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Abstract: 

The study aims to identify the levels of crisis management among primary school principals 

inside the Green Line in the context of the COVID-19 pandemic from the perspective of 

principals and teachers by using mixed research, descriptive survey method and conducted 

interviews. The study sample consisted of (374) principals and teachers in primary schools, 

selected randomly and then interviews were conducted with a purposive sample of (17) 

teachers and principals experts. The results revealed a large degree in the crisis management 

process, and statistically significant differences attributed to job title variables in favor of the 

"principals" group, educational qualification in favor of the "bachelor degree" group, and years 

of experience in favor of the "less than 5 years" group. It featured a series of development 

proposals on crisis management, including four crisis management hubs (technical skills, 

cognitive skills, self-skills and humanitarian skills), The proposals highlighted the 

strengthening of managerial agility during crisis management among primary school 

principals. 

Key words: Crisis Management, Primary Schools, School Principals, School Teachers, Green 

Line, Development Proposals. 
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ن   ي المدارس االبتدائية من وجهة نظر المعلمي 
ن
والمديرين داخل الخط درجة ممارسة إدارة األزمات ف

حات تطويرية ي ظل جائحة كورونا: مقتر
ن
 األخضن ف

 

      نائلة أحمد بكري

 فلسطي    -مدرسة البعنة ج  ، د 

 

 : الملخص

ي ظل  
ي المدارس  جائحة كورونا لدى مديري المدارس  هدفت الدراسة التعرف إىل درجة ممارسة إدارة األزمات خصوًصا ف 

ف 

. استخدمت   ي لواء الشمال من وجهة نظر المديرين والمعلمي  
، ف  ّ االبتدائية داخل الخط األخض  ي

الباحثة المنهج الوصف 

ي  
وعي ظل جائحة كورونا، والمنهج النالمسحي للتعرف إىل درجة ممارسة إدارة األزمات لدى مديري المدارس االبتدائية ف 

حات تطويرية إلدارة األزمات، حيث تم اختيار   العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، وتكونت  لزيادة التعمق والخروج بمقتر

ي المدارس االبتدائية وتمرير  374العينة من )
االستبانة لقياس إدارة األزمات، ثم أجرت المقابالت مع عينة ( مديًرا ومعلًما ف 

ا م17قصدية من ) ً المعلمي   والمديرين.  ( خبت  ي ممارسة إدارة األزمات لدى  ن 
ة ف  وكشفت النتائج عن وجود درجة كبت 

عينة   نظر  وجهة  من  المدارس  من  مديري  مجموعة  وأظهرت  االبتدائية(،  المدارس  ي 
ف  والمعلمي    )المديرين  الدراسة 

حات التطويرية المتعلقة بإدارة   األزمات )المهارات الفنية، والمهارات االدراكية،   األزمات، وتضمنت أربعة محاور إلدارة المقتر

حات تعزيز الرشاقة اإلدارية خالل إدارة األزمة لدى مديري المدارس  والمهارات الذاتية،  والمهارات اإلنسانية(، وأبرز المقتر

 . االبتدائية

حات تطويريةإدارة األزمات، المدارس االبتدائية، المديرون، : الكلمات المفتاحية ، مقتر  . المعلمون، الخط األخض 
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 :المقدمة

بوية  المؤسسات  تتعرض  المؤسسة   وأداء  عمل  تعرقل  صعوبة  األزمة  باعتبار  وبقائها،  كيانها  تهدد  قد  ألزمات  التر

ة  التوتر  من  أجواء   خلفيتها  عىل  وتسود ا  اعتبارها  ويمكن.  والحت 
ً
  وب  هذا  القرار   اتخاذ  وعمليات  المؤسسة  ألهداف   تهديد

   تتطلب  فهي 
ً
  من  والحد  عليها  للسيطرة  إدارتها  وأساليب  المعايت    تجديد   إىل  باإلضافة  التقليدي،  القيادي  للنمط   تجديدا

ي  وتؤكد  كما(.  2019  الخويطر، )  أثرها
اضات  للنظام  تهديد   األزمة  اعتبار  عىل(  2015)  اليوسف   كامل،   بشكل  المؤسسة   والفتر

  المؤسسة  عىل  ويؤثر  األزمة،  إىل  يؤدي  متوقع   وغت    مفاج     عامل  أن  وتضيف .  عملها  وي  هدد   المؤسسة  بقاء   يهدد  الذي  األمر

ارها  وتقليص  أثرها  من  للحد  الرسيعة  االستجابة  عىل   قادرة  قيادة  توفر  يجب  لذا  بقائها،  وي  هدد  بتوازنها  ويخل   إلنقاذ   أض 

 .الزوال من المؤسسة كيان

األزمة   اإلجراءات وإدارة  جميع  واتخاذ  العت   استخالص  وتستطيع   ، بأسلوب علمي تعمل  رشيدة،  قيادة  تتطلب 

ورة إدارة األزمة، باتخاذ مجموعة إجراءات ومهارات اتصال،  (  2006)ويضيف السعيد  .  الالزمة لتهيئة المناخ المؤسسي  ض 

، النمط اإل  داري التقليدي الذي يصدر قرارات مؤقتة بلحظة ومهارات فنية لمواجهتها، ويمكن إدارة األزمة من خالل نمطي  

ي إدارة األزمة ألنه يعتمد عىل إدارة األزمة بشكل مؤقت دون أن يعمل عىل تنبؤها، وال 
وقوع األزمة، وهو نمط غت  فّعال ف 

 واإلعداد لمنعها
ا
ي هو  وا. يستطيع استخالص العت  من خالل مواجهتها، وبالتاىلي ال يمكنه التنبؤ باألزمة مستقبًل

لنمط الثان 

ي مواجهة األزمة ألنه يهتم بتنبؤ األزمة قبل وقوعها، وإدارتها واتخاذ اإلجراءات لمنعها  
النمط القيادي، وهو أكتر فاعلية ف 

ي  اتيح  ويضيف أهمية عالقة القائد مع  .  ولتجنب أزمات مستقبلية بأسلوب علمي يقوم عىل االستقصاء والتخطيط االستر

ي المؤسسة الق
ي رفع الروح المعنوية لألفراد وزيادة الرغبة  األفراد ف 

ام، والود، والحرية والتعبت  الحر ُيسهم ف 
ائمة عىل االحتر

ي إدارة األزمة بفاعلية
ي العمل والمشاركة ف 

 .ف 

ي إدارة األزمة
ي مديرو المدارس من صعوبات جمة ف 

ي ظل جائحة كورونا، يعان 
فكان من الصعب تنبؤ األزمة قبل .  ف 

ي وقوعها وهي أز 
ة لديهم من أزمات سابقة من هذا النوع، وف  مة جديدة ال سابقة لها عىل مستوى العالم وبالتاىلي ال خت 

ة وتوتر، وكل همهم بأن يحافظوا عىل بقاء المدرسة وتكّيفها مع   الوقت الراهن يعمل المديرون عىل مواجهة األزمة بحت 

 . متطلبات الجائحة

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها

ة تحديات المدرسية القيادة واجهت كورونا، كأزمة متتالية ألزمات المدرسة تعرض مع ي  كثت 
  الوضع  مع التكّيف ف 

ي   الباحثة  عمل  خالل  ومن.  والتكيف  االستعداد  إىل  الحاجة  وزادت  الجديد،
ي   التدريس   مجال  ف 

  لمست  االبتدائية  المدرسة   ف 

ي   التحدّيات
ي   التكّيف  من  لتتمكن  وحاجتها  المدرسة  قيادة  تواجهها  التر

ي   خصوًصا  بفاعلية،  وإدارتها  األزمة  ظل  ف 
  ظل  ف 

 . كورونا جائحة

المدارس االبتدائية داخل   لدى مديري  إدارة األزمات  التعرف إىل درجة ممارسة  بمحاولة  الدراسة  تتمثل مشكلة 

ي لواء الشمال
ا ف 
ً
، وتحديد ي هذه الدراسة لتجيب عن أسئلة الدراسة. الخط األخض 

 : اآلتية وتأنر

ما درجة ممارسة إدارة األزمات لدى مديري المدارس من وجهة نظر المعلمي   والمعلمات ومديري المدارس االبتدائية  .  1

؟  داخل الخط األخض 
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لدرجة ممارسة إدارة األزمات لدى مديري المدارس  (  α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .  2

؟ : الخط األخض  تعزى لمتغت  االبتدائية داخل  ي
ة، والمؤهالت العلمية، والمسم الوظيف   الجنس، وسنوات الخت 

؟. 3 ي المدارس االبتدائية داخل الخط األخض 
ورية إدارة األزمات ف  حات التطوير الض   ما مقتر

 : أهداف الدراسة

ي  تهدف الدراسة التعرف إىل مستويات إدارة األزمات 
 .المدارس االبتدائية داخل الخط األخض  لدى مديري المدارس ف 

ي المدارس االبتدائية داخل الخط األخض  والوقوف   .1
التعرف إىل درجة ممارسة إدارة األزمات لدى مديري المدارس ف 

ي إدارة
 .عىل نقاط القوة والضعف ف 

لدرجة ممارسة إدارة األزمات لدى مديري  (  α≤0.05)التعرف إىل فروق ذات الداللة االحصائية عند مستوى الداللة   .2

لمتغت   وتعزى  األخض   الخط  داخل  االبتدائية  المدارس  ي 
ف  العلمية، :  المدارس  والمؤهالت  ة،  الخت  وسنوات  الجنس، 

ي 
 . والمسم الوظيف 

حات الخروج .3 ي  األزمات إدارة  لتعزيز  تطويرية بمقتر
 .االبتدائية المدارس ف 

 :أهمية الدراسة

ي 
ي ظل األزمات التر

ي ظل جائحة كورونا تّم استشعار   ف 
 ف 
ا
، خاصة تواجهها المدارس االبتدائية داخل الخط األخض 

ي زيادة المعرفة بأهمية إدارة األزمة بفاعلية
 :تتمثل أهمية الدراسة فيما يىلي . أهمية الدراسة الحالية ف 

النظرية المدارس  :  األهمية  إدارة األزمات لدى مديري  يتناول موضوع  الذي  أهمية موضوعها  ي 
الدراسة ف  أهمية  تتمثل 

 .االبتدائية، وتوفت  المعرفة، وما توفر هذه الدراسة من بيانات ومعارف تضاف للمكتبة العربية

ي جميع المدارس بالعمل عىل تعزيز إدارة  قد تفيد هذه الدراسة مديري ومعلمي  :  األهمية العملية
المدارس االبتدائية ف 

تقديم   ي 
ا ف 

ً
أيض تتعرض لألزمات بشكل متكرر، وقد تفيد  المدارس  بفاعلية، خصوًصا وأن  بوية  التر القيادة  األزمات لدى 

ي إدارة أزمات تربوية مستقبلية
حات تطويرية يستفاد منها ف   . مقتر

 : األزمة

  
ا
أن األزمة قد (  2020)ويرى الدرديري والسيد  (.  88:معجم اللغة العربية المعاضة" )يقالشدة والض"األزمة لغة

ام، وحب السيطرة، والمركزية، وتعارض األهداف مع المصالح، وربما   تظهر ألسباب إنسانية، كسوء التقدير، وقلة االحتر

ي اتخاذ القرارات، وغياب نظام    نشوء األزمة يعود ألسباب إدارية، مثل ضعف اإلدارة، وعدم التخطيط الفّعال،
والعشوائية ف 

