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اإلىداء
أىدي ىذا الجيد المتواضع إلى:
 أرواح الشيداء الذيف ضحوا بدمائيـ في سبيؿ اهلل والوطف.
 روح والدى ووالدتي المذاف يرقداف بسالـ.
 روح مف كاف مميمي ومعممي ،إلى روح زوجي الذي ارتقى شييدا ليعانؽ
العمياء.
 مف تحممت ألجميـ الصعاب ،وواجيت الدنيا بكؿ ما أوتيت مف قوة وما أسعفت
بو مف حكمة إليكـ أبنائي ميجة القمب وفرحة الروح.
 مف شاركوني أجمؿ األياـ وأسعد المحظات والذكريات ،أخوتي وأخواتي يا مف كنتـ
خير سند لي بعد اهلل.
 كؿ مف عممني حرفاً حفظكـ اهلل وجزاكـ عني كؿ خير.
 إليكـ جميعاً أىدي عممي ىذا سائمة المولى عز وجؿ أف يكوف خالصا لوجو
الكريـ.

الباحثة

ج

شكر وتقدير
الشكر الجزيؿ هلل رب العالميف الذي ىداني ووفقني إلتماـ ىذه الدراسة ،كما أنو ليسعدني
ويفرح قمبي أف أتقدـ بأسمى آيات الشكر والتقدير لكؿ مف مد لي يد العوف والمساعدة إلنجاز
دراستي.
وانو ليشرفني أف أتقدـ بالشكر والعرفاف إلى جامعتي جامعة األزىر و كمية التربية و أخص
بالذكر أساتذتي بالكمية ورئيس قسـ أصوؿ التربية ليـ كؿ ود وتقدير.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ الدكتور  /صييب كماؿ األغا ،والدكتورة  /لينا زياد صبيح،
لتفضميما باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة حيث لـ يدخ ار مف وقتيما وال جيدىما شيئا لمساعدتي
وتوجيي إلتماميا عمى أفضؿ وجو واخراجيا لمنور.
كما أتوجو بالشكر الجزيؿ لمدكتور فايز عمي األسود واألستاذ الدكتور زياد عمي الجرجاوي
وذلؾ لتفضميما بالموافقة عمى المشاركة في المناقشة والحكـ عمى الدراسة ،وعمى ما قدماه مف
توجييات لتحسيف الدراسة وتجويدىا.
كما يطيب لي أف أقدـ أسمى آيات الشكر والتقدير لمسادة أعضاء لجنة التحكيـ لما أبدوه
في تحكيميـ ألداة الدراسة واخراجيا بصورتيا النيائية.
والشكر موصو َؿ إلى الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى ،في تسييؿ ميمة الباحثة.
كما أتقدـ بالشكر الخاص لجميع المدراء والمديرات أفراد عينة الدراسة ،لحسف تعاونيـ في
تطبيؽ أداة الدراسة.
وال أنسى أف أشكر عائمتي التي ساندتني ،وكانت خير عوف لي ،وأخص بالذكر أخي
الحبيب الميندس حاتـ سمور ،كما أشكر كؿ مف ساندني خالؿ رحمة البحث وصو ًال ليذه
المرحمة ،سائمة اهلل عز وجؿ أف يجزييـ عني خير الجزاء.

الباحثة

د

ممخص الدراسة
فاعلٌة برنامج القٌادة من أجل المستقبل وعالقتها بكفاٌات إدارة األزمات لدى مدٌري
مدارس وكالة الغوث فً المحافظات الجنوبٌة لفلسطٌن.
إعداد الباحثة  :إيماف نعيـ سمور
إشراؼ
الدكتورة  /لينا زياد صبيح

الدكتور/صييب كماؿ األغا

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كعبلقتيا بكفايات إدارة
األزمات لدل مديرم مدارس ككالة الغكث في المحافظات الجنكبية لفمسطيف في ضكء المتغيرات
التصنيفية( :الجنس ،سنكات الخبرة ،الدرجة العممية)،كالكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف فاعمية برنامج
القيادة مف أجؿ المستقبؿ ككفايات إدارة األزمات .كقد اتبعت الباحثة المنيج الكصفي المجالي
التحميمي ،كأعدت الباحثة استبانتيف :األكلى لمتعرؼ إلى فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ،
كتتككف مف ( )32فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت( ،المجمع التدريبي األكؿ ،المجمع التدريبي الثاني،
المجمع التدريبي الثالث ،المجمع التدريبي الرابع).
الثانية :لمتعرؼ إلى كفايات إدارة األزمات لدل مديرم مدارس ككالة الغكث في المحافظات الجنكبية
لفمسطيف ،كتتككف مف ( )37فقرة مكزعة عمى ( )3مجاالت( :كفاية التخطيط االستراتيجي ،كفاية
التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا ،كفاية التقييـ كالمتابعة).
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مدراء مدراس ككالة الغكث في محافظات غزة ،البالغ عددىـ
( )270مدي نار كمديرة لمجتمع الدراسة األصمي ،كقد استجاب منيـ(  ) 209مدي نار كمديرةن ،كبنسبة
(.)% 77.4

ه

وقد أظيرت الدراسة النتائج التالية:
 .1فاعمي ػػة برن ػػامج القي ػػادة مػػػف أج ػػؿ المس ػػتقبؿ حي ػػث حص ػػؿ مح ػػكر البرنػػػامج عم ػػى كزف نس ػػبي بمػػػغ

( )%73.39كحصؿ المجمع التػدريبي األكؿ (كػف قادػدا) عمػى كزف نسػبي بمػغ( )%74.38كاحتػؿ بػذلؾ

الترتيب األكؿ كتبله في المرتبة الثانية المجمع التدريبي الرابع (تقيػيـ دكادارة أداء المػكظفيف) ،بػكزف نسػبي

) )%73.69كاحتؿ المرتبة الثالثة المجمع التدريبي الثػاني (قيػادة الفريػؽ) بػكزف نسػبي ( )%73.57كأمػا
المرتبػػة الرابع ػػة كاألخيػ ػرة فكان ػػت لممجم ػػع الت ػػدريبي الثالػػث (تحس ػػيف التعم ػػيـ كال ػػتعمـ) كحص ػػؿ عم ػػى كزف

نسبي).)%71.93
.2

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ فاعمية برنامج القيادة مف

أجؿ المستقبؿ تعزل لمتغير الجنس ،كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف استجابات
المبحكثيف حكؿ درجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم المدارس في قطاع غزة تعزل إلى
متغير الجنس (ذكر  /أنثي) ،أك متغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس/دراسات عميا) ،أك تعزل إلى
متغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات 15-7 ،سنة ،أكثر مف  15سنة).

وبناء عمى نتائج الدراسة ،توصي الباحثة بعدة توصيات ،كاف مف أبرزىا:
 .1استم اررية كدعـ البرامج التدريبية المخصصة إلدارة المدارس كقيادتيا كالتي تعمؿ عمى تنمية كرفع
كفايات مديرم المدارس في إدارة العممية التعميمية برمتيا.

 .2تعزيز دكر األكنركا في تثقيؼ كتدريب المكظفيف عمى إدارة األزمات بشكؿ مخصص كذلؾ تماشيان

مع طبيعة قطاع غزة كما يعانيو مف أزمات متبلحقة كمتعددة بسبب االحتبلؿ كالحصار كالظركؼ

الحياتية كاالقتصادية الصعبة التي فرضت عميو.

 .3الحرص عمى اإلعداد الجيد عمى جميع المستكيات اإلدارية كربط التكجيات االستراتيجية كخطط
التدريب بالتكجيات التربكية الحديثة كما يكاجييا مف تحديات كمعيقات قد تتطكر كتنتج أزمات.

 .4إضافة كحدة تدريب لمجمعات برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ خاصة بكفايات إدارة األزمات.

و

ABSTRACT
Title of study: The Effectiveness of "Leading For The Future" Program
and Its Relationship to UNRWA School Principals' Competencies of
Crisis Management in Southern Governorates of Palestine
By researcher/ Eman Naim Samour
Dr. Suhaib Kamal Al-agha

Dr. Lina Ziad Sbaih

Study aim: This study aimed to identify the effectiveness of "Leading
For The Future" program and its relationship to UNRWA school principals'
competencies of crisis management in southern governorates of Palestine in
light of taxonomic variables (gender, academic rank, years of service).
Study methodology and tools: The study was followed by a
descriptive analytical method, The researcher prepared two questionnaires:
The first one is related to the effectiveness of "Leading For The Future"
program which consisted of (32) paragraphs, and dealt with four areas:( being
leader, leading a team, improving teaching and learning, appraising and
managing performance).
The second questionnaire focuses on competencies of crisis study
community management, consisting of (37) paragraphs, and dealt with three
areas (strategic planning, dealing with the crisis as its happening, evaluation
and follow up) The study community consists solely of UNRWA school
principals in southern governorates of Palestine
The sample of the study was chosen by the researcher in a
comprehensive survey of the original study society, (209) of them responded
equals almost (77.4%).
The study reached several results, the most important ones are:
1. The effectiveness of the leadership program for the future, where the axis
of the program has a relative weight of(73.39%) The first training complex
(being a leader) achieved a relative weight of (74.38%) and was ranked first,
followed by the fourth training complex (evaluation and management of staff
performance) with a relative weight of (73.69%). Third place was the second
training complex (team leadership) with a relative weight of (73.57%). The
fourth and final place was for the third training complex (improvement of
teaching and learning) with a relative weight of( 71.93%).
2.There were no statistically significant differences between the responses of
respondents on the effectiveness of the leadership program for the future due
to the gender variable. There were also no statistically significant differences
ز

between respondents' responses to the degree of ownership of crisis
management skills among school principals in the Gaza Strip attributed to sex
(Male Female).
3. There were no statistically significant differences between the responses of
respondents on the effectiveness of the leadership program for the future due
to the variable of scientific qualification. There were also no statistically
significant differences between respondents' responses to the degree of
ownership of crisis management skills among school principals in the Gaza
Strip, attributed to scientific qualification (Bachelor / Postgraduate).
4. There is a statistically significant correlation at the (α 0.05) level between
the degree of effectiveness of the leadership program for the future and the
degree of ownership of crisis management competencies among UNRWA
managers.
The study recommended a number of recommendations, the most
important ones are:
1. Continuity and support of training programs dedicated to the management
and leadership of schools, which work to develop and raise the competencies
of school principals in the management of the entire educational process.
2. Enhancing the role of UNRWA in educating and training staff on crisis
management in an ad hoc manner in line with the nature of the Gaza Strip and
the successive and multiple crises caused by the occupation, the siege, the
harsh economic and economic conditions imposed on it.
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الفصؿ األوؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
المقدمة:
ال يكاد يسم ـ أم نظاـ في الككف مف تعرضو لؤلزمات ،فيي سنة مف سنف اهلل في خمقو ،لحكمة
قدرىا اهلل تعالي ليمتحف عباده فمنيـ مف يثبت كيقاكـ كيتجاكز األزمة بأقؿ ضرر كأسمـ حاؿ كمنيـ مف
تزؿ قدمو كيتزلزؿ كيانو كتتشتت أفكاره كيتغير حالو.
أم نظاـ في أم دكلة ميما كانت تمتاز بالقكة كالحصانة معرضة لحدكث تغيرات مفاجدة قد
تط أر عمييا سكاء مف الداخؿ أك مف الخارج كألف معظـ األزمات تمتاز بعنصر المباغتة كالمفاجدة ،كجب
عمى أم نظاـ التعامؿ مع األزمات كفؽ خطط كاستراتيجيات تتناسب مع طبيعتو كتتماشي مع إمكانياتو
لكبح جماحيا كلمحد مف آثارىا كمحاكلة السيطرة عمييا كالعمؿ عمي عكدة األمكر إلى مسارىا الصحيح،
كيجدر اإلشارة إلي دكر األنظمة ىنا ليس فقط التصدم لخطر األزمات كطرؽ التعامؿ معيا ،بؿ الدكر
الرديس كالميمة األسمى ،أف يطكر النظاـ نفسو ليتصدل لؤلزمات كيعمؿ عمى الحد مف حدكثيا أف
أمكف ذلؾ.
كالنظاـ التعميمي ليس بمعزؿ عف األنظمة األخرل ،فيك يتأثر باألزمات الخارجية كيمكف أف
يكاجو أزمات داخمية تؤث ر في بنيتو اإلدارية كاألكاديمية ،كما تتسبب في إعاقة تحقيؽ األىداؼ المرجكة
مف العممية التعميمية التعممية.
كالقدرة عمى إدارة األزمات في النظاـ التعميمي ىي ميارة يحتاج ليا معظـ مديرم المدارس
لمتدريب عمييا بيدؼ تحقيؽ درجة استجابة عالية كفعالة أثناء األزمة أيضا بيدؼ درديا قبؿ كقكعيا
كاتخاذ الق اررات المناسبة لمكاجيتيا كتقميص أضرارىا ،ألف االستشعار باألزمات كالتنبؤ بيا قبؿ كقكعيا
كرصدىا كمعرفة عناصرىا إلعداد سيناريك لمتعامؿ معيا يضع أماـ اإلدارم بدادؿ كخيارات عديدة لق اررتو
كيتصرؼ معيا بشكؿ ىادئ (الخضيرم.)34 :2003 ،
كأكضح الزاممي كآخركف أف األزمات في المدارس كثيرة كمتنكعة كيمكف حصرىا في نمطيف
ىما :األزمات الداخمية ،كالكفاة المفاجدة ألحد الطمبة أك المعمميف في المدرسة ،أك حدكث انفجار في
مختبر الكيمياء ،أك تصدع في البناء المدرسي ،أك تركيج لسمككيات غير مقبكلة داخؿ المدرسة ،أك
تسرب أسدمة أحد المعمميف ،أك قياـ أحد المعمميف بتصرؼ غير الدؽ أماـ طبلبو ،كاألزمات الخارجية
مثؿ العكاصؼ بسبب األمطار ،كالمشاكؿ التي تحدث خارج المدرسة بيف األفراد الساكنيف بالقرب منيا،
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أك العبث بممتمكاتيا ،أك تعرضيا لمسرقة ،أك حدكث اعتداء عمي أحد المعمميف خارج المدرسة (الزاممي
كآخركف.)86:2007
األزمات في البيدة التعميمية كثيرة كمتنكعة ،كالتصدم ليا دكادارتيا يحتاج إلى ميارة ككفايات

عمى مديرم المدارس امتبلكيا كالتدريب عمييا ،كقد أشار بركات إلي أىمية تطبيؽ األسس العممية في
إدارة األزمات المدرسية حيث أنيا تساعد مديرم المدارس في تكفير القدرة العممية عمى استقراء مصادر

التيديد كالتنبؤ باألخطار التي قد تعصؼ بالمدرسة كالتي تساعد في سرعة االستعداد لممكاجية
كاالستغبلؿ األمثؿ لممكارد كاإلمكانات المتاحة لمحد مف التأثير الضار لؤلزمات بأقؿ التكاليؼ
الممكنة(بركات.)76 :2012،
كلقد عانى الشعب الفمسطيني ما لـ يعانو شعب آخر في التاريخ مف ظمـ كاضطياد ،كتعرض
لمعديد مف األزمات كالحركب كالحصار ،مما ككضعو أماـ تحدم كبير في مكاجية األزمات المتتالية
كالمتبلحقة كالخركج منيا بأقؿ ضرر كالصمكد في مكاجية تبعاتيا كما يترتب عمييا مف ظركؼ
اقتصادية كسياسية كاجتماعية صعبة تعصؼ بجميع المؤسسات كالمراكز كالمنشآت عمى كافة أشكاليا
كأنكاعيا.
كمف ىذه المدارس التي تتعرض لؤلزمات بشكؿ دادـ ،مدارس ككالة الغكث الدكلية ،كقد تككف
األزمات متعمقة بالمكارد المادية كالعجز المالي كنقص الميزانيات كالذم بدكره ييدد جميع الخدمات التي
تقدميا لبلجديف الفمسطينييف كيؤدم إلى تقميصييا أك حتى إنياء بعضيا ،أك أزمات تتعرض ليا
المدارس بسبب الحركب كالككارث كالنزاع الداخمي أك الخارجي ،مما دفع باألكنركا إلى العمؿ بكؿ
طاقاتيا كككادرىا كما تممؾ مف إمكانيات لمكاجية األزمات كاألخطار المحدقة باستمرار عمميا.
كما الحاؿ في معظـ المؤسسات تعتمد األكنركا في تحقيؽ أىدافيا كتنفيذ برامجيا عمى العنصر
البشرم ،لما لو مف دكر كبير في إحداث فارؽ إيجابي كنقمة نكعية إذا ما تـ تدريبو جيدان كتحفيزه

الستثمار أقصى امكانياتو كالكصكؿ إلي أعمى مستكل مف الكفاءة كالفاعمية خصكصان في الحاالت

الطاردة كاألزمات لذا عمدت األكنركا عمى استحداث برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كخطكة في اتجاه
تشكيؿ طاقـ فعاؿ يمكنو التعامؿ مع الحاالت الطاردة كاألزمات بشكؿ غير تقميدم ضمف سمسمة مف
اإلجراءات المدركسة كفؽ منيج عممي .كما يمكنيـ استخبلص العبر كتكظيؼ التغذية الراجعة
كالمعمكمات السابقة في تجنب حاالت التكتر كالقمؽ كالشادعات.
إف عممية إصبلح برنامج األكنركا التعميمي تقر بأىمية دكر مديرم المدارس ،كتحدد بكضكح
الدكر الجكىرم الذم يؤديو المختصكف التربكيكف كمديرك التعميـ ،باعتبارىـ ككادر دعـ ،مف أجؿ تكفير
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تعميـ نكعي في القرف الحادم كالعشريف .إف رؤية إصبلح البرنامج التعميمي ىي تحقيؽ إمكانات كؿ
طالب كطالبة مف طمبة األكنركا ألنفسيـ كأفراد ،كتمكينيـ مف المساىمة الكاممة في مجتمعيـ المحمي
كفي المجتمعات اإلقميمية كالعالمية عمى النطاؽ األكسع (دليؿ مديرم المدارس لتنفيذ برنامج القيادة مف
أجؿ المستقبؿ .)3 :2013
مف المؤكد أف جميع مديرم المدارس في األكنركا يدرككف الرسالة التي تتطمب منيـ العمؿ عمى
تحسيف فرص الحياة ألبناء البلجديف الفمسطينييف .كمف أجؿ تحقيؽ ىذه الرسالة ،عمييـ أف يتفيمكا
بصكرة أفضؿ أىمية العمؿ بإبداع كبطرؽ مبتكرة لتمبية الغايات التربكية لكؿ طالب كطالبة ،ككؿ معمـ
كمعممة ،كلممجتمع عمى نطاقو األكسع ،كعمييـ أيضا العمؿ كجزء مف فريؽ كاحد يركز جؿ اىتمامو
عمى رفع مستكل تحصيؿ جميع الطمبة كمستكل اإلنجاز لممدرسة بأسرىا (دليؿ المختصيف التربكييف
لتنفيذ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ .)10 :2013
إف بقاء الكضع عمى ما ىك عميو ليس خيا نار مطركحان لدل األكنركا ،فيي تكاظب عمى إعداد

مكظفيف يتمتعكف بالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ ،قادريف عمى مكاصمة التعمـ مدم الحياة كمييديف لمتعامؿ
مع تحديات الحياة في القرف الحادم كالعشريف .كال شؾ أف مثؿ ىذا التغيير المنيجي الياـ يقتضي تكافر
قادة يدفعكف عجمتو إلى األماـ ،قادة يتمتعكف بالفيـ كالمعرفة كالميارات البلزمة لقيادة التحسيف كالتعامؿ
مع المقاكمة التي قد يتعرضكف ليا ،فالقادة ينبغي أف يككنكا كاثقيف مف امتبلكيـ الميارات كاألدكات
كاألساليب الضركرية لكضع رؤية كاضحة دكايصاليا لآلخريف لضماف المشاركة الفاعمة مف جانب جميع
العامميف في منظمتيـ .إف التغيي ارت الجكىرية التي تتطمبيا استراتيجية إصبلح التعميـ ينبغي أف تحدث
في كؿ غرفة صفية كفي كؿ مدرسة ،كأف تطاؿ كؿ معمـ كمعممة ككؿ طالب كطالبة (دليؿ مديرم
المدارس لتنفيذ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ .)6 :2013
كىنا يكمف دكر الكفايات التي يجب عمى مديرم المدارس امتبلكيا كتكظيفيا بشكؿ يتناسب مع
طبيعة العمؿ اإلدارم كالقيادم كمتطمباتو كبما يتبلءـ مع ظركؼ العمؿ المختمفة كالمتغيرة ،كتشكؿ
كفايات القيادة الخاصة بمدارس األكنركا األساس الذم يقكـ عميو عمؿ المدير داخؿ مدارس األكنركا.
كقد ذكر عابديف(" )2001أف الكفاية ليست قدرة عمى المعرفة أك ميارة ما أك اتجاىنا ما ،بؿ

أنيا قدرة مركبة تتضمف المعرفة كالميارات كاالتجاىات كلذلؾ فيناؾ كفايات معرفية كأخرل أدادية كأخرل

انتقالية ،كأضاؼ بأنيا ترتبط بالقدرة عمى أداء الميمات المرتبطة بإدارة المدرسة كرسالتيا كمياـ العامميف
فييا كعبلقتيا بالمجتمع الخارجي ،كبذلؾ تصبح الكفاية مشتممة عمى المعرفة كاألداء كالثقة بالنفس

(عابديف.)95 :2001،
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يتضح مما سبؽ ،بأف عجمة الزمف تتسارع كتيرتيا كتضع المعرفة اإلنسانية أماـ تحدم كبير
مطالبة إياىا بدفع دكالب التغيير ليجارم مستحدثات العصر كمتطمباتو ،كألف الدكر األكبر يقع عمى
عاتؽ المؤسسات التربكية متمثمة بإدارتيا في إدارة التغيي ر مع الحفاظ عمى تناغـ المجتمع كحؿ
المشكبلت كتفادم األزمات كمنع حدكثيا ،كمف خبلؿ عممي كمعممة في مدارس االكنركا الحظت أف
برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كاف لو أثر في تكجيو المديريف كتغيير نمط اإلدارة التقميدم كألف
المدارس معرضة إلي خطر األزمات خصكصنا في ظؿ الظركؼ الصعبة التي نعايشيا في قطاع غزة

باإلضافة لخطر الحركب التي تدؽ طبكليا ما بيف الفينة كاألخرل ،كيجدر اإلشارة ىنا إلى الدراسات
السابقة التي أكلت اىتماما ببرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كدراسة أبك مر ( ،)2015كدراسة

صياـ( ،)2017كدراسة مكسى( )2017كغيرىا مف الدراسات كفي ىذا السياؽ تأتي ىذه الدراسة
استكماالن لجيكد الباحثيف كتيدؼ إلى التعرؼ عمي دكر برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في تنمية
كفايات مديرم المدارس في إدارة االزمات ككضع تصكرات كمقترحات كطرح البدادؿ لتفادم األزمات

