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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ،وعلى أثر متغيرات :
ً
(الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،واملديرية ،وموقع املدرسة) .تكونت عينة الدراسة من ( )300معلما ومعلمة من مد ارس بيت لحم ويطا
اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة ،قام الباحثان باستخدام استبانة تكونت من ( )30فقرة ،بلغ معامل الثبات لألداة ( .)0.982أشارت نتائج
الدراسة إلى أن ممارسة مدراء املدارس الحكومية ملهارة إدارة األزمات كانت بدرجة كبيرة .بينت الدراسة أن املجال املتعلق بالجراءات التي يتبعها
ً
ً
املديرون لحدوث األزمة جاء أوال ،ثم تاله املجال املتعلق بالجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة األزمة ،وجاء أخيرا املجال املتعلق
ً
بالجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها .وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغيرات
ً
(املؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة وموقع املدرسة) .وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال األول ،بينما
ً
أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال الثاني لصالح الذكور وفي املجال الثالث لصالح الناث .وأظهرت عدم وجود
ً
ً
فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير املديرية في املجال األول .بينما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير املديرية في املجال الثاني
لصالح مديرية يطا وفي املجال الثالث لصالح مديرية بيت لحم.
الكلمات املفتاحية :مهارة إدارة األزمات؛ وجهة نظر املعلمين؛ مدارس حكومية.

املقدمة:

ً
ً
ً
تولي الدول املتقدمة والنامية على السواء اهتماما كبيرا بالتربية ،وذلك استنادا للدور الفاعل الذي تقوم به في تقدم املجتمعات ورقيها ،لهذا
أصبحت التربية من أهم الوسائل التي تستعين بها الدول كافة في حل قضاياها االجتماعية واالقتصادية وتحقيق الرفاهية والتقدم ،وذلك باعتبارها
إحـدى األدوات الرئيسة في إعداد القوى البشرية املدربة ،والقادرة على صنع التقدم وقيادته ،األمر الذي يستوجب توفير العديد من املتطلبات ،منها
وجود إدارة تربوية حديثة واعية قادرة علـى رؤيـة األبعاد الحقيقية للتقدم ،وعلى أداء أدوار أساسية وتحمل مسؤوليات جديدة تتطلبها عملية التحديث
(بهجت.)1991 ،
والعملية الدارية أمر تحتاجه جميع التنظيمات ،فما يميز املجتمعات املتقدمة على املجتمعات النامية هو حسن الدارة وكفاءتها والقدرة على
استغالل املوارد البشرية واملادية لتحقيق األهداف املرجوة بأعلى درجة من الكفاءة ،وقد أحدثت التطورات التكنولوجية وما زالت تحدث تغيرات كثيرة
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في تشكيل الدارة ،وأصبحت نظم الدارة تجد نفسها مرغمة على تطوير أساليبها ومناهجها ،ملواجهة املواقف املتجددة التي تحمل في طياتها مخاطر ال
حدود لها.
وقد بدأ الفكر الداري مع منتصف الستينيات يحدثنا عن األزمات ،ومفهومها وخصائصها ،وأنواعها ،وأسباب نشوئها ،واملشاعر املصاحبة لها،
واآلثار املترتبة عليها ،وأوجهها ،وكيفية إدارتها (أحمد.)21 :2001 ،
ولقد نشأ مصطلح األزمة وإدارتها وكيفية التعامل معها في مجال الدارة العامة ،ليشير إلى دور الدولة في مواجهة األزمات املفاجئة ،والظروف
الطارئة كالزالزل والفيضانات واألوبئة والحرائق والحروب الشاملة ،ورغم حداثة مفهوم األزمة في الدارة املعاصرة ،فإن التاريخ العربي السالمي يشير إلى
أن ابن سينا يعد من أوائل الذين بحثوا في هذا املوضوع عند إشارته إلى اآلثار النفسية والجسدية لألزمات والكوارث (الزاملي واخرون.)66 :2007،
ويعتبر مديرو املدارس قادة ميدانيين ،بالضافة لكونهم مديرين ،حيث يتطلب مفهوم القيادة أن ينتهج املديرون األساليب العلمية التي تساعد على
تحقيق األهداف التربوية للمدرسة كمؤسسة اجتماعية ذات أهداف ورسالة محددة ،األمر الذي يتطلب من الدارات املدرسية التخطيط السليم
الستكشاف األحداث والظروف غير املنظورة التي تعتبر من الواجبات الرئيسة ملدير املدرسة.
وعلى الدارات املدرسية أن تتوقع األزمات والكوارث التي قد تواجهها ،وأن تفكر في كيفية التعامل معها ،وأن تثير التساؤالت ذات العالقة ،وتضع
ً
حلوال ناجحة من خالل الخطط املوقفية(.أبو فارة.)2009،
مشكلة الدراسة:
من خالل عمل الباحثان في املجال الداري التربوي ،ومالحظتهما لألزمات التي تواجه مدراء املدارس ،وتباين أدوار مديري املدارس الحكومية في
تعاملهم مع هذه األزمات فقد ارتأيا الكشف عن درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات في املدارس الحكومية من وجهة نظر املعلمين ،وبناء على
ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتحدد في الجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :ما درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية
تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين؟
وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديريتي تربية بيت لحم ويطا
ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغيرات ( الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،وموقع املدرسة ،واملديرية)؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت
لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت
لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت
لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير سنوات الخبرة.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت
لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير موقع املدرسة .
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت
لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير املديرية.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى:
 .1التعرف على درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين .
ويتفرع عن الهدف الرئيس أهداف فرعية أهمها:
 .1التعرف إلى درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين.
 .2التأكد من مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين،
والكشف عن أثر كل من متغيرات ( الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،وموقع املدرسة ،واملديرية).
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أهمية الدراسة:
هناك حاجة متزايدة لدراسة املراكز واألدوار القيادية ،ومتطلبات األداء الناجح واملعوقات التي تعرقل هذا األداء ،للتعرف على نواحي القوة من
أجل دعمها ،وعلى نواحي الضعف من أجل اصالحها وتداركها وتالفيها في أي تخطيط مستقبلي( ،رمزي.)1997 ،
وتظهر أهمية الدراسة الحالية فيما يلي-:
 .1تعتبر من الدراسات األولى التي ستكشف عن أساليب إدارة األزمات في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ،على حد علم الباحثين.
 .2تعد الدراسة الحالية من املحاوالت الرامية للتعامل مع األزمات بأسلوب علمي ،وخاصة أن البديل غير العلمي قد تكون نتائجه خطيرة.
 .3ستلفت نظر املخططين والدارات العليا إلى أهمية إدارة األزمات التربوية بطرق علمية صحيحة.
 .4سيستفيد من هذه الدراسة كل من :
•

مدراء املدارس بشكل عام
القائمين على متابعة مديري املدارس في وزارة التربية والتعليم العالي.

•

الباحثين في مجال االدارة التربوية.

•

حدود الدراسة:
الحدود البشرية :معلمي ومعلمات املدارس التابعة ملديرية التربية والتعليم/بيت لحم ومديرية التربية والتعليم  /يطا.
الحدود املكانية :جميع املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم  /بيت لحم ومديرية التربية والتعليم /يطا.
الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي (.)2019/2020
الحدود املوضوعية :تشمل حدود الدراسة املوضوعية درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ،وتقديم
املقترحات التي تساهم في التغلب عليها .
مصطلحات الدراسة:
مديراملدرسة :هو املسؤول املباشر أمام املنطقة التعليمية عن إدارة شؤون املدرسة الفنية والدارية(.الهنائي.)10 :2002،
املدارس الحكومية :هي املدارس التابعة لشراف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية باختالف مراحلها (أساسية ،وثانوية) (وزارة التخطيط
والتعاون الدولي.)1997،
ً
األزمة :يعرفها حجي بأنها :نقطة تحول في سلسلة من األحداث املتتابع تسبب درجة عالية من التوتر ،وتقود إلى نتائج غالبا ما تكون غير مرغوبة ،وبخاصة
في حالة عدم وجود استعداد وقدرة ملواجهتها (حجي.)449 :1998 ،
ويعرف الباحثان األزمة إجرائيا :حالة طارئة تحدث داخل املدراس في محافظة بيت لحم ويطا ،تفقد املدرسة قدرتها على العمل بالشكل الطبيعي،
ً
وتشكل خطرا على إدارة املدرسة والعاملين فيها ،وعلى الطالب ،ويصاحبها تهديد وضيق وقت ،وتؤدي إلى نتائج غير مرغوبة إذا كان مدير املدرسة غير
ً
مستعدا ملواجهتها.
إدارة األزمة :نشاط هادف تقوم به إدارة املدرسة لتفهم طبيعة املخاطر وأسبابها ومجرياتها ونتائجها لكي تحدد ما ينبغي عمله حيالها ،واتخاذ وتنفيذ
التدابير للتحكم في مواجهة هذه األزمات وتخفيف حدتها واآلثار املترتبة عليها(.الطيب.)38 :2000 ،