وتخل   وكيانه  النظام  وتهدد  وتوتًرا،  األزمة اضطراًبا  تثت   وقد  والمفهوم،  الواضح  ي 
الوظيف  الوصف  توفر  الحوافز، وعدم 

ي عملية ات
خاذ  بتوازنه، فهي تطرأ عىل النظام بشكل مفاج   وإن لم تتوفر المعلومات المطلوبة قد يؤدي ذلك إىل أخطاء ف 

ا مادية ونفسية، واثارة قوى معارضة ومؤيدة، مّما قد يؤدي إىل زوال النظام وانهياره
ً
 .القرارات، وضغوط

، فالتعامل معها يزيد   ي ، إال أنه قد يكون لها أثر إيجان  ي عادة ما يتم التعامل مع األزمة والنظر إليها بالمفهوم السلت 

ة، أو قد تؤدي إىل ظهور قيادات وقدرات جد يدة، يمكن أن تساهم باإلصالح، وتجعل من يواجهها قادًرا عىل التميت    الخت 
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ي يعيد إىل المنظمة حيويتها، تحديد نقاط القوة والضعف وتطوير قدرة عىل   بي   األعداء والمناضين، حلول تغيت  إيجان 

 (. 2015الضبع، )االستجابة الرسيعة لألزمات 

بوية   المؤسسات  تواجهها  قد  مشكالت  عدة  إىل(  2011)  الحليم  عبد  يشت     اتخاذ  كصعوبة   األزمة،   أثر  عىل  التر

ي   وصعوبة  القرارات،
  وعدم  ومشكالتهم،  األفراد  وحاجات  اإلنسانية  بالعالقات  االهتمام  وعدم  األهداف،  تحقيق  ف 

 إىل   ويشت    كما  عمل،  دون  الموظفي     بعض   وبقاء   الفكرية،  واللوائح بالقواني    والتقيد  األداء،  مستويات  وتراجع  االنضباط،

ي   األزمة  مالمح
بوية   المؤسسات  ف  ية  الموارد  وكفاءة   المادية،   الموارد  نقص  مثل  التر ،   للتدريب   الحاجة  وظهور  البرسر ي

  المهت 

ي   التعليم  تكافؤ  وعدم   المجتمع،  حاجات  تلبية  وعدم  والتقويم،  التعليم  طرق  التعليم،  مناهج  مالئمة   وعدم
  المناطق  ف 

 .الكفاءات وغياب المختلفة،

 :إدارة األزمات

اتيجيات لمواجهتها ومن تطورها   درك األزمة كتهديد يثت  قلق المؤسسة بشأن مواجهتها ولهذا عليها أن تطور استر
ُ
ت

أزمات مستقبلية ظهور  ومنع  المؤسسة  بقاء  تهديد  غالب  .  أو  تدعو  (  2020)وتعتت   االضطراب  من  حالة  بأنها  األزمة 

حلول فورية واتخاذ إجراءات وقرارات رسيعة لتتمكن من الحد من أثرها، ولذلك عىل المؤسسة  المؤسسة إىل البحث عن  

عىل عملية  (  2019)كما وتؤكد محسن  .  أن تتعرف إىل التهديدات الممكنة قبل حلولها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنبها

ورة تفكت   ية وتضيف ض  ية،    اتخاذ القرار الرسيعة فهي المحرك للموارد البرسر ، وإدارة الموارد البرسر ي اإلبداعي اتيح  القائد االستر

واالتصال والمتابعة، وهو أمر يتطلب جهودا ذهنية وعلمية، وعادة ما يتخذ القائد القرارات الصائبة إلدارة األزمة فهو قادر  

 .عىل إصدار القرارات بالوقت المناسب والسعي لألفضل

 

 : مراحل إدارة األزمة

ات   إشارةمراحل إدارة األزمة، وبدايتها مرحلة تحليل  (  2015)حدد الضبع   االنذار، أي جمع معلومات عن مؤرسر

ي حال حدوثها،  
ي لتجنب حدوثها، وعالجها ف  اتيح  ألزمة محتملة، وتحليلها، والتجهز لمواجهتها بواسطة التخطيط االستر

ي آخرها  
، وف  وللحد من انتشار األزمة يتم وضع خطة تكتيكية، ثم العمل عىل استعادة نشاط المؤسسة لوضعها الطبيعي

ي والتكتيكي يؤكد عىل ض   اتيح   .ورة عمل المؤسسة عىل تقييم وتقويم األزمة بعد حدوثها عىل المستوى االستر

ي المدارس إىل ثالث مراحل أساسية( 2008)صنف أبو ناض 
 : مراحل إدارة األزمة ف 

الجها، وتحديد  استشعار األزمة المحتملة، وتحديد نوعها والتخطيط إلدارتها، واختيار المختصي   لع:  مرحلة ما قبل األزمة

 . الخطوات المطلوبة لمواجهتها خالل وما بعد األزمة

أثناء األزمة تنفيذ الخطة للسيطرة عىل األزمة، وقد سماها بخطة التدخل الفعالة بحيث تراعي الخطة سالمة  :  مرحلة 

اتيجيات التدخل زمة، وتفست  مفصل  تقدير األ:  جميع أفراد المدرسة النفسية والفسيولوجية، وتأخذ بعي   االعتبار استر

اح حلول وتقرير تدخل، وتدخل وتوجيه  .لفهم االزمة، واقتر

اتيجيات إدارتها، وتحديد اإلجراءات لمنع تكرار  :  مرحلة ما بعد األزمة إجراءات متتالية تشمل توثيق األزمة، ومراحلها واستر

 .لمستمرأزمات مشابهة، وإعادة النشاط بشكل رسي    ع، باإلضافة إىل التقييم والتدريب ا
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ي القرآن الكريم،  (  2003)وتؤكد الشيخ  
م كما ورد ف 

ى
 هللا عليه وسل

ى
بأنه يمكن تعلم مراحل إدارة األزمات منذ زمن الرسول صىل

 هللا عليه  
ى

ي حال عدم االستجابة إىل دعوة الرسول صىل
حيث أنذر هللا سبحانه وتعاىل القوم من عذاب الدنيا واآلخرة ف 

م لتوحيد هللا سبحان
ى
يك له وطاعة هللا ورسوله، وقد نجا هللا سبحان وتعاىل  وسل ه وتعاىل، ودعا إىل عبادة هللا وحده ال رسر

المؤمني   من أزمات مختلفة، وأعاد إليهم نشاطهم وأهلك الكفار كقوم نوح عليه السالم، ودل آخرين عىل حلول ألزماتهم  

ي عض يوسف عليه السالم، حيث أنذرهم عن طريق رؤيا  
الملك، وتفست  يوسف عليه السالم بمثابة الحلول كاألزمة ف 

الكريم، القرآن  ول  بت   ا 
ً
أيض أنذرهم  وقد  واحتوائها،  ِذيًرا" لألزمة 

َ
ن ِمي  َ 

ى
َعال
ْ
ِلل  
َ
ون

ُ
ِلَيك َعْبِدِه   ٰ

ى
َعىل  

َ
ان
َ
ْرق
ُ
ف
ْ
ال َل  زَّ

َ
ن ِذي 

َّ
سورة  )  "ال

ي المرحلة الثانية يدعو القرآن إىل التخطيط    ،(1الفرقان  
ي قصة نوح عندما أمره هللا  أما ف 

لألزمة قبل حدوثها، كما حدث ف 

ي المرحلة الثالثة يجب اختيار وإعداد الفريق المناسب  
ها قبل حلول الفيضان، وف  سبحانه وتعاىل إىل بناء السفينة وتجهت  

ختيار يجب تحليل الوظيفة إلدارة األزمة وتدريبه باستمرار للتصدي ألي أزمة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل األزمة، قبل اال 

والفرد وبعدها الموائمة بي   مواصفات الوظيفة وقدرات الفرد، وعىل أعضاء الفريق أن يكونوا من األذكياء، المبدعي   ذوي  

ا، صبوًرا، مبتكًرا ورسي    ع االستجابة   ا، وفيًّ
ً
ا، مستقيًما، أمين

ً
حزم وشجاعة إىل جانب الوالء، وعىل قائد األزمة أن يكون مؤمن

ا السنة النبوية إىل أهمية إدارة األزماتل
ً
تحديد األهداف، والتخطيط، واختيار الفريق ذو الكفاءات  :  ألزمة، وتطرقت أيض

العالية، واالهتمام بالشورى إلرشاد القرارات، واالتصاالت الفعالة، ومتابعة التنفيذ، ومرونة اتخاذ القرارات والتخطيط، 

 . مية القيم وتقييم األداءوتعديل الخطط مع تغت  الظروف، وأه

 

بوية ي المؤسسات التر
ن
 : إدارة األزمات ف

بوية وذلك   تثت  األزمة الحاجة إىل قيادة مناسبة لمعالجة األزمة وتحقيق األهداف، وتحسي   وضع المؤسسة التر

ي من أجل تحقيق رؤية المؤسسة وإيجاد حلول جديدة للمشكالت، كما وعىل ا اتيح  لقيادة أن  من خالل إنشاء تخطيط استر

علمي   بأسلوب  المشكالت  حل  عىل  وقدرة  وتطبيقاتها  األزمات  بإدارة  يتعلق  بما  ملمة  وتوافقها  (.  2018سليم،)تكون 

ي  
، (  2015)اليوسف  ي

المدارس، حيث ال يمكن تنبؤ األزمات وإدارتها بشكل عشوان  ي 
أزمات فعالة ف  إدارة  توفر  ورة  ي ض 

ف 

، أل ي اضاتها وتظهر الحاجة إىل أسلوب علمي ومنهح  ن األزمة تهدد المدرسة بأكملها وتؤدي إىل اضطرابها وتهدد نظامها وافتر

 .وبقائها

 

 :أداتا الدراسة

 
ً
 االستبانة -أول

راسة عىل شكل 
ِّ
راسة قامت الباحثة بإعداد أداة الد

ّ
راسات الّسابقة حول موضوع الد

ّ
الع عىل األدب النظرّي، والد

ِّ
بعد االط

ي لواء الشمال داخل الخط األخض  استبانة للكشف عن  
ي المدارس االبتدائية، ف 

من وجهة نظر عينة الدراسة،   إدارة األزمات ف 

راسة بصو 
ّ
نت أداة الد راسة، وهي (27)رتها النهائية من وقد تكوَّ

ِّ
ة للد ة األساسيَّ ات الديموغرافيَّ  :، باإلضافة إىل المتغت ِّ

ن من   ، والُمكوَّ ي المدارس االبتدائية داخل الخط األخض 
عة عىل ثالث  (  27)قياس درجة تحقيق إدارة األزمات ف 

َّ
فقرة موز

 :مجاالت هي 
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ن من ، ما قبل األزمة .1  فقرات( 7)والُمكوَّ

نخالل األزمة  .2  فقرات ( 10)من  والُمكوَّ

ن من  .3  فقرات( 10)ما بعد األزمة والُمكوَّ

 

 : المقابالت المعمقة -ثانًيا

حات تطويرية لتعزيز إدارة األزمات   عىل خلفية نتائج االستبانة، تم بناء أسئلة المقابلة المعمقة بهدف الخروج بمقتر

 : مجاالت( 3)أسئلة، موزعة عىل ( 4)، مكونة من عىل شكل أسئلة شبه مقننة

 ". ما قبل األزمة"سؤال لمجال . 1

 . "خالل األزمة"سؤال لمجال . 2

 " ما بعد األزمة"سؤالي   لمجال . 3

 

راسة
ر
ات الد  :متغت ر

ّ الّرئيسي وهو ات الثانوية    درجة إدارة األزمات،  المتغت  ي :، وهي (الوسيطة)والمتغت ّ
،  (مدير، ومعلم)المسم الوظيف 

 ّ ة  (بكالوريوس، دراسات عليا)   المؤهل العلمي سنوات   10وسنوات،    10أقل من    -5سنوات،    5أقل من  )، عدد سنوات الخت 

 (.ذكر، أنتر ) الجنس، (فأكتر 

ؤال األول   ن  ما درجة ممارسة إدارة األزمات لدى مديري المدارس من وجهة نظر  "  :الذي نصَّ عل نتائج السُّ المعلمي 

؟  " والمعلمات ومديري المدارس االبتدائية داخل الخط األخضن

لإلجابة عىل هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

ي المدارس االبتدائية داخل الخط األخض  من وجهة نظر عينة الدراسة، ويبي   الجدول  
( 16)عىل درجة إدارة األزمات ف 

 ذلك. 