دكادارتيا بشكؿ إيجابي كفعاؿ.
مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
قامت دادرة التعميـ بككالة الغكث الدكلية بإعداد برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كىك "برنامج
يشكؿ أحد البرامج األساسية في استراتيجية األكنركا إلصبلح التعميـ( )2015-2011مكجو لمديرم
مدارس ككالة الغكث بيدؼ تطكير استراتيجيات قيادية فعالة كمستدامة في المدارس متمثمة في أربعة
مجمعات تدريبية تتضمف "(كف قاددان ،قيادة الفريؽ ،تحسيف التعميـ كالتعمـ ،تقييـ دكادارة أداء المكظفيف)"
(استراتيجية إصبلح التعميـ )13 :2011 ،كقامت بتطبيؽ ىذا البرنامج في بداية األمر في منطقة رفح
التعميمية عاـ (  ) 2013ثـ طبؽ بعد ذلؾ في كافة مناطؽ قطاع غزة التعميمية ،حيث التحؽ بالبرنامج
جميع مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية كانخرطكا جميعا في أنشطة البرنامج كتطبيؽ االستراتيجيات
المحدثة كالجديدة في عمميات القيادة كاإلدارة بما يتناسب مع ركح العصر كتحدياتو ،كيجدر اإلشارة ىنا
أف إدارة األكنركا قد أكلت البرنامج اىتمامان كاعتبرتو أحد ركادز التغيير كاإلصبلح ضمف مبادرة إصبلح

التعميـ  ،حيث كمؼ البرنامج الكثير مف الجيد كالكقت كالماؿ  ،األمر الذم لفت نظر الباحثة كزاد
حرصيا عمى معرفة جدكل دراسة كمعرفة جكانب القكة كجكانب الضعؼ كمدل إفادتو لممدراء كانعكاسو
عمى المدارس كجكدة التعميـ ككذلؾ دراسة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كتكضيح العبلقة بينو
كبيف كفايات إدارة األزمات كالتصدم ليا ككضع الخطط االستراتيجية كاستخداـ التفكير اإليجابي في
التعامؿ مع األزمات لدل مديرم المدارس.
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مف ىنا فإف مشكمة الدراسة تتمخص في اإلجابة عف سؤاؿ الدارسة الرديس:
 ما فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ وعالقتيا بكفايات إدارة األزمات لدى مديري مدارسوكالة الغوث في المحافظات الجنوبية لفمسطيف؟
كينبثؽ مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما درجة فاع مية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في مدارس ككالة الغكث في محاكره األربع (كف
قاددان ،قيادة الفريؽ ،التعميـ كالتعمـ ،تقييـ دكادارة أداء المكظفيف) مف كجية نظر مديرم مدارس ككالة
الغكث؟
 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية في متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستكل الداللة
( )α 0.05حكؿ درجات فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ تعزل لمتغيرات (الجنس ،الدرجة
العممية ،سنكات الخبرة)؟
 .3ما درجة امتبلؾ مديرم مدارس ككالة الغكث لكفايات إدارة األزمة مف كجية نظر مديرم مدارس
ككالة الغكث الدكلية؟
 .4ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصادية في متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستكل الداللة
( )α 0.05حكؿ درجات امتبلؾ كفايات إدارة األزمات تعزل لمتغيرات (الجنس ،الدرجة العممية،
سنكات الخبرة)؟
 .5ىؿ يكجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ( )α 0.05بيف درجة فاعمية
برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كدرجة امتبلؾ مديرم مدارس ككالة الغكث لكفايات إدارة األزمات؟
فرضيات الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف الفرضيات التالية:
-1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ( )α 0.05في متكسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حكؿ درجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ لدل مديرم مدارس ككالة الغكث
تعزل إلي متغير الجنس (ذكر  /أنثي).
-2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ( )α 0.05في متكسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حكؿ درجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ لدل مديرم مدارس ككالة الغكث تعزل
إلي متغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس  /دراسات عميا).
:

-3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ( )α 0.05في متكسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حكؿ فاعمية برنامج القيادة مف اجؿ المستقبؿ لدل مديرم مدارس ككالة الغكث تعزل إلى
متغير سنكات الخدمة(أقؿ مف  7سنكات 15-7 ،سنة ،أكثر مف  15سنة).
-4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ( )α 0.05في متكسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حكؿ درجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم المدارس في قطاع غزة تعزل إلى
متغير الجنس (ذكر  /أنثي).
-5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ( )α 0.05في متكسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حكؿ درجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم المدارس في قطاع غزة تعزل إلى
متغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس  /دراسات عميا).
-6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ( )α 0.05في متكسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حكؿ درجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم المدارس في قطاع غزة تعزل إلى
متغير سنكات الخدمة(أقؿ مف  7سنكات 15-7 ،سنة ،أكثر مف  15سنة).
-7تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة((α 0.05بيف درجة فاعمية برنامج
القيادة مف أجؿ المستقبؿ كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي:
 .1معرفة درجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في مدارس ككالة الغكث في محاكره األربع
(كف قاددان ،قيادة الفريؽ ،التعميـ كالتعمـ ،تقييـ دكادارة أداء المكظفيف) مف كجية نظر مديرم
مدارس ككالة الغكث.
 .2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصادية في متكسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة عند مستكل الداللة ( )α 0.05حكؿ درجات فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ
تعزل لمتغيرات (الجنس ،الدرجة العممية ،سنكات الخبرة).
 .3معرفة درجة امتبلؾ مديرم مدارس ككالة الغكث لكفايات إدارة األزمة مف كجية نظر مديرم
مدارس ككالة الغكث الدكلية.

;

 .4الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصادية في متكسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة عند مستكل الداللة ( )α 0.05حكؿ درجات امتبلؾ كفايات إدارة األزمات تعزل
لمتغيرات (الجنس ،الدرجة العممية ،سنكات الخبرة).
 .5الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ عبلقة ارتباط ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة()α 0.05
بيف درجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كدرجة امتبلؾ مديرم مدارس ككالة الغكث
لكفايات إدارة األزمات.
أىمية الدراسة:
تكمف مف أىمية مكضكع القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،كاإلدارة كالتصدم لؤلزمات التي تقكـ
األكنركا حاليان بتدريب مديرم مدارسيا كمؤسساتيا عمى تنمية كفاياتيـ في إدارة األزمات مما قد يفيد
الباحثة مستقببلن في تنمية الذات دكافادة اآلخريف كتمبية احتياجاتيا المينية حيث تعمؿ في مؤسسات ككالة
الغكث التي أنشدت خصيصان لخدمة البلجديف الفمسطينييف ،كفي منطقة معرضة لؤلزمات كالحركب
كالككارث ،كتظير أيضان األىمية العممية لمدراسة في الجكانب التالية:

 قد تفتح آفاؽ جديدة لمباحثيف كاألكاديمييف لمبحث في مجاالت كمكاضيع آخرم ذات عبلقةبإدارة الصراع كتحدم األشخاص كمساءلتيـ.
 مجاراة التغييرات في اإلدارة التربكية كالمستحدث مف البرامج القيادية في مكاجية التحديات.-

تكضيح فعالية البرنامج عمى العامميف كالطبلب داخؿ المؤسسات مف خبلؿ تزكيدىـ بالمعرفة
كالميا ارت كالقيـ الضركرية التي تجعميـ قادريف عمى التغمب عمى األزمات كالتكيؼ مع
األكضاع المختمفة بصكرة فاعمة.

 قد تسيـ الدراسة في إثراء البرنامج دكاعطاء القادميف عميو تغذية راجعة حكؿ مدم فاعميةالبرنامج في رفع كفايات المديريف عمى إدارة األزمات.
حدود الدراسة :تتحدد الدراسة بالحدكد التالية:
الحد الموضوع :اقتصرت الدراسة عمى فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في المجاالت التالية:
(المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددان) ،المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ) ،المجمع التدريبي

الثالث(تحسيف التعميـ كالتعمـ) كأخي نار المجمع التدريبي الرابع(تقييـ دكادارة أداء المكظفيف) كعبلقتيا
بكفايات مديرم مدا رس ككالة الغكث في إدارة األزمات في المجاالت التالية :المجاؿ األكؿ (كفاية
التخطيط إلدارة األزمات) ،المجاؿ الثاني(كفاية التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا) ،المجاؿ الثالث(الرقابة
كالمتابعة).
<

الحد البشري :طبقت أداتا الدراسة عمى مديرم ككالة الغكث في محافظات غزة.
الحد المؤسسي :اقتصرت عمى مدارس ككالة الغكث في المحافظات الجنكبية مف فمسطيف.
الحد المكاني :اقتصرت عمى المحافظات الجنكبية لفمسطيف.
الحد الزماني :تـ تطبيؽ أدتا الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي .2018-2017

مصطمحات الدراسة:
-1برنامج القيادة مف اجؿ المستقبؿ:
تبنت الباحثة تعريؼ ككالة الغكث الدكلية حيث يشكؿ أحد البرامج الرديسة في استراتيجية
األكنركا إلصبلح البرنامج التعميمي  2015-2011كىك برنامج مبتكر مف حيث تصميمو كمناحيو
كغايتو مكجو لمديرم مدارس األكنركا بيدؼ تطكير استراتيجيات قيادة فاعمة كمستدامة في المدارس
(دليؿ مديرم المدارس.)4 :2013،
-2الفاعمية:
عرؼ المقاني ،الجمؿ( )1999الفاعمية بأنيا " القدرة عمى التأثير كبمكغ األىداؼ كتحقيؽ النتادج
المرجكة" (المقاني ،الجمؿ.)73 :1999 ،
كما عرفيا داركر ( )Druckerبعبارة مبسطة بقكلو بأنيا "عمؿ األشياء الصحيحة"
(.)Drucker,1970:p34
 -3فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ:
تعرفيا الباحثة إجرادينا بأنيا" :مقدار التغيير اإل يجابي لبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ بمجمعاتو

األربع (المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددان) ،المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ) ،المجمع التدريبي
الثالث(تحسيف التعميـ كالتعمـ) كالمجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة أداء المكظفيف) كالذم يحدثو في أداء
مديرم المدارس بككالة الغكث الدكلية كتقاس بالدرجة الكمية التي سيحصؿ عمييا المبحكثيف عمى

االستبانة المعدة لذلؾ.

=

-4األزمات:
جمع أزمة كيعرفيا أبك مايمة ( )2002بشكؿ عاـ بقكلو :إنيا نقطة تحكؿ أساسية في أحداث
متتابعة كمتصارعة تسبب صدمة تأثي ار كضغطا مما يضعؼ مف إمكانية الفصؿ السريع المؤثر ،كتقكد
إلى نتادج غير مرغكب بيا لتدني االستعداد لمكاجيتيا (أبك مايمة.)2002:203 ،
-5إدارة األزمة:
إدارة األزمة تسعى إلى تحقيؽ إعادة التكازف لممنظمة ،كىذا يعتمد عمى االستعداد كالمعرفة
كالكعي كاإلدراؾ كاإلمكانات المتاحة ،أم سرعة استيعاب المكقؼ األزمكم كتككيف رؤية كاضحة كأىداؼ
محددة لمتغمب عمييا (مصطفي.)484-483 :2005 ،
عرفيا الطيب ( :)2006بأنيا عبارة تشمؿ عمى كممتيف اإلدارة كاالزمة كيقصد بكممة اإلدارة ىي
النشاط اإلنساني الذىني االجتماعي المستمر الذم يتضمف كظادؼ التخطيط كالتنظيـ كالقيادة كالتكجيو
كاإلشراؼ كاالتصاؿ كالتنسيؽ كالمتابعة كالرقابة كاتخاذ القرار الذم يقكـ بو القادة في المنظمات
كالمشركعات لتحقيؽ األىداؼ بكفاءة كفاعمية (الطيب.)2006:23 ،
-6الكفاية:
عرفيا مرعي ( )2013بأنيا المقدرة عمى فعؿ الشيء بكفاءة كفعالية ،كبمستكل معيف مف األداء
(مرعي.)25 :2013،
تعرؼ الباحثة كفاية إدارة األزمات إجرائياً :بأنيا "المعارؼ كالميارات التي اكتسبيا مدير

المدرسة مف برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في التخطيط كالتنسيؽ كالتنظيـ كالتعامؿ مع األزمة
كالعبلقات كالتكاصؿ كاتخاذ القرار كالرقابة كالمتابعة في التعامؿ بمنيجية عممية مع األزمة مع اتخاذ كافة
التدابير كاإلجراءات التي تعمؿ عمى تبلفي حدكثيا كالحد مف آثارىا في ضكء اإلمكانيات المتكفرة".
كالتي تـ قياسيا مف خبلؿ أداة الدراسة التي أعدتيا الباحثة ليذا الغرض.
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-7مدارس وكالة الغوث الدولية:
عرفت بأنيا " أم مؤسسة تعميمية غير حككمية أك خاصة تديرىا أك تشرؼ عمييا ككالة الغكث
كتشغيؿ البلجديف الفمسطينييف كتقكـ بتدريس المنياج المتبع في المدارس الحككمية(".ك ازرة التربية كالتعميـ
العالي.)5 :2007
ىذا وقد اعتمدت الباحثة تعريؼ وزارة التربية والتعميـ العالي كتعريؼ لمدراسة.
-8مدير المدرسة:
تبنت الباحثة تعريؼ العجمي حيث عرفو بأنو" :المسدكؿ األكؿ عف المدرسة ،يقكـ برعاية
الطبلب كالحفاظ عمييـ كتنظيـ سير العمؿ بالمدرسة كخدمة البيدة المحيطة بالمدرسة حيث أف حالة
المدرسة المعنكية كمستكاىا الثقافي يتكقفاف عمى مديرىا كاتجاىاتو كشخصيتو دكادراكو لمرسالة التي يقكـ
بيا(".العجمي.)237:2000 ،
-9محافظات فمسطيف الجنوبية:
عرفتيا ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي ( )1997بأنيا :جزء مف السيؿ الساحمي الفمسطيني
كتبمغ مساحتيا 365كيمكمتر مربع ،كمع قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إداريان إلى
خمس محافظات كىي :محافظة الشماؿ ،محافظة غزة ،محافظة الكسطي ،محافظة خاف يكنس،

كمحافظة رفح (ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي.)14 :1997،
وقد تـ اعتماد تعريؼ وزارة التخطيط كتعريؼ لمدراسة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
 المحور األوؿ :نظرة تحميمية لبرنامج القيادة مف أجؿ
المستقبؿ
 المحور الثاني :إدارة األزمات وكفاياتيا
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المحور األوؿ
نظرة تحميمية لبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ
 مفيوـ القيادة(رزمة أدوات التغيير)
 مفيوـ التغيير نماذج إدارة التغيير العوامؿ المساعدة في نجاح إدارة التغيير أسباب مقاومة التغيير أساليب التغمب عمى مقاومة التغيير دور القادة في التغيير أدوات التغيير(المجمع التدريبي األوؿ)
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
يتناكؿ ىذا الفصؿ المفاىيـ النظرية لمدراسة ،كقد تـ تقسيمو إلى محكريف ،المحكر األكؿ تفصيؿ
لذلؾ
المحور األوؿ – نظرة تحميمية لبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ:
محكر ميمنا ترتكز عميو مختمؼ النشاطات في المنظمات العامة كالخاصة عمى
نا
تشكؿ القيادة
حد سكاء ،خاصة في ظؿ تنامي المنظمات ككبر حجميا كتشعب أعماليا كتعقدىا كتنكع العبلقات
الداخمية كتشابكيا كتأثرىا بالبيدة الخارجية مف مؤثرات سياسية كاقتصادية كاجتماعية ،لذا فقد تعددت
التعريفات التي تكضح مفيكـ القيادة ،كيمكف تكضيحيا في اآلتي:
 مفيوـ القيادة لغة:
ٍ
كقادة
قادد مف قكٍد كقك ٍاد
القكد :نقيض السكؽ ،فيك مف أماـ كذلؾ مف خمؼ كالقيادة كرجؿ ُ
َ
(الفيروزآبادي ،1997،مج(.)333 :)1
 مفيوـ القيادة اصطالحا:
عرفت القيادة بأنيا" :السمكؾ الذم يقكـ بو الفرد حيف يكجو نشاط الجماعة نحك ىدؼ مشترؾ"
(عطكل ،2010 ،ص.)67
كأضاؼ قنديؿ ( )2010بأف القيادة "ال تقتصر عمى التكجيو فحسب بؿ تطمب تنسيؽ جيكد
األفراد كتنظيـ عبلقاتيـ مما يجعميـ يقبمكف تكجييات القادد بما يكفؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة"
(قنديؿ.)15 :2010،
فيما ترل البنا( )2013بأنيا "إمكانات يتمتع بيا فرد معيف في إدارة جماعة مف األفراد ،لغرض
تحقيؽ أىداؼ المنظمة" (البنا.)356 :2013،
ال كامتبلؾ رؤية كاضحة كبناء
كما أكضح بيننس ( )Bennisأف القيادة "كظيفة لمعرفة ذاتؾ أك ن

ثقة بيف الزمبلء كاألخذ بعمؿ فعاؿ إلدراؾ إمكانياتؾ القيادية".
وجد أف القيادة:
ومما سبؽ ذكره مف تعريفات القيادة َ
 .1عممية تكجيو كتأثير في اآلخريف.
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 .2تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ مشتركة بيف أعضاء الفريؽ.
 .3تنمي ركح التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ.
. 4تتطمب كجكد قادد مميـ يؤثر في اآلخريف كيعمؿ عمى إثارة دافعيتيـ لمعمؿ مف أجؿ انجاز المطمكب
كتحقيؽ األىداؼ.
وتأسيساً عمى ما سبؽ يمكف أف تعرؼ الباحثة القيادة بأنيا:
عممية تكجيو كتأثير في سمكؾ اآلخريف تيدؼ إلى تنسيؽ الجيكد كتكحيد الرؤية لتحقيؽ أىداؼ
مشتركة كمحددة.
 برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ:
تسعى األكنركا منذ تأسيسيا عاـ ( )1948لتقديـ الخدمات لبلجديف حيث أكلت اىتماـ كبي نار

لمجاؿ التعميـ ،كىي تعتمد باستمرار تطكير الخدمات كتحسينيا بشكؿ مستمر كذلؾ في خضـ صراعيا
مع كؿ التحديات كالصعكبات التي تكاجو الشعب الفمسطيني في الكطف كفي الشتات نخص بالذكر ىنا
الصعكبات التي تكاجو قطاع التعميـ كالخدمات التي يقدميا.
كقد تبنت األكنركا استراتيجية جديدة لئلصبلح تحكم عدة برامج تطكيرية ،ككاف مف ضمف

البرامج التي تضمنتيا ىذه االستراتيجية "برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ" كىك برنامج لتطكير الميارات
كالكفايات اإلدارية كالقيادية لمديرم المدارس ،كيتككف برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ مف أربعة
مجمعات كرزمة أدكات التغيير ،كقد ُجعمت في مقدمة البرنامج رزمة أدكات التغيير التي تتضمف أدكات
التغيير ،كنماذج إدارة التغيير ،أسباب مقاكمة التغيير ،كنصادح ميمة مف أجؿ التغيير لكي تساعد
مديرم المدارس عمى قيادة التغيير كتجنب الصراعات التي قد تحتدـ كتكلد أزمات كككارث.
كتتناكؿ الباحثة في ىذا المحكر رزمة أدكات التغيير كالمجمعات األربعة ،كفيما يمي تفصيؿ لذلؾ:

أوالً :رزمة أدوات التغيير:

في ظؿ التغييرات السريعة كالمتبلحقة التي شممت جميع مناحي الحياة السياسية كاالجتماعية
كالثقافية كاالقتصادية كالتكنكلكجية ،أصبحت قضية التغيير كالتطكير قضية ىامة كمف القضايا الممحة،
كاف البد لككالة الغكث الدكلية أف تجارم التقدـ كالتغيير لتحافظ عمى كينكنتيا كتستطيع مكاصمة تقديـ
خدماتيا في شتي المجاالت.

5:

مفيوـ التغيير:



عرؼ الشريدة ( )2004التغيير ،بأنو تغيير في األنظمة العاممة في المنظمة أك ثقافتيا ،كذلؾ
بتحسيف طريقة تأديتيا لنشاطاتيا كزيادة فاعميتيا كصياغة ق اررات التغيير بنكعية أفضؿ فيما يتعمؽ ببناء
النظاـ أك ميامو كاستخداـ بعده التقني كمصادره البشرية ككذلؾ أىدافو بقيادة إدارية كاعية تجعؿ
المرؤكسيف يقكمكف بمشاركة إيجابية لممستكيات اإلدارية المختمفة في النظاـ(الشريدة.)2004:238،
كمفيكـ التغيير كما عرفو ركبنسكف " ىك التحرؾ مف الكضع الحالي الذم نعيشو إلي كضع
مستقبمي أكثر كفاءة كفاعمية ،كىك تمؾ العممية التي نتعمـ فييا كنكتشؼ األمكر بصكرة مستقرة" (مرزكؽ،
.)18 :2006
كتعرؼ سميث( )2001قيادة التغيير بأنيا "عممية تحكيؿ المؤسسة مف خبلؿ تطبيؽ منيج شمكلي
عممي متدرج مف الكاقع الحالي إلى الكاقع المراد الكصكؿ إليو مف خبلؿ تطكير األعماؿ كالسمكؾ بإتباع
أساليب التغيير المراد إحداثو" (سميث.)7 :2001،
أما عف إدارة التغيير فيرل الحريرم ( )2011بأنيا "عممية تبديؿ أك تعديؿ أك إلغاء أك إضافة
مخطط ليا في بعض أىداؼ المؤسسة كسياستيا أك قيـ كاتجاىات األفراد كالجماعات فييا ،أك في
اإلمكانات كالمكارد المتاحة ليا ،أك في أساليب كطرؽ العمؿ ككسادمو ،كيستجيب ليا المديركف بأشكاؿ
كطرؽ مختمفة لزيادة فاعمية أداء ىذه المؤسسات كتحقيؽ كفاءتيا" (الحريرم.)66 :2011 ،
كمما سبؽ يمكف استنتاج أف قيادة إدارة التغيير ىي "عممية منظمة تحتاج لتفكير رؤيكم كتخطيط
استراتيجي دكادارة حكيمة لمجيد المنظـ لتحقيؽ األىداؼ المحددة كالمنشكدة كذلؾ باالستثمار العممي
لممكارد البشرية كالمادية كالفنية كالتقنية المتاحة في المؤسسة التعميمية".
نماذج إدارة التغيير:



تمر عممية التغيير في المؤسسات كالمنظمات بمراحؿ كأطكار مختمفة كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى
التغيير المنشكد في تحقيؽ األىداؼ دكانجاز التقدـ المأمكؿ ،كفيما يمي ستعرض الباحثة عدد مف نماذج
التغيير الذم قدميا برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في رزمة أدكات التغيير ،بشيء مف التفصيؿ فيما
يمي:
 .1نموذج جوف كوتر:)1996( John Kotter
سمي النمكذج نسبة إلى كاضعو البركفيسكر جكف ككتر الذم يعتبر كاحدنا مف المفكريف الذيف

كضعكا لبنة األساس في مجاؿ إدارة التغيير التنظيمي مف كمية األعماؿ جامعة ىارفارد.
;5

حدد ككتر نمكذجان مف ثماني مراحؿ لمتغيير كىي:
 -اصنع جكان مف اإللحاح كالسرعة إلحداث التغيير.

