدارس التعميم الثانوي في محافظة دمشق من وجية نظر المدرسين، وتم 

( معمًما ومعممة، ٕٖٓاستخدام المنيج الوصفي التحميمي، من خالل استبانة طبقت عمى )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول درجة توافر ميارات إدارة  وأشارت النتائج إلى

 األزمات لدى مديري مدارس التعميم العام الثانوي وفًقا لمتغير )الجنس، وسنوات الخبرة(0  

( إلى التعرف عمى متطمبات إدارة األزمات التعميمية في ٕٗٔٓوسعت دراسة غنيمة )
استخدام المنيج الوصفي التحميمي، من خالل استبانة المدارس الثانوية في مدينة دمشق، وتم 

( مديًرا ومعمًما، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تشكيل فرق عمل مختمفة ٘٘ٔٔطبقت عمى ) 
ومتعددة لحل العديد من األزمات التعميمية المحتممة جاءت بدرجة مرتفعة، وتوفر متطمبات 

 متوسطة(0التخطيط إلدارة األزمات التعميمية جاءت بدرجة 

( إلى معرفة مدى امتالك مديري المدارس لمميارات اإلدارية ٕٕٔٓوىدفت دراسة السعدية )
والفنية في التعامل مع األزمات المدرسية بمدارس التعميم األساسي بمنطقة الباطنة شمال سمطنة 

( مديًرا ٓٙعمان، وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، من خالل استبانة طبقت عمى )
ومديرة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مديري المدارس بمنطقة الباطنة يمتمكون ميارات وقدرات 

 إدارية وفنية تمكنيم من التعامل مع األزمات بدرجة متوسطة0  
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( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى الميارات القيادية الالزمة لممديرات في ٕٔٔٓوقام الغيث )
تعميم الثانوية العام بمنطقة الرياض، وتم استخدام المنيج الوصفي إدارة األزمات المدرسية في ال

دارية ومشرفة تربوية، وأشارت نتائج ٕٗالمسحي، من خالل استبانة طبقت عمى ) ( مديرة وا 
الدراسة إلى أن الميارات الفكرية الالزمة لمديرة المدرسة إلدارة األزمة المدرسية في التعميم الثانوي 

 اض جاءت بدرجة مرتفعة جًدا0العام بمنطقة الري
( إلى الكشف عن واقع ممارسة مديري المدارس إلدارة ٕٔٔٓوسعت دراسة عوض اهلل )

األزمات بمدارس التعميم األساسي بوالية الخرطوم بالسودان، وتم استخدام المنيج الوصفي، من 
إدارة األزمات ( مدير ومديرة، وأشارت النتائج إلى أن كفايات ٓٓٔخالل استبانة طبقت عمى )

 المدرسية لدى مديري ومديرات مدارس التعميم األساسي جاءت متوفرة بدرجة كبيرة جًدا0
 : تعقيب عمى  الدراسات السابقة

تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أداة الدراسة، حيث  أوًًل: أوجه التشابه:
(، ودراسة سمور ٕٛٔٓك دراسة المشاقبة )تمثمت أداة الدراسة الحالية في االستبانة، كذل

(، كما تتشابو مع بعض الدراسات السابقة في بيئة التطبيق، ٕٗٔٓ(، ودراسة جحجوح )ٕٛٔٓ)
 (0ٕٔٔٓحيث تمثمت بيئة تطبيق البحث في المممكة العربية السعودية، كذلك دراسة الغيث )

اسات السابقة في أىدافيا، حيث اختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدر  ثانًيا: أوجه اًلختالف:
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى درجة توفر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات مدارس 

( إلى الكشف عن درجة امتالك مديري ٕٛٔٓمحافظة بيشة، في حين ىدفت دراسة المشاقبة )
( ٕٛٔٓودراسة سمور ) المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء لميارة إدارة األزمات المدرسية،

إلى معرفة فاعمية برنامج القيادة من أجل المستقبل وعالقتيا بكفايات إدارة األزمات لدى مديري 
اختمفت مع بعض الدراسات السابقة في المنيج المستخدم، حيث  مدارس وكالة الغوث0كما

(، ٕٛٔٓاستخدم البحث المنيج الوصفي االرتباطي، في حين استخدمت دراسة المشاقبة )
(، ودراسة ٕٗٔٓ(، ودراسة جحجوح )ٕٛٔٓ(، ، ودارسة سمور )ٕٔٔٓودراسة عوض اهلل )
(، وكذلك في مجتمع وعينة الدراسة، حيث ٕٗٔٓ(، ودراسة غنيمة )ٕٗٔٓصاصيال واليوسفي )

(، ٕٛٔٓتمثل مجتمع وعينة البحث من المعممات، في حين تمثل مجتمع وعينة دراسة المشاقبة )
راسة عوض (، ودٕٕٔٓ(، ودراسة السعدية )ٕٗٔٓ(، ودراسة جحجوح )ٕٛٔٓودراسة سمور )

(،من المديرين والمديرات، اختمف البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في بيئة ٕٔٔٓاهلل )
التطبيق، حيث أجريت بالمممكة العربية السعودية، بينما تمثمت بيئة تطبيق دراسة المشاقبة 

 (0ٕٗٔٓ(، ودراسة جحجوح )ٕٛٔٓ( في األردن، ودراسة سمور )ٕٛٔٓ)
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جراءا  ته:منهج البحث وا 
تمَّ استخدام المنيج الوصفي االرتباطي وىو أحد أنواع المنيج الوصفي، والذي  منهج البحث:

يبحث العالقة الممكنة بين متغيرات الدراسة، دون محاولة التأثير عمى تمك المتغيرات، وبالرغم 
 من أن البحوث االرتباطية ال تستطيع تحديد أسباب العالقات، إال أنيا تستطيع أن تقترح

 (0ٔٚٔ، ٕٙٓٓاألسباب)العساف، 

ن مجتمع الدراسة من جميع ُمعمّْمات مدارس محافظة بيشة، والبالغ  مجتمع البحث: تكوَّ
( معممة عمى رأس العمل بناًء عمى إحصاءات إدارة تعميم محافظة بيشة لمعام ٜٖٕ٘عددىنَّ )
   ىـ0 ٔٗٗٔ/ ٓٗٗٔالدارسى

قة الطبقية العشوائية من المعممات حيث تكونت تم اختيار عينة البحث بالطري عيِّنة البحث:
 %( من أفراد مجتمع الدراسة0 0ٖٙٓ( معممة بنسبة )ٖ٘ٚالعينة من )

تم االّطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة الُمرتبطة بموضوع البحث، وبناء  أداة البحث:
نت االستبانة في صورتي ا األولية من جزأين: الجزء االستبانة، بحيث تتَّفق مع ىدف البحث، تكوَّ
تم التحقق من صدق كما  األوَّل: يشمل بيانات الُمستجيبين و الجزء الثاني: يشمل عبارات االستبانة0

 االستبانة وثباتيا0

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
 0ألفا كرونباخ لحساب الثبات معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق،ومعامل ارتباط 0ٔ

طاٌت الحسابيٌة واالنحرافاٌت المعياريٌة لقياس استجاباِت أفراد عيّْنَة الدّْراسِة عمى األداِة، المتوس 0ٕ
 واإلجابة  عن السؤال األول0                    

( لممقارنِة بين متوسطي مجموعتيِن مستقمتيِن لمتعرف عمى ما إذا كان T- testاختبار )ت( ) 0ٖ
ا ، وذلك من خالل المقارنة بين متوسطاِت استجاباِت الفرق بين المتوسطين دالة إحصائيِّ 

 0    أفراِد عيّْنَة الدّْراسِة حسب الدورات التدريبية

( لممقارنِة بين متوسطاِت عدِة ٌمجموعاٍت مستقمٍة، One Way Anovaتحميٌل التبايِن األٌحادي )  0ٗ
، وذلك بالمقارنة بين متوسطاِت لمعرفة إذا كانت الفروٌق بينيا دالًة إحصائيًة عند مستوى داللٍة ما

 استجاباِت عيّْنِة الدّْراسِة تبًعا لممرحمِة التَّعميميَِّة وسنواٌت الخبرِة،0



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:
ما درجة توفُّر ِكفايات إدارة األزمات لدى قائدات  نتيجة السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها:

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات  ية نظر الُمعمّْمات؟"المدارس بمحافظة بيشة من وج
 الحسابية إلجابات عينة الدراسة نحو درجة توفر كفايات إدارة األزمات، كما يمي:          

المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد عيِّنة الدِّراسة عمى مجاًلت محور درجة  (1جدول )
 تبة تنازليِّاتوفر كفايات إدارة األزمات مر 

 رقم
 المجال

 المتوسط المجال الترتيب
 الحسابي

 درجة
 التوفر

 عالية 0ٖٚ٘ التنظيم0 ٔ ٕ
 عالية 0ٖٙٗ التوجيو0 ٕ ٖ
 عالية 0ٕٖ٘ التخطيط0 ٖ ٔ
 عالية 0ٕٕ٘ المتابعة0 ٗ ٗ

 عالية 0ٖٙٔ المجموع الكمي لممحور

لدى قائدات المدارس بمحافظة بيشة  ( أن درجة توفر كفايات إدارة األزماتٔيتبين من الجدول )
(، وتراوحت قيم 0ٖٙٔمن وجية نظر المعممات جاءت عالية، وبمغ المتوسط الحسابي العام )

 ( وجاءت جميعيا بدرجة عالية0 0ٖٚ٘-0ٕٖ٘المتوسطات الحسابية بين )

يرجع إلى ما تعرضت لو بعض المدارس من حوادث جعمت  -ربما–وتعزى ىذه النتيجة إلى أنو 
دارات التعميم تولي اىتماًما لتكوين فريق إدارة األزمات بالمدارس، والذي انعكس إيجاًبا عمى رفع درجة إ

 قدرة قائدات المدارس عمى ممارسة كفايات التخطيط والتنظيم والتوجيو والمتابعة0 

ي ( التي أشارت إلى أن درجة امتالك مدير ٕٛٔٓوتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المشاقبة )
( التي أشارت ٕٛٔٓالمدارس الحكومية لميارات إدارة األزمات المدرسية جاءت مرتفعة، ودراسة سمور )

إلى أن درجة امتالك مديري مدارس وكالة الغوث لكفايات إدارة األزمة جاءت كبيرة، بينما تختمف مع 
دارة األزمات ( التي أشارت إلى أن درجة توافر ميارات إٕٗٔٓنتيجة دراسة صاصيال واليوسفي )

 لمديري مدارس التعميم الثانوي في محافظة دمشق جاءت متوسطة0



 أ/ شريفة ناصر مرعي القرني        درَجُة توفُّر كفايات إدارة األزمات
 محمد شريفأ.د/ شريف محمد 
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 وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لممجاًلت، وذلك عمى النحو اآلتي: 
ل: كفاية التخطيط:  المجال األوَّ