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمجاالت درجة إدارة األزمات من  المتوسطات الحسابية ( 1جدول )

 
ً
 وجهة نظر عينة الدراسة مرتبة تنازليا

ر  المجاالت الرقم ي  الدرجة  الرتبة  االنحراف المعيارير  المتوسط الحساب 

ة 1 92. 3.91 ما بعد األزمة -اإلدارة 1   كبت 

ة 2 91. 3.89 اثناء األزمة -اإلدارة 2   كبت 

ة  3 88. 3.76 ما قبل األزمة -اإلدارة 3  كبت 

ة  88. 3.86 الدرجة الكلية    كبت 

 

ي )1ُيبي ِّ  جدول ) ة بمتوسط حسان   جاءت كبت 
ي المدارس االبتدائية داخل الخط األخض 

 درجة إدارة األزمات ف 
َّ
(،  3.86( أن

ي المرتبة الثانية مجال اإلدارة3.91ما بعد األزمة )-ن أولها مجال ممارسة اإلدارةاوك
ي المرتبة  3.89أثناء األزمة )  - (، وف 

(، وف 

ة مجال اإلدارة  (. 3.76)ما قبل األزمة -األخت 
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 :
ً
 ما قبل األزمة-اإلدارةمجال أوال

ي مرحلة ما قبل األزمة  لبيان درجة ممارسة  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حساب  تم  إدارة األزمات ف 

ي جدول - الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال اإلدارة
 .(2)ما قبل األزمة كما ف 

ما قبل األزمة من  -اإلدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمجال  (2جدول )

 
ً
 مجاالت درجة إدارة األزمات مرتبة تنازليا

 الفقرة الرقم 
المتوسط 
ر  ي  الحساب 

االنحراف 
 المعيارير 

تبة  الدرجة الرُّ

ة 1 98. 4.02 عمل مدير المدرسة عىل تعديل الخطط حسب متطلبات األزمة 6   كبت 

ي   5
المدرسة بطريقة علمية وموضوعية ف  ر مدير 

ى
جميع مراحل فك

 إدارة األزمة
ة 2 99. 3.91   كبت 

اتيجية وتكتيكية لمواجهة األزمة 7 ة 3 1.02 3.87 صّمم مدير المدرسة خطًطا استر   كبت 

ة   4 99. 3.80 اهتم مدير المدرسة بانعكاسات كورونا مجرد ورود أخبار عنها  2  كبت 

المحتملة ألزمة   3 للتهديدات  المدرسة تصورات  مدير  كورونا أعد 
 عندما بدأت أخبارها باالنتشار

ة   5 1.01 3.79  كبت 

ة   6 1.03 3.76 وضع مدير المدرسة سيناريوهات مكتوبة للتعامل مع األزمة 4  كبت 

ة 7 1.09 3.17 استشعر مدير المدرسة أزمة كورونا قبل حدوثها  1   كبت 

ة  88. 3.76 الدرجة الكلية للمجال    كبت 

 

ي مجال اإلدارة(  2)ُيبي ِّ  جدول  
ة ف  المتوّسطات الحسابيَّ بي    -أن  تراوحت  ، وبدرجة  (3.17-4.02)ما قبل األزمة 

  ّ ي ة، أما المجال ككّل فحصل عىل متوّسط حسان  ة(3.76)تقييم كبت  ي المرتبة األوىل الفقرة  .   ، ودرجة تقييم كبت 
وقد جاءت ف 

ي تنصُّ عىل  (  6)رقم  
ّ  ."  سة عىل تعديل الخطط حسب متطلبات األزمةعمل مدير المدر "  التر ي ،  ( 4.02)بمتوّسط حسان 

ة الفقرة رقم   ي المرتبة األخت 
ة، وجاءت ف  ي تنصُّ عىل(  1)ودرجة تقييم كبت 

استشعر مدير المدرسة أزمة كورونا قبل :"  التر

ّ " حدوثها ي ة( 3.17)بمتوّسط حسان   .وبدرجة تقييم كبت 
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ً
 أثناء األزمة-مجال اإلدارة: ثانيا

ي مرحلة أثناء األزمة  لبيان درجة  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات حساب  تم  إدارة األزمات ف 

ي جدول -أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال اإلدارة
 .(3)أثناء األزمة وكانت النتائج كما ف 

أثناء األزمة من مجاالت  -المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمجال اإلدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 3جدول )

 
ً
 درجة إدارة األزمات مرتبة تنازليا

 الفقرة الرقم
المتوسط  
ر  ي  الحساب 

االنحراف  
 المعيارير 

تبة   الدرجة  الرُّ

ل مدير المدرسة بسلم أولويات المدرسة  17
ّ
عد

 كاستجابة رسيعة للتعامل مع األزمة
ة 1 98. 3.96  كبت 

المادية  10 الموارد  المدرسة  مدير  وفر 
 والمعنوية المناسبة إلدارة األزمة 

ة 2 1.02 3.94   كبت 

لتخطي   15 جبارة  ا 
ً
جهود المدرسة  مدير  بذل 

ا للتضحية   
ً
 األزمة وأبدى استعداد

ة 3 1.02 3.93   كبت 

شارك مدير المدرسة بمعرفته حول أساليب   14
 األزمة إدارة  

ة 4 99. 3.92   كبت 

جميع  16 ي 
ف  السلطة  المدرسة  مدير  فّوض 
 المستويات المشاركة وقت الحاجة 

ة 5 98. 3.92   كبت 

اختار مدير المدرسة الفريق المناسب إلدارة   11
 األزمة

ة 6 1.04 3.90   كبت 

مناسبة  12 بدائل  عن  المدرسة  مدير  بحث 
 لمواجهة األزمة 

ة 7 1.01 3.86   كبت 

13  
ً
د مدير المدرسة أفكارا

ى
ة 8 1.02 3.85 للتعامل مع األزمة  ول   كبت 

نظره   8 وجهة  صالبة  المدرسة  مدير  تجنب 
ها بحيث تتالءم مع إدارة األزمة ّ

 وغت 
ة  9 97. 3.85  كبت 

9  ّ بحيث  غت  قيادته  أسلوب  المدرسة  مدير   
 يتالءم مع إدارة األزمة 

ة  10 1.02 3.81  كبت 

ة 91. 3.89 الكلية للمجالالدرجة   كبت 

 

ي مجال اإلدارة(  3)َيتبي َّ  من جدول  
ة ف  ، وبدرجة  (3.96  –  3.81)أثناء األزمة تراوحت بي    -أن المتوّسطات الحسابيَّ

  ّ ي ة، أما المجال ككّل فحصل عىل متوّسط حسان  ة(3.89)تقييم كبت  ي المرتبة األوىل  .   ، وبدرجة تقييم كبت 
وقد جاءت ف 

تنصُّ عىل  (  17)الفقرة رقم   ي 
األزمة"  التر مع  للتعامل  المدرسة كاستجابة رسيعة  أولويات  بسلم  المدرسة  مدير  ل 

ّ
."  عد

ي   الفقرة رقم  (3.96)بمتوّسط حسان  ة  األخت  المرتبة  ي 
ف  ة، وجاءت  تقييم كبت  وبدرجة  تنصُّ عىل  (  9)،  ي 

مدير    "التر غت  

ّ ." المدرسة أسلوب قيادته بحيث يتالءم مع إدارة األزمة ي ة( 3.81)بمتوّسط حسان   .وبدرجة تقييم كبت 

 

 
ً
 ما بعد األزمة-مجال اإلدارة: ثالثا

ي مرحلة ما بعد األزمة  لبيان درجة ممارسة  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حساب  تم  إدارة األزمات ف 

ي جدول - الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال اإلدارة
 .(4)ما بعد األزمة وكانت النتائج كما ف 

ما بعد األزمة من  -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمجال اإلدارة( 4جدول )

 
ً
 مجاالت درجة إدارة األزمات مرتبة تنازليا
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 الفقرة الرقم 
المتوسط 
ر  ي  الحساب 

االنحراف 
 المعيارير 

تبة  الدرجة الرُّ

ي تواجه إدارة العملية   21
يتجنب مدير المدرسة تكرار األخطاء التر

 التعليمية التعلمية
ة 1 1.04 3.95   كبت 

الهيئة   27 المستمر ألعضاء  التدريب  المدرسة عىل  مدير  يعمل 
 التدريسية للتكيف مع األزمات

ة 2 1.02 3.95   كبت 

ألساليب   26 المستمر  التقييم  عىل  المدرسة  مدير  يعمل 
 وإجراءات إدارة األزمة 

ة 3 1.02 3.94   كبت 

ي أثر األزمة عىل المدرسة، ويقلل من   18
يبحث مدير المدرسة ف 

 آثارها السلبية 
ة   4 97. 3.94  كبت 

اتيجيات إدارتها : يوثق مدير المدرسة األزمة 19 ة   5 97. 3.93 مراحلها واستر  كبت 

تكرار   22 منع  بهدف  إدارية  إجراءات  المدرسة  مدير  يحدد 
 مواجهة أزمات  

ة 6 1.04 3.91   كبت 

رين من األزمة من   24 يعت  مدير المدرسة اهتماًما خاًصا بالمتض 
ي تواجههم

 خالل السعي الجاد لتجاوز المشكالت التر
ة 7 1.00 3.91   كبت 

المدرسة   23 مدير  ي  ينفذ 
ف  تساهم  متنوعة  ونشاطات  فعاليات 

 إعادة نشاط وحيوية المدرسة لما بعد األزمة
ة 8 1.03 3.88   كبت 

المعلمي   بالتغيت  واإلصالح عىل   25 يراعي مدير المدرسة تدرج 
 أثر األزمة

ة 9 98. 3.88   كبت 

20  
ً
ة   10 1.06 3.81 لمواجهة أزمات مستقبلية طارئة  يضع مدير المدرسة خططا  كبت 

ة   92. 3.91 الدرجة الكلية للمجال   كبت 

 

ي مجال اإلدارة(  4)ُيبي ِّ  جدول  
ة ف  المتوّسطات الحسابيَّ بي    -أن  تراوحت  بعد األزمة  ، وبدرجة  (3.81-3.95)ما 

  ّ ي ة، أما المجال ككّل فحصل عىل متوّسط حسان  ة(3.91)تقييم كبت  ي المرتبة األوىل الفقرة  .   ، ودرجة تقييم كبت 
وقد جاءت ف 