 -ككف فريقاُ راددان كقكينا ليقكد فعاليات التغيير دكانجازىا.

 ابتدع رؤية بسيطة ككاضحة األىداؼ ،كضع االستراتيجية المناسبة. انشر رؤيتؾ عبر رسادؿ مركزة تميب مشاعر العامميف. مكف العامميف لكي ينيضكا بأنفسيـ كيزيمكا العكادؽ المحتممة. حقؽ نجاحات عمى المدل القصير لدفع عجمة التغيير. -حافظ عمي اإليقاع السريع كلتكف مكجات التغيير متبلحقة بعضيا يشد بعضان.

 -ثبت كرسخ أسس كقكاعد التغيير كاجعمو جزءان مف ثقافة المؤسسة(ككتركككىف.)2 :2007،

. .2نموذج مايكؿ فوالف :)1993(Michael Fullan

مايكؿ فكالف ىك عميد معيد أكنتاريك لمدراسات التربكية في جامعة تكرنتك ،كضع نمكذج لمتغير
التنظيمي عاـ ( ) 1993أكد فيو عمى أىمية تكافر خمس كفايات أساسية لمقادة لمتعامؿ مع التغيير
المستمر.
كنذكر ىنا الخمس كفايات بشي مف التفصيؿ عمى النحك اآلتي:
أ .اليدؼ المعنوي :يعني التصرؼ بنية إحداث فارؽ إيجابي في حياة األشخاص المتأثريف بو.
ب .فيـ التغيير :اليدؼ ليس تغيير كؿ شيء ،ينبغي البدء بتطبيؽ فكرة ما كاعطاديا الكقت الكافي
لمتأكد مف نجاحيا كفعاليتيا قبؿ التفكير بتطبيؽ فكرة جديدة.
ت .بناء المعرفة :مف أىـ أدكار القادد الناجح في عممية التغيير ىك زيادة المعرفة داخؿ كخارج
المدرسة.
ث .تنمية العالقات :العامؿ الرديس ي المشترؾ في كؿ مبادرات التغيير الناجح ىك تحسيف العبلقات
بيف العامميف في المدرسة ،فكمما تحقؽ ذلؾ تحسنت األمكر .لذلؾ فاف القادد الناجح ىك الذم
يستطيع بناء عبلقات إيجابية بيف جميع العامميف.
ج .صنع التماسؾ :يصحب التغيير اضطرابات كاختبلفات في اآلراء يجب عمي القادد التكفيؽ
بينيما (فكالف.)3 :2000،
خصائص القيادة وفؽ نموذج فوالف:
 عمى القادة أف يتمتعكا بالحماس كالطاقة ،كأف يظيركا األمؿ. القدرة عمى استثارة ىمة اآلخريف كتحفيز دافعيتيـ.<5

 القدرة عمى إعطاء قدكة إيجابية لمعامميف ،دكايجاد حمكؿ إيجابية. عمى القادة أف يتصرفكا دادمان كفؽ ىدفيـ المعنكم ،كأف يفيمكا كيؼ يقكدكف كيديركف التغيير(رزمة أدكات التغيير ،2013 ،ص .)6

شكؿ(  ) 1نموذج فوالف إلطار القيادة

(المصدر  :رزمة أدكات التغيير)6 :2013 ،

=5

.3

نموذج بيترز وروبرت ووترماف :)1982( Peters and Robert Waterman

قدـ ىذا البرنامج مف قبؿ تكـ بيترز كركبرت ككترماف مف مؤسسة ماكنزم كشركادو حيث قاما

بتطكير نمكذج لمتغيير يتككف مف سبعة عناصر لمساعدة القادة عمى إدارة التغيير التنظيمي .كىي

عناصر يمكنيا أف تسيـ في نجاح أم منظمة ،كىي كاآلتي:
أ .االستراتيجية :التفكير كالتخطيط لممدم األبعد.

ب .البنية :إطار العمؿ الذم تتـ فيو إدارة أنشطة المدرسة.
ت .األنظمة :اإلجراءات كاألعماؿ العادية كالرسمية كغير الرسمية التي تقكـ بيا المدرسة كجميع
األنظمة التي تكجو أعماؿ المدرسة.
ث .األسموب :يتعمؽ بثقافة المدرسة ،أم الطريقة التي تتبعيا في تصريؼ أعماليا ،كما يتعمؽ
بأساليب القيادة في المدرسة.
ج .الموظفوف :إدارة المكارد البشرية كتييدة المكظفيف لمعمؿ كالتطكير الميني دكادارة األداء كالتآلؼ
االجتماعي بيف العامميف.
ح .الميارات :كفايات المنظمة كقدراتيا أم ما الذم تؤذيو عمى أفضؿ كجو.
خ .القيـ المشتركة :كىي المفاىيـ التي تسترشد بيا المدرسة في عمميا أم كيفية تنفيذ رؤية
المدرسة بقمكب كعقكؿ جميع العامميف فييا.
كحسب ىذا النمكذج ينبغي االىتماـ بالعناصر السبعة جميعيا إلحداث التغيير الناجح دكاذا فشمت

عممية التغيير فإف السبب يعكد غالبنا إلى أف القادد قد ركز عمى عنصر أك عنصريف مف العناصر
السبعة فيي عناصر مترابطة ال تتج أز كقد يصعب إحراز تقدـ عمى صعيد عنصر كاحد منيا دكف تعديؿ

العناصر األخرل كمف المفركض أف تتساكم جميعيا في إحداث األثر المطمكب كيصمح كؿ عنصر

منيا أف يككف نقطة انطبلؽ التغيير التنظيمي (رزمة أدكات التغيير ،2013 ،ص.( 3
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شكؿ(  ) 2نموذج التغيير ذو العناصر السبعة

(المصدر :رزمة أدكات التغيير)2013،

 العوامؿ المساعدة في نجاح إدارة التغيير:
عممية التغيير عممية ليست بالسيمة فيي تحتاج لجيد كبير كمثابرة في دفع عجمة دكالب التغيير
إلى أف تبدأ بالتحرؾ كمف ثـ االستمرار بالحركة إلى أف تصؿ إلى الجية المنشكدة كالتغيير المطمكب.
كقد تـ تحديد عشر نصادح ىامة مف أجؿ التغيير الذم يدكـ في (رزمة أدكات التغيير) تتضمف:
 .1غاية كأىداؼ كفكادد كاضحة.
 .2رؤية كقيـ كمعايير كمبادئ مشتركة.
 .3دافعية مممكسة كحماس كطاقة مع قيادة متناسقة كمتبلحمة.
 .4اتصاالت كاضحة كمتكاترة كغير ضبابية .كذلؾ في جميع االتجاىات.
 .5ثقة كاحراـ متبادؿ مع تقاسـ الخبرات بيف الجميع.
 .6الكفاية كالمعمكمات كالميارات كالمعارؼ.
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 .7اإلقرار بالماضي.
 .8فترة انتقالية لرثاء الماضي قبؿ التحرؾ إلى األماـ.
 .9االعتراؼ بالنجاح كمكافأتو.
.10قادة يكفركف الضكء الساطع كينسبكف الفضؿ لآلخريف (رزمة أدكات التغيير.)14 :2013،
يحتاج التغيير – دادمان – إلى القيادة بغض النظر عف مكانو في المؤسسة ،سكاء كاف عمى

مستكل الكحدة أك القسـ أك المؤسسة ككؿ (.)Burke, 2013, p.25

كأكضح الحريرم ( )2011أىمية منح بعض الصبلحيات لمعامميف كتنمية مياراتيـ كاتجاىاتيـ
ليتمكنكا مف طرح األفكار الجديدة كاالبداعية (الحريرل.)79 :2011،
كأكد عرفة ( )2012عمى ضركرة بناء كتكطيد العبلقات القكية الفعالة بيف المخططيف كالمنفذيف
لضماف نجاح التغيير (عرفة.)53 :2012 ،
كترم الباحثة مف العكامؿ التي تسيـ في إنجاح التغيير كجكد قيادة مميمة محفزة تتبني سياسة
التغيير كتجند طاقاتيا لبث ركح الحماسة كالطاقة في نفكس العامميف كتكحيد الصفكؼ مف أجؿ إنجاح
التغيير .كما يعد كجكد رؤية كاضحة كىدؼ معنكم تضعو المؤسسة بمشاركة العامميف أحد أىـ أسباب
نجاح التغيير.


أسباب مقاومة التغيير:
مف الطبيعي أف تكاجو قيادة التغيير العديد مف المعيقات كالتحديات التي مف شأنيا مقاكمة

التغيير كالكقكؼ في كجو دفة التغيير كعرقمة سيرىا ،كمف ىنا كاف دكر القيادة ىك الدكر المحكرم
كاألساسي في تكحيد الصفكؼ كحشد الجيكد لكسب التأييد كضماف المشاركة في عممية التغيير ،كيتجمى
دكر القادة في إشراؾ الجميع في كضع الرؤية المستقبمية لضماف انخراطيـ في اإلجراءات كاألنشطة.
كقد حدد جكف ككتر أسباب رديسية تدفع الناس لمقاكمة التغيير كعدـ تقبمو كمف ىذه األسباب
كما كرد في (رزمة أدكات التغيير).
أ .دائرة اىتماماىـ محصورة بأنفسيـ :أم أف األفراد ييتمكف بما ينطكم عميو التغيير بالنسبة
ليـ.
ب .سوء الفيـ :مشاكؿ في االتصاؿ كمعمكمات غير كافية.
ت .ضعؼ الرغبة في تقبؿ التغيير :إحساس بعدـ االطمدناف.
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ث .تقدير مختمؼ لموضع :عدـ المكافقة عمى الحاجة لمتغيير أك عدـ المكافقة عمى إيجابياتو
كسمبياتو.
ج .العادة :تكفر األماف كاالطمدناف ،كىي غالبنا ما تككف قد ترسخت كأصبح مف الصعب
تغييرىا.

ح .الخوؼ مف المجيوؿ :يشعر الناس عادة بالخكؼ كالقمؽ عند مكاجو مقترحات التغيير ،إذ
أف استحداث أنظمة كممارسات جديدة يسبب نكعان مف الغمكض كعدـ اإلحساس بالثقة كقد

يشعر األشخاص أنيـ يفتقركف إلى الميارات البلزمة لتنفيذ التغيير(رزمة أدكات التغيير،

.)48 :2013
ترل الباحثة أف أسباب مقاكمة التغيير كثيرة كمتعددة كلكف عمى جميع األحكاؿ يجب التصدم
ليا كمقاكمتيا كيعتمد ذلؾ عمى قكة شخصية القادد كقدرتو في التأثير في اآلخريف .كما ىناؾ عدة عكامؿ
تس يـ في التصدم لمقاكمة التغيير كاإلمكانات المادية كالبشرية كطبيعة المغيريف كالظركؼ المكانية
كالزمانية التي تتـ فييا عممية التغيير.


أساليب التغمب عمى مقاومة التغيير:
إف التعامؿ مع التغيير يعد المحكر األساسي كالركيزة األىـ لبقاء كنجاح المؤسسة كلضماف

النجاح في قيادة التغيير يتكجب عمى القادة كالقادميف عمى إدارة التغيير االعتماد عمى قاعدة سميمة مف
البيانات كاالحصاديات الصحيحة لتحديد الرؤية ككضع التخطيط االستراتيجي كاالجرادي المبني عمى
معمكمات سميمة ،كما ينبغي عمى قادة التغيير دفع العامميف كتحفيزىـ لمخركج عف األساليب التقميدية
التي اعتادكا عمييا كىذا يتطمب منيـ إدارة كاعية كذكاء عاطفي لكسب ثقة العامميف.
يكجد العديد مف الطرؽ كاألساليب التي يتبعيا قادة التغيير إلحداث الفارؽ اإليجابي كالحصكؿ عمى
التغيير المراد حدكثو ،كمف ىذه الطرؽ كما أشار حريـ (.)2004
أ .التواصؿ واإلقناع:
إف مناقشة األفكار بكضكح مع جميع العامميف يجعميـ يدرككا أىمية التغيير لممؤسسة كيؤكد ليـ
الحاجة ليـ ،كيميد إلى اقتناع األفراد بالتغيير كتخفيؼ مقاكمتيـ لو كيساعد ذلؾ بشكؿ كبير في
زيادة دافعيتيـ لمعمؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ كيتـ ذلؾ مف خبلؿ المناقشات كالمقاءات
المستمرة حكؿ التغيير كمبرراتو كأىدافو.
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ب .التسييؿ والدعـ:
كيشمؿ التسييؿ تكفير متطمبات العامميف مف أجؿ التغمب عمى صعكبات
كمخاطر التغيير ،كيككف الدعـ مف خبلؿ االستماع آلراء العامميف كتساؤالتيـ كاإلجابة عمى
تخكفاتيـ ،كتكفير التدريب عمى أساليب العمؿ الجديدة مف أجؿ إكسابيـ القدرات كالميارات
البلزمة كمساعدتيـ لمتغمب عمى مشكبلت األداء.
ت .الترىيب الصريح أو الضمني:
يضطر المدير أحيانان كحفاظان عمى المصمحة العامة لممؤسسة ،إلى إجراءات يستخدـ فييا
سمطتو ،مف خبلؿ تيديد العامميف بأف استمرار مقاكمة التغيير قد يؤدم إلى فقدانيـ مكانتيـ

التنظيمية ،أك تقميؿ فرص الترقية .كيككف ذلؾ في الحاالت الحرجة مثؿ ضيؽ الكقت كعدـ
كجكد بدادؿ لبلنخراط في التغيير.
ث .المشاركة:
كتساىـ مشاركة األفراد في التخطيط لمتغيير دكاعطاديـ مقترحات كأفكار حكؿ التغيير في
المؤسسة كتكميفيـ بمياـ لتنفيذىا كفؽ قدراتيـ دكامكاناتيـ يعطي شعكر بأف التغيير نابع مف
األفراد كغير مفركض عمييـ مما يساىـ في كسب كالديـ كطاعتيـ.

ج .التفاوض واالتفاؽ:
يتـ التفاكض مع العامميف مف أجؿ انخراطيـ في التغيير ،مف خبلؿ تقديـ مزايا كحكافز مقابؿ
مكاكبة التغيير ،كمف الميـ إشعار العامميف بالمكاسب التي يمكف أف تحقؽ ليـ مف خبلؿ إجراء
التغيير.
ح .المناورة واالستقطاب:
قد يحتاج قادد التغيير لممناكرة كاالستقطاب ألفراد محدديف مف أصحاب التأثير الكبير في
اآلخريف كفي أداء المؤسسة ،دكاسناد أدكار رديسة ليـ في التخطيط أك التنفيذ ،كما يمكف
مناكرتيـ عف طريؽ تقديـ معمكمات انتقادية مختارة لتكفير أكضاع تجعؿ التغيير أم نار مرغكبان.
كيتـ تقديـ التغيير المراد تنفيذه عمى مراحؿ متدرجة كمتسمسمة كبطريقة تجعؿ المستيدفيف
بالتغيير يقتنعكا بسيكلة ،مم ا يزيد قدرة العامميف عمى التكيؼ مع التغيير كالتسميـ لو دكف مقاكمة
(حريـ.)388 :2004 ،
كترل الباحثة أف عممية التغيير تحتاج لتكاثؼ جيكد العامميف دكاثارة دافعيتيـ كبث
ال حماسة في أنفسيـ كالعمؿ عمي رفع الركح المعنكية مف خبلؿ مشاركتيـ في عممية التغيير
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كتجييزىـ لممشاركة مف خبلؿ التدريب كالتمكيف كالعمؿ الجماعي كركح الفريؽ ،كتفعيؿ نظاـ
الحكافز كالمكافآت كالتعزيز المستمر لما يتركو مف أثر طيب في نفكس العامميف.


دور القادة في التغيير:

تتطمب عممية التغيير قادد مميـ فذ قادر عمى التأثير في اآلخريف دكالياميـ لمقياـ باألدكار
المناطة بيـ إلحداث التغيير.
كتتطمب عممية التغيير قياـ المدير بأدكار مختمفة أىميا كما ذكرت تكفيؽ(:)2009
أ .دور المدير المتصؿ :الذم يقكـ باالتصاؿ باآلخريف دكاقناعيـ بأفكاره.
ب .دور المدير المبادر :الذم يقكـ بتككيف رؤية مستقبمية كاضحة ،باإلضافة إلى كضع خطة
العمؿ البلزمة لتطبيؽ الرؤية.
ت .دور المدير القدوة :الذم يككف قدكة لآلخريف في تصرفاتو كتفكيره بما يؤكد ليـ إمكانية
التغيير (تكفيؽ.)23 :2009،
كعميو يجب عمى قادد التغيير القياـ بالعديد مف المياـ التي تعزز نجاح قيادتو لعممية التغيير
كمف أىـ تمؾ المياـ كما ذكرىا العتيبي (1430ق):
 .1التعامؿ اإليجابي مع محركات التغيير كالمبادرة بالفعؿ بدالن مف ردة الفعؿ.

 .2تطكير منيجية عممية إلدارة عمميات التغيير تأخذ في اعتبارىا مجمؿ العكامؿ كالمؤثرات الفاعمة
في المكقؼ.
 .3إدماج مفاىيـ كتقنيات إدارة التغيير في نسيج الفكر اإلدارم كضمف مياـ المديريف في
المنظمات المعاصرة.
 .4تمكيف العامميف مف المشاركة في تطكير نماذج متميزة إلدارة التغيير تكافؽ أكضاع منظماتيـ
كأىدافيا إمكانياتيا.
 .5تأكيد الجانب اإليجابي في التعامؿ مع محركات التغيير بمنطؽ يقكـ عمى ثبلث مياـ :التحميؿ،
التفكير ،التغيير (العتيبي ،ق.)13 :1430


أدوات التغيير:
احتكت رزمة أدكات التغيير ضمف برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ عمى عشر أدكات يستطيع
القادد أف يستخدـ أم منيا في سبيؿ تحقيؽ لتغيير كيمكف تمخيصيا كاآلتي (رزمة أدكات
التغيير.)46-2 :2013،
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 .1العصؼ الذىني:
كىي أداة فعالة لمغاية لتكليد العديد مف األفكار.
 .2أداة المراجعة:
ىذه األداة مفيدة الكتشاؼ تصكرات األفراد عف مفاىيـ معينة ،كتشجع عمى التفكير في الدليؿ
المستخدـ إلثبات صحة اآل ارء ،كتكفر نقطة انطبلؽ ممتازة لعممية التخطيط ،كيمكف استخداميا
في أم مرحمة مف مراحؿ تنفيذ التغيير لمراجعة مسار التقدـ كاالحتفاء بما تحقؽ مف نجاح.
 .3أداة تحميؿ نقاط القوة والضعؼ ،والفرص والمخاطر:
تستخدـ ىذه األداة لممساعدة عمى مناقشة الصكرة الكبيرة لممؤسسة أك الفريؽ كلتبادؿ اآلراء
كالمعمكمات ،إذ أف تحميؿ العكامؿ المؤثرة يؤدم إلى فيـ أفضؿ لكضع المؤسسة ،حيث أف نقاط
القكة كالضعؼ عادة تتعمؽ بأمكر داخمية ،أما الفرص كالمخاطر فيي عكامؿ خارجية كداخمية.
 .4أداة تحديد العوامؿ المعيقة والعوامؿ المساعدة:
ىذه األداة تساعد عمى استكشاؼ ما الذم يعيؽ التغيير كما الذم يساعد عمى تنفيذه.
 .5أداة ىذا ما نقوـ بو فعالً ،ولكف بإمكاننا أف:.....

ىذه األداة مفيدة مف أجؿ إظيار العرفاف لمممارسات الحالية كتعزيزىا كالبناء عمييا عندما يتـ

البدء بالتغيير.
 .6مصفوفة تحديد األولويات:
تساع د ىذه األداة عمى إجراء مناقشة منيجية حكؿ عممية تحديد األكلكيات ،كتحديد أىـ
التغييرات كأشدىا تأثي نار .كتستخدـ عند مناقشة مكضكع التحسيف كالتطكير.

 .7أداة تكويف الرؤية:

تستخدـ لتشكيؿ صكرة مشتركة عف المستقبؿ ،كزيادة كعي األطراؼ المعنية فيما يتعمؽ
بإسياماتيـ نحك ت شكيؿ رؤية لممستقبؿ ،كتنفذ مف خبلؿ مراحؿ متسمسمة كىي :التفكير،
الشعكر ،الفعؿ ،القكؿ.
 .8أداة التخطيط بأسموب المسارب المستقيمة:
تساعد عمى تحديد األنشطة البلزمة لتنفيذ خطة التحسيف ،كتتككف مف شبكة إحداثيات دكاطار
زمني ،كيمكف مف خبلليا تتبع بداية كنياية األنشطة الخاصة باأللكيات.

 .9االستقصاء اإليجابي:
يساعد ىذا األسمكب عمى اتباع منحي إيجابي نحك التغيير التنظيمي ،كيركز عمى العمؿ
التعاكني ،كيتككف مف أربع مراحؿ :كىي االكتشاؼ كالحمـ ككضع التصميـ كالتنفيذ.
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 .10أداة األثر:
تساعد ىذه األداة عمى النظر في أثر المشاريع التي يتـ تنفيذىا عمى غايات كأكلكيات المدير.
كترل الباحثة بأف التغيير ميما تعددت أداتو كالظركؼ التي يتـ فييا فإف دكر القادد يبقي األىـ
كالمؤثر األساسي في عممية التغيير ،إذ أنو المحفز كالداعـ كالمساند لمعامميف كمف خبلؿ قكة شخصيتو
يستمد سمطة ال عبلقة ليا بالمنصب أك بالنفكذ فتككف السمطة األقكل كاألنجح في قيادة التغيير كاداراتو.
كبحديث الباحثة عف أدكات التغيير تككف قد أكجزت رزمة أدكات التغيير ،كستنتقؿ الباحثة إلى
المجمع التدريبي األكؿ في برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ حيث ستتناكؿ بالعرض أىـ المكاضيع ذات
الصمة بإدارة األزمات.

ثانياً :المجمع التدريبي األوؿ بعنواف كف قائداً:
ستتناكؿ الباحثة أىـ مكاضيع المجمع التدريبي األكؿ كىي :القيادة بيدؼ معنكم كاألخبلؽ كالقيـ،
كضع الرؤية كتعميميا ،كالتفكير كالتخطيط بطريقة استراتيجية ،كأدكار القيادة الخاصة بمدير مدراس

األكنركا كقادد.