 خطيط مرّتبة تنازليِّا( المتوسِّطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لعبارات كفاية الت2جدول )

 م

الترتيب
 

المتوسّْط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوفر

 عالية 0٘ٗٔ 0ٕٖٛ تضع ُنظًما ولوائح لمسالمة والوقاية من األخطار داخل المدرسة0 ٔ ٕ

تيتمُّ بنشر ثقافة التعاُمل مع األزمات بين منسوبات المدرسة  ٕ ٔ
 عالية 0٘ٗٔ 0ٖٚٗ باألساليب السميمة0

 عالية 0ٙٔٔ 0ٖ٘ٔ ُتحدّْد اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لمتعاُمل مع األزمات0 ٖ ٖ
 متوسّْطة 0ٕٔٔ 0ٖٖٔ ُتصمّْم خطة لمواجية األزمات بأسموب عممي0 ٗ ٗ

تضع الخطوات الالزمة لتنفيذ السيناريوىات البديمة لمَحدّْ من  ٘ ٘
 طةمتوسّْ  0ٙٛٔ 0ٕٖ٘ مخاطر األزمات0

 عالية 0ٕٖ٘ المتوسّْط العام

( أن درجة توفر كفاية التخطيط إلدارة األزمات لدى قائدات المدارس ٕيتَّضح من الجدول )
(، وتراوحت المتوسطات 0ٕٖ٘بمحافظة بيشة جاءت بدرجة عالية، حيث بمغ المتوسّْط الحسابي )

)متوسطة، وعالية(، كما تشير (، وتراوحت درجات عبارات المجال بين 0ٕٖٛ -0ٕٖ٘الحسابية بين )
(، وىي قيم منخفضة مما يدل 0ٙٛٔ-0ٕٔٔالنتائج أن قيم االنحرافات المعيارية لمعبارات ترواحت بين )
 عمى تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة حول المجال0  

عامل مع يرجع إلى وجود الئحة تنظيمية من قبل إدارة التعميم لمت -ربما–وتعزى ىذه النتيجة إلى أنو 
األزمات المدرسية، كذلك إدراك قائدات المدارس ألىمية التخطيط حيث يمثل محور عممية إدارة 
األزمات، فيو يسيم في منع وقوع األزمة، كما يتيح الفرصة لفريق إدارة األزمات لمواجية األزمة بطريقة 

 منظمة بعيًدا عن العشوائية واالرتجالية0
( التي أشارت إلى أن درجة كفاية ٕٛٔٓتيجة دراسة سمور )تتفق نتيجة البحث الحالي مع ن

( التي أشارت إلى أن درجة توفر ٕٔٔٓالتخطيط إلدارة األزمات جاءت كبيرة، ودراسة عوض اهلل )
كفاية التخطيط إلدارة األزمات المدرسية لدى مديري ومديرات مدارس التعميم األساسي جاءت كبيرة، 

( التي أشارت إلى أن درجة يوفر ٕٗٔٓدراسة صاصيال واليوسفي ) بينما تختمف النتيجة مع نتيجة
 اإلمكانات المادية الالزمة لفريق إدارة األزمات جاءت منخفضة0



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 المجال الثاني: كفاية التنظيم: 
 ( المتوسِّطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لعبارات كفاية التنظيم مرّتبة تنازليِّا 3جدول )

يب م
لترت

ا
 

المتوسّْط  تالفقرا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوفر

ٔ
تُتيح ألعضاء الفريق الحرية في التعاُمل مع األزمات في ضوء  ٔ ٓ

 عالية 0ٖٚٔ 0ٜٖ٘ الالئحة التنظيمية إلدارة األزمة0

ُتوضّْح ألعضاء فريق األزمات دورىم في تطبيق قواعد األمن  ٕ ٜ
 عالية 0ٖٗٔ 0ٜٖٓ والسالمة التي يتعّين اّتباعيا0

 عالية 0ٗ٘ٔ 0ٖٛٙ ُتوزّْع الميام عمى أعضاء الفرق حسب إمكاناتيم0 ٖ ٛ

 عالية 0٘٘ٔ 0ٖٚٚ ُتحدّْد الييكل التنظيمي لفريق إدارة  األزمات0 ٗ ٙ
 عالية 0ٜٗٔ 0ٖٚٗ ُتشكّْل فرًقا لمتعاُمل مع األزمات التي ُتواجو المدرسة 0 ٘ ٚ
ٔ
 عالية 0٘ٔٔ 0ٖٚٗ يثة بما ُيفيد في ِدقَّة المعمومة0ُتوفّْر وسائل االتصال الحد ٙ ٕ

ٔ
ُتحدّْد الجيات المنوطة لتقديم المساعدات لمفريق في أثناء وقوع  ٚ ٔ

 عالية 0ٙٗٔ 0ٖ٘٘ األزمة0

ٔ
 عالية 0ٜ٘ٔ 0ٖ٘ٔ التدريب المستمّر ألعضاء الفريق عمى إدارة األزمات0 ٛ ٖ

 عالية 0ٖٚ٘ المتوسّْط العام

( أن درجة توفر كفاية التنظيم إلدارة األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة ٖول )يتَّضح من الجد
(، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين 0ٖٚ٘بيشة جاءت بدرجة عالية، حيث بمغ المتوسّْط الحسابي )