ي تنصُّ عىل  (  21)رقم  
ي تواجه إدارة العملية التعليمية التعلمية  " التر

بمتوّسط  "  يتجنب مدير المدرسة تكرار األخطاء التر

  ّ ي ة الفقرة رقم  ، ودرجة  (3.95)حسان  ي المرتبة األخت 
ة، وجاءت ف  ي تنصُّ عىل(  20)تقييم كبت 

يضع مدير المدرسة  :"  التر

 
ً
ّ " لمواجهة أزمات مستقبلية طارئة خططا ي ة( 3.81)بمتوّسط حسان   .وبدرجة تقييم كبت 

 

ؤال الثالث ورية لتفعيل إدارة : نصَّ عل الذي نتائج السُّ حات التطوير الضن ي المدارس االبتدائية؟ما مقتر
ن
 األزمات ف

ي ( 4)أشار المشاركون إىل 
 :محاور لمتغت  إدارة األزمات، وهي كاآلنر

 ( 14)المهارات الفنية وعددها 

 (5)دراكية وعددها المهارات اإل 

 (3)المهارات الذاتية وعددها 

 ( 2)نسانية وعددها المهارات اإل 

 
ً
ي  وتم عرض المحاور تنازليا

ا كاآلنر
ً
 : حسب أهميتها من وجهة نظر المشاركي   كما هو مبين
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 المهارات الفنية

 
ً
ي عملية اتخاذ القرارات : أول

ن
 القدرة عل المشاركة ف

، ونسبتهم  (  16)تحدث   ي اتخاذ القرار، وبالمقابل عن دور مشاركة (  %94)من المشاركي  
عن خطورة المركزية ف 

ي اتخاذ
اح  التحديات،  طرح  من  بداية  الجائحة،  مع  للتعامل  المناسبة  القرارات  المعلمي   ف     بدائل،  واقتر

ا
  المفاضلة   إىل  وصول

ي   تفرد   الذي   المدير  فشل: "إىل  المشاركي     من  اثنان  أشار.  وأفضها  أنسبها  إىل   الوصول  وحتر   البدائل،   بي   
  القرار،   اتخاذ  ف 

ة  ذوي   المعلمي     نظر  وجهة  وتجاهل ي   فاعلية  ذات  قرارات  إىل   الوصول  الممكن  من  كان  حيث  العالية،   الخت 
  حال  ف 

"عن  تحدث  آخر  مشارك".  مشاركتهم   مشاركة   خالل  من  عىل  والثقة  لإلنجاز   الدافعية  وتعزيز  واالنتماء   الوالء   تنمية: 

ي   المعلمي   
ي   ومكانتهم   بقيمتهم  المعلمون  شعر  فقد   القرارات،  اتخاذ   عملية  ف 

  مع   وبشدة   المقابالت  نتائج  تتفق".  المدرسة  ف 

ي  المعلمي    المدرسة مدير يشارك"  الفقرة عن المشاركون أجاب حيث االستبانة نتائج
  بالموافقة" القرارات اتخاذ عملية ف 

ة وبدرجة  . كبت 

 استخالص العت  : ثانًيا 

ورة  عىل(  %56)  ونسبتهم   ،(10)  وعددهم  المشاركي     من  مجموعة  أكد   وتحليلها،   األزمة،  بعد   ما  النتائج  متابعة  ض 

 ، (والخسارة  الرب  ح)  وسلبيات  إيجابيات  االزمة،   نتائج  عرض  يجب  األزمة   بعد   ما: "أحدهم  فقال.  منها  العت    واستخالص

،  واستخالص  النتيجة  تقييم  عىل  والعمل ي   الجديدة   اآلليات  وتحديد  العت 
  لتطويرها  كورونا،  جائحة خالل  اكتسابها  تم   التر

ا  ولتكون
ً
" آخر  مشارك  وأضاف".  مشابهة  أزمات  لمواجهة  مهًما   مورد ي   لتفاديها  األخطاء  من  التعلم   يجب: 

  أزمات   ف 

 " مستقبلية

ا 
ً
 التخطيط : ثالث

البديلة(  %41)مشاركي   وعددهم  (  7)أشار   التخطيط، ووضع الخطط  أهمية  المشاركي   عن.  إىل  :  تحدث أحد 

ي أعقاب استشعار حلول األزمة،  (  3)وضع  "
،  خطط بديلة ف  أحدها خطة للتعليم عن بعد، وثانية خطة للتعليم الوجاهي

ة للتعليم المدمج  . واألخت 
ا
ا، وكانت جاهزة

ً
ي كّل قرار وزاري تم اختيار الخطة المناسبة حيث تم االستعداد لها مسبق

 ". وف 

 القدرة عل التعامل مع التقنيات التكنولوجية : رابًعا

ي ظل (  %35)من المشاركي   ونسبتهم  (  6)يرى  
ورة تنمية القدرة عىل التعامل التقنيات التكنولوجية وخصوًصا ف  ض 

إىل المشاركي    أحد  أشار  حيث  ي  التكنولوج  "التقدم  القضايا  :  عىل  للتغلب  المتنوعة  التكنولوجية  الحلول  ر 
ّ
توف ورة  ض 

بوية، ووجود الكفاءات لتطبيق الحلول التكنولوجية وتقديم ي لذوي الكفاءات المتدنية  التر
ي ظل جائحة  .  الدعم التقت 

 ف 
ا
مثًل

ا مضطرين للتعامل 
ّ
كورونا توفرت تقنيات تكنولوجية متنوعة الستمرار التعلم عن بعد والتغلب عىل عقبات التعليم، وكن

بوية  ي العملية التعليمية والتر
 ".معها واستغاللها للتكّيف ف 

 القدرة عل إدارة الفريق: خامًسا

ية مؤهلة إلدارة األزمات(  %35)مشاركي   ونسبتهم  (  6)دث  تح .  عن الحاجة إىل تجهت   وإدارة فريق من كوادر برسر

ي حال وقوع بالئها عىل  : "أشار أحد المشاركي   إىل
الحاجة إىل الفريق بشكل دائم للتمكن من إدارة األزمة بفاعلية وكفاءة ف 

ا توجد :" وأضاف مشارك آخر". المدرسة
ً
ي حال كانت األزمة مؤقتة، وأمر تكرارها غت  واردأحيان

 ". حاجة لفريق مؤقت، ف 
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 التقييم والتقويم : سادًسا

ي جميع مراحل إدارة األزمة(  %29)مشاركي   ونسبتهم  (  5)أشار  
يؤكد أحد المشاركي   .  إىل التقييم والتقويم المستمر ف 

ي الوقوف عىل نقاط القوة والضعف، والتق: "عىل
".  ويم من أجل تعزيز نقاط القوة، وتقليص نقاط الضعفدور التقييم ف 

"ويضيف مشارك آخر بهذه  :  يقوم  من  المجال، وهو  ي هذا 
ف  ة  مهارات وخت  ذو  فريق عمل  بناء  يجب  التقييم  لفاعلية 

 ". الوظيفة بشكل مستمر

 التدريب : سابًعا

، بنسبة  (  4)يعطي   ة للتدريب، وقد أشار أحدهم لض  (  %24) مشاركي   التعامل مع  : "  ورة التدريب بقولهأهمية كبت 

اإلبداع عىل  التدريب  يجب  عليه  وبناءا  وتمت    إبداع  يتطلب  وع  إىل  "األزمة كمرسر آخر  وأشار  بمجال  "  ،  التدريب  أهمية 

اضية، والدروس المحوسبة، وحتر أن   ي ظل الجائحة من خالل الجلسات االفتر
ك إدارة األزمة ف  الحوسبة، حيث كان زنت 

مجال   ي 
ف  المعلمي    تطوير قدرات  اضية، وجميعها تمحورت حول 

االفتر اللقاءات  من خالل  المعلمي   كانت  استكماالت 

بوية والتعليمية ي استمرار العملية التر
فريق إدارة  : "وشدد مشارك آخر عىل قضية التدريب بقوله ".  الحوسبة، ألهميتها ف 

 إلدارة األزمة ومجه
ا
ًزا بأدوات ووسائل غت  روتينية إلدارة األزمة، ولهذا الغرض يجب االهتمام  األزمات يجب أن يكون مؤهًل

 ".بتدريب فريق إدارة األزمات بشكل مستمر، بوجود أزمة، أو بغت  وجودها

ا
ً
 التأهب واالستعداد: ثامن

ي التعامل مع األزمة(  %18)من المشاركي   ونسبتهم  (  3)أكد  
الحاجة : "  هموأثار أحد.  عىل دور التأهب واالستعداد ف 

إىل وضع سيناريوهات لمحاكاة أزمات مستقبلية، كأزمة حرب، أو هزة أرضية، من أجل رصد نقاط القوة والضعف، والعمل  

كما أشار  ".  والكشف عن الموارد المتوفرة، وتوفت  الموارد المطلوبة.  عىل تعزيز نقاط القوة، والتغلب عىل نقاط الضعف

ورة التعامل وكأن : "آخر إىل  ".األزمة موجودة دائما، األمر الذي يزيد من اليقظة والتأهبض 

 القدرة عل إدارة األولويات : تاسًعا

ورة تغيت  سلم أولويات المدرسة، فأشار أحدهم إىل أهمية(  %12)من المشاركي   وهم بنسبة  (  2)يرى   التنازل : "  ض 

ي ظل الجائحةعن سلم أولويات المدرسة ما قبل جائحة كورونا وبناء سلم  
 تنازلت المدارس بأمر من  .  جديد للتكيف ف 

ا
مثًل

، والعمل عىل تعزيز الحصانة النفسية للتالميذ وذوي  هم بية والتعليم عن العمل عىل رفع التحصيل العلمي واآلن  .  وزارة التر

م األولوّياتما أن تخطت المدارس األزمة عادت إىل العمل عىل سد الفجوات التعليمية، وعاد التحصيل العلمي إ
ى
 ". ىل سل

ا ً  تقدير النعمة : عاشر

ي وهبها هللا الينا، وأننا بالعادة ال ننتبه  (  %12)يرى مشاركان ونسبتهما  
ي تقدير النعم التر

أن التعرض لألزمات يفيدنا ف 

ي األزمة لتثت  انتباهنا لتوفر تلك النعم، فقد قال أحدهما
الموجود ونتمسك به، كنا  األزمة تجعلنا نقدر : "لتلك النعم، وتأنر

ا ولكنها ليست كذلك
ً
وتقدير النعم يعمل عىل تعزيز قبول األزمة، واحتوائها، .  نتعامل معها سابقا كأن وجودها مفهوم ضمن

 ". ويجعلنا قادرين عىل تحّمل األزمات وقادرين عىل إدارتها
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 الرشاقة اإلدارية : الحادية عشر 

ي ظل الجائحة أجواء  (بيئة فوكا)ارة األزمة  ذكرت إحدى المشاركات عند حديثها عن إد
، حيث سادت المدارس ف 

، ألن ذلك ليس بسيطرتنا، بل يمكن التعامل مع تلك  (الفوكا)من الضبابية، والغموض، والتعقيد، وال يمكن التقليل من  

أقوالها فان ذلك ممكن من خالل السلبية، وحسب  أثرها  للحد من  المرونة واالستجابة الرشاقة  : "األجواء  اإلدارية، أي 

الرسيعة، ومحاولة فهم بيئة فوكا، والتعقيدات الناجمة عنها، والقبول بها، واختيار أفضل البدائل لعملية اتخاذ القرارات،  