القيادة بيدؼ معنوي:
ينطكم مفيكـ القيادة بي دؼ معنكم عمى مضمكف ذم قكة طاغية يقر بالتأثير الكبير لمقادد عمى

الثقافة التنظيمية لممدرسة كعمى العامميف فييا.
حدد (فكالف)  fullanأربعة عناصر مركزية ألفعاؿ القادد صاحب اليدؼ المعنكم كىي:
 .1إحداث فارؽ في حياة الطمبة.
 .2االلتزاـ بتضييؽ الفجكة بيف ذكم األداء العالي كذكم األداء المتدني في مدرستؾ.
 .3اإلسياـ في تضييؽ الفجكة في البيدة المحيطة عمى نطاقيا األكسع (عمى نطاؽ اإلقميـ)
 .4إحداث التحكؿ في ظركؼ عمؿ (أك تعمـ) اآلخريف بما يؤدم إلى تعزيز نمكىـ كالتزاميـ
كانخراطيـ كترسيخ ممارسات القيادة لدييـ بشكؿ متكاصؿ.
القيادة بيدؼ معنكم تنطكم عمى نكع مف اإللحاح كالمثابرة كالدعـ المتكاصؿ كما كتتطمب بأف
يبقي القادة عمى صمة راسخة بيدفيـ المعنكم ،كىـ بحاجة ألف يضمنكا أف جميع أفعاليـ كسمككياتيـ في
مجاؿ القيادة تنصب عمى إحداث فارؽ إيجابي في حياة اآلخريف مف طمبة كمكظفيف كأكلياء كأمكر كأفراد
المجتمع المحمي ،كالقادة مف ذكم اليدؼ المعنكم ال يشغمكف باليـ بحسف المظير أك رفعة المركز بؿ
باالستفادة كالتعمـ مف بذؿ الجيد كالعمؿ مف أجؿ حؿ المشكبلت المعقدة .فالقادة الذيف يقكمكف بالعمؿ
;6

الصحيح يمارسكف قيادتيـ بصمت ،فيـ يقكدكف مف خبلؿ التحمي بضبط النفس كالحماس كالتكاضع
كحب االستطبلع كالعطؼ كالصبلبة كالعزيمة كاألمؿ (المجمع التدريبي األكؿ.)24-22 :2013 ،
كمما سبؽ ترل الباحثة أىمية الدكر الذم يمارسو القادد ذك اليدؼ المعنكم في تطكر اآلخريف
دكاحداث الفارؽ اإليجابي في حياة العامميف مما يسيـ في تضييؽ الفجكات دكازالة الحكاجز كالمعيقات التي
قد تككف سببا رديسا لحدكث المشاكؿ المعقدة كاألزمات .حيث أف القادة أصحاب اليدؼ المعنكم
يض عكف تجاربيـ كخبراتيـ القيادية في خدمة اآلخريف ،فييسركف طرؽ النجاح كالتميز كيبنكف قاعدة
قيادية أكسع ،مما ينمي الشعكر باالنتماء لدل اآلخريف كيدفعيـ لمتفاف بالعمؿ كاإلخبلص مما ينعكس
إيجابيان عمى أرض العمؿ في خمؽ بيدة محفزة خالية مف المشاكؿ كاألزمات.
 األخالؽ والقيـ:
أحد التحديات الرديسة التي يكاجييا القادد في أم منظمة ىك اكتساب ثقة كاحتراـ العامميف فييا تحت
قيادتو ،إذ أف القادد الناجح في عممو يككف عمى درجة عالية مف االلتزاـ حيث يمثؿ القدكة األساسية
لجميع العامميف معو كلف يتمكف مف تحقيؽ االزدىار كالنمك كتطكير الناجح إال مف خبلؿ تمسكو بالقيـ
كاألخبلؽ.
كيعرؼ بركات( )2006القيـ أنيا" :تمؾ المعتقدات التي نتمسؾ بيا بالنسبة إلى نكعية السمكؾ
المفضؿ كمعني الكجكد كغاياتو فنشدد في تحميمنا ليا كما في تحميمنا لمثقافة عامة عمى أنيا تشكؿ
مصد انر لممقاييس كالمعايير كالكسادؿ كالغايات كاألىداؼ كأشكاؿ التصرؼ المفضمة كتعني بتنظيـ
العبلقات االجتماعية كقد تصكغ الكاقع أك قد تحرض عمى تغييره كتتنكع بتغير األحكاؿ" (بركات:2006،

.)387
عرؼ (ركبينز كديكنزك)  Robbins and Decenzoاألخبلؽ بأنيا" :مجمكعة القكاعد كالمبادئ
التي تحدد ما ىك السمكؾ الصحيح كالسمكؾ الخاطئ كبالتالي فإف أخبلقيات اإلدارة ىي مجمكعة مف
المعايير كالمبادئ التي تييمف عمى السمكؾ اإلدارم ،كالمتعمقة بما ىك صحيح أك خطأ" (نجـ:2011 ،
.)310
كىناؾ عشرة مف القيـ كاألخبلؽ التي يجب أف يتحمى بيا القادد كيمارس قيادتو بناء عمييا كيبيف
أىمية كؿ قيمة بالنسبة لو كىي :الصدؽ ،الشرؼ ،االحتراـ ،الكرامة ،الثقة ،األمانة ،الحماس ،التميز،
عدـ العنؼ.
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كتشير األبحاث أف األمانة ىي أكثر الصفات تقدي انر مف جانب األتباع ،كمف الفضادؿ التي تحتؿ

مكانة عالية الشجاعة كضبط النفس كالقكامة (االستعداد لتقبؿ المحاسبة عف النتادج دكف محاكلة السيطرة
عمى اآلخريف فالقادة يقركف بأخطاديـ كمحدكديتيـ البشرية بدالن مف االختباء خمؼ مركزىـ كسمطتيـ.
كما ينبغي أف يككف لدل القادة فيـ كاضح المعالـ لممعايير األخبلقية مع االستعداد لمتصرؼ
كفؽ ىذا الفيـ .كيقترح بعض فبلسفة األدب المعنكم أف الكعي األخبلقي المبني عمى معمكمات كاممة
يتضمف العناصر التالية:
أ .الرعاية (ما الذم تتطمبو عبلقتنا منا؟)
ب .العدؿ (كيؼ نحكـ أنفسنا بإنصاؼ)
ت .النقد الذاتي (ما الذم قصرنا فيو مف حيث اإليفاء بمثمنا العميا؟ (المجمع التدريبي األكؿ،
 ،2013ص .)32-29
ترل الباحثة أف األخبلؽ كالقيـ مف أىـ عناصر المنظكمة التعميمية التي ال تقكـ بدكنيا كال تعد
مينة ،حيث أنيما تضبطاف السمكؾ كتيذباف النفس ،كمف خبلليما يتـ االرشاد كالتكجيو السميـ لكافة
األعماؿ كالممارسات كالنشاطات التي يقكـ بيا الفرد سكاء كاف قاددان أـ مرؤكس كمف ىنا يتبيف لنا دكر

األخبلؽ كالقيـ جميان في كفاية إدارة األزمات كالحد مف انتشارىا كتفاقـ عقباىا.


وضع الرؤية وتعميميا:

بمكرة الرؤيا المدرسية ضركرية لمعمؿ التربكم فيي تُشكؿ مركبان ميمان في القيادة التي تبقي
بصماتيا ،كتشكؿ مكردان قكينا يتكافر لدل القادد عند قيادتو لفريقو.
كتعمؿ الرؤيا عمى إدخاؿ التغييرات( )Bass&Avolio,1993في:
 المعني :الرؤيا ضركرية كي يشعر كؿ مف يدخؿ أبكاب المدرسة بمعاني كمدلكالت ما
يحصؿ فييا .فالسكاد األعظـ مف الناس يجدكف صعكبة في تخيؿ المستقبؿ كيحتاجكف إلى
رؤيا تربط بيف العمؿ اآلتي كصكرة المستقبؿ.
 االتساؽ :تخمؽ الرؤيا نيج المثابرة لككنيا تركز مف حكليا الق اررات كالنشاطات المختمفة في
المدرسة.
 تصبح نكعان مف خارطة طريؽ التخاذ الق اررات كالقياـ بالنشاطات في المدرسة.

 تخمؽ الرؤيا التزامنا كتماسكان داخؿ الطاقـ المدرسي-ثمة لغة مشتركة كصكرة مستقبمية
مشتركة يصبك الجميع إلى تحقيقيا.
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كأكد نجـ( )2011إف الرؤية تمكف القادد مف مكاجية الظركؼ كىي تصريح بما ستككف عميو
المؤسسة في المستقبؿ ،كتخمؽ ترجيحان في االتجاه كترشيد استخداـ المكارد كتقدـ مسار النشاط كفؽ

تفضيبلت القادد ،كىي التي تعكس اليكية كالتفكير االستراتيجي ،كالبراعة الذىنية في جعؿ المؤسسة

مبادرة في تحديد األىداؼ (نجـ.)76-75 :2011،
عمى مدير المدرسة كقائد تربوي امتالؾ الميارات التالية عند صياغة الرؤية:
 .1مبادرة األفكار كالتصكرات كيتيح لممعمميف إبداء الرأم كالعصؼ الذىني.
 .2تحديد الرؤية االستراتيجية لممدرسة كصياغتيا حتى ال تككف شعارات رنانة قادمة عمى التناقض
بيف الطمكح كالكاقع.
 .3يجب أف يككف مدير المدرسة ماى انر في تصكره لمرؤية ال ينجرؼ كراء االستراتيجيات الخادعة.
 .4يجب أف يككف مجددان ،عاقدان العزـ عمى التحدم ليس بالكبلـ بؿ بالعمـ كالعمؿ معا.

 .5يستثمر الببلغة في تعزيز التكاصؿ كحشد اليمـ بشرط أال تنجرؼ المعاني عف األىداؼ
الكاقعية كالممكنة التحقيؽ ليككف قاد نار عمى ترجمة الرؤية كمكاجية األزمات كمعدد السيناريكىات

لكؿ طارئ (ككالة الغكث الدكلية.)35 :2002 ،

وتصبح الرؤية الموجو الرئيسي لعممية التغيير وتتصؼ الرؤية القوية بالميزات التالية:
 .1أنيا ترسـ خطكطان عامة لسبب ممح لمتغيير.
 .2أنيا تعطي صكرة عف المستقبؿ.

 .3أنيا تعرض عممية قابمة لمتنفيذ إف لـ تكف مثيرة لمتحدم.
 .4أنيا مركزة عمى ما ينبغي تحقيقو.
 .5أنيا تناسب االىتمامات بعيدة المدم لجميع المعنييف.
 .6أنيا تتصؼ بالمركنة.
 .7يمكف تبميغيا بسيكلة.
مديرك المدارس مسؤكلكف عف قيادة دكادارة التغييرات البلزمة لتنفيذ استراتيجية اإلصبلح في
المدارس .كدكف رؤية كاضحة كغنية حكؿ التكجو الذم تسير فيو المدرسة فإف التغيير سيككف محككمان
عميو بالفشؿ .كعمى المعمميف أف يفيمكا كيؼ سيبدك المستقبؿ بعد تنفيذ التغييرات المنشكدة ،دكاف لـ
يككنكا قادريف عمى رؤية كفي ـ التغيير المخطط لو فمف يككنكا قادريف عمى المشاركة فيو أك دعمو

(المجمع التدريبي األكؿ.)49-47 :2013 ،
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كترل الباحثة أف الرؤية تعمؿ كبكصمة تشير إلى الجية المقصكدة كتحدد المكاف الذم نسير فيو
كبذلؾ تككف الرؤية بمثابة دليؿ لمتتبع كتقدـ الفريؽ كالعيف النافذة التي ينظر منيا مدير المدرسة إلى ما
تـ إح ارزه مف تقدـ بما إنيا تعكس صكرة لممستقبؿ المثالي الذم ينشده الجميع .كالقادد ذك التركيز
المستقبمي يستخدـ قدرتو الفكرية مف أجؿ تحميؿ المشكبلت كاستخداـ البيانات في حميا كذكاءه العاطفي
لتطكير العبلقات ،كذكاءه الركحي لمجمع بيف قيمو كمنظكمتو األخبلقية لتطكير رؤية مستقبمية كاضحة
لممنظمة كالطمبة كالمكظفيف.


التفكير والتخطيط بطريقة استراتيجية:
يعتبر التفكير كالتخطيط مف أىـ الكظادؼ الرديسية في اإلدارة حيث ال غني عنيما في تكجيو

عمؿ المنظمة كاالرتقاء بيا ،حيث يعد التفكير االستراتيجي مف أىـ العكامؿ التي تحدد مسار المنظمة
كيمكنيا مف رؤية األمكر مف زكايا مختمفة.
عرؼ (ىاربر ككلينز)  Harper Collinsالتفكير االستراتيجي بأنو :العممية التي تمكف المسؤكليف
مف تكجيو المنظمة مف االرتقاء عف مستكل العمميات اإلدارية ،ليتمكنكا مف رؤية األمكر مف زكايا
مختمفة .كينبغي أف تككف ىذه الزكايا ذات منظكر مستقبمي كفي الكقت ذاتو مفيكمو مف حيث سياقيا
التاريخي .عمى المفكريف االستراتيجييف امتبلؾ ميارات التطمع إلى األماـ مع معرفة الكضع الحالي
لمنظمتيـ ليتمكنكا مف اتخاذ ق اررات تنطكم عمى مجازفة محسكبة مع تجنب تكرار أخطاء الماضي
(المجمع التدريبي األكؿ.)66 :2013،
كيبيف مرسي أف ىناؾ استراتيجية لمتخطيط تشتمؿ عمى ما يأتي:
أ .تحديد األىداؼ بكضكح عند تبني الخطة.
ب .ترتيب األكلكيات.
ت .التنبؤ باحتماالت المستقبؿ.
ث .الشمكؿ الذم يعني تقدير الجكانب المختمفة لئلمكانات المادية كالبشرية كالظركؼ البيدية
كاالجتماعية.
ج .الكاقعية التي يقصد منيا مراعاة الظركؼ كالكاقع.
ح .المتابعة التي تتـ مف خبلؿ تنفيذ الخطة.
خ .التقييـ كالتقكيـ بمعني تحديد نقاط القكة كالضعؼ(مرسي ،د.ت.)258-257 ،
التخطيط االستراتيجي يتعمؽ بالتفكير بطريقة استراتيجية كاتخاذ منظكر استراتيجي ،إنو يرسـ المستقبؿ
بعيف الحاضر.
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كفقان لديفيس كدينس كأليسكف ) )NCSL,2006يتميز القادة االستراتيجيكف بالصفات التالية:
 .1إنيـ دائمو التحدي والتساؤؿ وىـ غير راضيف أو مرتاحيف لمحاضر.
فيـ دادمك التحدم لمكضع الراىف ،فيـ ينظركف إلى األماـ كيتجيكف بفكرىـ إلى المستقبؿ.
كأنيـ يستكعبكف التغيير كاألفكار الجديدة .كينظركف إلى المشكبلت باعتبارىا تحديات كالسؤاؿ الذم
يشغميـ ىك "ىؿ ىذا جيد إلي الدرجة التي يمكف الكصكؿ إلييا"
 .2إنيـ يض عوف أولويات لتفكيرىـ وتعمميـ االستراتيجي ويعمموف عمى بناء نماذج عقمية جديدة
لتأطير تفكيرىـ وتفكير اآلخريف.
(أم أنيـ يدرككف أىمية المعارؼ كالمفاىيـ الجديدة كيقدركف قكة تأثير ممارسة الػتأمؿ .لدييـ القدرة
عمى إيجاد الزماف كالمكاف لمتفكير كتكليد أفكار جديدة كاالنيماؾ في التعمـ الميني الخاص بيـ).
 .3إنيـ يظيروف حكمة استراتيجية مبنية عمى منظومة قيمية واضحة.
(أم أنيـ يظمكف عمى صمة كثيقة بيدفيـ المعنكم كأىداؼ المدرسة كىـ يفكركف بإبداع كبطريقة
تحميمية كعممية ،كيشارككف اآلخريف في البحث عف حمكؿ دكامكانيات).
 .4لدييـ شبكة عالقات شخصية ومينية قوية.
(إنيـ يستعرضكف آفاقيـ محميان دكاقميميان كعالميان مف أجؿ التعمـ كتبادؿ الخبرات .كىـ ينضمكف
كيساىمكف في المجمكعات كالمنتديات كالشبكات التي تركز عمى التعمـ كربما يممككف شبكة عبلقات

حقيقة كشبكة عبلقات مثؿ الركابط المدرسية).
 .5لدييـ ميارات شخصية واجتماعية بنوعية عالية.
أم أنيـ يفكركف في الشعكر الذم تكلده قيادتيـ كيحرصكف عمى أنيا تثير لدل جميع مكظفييـ
الدافعية كاإلبداع كأنيا تكجو انظارىـ نحك المستقبؿ (المجمع التدريبي األكؿ ،2013،ص.)70
كترل الباحثة أف الخصادص التي تميز بيا القادد االستراتيجي ذك التفكير الرؤيكم كالتخطيط
االستراتيجي ىي بذاتيا ما تميز القادد عف المدير ،تمنحو قكة التأثير عمى اآلخريف كتمكنو مف إحداث
التغيير ككسب ثقة اآلخريف كالتصدم لؤلزمات كالصعكبات كالككارث التي تتعرض ليا المنظمة.


أدوار القيادة الخاصة بمدير مدارس األونروا كقائد:
يقع عمى عاتؽ مدير المدرسة دكر أساسي كىاـ في تسير أمكر المدرسة لتحقيؽ األىداؼ كصكال

لمرؤية كتحقيقا لمغايات التي مف أجميا أنشأػت المدرسة ،فيك يمتمؾ مف القدرات كالتجارب ما تمكنو مف
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الكصكؿ إلى عقكؿ كقمكب العامميف معو مف أجؿ تحفيزىـ كبث ركح األمؿ كالحماس كالطاقة اإليجابية
لدييـ  .فيك يعمؿ باستمرار عمى تنسيؽ الجيكد لتنمية القكم البشرية كتمكيف العامميف كتطكير قدراتيـ
بشكؿ يتبلءـ مع مصمحة العمؿ لبمكغ األىداؼ.
كىناؾ مياـ كمسدكليات كفؽ الكصؼ الكظيفي الجديد لمديرم مدراس ككالة الغكث الدكلية كقادد
تربكم كمشرؼ مقيـ في المدرسة كىي:
أ .يتأكد مف تقديـ التعميـ األساسي في بيدة تعميمية آمنة كجاذبة ،كيطكر االحتراـ كالنظاـ يرفع
المعنكيات بالنسبة لممكظفيف كالطمبة كأكلياء األمكر.
ب .يدير عممية التعميـ كالتعمـ كي دعـ البرامج ،كيقدـ تغذية راجعة عف أداء المعمميف كيضع أكلكيات
لبلحتياجات التدريبية.
ت .يطكر كيحافظ عمى عبلقات داعمة دكايجابية مع مجمس المدرسة كالبرلماف المدرسي كأكلياء
األمكر كقادة المجتمع المحمي كمنظمات غير حككمية.
ث .يتأكد مف اإلدارة الفاعمة كالناجحة لممكظفيف كالطمبة كالمرافؽ كالمعدات كالمكازـ المكجكدة في
عيدتو كذلؾ بما يتماشى مع إرشادات األكنركا.
ج .يشارؾ في تصميـ المباني المدرسية الجديدة كيكصي بالتعديبلت كالتحسينات البلزمة لممباني
كيضمف استغبلؿ ىذه المباني إلى أقصى درجة ممكنة بما في ذلؾ مقصؼ المدرسة كبرنامج
التغذية.
ح .يشرؼ عمى تسجيؿ طمبة البلجديف كيطبؽ سياسات األكنركا المتعمقة بقبكؿ الطمبة كانتقاليـ
كتسربيـ (المجمع التدريبي األكؿ.)57-56 :2013،
كمما سبؽ يتضح أف برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ قد حدد مياـ رديسة كمعينة ينبغي أف
يضطمع بيا قادد المدرسة بحيث يمبى مؤشرات األداء كيرفع مف سقؼ التكقعات لممدرسة كالعامميف فييا
كيطبؽ استراتيجيات القيادة المكزعة كيعمؿ عمى تحسيف ممارساتو القيادية باستمرار بحيث يككف األب
الركحي لجميع أفراد المجتمع المدرسي كيمثؿ القدكة الحسنة بالتزاـ كالنزاىة كاإلخبلص بالعمؿ مما يؤدم
إلى تماسؾ البنية البشرية لممجتمع المدرسي كتحسيف عبلقات مستدامة بيف أفراده.

ثالثاً :المجمع التدريبي الثاني:
ستقكـ الباحثة بعرض أىـ ما كرد بالمجمع الت دريبي الثاني كلو دكر في إدارة األزمة حيث ستبدأ
بالحديث عف القادد الذكي عاطفينا ،كتطكير فريؽ عالي األداء ،كأخي نار القيادة المكزعة.
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القائد الذكي عاطفياً:
يقكؿ البركفيسكر جكف كست بيرنياـ ( ،(John Burnhamكىك أحد العقكؿ الراددة في القيادة

التربكية عف الذكاء العاطفي أك التفاعمي" :أنو يتعمؽ في جكىره بككنؾ إنساف ،إنو أكثر طريقة مباشرة
كعمنية إلظيار القيـ كىي تتحكؿ إلى أفعاؿ".
أما البركفيسكر ىاكرد جاردنر ( )Howard Gardnerمف جامعة ىارفرد فيعبر عف الذكاء العاطفي
بقكلو" :أقصد ىنا األفراد الذيف يمتمككف قدرة رادعة عمى استشعار احتياجات اآلخريف كاىتماماتيـ أك
األفراد الذيف يراعكف تركيبتيـ الشخصية مف المكاىب كاالحتياجات كالطمكحات كالمخاكؼ" (المجمع
التدريبي الثاني.)29 :2013 ،
كيعرؼ جكلماف ) )Danial Golemanالذكاء العاطفي بأنو " مجمكعة مف القدرات التي ليا عبلقة
بمعرفة العكاطؼ كالتحكـ في العكاطؼ كالحساسية اتجاه عكاطؼ ذات الشخص أك االخريف كتتفؽ ىذه
الخصادص بصكرة مريحة مع إدراؾ الشخص ألنكاع الذكاء التي بيف األشخاص أك داخؿ الشخص"
(جاردنر.)79 :2005،
نماذج الذكاء العاطفي:
 .1نموذج جولماف:1998
قسـ جكلماف الذكاء العاطفي إلى خمس عناصر رديسية ىي (مصطفي)21 :2007 ،
أ .إدراؾ الذات :القدرة عمى فيـ مزاجؾ الشخصي كعكاطفؾ.
ب .ضبط الذات :القدرة عمى التفكير المسبؽ قبؿ التصرؼ ،كالتحكـ في المشاعر.
ت .الدافع :القدرة عمى العمؿ لدكافع غير الماؿ أك المكانة ،كىذا بعد ىاـ مف أبعاد تييدة القدكة
كالمثؿ.
ث .التقمص العاطفي :القدرة عمى فيـ عكاطؼ اآلخريف دكاقامة اتصاؿ فعاؿ معيـ.
ج .الميارة االجتماعية :القدرة عمى إنشاء عبلقات كد كتآلؼ مع اآلخريف كبناء شبكة عبلقات
اجتماعية.
 .2نموذج ستايف وبوؾ :2000
قسـ ستايف كبكؾ الذكاء العاطفي إلى خمسة عناصر ىي:
أ .التفاعؿ الذاتي (معرفة الذات).
ب .التفاعؿ مع اآلخريف (ميارات التعامؿ).
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ت .القدرة عمى التكيؼ.
ث .إدارة الضغكطات.
ج .المزاج العاـ.
كبل النمكذجيف يؤكداف عمى بعديف أساسيف كىما البعد الداخمي أم فيـ الذات ،كالبعد الخارجي كىك
المقدرة عم ى التفاعؿ مع اآلخريف(.القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،المجمع التدريبي الثاني ،قيادة الفريؽ
.)30-27 :2013،
كترل الباحثة أف القادد الذكي عاطفيان بإمكانو إثارة دافعية العامميف كحثيـ عمى المشاركة

الفاعمة ،كتككيف ثقافة إيجابية في المدرسة تساىـ في التصدم لؤلزمات دكادارتيا كقت حدكثيا .كالقادد

الذكي عاطفيان يككف مثاال يحتذم بو يسير عمى نيجو اآلخركف ،كما يكظؼ العكاطؼ كالمشاعر بصكرة

إيجابية كىادفة بما يساىـ في تعزيز ركح الفريؽ كغرس ركح المبادرة كالمبادأة لدل العامميف.