(، وجاءت درجات عبارات المجال عالية، كما تشير النتائج أن قيم االنحرافات المعيارية 0ٜٖ٘ -0ٖ٘ٔ)
(، وىي قيم منخفضة مما يدل عمى تجانس استجابات أفراد عينة 0ٙٗٔ-0ٖٚٔلمعبارات ترواحت بين )

الدراسة حول المجال0 وقد تعزى ىذه النتيجة إلى إدراك قائدات المدارس ألىمية التنظيم حيث يمكن من 
وتتفق نتيجة خاللو منع التشتت وربما التناقض في بعض الميام الخاصة بإدارة األزمات المدرسية0 

               ( التي أشارت إلى أن درجة توفرٕٛٔٓالبحث الحالي مع نتيجة دراسة دراسة المشاقبة )
)أقوم بتشكيل فريق لمواجية األزمات المدرسية( لدى مديري المدارس الحكومية جاءت مرتفعة، ودراسة 

ية توزيع األدوار لتفادي وقوع ( التي أشارت إلى أن درجة توفر )يراعي أىمٕٗٔٓصاصيال واليوسفي )
األزمات( لدى مديري مدارس التعميم الثانوي جاءت مرتفعة بينما تختمف النتيجة مع نتيجة دراسة عوض 

( التي أشارت إلى أن درجة توفر كفاية التنظيم إلدارة األزمات المدرسية لدى مديري مدارس ٕٔٔٓاهلل )
 التعميم األساسي جاءت كبيرة جًدا0



 أ/ شريفة ناصر مرعي القرني        درَجُة توفُّر كفايات إدارة األزمات
 محمد شريفأ.د/ شريف محمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  مارس – الثالث العدد  – 33المجلد  222

 

 لثالث: كفاية التوجيه: المجال ا
 ( المتوسِّطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لعبارات كفاية التنظيم مرّتبة تنازليِّا4جدول )

رقم 
 العبارة

 الفقرات الترتيب
المتوسّْط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوفر

ٔٙ ٔ 
تحثُّ الُمعّممات عمى مساندة أعضاء فريق األزمات 

 بالمدرسة0
 عالية 0٘ٗٔ 0ٖٚٚ

ٔٛ ٕ 
ُتحفّْز أعضاء الفريق إلدارة األزمات داخل المدرسة 

 حسب إمكانات المدرسة المتاحة0
 عالية 0٘ٙٔ 0ٖٚٗ

ٔٚ ٖ 
تدعم فريق إدارة األزمات بالُمقترحات؛ لمحدّْ من 

 وقوع األزمات0
 عالية 0ٙٔٔ 0ٖٙٗ

ٔ٘ ٗ 
توفر المعمومات الالزمة لمتعامل مع األزمات 

 األزمات0ألعضاء فريق 
 عالية 0٘ٗٔ 0ٜٖ٘

ٔٗ ٘ 
ُتوفّْر دلياًل ألعضاء فريق األزمات لتنفيذ الميام 

 الُممقاة عمى عاتقيم لمتعاُمل مع األزمة0
 عالية 0ٕٙٔ 0ٖٗٙ

 عالية 0ٖٙٗ المتوسّْط العام

( أن درجة توفر كفاية التوجيو إلدارة األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة ٗيتَّضح من الجدول )
(، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين 0ٖٙٗيشة جاءت بدرجة عالية، حيث بمغ المتوسّْط الحسابي )ب
(، وجاءت درجات عبارات المجال عالية، كما تشير النتائج أن قيم االنحرافات المعيارية 0ٖٚٚ -0ٖٗٙ)

راد عينة (، وىي قيم منخفضة مما يدل عمى تجانس استجابات أف0ٕٙٔ-0٘ٗٔلمعبارات ترواحت بين )
الدراسة حول المجال0وتعزى ىذه النتيجة إدراك قائدات المدارس ألىمية التوجيو؛ حيث يمكن من خاللو 
شرح الميام المطموب القيام بيا لفريق مواجية األزمات المدرسية، ووصف جميع األعمال المطموبة 

ية0 وتختمف نتيجة البحث وتحديد األدوات واألساليب التي يمكن استخداميا لمواجية األزمات المدرس
( التي أشارت إلى أن درجة توفر كفاية التوجيو إلدارة األزمات ٕٔٔٓالحالي مع نتيجة عوض اهلل )

 المدرسية لدى مديري مدارس التعميم األساسي جاءت كبيرة جًدا0



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجال الرابع: كفاية المتابعة: 
 بارات كفاية المتابعة مرّتبة تنازليِّا( المتوسِّطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لع5جدول )

رقم 
المتوسّْط  الفقرات الترتيب العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوفر

ُتشرف عمى تطبيق مسارات خطط الطوارئ في أثناء  ٔ ٕٓ
 عالية 0ٕٗٔ 0ٜٖٛ التعامل مع األزمات0

 عالية 0ٗ٘ٔ 0ٜٖٔ تستخدم األسموب القيادي المالئم لمتعامل مع األزمات0 ٕ ٕٗ
 عالية 0٘ٓٔ 0ٜٖٛ ُتشارك في إدارة األزمة ومتابعتيا بشكل مستمّر0 ٖ ٜٔ

ُتييّْئ أجواء العمل المناسبة التي تتَّسم بروح التعاون  ٗ ٖٕ
 عالية 0ٕ٘ٔ 0ٜٖٚ بين األعضاء لمواجية األزمات0