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
الدارة التربوية في جوهرها عملية قيادية في املقام األول ومقدرة على التأثير في األفراد ودفعهم لنجاز أهداف املؤسسة التربوية وأولوياتها والسعي
الدائم لتطويرها (عماد الدين .)2010 ،فهي من ميادين الدارة التي أصبحت رئيسية لتحقيق أهداف العملية التربوية من خالل االستخدام األمثل
للموارد املتاحة والتسهيالت التربوية (أبو حيانه.)2006 ،
مفهوم األزمة:
نشأ مفهوم األزمة أول ما نشأ في نطاق العلوم الطبية ،حيث يرجع إلى املصطلح اليوناني "كرينو" ويعني "نقطة تحول" وهي لحظة مرضية محددة
ً
للمريض ،يتحول فيها إلى األسوء أو إلى األفضل خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا ،وإذا كان مصطلح األزمة قد نشأ في نطاق علم الطب ،فإنه انتقل بعد
ً
ذلك بمعان مختلفة – متناقضة أحيانا  -إلى العلوم النسانية وخاصة علم السياسة ،وعلم النفس ،ثم علم االقتصاد ،وبصفة خاصة بعد تفجر
األزمات االقتصادية.
وقد تعددت املفاهيم املختلفة لألزمة من وجهات نظر مختلفة .مع ذلك نجد صعوبة في الحصول على تعريف محدد لها ،ولكن يمكن تعريفها من
ً
ً
خالل خصائصها ،فيرى البعض أن األزمة عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله ،كما يهدد االفتراضات الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -3ص730-712 :

714

درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات....