تطوير فريؽ عمؿ عالي األداء:
إف تطكير منحي لمعمؿ بركح الفريؽ مف شأنو أف يستثمر الميارات الفردية ألعضاء الفريؽ

كيحفز دافعيتيـ كطاقاتيـ لتحقيؽ نتادج أفضؿ ،فمعظـ الناس يشعركف بقدر كبير مف الرضى عف النفس
إذا كانكا جزءا مف فريؽ فعاؿ مما يعزز انتماديـ لممؤسسة كيساعدىـ عمى تحقيؽ الطمكحات كاآلماؿ
فإحساسيـ بالرضى الكظيفي كرفع معنكياتيـ يدفعيـ ليككنكا أكثر نشاطا كفاعمية كعطاء.
أىداؼ بناء فرؽ العمؿ:
أىداؼ بناء فرؽ العمؿ تتمثؿ في اآلتي:
 .1بناء ركح الثقة كالتعاكف بيف األفراد.
 .2تنمية ميارات األفراد ،كزيادة مداركيـ.
 .3تنمية ميارة المديريف في تحسيف العبلقات داخؿ المنظمة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.
 .4تنمية ميارات حؿ الصراعات كالمنازعات بيف األفراد كالمجمكعات.
 .5تكفير االتصاؿ المفتكح بيف أجزاء المنظمة كمما يؤدم إلى مزيد مف الشفافية كالكضكح في
مكاجية القضايا كالمشكبلت (محمد.)62 :2000،
مقومات نجاح بناء فريؽ عالي األداء:
ىناؾ العديد مف العكامؿ كالقكل التي تعتبر كمقكمات نجاح لبناء الفريؽ ،كنسمط الضكء عمى
بعض منيا:
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 .1أف تككف أىداؼ الفريؽ كاضحة كمقبكلة لجميع األعضاء.
 .2التفاعؿ :فمف خبللو كمف خبلؿ االتصاؿ الفعاؿ المكثؼ يمكف لؤلفراد أف يتكيفكا كيتعاممكا مع
بعضيـ البعض كينشأ بذلؾ انتماء لمفريؽ.
 .3الفاددة الكمية :فبل ننظر لمفاددة الفردية كلكف الكمية ،فالفاددة الكمية ترجع عمى الفاددة الفردية.
 .4القيادة :م ف يتكلى زماـ األمكر في الفريؽ عميو أف يكجو الفريؽ كيحثو عمى تحقيؽ األىداؼ
كاالنجاز كفي نفس الكقت يحرص عمى بناء الفريؽ كالمحافظة عميو كتحقيؽ عبلقات المؤازرة
بيف األعضاء.
 .5يعتبر االلتزاـ مصدر لرضى العامميف.
 .6التماسؾ :كيعني ترابط أعضاء الفريؽ كتكحدىـ كاستعداد كؿ كاحد منيـ لمساعدة اآلخر مف
أجؿ تنفيذ أىداؼ الفريؽ كيعني أيضا مدل التبلؤـ كالتكيؼ بيف أعضاء الفريؽ.
 .7عممية صنع القرار كحؿ المشاكؿ :تتكقؼ فعالية الفريؽ عمى األسمكب السادد في صنع القرار
كحؿ المشكبلت حيث أنو يقدر بما ي منح لؤلفراد حرية المشاركة الفعمية في صنع القرار كحؿ
المشكبلت تزداد فاعمية المنظمة كفرص نجاحيا).) Patrick Lencioni,2008, p 56
ترل الباحثة أف بناء الفرؽ أمر ضركرم ال بد منو في عممية القيادة مف اجؿ انجاز الميمات
كتيسر األمكر كيجب اإلشارة إلى أىمية الحالة النفسية كالجسدية لمفريؽ حيث تؤثر عمى تفاعميـ كمدل
استجابتيـ لمعمؿ فإذا كاف شعكرىـ إيجابيا فإنيـ سيككنكف أكثر تحفي از كحالتيـ العامة جيدة كحيكية ،كما
سيشعر كؿ فرد منيـ بأنو جزء ىاـ في تحقيؽ أىداؼ الفريؽ كالمؤسسة ككؿ.


القيادة الموزعة:
تعرؼ ممارسة القيادة عمى أنيا :تمؾ الممارسة التي تشارؾ كتدرؾ داخؿ التجمعات الكاسعة

كالشبكات ،كالتي قد يككف بعضيا رسمي كالبعض اآلخر غير رسمي ،فعندما يقكـ المعممكف ،كاآلباء،
كالطبلب بالعمؿ معان لحؿ المشاكؿ التي تكاجو المدرسة ،فإنيـ في ىذه الحالة سيشغمكف ميمات حيكية
داخؿ المدرسة ،كسيشارككف مف خبلؿ تصرفاتيـ في ممارسة القيادة ،حيث أف أساس القيادة المكزعة ىك

إشراؾ العديد مف المعمميف في األنشطة القيادية ،كالمطالبة بأػف يصبح مديرك المدارس "قادة القادة" مف
خبلؿ تكزيع القيادة (.(Harris,2005,pp 1-7
كيعرفيا أرك سميث ) (Arrow smithبأنيا "صيغة جديدة نشأت حديثان لتكزيع السمطة في

المدارس كذلؾ مف أجؿ تكسيع دادرة النفكذ كالسمطة كالتأثير إلى جماعات كأفراد ليكظفكا قدراتيـ

كمياراتيـ دكامكاناتيـ بطريقة تختمؼ عف التسمسؿ اليرمي لمقيادة كاإلدارة داخؿ المؤسسات" ( Arrow
.)Smith,2007, p 22
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كىناؾ فرؽ بيف مفيكـ القيادة المكزعة كمفيكـ التفكيض كما أكضح كنعاف( )1999فالقيادة
المكزعة مسدكلية قيادية جماعية بينما القيادة بالتفكيض ىي مسدكلية يعيد مف خبلليا القادد إلي بعض
مرؤكسيو كاجبات أك ميمات معينة ،مبينان حدكد ىذه الكاجبات ،كالنتادج المطمكب تحقيقيا

(كنعاف.)52 :1999 ،

سمات القيادة الموزعة:
يحدد ككدس ) (Woodsثبلث سمات لمقيادة المكزعة كىي:
 .1تممكيا الجماعة كليس الفرد ،كأنيا نتاج العمؿ الجماعي.
 .2الحدكد مفتكحة فيما يتعمؽ بمف ينضـ إلي الفريؽ القيادم لممؤسسة.
 .3ىناؾ تنكع في الخبرات داخؿ مجمكعة القادة الذيف يمارسكف القيادة
).(Wood et al, 2004, p 448
يرل الصيرفي ( )2003أنو يجب أف تتساكم الرغبة كالقدرة لدل المدير مع االستعداد لدل
المرؤكسيف لتطبيؽ القيادة المكزعة ،كأضاؼ أف عممية تكزيع المياـ ستككف فاعمة كناجحة إذا تحققت
الشركط

اآلتية:

 .1أف تتـ عممية التكزيع في تكقيت مناسب كطبقنا لفمسفة إدارية معينة كبناء عمى ما اكتسبو المعمـ
أك القادد الجديد مف خبرات تنظيمية معينة.

 .2تكافر الثقة بيف المدير كالمعمميف الذيف تنقؿ إلييـ كؿ السمطات.
 .3أف تتـ عممية التكزيع لممعمـ المناسب كالذم تتكفر لديو القدرات كاالستعدادات التي تمكنو مف
االستخداـ الصحيح لمصبلحيات الممنكحة إليو.
 .4تكفر نظاـ رقابي فعاؿ يمكف مف التأكيد عمى حسف استخداـ السمطة ،كالتعرؼ عمى ما قد
يحدث مف انحرافات إلى الكقت المناسب (الصيرفي.)140 :2003 ،
كترل الباحثة أف القيادة المكزعة تمعب دك ار ىاما في إدارة األزمات فيي تشجع عمى استخداـ طرؽ
جديدة كغير تقميدية كتبحث عف أفضؿ الكسادؿ لمتعامؿ مع الحاالت الطاردة كالصعكبات التي تكاجو
المدرسة فيي تعزز الثقة بيف العامميف كتنشر ثقافة التعاكف بينيـ كتستثمر الجيكد كتكظؼ اإلمكانات
المادية كالمعنكية فضبل عف إدارة الكقت كاستثماره بشكؿ يساىـ في التصدم لممخاطر كاألزمات التي قد
تعصؼ بالمدرسة بيف حيف كآخر .كبحديث الباحثة عف القيادة المكزعة تككف قد أنيت المجمع التدريبي
الثاني كستنتقؿ إلى المجمع التدريب الثالث.
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رابعاً :المجمع التدريبي الثالث:
ستتطرؽ الباحثة لمحديث عف التعميـ في حالة الطكارئ في المجمع التدريبي الثالث لعبلقتو
المباشرة بإدارة األزمات نظ ار لمظركؼ الخاصة التي يعيشيا قطاع غزة ،إذ يتعرض لمعديد مف األزمات
المختمفة فقد شيد بالماضي القريب ثبلثة حركب متتالية ،أدت إلى خمؽ حالة طكارئ كعدـ استقرار.


التعميـ في حالة الطوارئ:
شيد العالـ عمى مر التاريخ العديد مف الحركب كالنزاعات كاألزمات كالككارث ،كالتي أدت إلى

كجكد العديد مف المشرديف كالبلجديف حكؿ العالـ ،حيث يحرـ العديد مف األطفاؿ مف حقيـ بالتعميـ ،لذا
عممت المجتمعات المدنية كالمنظمات اإلنسانية عمى تكفير التعميـ كحؽ أساسي كضركرة ممحة في
الحاالت الطاردة.
كتَعرؼ الشبكة العالمية لككاالت التعميـ في حاالت الطكارئ( )INEEمفيكـ التعميـ في حاالت
الطكارئ كما كرد في الكتيب الخاص بالشبكة عمى النحك التالي" :يتضمف حؽ التعميـ في حاالت
الطكارئ فرصان تعميمية لجميع األعمار ،إنو يشمؿ تنمية الطفكلة المبكرة ،كالتعميـ األساسي ،كالتعميـ
الثانكم ،كالتعميـ الغير نظامي ،كالتعميـ التقني ،كالتعميـ الميني ،كالتعميـ الجامعي ،كتعميـ البالغيف ،كذلؾ

ال إلى مرحمة التعافي".
طكاؿ حاالت الطكارئ كصك ن
كما كتذكر مؤسسة إنقاذ الطفؿ  Save the Childrenأف التعميـ في حاالت الطكارئ يشتمؿ
عمى " :مجمكعة األنشطة التعميمية النظامية كغير النظامية التي تجرم لصالح األطفاؿ كالشباب أثناء
الطكارئ .كالتعميـ المقدـ في مثؿ ىذه الحاالت قد يستيدؼ البلجديف كالميجريف داخميان ،أك السكاف الذيف
يعيشكف في أماكف سكناىـ األصمية لكنيـ تأثركا بالكضع الطارئ".

كبناء عمى ما كتب مارؾ سكمرز ) (Mark Somersكىك متخصص في شؤكف التعميـ كالتقييـ
لمشباب في فترات الحركب كما بعدىا-مقالة نشرتيا كحدة التعميـ األساسي كدعـ السياسات جاء فييا:
"التعميـ في حاالت الطكارئ يمكف تعريفو بأنو التعميـ النظامي كغير النظامي الذم يتـ تقديمو لؤلطفاؿ
كالشباب الذيف انقطعت صمتيـ بالنظاـ التعميمي بسبب الحركب أك غيرىا مف الككارث األخرل".
كينقسـ التعميـ في مجاؿ الطكارئ عمكمان إلى ثبلث مراحؿ متداخمة:
المرحمة الحادة :كتميزىا األنشطة الترفييية كالبرامج التعميمية كالقراءة كالكتابة كالحساب.
مرحمة استعادة االستقرار :كيتـ عند استعادة التعميـ الرسمي .ال سيما التعميـ االبتدادي.
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مرحمة إعادة اإلعمار :عندما يعكد النظاـ التعميمي إلى كضعو الطبيعي بعد انتياء األزمة (المجمع
التدريبي الثالث.)25 :2014 ،
كضعت شبكة االيني  Ineeمجمكعة مف المعايير األساسية التي تعالج االحتياجات الخاصة
لمتعميـ في حاالت الطكارئ كىي:
 .1مشاركة المجتمع:
أ .المشاركة :أف يشارؾ أعضاء المجتمع بصكرة فعالة كشفافة كبدكف تمييز في تحميؿ كتخطيط كتصميـ
كتنفيذ كمراقبة كتقييـ استجابات التعميـ.
ب .المكارد :أم تحديد مكارد المجتمع كحشدىا كاستخداميا إليجاد فرص تعمـ مناسبة لكؿ الفدات
العمرية.
 .2التنسيؽ:
أ .التنسيؽ :أف يتـ كضع آليات لتنسيؽ التعميـ كتنسيؽ الدعـ مف األطراؼ المعنية العاممة لضماف تكفير
تعميـ عالي الجكدة كالمحافظة عمى استم ارريتو.
 .3التحميؿ:
أ .التقدير :أف يتـ إجراء تقييمات لمتعميـ في حالة الطكارئ في أكقات محددة كبطريقة شمكلية كشفافة
كتشاركية.
ب .استراتيجية االستجابة :أف تككف استراتيجية االستجابة لمتعميـ جامعة كأف تتضمف كصفان كاضحنا
لمسياؽ كلمعكقات الحؽ في التعميـ كاالستراتيجيات البلزمة لتخطي تمؾ المعكقات.

ج .المراقبة :أف تجرم مراقبة دكرية ألنشطة االستجابة لمتعميـ كلمحاجات التعميمية المستجدة لمجماعات
المتأثرة.
د .التقييـ :تقييمات ممنيجة كمحايدة بما يؤدم إلي تحسيف أنشطة االستجابة كتعزيز المساءلة
(.(www.ineeesite.org
مما سبؽ ترل الباحثة أف األكنركا قد عممت عمى تدريب مدراء المدارس لدييا عمى كيفية
التعامؿ مع الحاالت الطاردة كاألزمات مما يضمف التخفيؼ مف آثار األزمة عمى حياة الطبلب
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كالمعمميف مف خبلؿ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ الذم كفر ليـ قاعدة معمكماتية تساعدىـ في تكفير
التعميـ لمطمبة في الحاالت الطاردة.

خامساً :المجمع التدريبي الرابع:
ستناكؿ الباحثة المجمع التدريبي الرابع لتعرض ما يتناسب مع دراستيا إلدارة األزمات حيث
سيتـ عرض أساسيات إدارة كتقييـ األداء ،كميارات التكجيو ،كالتطكير الميني المستمر لجميع العامميف
كأخي نار تقييـ المدرسة كتحسينيا.
 أساسيات إدارة وتقييـ األداء:
تعرؼ إدارة كتقييـ بأنيا النتيجة النيادية لمنشاط ()Wheelen&Hunger,2002,p 243
كتعتبر ككالة الغكث الدكلية ( )2006أف تقييـ األداء ىك حكار رسمي منظـ بيف المرؤكس
كالمشرؼ كالذم عادة ما يأخذ شكؿ المقابمة الدكرية التي يتـ فييا مناقشة أداء عمؿ المرؤكس مع رؤية
لتحديد نقاط القكة كالضعؼ باإلضافة إلى فرص التقدـ كتطكير الميارات (ككالة الغكث.)56 :2006 ،
كأكضح مصطفي ( )2007أف إدارة األداء ىي "عممية استراتيجية متكاممة تييئ نجاحنا

مستم نار ،مف خبلؿ تحسيف أداء العامميف ،كتطكير فرص اسياميـ فرادل كضمف فريؽ العمؿ" (مصطفي

.)107-106 :2007

كعمى رغـ اختبلؼ الباحثيف في تعريؼ األداء ،إال أف ىناؾ ثبلثة عكامؿ تجمع بينيـ كىي:
أ .المكظؼ :كما يمتمكو مف معرفة كميارات كقيـ كاتجاىات كدكافع.
ب .الكظيفة :كما تتصؼ بو مف متطمبات كتحديات ،كما تقدمو مف فرص عمؿ.
ت .المكقؼ :كىك ما تتصؼ بو البيدة التنظيمية ،كالتي تتضمف مناخ العمؿ كاإلشراؼ كاألنظمة
اإلدارية كالييكؿ التنظيمي (الصغير.)32 :2005،
كترل الباحثة أف األداء في مجممو حصيمة جيد لسمكؾ الفرد مف أجؿ إنجاز العمؿ ،فيك يبدأ
بالقدرات التي يمتمكيا الفرد دكادراكو لمدكر كالمياـ التي تقع عمى عاتقو كمف ثـ إنجاز المياـ كتحقيؽ
المتطمبات المككنة لكظيفة الفرد.
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فوائد تقييـ األداء:
 .1تحسيف مستكيات التعميـ كالتعمـ.
 .2تحقيؽ أكلكيات تحسيف المدرسة بصكرة أسرع.
 .3تككيف معرفة أفضؿ عف المرؤكسيف مف خبلؿ العبلقات الفردية.
 .4فيـ نقاط القكة كالطمكحات لكؿ مكظؼ ،كتكضيح التكقعات.
 .5تعزيز مبدأ المساءلة.
 .6دفع عممية التغيير التنظيمي كتحسيف ثقافة المدرسة.
 .7تكضيح كتحديد العمؿ كمعاييره كمؤشرات األداء بحيث يكتسب المكظفكف أفضؿ السمككيات
كالنتادج المطمكبة منيـ (المجمع التدريبي الرابع.)11 :2014 ،
مف خبلؿ طرح فكادد التقييـ لؤلداء الكظيفي ترل الباحثة أف إمداد المكظفيف بالمعمكمات االزمة
كالمتعمقة بأداء عمميـ ،كاعطاديـ تغذية راجعة عف نقاط قكتيـ كتعزيزىا كنقاط ضعفيـ ككيفية التغمب

عمييا كمعالجتيا يسيـ باالرتقاء بأداء المكظفيف كتطكيره كتنميتو كما يساىـ أيضان في إضفاء جك مف

التفاىـ كالمشاعر اإليجابية التي بدكرىا تكجد عبلقات حسنة بيف العامميف كرؤساديـ.


ميارات التوجيو:
عرؼ غالكم التكجيو بأنو " :إطبلؽ قدرات الشخص الكامنة لمكصكؿ بأدادو إلى أعمى مستكل

ال مف أف نقكـ بتعميمو" (المجمع التدريبي الرابع،
ممكف ،حيث أنو يساعد الشخص عمى التعمـ بد ن

.)18 :2014

الميارات األساسية لمموجو الفعاؿ:
مف الميارات التي تساعد المكجو عمى القياـ بميامو بفاعمية:
 .1بناء األلفة والثقة
مف األمكر التي تساعد عمى بناء كتطكير ميارة األلفة كالثقة مع الناس التشابو معيـ في:
المظير ،المغة ،الجسد ،ليجة الكبلـ ،المعتقدات ،كالقيـ.
 .2اإلصغاء
لتطكير ميارة اإلصغاء يجب االستماع بشكؿ يقظ ،دكاظيار االىتماـ ،دكاظيار التشجيع كالفيـ.
 .3طرح األسئمة
المكجو يطرح أسدمة جيدة تتميز بأنيا :بسيطة ككاضحة ،كىادفة ،تكحي بالتأثير كليس بالييمنة.
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 .4تشجيع التأمؿ
يشجع المكجو الفعاؿ المكظؼ عمى استخداـ التفكير الخاص في المكاقؼ التي تحتاج إلى
تفكير ،كيطرح أسدمة تساعده عمى التأمؿ ،كالتفكير في الخيارات ،كاالحتماالت المستقبمية.

 .5تقديـ تغذية راجعة

يحرص المكجو الفاعؿ عمى تقديـ تغذية راجعة لممكظؼ بنكايا إيجابية ،كداعمة كبناءة كمفيدة

كمتكررة ،كمبنية عمى حقيقة أك سمكؾ ،كتشعره باالحتراـ كتساعده عمى التفكير كالتطكر( .القيادة مف

أجؿ المستقبؿ ،المجمع التدريبي الرابع ،تقييـ دكادارة أداء المكظفيف.)30-23 :2014 ،

كترل الباحثة أف عممية التكجيو الناجح تساعد المكظؼ عمى تحسيف أدادو كاالرتقاء بمستكل
عممو مف خبلؿ االرشادات كالنصادح التي يزكدىا بو القادد بشكؿ دادـ كمبلدـ ،كما أف التكجيو الجيد
ييتـ بالتيسير كتحسيف السمكؾ كتعديمو ،كتكسب المكظؼ الثقة كتساعده عمى التفكير كالتطكر.


التطوير الميني المستمر لجميع العامميف:
يعد تدريب العنصر البشرم مف أىـ العكامؿ التي مف شأنيا تحقيؽ التحسيف كالتقدـ في العمؿ،

كالمكظفكف في المدرسة ىـ مفتاح تطكير كتحسيف المدرسة فيـ الذيف يحدثكف فارؽ في حياة طمبتيـ
كيزرعكف بذك انر ستنبت غدان قادة كعظماء يقكدكف األمة كيجددكف طاقتيا.
لذلؾ ترل الباحثة أف إعداد المعمـ لتقديـ الخدمة ما ىك إال المبنة األكلى التي سبني عمييا المعمـ
الخبرات كالكفايات كالميارات التي سيكتسبيا مف خبلؿ التدريب أثناء العمؿ مما يساعده عمى النمك
كالتطكر الميني.
تشير الدراسات بأف الدكرات المينية ،ككرش العمؿ تعد أقؿ الطرؽ فاعمية ،لتكفير التطكير
الميني المستمر ،كقد تبيف أف التعمـ كالتطكير المشترؾ القادـ عمى المدرسة كتكفير الفرص لتطبيؽ
الميارات ،كالمعارؼ أثناء ممارسة المينة أك العمؿ في الغرفة الصفية لو أثر إيجابي يفكؽ أثر الدكرات
التدريبية إلى حد كبير ،حيث يعتبر التطكير الميني عامبلن ميما لتحسيف مخرجات الطمبة كيرتبط

ارتباطان كثيقان بالتخطيط لتطكير المدرسة ،كبعممية تقييـ ،كمراجعة أداء جميع المكظفيف(المجمع التدريبي
الرابع.)77 :2014 ،

كتنجمي أىمية التدريب لمعامميف فيما يمي:
 .1تحسيف أداء المعمـ مما يؤدم إلى نتادج إيجابية عمى الطمبة كعمى المدرسة كمان كنكعان.