تتأكَّد من االستخدام المناسب لمموارد واإلمكانات  ٘ ٕٕ
 عالية 0ٜٗٔ 0ٖٚٚ اء األزمة وفًقا لمخطة الموضوعة0الُمتاحة أثن

تعقد لقاًء لفريق إدارة األزمات لالستفادة من تقييم  ٙ ٕ٘
 عالية 0٘ٛٔ 0ٖٙٛ األزمات0

 عالية 0٘ٙٔ 0ٖٙٙ تقيم األعضاء في التخطيط والتنفيذ أثناء إدارة األزمة0 ٚ ٕٔ
 عالية 0ٕٖ٘ المتوسّْط العام

درجة توفر كفاية المتابعة إلدارة األزمات لدى قائدات المدارس  ( أن٘يتَّضح من الجدول )
(، وتراوحت المتوسطات 0ٕٖ٘بمحافظة بيشة جاءت بدرجة عالية، حيث بمغ المتوسّْط الحسابي )

(، وجاءت درجات عبارات المجال عالية، كما تشير النتائج أن قيم 0ٜٖٛ -0ٖٙٙالحسابية بين )
(، وىي قيم منخفضة مما يدل عمى تجانس 0٘ٛٔ-0ٕٗٔترواحت بين ) االنحرافات المعيارية لمعبارات

استجابات أفراد عينة الدراسة حول المجال0 وقدتعزى ىذه النتيجة إلى إدراك قائدات المدارس ألىمية 
المتابعة؛ حيث يمكن من خالليا الحد من وقوع األزمات أو تكرارىا في الحاضر والمستقبل، وتتفق ىذه 

( التي أشارت إلى أن درجة توفر )أحدد اإلمكانات ٕٛٔٓجة دراسة دراسة المشاقبة )النتيجة مع نتي
( التي أشارت ٕٛٔٓالالزمة لمواجية األزمة( لدى مديري المدارس الحكومية جاءت مرتفعة، سمور )

 إلى أن درجة توفر كفاية الرقابة والمتابعة لدى مديري مدارس وكالة الغوث جاءت كبيرة، ودراسة، بينما
( التي أشارت إلى أن درجة توفر كفاية )خمق جو انفعالي سميم ٕٔٔٓتختمف النتيجة مع نتيجة الغيث )

 لممدرسة لدى مديرات المدارس الثانوية جاءت منخفضة جًدا0  



 أ/ شريفة ناصر مرعي القرني        درَجُة توفُّر كفايات إدارة األزمات
 محمد شريفأ.د/ شريف محمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  مارس – الثالث العدد  – 33المجلد  229

 

 نتيجة السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها:
(  ≥a (0.05والذى ينصُّ عمى: هل ُتوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة 

حول استجابات عيِّنة الدراسة حول درجة توفُّر ِكفايات إدارة األزمات لدى قائدات المدارس، والتي 
 الدورات التدريبية(؟ -سنوات الخبرة -تُعزى لُمتغيِّرات: )المرحمة التعميمية

اد عيّْنة لمكشف عن الفروق بين استجابات أفر  أوًًل: الفروق المتعمقة بمتغير المرحمة التعميمية:
الدراسة حول )درجة توافر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات مدارس محافظة بيشة( وفقًا لُمتغيّْر المرحمة 

        ٙ(التعميمية، فقد تمَّ استخدام اختبار تحميل التباُين "ف"  لممقارنات بين المتوسّْطات، والجدول )
 ُيوضّْح ذلك:
درجة تواُفر كفايات إدارة  جابات عينة البحث حول محور( تحميل أحادي التباين ًلست6جدول )

 .)المرحمة التعميمة(األزمات وفًقا لُمتغيِّر 

المرحمة  المجال
متوسّْط  مجموع المربعات العيّْنة التعميمية

 مستوى الداللة ف المربعات

 التخطيط

 0ٜٕٔٓٓٔ 0ٖٕٛٓٗٓ ٕٖٔ االبتدائية

ٕ0ٜٔ٘ ٓ0ٕٔٔ** 
 0٘٘ٔٙٗ 0ٕٜٖٙ٘ٗٓٗ ٜٕٓ المتوسّْطة غير داّلة

  0ٕٖٓٓٛٓٛٗ ٕٗٔ الثانوية

 التنظيم

 0ٖٕٔٓٓ٘ 0ٜٜٔٓٚٗ ٕٖٔ االبتدائية

ٕ0ٖٗٓ ٓ0ٜٓٚ** 
 0ٗ٘ٓٓٓٔ 0ٜٕٖٚٔٗ٘ٚ ٜٕٓ المتوسّْطة غير داّلة

  0ٜٖٜٜٜٖٔٚ ٕٗٔ الثانوية

 التوجيو

 0ٖٗٚٓ 0ٜٗٓٙ ٕٖٔ االبتدائية

ٓ0ٓٚٔ ٓ0ٜٖٕ** 
 0ٜٜٛٛٗ 0ٖٜٖٛ٘ٗٚ٘ ٜٕٓ المتوسّْطة غير داّلة

  0ٜٖٚ٘ٓٓٛ٘ ٕٗٔ الثانوية

 المتابعة
 0ٚ٘ٓ٘ٗ 0ٜ٘ٓٓٓٔ ٕٖٔ االبتدائية

ٓ0ٖٕٙ ٓ0ٖٕ٘** 
 0ٙٙٚٙٛ 0ٖٖ٘ٙٓٗٗٙ ٜٕٓ المتوسّْطة غير داّلة

  0ٜٖٛ٘ٙٗ٘ٙ ٕٗٔ الثانوية

 (0.01( دالَّة عند مستوى دًللة )**) 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( α ≤0ٓ٘ٓئية عند مستوى الداللة  ) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصأٔيوضح الجدول )
بين أفراد عيّْنة الدّْراسة حول درجة توفر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة بيشة من 
وجية نظر المعممات تعزى لمتغير المرحمة التعميمية0 وقدتعزى ىذه النتيجة إلى تشابو المراحل التعميمية 