 ".والدراسة العلمية، واالتصال السليم مع المعلمي   

وع : الثانية عشر   القدرة عل إدارة األزمة كمشر

وع بقولهيرى مشارك واحد ال ية  : "  دور الكبت  للتعامل مع األزمة كمرسر ي كل أزمة يجب تحديد الموارد المادية والبرسر
ف 

وتكثيف الجهود من أجل التعامل مع األزمة  .  وتوفت  المعلومات المطلوبة إلدارة األزمة وتخطي التحدّيات الناشئة عنها

، فال يجوز التعامل معها كمصيبة ألننا كفرصة لالستفادة والتطوير، وتلبية حاجيات مجتمع المدرسة وا لمجتمع المحىلي

حتًما " وأضاف".  عندها سنفشل  ورة  :  ية  "ض  البرسر الموارد  ودراسة كفاءة  المطلوبة،  اإلجراءات  وتحديد  األزمة،  تحليل 

ها، ومشاركة العناض  الداخلية    وتحديد احتياجاتهم، وتوفت  الموارد المطلوبة، وان لم تتوفر يجب البحث عن الطرق لتوفت 

المستمر التنفيذ، والمتابعة، والتقييم  ثم  المحلية، وبناء الخطط،  للمدرسة، كالطالب، واألهل، والسلطة   ، "والخارجية 

ي إدارة األزمة، ويمكن أن يكون"
كاء ف    من خالل تمرير   كما وعند جمع البيانات يجب األخذ بعي   االعتبار آراء األهل، فهم رسر

 ".اسات نوعية وكميةجراء در إاستطالع لألهل، و 

 .(ت .ت.ت)التطوير، والتثبيت، والتغيت  : الثالثة عشر 

ورة التطوير، والتثبيت، والتغيت  ما بعد األزمة،   بوية، إىل ض  ة بمجال القيادة التر أشارت مشاركة واحدة، وهي خبت 

ى أن ونقاط (  نقاط القوة دليل عىل السلوك السليم)خالل األزمة وما بعدها، يجب أن يتم التعرف إىل نقاط القوة  : "فتر

 ".الضعف، وتظهر الحاجة إىل تحسي   نقاط الضعف وتحويلها إىل نقاط القوة، ثم تثبيت نقاط القوة وتطويرها

 الجاهزية: الرابعة عشر 

الجاهزية وتوفت  الموارد  : "عن دور الجاهزية إلدارة األزمات بفاعلية بقولها( %6)تحدثت مشاركة واحدة ونسبتها 

ا كان، مع أزمة أو بدونها ي كّل موقف، أيًّ
ية والمادية للتكيف ف   ".البرسر

 

 المهارات االدراكية

: راكية خالل إدارة األزمات بمراحلها الثالثإىل أهمية المهارات االد(  %53)  ، ونسبتهم(9)أشار المشاركون وعددهم  

وقد تم عرض المهارات تحت أربعة عناوين فرعية حسب أهميتها من وجهة  .  ما قبل األزمة، خالل األزمة، وما بعد األزمة

ي 
 :نظر المعلمي   والمديرين، وهي كاآلنر

 
ً
 إدراك الحاجة إىل التغيت  : أول

د 
ّ
ورة  المدير  إدراك  دور  عىل(  %24)  ونسبتهم  المشاركي     من(  4)  شد ،   لض  ،  عن  والتنازل  التغيت   والخروج   الروتي  

"أن  أحدهم   ادع  فقد .  الصندوق  من   روتي     عىل   فالبقاء  األزمة،  مواجهة  أثناء  للتغيت    الحاجة   يدرك   أن  يجب   المدير: 
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ي   ومشارك".  بقاءها  وي  هدد   المدرسة  تراجع  إىل  يؤدي  وقد  نفًعا،  يجدي ال  المدرسة 
،  فرصة  هي   األزمة:"  أن  رىي  ثان    للتغيت 

  عىل   ظهرت  قد   األزمة  تكون  ربما: "قال  آخر  ومشارك".  سابقا  بها  نفكر  لم  بأمور  والتفكت    والمنهجيات،  الخطط  تغيت  

، الحاجة  خلفية   بالتغيت   المدير  يؤمن   أن   المهم   من  لذا . األزمة  إدارة   تصعب   قد   الحاجة،  تلك   المدير   يدرك لم  وان   للتغيت 

، وبالحاجة  " بذلك المعلمي    يقنع وأن  للتغيت 

 اليقظة الذهنية: ثانًيا 

المدير  "أهمية اليقظة الذهنية للمدير، وقد قال أحدهما أن  (  %12)، ونسبتهم  (2)رأى قلة من المشاركي   وعددهم  

ات، ويستطيع   البسيطة والمؤرسر ات  التغيت  بما يحدث حوله، ويرصد  كت   
التر الحفاظ عىل رباطة جأشه  اليقظ يستطيع 

ي  ".  وهدوئه، بالذات أثناء مواجهة األزمة
، والصفاء  "أضاف المشارك الثان  ي الحفاظ عىل الهدوء الداخىلي

أن اليقظة تسهم ف 

ي وبالتاىلي التمكن من إدارة األزمة بكفاءة وفاعلية 
 ".الذهت 

ا 
ً
 إدراك العالم كقرية كونية: ثالث

يمكن تعزيز وتطوير هذا : "همية إدراك العالم كقرية كونية، ويرى أحدهما بأنهإىل أ(  %12)أشار مشاركان ونسبتهما  

ي العالم من خالل القراءة  
اإلدراك من خالل متابعة األخبار، ومراقبة المستجدات العالمية، وزيادة الثقافة واإللمام بما يدور ف 

، وب  هذا يمكن تطوير   ي العالمي
استشعار األزمات وتشخيصها قبل وقوعها، وتنمية والمطالعة واالطالع عىل التنّوع الثقاف 

ي العالم  .  كما ويعزز القدرة عىل إدارة الطوارئ.  الحدس، وبالتاىلي الجاهزية واالستعداد ألي طارئ
وال يجوز تجاهل ما يدور ف 

ة المستقبلية تنمية االدراك بقروية الكون يزيد القدرة عىل بناء الرؤي: "وأضاف بأن".  من أحداث ووقائع عالمية ومحلية

التفكت   اتيجيات 
واستر العاىلي  التفكت   وينمي  المدى،  بعيدة  وتعزيز  .  والنظرة  االدراك  هذا  تطوير  عىل  العمل  يجب  كما 

القراءة، ومتابعة األخبار، والتدريب،   المدرسة، من خالل تشجيعهم عىل  ي 
المعلمي   ف  لدى  العاىلي  التفكت   اتيجيات 

استر

آخر   عىل  أن".  المستجدات واطالعهم  ى  فت  ي 
الثان  المشارك  "  أما  األخبار، :  مواكبة  خالل  من  والتنّور  المعرفة،  زيادة 

والتكنولوجيا ومواقع التواصل، واالبتعاد عن الشائعات ومتابعة المعارف والمعلومات الجديدة من المصادر الموثوقة،  

ات عالمية ومحلية، والت ي تعزيز  وتبادل اآلراء مع مدراء آخرين وذوي خت 
ة يسهم ف  عرف إىل نجاحاتهم حتر وإن كانت صغت 

ي أي أزمة كانت
ي البيئة : " ويضيف". قدرة المدير عىل التكّيف ف 

تشخيص اإلنذارات يتم من خالل متابعة المدير ما يدور ف 

والخارجية ألزمة.  الداخلية  إنذار  هي  المثال  سبيل  عىل  األخرى  والمدارس  المدرسة  ي 
ف  المتدنية  طريقها   فالنتائج  ي 

ف 

 ".للحدوث

ي : رابًعا
 التقييم الذابر

، بنسبة   ي
عىل المدير أن يعمل  : "بقولها.  وحساب النفس(  %6)فقد أشارت مشاركة واحدة فقط إىل التقييم الذانر

ي  : "وتضيف".  عىل تقييم ذاته وحساب النفس، للوقوف عىل نقاط القوة والضعف
ي ف 
ورة إدراك أهمية التقييم الذانر ض 

ي العمل والعالقات الشخصية وعدم  تحديد أنما
، فيتوجب عليه الفصل بي   عالقاته ف  ط التعامل المالئمة مع المعلمي  

المعلمي   والطاقم اإلداري بناء عالقات طيبة وحميمة مع  ورة  بينهما، وض  ي  ".  الخلط 
الذانر التقييم  ورة  وكذلك ترى ض 

ورة لفحص وتقييم منهجية المدير خالل: "خالل االزمة  ". إدارة األزمة والتأكد من سالمتها ومنهجيتها هنالك ض 
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 إدراك القدرات الكامنة : خامًسا

أكد مشارك واحد عىل تطور إدراك القدرات الكامنة لدى المديرين وكذلك المعلمي   عىل أعقاب األزمة، ودور هذا  

ي التعامل مع أزمات مستقبلية بقوله
القدرات الكامنة لديهم ولدى طاقم  خالل األزمة، يتعرف المديرين إىل  : "التطور ف 

، والبتكار طرق للتعامل مع أزمات مستقبلية ، وعليهم تعزيزها واستغاللها للتطوير، والتحسي    ". المعلمي  

 

 المهارات الذاتية 

ورة توفر المهارات الذاتية للتعامل مع األز (  %18)مشاركي   ونسبتهم  (  3)أشار   مة بفاعلية، حيث أشارت  إىل ض 

ورة النظرة اإليجابية عند التعامل مع األزمة، ومشارك ثالث   مشاركة واحدة إىل أهمية الوعي بالذات، ومشارك واحد إىل ض 

 ".أشار إىل أهمية الحصانة الذاتية

 
ً
 الوعي بالذات: أول

المهارة   هذه  بتوفر  بالذات،  الوعي  أهمية  إىل  واحدة  مشاركة  إىل  أشارت  والتعرف   ، ي
الذانر التنظيم  يمكن 

اتيجيات المطلوبة، فأشارت إىل ي يمكن  : "االستر
ا، وأخرى تحتاج إىل التنازل، وعند وجود تنظيم ذانر

ً
الحاجة للحزم أحيان

ات السابقة وهي المصدر  . وهذا التكيف حسب السياق الذي يخدم هدفك. الوصول إىل الحزم أو التنازل وكذلك من الخت 

ل ي  تعلمالرئيسي 
ذانر ومردود  عليا  ية  تفكت  عمليات  ويتطلب  والسلوك  .  الليونة  باألفكار  التفكت   يجب  لليونة  للوصول 

ي 
 ".والمردود، إجراء تقييم لها، والتعرف إىل أهمية التنظيم الذانر

 النظرة اإليجابية : ثانًيا 

النظرة اإليجابية لألزمة تسهم : "بقولهعن أهمية نظرة المدير اإليجابية لألزمة  (  %6)تحدث مشارك واحد ونسبته  

ي إدارة األزمة بفاعلية، حيث أن الخوف والهلع عند مواجهة أي أزمة كانت قد يعيق إدارة األزمة، ويؤدي إىل الفشل، 
ف 

، وينعكس ذلك عىل المعلمي   .  وبالتاىلي قد يهدد المدرسة وبقائها ي ي    فالنظرة اإليجابية تجعلنا ننظر إىل األزمة بشكل إيجان 
ف 

ي ظل جائحة كورونا بسبب عدم الوضوح والغموض  : "ويضيف".  المدرسة، فيسهل عليهم قبول األزمة والتعامل معها
ف 