 .2التدريب كالتطكير السميـ لممعمـ يؤدم إلى رفع الركح المعنكية لديو كتحفيزه عمى اإلنجاز.
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 .3تقميؿ الحاجة إلى اإلشراؼ حيث أف زيادة معمكمات المعمميف تمكف المعمـ مف أداء عممو دكف
الحاجة المتكررة إلى تكجييات المشرؼ أك المدير.
 .4التدريب ضركرة ممحة لممعمميف الجدد يمكنيـ مف أداء عمميـ بطريقة صحيحة.
 .5التغيير الكظيفي مف كقت آلخر بسبب التكنكلكجيا كالتغيير التنظيمي الناتج عف تغيير تكنكلكجي
يحتاج إلى تدريب مستمر (راشد.)180 :2002،


تقييـ المدرسة وتحسينيا:
تسعى األكنركا مف خبلؿ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ لتدريب قادة المدارس عمى استخداـ

األساليب المناسبة ،تقييـ مؤسساتيـ ذاتيان كمراجعة كتقييـ برامج المدرسة كمعاييرىا الحالية ،ألف أم

عممية تحسيف تبدأ بمراجعة كتقييـ الممارسات كاألعماؿ الحالية ،كتحديد أنشطة المراقبة ،كتقيـ األثر في

المراحؿ األكلي مف عممية التخطيط حيث أف عممية التخطيط لتحسيف المدرسة ينبغي أف تستند إلى مبدأ
المساءلة الذكية ،كيجب أف يككف لدل قادد المدرسة معرفة جيدة بمدرستو ،كتصكر كاضح لما ينبغي

القياـ بو مف أجؿ ضماف استم اررية التحسف(المجمع التدريبي الرابع ،2014 ،ص.)95

خصائص التخطيط الفعاؿ لتحسيف المدرسة كما جاء في برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ:
 .1يتكلد عف التقييـ الذاتي.
 .2يرسـ الخطكات اإلجرادية المطمكبة لتحقيؽ التحسيف.
 .3يبني عمى الخطط السابقة ،كيحدد أكلكيات التحسيف.
 .4يتحقؽ مف أنشطة التحسيف المخططة فيما إذا كانت تحدث األثر المطمكب أـ ال؟ (المجمع
التدريبي الرابع.)97 :2014 ،
كترل الباحثة أف التقييـ الفعاؿ لممدرسة يعمؿ عمى تحديد نقاط القكة كالضعؼ لدييا كيككف بمثابة
نقطة انطبلؽ لمتخطيط الناجح المبني عمى األدلة كالمعمكمات المستندة عمى الحقادؽ كالكثادؽ مما يساىـ
في ارتقاء عمؿ المدرسة كرسـ خطى كاثقة نحك تحقيؽ األىداؼ التي كضعتيا كتعمؿ جاىدة عمى
تحقيقيا ،كما أ ف التقييـ يساىـ في دراسة الحاضر كاستشراؼ المستقبؿ كرسـ صكرة كاضحة لو في
أذىاف القادميف عمى التخطيط كىذا يسيـ إيجابينا في تجنب األزمات كتبلفي حدكثيا كالعمؿ عمى الكقاية
منيا ،ككيفية االستعداد لمكاجيتيا في حاؿ كقكعيا.

87

المحور الثاني
إدارة األزمات وكفاياتيا
 مفيوـ األزمة مفاىيـ مرتبطة باألزمة أسباب األزمات خصائص األزمات مفيوـ إدارة األزمات إدارة األزمة واإلدارة باألزمة -مراحؿ تطور األزمات

 مراحؿ إدارة األزمات تصنيؼ األزمات وتعدد أنواعيا األساليب التقميدية إلدارة األزمة -االتجاىات الحديثة في التعامؿ مع األزمات

 أسباب األزمات المدرسية نماذج لبعض األزمات المدرسية مفيوـ الكفاية -أنواع الكفايات وتصنيفيا
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المحور الثاني
إدارة األزمات وكفاياتيا
تمييد:
يشيد العالـ حركة سريعة لمتغيرات كالتطكرات التي ال تيدأ في جميع مناحي الحياة التي شممت
العمكـ الحياتية كاألدبية كالتكنكلكجيا كاالتصاالت كالتربية كالثقافة فأضحى التغيير ىك الشيء الثابت في
عصر التحديات كالتغييرات ،كالحقيقة أف ىذه التطكرات كالتقمبات السريعة تؤدم إلى ظيكر أزمات قد
تككف فجادية أك متكقع حدكثيا في بعض األحياف مما دفع بالباحثيف كالعمماء بالبحث عف آليات تمنع أك
تحد مف حدكث األزمات دكاجراءات لمتعامؿ معيا لمحد مف أضرارىا كالكقاية مف حدكثيا في المستقبؿ.
في ىذا المحكر سيتـ استعراض مفيكـ األزمة ،كبعض المفاىيـ المرتبطة بيا ،كأسباب األزمات،
كخصادصيا ،كمفيكـ إدارة األزمات ،التطرؽ إلى مفيكـ إدارة األزمة كاإلدارة باألزمة ،كمراحؿ تطكر
األزمات ،كمراحؿ إدارتيا ،كتصنيؼ األزمات كتعدد أنكاعيا كاألساليب التقميدية كالغير تقميدية في إدارة
األزمات ،كأسباب األزمات المدرسية ،ثـ استعراض لمفيكـ الكفايات كأنكاعيا كتصنيفيا ،ككفايات إدارة
األزمات.


مفيوـ األزمة:

تعددت التعريفات كالمفاىيـ لتعريؼ األزمة كمصطمح إدارة األزمات كستعرض الباحثة بعضان مف ىذه

التعريفات كالمفاىيـ.

أو ًال :المفيوـ المغوي لألزمة:

تعكد األصكؿ األكلى الستخداـ كممة "أزمة" إلى عمـ الطب اإلغريقي القديـ ،كقد كانت ىذه

الكممة تستخدـ لمداللة عمى كجكد نقطة تحكؿ ميمة ،ككجكد لحظة مصيرية في تطكر مرض ما ،كيترتب
عمى ىذه النقطة إما شفاء المريض خبلؿ مدة قصيرة ،دكاما مكتو (أبك فارة.)21 :2009،
عرؼ الرازم ( )1976األزمة في معاجـ المغة العربيةػ بأنيا "تعني الشدة كالقحط ك(أزـ) عف

الشيء أمسؾ عنو" (الرازم.)15 :1976،

كيعرؼ معجـ كيستر( )Websterاألزمة بأنيا ":نقطة تحكؿ إلى األفضؿ أك األسكأ ،كىي

لحظة حاسمة ،أك كقت عصيب ،أم كضع كصؿ إلى مرحمة حرجة" ((Gove,1981:583
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ثانياً :مفيوـ األزمة اصطالحاً:

لقد تعددت التعريفات االصطبلحية لؤلزمة إال أنو يصعب تحديد مفيكـ األزمة ،نتيجة الختبلؼ

االستخداـ كالسياؽ المطبؽ مف قبؿ الباحثيف.

عرؼ فنؾ( )Finkاألزمة بأنيا ":نقطة تحكؿ في حياة المنظمة إلى األفضؿ أك األسكأ ،فيي حالة

مف عدـ االستقرار يحدث فييا تغير حاسـ في سير العمؿ في المنظمة ،قد يؤدم إلى نتادج مرغكب فييا

أك نتادج غير مرغكب فييا ). (Fink, 1986:15

كيشير أحمد( )2001بأف األزمة ىي لحظة حرجة كحاسمة يصاب بيا الفرد مككنة بذلؾ صعكبة
حادة في التصرؼ كتجعمو في حيرة بال غة ،كغير قادر عمى اتخاذ قرار صحيح ،كذلؾ مما يسبب لو
قصك انر في المعرفة كاختبلط األسباب بالنتادج كيزيد مف درجة المجيكؿ عف تطكرات ما قد يحدث
مستقببلن مف األزمة كفي األزمة ذاتيا (أحمد.)25 :2001،

كيؤكد الشعبلف ( )2002عمى أف األزمة "ىي تمؾ النقطة الحرجة أك الحاسمة التي يتحدد عندىا
مصير تطكرىا ،إما إلى األفضؿ دكاما إلى األسكأ الحياة أك المكت ،الحرب أك السمـ إليجاد حؿ لمشكمة
ما أك انفجار"(الشعبلف.)25 :2002 ،
عرؼ مينا ( )2004مصطمح األزمة بأنو يشتؽ مف طبيعة المنظمة كاألفراد كطبيعة البيدة ،التي
تتعمؽ بيا األزمة ،كمصطمح األزمة مشتؽ مف الكممة اليكنانية  Krisisكالتي تعني لحظة القرار
(مينا.)13 :2004،
كمف التعريفات يتضح أف األزمة ما ىي إال حدث مفاجئ ،يحدث خمؿ كارتباؾ في سير عمؿ
المنظمة مشكبلن نقطة تحكؿ في حياتيا ،مؤدينا إلى نتادج غير مرغكب بيا ،إذا كانت األطراؼ المعنية
غير مستعدة لمكاجيتيا كالعمؿ عمى احتكاديا بشكؿ سريع فعاؿ.

كىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ التي ترتبط بمفيكـ األزمة كتتداخؿ معو ،كيعتبرىا البعض مترادفات،
بينما يحرص آخركف عمى عدـ الخمط بينيا كيعمؿ عمى تميز كتعريؼ كؿ مفيكـ عمى حده.
ستعرض بعض المفاىيـ التي ترتبط باألزمة:
ا ا
 الكارثة
تعد أحد المفاىيـ الممتصقة باألزمات ،فيي حالة حدثت فعبلن كنجـ عنيا أضرار سكاء في الماديات أك
غير الماديات ،حيث تككف الككارث أسباب األزمات كلكنيا بالطبع ال تككف األزمة في حد ذاتيا

(عثماف.)106 :1998 ،
8:

بل مفاجدان يصيب المجتمع ،كيككف ىناؾ احتماؿ كبير
كيرل السكاح ( )2006بأف الكارثة "خم ن

لمتعرض ألخطار شديدة كىي تحتاج إلى تعبدة جيكد عظيمة لمكاجيتيا كالدعـ الخارجي ،كافة أجيزة

الدكلة ،المنظمات اإلقميمية ،كالدكلية كغيرىا مف داعميف ،سكاء حككمييف أك غير حككمييف"
(السكاح.)32 ،2006،
 المشكمة
يرل البعض أف المشكمة مف المفاىيـ الممتصقة باألزمة فعرفيا أبك فارة ( )2009بأنيا "ىي باعث
رديس يؤدم إلى إحداث حالة تستكجب البحث كالتحميؿ كالتفسير ،كىذه الحالة تككف في األغمب حالة
غير مرغكب فييا" كما نكه أبك فارة ،بأنو قد تككف المشكمة سببنا في كقكع األزمة التي تعاني منيا

المنظ مة ،كلذلؾ قد تككف كؿ أزمة ناجمة عف المشكمة ،كلكف ليس كؿ مشكمة تؤدم إلى أزمة (أبك فارة،
.)52 :2009
 أسباب األزمات:
تشير األدبيات التي تناكلت مكضكع األزمة بأف ىناؾ عدة أسباب تؤدم إلى حدكث األزمات،
كقد ذكر ماىر( )2006بعض األسباب التي قد تنتج عنيا األزمة كىي:
أ .سكء الفيـ :خطأ في استقباؿ كفيـ المعمكمات المتكافرة عف األزمة نتيجة قمتيا أك تداخميا.
ب .سكء التقدير :إما بالشؾ في المعمكمات أك إعطاء قيمة لممعمكمات مبالغ فييا ،نتيجة الثقة الزاددة
بالنفس.
ج .سكء اإلدارة :بسبب العشكادية أك االستبداد اإلدارم أك عدـ كجكد أنظمة لمعمميات اإلدارية.
د .تعارض المصالح أك األىداؼ :الختبلؼ شخصية أك اىتمامات أك ميكؿ أطراؼ الصراع ،كمف
ثـ أىدافيـ ككسادؿ تحقيقيا.
ه .األخطاء البشرية :ضعؼ قدرة كرغبة أطراؼ األزمة عمى التعامؿ معيا ،لغياب التدريب أك قمة
الخبرة أك انخفاض الدافعية.
و .الشادعات :استخداـ معمكمات كاذبة كمضممة كفي تكقيت كمناخ مف التكتر كالقمؽ يؤدم إلى
األزمة ،بسبب انعداـ الحقادؽ لدل الجميكر أك تخبط المسؤكليف.
ز .اليأس :اإلحباط أك عدـ القدرة أك فقداف األمؿ في حؿ المشكبلت كالذم يعزل إلى القمع اإلدارم
أك التدىكر في األنظمة اإلدارية.
ح .الرغبة في االبتزاز :تعريض متخذ القرار لضغكط نفسية كمادية كشخصية كاستغبلؿ أخطاءه مف
أجؿ صنع أزمة ،ككنتيجة لغياب الكازع الديني كاألخبلقي.
;8

ط .انعداـ الثقة في اآلخريف كفي المنظمة نتيجة الخكؼ أك االستبداد أك عدـ كفاءة اإلدارة.
ي .األزمات المتعددة :كتفتعؿ لمتمكيو عمى أزمات أكبر (ماىر.)25-23 :2006،
كمما سبؽ يتضح بعض األسباب التي قد تككف عامبلن كسببان رديسنا في حدكث األزمات.


خصائص األزمات:
إف ىناؾ مجمكعة مف الخصادص التي تميز األزمة كتجعميا كاضحة المعالـ ،مف ىذه الخصادص

ما يمي:
 .1قمة المعمكمات الكافية كاليامة كالضركرية لممنظمات كالمؤسسات كبالتالي تسكد حالة مف
الضبابية كالتخبط كعدـ الكضكح في التعامؿ مع األزمة.
 .2الدىشة كالمفاجأة كالسرعة الفادقة في كقكع األزمات كتتابع أحداثيا المعقدة.
 .3التشابؾ كالتعقيد في معطيات األزمة كتداخؿ المعمكمات.
 .4سيادة حالة مف الخكؼ كالرعب مف المجيكؿ كالخكؼ مف األزمات القادمة كالخكؼ مف حدتيا
كشدتيا كآثارىا.
 .5حدكث انييار كخسادر كعجز في المكارد قد تككف بشرية أك مادية أك كبلىما لممنظمات
اإلدارية.
 .6سيادة حالة مف االضطراب في العمؿ كعدـ التكازف في أداء الكظادؼ اإلدارية كالتعامؿ مع
اآلخريف.
 .7سيادة حالة مف اإلحباط النفسي بيف المدراء كالمكظفيف.
ىذا كقد أضاؼ اليحيكم ( )2006مجمكعة مف الخصادص لؤلزمة كىي:
 .1تمثؿ األزمة نقطة تحكؿ جكىرم ينطكم عمى درجة مف الغمكض كعدـ التأكد كالمخاطرة.
 .2تتطمب ق اررات مصيرية لمكاجيتيا أك حسميا.
 .3تسبب حالة عالية مف التكتر العصبي كالتشتت الذىني كذلؾ النطكاديا عمى عنصر المفاجأة.
 .4تيدد القيـ العميا كاألىداؼ الرديسة لممنظمة.
 .5فقداف أحد طرفي األزمة أك كبلىما السيطرة عمى مجرياتيا.
 .6تتطمب األزمة معالجة خاصة كامكانيات ضخمة (اليحيكم.)64 :2006،
كمف السابؽ يتضح أف خصادص األزمات تتسـ بعنصر المباغتة كالمفاجأة ،محدثة خمؿ في سير
عمؿ المؤسسة ،كتعطيؿ ألداء دكرىا الطبيعي.
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مفيوـ إدارة األزمات:
تعددت المفاىيـ حكؿ إدارة األزمات بتعدد الباحثيف كالكتاب كاختبلؼ كجيات النظر حكؿ كيفية
تناكليـ إلدارة األزمة كالتعامؿ معيا دكاف كانت ىناؾ سمات مشتركة بينيـ كفيما يمي استعراض
لبعضيا.
عرفيا العمارم ( )1993بأنيا "العمؿ عمى تجنب تحكؿ النزاع إلى صراع شامؿ بتكمفة مقبكلة
ال تتضمف التضحية بمصمحة أك قيمة جكىرية كيقصد بيا النزاع ىنا ،أم نزاع ينشأ عمى أم
مستكل مف مستكيات العبلقات اإلنسانية أك في مجاؿ مف مجاالتيا في العبلقات الدكلية" (العمارم،
.)43 :1993
كيعرفيا لترجكتكىف ) (Little Jotohnبأنيا "عبارة عف نظاـ يستخدـ لمتعامؿ مع األزمات مف
أجؿ تجنب حدكثيا كالتخطيط لمحاالت التي ال يمكف تجنبيا كاجراء التحضيرات لؤلزمات التي يمكف
التنبؤ بحدكثيا كىك نظاـ يطبؽ لمتعامؿ مع ىذه الحاالت عف حدكثيا الطارئ بغرض التحكـ في
النتادج كالتخفيؼ مف حدة آثارىا التدميرية").)Litter Jotohn,1998, p8
كيشير أبك قحؼ ( :)2002بأنيا مجمكعة االستعدادات كالجيكد اإلدارية التي تبذؿ لمكاجية أك
الحد مف اآلثار السمبية المترتبة عمى األزمة (أبك قحؼ.)84 :2002 ،
كيؤكد فريد كعجكة (" )2005أنيا عممية تخطيط استراتيجي تستمزـ قياـ إدارة المنظمة باتخاذ
مجمكعة مف الق اررات في ظركؼ يسكدىا التكتر كعدـ اليقيف في كقت محدد تستيدؼ االستجابة
السميمة ألحداث األزمة كمنع تصاعدىا ،كالتقميؿ مف النتادج السمبية إلى أقؿ حد ممكف بما يسمح
لممنظمة بامتبلؾ قدر أكبر مف السيطرة عمى مقدراتيا كتزيؿ المخاطر في اتجاه استعادة أكضاعيا
الطبيعية" (فريد كعجكة.)175 :2005،
كيعرفيا أبك العبل ( )2013بأنيا "أسمكب إدارم لمتعامؿ مع األزمات باستخداـ أساليب منيجية
عممية سميمة تتمثؿ في التخطيط ،كالتنظيـ كالتكجيو ،كالمتابعة كتشكيؿ أعضاء فريؽ األزمات
كالقيادة كنظـ االتصاؿ كالمعمكمات كالتقكيـ (أبك العبل)150: 2013 ،
كمف خبلؿ التعريفات السابقة ،نبلحظ بأف عمى اختبلؼ أصحابيا كجنسياتيـ إال أنيـ اتفقكا
عمى استخداـ األسمكب العممي في مكاجية األزمة لمحد مف تفاقميا كالعمؿ عمى احتكاديا كتجنب
حدكثيا في المستقبؿ.

=8

كعطفان عمى ما سبؽ يمكف لمباحثة تعريؼ إدارة األزمة :بأنيا عممية منظمة لتكجيو األفراد لمعمؿ

في الظركؼ كاإلمكانات المتاحة أثناء حدكث األزمة كالقدرة عمى اتخاذ الق اررات المناسبة كالسريعة
مف ضمف البدادؿ المتاحة لمخركج مف األزمة بأقؿ األضرار عبر قيادة فاعمة.


إدارة األزمة واإلدارة باألزمة:
ىناؾ اختبلؼ بيف إدارة األزمة كاإلدارة باألزمة بالرغـ مف تشابو المصطمحاف فالمعني يختمؼ

اختبلفان كميان كستعرض الباحثة فيما يمي ما أكرده بعض الباحثيف بيذا الصدد.
يرل مصطفى (:)2005أف ىناؾ اختبلفا كبي ار بيف إدارة األزمة كاإلدارة باألزمة كيكمف في ىذا
االختبلؼ في أف اإلدارة باألزمة تمعب فييا األىداؼ دكر القكة الضاغطة بالنسبة لعممية اتخاذ الق اررات،
فيي تسعى لتحقيؽ بعض األىداؼ التي كاف يصعب تحقيقيا في الظركؼ العادية.
أما إدارة األزمة فتسعى إلى تحقيؽ إعادة التكازف لممنظمة ،كىذا يعتمد عمى االستعداد كالمعرفة
كالكعي كاإلدراؾ كاإلمكانات المتاحة ،أم سرعة استيعاب المكقؼ األزمكل كتككيف رؤية كاضحة كأىداؼ
محددة لمتغمب عمييا (مصطفى.)484-483 :2005 ،
كيمكف لمباحثة أف تكضح االختبلؼ بيف إدارة األزمة دكادارة األزمة مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي:
جدوؿ(  )1االختالؼ بيف إدارة األزمة واإلدارة باألزمة

إدارة األزمة

اإلدارة باألزمة

تجنب األزمة :السرعة في التعامؿ مع المكاقؼ افتعاؿ األزمة :تييدة الظركؼ كالمناخ المناسب الفتعاؿ
الطاردة كمعالجة الخمؿ كتقميؿ المخاطر.

األزمة.

تيدؼ إلى التغمب عمى األزمة كقت حدكثيا

تيدؼ إلى خمؽ بيدة عمؿ يسكدىا التكتر مف أجؿ

كتقميؿ المخاطر كتجنب سمبياتيا قدر المستطاع

إنجاز األعماؿ أك تحقيؽ أىداؼ كغايات محددة.

كالحد مف الخسادر.
جدكؿ ( )1مف إعداد الباحثة



مراحؿ تطور األزمات:

تشير أدبيات عمـ إدارة األزمات إلى أف األزمة تمر في عدة مراحؿ دكاف كاف ىناؾ اختبلؼ بيف الباحثيف
في مسميات المراحؿ إال إنو يكجد تكافؽ في المضمكف كنذكر أحد ىذه التقسيمات كقد قسمت المراحؿ
التي تمر بيا األزمة إلى المراحؿ اآلتية( :أبك فارة.)38-36: 2009،
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 .1مرحمة الميالد  :في ظؿ ىذه المرحمة يككف ىناؾ بكادر تمكح في األفؽ تنذر بأخطار غير معركفة
المعمـ كاالتجاه كالحجـ،
بعد فيناؾ إحساس مبيـ بكجكد شيء ما كينذر باقتراب كقكع خطر مجيكؿ َ
كاألزمة في الغالب ال تنشأ مف ف ارغ كانما ىي نتيجة مشكمة ما تتـ معالجتيا بالشكؿ المبلدـ كمف
ىنا يأتي دكر القيادة في عمؿ مؿ ما ىك ممكف مف أجؿ القضاء عمى األزمة في ميدىا قبؿ أف
تنمك كتتفاقـ كتصؿ لمرحمة الصداـ.