بحيص & األفندي

فاألزمة هي نقطة تحول غير عادية ،وحدث مفاجئ في حياة املنظمة يفقدها التوازن ويوقف تصرفاتها الطبيعية بشكل يصعب التكهن به ،وبأبعاده
ً
ً
املتشابكة للبعض اآلخر ،وكيفية االستفادة منه ،وقدرة الدارة على مواجهة التحديات الناجمة عنه ماديا ومعنويا ،وإخماده قبل أن يتحول إلى مشكلة
دائمة تعزز أحداث فعله على مدار الوقت وتهدد حياة املنظمة( .ماهر.)10- 9 :2006،
أسباب نشوء األزمة:
لكل ازمة أسباب وعوامل تؤدي إلى نشوئها .ويرى عنتور( )2012أن أسباب نشوء األزمات يعود إلى قلة املعلومات ،وعدم وضوح الرؤية الكاملة
،وعدم استخدام األسلوب العلمي املنهجي في إدارة األزمات ،واملركزية في الدارة ،وعدم تأهيل املدراء علميا لكيفية التعامل مع األزمات ،أو قلة الصالحيات
املمنوحة ملديري املدارس الحكومية للتعامل مع األزمات ،أو شخصية املدير القيادية وخوفه من الفشل ،أو عدم وجود تخطيط لدارة األزمة ،أو قلة
التعاون بين أفراد فريق إدارة األزمة ،أو عدم تطوير القوانين ومسايرتها للتطور الذي تتطلبه إدارة األزمات ،وضعف تفعيل قنوات االتصال داخل
املدرسة .ويشير املساعد ( )2012إلى أن أسباب األزمة قد تكون أسباب داخلية وأخرى خارجية ،وفيها أسباب ذاتية وموضوعية ،أو شخصية وعامة،
تخطيطية وتنفيذية ،ويبين هاللي ودبوس ( )2011أن بعض املديرين في كثير من األحيان يفقدون القدرة على احتواء األزمة والتعامل معها واتخاذ
القرارات املناسبة اتجاهها ،األمر الذي يؤدي إلى إعاقة املدرسة في تحقيق أهدافها.
خصائص إدارة األزمات:
تتميز إدارة األزمات بخصائص محددة ،ويشير الخضري ( )12 :2002إلى أن التعامل مع األزمة يقع ما بين تفاعل عنصرين رئيسين هما :عنصر
ً
القدرة وعنصر الرغبة ،وكثيرا ما ال تكون هناك قدرة ،أو ال تكون هناك رغبة فيحدث عدم تعامل وعدم تفاعل ،ويحدث بالتالي حالة من عدم السلوك
الرشيد ،لذلك حدد الحمدان ،والدملاني ( )25-24 :2013خصائص إدارة األزمة بأنها :عملية إدارية خاصة تتمثل في مجموعة الجراءات االستثنائية التي
تتعدى الوصف الوظيفي املعتاد للمهام الدارية ،ووضع خطط معينة ملواقف األزمات ،وأن األزمة تدار بواسطة مجموعة من القدرات الدارية الكفء
ً
ً
واملدربة تدريبا جيدا في مجال مواجهة األزمات ،وتحديد األد وار املطلوبة من كل عضو في فريق إدارة األزمات ،وذلك بهدف تقليل الخسائر إلى الحد األدنى
من تكاليف مواجهة األزمات ،من خالل استخدام األسلوب العلمي في اتخاذ القرار.
وظائف إدارة األزمة:
هناك وظائف متعددة ومحددة مرتبطة مباشرة بإدارة األزمة ،ويبين ميتاجنح ( )mitagang, 2012أن هذه الوظائف تتمثل في :اختيار مدربين
لتدريب مديري املدارس على كيقية إدارة األزمات ،وإعداد مديرين لإلدارة املدرسية في املستقبل املنظور ،وتوفير ميزانية كافية ،وتوجيههم ،وتطويرهم
ً ً
مهنيا وفقا الحتياجاتهم الفردية.
مراحل األزمة:
إن لكل أزمة مراحل تمر بها ،وحدد داود ()209-201 :2014هذه املراحل بالتالية:
املرحلة األولى :اكتشاف إشارات النذار ،وهي إشارات تحذيرية مبكرة ومتكررة بصورة دائمة.
املرحلة الثانية :االستعداد واملنع من خالل استخدام أساليب ووسائل وقائية ملحاولة منع األزمة.
املرحلة الثالثة :احتواء األضرار.
املرحلة الرابعة :تقييم األزمة وتعلم املؤسسة من خبراتها السابقة وخبرات املؤسسات األخرى.
الدارسات السابقة:
• هدفت دراسة صراص ( )2015إلى التعرف على واقع إدارة األزمات في املدارس الخاصة في محافظتي بيت لحم ورام هللا والبيرة من وجه نظر املدراء
واملعلمين ،وتحديد األسباب املؤدية إلى حدوث األزمات ،والتعرف إلى االختالف في تحديد واقع إدارة األزمات فيها في ظل متغيرات الدراسة وهي
املحافظة ،والجنس ،واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة ،واملسمى الوظيفي .وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع املديرين واملعلمين العاملين في
ً
ً
املدارس الخاصة في محافظتي بيت لحم ورام هللا والبيرة للعام الدراس ي ( )2015-2014والبالغ عددهم ( )1950معلما ومعلمة و ( )92مديرا ،وتم
ً
ً
اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة بلغ حجمها ( )82مديرا ومديرة أي ما نسبته  %90من حجم مجتمع الدراسة ،و( )198معلما
ً
ومعلمة ،أي ما نسبة  %10من حجم املجتمع ،وخلصت الدراسة إلى أن واقع إدارة األزمات في املدارس املذكورة كان جيدا ،إذ بلغ املتوسط الحسابي
بشكل عام ( ،)4،07وأظهرت النتيجة أن أبرز أسباب حدوث األزمات فيها هي بيئة املدرسة وموقعها ،وكثرة األخطاء عند الداريين ،والفجوة بين
الداريين واملعلمين ،كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق لواقع إدارة األزمات تعزى لكل من متغير الجنس ،واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة،
واملحافظة ،وأظهرت وجود فروق تعزى ملتغير املسمى الوظيفي لصالح املديرين.
• و أجرى عنتور ( )2012دراسة هدفت التعرف إلى معوقات إدارة األزمات وسب عالجها في املدارس الحكومية الثانوية في محافظات الضفة الغربية
ً
من وجهة نظر املديرين ،إضافة إلى معرفة االختالف في وجهات النظر في معوقات إدارة األزمات تبعا ملتغيرات الجنس ،واملؤهل العلمي ،والتخصص،
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والخبرة الدارية ،واملحافظة ،وعدد الدورات ،وموقع املدرسة ،وعدد طلبة املدرسة .تكون مجتمع الدارسة من جميع مديري املدارس الحكومية
ً
ً
الثانوية في محافظات الضفة الغربية ،والبالغ عددهم ( )686مديرا ،وتم اختيار عينة طبقية عشوائية منهم ،وقد بلغ عددهم ( )223مديرا ،وقد
توصلت الدراسة إلى أن هناك درجة منخفضة ملعوقات إدارة األزمات في املدارس الحكومية الثانوية في محافظات الضفة ،إذ بلغ املتوسط الحسابي
لها ( )2،49من وجهات نظر املديرين ،كما ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطات وجهات نظر املديرين في مجاالت ومعوقات إدارة األزمات في
املدارس الثانوية ،تعزى ملتغيرات الجنس ،واملؤهل العلمي ،والتخصص ،والخبرة ،واملحافظة ،وعدد الدورات الدارية ،وموقع املدرسة ،وعدد طلبة
املدرسة .وأن أكثر معوقات إدارة األزمات هي معوقات إدارية ،تليها معوقات تتعلق باملجتمع املحلي .كما طرق معالجة األزمات من خالل التنسيق ما
بين الجهة املشرفة على حل األزمات وأطراف األزمة بشكل مباشر وقوي ،وتكثيف التوعية الخاصة باألزمات.
• وهدفت دراسة أبو معمر( )2011التعرف إلى دور مديريات التربية والتعليم في ادارة األزمات التي تواجه مديري املدارس الحكومية في محافظات غزة
وسبل تطويره ،ومعرفة دور مديري املدارس في استشعار األزمات والتخطيط لها ومواجهتها وكيفية الوقاية منها .واستخدم الباحث النهج الوصفي
ً
ً
التحليلي ،وطبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ( )118مديرا ونائبا ،وتم استخدام استبانة اشتملت على ( )50فقرة موزعة على خمسة
أبعاد ،ومن أهم نتائج الدراسة:
 .1تقوم مديريات التربية والتعليم بممارسة إدارة األزمات التعليمية بدرجة كبيرة.
 .2كان واقع األداء الفعلي ملديري املدارس في مواجهة األزمات بدرجة متوسطة.
 .3أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة احصائيا في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغيرات الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،ومكان
املديرية.
وأوصت الدراسة بإنشاء قسم مختص بإدارة األزمات في كل مديريات التربية والتعليم في قطاع غزة.
• دراسة علي (  )2015هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكالت الدارة املدرسية خالل األزمة الراهنة وعالقتها بتأدية وظائفها الدارية في املدارس
الثانوية العامة في مدينة دمشق ،ومن أجل تحقيق ذلك تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وكما تم استخدام االستبيان كأداة للدراسة حيث تم
تصميم استبانة مكونة من ( )31فقرة ،وتوزيعها على عينة من مجتمع الدراسة بلغت ( )65مدير ومديرة ،و ( )65معاون مدير ،وبعد جمع البيانات
تم استخدام برمجية ( )SPSSللتحليل االحصائي للتوصل إلى نتائج الدراسة وكان من أهمها:
إن من أهم املشكالت الدارية التي تواجه الدارة املدرسية هي:
 .1صعوبة التعامل مع الطلبة القادمين من بيئات مختلفة.
 .2نقص أعداد الكتب املدرسية.
 .3الحاجة لغرف صفية إضافية لتغطية األعداد املتزايدة للطالب.
ً
 .4صعوبة تعويض تأخير املدرسين صباحا.
 .5نقص مستلزمات السعافات األولية في املدرسة.
ً
 .6ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مدى تأثير وظائف الدارة املدرسية باملشكالت الناتجة عن األزمة الراهنة تبعا ملتغير الجنس.
ً
 .7توجد فروق ذات داللة احصائية في مدى تأثير وظائف الدارة املدرسية باملشكالت الناتجة عن األزمة الراهنة تبعا ملتغيرات ( الخبرة ،املؤهل
العلمي).
• بينما هدفت دراسة ملينغ (  )limig, 2010إلى تعرف أهم املشكالت التي تواجه مديري املدارس الثانوية في املدارس الحكومية في مقاطعة مانشستر في
ً
بريطانيا ،في ضوء متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة في العمل ،وطبقت الدراسة على عينة من ( )42مديرا ومديرة وزعت عليهم استمارة شملت
املشكالت التي تواجه الدارة املدرسية في املجاالت االتية :مجال النظام التربوي ،مجال الهيئة التدريسية ،مجال الطلبة ،مجال املجتمع والبيئة
املحلية ،وبعد تحليل البيانات أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
 .1يواجه مديرو املدارس مشكالت في املجاالت األربعة بدرجة متوسطة ،وأن أهم هذه املشكالت كانت املشكالت املتعلقة بالطلبة ثم املشكالت
ً
املتعلقة باملعلمين ثم املشكالت املتعلقة بالبيئة املحلية ،وأخيرا املشكالت املتعلقة بالنظام التربوي.
ً
 .2اظهرت الدراسة وجود فروق في مستوى ونوعية املشكالت التي تواجه الدارات املدرسية تبعا ملتغير الجنس ولصالح الذكور.
ً
 .3أظهرت الدراسة عدم وجود فروق في مستوى ونوعية املشكالت التي تواجه الدارات املدرسية تبعا ملتغيرات :املؤهل العلمي والخبرة في العمل.
• وهدفت دراسة القرني (  )2017إلى تحديد أهم املشكالت التي تعاني منها الدارة املدرسية في مدارس األبناء بنين في مدينة الرياض ومعرفة إذا ما
ً
كانت هناك فروق إحصائية في وجهات نظر أفراد الدراسة تبعا ملتغيرات (الوظيفة املؤهل ،الخبرة ،املرحلة الدراسية) إزاء مشكالت الدارة املدرسية
التي تعاني منها مدارس األبناء في الرياض.
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واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي حيث طبقت على جميع أفراد الدراسة وعددهم ( ،)77وهم جميع املشرفين التربويين واملدراء والوكالء بمدارس
األبناء بمدينة الرياض ،وأهم نتائج الدراسة كانت :أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على أربعة من مشكالت الدارة املدرسية املتعلقة
بالطالب أبرزها :انخفاض مستوى التحصيل ،عدم املحافظة على الكتاب املدرس ي .وأن أفراد الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على اثنين من مشكالت
الدارة املدرسية املتعلقة باملعلمين تتمثالن في :قلة مشاركة املعلمين في األنشطة املدرسية ،وانخفاض مستوى الوعي بأهمية العمل التعاوني بين
املعلمين ملساعدة املدرسة في تحقيق أهدافها .كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(  )0.05فأقل في اتجاهات
أفراد الدراسة الذين التحقوا بدورات تدريبية والذين لم يلتحقوا حول (املشكالت املتعلقة بأولياء األمور) .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى (  )0.05فأقل في اتجاهات أفراد الدراسة حول (املشكالت املتعلقة بالطالب ،املشكالت املتعلقة باملعلمين ،املشكالت املتعلقة بالنواحي
الدارية باملدرسة ،املشكالت املتعلقة بأولياء األمور) باختالف متغير نوع املؤهل .ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )0.01فأقل في
اتجاهات وكالء املدارس واتجاهات املشرفين التربويين حول (املشكالت املتعلقة بالطالب ،املشكالت املتعلقة باملعلمين ،املشكالت املتعلقة بالنواحي
الدارية باملدرسة ،املشكالت املتعلقة بأولياء األمور) لصالح املشرفين التربويين .ومن أهم ما أوصت به الدراسة اتخاذ الجراءات املناسبة للحد من
مشكالت الدارة املدرسية واالهتمام بتحسين املستوى التحصيلي للطالب.
• وفي دراسة قام بها رائد ( )2011هدفت إلى تحديد أهم املشاكل التي تواجه املدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية ،من وجهة نظر املجتمع
ً
املحلي وأولياء األمور والطلبة واملعلمين وإمكانيات حلها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )230مديرا ومديرة ،وقد استخدمت االستبانة أداة للدراسة،
وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم املشاكل التي تعاني منها الدارة املدرسية كانت ضعف انتماء املعلمين ملهنة التدريس ،وضعف المكانيات الفيزيقية
ً
في املدارس ،وعدم وجود تأهيل للمعلمين تربويا.
• وقام ويبي ( )wippie,2015بدراسة هدفت الوصول إلى أهم املشكالت التي يسببها النمط الداري للمدير في قيادة املدرسة واستخدم الباحث املنهج
ً
الوصفي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )45مديرا من مدينة فينكس ،حيث تمثلت األداة باالستبانة وقد توصلت الدراسة إلى أن سلطة مدير
املدرسة كلما كانت مبنية على التشاور فإن الوضع يساعده تخطي املشكالت التي يفرضها الواقع املادي أو النساني الذي قد ال يكون باملستوى
املأمول (النهج الديمقراطي) أن النمط الديمقراطي يزيد من الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس ،والنمط التسلطي يؤدي إلى النفور وخلق املشكالت
ً
من العاملين بدال من املساعدة في الحل.
• بينما هدفت دراسة ( (Karakose& Yirci, 2012إلى التعرف على املشاكل التي تواجه املعلمين املبتدئين خالل السنة األولى من حياتهم املهنية وأسبابها
ً
من خالل مقابلة أربعة وتسعين معلما مبتدئ ممن ال تزيد خبرتهم التدريسية عن عامين من العاملين في محافظتي االزيج وكنهرمان مارس في تركيا،
وتوصلت الدراسة إلى:
 .1مواجهة غالبية املعلمين مشكالت نتيجة عدم كفاية برامج التعليم املقدمة لهم في كليات إعداد املعلم ومواقف مديري املدارس السلبية
تجاههم.
 .2عدم وجود برامج للتوجيه تدعمهم وتمدهم بالخبرات املفقودة.
 .3أوصت الدراسة بضرورة تطوير أساليب إعداد املعلمين في كليات ومعاهد إعداد املعلمين.
• وهدفت أيضا دراسة (  (Chimonye,2010التعرف إلى املشكالت التي تواجه مديري املدارس الثانوية في والية إيمو في نيجيريا ،والتعرف على كيفية
استحقاق ثالث من مدارس الوالية على السمعة الحسنة في ظل أن هذه املشكالت عامة ،واتبع الباحث املنهج الوصفي ،حيث تكونت عينة الدراسة
من ( )67مدرسة ،وقد استخدم الباحث املقابالت واملالحظات وتحليل الوثائق ذات الصلة ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها
أن املديرين أوضحوا أن المكانيات ليست بالحجم املطلوب ،وقاموا بأدوار هامة ساعدت على تخطيهم لهذه املشكلة من خالل تعاون أفراد من
املجتمع ،وكذلك الحجم الكبير للمسؤوليات امللقاة على عاتقهم في املدارس سواء املعلمين أو املدراء ،وعدم انضباط الطلبة ،وأنه يمكن التغلب على
هذه املشكلة من خالل إظهار املمارسات املهنية وااللتزام والشجاعة والتأكيد على املسؤولية الجماعية وانتهاج أساليب القيادة املختلفة ومنها
األسلوب التركيبي الدبلوماس ي.