ووحدة السياسات اإلدارية، وأنيم يخضعون إلدارة تعميم واحدة، ووحدة الثالث في البيئة التعميمية، 
األساليب اإلدارية المتبعة، كذلك وجود الئحة تنظيمية واحدة لممراحل الثالث في التعامل مع األزمات 

( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة ٕٕٔٓالمدرسية0 وتختمف النتيجة مع نتيجة دراسة السعدية )
حول درجة امتالك مديري المدارس لمميارات اإلدارية والفنية في التعامل مع األزمات المدرسية إحصائية 

 تعزى لمتغير المرحمة التعميمية لصالح المرحمة االبتدائية0 
 ثانًيا: الفروق المتعمقة بمتغير سنوات الخبرة:

حول )درجة تواُفر كفايات  لمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق بين استجابات أفراد عيّْنة الدراسة
إدارة األزمات لدى قائدات المدراس بمحافظة بيشة( وفًقا لُمتغيّْر سنوات الخبرة، فقد تمَّ استخدام اختبار 

 ( ُيوضّْح ذلك:ٚتحميل التباُين "ف"  لممقارنات بين المتوسّْطات، والجدول )
درجة تواُفر كفايات إدارة  ( تحميل أحادي التباين ًلستجابات عينة البحث حول محور7جدول )

 األزمات وفًقا لُمتغيِّر سنوات الخبرة

 (0ٓٔٓ( داّلة عند مستوى داللة )**)

متوسّْط  مجموع المربعات العيّْنة سنوات الخبرة المجال
مستوى  ف المربعات

 الداللة

 التخطيط
 0ٕٕٖٔٙ 0ٕٕٗٗٙٔ ٜٖٕ سنوات فأقل ٓٔ

ٔ0ٖ٘٘ ٓ0ٕٜ٘** 
 0ٙ٘ٛٙٗ 0ٖٖ٘ٛ٘٘ٔٗ ٜٕٔ سنة ٕٓإلى أقل من  ٓٔمن  غير داّلة

  0ٕٖٓٓٛٓٛٗ ٕٚٚ سنة فأكثر ٕٓ

 التنظيم
 0ٚ٘ٙٔٙ 0ٖٖٕ٘ٔٔ ٜٖٕ سنوات فأقل ٓٔ

ٓ0ٕٙٔ ٓ0ٖ٘ٗ** 
 ٕٜٗٓٓٔ 0ٖٗٓٓٙٚٛٚ ٜٕٔ سنة ٕٓإلى أقل من  ٓٔمن  غير داّلة

  0ٜٖٜٜٜٖٔٚ ٕٚٚ سنة فأكثر ٕٓ

 التوجيو

 0ٛٚٓ٘ٗ 0ٖٜٜٚٔ ٜٖٕ سنوات فأقل ٓٔ

ٓ0ٜٗٓ ٓ0ٖٜٔ** 
 0ٖٚٛٛٗ 0ٜٖٓ٘٘ٓٚ٘ ٜٕٔ سنة ٕٓقل من إلى أ ٓٔمن  غير داّلة

  ٜٖ٘ٚٓٓٛ٘ ٕٚٚ سنة فأكثر ٕٓ

 المتابعة
 0ٛٚٙٔٔ 0ٖٕٚ٘ٔ ٜٖٕ سنوات فأقل ٓٔ

ٓ0ٖٔٚ ٓ0ٛٚ٘** 
 0ٚٛٗٙٛ 0ٕٖٔٓٗٙ٘ٙ ٜٕٔ سنة ٕٓإلى أقل من  ٓٔمن  غير داّلة

  0ٜٖٛ٘ٙٗ٘ٙ ٕٚٚ سنة فأكثر ٕٓ



 أ/ شريفة ناصر مرعي القرني        درَجُة توفُّر كفايات إدارة األزمات
 محمد شريفأ.د/ شريف محمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( α ≤0ٓ٘ٓ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ٚالجدول ) يوضح   
بين أفراد عيّْنة الدّْراسة حول درجة توفر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة بيشة من 

لتعميم وجية نظر المعممات تعزى لمتغير سنوات الخبرة0 وربما تعزى ىذه النتيجة إلى متابعة إدارة ا
لمتعامل مع األزمات المدرسية وتقديم الدعم والتوجييات والخطط الالزمة مما يقمل من قيمة الخبرة في 

( التي ٕٛٔٓالتعامل مع األزمات المدرسية، وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة سمور )
عينة الدراسة حول أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 

درجة امتالك مديري مدارس وكالة الغوث لكفايات إدارة األزمة تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ودراسة 
التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد (ٕٗٔٓجحجوح )

رة األزمات المدرسية تعزى لمتغير عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لميارات إدا
التي أشارت إلى وجود فروق ذات (ٕٔٔٓنتيجة مع نتيجة دراسة الغيث)سنوات الخبرة، بينما تختمف ال

داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول الميارات القيادية الالزمة لممديرات في 
 وية العام بمنطقة الرياض تعزى لمتغير سنوات الخبرة0 إدارة األزمات المدرسية في التعميم الثان

 ثالثًا: الفروق المتعمقة بمتغير الدورات التدريبية:
لمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق بين استجابات أفراد عيّْنة الدراسة حول )درجة تواُفر كفايات 

دورات التدريبية، تمَّ استخدام اختبار إدارة األزمات لدى قائدات المدراس بمحافظة بيشة( وفًقا لمتغّير ال
 ( ُيوضّْح ذلك:ٛتحميل التباُين "ت"  لممقارنة بين متوسّْطين مستقمين، والجدول )

 (8جدول )
حول درجة تواُفر كفايات إدارة األزمات تعزى  الفروق دًللة عمى ت( لمتعرُّف( اختبار نتائج

 لمدورات التدريبية

المتوسّْط  العدد ةالدورات التدريبي المجال المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت

 مستوى
 الداللة

كفايات إدارة 
 األزمات

 **0ٕٜٔٓ 0ٜ٘ٔٔ 0ٕٛٔٙ 0ٓ٘ٛٔ ٜٖٖ دورات ٘أقل من  التخطيط
 0ٖٛٗٙ 0ٕٛٚٔ ٜٖٙ دورات فأكثر ٘ غير داّلة

 **0٘ٗٓٓ 0ٙٔٗٓ 0ٜٛٔٔ 0ٕٖٙٓ ٜٖٖ دورات ٘أقل من  التنظيم
 0ٕٗٔٓٔ 0ٜٕٛٓ ٜٖٙ ورات فأكثرد ٘ غير داّلة

 **0ٕٙٓٓ 0ٕٔٙٔ 0ٛٛٗٙ 0ٕ٘ٛٔ ٜٖٖ دورات ٘أقل من  التوجيو
 0ٓٙٙٚ 0ٜٖٚٔ ٜٖٙ دورات فأكثر ٘ غير داّلة

 **0ٛٔٗٓ 0ٕٖ٘ٓ 0ٖٜٗٛ 0ٕ٘ٗٙ ٜٖٖ دورات ٘أقل من  المتابعة
 0ٕٜٚٛ 0ٕٚٓٙ ٜٖٙ دورات فأكثر ٘ غير داّلة

 (0.01لة ))**( داّلة عند مستوى دًل 
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( بين α ≤0ٓ٘ٓ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) ٛيوضح الجدول )
أفراد عيّْنة الدّْراسة حول درجة توفر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات المدارس بمحافظة بيشة من وجية 

ى أن قائدات المدارس يطورن من نظر المعممات تعزى لمتغير الدورات التدريبية0وىذه النتيجة قد تعزى إل
أنفيسن ويواكبن المستجدات في عالم اإلدارة والقيادة، وكذلك حداثة االىتمام بإدارة األزمات المدرسية في 
المممكة العربية السعودية مقارنة بغيرىا من الدول المتقدمة0 وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة غنيمة 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة ( التي أشارت إلى عدم وجود ٕٗٔٓ)
الدراسة حول متطمبات إدارة األزمات التعميمية في المدارس الثانوية تعزى لمتغير عدد الدورات 

( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة ٕٔٔٓالتدريبية0بينما تختمف مع نتيجة دراسة الغيث )
أفراد عينة الدراسة حول الميارات القيادية الالزمة لممديرات في إدارة  إحصائية بين متوسطات استجابات

األزمات المدرسية في التعميم الثانوية العام بمنطقة الرياض تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية لصالح 
 الدورات التدريبية األعمى0

 التوصيات:
ايات إدارة األزمات، وكيفية ضرورة عقد دورات تدريبية وورش عمل لقائدات المدارس حول كف -

 توظيفيا داخل المدارس0    
 تدريب قائدات المدارس عمى وضع خطة لمواجية األزمات المدرسية بأسموب عممي0 -
 حث قائدات المدارس عمى استخدام األسموب العممي في إدارة األزمات المدرسية0 -
 األساليب العممية0االىتمام بنشر ثقافة التعامل مع األزمات بين منسوبات المدرسة ب -
 إجراء عمميات التدريب ألعضاء فريق مواجية األزمات عمى إدارة األزمات0 -
ضرورة أن توفر إدارة التعميم وسائل االتصال الحديثة داخل المدارس لزيادة سرعة االتصال  -

 بين فريق العمل المدرسي0 
الممقاة عمى عاتقيم في أن توفر قائدة المدرسة دلياًل ألعضاء فريق األزمات لمعرفة الميام  -

 التعامل مع األزمات0
ضرورة عمل تقييم ألسموب أعضاء  فريق مواجية األزمات في التخطيط والتنفيذ أثناء إدارة  -

 األزمة وما بعدىا0



 أ/ شريفة ناصر مرعي القرني        درَجُة توفُّر كفايات إدارة األزمات
 محمد شريفأ.د/ شريف محمد 
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 قائمة المراجع
 أوًل: المراجع العربية

رؤساء (0 فاعمية اتخاذ القرار وعالقتيا بقيادة التغيير لدى ٕٗٔٓأبو سمرة، أسماء نعيم ) 0ٔ
األقسام األكاديمية في الجامعات الفمسطينية، رسالة ماجستير، الجامعة 