المدير   التعامل مع األزمة، ولكن نظرة  ي 
بالجمود وصعوبة ف  بالخوف والضياع، وشعرنا  ة، شعرنا  الفتر تلك  الذي اكتنف 

ت نظرتنا إىل األزمة، وأشعرتنا ب ّ
الراحة والطمأنينة، وتعاملنا معها عىل أنها تهديد مؤقت، ويمكن التكيف معه  اإليجابية، غت 

 ".وتقليص أثره

ّ  واالبداع" ، فال بد منها لتغيت  روتي   المدرسة، وتحقيق التمت  ي  ". يجب اعتبار األزمة فرصة ذهبية للتغيت  اإليجان 

ا 
ً
 الحصانة النفسية : ثالث

ونسبته   واحد  المعلمي    (  %6)يرى مشارك  لدى  تنميتها  النفسية، وعمله عىل  المدير  بحصانة  االهتمام  ورة  ض 

بقوله "والطالب  معه  :  والتعامل  بالقلق،  اف  االعتر يجب  بل  وتجاهله،  انكاره  يجوز  ال  جائحة كورونا،  القلق خالل  مع 

، وتفعيل دور األخصائيي    عىل المدير تعزيز االحتواء، وا: "  ويضيف".  لتقليصه وعالجه لتقليل من ضغوطات المعلمي  

والعاطفية النفسية  المعلمي    احتياجات  لسد  الطوارئ  فريق  وبناء  ومساندتهم،  المعلمي    لدعم   ، يجب  .  النفسيي   كما 
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ي ظل األزمة، وإقامة ورشات عمل للمعلمي   ولقاءات مع طواقم من 
وقراطية ف    تقليص المهام غت  الطارئة وتقليص البت 

 ."االخصائيي   النفسيي   

 

 المهارات اإلنسانية

عىل أهمية المهارات اإلنسانية خالل إدارة األزمات، من خالل حديثهم  (  %35)ونسبتهم  (  6)شدد المشاركون وعددهم  

، وهي   :عن مهارتي   أساسيتي  

 
ً
 التعاطف : أول

ورة تعاطف  (  %29)، ونسبتهم  (5)أشار المشاركون وعددهم   ي المدرسة خالل األزمات  إىل ض 
المدير مع العاملي   ف 

أن.  المختلفة المشاركي    أحد  "فيدعي  لتعاطف  :  وكان  ة،  العاملي   صعوبات كثت  واجه  وقد  جائحة كورونا كانت صعبة، 

ي دعِمهم، واألخذ بيدهم، وزيادة قدرتهم عىل التحّمل والتفاؤل
ا ف  ً المدير  تعاطف  : "ويضيف مشارك آخر".  المدير دوًرا كبت 

ي ظل األزمة، األمر الذي عزز اهتمام المعلمي   بالتعرف  
كان إىل حد أنه غض النظر عن أخطائهم بادعاء أن الخطأ طبيعي ف 

ي مثل هذه الظروف ال  : "وأضاف أحد المشاركي   ".  إىل الخطأ، وتصحيحه
ي قمة اإلنسانية، فف 

تعاطف المدير هو عمل ف 

 ".بل يجب التعاطف معهم وتفهم مشاعرهم وسلوكهميجوز أن نحاسب المعلمي   عىل أخطائهم، 

ن : ثانًيا  اف بجهود المعلمي   االعتر

اف بها، وبدورها خالل إدارة األزمة(  %18)مشاركي   بنسبة  (  3)تحدث   ورة تقدير جهود المعلمي   واالعتر .  عن ض 

ة خالل  : "أشاد أحدهم بجهود المعلمي   بقوله ا كبت 
ً
ي التحديات لقد بذل المعلمون جهود

التعامل مع األزمة، للوقوف ف 

ي أعقاب األزمة
ي ظهرت ف 

اف بتلك  .  التر ، وعزز ذلك الحاجة لتقدير جهود المعلمي   من خالل االعتر
ا
ولم يكن ذلك سهًل

اف بجهود المعلمي   يعزز الدافعية ويضاعف استعداد المعلمي   .  الجهود، واإلعالن عنها أضاف مشارك آخر أهمية  ".  االعتر

ي  : "ن عن جهود المعلمي   أمام الجميع بقولهاإلعال
اف بجهود المعلمي   وتقديرها أمام جميع العاملي   ف  عىل المدير االعتر

بنفسه ثقته  از ويزيد من  بالفخر واالعتر  ، ألن هذا يشعره  اف  .  المدرسة من معلمي   وموظفي   تقديم شهادة اعتر ويجب 

 ".وتقدير
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حات التطويرية   المقتر

حات  الخروج تم النتائج وتحليل عرض بعد  ي  تطويرية بمقتر
ي  وعرضها  األزمات، إدارة  موضوع ف 

ي  ،(5) الجدول  ف 
 :كاآلنر

العنوان  

 الرئيسي 

العنوان  

 الفرعي 

حات التطويرية   المقتر

المهارات  

 الفنية 

القدرة عل  

ي عملية  
ن
المشاركة ف

 اتخاذ القرارات

 تفويض السلطة لذوي الكفاءات العالية

ب  
ّ
ي عملية اتخاذ القرارات تجن

 التفّرد ف 

استخالص   

 العت  

 تحليل نتائج األزمة وتقييمها

 استخالص العت  من النتائج

تحليل اآلليات الجديدة المكتسبة خالل إدارة األزمة، وتطويرها لمواجهة  

 أزمات مستقبلية

م من األخطاء لتجنب تكرارها 
ى
 التعل

 األزمة عند استشعارهاتحليل احتياجات المدرسة ما قبل   التخطيط  

 وضع خطط بديلة 

 استالل الخطة المناسبة من بي   البدائل عند مواجهة األزمة

القدرة عل   

التعامل مع  

التقنيات  

 التكنولوجية 

ي المدرسة
 تحليل االحتياجات التدريبية للمعلمي   ف 

ي لتلبية احتياجات المعلمي     بناء برنامج تدريت 

نامج   ي تطبيق الت   التدريت 

القدرة عل   

 إدارة الفريق 

ية مؤهلة  بناء فريق دائم لمواجهة أزمات متوقعة من كوادر برسر

ي حال وقوع أزمة 
 تفعيل دور الفريق وإدارته ف 

 بناء فريق مؤقت إلدارة أزمات مؤقتة 

التقييم   

 والتقويم 

 الوقوف عىل نقاط القوة والضعف خالل إدارة األزمة

 وتطوير نقاط الضعف تعزيز نقاط القوة  

 تخصيص فريق عمل خاص بالتقييم والتقويم

التدريب   

ي 
 المهنن

 التدريب عىل اإلبداع للوصول إىل حلول للمشاكل الناجمة عن األزمة

ي حال الحاجة للتعليم عن بعد خالل  
ي مجال الحوسبة للتجهز ف 

التدريب ف 

 أزمات مستقبلية

 جودها لزيادة التأهباستمرارية التدريب بحال وقوع أزمة أو بغت  و 
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التأهب   

 واالستعداد 

 محاكاة أزمات مستقبلية ووضع سيناريوهات للتعامل معها 

 تحديد الموارد المتوفرة والعمل عىل إيجاد طرق لتوفت  الموارد الناقصة

 تعزيز التأهب من خالل التعامل وكأن األزمة موجودة دائًما

القدرة عل   

 إدارة األولويات

 أولويات المدرسة بما يتالءم مع األزمة ومتطلباتهاتغيت  سلم 

تقدير   

 النعمة 

ي وهبها لنا هللا سبحانه وتعاىل 
اف بالنعم التر  االعتر

 الحمد والشكر هلل تعاىل عىل هذه النعم 

الرشاقة  

 اإلدارية 

 ، الضبابية والتعقيدات خالل األزمة(فوكا)تميت   بيئة 

 واالستجابة الرسيعة لألزمة تعزيز المرونة اإلدارية 

إدارة األزمة  

وع   كمشر

وع ومراحل التنفيذ   تحديد المرسر

وع  ية والمادية الالزمة لتنفيذ المرسر  تحديد الموارد البرسر

 تجهت   قاعدة بيانات

وع، والمتابعة، والتقييم   تنفيذ المرسر

 التعرف إىل وجهات نظر األهل وآرائهم من خالل االستطالعات

 نقاط الضعف   تطوير  .( ت.ت.ت) 

 تثبيت نقاط القوة 

 التطوير والتغيت  

ية والمادية، وتجهت   قواعد البيانات تحّسًبا   الجاهزية   العمل عىل توفت  الموارد البرسر

 .ألي طارئ

المهارات  

 اإلدراكية 

إدراك  

 الحاجة إىل التغيت  

 تعزيز استشعار األزمة والحاجة للتغيت  

 اإليمان بالحاجة إىل التغيت  

ب الجمود والبقاء عىل روتي   المدرسة 
ّ
 تجن

 انتهاز الفرص للتغيت  

 التفكت  بطرق إبداعية للتغيت  

 اقناع المعلمي   بالحاجة إىل التغيت  

 دورات تدريبية لتطوير المهارات اإلدراكية

اليقظة   

 الذهنية

ة ة قبل الكبت  كت   باألحداث الصغت 
 التر

ة  ات األزمة الصغت  ة رصد مؤرسر  والكبت 

ي 
 الحفاظ عىل الهدوء الداخىلي والصفاء الذهت 
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إدراك   

 العالم كقرية كونية

 متابعة األخبار ومواكبة المستجدات المحلية والعالمية

ي معرفة العالم 
 تعزيز المطالعة، والقراءة، والتعمق ف 

ي تطرأ عىل المجتمع المحىلي والعالم 
 تجنب تجاهل األحداث التر

 لعالم تنمية اإلدراك بقروية ا

ا، وبناء الرؤية المستقبلية  
ً
ي العالم قد يواجهنا أيض

اإلدراك بأن ما يحدث ف 

 عىل هذا األساس

ي مجال إدارة األزمات والتعلم منها
 التعرف إىل نجاحات عالمية ومحلية ف 

التقييم   

ي 
 الذابر

 .تقييم المدير ألنماط تعامله مع المعلمي   والتأكد من سالمتها

 المالئمة للتعامل مع المعلمي   تحديد أنماط التعامل  

ي 
 دورات تدريبية لتطوير المهارات المتعلقة بالتقييم الذانر

إدراك   

 القدرات الكامنة

 التعرف إىل القدرات الكامنة لدى المدير والمعلمي   

 اثارة القدرات الكامنة واستغاللها للتطوير 

 ابتكار طرق جديدة للتعامل مع األزمة 

المهارات  

 الذاتية 

الوعي  

 بالذات 

ي 
 تعزيز الوعي بالذات والتنظيم الذانر

اتيجيات المطلوبة لتعزيز الوعي بالذات   تحديد االستر

ي 
 تنمية عمليات التفكت  العليا والمردود الذانر

النظرة   

 االيجابية 

 تجنب الخوف والهلع عند مواجهة األزمة 

ي وادراكها كفرصة للتغيت   وتحقيق التمت   النظر إىل األزمة بمنظور إيجان 

 واالبداع 

الحصانة   

 النفسية 

تفعيل دور االخصائيي   النفسيي   لتعزيز االحتواء وتقليص الضغوطات  

 النفسية

 بناء فريق طوارئ لتلبية احتياجات المعلمي   النفسية والعاطفية

وقراطية للتقليص الضغوطات النفسية   تقليص المهام غت  الطارئة والبت 

المهارات  

 االنسانية 

اعتبار الخطأ طبيعًيا خالل إدارة األزمات، ولذا يجب غض النظر عن  

 األخطاء

 منح المعلمي   فرص التعرف إىل األخطاء وتصحيحها 

اف    االعتر

ن   بجهود المعلمي 

اف بجهود المعلمي   واالعالن عنها أمام الجميع  االعتر

 منح المعلمي   شهادات تقدير عىل الجهود المبذولة
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ما درجة ممارسة إدارة األزمات لدى مديري المدارس من وجهة نظر  :  والذي نص عل  نتائج السؤال األول  مناقشة