إجراءات الدراسة:
تمهيد:
يستعرض هذا الفصل منهجية الدراسة ،وأدواتها التي اختاراها الباحثان لجراء دراستهما ،وكذلك مجتمع الدراسة الذي أجرى عليه الباحثان
الدراسة ،وعينة الدراسة وخصائصها ،والطريقة التي اتبعها الباحثان للتأكد من صدق أداة الدراسة ،وكيفية التحقق من ثبات األداة ،وطريقة املعالجة
الحصائية لبيانات الدراسة.
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منهج الدراسة:
ً
استنادا إلى طبيعة الدراسة وأهدافها استخدم الباحثان في الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ،وكذلك ملالئمته ألهداف الدراسة وأسئلته.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين واملعلمات الذين يدرسون في املدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم /يطا ومديرية التربية والتعليم
ً
في بيت لحم وذلك في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي( ،)2020-2019والبالغ عددهم ( )3941معلما ومعلمة ،منهم ( )1659ذكور مقابل و(
 )2282إناث( .وزارة التربية والتعليم العالي.)2019 ،
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة حيث تكونت عينة الدراسة من ( )300معلم ومعلمة منهم ( )102معلم و ( )198معلمة
وذلك في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي (.)2020-2019
جدول( :)1األعداد ،والنسب املئوية لخصائص العينة الديموغر افية حسب الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة و املديرية وموقع املدرسة
املتغيرات

النسبة املئوية

العدد
الجنس

ذكر
اثنى
املجموع

102
198
300

%34
%66
%100

251
49
300

%83
%17
%100

127
135
38
300

%42
%45
%13
%100

املؤهل العلمي
بكالوريوس فما دون
أعلى من بكالوريوس
املجموع
سنوات الخبرة
5-1
10-6
11سنة فأكثر
املجموع
املديرية
يطا
بيت لحم
املجموع

150
150
300

%50
%50
%100

170
130
300

%56
%44
%100

موقع املدرسة
قرية
مدينة
املجموع

أداة الدراسة:
تم استخدام أداة واحدة لجمع البيانات الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لقياس استجابات
املبحوثين لفقرات االستبيان حسب الجدول
االستجابة
الدرجة

ً
بدرجة كبيرة جدا
5

جدول ( :)2درجات مقياس ليكرت الخماس ي
بدرجة كبيرة
4

بدرجة متوسطة
3

بدرجة قليلة
2

ً
بدرجة قليلة جدا
1

صدق أداة الدراسة:
ً
 .1صدق املحكمين :تم التحقق من صدق األداة قبل عملية تطبيقها على عينة الدراسة بعرضها على مجموعة من املحكمين الذين أبدوا عددا من
املالحظات حولها وتم أخذها بعين االعتبار عند إخراج األداة بشكلها النهائي حيث بلغ عدد فقرات األداة بصورتها النهائية ( )30فقرة.
 .2صدق التحليل العاملي :تم التحقق من الصدق بحساب التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات األداة  ،وذلك كما هو واضح في الجدول ()3
 .3املجال األول :الجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة.
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جدول ( :)3نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات أداة الدراسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

درجة التشبع

الفقرات
املجال األول :اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة
ينظم املدير اجتماعات مع املعلمين وأولياء األمور لتفقد األزمات الطالبية ومتابعتها ليجاد الطرق املناسبة لتجنبها.
ينش ىء املدير صندوق شكاوي للطالب للتعرف على ما يقلقهم.
يساهم املدير في تشكيل لجان الصالح لفض النزاعات بالطرق الودية بالتنسيق مع مؤسسات املجتمع املحلي
ينظم املدير ندوات ومحاضرات توعية وقائية للحد من األزمات الطالبية في املدرسة
يتعاون املدير مع مجالس اآلباء في الحد من العادات والتقاليد الضارة مثل (التدخين ن واملخدرات ....الخ)
يستفيد املدير من ذوي الخبرة واالختصاص في املجتمع املحلي لتجنب األزمات
ينظم املدير لقاءات مع الطالب ملناقشة األزمات املدرسية التي قد يواجهونها
يعالج املدير املشاحنات بين الطالب ومعلميهم فور حدوثها في املدرسة.
يشجع املدير املعلمين على االجتماع بأولياء األمور ملناقشة مشكالت أبنائهم والعمل على حلها.
املجال الثاني  :اإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة األزمة
ينظم مدير املدرسة دورات للمعلمين والعاملين في املدرسة حول كيفية التعامل مع األزمات
ً
يشكل مدير املدرسة فريقا ملواجهة األزمات التي قد تحدث في املدرسة.
يراعي املدير توزيع األدوار عند وقوع األزمة.
يشرك املدير املعلمين في املدرسة في تخطيط برامج مواجهة األزمات.
ً
يحرص املدير على وضع خطة مسبقا الستخدامها عند حدوث األزمة.
يبادر املدير إلى جمع املعلومات الكافية والدقيقة املتعلقة باألزمة.
ً
ييهئ املدير املعلمين والطالب نفسيا للتعامل اليجابي مع األزمات.
يستفيد املدير من الخبرات السابقة في حل املشكالت الناجمة عن األزمات.
يحدد املدير البدائل املتاحة وقت حدوث األزمة الستخدام البديل األمثل.
يعد املدير جدول أولويات يتسم بالدقة ملواجهة األزمات.
ً
يوفر املدير فريقا متنوع التخصصات يختص بإدارة األزمات في املدرسة.
املجال الثالث  :اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها
يتخذ املدير قرارات حاسمة وسريعة حين حدوث األزمات.
يتصف املدير بصفات وسمات شخصية تؤهله للسيطرة على األزمة.
يتبنى املدير سياسة الباب املفتوح في مدرسته ملواجهة األزمة.
يستعين املدير بخبراء من خارج املدرسة ملعالجة األزمات.
يستثمر املدير المكانات املادية والبشرية الضرورية الحتواء األزمة.
يعمل املدير على خفض حدة التوتر ورفع الروح املعنوية للعاملين والطلبة عند حدوث األزمة.
يحرص املدير على الحد من الشائعات في الحديث عن األزمة حتى ال تتفاقم.
يفعل املدير مبدأ تفويض الصالحيات ملواجهة األزمة.
يشيع املدير الطمأنينة بين العاملين والطالب أثناء حدوث األزمة.
يحدد املدير املهام واملسؤوليات والصالحيات عند حدوث األزمة