 اإلسالمية، غزة0
 (0 اإلدارة المدرسية، طرابمس: الجامعة المفتوحة0ٕٚٓٓأبو فروة، إبراىيم ) 0ٕ
(0مدى جاىزية إدارات األمن والسالمة لمواجية األزمات ٕٛٓٓآل الشيخ، بدر) 0ٖ

رة، جامعة نايف العربية لمعموم والكوارث،رسالة ماجستيرغيرمنشو 
 األمنية،الرياض0 

(0واقع ممارسة مديري مدارس التعميم الثانوي بمنطقة عسير ٜٕٓٓآل شميخ، سعيد) 0ٗ
(، ٔٗٔ)ٔلمكفايات اإلدارية إلدارة األزمة، مجمة التربية، جامعة األزىر، 

ٔٓٔ-ٔٙٓ0 
دارس الثانوية (0 درجة الوالء التنظيمي لدى مديري المٕٗٔٓجحجوح، سامي خميل ) 0٘

بمحافظات غزة وعالقتو بإدارة األزمات من وجية نظرىم، رسالة ماجستير 
 غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطين0

 (0 إدارة األزمات0 القاىرة: مجموعة النيل العربية0ٖٕٓٓالخضيري، محسن أحمد ) 0ٙ
ارس لمميارات اإلدارية والفنية في (0مدى امتالك مديري المدٕٕٔٓالسعدية، حمدة ىالل) 0ٚ

التعامل مع األزمات المدرسية في مدارس التعميم األساسي بمنطقة 
الباطنة شمال سمطنة عمان، المجمة التربوية، جامعة الكويت، الكويت، 

ٕٙ(ٕٔٓ ،)ٜٔ٘-ٕ٘ٗ0 
(0فاعمية برنامج القيادة من أجل المستقبل وعالقتيا بكفايات ٕٛٔٓسمور، إيمان نعيم ) 0ٛ

ارة األزمات لدى مديري مدارس وكالة الغوث في المحافظات الجنوبية إد
لفمسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر، 

 غزة، فمسطين0  
(0 درجة توافر ميارات إدارة األزمات لمديري ٕٗٔٓصاصيال، رانيا واليوسفي، رنيم سمير ) 0ٜ

ق من وجية نظر المدرسين، مدارس التعميم الثانوي في محافظة دمش
 0ٙٚٔ-ٜٗٔ(، ٔ)ٖٙمجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية، 

(0 توجيات اإلدارة التربوية الفعالة ٕٓٔٓضحاوي، بيومي محمد والمميجي، رضا إبراىيم ) 0ٓٔ
 في مجتمع المعرفة، القاىرة: دار الفكر العربي0
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رسية لدى مديري المدارس الثانوية (0مفيوم األزمة المدٖٕٔٓعبدالخالق،عبدالخالق فؤاد) 0ٔٔ
-(،ٛٙ)ٖٔبمحافظةاإلسماعيمية:دراسة تقويمية، مجمة الثقافة والتنمية،

ٕٔٓ0 
(0أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس في محافظات غزة ٜٕٓٓعبدالعال، رائد) 0ٕٔ

وعالقتيا بالتخطيط االستراتيجي، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة 
 زة0اإلسالمية، غ

(0المدخل إلى البحث في العموم السموكية0الرياض: مكتبة ٕٙٓٓالعساف، صالح ) 0ٖٔ
 العبيكان0

(0 التخطيط لتطوير إدارة األزمات بمدارس التعميم األساسي في ٕٔٔٓعوض اهلل، عصام ) 0ٗٔ
ضوء بعض األساليب اإلدارية الحديثة، مجمة التربية المعاصرة، 

ٕ٘(ٛٓ ،)ٕٔٚ-ٜٔٚ0 
(0 متطمبات إدارة األزمات التعميمية في المدارس الثانوية في ٕٗٔٓغنيمة، رىف مروان ) 0٘ٔ

 مدينة دمشق، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة دمشق، سوريا0
( الميارات القيادية الالزمة لممديرات في إدارة األزمات ٕٔٔٓالغيث، العنود محمد ) 0ٙٔ

طة التربية المدرسية في التعميم الثانوي العام بمنطقة الرياض، مجمة راب
 0ٕٗٔ-ٜٔ(، ٜ)ٗالحديثة، رابطة التربية الحديثة، 

(0 درجة امتالك مديري المدارس الحكومية في ٕٛٔٓالمشاقبة،  متعب عودة فالح ) 0ٚٔ
محافظة الزرقاء لميارة إدارة األزمات المدرسية من وجية نظرىم، مجمة 

-ٛٙ(، ٜٕ)ٕالعموم التربوية والنفسية، المركز القومي لمبحوث، غزة، 
ٖٛ 0 

(0 اإلدارة التربوية مداخل جديدة لعالم جديد، القاىرة: ٕٚٓٓمصطفى،يوسف عبد المعطي) 0ٛٔ
 دار الفكر العربي0

(0 الفريضة الغائبة في مدارسنا: إدارة األزمات التعميمية، مجمة ٕ٘ٔٓىارون، فرغمي ) 0ٜٔ
-ٕٗ(، ٜٜ٘)ٕ٘الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 

ٗ٘0 
(0 المؤتمر السعودي الدولي األول إلدارة األزمات والكوارث ٖٕٔٓنباء السعودية )وكالة األ 0ٕٓ

 بجامعة اإلمام محمد ين سعود اإلسالمية، الرياض:
https://www.spa.gov.sa/1131369 

  
 