؟  ن والمعلمات ومديري المدارس االبتدائية داخل الخط األخضن  المعلمي 

ة  درجة  وجود  النتائج  أظهرت ي   كبت 
ي   التدريبية  الدورات  إىل  النتائج  تعزى  وقد  األزمات،  إدارة  عملية  ف 

 يتلقاها   التر

ي   للتكيف  تهيئتهم  أجل  من  المديرين
ا   النتائج  تعزى  وقد.  األزمات  ظل  ف 

ً
بية  وزارة  الهتمام  أيض  التعليمات   بإصدار  والتعليم  التر

ي   للتكّيف  وتهيئتها  المدارس  الستعداد  الالزمة  والتوجيهات
  الخط  داخل  المدارس  وأن  خصوًصا  كانت،  أزمة  أي  وقوع  حال  ف 

ا  تعرضت   قد  األخض  
ً
 سيناريوهات  المدارس   تضع  لهذا  األرضية،  والهزات  كالحروب  محتملة  ألزمات  دائًما   ومعرضة  سابق

ي   العاملي     لتهيئة  المستمر  بالتدريب  وتقوم  محتملة،  أزمات  لمحاكاة
 وقد .  المختصة  الطواقم  قدرات  وتطوير  المدرسة،  ف 

ات  دور  هنالك  يكون ي   المديرين  لخت 
ي   األزمات  إدارة  متابعة  وكذلك  السابقة،  األزمات  خالل  من  األزمات  إدارة  مجال  ف 

  ف 

،   المحىلي   المستوى  عىل  أخرى   مدارس  ي   للعولمة   دور  يوجد   حيث   والعالمي
م   التعّرف   ف 

ى
ات  من  والتعل   وتتفق.  عالمية  خت 

ي  دراسة  مع  الدراسة نتائج
  كانت المدارس  مديري لدى   األزمات إدارة  أن حيث( 2020) واألفندي وبحيص ،(2013) اليمان 

ة  بدرجة ي   دراسة  نتائج  مع   تتعارض  بينما.  كبت 
  والسيسي   (Javed & Niazi ,(2015  ونيازي  وجافيد  ،(2015)  اليوسف 

ي   ضعف  وجد  حيث  ،(2020)  والهاجري  ،(2020)  والمغاسي 
  وأبو  وغانم  الحسي     دراسة  تتعارض  بينما.  األزمات  إدارة  ف 

  بالكشف  الحالية  الدراسة  مع(  2019)  وآخرون  هللا  والعبد  ،(Alhussein & Ghnaim & Abu Albasal, 2020)  البصل

 . األزمات إلدارة   متوسطة درجة عن

ي كل مرحلة من مراحل إدارة األزمة عىل النحو التاىلي 
 :هذا وقد تمت مناقشة النتائج ف 

 
ً
 :ما قبل األزمة: أول

ة   ي مرحلة  أظهرت النتائج درجة كبت 
أن  يقظة المديرين، حيث    ، وقد يعزى ذلك إىل"ما قبل األزمة"بإدارة األزمات ف 

األزمات   ات  ومؤرسر وجغرافًيا،  سياسًيا  المنطقة  طبيعة  حسب  لألزمات  معرضة  دائًما  األخض   الخط  داخل  المدارس 

عىل سبيل المثال، تستعد المدارس داخل الخط  .  لم تكنمحسوسة، والعمل عىل االستعداد لها مستمر سواء كانت أم  

األخض  بشكل مستمر من خالل وضع الخطط والسيناريوهات، والقيام بتعديلها سنوًيا الحتمال وقوع هزة أرضية، رغم  

ة ات السني   األخت  ي عرسر
تعديل  عمل مدير المدرسة عىل  "الفقرة    وقد جاءت بالدرجة األوىل.  أنها لم تتعرض لهزة قوية ف 

ة الفقرة  "الخطط حسب متطلبات األزمة ي المرتبة األخت 
قد تعزى  ".  استشعر مدير المدرسة أزمة كورونا قبل حدوثها"، وف 

ي الخطط والتنازل عن القديمة منها
ا إىل نضجهم  .  النتائج إىل استعداد مديري المدارس االبتدائية للتعديل ف 

ً
وتعزى أيض

ورة تعديل اال  تهم وادراكهم لض  ويمكن عزوها إىل قيام المديرين بمواكبة التجديدات  .  جراءات لالستعداد والتكّيفوخت 

بية والتعليم، وبالتاىلي هذه الممارسات يمكن أن تعزز الجاهزية واالستعداد لكل أزمة قد  
وفق تعليمات وتوجيهات وزارة التر

والهاجري (  2019)والعبد هللا وآخرون  (  (Javed & Niazi, 2015تتعارض نتائج الدراسة مع دراسة جافيد ونيازي   .تقع

والمغاسي  (  2020) األزمة،  (  2020)والسيسي  قبل  ما  مرحلة  ي 
ف  المدرسية  اإلدارة  عن ضعف  دراساتهم  حيث كشفت 

ي 
ي هذه المرحلة( 2015)وكذلك مع دراسة اليوسف 

 . حيث كشفت النتائج عن درجة متوسطة ف 

 :أثناء األزمة:  ثانًيا 

ك فيها المديرين  تظهر النتائج   ي يشتر
ة إلدارة األزمة أثناء حدوثها، وقد يعزى ذلك إىل الدورات التدريبية التر درجة كبت 

االل إىل   
ا
إضافة الخدمة،  مدار سنوات  والمؤتمرات،  عىل  العمل،  بورشات  خالل  تحاق  من  اتهم  وخت  المحاكاة،  ولقاءات 
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سابقة الفقرة  .  إدارتهم ألزمات  األوىل عن  بالدرجة  المدرسة كاستجابة رسيعة  "وقد جاءت  أولويات  بسلم  المدير  ل 
ّ
عد

ة الفقرة  "للتعامل مع األزمة ّ مدير المدرسة أسلوب قيادته بحيث يتالئم مع إدارة األزمة"، وبالدرجة األخت  وتعزى  ".  غت 

ورة التنا ي ظل الجائحة، وادراكهم لض 
ي ّسلم أولويات المدرسة  زل عن القديم والحاجة للتعديل  النتائج إىل قلق المديرين ف 

ف 

أي   والعالميةإقبل  المحلية  والتنافسية  المدرسة  عىل كيان  والحفاظ  الرسيعة،  لالستجابة  آخر  سلم    ،جراء  أن  حيث 

ت المحلية  وكان للعولمة دور، من خالل اطالع المديرين عىل اإلجراءا.  األولويات القديم ال يالئم متطلبات إدارة األزمة

ي أولويات المدارس، واإلجراءات والممارسات، واالهتمام بتوفت   
ي المدارس، وقد لوحظ التجديد ف 

والعالمية إلدارة األزمة ف 

ي ظهرت خالل الجائحة وإدارة األزمة، واختيار أساليب  
الموارد المطلوبة، والبحث عن األفكار والبدائل لحل المشكالت التر

ي تتالئم مع 
وبحيص واالفندي (  2013)هذا وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة اليمان   .  متطلبات إدارة األزمة  القيادة التر

ي  (.  2020)
حيث كانت  (  2020)ودراسة الهاجري  حيث كانت متوسطة  (  2015)بينما تتعارض مع نتائج دراسة اليوسف 

 .منخفضة

 

ا 
ً
 :ما بعد األزمة: ثالث

ة لمرحلة    إىل يقظة المديرين وإدراكهم لواقع "ما بعد األزمة"أظهرت النتائج درجة كبت 
ا
، وقد تعزى النتائج عامة

، وال بد من حرص المديرين عىل إعادة حيوية المدرسة، واستعادة   ي عالم ديناميكي متغت 
وظروف المدارس، بسبب العيش ف 

أ ي 
ف  والتكّيف  الصمود  قادرة عىل  لتكون  الممكنةنشاطها،  األزمات  تجنب  من  وللتمكن  إىل  .  زمات مستقبلية،  باإلضافة 

اهتمامهم بالتعلم من الخطأ، وإدراكهم بأن تكرار الخطأ قد يعيق إدارة أزمات مستقبلية، وأن التدريب والتقييم المستمر 

ي مواجهة أزمات مستقبلية
ي الدرجة األوىل عن  حيث جاء.  ُيكسب المعلمي   مهارات وأساليب إضافية ويعزز قدراتهم ف 

ت ف 

ي تواجه إدارة العملية التعليمية التعلمية"الفقرة  
ة الفقرة  "يتجنب مدير المدرسة تكرار األخطاء التر يضع  "، وبالدرجة األخت 

ا لمواجهة أزمات مستقبلية طارئة
ً
وقد تعزى النتائج لخوف المديرين من تكرار األخطاء، وإلدراكهم بخطورة  ".  المدير خطط

 . خطأ كونه قد يعيق إدارة أزمات مستقبلية، حتر إن تم التخطيط لها كما يجبتكرار ال

ي  
اليمان   ّ ي

بعد األزمة، ولكن دراستر ما  السابقة بشكل خاص عن مرحلة  الدراسات  ، وبحيص (2013)لم تتحدث 

، وب  هذا يمكن االستنتاج بأنها تتفق مع نتائجها  ( 2020)واألفندي 
ا
كشفتا عن نتائج مشابهة بما يتعلق بإدارة األزمات عامة

ب    يتعلق  األزمة"بما  بعد  ي  .  ما 
اليوسف  نتائج دراسة  مع  تتعارض  متوسطة،  (  2015)بينما  الهاجري  حيث كانت  ودراسة 

 .حيث كانت منخفضة( 2020)

 

ي 
( α≤0.05)  الداللة  مستوى   عند   حصائيةإ  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  : عل  نص   ذيوال  مناقشة نتائج السؤال الثابن

ي   األخضن   الخط  داخل  االبتدائية  المدارس  مديري  لدى  األزمات  إدارة  ممارسة  لدرجة
ن
  وتعزى  كورونا  جائحة  ظل  ف

ة، وسنوات الجنس،: لمتغت   ؟ والمسىم العلمية، والمؤهالت الخت  ي
 "الوظيفن

 
ً
 : الجنسمتغت  : أول

  الجنسي     تعرض  إىل  النتائج  تعزى   وقد.  الجنس  لمتغت    تعزى  إحصائية   داللة   ذات  فروق  وجود   عدم   النتائج  بينت

ي   الظروف  ونفس   األزمة  نفس  إىل
ا  ذكوًرا  الجنسي     عىل  وقعها  كان  حيث  كورونا،   جائحة  ظل  ف 

ً
  متساوي   وقلق  متساوًيا،  وإناث
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ي   الجنسي     من   والمديرين  المعلمي     بي     متساوي  واهتمام
ي   تشابههما  بسبب  ذلك   يعزى   وقد   كما.  األزمة  إدارة   ف 

  درجة  ف 

 إال  التعلم  عمليات  الستمرار  بديل  ال  حيث  كورونا،  جائحة  ظهور  منذ  والمهنة  العمل  بمتطلبات  واالهتمام  االستجابة

 . بالمواكبة

ي  
اليوسف  نتائج  مع  تتفق  والمغاسي (  2015)وب  هذا  عبد (2020)  والسيسي  دراسة  نتائج  مع  النتائج  وتتعارض   ،

الحسي   وغانم وأبو البصل ، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح االناث، ودراسة  (2014)الوهاب والمرسي  

(Alhussein & Ghnaim & Abu Albasal, 2020) حيث وجدت فروق لصالح الذكور . 