0.60
0.69
0.61
0.72
0.72
0.62
0.60
0.66
0.60
0.62
0.72
0.71
0.60
0.65
0.64
0.62
0.61
0.72
0.72
0.62
0.61
0.72
0.72
0.62
0.60
0.66
0.72
0.71
0.60
0.65

ً
تشير املعطيات الواردة في الجدول ( )3أن التحليل العاملي لجميع فقرات أداة الدراسة دال إحصائيا ،وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع ،وأنها
ً
تشترك معا في قياس درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ،في ضوء الطار
النظري الذي بنيت األداة من أجله.
ثبات األداة:
تم حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعاده املختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات ) ، (Cronbach’s Alpha Coefficientوكانت
النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4
جدول ( :)4معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة
الرقم
1
2
3
4

أبعاد الدراسة
الجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة
الجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة األزمة
الجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها
الدرجة الكلية

عدد
الفقرات
9
11
10
30

قيمة ألفا
كرونباخ
0.936
0.959
0.963
0.982

القيمة االحتمالية ().Sig
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

* الصدق الذاتي= الجذرالتربيعي املوجب ملعامل ألفا كرونباخ
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تشير املعطيات الواردة في الجدول ( )4أن أداة مهارة إدارة األزمة بأبعادها املختلفة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،إذ بلغت الدرجة الكلية لثبات
األداة (.)0.982
تصحيح األداة:
تتضمن هذه األداة درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ،وقد بنيت
ً
الفقرات حسب سلم خماس ي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آت( :بدرجة كبيرة جدا :خمس درجات ،بدرجة كبيرة :أربع درجات ،بدرجة متوسطة :ثالث
ً
درجات ،بدرجة قليلة :درجتين ،بدرجة قليلة جدا :درجة واحدة ) .وقد استند الباحثان في تفسيرهما لنتائج األداة ألسلوب (ليكرت) الذي يحدد درجة
املبحوث على األداة في ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود األداة ،وتتحدد الدرجة بإعطاء أوزان مختلفة لالستجابة ،بحيث يستجيب
املبحوث على ميزان أو متسلسل رتبي متدرج يشتمل على خمس رتب .
وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد(درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة
نظر املعلمين) ،وفق قيمة املتوسط الحسابي تم حساب املدى ( ،)4=1-5ثم تم تقسيمه على ( )4للحصول على طول الخلية الصحيح ( ، )0.8=5/4وبعد
ذلك تم إضافة هذه الدرجة إلى أقل قيمة في املقياس ( أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح
طول الخاليا كما في جدول (.)5
جدول ( :)5مفتاح املتوسطات الحسابية ،وطول الخاليا
املتوسط الحسابي
من 1.80-1
أكثر من 2.60-1,80
أكبر من 3.40-2.60
أكبر من 4,20-3,40
أكبر من 5,0-4.20

الوزن النسبي
اكبر%36-20
اكبر من %52-36
اكبر من %68-52
أكبر من %84-68
أكبر من %100-84

درجة املوافقة
ً
قلية جدا
قليلة
متوسطة
كبيرة
ً
كبيرة جدا

املعالجة اإلحصائية للبيانات:
ً
ً
بعد جمع بيانات الدراسة قام الباحثان بمراجعتها تمهيدا لدخالها للحاسوب ،وإعطائها أرقاما معينة ،أي بتحويل الجابات اللفظية إلى رقمية،
ً
حيث أعطيت الجابة بدرجة كبيرة جدا ( 5عالمات ) ،بدرجة كبيرة ( 4عالمات ) ،بدرجة متوسطة ( 3عالمات) ،بدرجة قليلة (  2عالمة) ،بدرجة قليلة
ً
جدا ( 1عالمة ) ،وذلك في الدرجات املوجبة وعكست في الدرجات السالبة ،بحيث كلما ازدادت الدرجة ازدادت درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في
مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين .
وقد تم استخدام األدوات الحصائية التالية:
 .1النسب املئوية والتكرارات ( :)Frequencies and Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2املتوسط الحسابي ،واملتوسط الحسابي النسبي ،واالنحراف املعياري.
 .3التحليل العاملي (.)Factor Analysis
 .4اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaملعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .5معامل ارتباط بيرسون ()Pearson Correlation Coefficient
 .6اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Sample T- Testملعرفة ما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات
املستقلة.
 .7اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way Analysis of Variance - ANOVAملعرفة إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث
مجموعات أو أكثر من البيانات .وقد استخدمه الباحثان للفروق التي تعزى للمتغير والذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.
إجراءات تطبيق الدراسة:
قام الباحثان باتباع مجموعة من الخطوات من أجل تنفيذ هذه الدراسة وهي كاآلتي:
قام الباحثان بحصر مجتمع الدراسة واملتمثل في املعلمين الذين يدرسون في املدارس الحكومية في مديريات محافظة بيت لحم ويطا ،وعليه تم بناء
وتطوير أداة الدراسة بعد اطالع الباحثان على مجموعة من الدراسات السابقة واألدب التربوي وإستبانات منفردة من بعض الدراسات السابقة وبعدها
قام الباحثان بعمل مجموعة من الخطوات الفنية والتي تتيح إلى الباحثان القيام بتطبيق هذه الدراسة وذلك من خالل الحصول على موافقة من
مديريات التربية والتعليم من أجل الحصول على إحصائيات أعداد املعلمين الذين يدرسون في املدارس الحكومية وتوزيع أداة الدراسة بناء على هذه
الحصائيات وكما تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة ،ومن ثم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على
مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص في الجامعات الفلسطينية املختلفة ،وبعد االنتهاء من صدق أداة الدراسة وخروجها بصورتها النهائية تم توزيع
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األداة على عينة الدراسة وذلك في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ( )2020-2019وكانت أداة الدراسة متبعة بمجموعة من الرشادات
والتعليمات الكافية لتساعد املستجيبين على الجابة عليها ،ومن ثم جمع االستبانات وترقيمها بشكل متسلسل لدخالها للحاسوب ،وبعدها تم تصحيح
األداة وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة وذلك من خالل (برنامج الرزم الحصائية للعلوم االجتماعية  )spssلتحليل البيانات واستخراج النتائج.