 .2مرحمة النمو واالتساع :في ىذه المرحمة يزيد اإلحساس باألزمة دكادراكيا في المنظمة ،كلـ تعد إدارة
المنظمة قادرة عمى إنكارىا كال يمكف تجاىميا حيث تدعميا محفزات ذاتية مستمدة مف ذات األزمة

ككذا محفزات خارجية استقبمتيا األزمة كتفاعمت معيا.

 .3مرحمة النضوج :كىنا تككف األزمة قد بمغت ذركة قكتيا كعنفكانيا ،كباتت السيطرة عمييا كعمى آثارىا
صعبة جدان أك شب و مستحيمة كتجد المنظمة نفسيا في حالة مف الصداـ الشديد مع ىذه األزمة
كتداعياتيا ،مما قد يؤدم إلى إحداث تغييرات ىيكمية كجكىرية في تصميـ المنظمة ،كفي ىذه

المرحمة الصداـ ال مفر منو.
 .4مرحمة التقمص (االنحسار) :تبدأ األزمة باالنحسار كالتقمص بعد أف يقع التصادـ العنيؼ ،حيث
يؤدم التصادـ إلى تفكؾ ىذه األزمة كافقادىا جزءا كبي ار مف قكتيا كطاقتيا ،كمف األمكر التي تشجع
عمى التراجع ىي استجابة إدارة المنظمة لمضغكط الناجمة عف قكم األزمة ،كالقياـ بإحداث التغييرات
المطمكبة التي تكفؿ إنياء األزمة.
 .5مرحمة االختفاء أو ما بعد األزمة :تصؿ األزمة إلى ىذه المرحمة عندما تفقد بشكؿ كامؿ قكة الدفع
المكلدة ليا أك لعناصرىا حيث تتبلشي مظاىرىا كينتيي االىتماـ بيا كيغيب الحديث عنيا.
كالمطمكب في ىذه المرحمة ىك إعادة البناء كليس التكيؼ مع الكاقع الجديد بعد األزمة ،حيث تقكد
عممية إعادة البناء إلى عبلج اآلثار كالنتادج كاسترجاع كفاءة المنظمة كفاعميتيا دكاكسابيا خبرات
كقدرات عالية في إدارة أسباب ىذا النكع مف األزمات كنتادجيا (أبك فارة.)38-36 :2009 ،


مراحؿ إدارة األزمات:
تتعدد المراحؿ التي تمر بيا إدارة األزمة كقد حددىا الدليمي( )2012فيما يمي:
 .1تخفيؼ حدة األزمة.
 .2االستعداد لؤلزمة.
 .3التصدم لؤلزمة.
 .4إعادة التكازف (الدليمي.)125 :2012،

95

كىناؾ مف أرل أف إدارة األزمة تمر عبر مراحؿ عدة كىي:
المرحمة األولي :اكتشاؼ إرشادات اإلنذار:
تتضمف ىذه المرحمة استشعار اإلنذار المبكر الذم ينبئ بقرب كقكع األزمة ،حيث يتمثؿ
التصرفات التي تتخذ لمحد مف أسباب األزمة .كالتقميؿ مف مخاطرىا ،إال أف إشارات اإلنذار المبكر قد
تعد مشكمة لدل المديريف نظ ار الختبلؼ قدراتيـ في التنبؤ باحتماليا كفقان لخصادصيـ الشخصية

كمستكل تأىيميـ ،لذلؾ فإف احتكاء ىذه اإلشارات كالتعامؿ معيا يتكقؼ عمى ميارة ككفاءة المديريف في
التقاط اإلشارات الحقيقة كاليامة حتى يسيؿ التعامؿ معيا (الحمبلكم ،1995،ص .)37
المرحمة الثانية :التعامؿ مع األزمة:
كتتضمف ىذه المرحمة عدة إجراءات كىي:
 االستعداد والوقاية:

في ىذه مرحمة يككف اليدؼ التحضير كاالستعداد لكؿ االحتماالت التي أسفرت عنيا المرحمة
األكلي ،كيككف التحضير كاالستعداد ،بكضع خطة متكاممة لمجابية األزمة ،كبالطبع تقكـ ىذه الخطة
عمى تقدير كتحديد المتطمبات المادية كالمالية كالبشرية مع تدريب األفراد كالمجمكعات عمى القياـ
بأدكارىـ بكفاءة كفاعمية (ابف عبد اهلل.)30 :2003،
 مرحمة المجابية:
كىي المرحمة الحاسمة كالرديسة في إدارة األزمة ،حيث يتكقؼ عمييا حجـ الخسادر التي ستمحؽ
بالمدرسة ،كفي المرحمة يتـ التدخؿ لمعالجة األزمة مف خبلؿ المعرفة كاإلحاطة الشاممة كالكاممة كالدراية
بالسيناريكىات البديمة ،كالسيناريك المعتمد لمتدخؿ في األزمة ،دكاسناد المياـ ،كتكزيع األدكار ،ككضع

االحتماالت لكؿ عنصر ،كتتـ معالجة الزمة مف خبلؿ مجمكعة المياـ األساسية ،كالمياـ الثانكية

كالتكميمية (أحمد.)40 :2001،
المرحمة الثالثة :ما بعد األزمة:
كتتضمف ىذه المرحمة عدة إجراءات منيا:
 استعادة النشاط:
ىي عبارة عف العمميات التي تقكـ بيا إدارة المدرسة التي نجحت في احتكاء أضرار األزمة
المدرسية ،بغرض استعادة تكازنيا كمقدرتيا عمى ممارسة أعماليا كنشاطاتيا االعتيادية قبؿ تعرض
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المدرسة لؤلزمة  ،حيث البد أف تتكافر لممدرسة خطط طكيمة كقصيرة األجؿ إلعادة األكضاع لما كانت
عميو قبؿ األزمة كاستعادة مستكيات النشاط ،كذلؾ يتطمب قدرات فنية دكادارية دكامكانيات كبيرة كدعمان
ماليان (أحمد.)36 :2002،
 التعمـ (االستفادة مف األزمة):
المرحمة األخيرة ىي التعمـ المستمر دكاعادة التقييـ لتحسيف ما تـ إنجازه في الماضي ،حيث البد
مف دراسة كتحميؿ األحداث كاستخبلص الدركس كالعبر مف تمؾ األزمة أك مف األزمات المشابية التي
يمكف لممؤسسة أف تقع فييا كتيتـ ىذه المرحمة ببمكرة ككضع الضكابط لمنع تكرار حصكؿ األزمة التي تـ
التعامؿ معيا (حمدكنة ،2006،ص .)33


تصنيؼ األزمات وتعدد أنواعيا:
إف األزمات كالككارث رافقت اإلنساف منذ أف كجد عمى ىذه األرض كقد تعددت األزمات كاختمفت

طبيعتيا كأصنافيا طبقا لؤلسباب المختمفة التي أدت إلى ظيكرىا.
أوالً :األزمات وفقاً ألسباب الحدوث:
صنفت المبل ( )2015األزمات كفقان ألسباب حدكثيا إلى:
 .1كوارث طبيعية :ناجمة عف قكل فكؽ سيطرة البشر ،مثؿ الزالؿ كاألعاصير كالفيضانات كالجفاؼ
كغيرىا ،كىي تسبب خسادر مادية كبشرية ،كقد تؤثر بشكؿ إيجابي في تماسؾ المجتمع ،حيث
تساعد الدكؿ بعضيا بعضان ،كما حدث في زلزاؿ (ىايتي) ك(إعصار تسكنامي).

 .2أزمات وكوارث بشرية مف صنع اإلنساف :كىي ناجمة عف تصرفات يقكـ بيا البشر ،كمف
أمثمتيا :المخاطر المدمرة الناجمة عف التسمح كأعماؿ القتؿ العمد كالحركب كخبلفات العمؿ
كتدمير البيدة كغيرىا (المبل.)61 :2015،
ثانيا :األزمات وفقا لدرجة الشدة:
أشارت المبل إلى نكعيف مف األزمات كفقا لدرجة شدة األزمات كىما:
 .1أزمات خفيفة كيككف تأثيرىا عمى البيدة الداخمية كالخارجية محددا ،كيسيؿ التعامؿ كالتعاطي معيا
كعبلجيا.
 .2أزمات بالغة الشدة في تأثيرىا ،كتدار مف خبلؿ العمؿ عمى تفتيت األزمة كتجزدتيا إلى أجزاديا
الرديسة(المبل.)63 :2015،
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ثالثا :األزمات وفقا لمعدؿ التكرار:
تصنؼ األزمات مف حيث تكرارىا كما أشار أبك فارة ( )2009إلى :أزمات دكرية كأخرل غير دكرية.
األولي :تعصؼ بالنظاـ كالمؤسسة بصكرة دكرية في األغمب نتيجة أسباب خارجية معظميا اقتصادية.
الثانية :ال ترتبط في حدكثيا بأسباب متكررة ،كتحدث بصكرة عشكادية كمف الصعب تكقعيا ،كتتطمب
استخداـ نظاـ فاعؿ لتكقع األزمات ،حتى تككف نتادجيا عير مدمرة كمف أمثمتيا :األزمات الناتجة عف
األحكاؿ الجكية السيدة كالزالؿ كالبراكيف.
رابعا :التصنيؼ وفقا لمستوى الحدوث كما ذكرىا أبو فارة(:)2009
ىناؾ أزمات تحدث عمى المستكل الكمي لمدكلة ،كىذا النكع يتطمب جيدا كبير إلدارتيا كمعالجتيا
كمنيا أزمات تتعمؽ بالنظاـ السياسي ،كأزمات تتعمؽ باألكضاع األمنية الداخمية لمدكلة ،أك تتعمؽ
باألكضاع األمنية الخارجية أك بالجانب االقتصادم كاألزمة االقتصادية كأزمة الطاقة كاألزمة الغذادية،
أك بالنظاـ االجتماعي.
أما األزمات عمى المستكل الجزدي ،فيي تحدث عمى مستكل المنظمة كتككف تأثيراتيا محدكدة،
كأحيانا ال يككف ليا تأثيرات تذكر.
وأضاؼ أبو فارة ( )2009تصنيفاً وفقاً لدرجة التأثير:
كيتـ تصنيؼ األزمات كفقا لدرجة التأثير فيناؾ ،أزمات ذات تأثير جكىرم ،تؤثر بصكرة
كاضحة في كظادؼ النظاـ ،كقد تؤدم إلى تيديد استمرار كجكد المنظمة في أكقات ذركة اإلنتاج،
كأزمة انقطاع إمدادات خطكط اإلنتاج مف المكاد الخاـ ،كأزمة انقطاع المخزكف مف الغذاء ،كأزمات
ىامشية عابرة ال تؤدم إلى آثار مدمرة أك جكىرية مثؿ أزمة انقطاع إنتاج سمعة ،ثـ إيجاد بديؿ ليا
بصكرة سريعة (أبك فارة.)111-112 :2009 ،



األساليب التقميدية وغير التقميدية إلدارة األزمة:
تعددت األساليب كتنكعت االستراتيجيات في إدارة األزمات ،حيث يتكقؼ استخداـ أيا منيا عمى
الظركؼ المكضكعية لؤلزمة كاإلمكانات المتاحة كالقدرات الشخصية كاإلدارية لمقادميف عمى مكاجية
األزمات كالتصدم ليا.
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أوال :األساليب التقميدية إلدارة األزمة:
قبؿ عرض األساليب التقميدية يجدر باإلشارة إلى أف ىذه األساليب قد فقدت مقدرتيا عمى حؿ
العديد مف األزمات في الكقت الحالي كذلؾ لعدة أسباب أكردىا (أبك فارة ،2009،ص.)273-272
 االنتشار الكاسع لمكعي كالمعرفة في ظؿ الفضاديات كاالنترنت.
 االنتشار الكاسع لمثقافة كالعمكـ.
 تعدد كتنكع الثقافة المحمية كالعالمية.
 تعاظـ دكر جمعيات حقكؽ اإلنساف.
 زيادة دكر التشريع كالقضاء عمى القضاء عمى المستكل المحمي كعمى المستكل الدكلي
كالعالمي.
 نظرة أفراد المنظمات كاتجاىات المجتمع نحك استخداـ ىذه األساليب فيي تثير االستيجاف
كاالحتقار كالسخط ،كصار استخداميا أك مجرد التمكيح باستخداميا كىك سبب أساسي يبرر
لممجتمع اتخاذ مكاقؼ سمبية تجاه ىذه المنظمة كالدعكة إلى مقاطعتيا كمقاطعة منتجاتيا
ككافة أشكاؿ التعامؿ كالتعاكف معيا.
ومف ضمف األساليب التقميدية إلدارة األزمة:
 .1أسموب النعامة:
المقصكد بو ىك أسمكب اليركب ،كتختمؼ أشكاؿ اليركب المباشر ،كاليركب غير المباشر،
كالتنصؿ مف المسدكلية ،كالتركيز عمى جانب آخر.
 .2أسموب القفز فوؽ األزمة:
أم محاكلة تجاىؿ قيمة األزمة ،كيؤدم ىذا األسمكب غالبنا إلى ترؾ النار تحت الرماد حيث قد

يعتقد المسدكؿ نفسو كالمحيطكف بو في مجتمع األزمة أنو قد تـ السيطرة عمييا غالبا في حيف أنيا
تستعد لمظيكر مرة أخرل كيككف تأثيرىا أكثر قكة (األمير .)96 :2003
 .3اإلسقاط:
حيث يعمؿ المسدكؿ عمى تغطية قصكره في مكاجية األزمة بتركيز األضكاء عمى عيكب
اآلخريف ،كالقصكر في أداديـ كغالبا ما يركز عمى أنو قد حذرىـ كثي ار مف ذلؾ ،كال يقتصر ىذا اإلسقاط
عمى المرؤكسيف فقط ،كلكنو قد ال يمتمؾ إلى الرداسات األعمى (ىبلؿ.)24 :2004،
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 .4إنكار األزمة بمعني التعتيـ اإلعالمي:
تستخدـ ىذه الطريقة في ظؿ إدارة ديكتاتكرية شديدة التسمط ترفض أم اعترافات بكجكد خمؿ
في الكياف اإلدارم الذم تشرؼ عميو ،كىي إدارة شديدة الحساسية ضد أم نقد يكجو إلييا ،كمف ثـ تمجأ

إلى التعتيـ عمييا دكانكار حدكث األزمة ،بؿ االدعاء بسبلمة المكقؼ اإلدارم كأف المكقؼ الحالي يمثؿ
أفضؿ األكضاع حيث يمثؿ قمة االزدىار كالركاج.
 .5عزؿ قوى األزمة:
يقكـ المدير برصد كتحديد قكم األزمة كعزليا عف بؤرة األزمة دكابعادىا عف تيار األزمة كفقا ليذه
الطريقة يتـ تصنيؼ قكل األزمة إلى أنكاع عدة ىي قكل صانعة كمؤيدة لؤلزمة كقكل ميتمة لؤلزمة
(الخضيرم ،ب ،ت.)194:
 .6أسموب كبت األزمة:
كيطمؽ عميو أسمكب تأجيؿ ظيكر األزمة كيتـ التعامؿ مع األزمة بدرجة عالية مف العنؼ مف أجؿ

القضاء عمييا في مراحميا األكلى  ،كما يجرم التركيز عمى إضعاؼ قكل األزمة مف خبلؿ التخمص مف
قادتيا كالتخمص مف أم قيادات جديدة قد تبرز كالقضاء عمى كؿ محاكالت التجدد التي تسعى قكل

األزمة لتحقيقيا (أبك فارة.)275 :2009 ،
 .7أسموب بخس األزمة:

ال
تيدؼ ىذه الطريقة إلى التقميؿ مف شأف األزمة كمف تأثيرىا كمف نتادجيا ،كلكف يتعيف أك ن

االعتراؼ باألزمة كحدث تـ فعبل ،كلكنو حدث غير ميـ ،قميؿ الشأف سيتـ التعامؿ باألساليب المناسبة
لمقضاء عميو حتى يستعيد الكياف اإلدارم تكازنو كأداء عناصره بشكؿ سميـ (حمدكنة.)43 :2006 ،
 .8أسموب تنفيس األزمة:
كفكرة ىذا األسمكب ىي إيجاد قضايا فرعية كجزدية تتعمؽ بأسباب كدكافع األزمة ،كالعمؿ عمى
إثارتيا مما يؤدم إلى إشعاؿ قكم األزمة في ىذه القضايا فيؤدم إلى استنزاؼ جانب مف قكة األزمة كمف
ىنا ،فإف شدة غمياف "بركاف األزمة" تقؿ ،كربما ال تقع ىذه األزمة مستقببل ،دكاذا كقعت فإنيا تقع بصكرة
ضعيفة تسيؿ السيطرة عمييا(أبك فارة.)275 :2009 ،
 .9إخماد األزمة:
تقكـ عمى الصداـ العمني كالصريح مع كافة القكل التي يضميا التيار األزمكم ،كيتـ تصنيفيا بعنؼ
بالغ كبدكف مراعاة ألم مشاعر أك قيـ كعادة ال يمجأ إلى ىذه الطريقة إال عندما تككف األزمة قد كصمت
إلى حد التيديد الخطير (أحمد ،2002 ،ص.)40
9:

ثانيا :االتجاىات الحديثة في التعامؿ مع األزمات:
يعتبر األسمكب العممي األكثر ضماننا لمسيطرة عمى األزمة كتكجييا إلى مصمحة الكياف أك مجتمع

األزمة .كيرتكز ىذا األسمكب كما ىك مكضح بالشكؿ رقـ ( )3عمى إتماـ المراحؿ التالية ،كما ذكرىا
عبداهلل (.)2003
 .1الدراسة المبدئية ألبعاد األزمة:
كيككف اليدؼ منيا تحديد العكامؿ المشتركة في األزمة كتحديد أسباب االحتكاؾ الذم أشعؿ
المكقؼ كتحديد المدل الذم كصؿ إلييا المكقؼ مف حيث ترتيب العكامؿ المشتركة كالمؤثرة حسب
خطكرتيا مع تحديد القكم المؤيدة كالمعارضة لكي نستطيع تحديد نقطة البداية لممكاجية.
 .2الدراسة التحميمية لأل زمة:
كىي تعمؿ عمى التفرقة الكاضحة بيف الظكاىر كاألسباب كالػتأكد مف المصادر بحيث تحدد دكر
العنصر البشرم كتأثيره في ظيكر األزمة ككذلؾ دكر العكامؿ الطبيعية كالعكامؿ التكنكلكجية كأسباب
الخمؿ الذم أدم إلى حدكث األزمة ،كيتـ أيضا تحميؿ كمعرفة العناصر المشتركة في صناعة األزمة
كنسبة تأثير كؿ منيا عمى حدكث االشتعاؿ في المكقؼ كالمرحمة التي كصمت إلييا دكرة حياة األزمة
كمف ثـ يتـ كضع طبيعة كتكاليؼ األخطار الناتجة عف األزمة كأثر الكقت عمى انتشارىا كتحديد
اإلمكانيات التي يمكف الحصكؿ عمييا في كقت مناسب الستخداميا.
 .3التخطيط لممواجية والتعامؿ مع األزمة:
كىذه المرحمة تعتمد عمى ما تـ ذكره بحيث تبدأ بتحديث األىداؼ كتنتيي بكضع عدد مف الحمكؿ
كالبدادؿ مف خبلؿ الفيـ الكامؿ لمبيانات كالتركيز عمى تحقيؽ األىداؼ كينتج عنيا خطة المكاجية
لمتحرؾ في االتجاىات التالية:
 االستعداد لممواجية :كىنا يتـ اتخاذ مجمكعة مف الق اررات المتنكعة مثؿ تحديد مجمكعة مف
اإلجراءات الكاجب اتخاذىا لحماية كؿ ما يحيط أك ذات صمة بمنطقة كمجاؿ األزمة كترتب ىذه
اإلجراءات طبقنا لما يساعد عمى تقميؿ الخسادر التي تعمؿ عمى كقؼ التدىكر كتحديد نكع

المساعدات المطمكبة مف جيات يمكف االستعانة بيا كطمبيا إلعطاء التعميمات كالتحذي ارت
البلزمة لؤلفراد المشاركيف في المكاجية كالمتكاجديف في مجاؿ األزمة ممكف اتخاذ الق اررات أخرل
بخصكص إعادة ىيكمية المكارد لبشرية كالفنية المتاحة كتحديد المسدكليات كالتعامؿ مع المشاعر
اإلنس انية مثؿ الحماس كالخكؼ كالذعر في اتجاه عدـ انتشار األزمة كيتـ أيضا تحديد نكع
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المعمكمات كأكقات صدكرىا كمف ثـ تنظيـ عمميات االتصاؿ داخؿ مجاؿ األزمة نفسو مف
الداخؿ ككذلؾ مع الجيات كالمنظمات خارج مجاؿ األزمة.
 التفاعؿ مع األزمة :كىي خطة المكاجية الفعمية كالتعامؿ مع األزمة مباشرة مف حيث كقؼ
تدىكر المكقؼ ،تقميؿ الخسادر ،السيطرة عمى المكقؼ ،تكجيو المكقؼ إلى المسار الصحيح،
كمعالجة اآلثار النفسية كاالجتماعية الناتجة عف األزمة ،كتطكير األداء العممي بصكرة أفضؿ
مما سبؽ ،كاستخداـ أنظمة كقاية كمناعة ضد نفس النكع مف األزمات أك األزمات المشابية.
شكؿ(  ) 3األسموب العممي في مواجية األزمات

المصدر(:عبد اهلل.)146 :2003،
كأكرد الحريرم ( )2010المنيج العممي المتكامؿ في التعامؿ مع األزمات في النقاط التالية:
 االحتياط المسبؽ لمكاجية األزمات.
 تكضيح كافة جكانب األزمة.
 دراسة كتحميؿ أركاف األزمة.
 تقسيـ األزمة إلى عناصر كاضحة.
 إعداد فريؽ لمكاجية األزمات.
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 االستعداد لتحمؿ أعباء كتكاليؼ األزمة.
 معرفة متطمبات التعامؿ األزمة بإيجابية.
 حرماف ككبح كعقاب الجيات المسدكلة عف األزمة.
 تشجيع األبحاث العممية كالدراسات اإلدارية لمقضاء عمى األزمة.
 محاصرة األزمة كاستيعاب كؿ عكامميا كافراغيا مف محتكاىا دكابطاؿ مفعكليا
(الحريرم.)76 :2010،
 أسباب األزمات المدرسية:
تتعدد األسباب كتختمؼ في تسببيا لنشكء األزمات ،كقد يرجع بعضيا ألسباب تتعمؽ بالمنظمة
نفسيا (المدرسة) ،كىي أسباب داخمية مثؿ :األسباب اإلدارية كالتنظيمية كالتكنكلكجية ،كأسباب فردية
كاجتماعية كمنيا ما يتعمؽ باإلدارة المدرسية ،أك قد تككف أسباب خارجية تخرج عف نطاؽ المدرسة كمنيا
أسباب اقتصادية كأسباب سياسية أك ثقافية.
أوال :أىـ األسباب الداخمية التي مف شأػنيا توليد األزمات المدرسية فيما يمي:
 .1تعارض المصالح مع األىداؼ:
حينما تختمؼ كجيات النظر أك تختمؼ المصالح أك األىداؼ ينشأ صراع بيف الكيانات أك
األفراد أك بيف المديريف أك بيف األقساـ ،األمر الذم قد يؤدم إلى األزمات ،كمف أىـ أسباب تعارض
المصالح كاألىداؼ انعداـ االحتراـ المتبادؿ ،كعدـ احتراـ خطكط السمطة كالعبلقات التنظيمية كالمقاءات
كعدـ كجكد نظاـ لمرقابة كالمتابعة كاألداء (آؿ الشيخ.)20 :2008 ،
 .2عندما تتعارض األىداؼ مع األطراؼ المختمفة:
يككف ذلؾ مدعاة لحدكث أزمة بيف تمؾ األطراؼ خصكصان إذا جمعيـ عمؿ مشترؾ ،فكؿ طرؼ