ي : ثانًيا 
 : متغت  المسىم الوظيفن

، لصالح المديرينكشفت   ي
ي إدارة األزمات تعزى للمسم الوظيف 

. النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ف 

ي  إىل  وقد يعود ذلك  
ي إدارة األزمات، وارتباطهم بصناع القرار، والمسؤولية الملقاة عىل كاهلهم ف 

دور المديرين الرئيسي ف 

ي  إإىل  باإلضافة  .  جميع مراحل األزمة وظهورهم بالواجهة
نها قد تعزى إىل األوصاف الوظيفية المحددة لهم، والتدريب المهت 

بالمديرين أثناء االستجابة.  الخاص  للمديرين  ي 
الذانر   ّ التحت  ا إىل 

ً
أيض النتائج  ي  .  ويمكن عزو 

اليوسف  نتائج  تتفق مع  وب  هذا 

 (. 2020)والسيسي والمغاسي ( 2015)

ا 
ً
 : المؤهل العلىمي : ثالث

، وقد يعزى ذلك  "البكالوريوس"وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى للمؤهل العلمي لصالح فئة  كشفت الدراسة عن  

ي أذهانهم، ونوع من اليقظة واإلدراك
ي  . إىل المعارف المكتسبة مع التعليم وال زالت راسخة ف 

ويمكن االستنتاج بأنهم حديتر

ويشعرون   متحمسي    زالوا  وال  بفاعليةالتخري    ج  األزمات  إدارة  إىل  بأهمية  .  بالدافعية  إىل شعورهم  يمكن عزو ذلك  كما 

حيث وجدت فروق لصالح    (2020)السيسي والمغاسي  وب  هذا تتفق مع نتائج  .  التحدي والتنافسية مع ذوي التأهيل العاىلي 

ي  
ا دراسة اليوسف 

ً
بينما .  لح الدراسات العلياعن وجود فروق، ولكن الفروق كانت لصا (  2015)البكالوريوس، وكشفت أيض

 & Alhussein & Ghnaim)الحسي   وغانم وأبو البصل و ( 2020) تتعارض النتائج مع نتائج دراسة البحيص واألفندي 

Abu Albasal, 2020)،  حيث لم تكشف عن فروق تعزى للمؤهل العلمي. 

ة: رابعا  : سنوات الخت 

ة حيث توجد فروق بي   الفئتي   كشفت الدراسة عن   5أقل من )وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى إىل سنوات الخت 

ي إدارة األزمات،  إىل  ، وقد تعزى النتائج  (سنوات  5أقل من  )وكانت لصالح فئة  (  سنوات فأكتر   10)و  (  سنوات
الدافعية ف 

ي تحقيق وإثبات الذات والتنافسية اإليجابية مع ذوي  
ة العاليةوالرغبة ف  ا لقلة تعرضهم لألزمات  .  سنوات الخت 

ً
وتعزى أيض

هم، من أجل التكيف وتخطي األزمات  من غت 
ا، وحذرهم بشأن عدم نضوجهم مّما قد يدفعهم لبذل جهودا أكتر

ً
.  سابق

ي ال
، وتأهيلهم الحديث المواكب للتطورات التكنولوجية، وبراعتهم ف  تطبيقات  ويمكن أن تعزى إىل كونهم من الجيل الرقمي

ي ظل األزمة
ات القديمة لم يعاضوا أثناء تعلمهم التطبيقات الرقمية، مما قد يحدد تكيفهم ف   .الرقمية، بينما ذوي الخت 

ي  (  2013)وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة اليمان   
، حيث وجدت فروق ذات داللة  (2015)ونتائج دراسة اليوسف 

ة الخت  لسنوات  تعزى  دراسة  .  إحصائية  مع  تتعارض  واألفندي  بينما  البصل  و (  2020)البحيص  وأبو  وغانم  الحسي   

(Alhussein & Ghnaim & Abu Albasal, 2020)، ة  .فقد كشفت عن عدم وجود فروق تعزى لسنوات الخت 
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ؤال الثالث والذي نص عل  ي  :  مناقشة نتائج السُّ
ن
ورية لتفعيل المرونة ف حات التطوير الضن القيادة وإدارة األزمات ما مقتر

ي المدارس االبتدائية؟
ن
 ف

خالل   من  األزمات  إدارة  إىل  المشاركون  اإلدراكية، (  4)أشار  المهارات  ثم  الفنية،  المهارات  أولها  وكان  محاور، 

ة المهارات اإلنسانية ي المرتبة األخت 
عزى النتائج إىل إيمان المشاركي   بالحاجة لل.  والمهارات الذاتية، وف 

ُ
مهارات الفنية  وقد ت

حيث تسود الضبابية، والتعقيد وتتطلب االستجابة الرسيعة من خالل فاعلية عملية اتخاذ .  من أجل إدارة األزمة بفاعلية

ي حال التعرض ألزمات مستقبلية
، واالستفادة منها ف  وكما يبدو ما زال  .  القرار، والدراسة العلمية من أجل استخالص العت 

يط األحداث  المشاركي   متأثرين باإل  جاع رسر جراءات والممارسات خالل جائحة كورونا، وما أن تم سؤالهم حتر بدأوا باستر

ي عززت إدارة األزمة بفاعلية، وكانت بمعظمها مهارات فنية
ي ظل الجائحة، واستالل المهارات التر

 . ف 

 المهارات الفنية  -مناقشة المحور األول

المشاركي   وعددهم   ،  (  16)أشار معظم  العت  ثم استخالص  القرارات،  اتخاذ  ي عملية 
المشاركة ف  القدرة عىل  إىل 

وعدد متوسط من المشاركي   أشار إىل التخطيط، والتعامل مع التقنيات التكنولوجية، ثم إدارة الفريق، والتقييم والتقويم،  

وع، وتثبيت وتعزيز    إىل إدارة األزمة كمرسر
ا
ة  .  نقاط القوة، وتطوير نقاط الضعف، والتغيت  وصًل وقد تعزى النتائج إىل خت 

ين وذوي كفاءات عالية، وكان   المشاركي   من خالل إدارة جائحة كورونا، حيث تم اختيار عينة قصدية من المشاركي   الخبت 

ي ا.  لهم دور كبت  أثناء التعامل مع جائحة كورونا
لتكّيف الرسي    ع من خالل الوصول  فقد حققوا نجاحات ملموسة وساهموا ف 

ي مجال  
ين ف  ي تم التوصل إليها من خالل مشاركة األطراف المتأثرة بعملية اتخاذ القرارات، والخبت 

إىل القرارات الصائبة، والتر

هم من األخصائيي    رة  ن المشاركي   تلقوا بحكم وظيفتهم كمعلمي   ومديرين التدريبات الالزمة إلداإوكما يبدو ف.  القرار وغت 

، والدورات التدريبية المختلفة ورة زيادة  .  األزمات أثناء تأهيلهم العلمي كان من المتوقع أن يشت  معظم المشاركي   إىل ض 

وقد تعزى النتائج .  القدرة عىل التعامل مع التطبيقات التكنولوجية إلدارة العملية التعليمية، ولكن النتائج تشت  إىل العكس

ي الذي  
، والدورات التدريبية لمواكبة العض وتلبية حاجات  إىل التدريب الكاف  يتلقاه المديرين والمعلمي   أثناء التأهيل العلمي

ين وبقيت الحاجة لتدريب المديرين والمعلمي   .  وما أن واجهتهم الجائحة حتر كانوا ملمي   وجاهزين.  القرن الواحد والعرسر

ة، كونهم لم يتلقوا تلك التدري  ة الكبت  ، وأعدادهم قليلة نسبًياذوي سنوات الخت  ي
تحدثت مشاركة واحدة  .  بات بالشكل الكاف 

ي قسم  
ي مجال إدارة الطوارئ كونها كانت تعمل ضمن إدارة الطوارئ ف 

ة ف  عن الرشاقة اإلدارية، وتعزى النتيجة لكونها خبت 

بية والتعليم قبل أن تصبح مديرة ي مكتب وزارة التر
وع، فقد   كذلك األمر بالنسبة للتعامل.  الطوارئ ف  مع إدارة أزمة كمرسر

ا للنجاحات 
ً
ي هذا المجال ومدرك

ي مجال المشاري    ع، وقد تعزى النتائج لكونه خبت  ف 
أشار إليها مشارك واحد، وهو يعمل ف 

وع ي من الممكن تحقيقها من خالل إدارة األزمة كمرسر
 .التر

 

ي 
 المهارات االدراكية -مناقشة المحور الثابن

لليقظة الذهنية، ومشارِكي   إلدراك العالم كقرية كونية،  مشاركي   إىل  (  4)أشار   ، ومشارِكي    للتغيت  إدراك الحاجة 

، وإدراك القدرات الكامنة  ي
ا إفضة إىل كون هذه المهارات تتطلب وقد تعزى النتائج المنخ. ومشارك واحد للتقييم الذانر

ً
دراك

باإلجراءات   يتعلق  بما  التدريب  التدريبية عىل  الدورات  وتركت    وتنميته،  االدراك  لتعزيز  التدريبية  الدورات  وغياب  عالًيا، 
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ا عن تطوير الشخصية
ً
ويمكن التفست  بكون المديرين يعتمدون باألساس عن التعليمات والتوجيهات . والممارسات، بعيد

بية والتعليم، و   . وضوح اإلجراءات دون الحاجة إىل التفكت  خارج هذا اإلطارالصادرة عن التر

 

 المهارات الذاتية -مناقشة المحور الثالث

النفسية والحصانة  اإليجابية،  النظرة  ثم  بالذات،  الوعي  إىل  األوىل  بالدرجة  المشاركون  النتائج .  أشار  تعزى  وقد 

ي هذه المجال، حيث أ
ة معظم المشاركي   ف  ي  المنخفضة إىل عدم خت 

ين ف  ن من أشار لهذه المهارات هم معلمي   وخبت 

بوية ، حيث تلفر جميع من عمل .  مجال االستشارة التر أما بالنسبة للحصانة النفسية، لم يشت  اليها عدد كبت  من المشاركي  

بية والتعليم استكماالت وورشات عمل كافية لتنمية وتعزيز الحصانة النفسية ي سلك التر
 . ة للمزيدوال يشعرون بالحاج. ف 

 

 المهارات اإلنسانية  -مناقشة المحور الرابع

اف بجهود المعلمي    وقد تعزى النتائج لطبيعة العالقات اإلنسانية .  أشار مشاركون قليلون إىل التعاطف، ثم االعتر

، فيتعاطف المد  ي ظل جائحة كورونا، حيث تمارس هاتي   المهارتي   إىل حد كبت 
ي المدارس االبتدائية خصوًصا ف 

ير مع  ف 

ف بها  .معلميه كونه انسان ويتفهم حاجاتهم، ويقدر أعمالهم ويعتر
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