تحليل النتائج:
تمهيد
ً
ً
ً
يتضمن هذا الفصل عرضا كامال ومفصال لنتائج الدراسة ,للتعرف على درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا
ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين ,وذلك من خالل الجابة عن أسئلة الدراسة وأهدافها واختبار فرضياتها باستخدام التقنيات الحصائية
املناسبة.
نتائج السؤال الرئيس :ما درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظراملعلمين ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،والوزن النسبي ،والترتيب لجميع فقرات استبانة درجة
ممارسة مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات حسب فقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة.
تحليل فقرات أداة "درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظراملعلمين".
تم استخدام املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري ،والوزن النسبي ،والترتيب ملعرفة درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت
لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين
جدول (  :)6املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من الفقرات " املجال األول  " :اإلجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب
حدوث األزمة"
الرقم

الفقرة

1

ينظم املدير اجتماعات مع املعلمين وأولياء األمور لتفقد األزمات
الطالبية ومتابعتها ليجاد الطرق املناسبة لتجنبها.
ينش ئ املدير صندوق شكاوي للطالب للتعرف على ما يقلقهم.
يساهم املدير في تشكيل لجان الصالح لفض النزاعات بالطرق
الودية بالتنسيق مع مؤسسات املجتمع املحلي
ينظم املدير ندوات ومحاضرات توعية وقائية للحد من األزمات
الطالبية في املدرسة
يتعاون املدير مع مجالس اآلباء في الحد من العادات والتقاليد
الضارة مثل (التدخين ن واملخدرات ....الخ)
يستفيد املدير من ذوي الخبرة واالختصاص في املجتمع املحلي
لتجنب األزمات
ينظم املدير لقاءات مع الطالب ملناقشة األزمات املدرسية التي قد
يوجهونها
يعالج املدير املشاحنات بين الطالب ومعلميهم فور حدوثها في
املدرسة.
يشجع املدير املعلمين على االجتماع بأولياء األمور ملناقشة
مشكالت أبنائهم والعمل على حلها.
الدرجة الكلية

2
3
4
5
6
7
8
9

املتوسط
الحسابي
4.19

االنحراف
املعياري
0.77

83.84

3.87
4.01

0.80
0.92

77.47
80.17

9
5

3.99

0.87

79.88

6

كبيرة

4.18

0.85

83.57

2

كبيرة

4.15

0.84

82.92

3

كبيرة

4.05

0.86

81.09

4

كبيرة

4.05

0.81

81.09

4

كبيرة

3.98

0.89

79.54

7

كبيرة

4.05

الوزن النسبي

الترتيب

الدرجة

1

كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة

جاءت الدرجة الكلية للمجال األول بمتوسط حسابي قدره ( )4.05وبدرجة كبيرة.
يتضح من جدول ( )6أن متوسطات استجابات املعلمين على فقرات املجال األول واملتعلق بالجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة قد
تراوحت بين ( .)83.84-77.47حيث جاءت الفقرة التي نصت على "ينظم املدير اجتماعات مع املعلمين وأولياء األمور لتفقد األزمات الطالبية ومتابعتها
ليجاد الطرق املناسبة لتجنبها" في الدرجة األولى وحصلت على ما نسبته ( )83.84بمتوسط حسابي قدره ( )4.19ويفسر ذلك باهتمام املدراء بعالقتهم
باملعلمين وأولياء األمور كأطراف ذات تأثير على املدرسة بكل مكوناتها .ثم تلتها الفقرة التي نصت على " يتعاون املدير مع مجالس اآلباء في الحد من
العادات والتقاليد الضارة مثل (التدخين ،واملخدرات ....الخ)" حيث حصلت على ما نسبته ( )83.57بمتوسط حسابي قدره ( )4.18ويفسر ذلك باهتمام
مدراء املدارس بمكافحة العادات السيئة التي قد يسلكها التالميذ مما يسبب الضرر لهم ويؤثر على سلوكهم وتحصيلهم الدراس ي .أما أقل الفقرات
موافقة في هذا املجال فكانت " ينش ئ املدير صندوق شكاوي للطالب للتعرف على ما يقلقهم" .حيث حصلت على ما نسبته ( )77.74بمتوسط حسابي
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قدره ( ،)3.87مما يستدعي أن يتم حث املدراء على االهتمام بهذا األمر بدرجة أكبر مما هو عليه في الواقع وذلك من خالل إنشاء صندوق شكاوي للتعرف
على ما يقلق الطالب لتالفي األزمات قبل حدوثها.
تم استخدام املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة املوافقة والنتائج موضحة في جدول ()7
جدول (: )7املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من الفقرات مجال " اإلجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة
األزمة "
الرقم

الفقرة

1

ينظم مدير املدرسة دورات للمعلمين والعاملين في املدرسة
حول كيفية التعامل مع األزمات
ً
يشكل مدير املدرسة فريقا ملواجهة األزمات التي قد تحث في
املدرسة.
يراعي املدير توزيع األدوار عند وقوع األزمة.
يشرك املدير املعلمين في املدرسة في تخطيط برامج مواجهة
األزمات.
ً
يحرص املدير على وضع خطة مسبقا الستخدامها عند
حدوث األزمة.
يبادر املدير إلى جمع املعلومات الكافية والدقيقة املتعلقة
باألزمة.
ً
ييهئ املدير املعلمين والطالب نفسيا للتعامل اليجابي مع
األزمات.
يستفيد املدير من الخبرات السابقة في حل املشكالت
الناجمة عن األزمات.
يحدد املدير البدائل املتاحة وقت حدوث األزمة الستخدام
البديل األمثل.
يعد املدير جدول أولويات يتسم بالدقة ملواجهة األزمات.
ً
يوفر املدير فريقا متنوع التخصصات يختص بإدارة األزمات
في املدرسة.
الدرجة الكلية

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املتوسط
الحسابي
4.02

االنحراف املعياري

الوزن النسبي

الترتيب

درجة املو افقة

0.86

80.34

6

كبيرة

3.85

0.91

77.02

9

كبيرة

4.09
4.00

0.76
0.87

81.83
80.06

2
8

كبيرة
كبيرة

4.04

0.80

80.80

4

كبيرة

4.05

0.83

81.83

3

كبيرة

3.74

1.07

74.75

10

كبيرة

3.73

0.91

74.59

11

كبيرة

4.73

0.81

94.60

1

ً
كبيرة جدا

4.03
4.01

0.84
0.91

80.12
81.93

5
7

كبيرة
كبيرة

4.03

جاءت الدرجة الكلية للمجال الثاني بمتوسط حسابي قدره ( )4.03وبدرجة كبيرة.
يتضح من جدول ( )7أن متوسطات استجابات املعلمين على فقرات املجال الثاني واملتعلق بالجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة
األزمة قد تراوحت بين( )81.93-74.59حيث جاءت بالدرجة األولى الفقرة التي نصت على" يحدد املدير البدائل املتاحة وقت حدوث األزمة الستخدام
البديل األمثل " وحصلت على ما نسبته ( )94.60بمتوسط حسابي قدره ( )4.73وهذا يدل على حرص مدراء املدارس على وجود خيارات متعددة وبدائل
ضمن المكانات املتاحة للجوء إليها عند الحاجة ،وهذا يعبر عن قدرة املدراء على التخطيط بشكل جيد وفعال ملواجهة األزمات التي قد تحدث في
املدرسة .ثم تلتها الفقرة التي نصت على " يراعي املدير توزيع األدوار عند وقوع األزمة" حيث حصلت على ما نسبته ( )81.83بمتوسط حسابي قدره
( ،)4.09وهذا مؤشر على وعي املدراء بأهمية تع اون جميع أفراد الدارة املدرسية في مواجهة األزمات مما يترتب عليه اتخاذ قرار جماعي ومسئول قد يكون
أقرب إلى الصواب .أما أقل الفقرات موافقة في هذا املجال فكانت "يستفيد املدير من الخبرات السابقة في حل املشكالت الناجمة عن األزمات " حيث
حصلت على ما نسبته ( )74.59بمتوسط حسابي قدره ( ،)3.73لذلك ال بد أن يتم اطالع املدراء على التجارب السابقة من خالل الخبرات املتوفرة عند
الجهات ذات العالقة وحث املدراء على االستفادة منها عند وقوع األزمات.
تحليل فقرات مجال " الجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها "تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن
النسبي والترتيب واملعرفة درجة املوافقة والنتائج موضحة في جدول (:)8
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جدول ( :)8املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " اإلجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء
حدوثها "
الرقم
1

الفقرة
يتخذ املدير قرارات حاسمة وسريعة حين حدوث
األزمات.
يتصف املدير بصفات وسمات شخصية تؤهله للسيطرة
على األزمة.
يتبنى املدير سياسة الباب املفتوح في مدرسته ملواجهة
األزمة.
يستعين املدير بخبراء من خارج املدرسة ملعالجة األزمات.

5

يستثمر املدير المكانات املادية والبشرية الضرورية
الحتواء األزمة.
يعمل املدير على خفض حدة التوتر ورفع الروح املعنوية
للعاملين والطلبة عند حدوث األزمة.

7

يحرص املدير على الحد من الشائعات في الحديث عن
األزمة حتى ال تتفاقم.
يفعل املدير مبدأ تفويض الصالحيات ملواجهة األزمة.
يشيع املدير الطمأنينة بين العاملين والطالب أثناء حدوث
األزمة.
يحدد املدير املهام واملسؤوليات والصالحيات عند حدوث
األزمة
الدرجة الكلية

2
3
4

6

8
9
10

املتوسط الحسابي
4.18

االنحراف املعياري
0.87

الوزن النسبي
83.51

الترتيب
1

درجة املو افقة
كبيرة

3.87

0.87

77.46

10

كبيرة

4.00

0.82

79.94

4

كبيرة

4.07

0.84

81.32

3

كبيرة

3.90

0.84

78.10

7

كبيرة

3.87

0.90

77.47

9

كبيرة

3.99

0.89

79.77

5

كبيرة

3.88
3.92

0.90
0.83

77.59
78.32

8
6

كبيرة
كبيرة

4.13

0.80

82.67

2

كبيرة

3.98

كبيرة

جاءت الدرجة الكلية للمجال الثاني بمتوسط حسابي قدره ( )3.98وبدرجة كبيرة.
يتضح من جدول ( (8أن متوسطات استجابات املعلمين على فقرات املجال الثالث واملتعلق بالجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء
حدوثها تراوحت بين( .)8351-77.46وجاء في الترتيب األول الفقرة التي نصت على " يتخذ املدير قرارات حاسمة وسريعة حين حدوث األزمات" بوزن
نسبي ( )83.51وبمتوسط حسابي ( ،)4.18وربما يشير ذلك إلى تخوف املدراء من أن التأخر في اتخاذ القرارات بشكل حاسم وسريع قد يسبب تفاقم
لألزمات مما يؤدي إلى نتائج قد يصعب معها الوصول لحلول لها ،وكذلك فإن التعامل بشكل حاسم مع األزمات قد يكون له مردود ايجابي يتمثل في تالفي
حدوثها في املستقبل .وجاءت في املرتبة الثانية الفقرة التي نصت على" يحدد املدير املهام واملسؤوليات والصالحيات عند حدوث األزمة" بوزن نسبي
( )82.67وبمتوسط حسابي ( ،)4.13وهذا يدل على رضا املعلمين عن سلوك املدراء في تحديد املهام واملسؤوليات ومنح الصالحيات لهم في حال حدوث
ً
األزمات مما يؤدي إلى رفع نسبة مساهمتهم ،ويزيد من دافعيتهم من خالل املشاركة الفاعلة ملواجهة األزمات حال حدوثها .وجاءت أخيرا الفقرة التي نصها
" يتصف املدير بصفات وسمات شخصية تؤهله للسيطرة على األزمة" بوزن نسبي ( )77.46وبمتوسط حسابي ( ،)3.87وفي ذلك مؤشر على عدم رضا
املعلمين بشكل كاف عن صفات املدير الشخصية مما يسترعي انتباه الجهات ذات العالقة بالعمل على تنمية شخصيات املدراء من خالل عقد دورات
وورش عمل حول الصفات التي تؤهلهم للسيطرة على األزمات ومواجهتها.
اختبارفرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات املعلمين حول درجة ممارسة مدراء
ُ
املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير الجنس.
الختبار الفرضية تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة
ُ
إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير الجنس ،وذلك كما هو موضح في الجدول(.)9

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -3ص730-712 :

723

بحيص & األفندي

درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية تربية بيت لحم ومديرية تربية يطا ملهارة إدارة األزمات....

جدول ( : )9نتائج اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من
ُ
وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير الجنس
املتوسط
الحسابي
4.17

االنحراف املعياري

درجات الحرية

قيمة ت املحسوبة

الدالة الحصائية

0.44

463

1.175

0.242

أنثى

4.08

0.49

الجراءات التي يتبعها املديرون في
التخطيط ملواجهة األزمة

ذكر

3.84

0.47

463

2.909

*0.004

أنثى

3.63

0.43

الجراءات التي يتبعها املديرون
للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها

ذكر
أنثى

2.78
3.33

0.78
0.60

463

4.930-

*0.000

الدرجة الكلية

ذكر

3.59

0.56

463

3.004

0.082

أنثى

3.68

0.51

الجنس

املجاالت
الجراءات التي يتبعها املديرون
لتجنب حدوث األزمة

ذكر

ً
تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال األول املتعلق بالجراءات التي يتبعها املديرون
ً
لتجنب حدوث أزمة ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى ارتفاع درجة وعي مدراء املدارس مـن الجنـسين بأهميـة التخطيط ملواجهة األزمات لكونها مفهومـا
ً ً
ً
وسـلوكا حقيقيـا نابعـا مـن عقيـدة ثابتـة لها جذورها ،وقد يعزى أيضا إلى أن مديري املدارس يتلقـون العداد و التدريب الالزمين من خالل ورش العمل كما
ً
أن التعليمات لتجنب األزمة هي واحـدة بالنـسبة للذكور والناث .،وأشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال الثاني
املتعلق بالجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة األزمة ،وكانت الفروق لصالح الذكور ،حيث بلغ املتوسط الحسابي الستجابات الذكور
( )3.84في حين بلغ املتوسط الحسابي الستجابات الناث ( ،)3.63ويعزو الباحثان ذلك إلى أن املدراء الذكور يملكون الوقت للتخطيط ملواجهة األزمة
أكثر من الناث بسبب مسؤوليات املديرات الناث بعد الدوام والتي تتعلق باألعمال املنزلية واملسؤوليات امللقاة على عاتقهن في البيت .وأشارت النتائج
ً
ً
أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس في املجال الثالث املتعلق بالجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها،
وكانت الفروق لصالح الناث ،حيث بلغ املتوسط الحسابي الستجابات الناث ( )3.33في حين بلغ املتوسط الحسابي الستجابات الذكور ( ،)2.78ويعزو
الباحثان ذلك بأن الناث أكثر التزاما باألنظمة والقوانين من الذكور ،وهن أكثر حرصا على النجاح في تحقيق األهداف لذا فهن يقمن بالتعامل بشكل
ً
ً
جيد لذا فإن املعلمات يرون أن درجة ممارسة املديرات أفضل من املدراء كون املديرات أكثر التزاما وأكثر إصرارا على إثبات ذواتهن وقدراتهن على
التنافس والتميز عن أقرانهن الذكور في مجتمع ذكوري يرفع من قدر الذكور في كافة املجاالت فهي تحاول أن تلفت االنتباه لدى الجميع بأنها ال تقل بل
ً
تتفوق في التعامل مع األزمة أكثر من زمالئها مدراء املدارس .وقد يعود أيضا إلى الدقة في تنفيذ التعليمات لدى الناث بشكل أفضل من املدراء الذكور
ملواجهة األزمة وكذلك تمتع الناث بالهدوء والحرص على العمل بشكل جماعي أثناء حدوث األزمة.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في
ُ
مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير الخبرة.
للتحقق من صحة الفرضية رقم ( )2تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس
ُ
الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير سنوات الخبرة كما هو موجود في الجدول (.)10
جدول ( )10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجات تقديرات معلمي املدارس بين متوسطات درجات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في
ُ
مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغيرسنوات الخبرة
املجاالت
الجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث األزمة

الجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط ملواجهة
األزمة
الجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة أثناء
حدوثها
الدرجة الكلية

سنوات الخبرة
5-1
10-6
 11سنة فأكثر
5-1
10-6
 11سنة فأكثر
5-1
10-6
 11سنة فأكثر
5-1
10-6
 11سنة فأكثر
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املتوسط الحسابي
4.08
4.20
4.12
3.75
3.84
3.66
3.00
3.14
3.11
3.61
3.73
3.63

االنحراف املعياري
0.42
0.45
0.52
0.37
0.50
0.50
0.66
0.77
0.79
0.48
0.54
0.60
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جدول ( :)11نتائج اختبارتحليل التباين األحادي ( )one way analysis of varianceللفروق في متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية
بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغيرسنوات الخبرة
املجاالت
الجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث
األزمة
الجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط
ملواجهة األزمة

مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع املربعات

متوسط املربعات

بين املجموعات

2

0.303

0.151

داخل املجموعات

463

35.211

0.226

املجموع

465

35.514

……..

بين املجموعات
داخل املجموعات

قيمة F
املحسوبة
0.670

الداللة الحصائية
0.513

2
463

0.736
33.543

0.368
0.215

1.711

0.184

املجموع

465

34.279

……..

الجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة
أثناء حدوثها

بين املجموعات
داخل املجموعات

2
463

0.500
87.214

0.250
0.559

0.448

0.640

الدرجة الكلية

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

465
2
463

87.715
0.513
51.989

………
0.256
0.333

املجموع

465

52.402

-------

0.45

0.943

تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر
ً
ً
ً
املعلمين تبعا ملتغير عدد سنوات الخبرة ،وقد يعزى ذلك إلـى أن املـديرين ذكورا وإناثا يتلقون نفس الدورات وورش العمل التي تهدف إلى التنمية املهنية و
ً
التي تركز على مسؤوليات وواجبات املديرين في التعامل مع األزمات بغض النظر عن تفاوت الخبرات فيما بينهم و خـصوصا أنهم يمتلكون مفاهيم إدارة
ً
املعرفة و أسسها .وقد يعود أيضا إلى التشابه في الدورات التي يخضع لهـا مـديرو املـدارس قبـل تـولي مهمـة مـدير مدرسة فلم يعد هناك تأثير للخبـرة فـي
التخطيط والتعامل مع األزمات نتيجـة للتقـارب فـي ردود الفعـل والحلـول املتوقعة للمستجيبين.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في
ُ
مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير املؤهل العلمي.
الختبار الفرضية تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة
ُ
إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير املؤهل العلمي ،وذلك كما هو موضح في الجدول(.)12
جدول( :)12اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة
ُ
األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير املؤهل العلمي
املجاالت
الجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث
األزمة
الجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط
ملواجهة األزمة
الجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة
أثناء حدوثها
الدرجة الكلية

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

درجات الحرية

قيمة ت املحسوبة

الداللة الحصائية

بكالوريوس فما دون

4.15

0.45

463

0.710

0.479

أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس فما دون

4.08

0.54

3.74

0.42

463

1.032

0.310

أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس فما دون

3.62
3.12

0.61
0.71

463

0.053

0.958

أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس فما دون

3.11
3.67

0.77
0.53

463

0.598

0.582

أعلى من بكالوريوس

3.60

0.64

املؤهل العلمي

تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر
ً
املعلمين تبعا ملتغير املؤهل العلمي ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن املؤهـل العلمي ال يـؤثر علـى هـذه التقـديرات ألن هـذه املمارسات قد تكون مكتسبة من
خالل الـدورات التـي تعقـدها الـوزارة لجميـع املـديرين ،بغض النظر عن مـؤهالتهم العلميـة وقـد تـنعكس علـى ممارسـتهم لهـذه املهـارات فـي املدرسة ،وأن لها
عالقة بالسمات الشخصية للمديرين ،وبالتـالي جـاءت تقـديرات أفـراد عينـة الدراسة متقاربة ودون فروق ذات داللة إحصائية ،مـا يجعـل هنـاك تـشا ًبها
بـين وجهـات نظر املستجيبين.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في
ُ
مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير املديرية .وذلك كما هو موضح في الجدول (.)13
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ُ
الجدول ( :)13متوسطات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير
املديرية
املديرية
يطا
بيت لحم
يطا
بيت لحم
يطا
بيت لحم
يطا
بيت لحم

املجاالت
الجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث
األزمة
لجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط
ملواجهة األزمة
الجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة
أثناء حدوثها
الدرجة الكلية

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي
4.14
4.11
3.75
3.60
3.06
3.41
3.65
3.71

0.52
0.34
0.44
0.46
0.74
0.57
0.57
0.46

جدول ( :)14نتائج اختبارتحليل التباين األحادي ( )one way analysis of varianceدرجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة
إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين للفروق في متوسطات تبعا ملتغير املديرية
املجاالت
الجراءات التي يتبعها املديرون لتجنب حدوث
األزمة
لجراءات التي يتبعها املديرون في التخطيط
ملواجهة األزمة
الجراءات التي يتبعها املديرون للتعامل مع األزمة
أثناء حدوثها
الدرجة الكلية

مصدر التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

درجات
الحرية
3
462
465
3
462
465
3
462
465
3
462
465

مجموع املربعات

متوسط املربعات

0.778
34.736
35.14
1.719
32.560
34.279
10.759
76.956
87.715
4.419
48.084
52.503

0.259
0.224
-----0.573
0.210
-----3.586
0.496
---1.539
0.310
-------

قيمة  Fاملحسوبة

الداللة الحصائية

1.157

0.328
*0.046

2.728
7.22

*0.000

3.702

0.125

تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات املعلمين في املجال األول املتعلق بالجراءات التي
ً
يتبعها املدراء لتجنب حدوث األزمة تبعا ملتغير املديرية ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن مديري املدارس لهم نفس االحتياجات واملتطلبات والقدرات لتجنب
حدوث األزمة بغض النظر عن املديرية التي يتبعون لها وذلك نتيجة لخضوعهم لنفس الدورات التدريبية والقرارات والنشرات الدارية التي تصدرها وزارة
التربية والتعليم وتعممها على جميع املديريات.
وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في املجال الثاني املتعلق بالجراءات التي يتبعها املدراء في التخطيط ملواجهة األزمة وكانت
الفروق لصالح مديرية يطا ،ويعزو الباحثان ذلك إلى اهتمام مدراء يطا بالتخطيط بسبب التفاوت في القدرات الشخصية التي يمتلكها املدراء في مديرية
يطا عن زمالئهم في مديرية بيت لحم.
وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في املجال الثالث املتعلق بالجراءات التي يتبعها املدراء للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها وكانت
الفروق لصالح مديرية بيت لحم ،ويعزو الباحثان ذلك إلى انضباط املدراء في مديرية بيت لحم والتزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات بشكل حرفي
بصورة ميزتهم عن زمالئهم في مديرية يطا .
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات درجة ممارسة مدراء املدارس
ُ
الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير موقع املدرسة.
الختبار الفرضية تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجات متوسطات درجات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية
ُ
بيت لحم ومديرية يطا ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير موقع املدرسة  ،وذلك كما هو موضح في الجدول()15
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جدول ( : )15نتائج اختبار ت ( )t.testللفروق بين متوسطات درجات درجة ممارسة مدراء املدارس الحكومية في مديرية بيت لحم ومديرية يطا ملهارة
إدارة األزمات من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغيرموقع املدرسة
االنحراف املعياري

درجات الحرية

قيمة ت املحسوبة

الدالة الحصائية

298

0.022-

0.982

موقع املدرسة

املتوسط
الحسابي
4.28

0.37

مدينة

4.29

0.41

قرية

تشير النتائج في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارة إدارة األزمات من وجهة نظر
ً
املعلمين تبعا ملتغير موقع املدرسة ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن مديري املدارس لهم نفس االحتياجات واملتطلبات والقدرات لتجنب حدوث األزمة
والتخطيط ملواجهتها والتعامل معها أثناء حدوثها بغض النظر عن املديرية التي يتبعون لها وذلك نتيجة لخضوعهم لنفس الدورات التدريبية والقرارات
والنشرات الدارية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم وتعممها على جميع املديريات.
وفي ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي:
 .1إنشاء قسم يختص بإدارة األزمات في مديريات التربية والتعليم.
 .2تزويد مدراء املدارس بملفات تتضمن بعض األزمات املدرسية التي حدثت من قبل وكيفية التعامل الصحيح معها.
 .3التنسيق بين العاملين في املدرسة واملجتمع املحلي للتعاون في السيطرة على األزمة حال حدوثها.
 .4عقد برامج تدريبية للمدراء والعاملين في املدارس حول األساليب الحديثة والفاعلة في مواجهة األزمات.
 .5تشكيل فريق لدارة األزمات في كل مدرسة برئاسة املدير وعضوية املرشد االجتماعي وبعض املعلمين.
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Abstract: The study aimed to identify the degree of government school principals' practice of crisis
management skill, and the impact of variables: (gender, educational qualification, number of years of
experience, directorate, and school location). The sample consisted of (300) teachers working in Bethlehem
and Yatta chosen by simple random method, and the researchers used a questionnaire consisting of (30)
paragraphs. The results indicated that government school principals’ practice of the skill of crisis
management was significantly. The study showed that the field related to the procedures followed by the
principals came in the first order, then the field related to the procedures followed by the principals in
planning to face the crisis, while the third field was related to the procedures followed by the principals in
dealing with the crisis during its occurrence. No statistically significant differences according to the variables
(educational qualification, years of experience, and the location of the school). while it showed statistically
significant differences according to the gender variable. No statistically significant differences according to
the directorate variable in the first field. However, statistically significant differences according to the variable
of the directorate in the second field.
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