ينظر إلى ىذا العمؿ مف زاكيتو كالتي قد ال تتكافؽ مع الطرؼ اآلخر (الشعبلف.)49 :2002 ،
 .3ضعؼ القيادة في المدرسة:

القيادة اإلدارية غير المبلدمة مثؿ عدـ قدرة المديريف عمى تحمؿ المسؤكلية كعدـ ثقة المديريف مف
مرؤكسييـ ،كعدـ تمتع المديريف بالقدرة عمى التنبؤ باألحداث المستقبمية ،ككضع األحداث السابقة فقط
في بؤرة اىتماميـ ،كسكء استخداـ القكل العاممة ،كانعداـ الثقة فيما بينيـ بالعمؿ عمى إشاعة الصراع
الداخمي بيف األفراد مما يترتب عميو حدكث أزمة داخمية في مدرستو (العمارم.)219 :1993 ،
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 .4الخوؼ الوظيفي:
كما يترتب عمى ذلؾ مف غياب التغذية الراجعة ،كعدـ اعتراؼ المعمميف بأخطاديـ ،كانعداـ الثقة بيف
المعمميف كتغميب المصمحة الخاصة عمى العامة (اليحيكم.)9 :2006 ،
ضعؼ اإلمكانيات المادية كالبشرية كمف أمثمتيا:
 ضعؼ أنظمة المعمكمات كما ينتج عنيا.
 عدـ كجكد معمكمات دقيقة كسميمة تساعد عمى اتخاذ القرار الرشيد.
 مشاركة أفراد غير مؤىميف كغير مدربيف ،مما يؤدم إلي تفاقـ األزمة كتطكرىا ،كمضاعفة
الخسادر الناتجة عنيا (الميدم كىيبة.)480 :2002،
 .5ضعؼ العالقات اإلنسانية:
ضعؼ العبلقات اإلنسانية بيف العامميف في المنظمة يؤدم إلى التعصب في الرأم كالتخبط في
اتخاذ القرار كانعدـ الثقة كالكالء لممنظمة يؤدم إلى األزمة (مصطفي.)480 :2005،
 .6غياب نظاـ الرقابة واالتصاؿ:
عدـ إجراء مراجعة دكرية لممكاقؼ المختمفة مما يترتب عمى ذلؾ عدـ التعمـ مف األخطاء كعدـ
الترحيب باآلراء الجديدة كالحمكؿ المبتكرة خبلؿ عقد االجتماعات يبيف عيكب نظـ الرقابة كاالتصاؿ
(شريؼ.)409 :1996 ،
 .7تجاىؿ إشارات اإلنذار المبكر:
التي تشير إلى إمكانية حدكث األزمة مثؿ :شكاكم أكلياء األمكر كالتي يمكف أف تككف مؤش نار لكجكد

فشؿ أك جكانب قصكر بشكؿ عاـ (أحمد.)28 :2002،
 .8اإلشاعات:

كثي ار ما تككف اإلشاعات سببنا ىامان في تككيف األزمات حيث يتـ تسخير اإلشاعة باستخداـ مجمكعة

حقادؽ صادقة قد حدثت فعبل كمممكسة مف جانب قطاع كبير مف األفراد ،دكاحاطتيا بيالة كبيرة مف
البيانات كالمعمكمات الكاذبة كالمضممة دكاعبلنيا في تكقيت معيف ،كفي إطار مناخ كبيدة محيطة تـ
إعدادىا بشكؿ معيف ،كمف خبلؿ استغبلؿ حدث معيف تحدث األزمة ،كمف أمثمة ىذا النكع مف األزمات

إشاعة تخفيض الحكافز لدل المعمميف ،أك االستغناء عف عدد متزايد مف المعمميف (العمار:2003 ،
.)35
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ثانيا :األسباب الخارجية:
أسباب خارجة عف قدرات االنساف كبالتالي ال يمكف التحكـ فييا كال التنبؤ بحدكثيا مثؿ الزلزاؿ
كالحركب كالتقمبات الجكية الحادة.
كيمكف أف تنشأ األزمة ألسباب أخرل مثؿ:
 أزمات نشأت بسبب كباء مرضى.
 أزمات نشأت بسبب اختبلؼ الديانات.
 أزمات نشأت بسبب احتقاف التاريخ بترسبات الماضي.
 أزمات نشأت بسبب نظاـ جديد ال يحسف السيطرة عمى الكسادؿ (اليميـ.)208 :2004،
ترل الباحثة أف أسباب حدكث األزمات متعدد كمتنكع كما ىك متجدد حسب طبيعة الككف ،ال يعرؼ
كنظر لتشعب نكاحي الحياة كتعدد مجاالتيا فإف حدكث األزمات
نا
ثبات كاستكانة كديدنو التغيير المستمر
ليك أمر كاقع ال مفر منو .كقد حاكؿ الباحثيف لكضع االستراتيجيات كاإلجراءات البلزمة لمحد منيا

كاالستعداد ليا كتخفيؼ حدتيا.

وىناؾ أسباب قد يختص بيا قطاع غزة ومنيا:
 ممارسات االحتبلؿ االستراتيجي مف قصؼ دكاغبلؽ لممدارس كارتقاء شيداء كجرحى.
 اعتماد االقتصاد الفمسطيني عمى الدكؿ المانحة كىذا يؤثر سمبنا عمى استقبللية النظاـ التعميمي.

 سكء األكضاع االقتصادية دكاغبلؽ المعابر كتأثيره السمبي عمى األكضاع العامة كما يترتب عمى
ذلؾ.
 الصراعات الحزبية كاالنقساـ كبطالة الشباب.

 نماذج لبعض األزمات المدرسية:
تتعدد األزمات المدرسية كتختمؼ باختبلؼ أسباب حدكثيا كالظركؼ المحيطة بيا كنذكر منيا:
 .1األزمات المتعمقة بالطالب.
 .2األزمات المتعمقة باإلدارة.
 .3األزمات المتعمقة بالمعمـ.
 .4األزمات المتعمقة بالمجتمع.
ومف األزمات المتعمقة بالطالب:
 اختطاؼ طالب/طالبة مف المدرسة.
 كفاة طالب/طالبة داخؿ المدرسة.
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 تعاطي أقراص مخدرة داخؿ المدرسة.
 سقكط طالب/طالبة مف الطابؽ العمكم لمطابؽ األرضي.
 محاكلة طالب/طالبة االنتحار.
 سقكط سكر المدرسة عمى مجمكعة مف الطبلب.
 فقداف طالب/طالبة خبلؿ رحمة مدرسية.
 انتشار مرض بيف الطبلب.
 حدكث تسمـ غذادي لبعض الطمبة بعد تناكليـ أغذية مف مقصؼ المدرسة.
أزمات تتعمؽ باإلدارة المدرسية:
 حدكث حريؽ في المدرسة.
 سرقة أدكات ثمينة مف المدرسة كاألجيزة.
 تسرب أسدمة امتحاف ما ،أك فقداف أكراؽ اإلجابة.
 تمكث مياه الشرب بمكاد مضرة.
 تعرض المدرسة لمقصؼ أك إلطبلؽ النار.
 تضرر مباني المدرسة مف القصؼ.
 سقكط قذادؼ أك صكاريخ بالقرب مف المدرسة.
أزمات تتعمؽ بالمعمـ:
 تسريب أحد المعمميف ألسدمة امتحاف.
 تعديؿ أك تغير في درجات الطمبة في إحدل االمتحانات.
 قياـ معمـ/معممة بتصرؼ غير الدؽ أماـ الطمبة.
 اعتداء مجمكعة مف الطمبة عمى إحدل المعمميف.
 غياب أك مرض مجمكعة مف المعمميف مرة كاحدة.
أزمات تتعمؽ بالمجتمع المحمي:
 تعرض المدير أك إحدل العامميف في المدرسة لبلعتداء مف قبؿ أعضاء المجتمع المحمي.
 تيجـ المجتمع المحمي عمى المدرسة أك اغبلقيا.
 التأثير المعنكم عمى األفراد ،فالككارث أك النكبات تترؾ آثار مؤلمة كعميقة عمى السكاف.
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كبحديث الباحثة عف نماذج لبعض األزمات المدرسية ،تككف قد أنيت الجزء األكؿ المتعمؽ بإدارة
األزمات ،كستنقؿ إلى الحديث عف الجزء الثاني المتعمؽ بكفايات إدارة األزمات مف المحكر الثالث إدارة
األزمات ككفاياتيا ،حيث ستقكـ الباحثة بعرض مفيكـ الكفاية ،كأنكاع الكفايات كتصنيفيا.

أوال :الكفايات:
مفيوـ الكفاية لغ ًة:
ِ
كيقاؿ:
تعني الكفاية في المغة ،كما ي ُشير إلييا ابف منظكر ،ىي" :مف َكفي كفاية إذا قاـ باألمرُ ،
استكفيتُو أمر فكفانيوَ ،كفي ِكفاية فيك كاؼ" (ابف منظكر.)32 :2003،
مفيوـ الكفاية اصطالحا:
ىناؾ العديد مف التعريفات حكؿ مفيكـ الكفاية كلعؿ اختبلؼ التعريفات كتعددىا يعكد لحداثة

مفيكـ الكفاية مما دفع العديد مف الباحثيف لكضع تعريفات إجرادية تخدـ أغراض أبحاثيـ.

عرؼ جرينفيميد ) (Greenfieldالكفاية بأنيا التمكف مف المعارؼ كالميارات كالقدرات الخاصة بالفرد
كفؽ معايير محددة (.)Greenfield, 2000, p.107
كما عرفاىا دافيز كاليسكف ) (Davies & Ellisonبأنيا السمات أك الخصادص التي تساعد

شخصان ما عمى أداء عمؿ ما بصكرة جيدة في أكثر مف مكقؼ)& Ellison,2004:p.41

.(Davies

عرؼ عابديف( )2001الكفاية بأنيا المقدرة عمى أداء العمؿ المرتبط بإدارة المدرسة كرسالتيا،

فيي ليست مقدرة عمى المعرفة ،أك ميارة معينة ،أك اتجاه ما ،بؿ ىي مقدرة مركبة تشتمؿ عمى معارؼ،
كميارات ،كاتجاىات ،تتمثؿ في المجاالت المعرفية ،كاألدادية ،كاالنفعالية ،كما أنيا تعكس األداء الفعمي

لمعمؿ (عابديف.)95 :2001،

كيرل الدريج ( )2003أنيا قدرات مكتسبة تسمح بالسمكؾ كالعمؿ في سياؽ معيف ،كيتككف محتكاىا

مف معارؼ كميارات كاتجاىات مندمجة بشكؿ مركب ،كما يقكـ الفرد الذم اكتسبيا بتكظيفيا قصد

مكاجية مشكمة ما ،كحميا في كضعية محددة (الدريج.)16 :2003،

كعرفت دادرة المراجعة التربكية في فمكريدا )(Education Review Office in Florida,2005

المشار إلييا في جامكس( )2007الكفاية بأنيا الميارة كالمقدرة عمى القياـ بالعمؿ المطمكب ،بما يضمف
تحقيؽ األىداؼ المحددة كالمرغكب فييا.

كأشار الحربي إلى أف مفيكـ الكفاية يكمف في المقدرة عمى األداء كالممارسة كىي ميارة حركية ،أك

أنماط سمككية أك معارؼ تظير في السمكؾ.
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كتعرؼ بأنيا :جميع الممارسات كاألنشطة التي يفترض أف يؤدييا المعممكف في التدريس متضمنة
المعارؼ كالميارات ،لغرض تحقيؽ أىداؼ التدريس (عطية.)35 :2009،

كعرفيا أيضان مرعي( )2013بأنيا المقدرة عمى شيء بكفاءة كفعالية ،كبمستكل معيف مف األداء

(مرعي.)25 :2013،

ككما عرفت أنيا مجمكعة مندمجة مف القدرات تَمكف ،كبكيفية تمقادية ،مف فيـ كضعية المشاكؿ،
دكايجاد حؿ مناسب ليا (النسيج الجمعكم لمتنمية كالدىمقراطية.)2014،
كقد ذكر عابديف ( )2001أنو عمى الرغـ مف اختبلؼ المختصيف كاإلدارييف في نظرتيـ لمفيكـ
الكفاية كتعريفيـ ليا ،فإف التعاريؼ المختمفة تتفؽ في بعض النقاط كمنيا:
 .1أف الكفاية ىي القدرة عمى أداء العمؿ المرتبط بإدارة المدرسة كرسالتيا.
 .2أف الكفاية ليست قدرة عمى المعرفة أك ميارة ما أك اتجاىنا ما ،بؿ أنيا قدرة مركبة تتضمف
المعرؼ كالميارات كاالتجاىات كلذلؾ فيناؾ كفايات معرفية كآخرم أدادية كآخرم انتقالية

 .3أف الكفاية ترتبط بالقدرة عمى أداء الميمات المرتبطة بإدارة المدرسة كرسالتيا كمياـ العامميف
فييا كعبلقتيا بالمجتمع الخارجي ،كبذلؾ تصبح الكفاية مشتممة عمى المعرفة كاألداء كالثقة
بالنفس (عابديف ،2001،ص .)95
كمف خبلؿ التعاريؼ العديدة لمكفايات يتضح أنيا تشتمؿ عمى عدة جكانب تتضمف الصفات
كالخصادص كالميارات كالمعارؼ كاالتجاىات التي يفترض أف يمتمكيا القادد التربكم كتنعكس عمى أدادو
في المكاقؼ التربكية المختمفة ،كما تنطكم عمى االستعداد كالفيـ كالممارسات كاألنشطة كأىداؼ سمككية
إجرادية ،كمف ىنا يمكف الخركج بتعريؼ لمفيكـ كفايات أدارة األزمة يناسب أىداؼ البحث الحالي حيث
تعرؼ الباحثة كفايات إدارة األزمة بأنيا "المعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات التي اكتسبيا الفرد
كتمكنو مف التعامؿ بمنيجية عممية مع األزمة مع اتخاذ كافة التدابير كاإلجراءات التي تعمؿ عمى تبلفي
حدكثيا كالحد مف آثارىا في ضكء اإلمكانيات المتكفرة.
أنواع الكفايات وتصنيفيا:
نظ انر ألىمية الكفايات فقد تعددت أنكاعيا كأصنافيا كستبدأ الباحثة بكفايات مديرم األكنركا حيث

تشكؿ كفايات القيادة الخاصة بمدارس األكنركا األساس الذم يقكـ عميو المدير في عممو داخؿ مدارس
األكنركا.
كيتضمف اإلطار العاـ لكفايات مديرم المدارس في األكنركا خمس كفايات أساسية كما ذكر في
(برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ).
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الكفاية ( :)1تقديـ الخدمة:
تركز عمى حاجات العمبلء إضافة إلى تقديـ الخدمات إلى مجتمع البلجديف أك الدادرة داخؿ
األكنركا.
األىداؼ .1 :يضمف تقديـ خدمات التعميـ الشامؿ ذات الجودة لجميع الطمبة.
األدوار والمسئوليات:
يساىـ في تعزيز التعميـ كالتعمـ يقكـ المدير كبشكؿ خاص ب:
 قيادة التعميـ كالتعمـ الفاعميف بغية ضماف تقديـ خدمات التعميـ الشامؿ ذم الجكدة لمطمبة.
 تقديـ الدعـ المتكاصؿ لجميع المعمميف.
 كضع كتنفيذ كتقكيـ بشكؿ تعاكني خطة تطكير المدرسة مع الجيات المعنية ذات الصمة.
 إدارة عممية تنفيذ التعميـ كخدمات برنامج الدعـ بما فييا دعف التعمـ كاإلرشاد النفسي كاإلحاالت
الطبية كالحاجات الخاصة.
 إدارة عممية إثراء المنياج كاألنشطة المصاحبة لممنياج كالتأكد مف انسجاـ ذلؾ كمو مع المناىج
المدرسية كالجداكؿ الزمنية.
 تسييؿ استخداـ مجمكعة متنكعة مف االستراتيجيات بغية مراقبة كتقييـ أداء الطمبة كما يستجيب
لمحاجات المحددة.
 دعـ نظاـ ضماف الجكدة كمراجعة جكدة المدرسة.
اليدؼ .2يطور ويحافظ عمى بيئة تعمـ شاممة وآمنة وفاعمة.
األدوار والمسئوليات:
يضمف بيدة مدرسية آمنة كفاعمة .يقكـ مدير المدرسة كبشكؿ خاص ب:
 تطكير دكادامة بيدة تعمـ آمنة كشاممة كمحفزة.

 الحفاظ عمى احتراـ متكاصؿ لحقكؽ اإلنساف كالطفؿ كاالنضباط كالركح المعنكية بيف
المكظفيف
 االتصاؿ بأكلياء األمكر كالمجتمع لضماف عدـ التسامح مع العنؼ كالعقاب البدني.
 اتخاذ الترتيبات إلدارة فاعمة كصيانة المباني المدرسية كالمعدات كالمكازـ.
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الكفاية ( :)2المعرفة والفيـ:

يمتمؾ المعرفة المبلدمة إلنجاز الكاجبات المحددة كيسعي كراء المعرفة بغية تحسيف األداء كفيـ
الغرض مف ميمة الككالة كأىميتيا بالنسبة لمتمقي الخدمة.
اليدؼ  .3يظير معرفة بعممية التعميـ والتعمـ واإلدارة والقيادة.
األدوار والمسئوليات:
يقكـ بتحسيف ما يخصو مف أداء دكاشراؼ كتقييـ لممكظفيف كيقكـ بدعـ تطكيرىـ الميني .يقكـ
مدير المدرسة كبشكؿ خاص ب:
 إدارة نشاطات التطكير المينية لمييدة التدريسية بالتعاكف مع الخبراء التربكييف.
 تشجيع الدعـ كالتعاكف المتبادؿ بيف المعمميف بغية تحسيف ممارساتيـ.
 تنفيذ حاجات التدريب لمييدة التدريسية دكادارة كتقييـ أداديـ كسمككيـ.
 تنفيذ نماذج مناسبة لئلشراؼ التعميمي.
 ضماف تطكير األداء الكمي لممدرسة مف خبلؿ ركابط مع المعنيف ذم الصمة.
الكفاية ( :)3االتجاىات والنزاىة:
يظير مكقفان إيجابيان تجاه العمؿ كالزمبلء ،كمجتمع البلجديف كاألمـ المتحدة كيقكـ بأداء الكاجبات بأعمى

مستكل مف األخبلؽ كالنزاىة.

اليدؼ  .4يتصرؼ بنزاىة وعدالة وبطريقة قانونية وأخالقية تجاه الطمبة والمعمميف والموظفيف وأولياء
األمور وكبار مدراء األونروا.
األدوار والمسئوليات:
 يقكـ بتطبيؽ قكانيف األكنركا كمدكنة األخبلؽ كالسمككيات لدعـ اتخاذ القرار المتصؿ
ببرامج كعمميات المدرسة.
 يخصص المكارد البشرية كالمالية كيديرىا كفقان لسياسات األكنركا كأكلكيات المدرسة.

 يككف نمكذجان في المينية كيشجع أعمى معايير السمكؾ كالمبادئ األخبلقية كالنزاىة في
اتخاذ القرار.

 يطبؽ المبادئ التكجييية القانكنية لحماية حقكؽ الطفؿ كالمكظفيف كيسعى إليجاد
مجتمع مدرسي ديمقراطي.
 يتصرؼ بعدالة تجاه مجتمع المدرسة (طمبة كمكظفيف).
::

الكفاية ( :)4العالقات والتواصؿ:
يطكر عبلقات جيدة مع المرؤكسيف كاألقراف كالمسؤكليف إضافة إلى األشخاص الخارجيف كالككاالت ذات
األىمية كيحافظ عمييا.
اليدؼ . 5يتواصؿ ويتعاوف بشكؿ مناسب مع المجتمع المدرسي (الطمبة ،الموظفيف ،أولياء األمور،
كبار مدراء األونروا ،أعضاء المجتمع المحمي)
األدوار والمسئوليات :يقوـ مدير المدرسة بشكؿ خاص ب:
 التكاصؿ كالتعاكف بشكؿ فاعؿ مع المجمس المدرسة كالمعمميف كالطمبة كبرلماف الطمبة كأكلياء
األمكر كاإلدارة كقادة المجتمع كالمنظمات غير الحككمية كالمنظمات األخرل ذات الصمة.
 اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتعزيز المشاركة المعززة في النشاطات التعميمية.
الكفاية ( :)5القيادة واإلدارة:
يضمف التكزيع المناسب لمعمؿ عمى المكظفيف ،كاالستخداـ المناسب لممكارد ،كيحفز المكظفيف كيقدـ ليـ
التكجيات المناسبة بغية إنجاز ميمة الككالة.
اليدؼ . 6يطبؽ مبادئ القيادة واإلدارة الفاعمة بغية تطوير رؤية مشتركة وتحفيز الموظفيف وتوزيع
الموارد المالية والمادية.
األدوار والمسؤوليات:
يقوـ مدير المدرسة بشكؿ خاص ب:
 كضع رؤية مدرسية مستندة إلى أدلة كخطة تنفيذ ذات صمة بيا تركز عمى التعميـ كالتعمـ.
 تحقيؽ أقصى حد مف أىداؼ الدراسة مف خبلؿ التخطيط كالتنظيـ المناسب لممكظفيف.
 تحفيز كتنشيط المكظفيف.
 تمكيف اآلخريف مف المشاركة في صنع القرار كالتغيير اإليجابي كاالبتكار كالدعـ المتبادؿ
التطكير الميني المستمر (المجمع التدريبي الثاني ،2013،ص.)10-6
حدد بينس( (Bennis,1994المشار إليو في ( (Smith and Andrews,1989,p13أربع
كفايات رديسة لمدير المدرسة كىي:
 .1إدارة المعني :تيني فيـ مدير المدرسة الجيد لمغرض الذم أنشأت مف أجمو المدرسة ،كقدرتو
عمى إدارة كؿ المكارد المدرسة مف أجؿ تحقيؽ ىذا الغرض.
;:

 .2إدارة االنتباه :قدرة مدير المدرسة عمى جعؿ المعمميف بؤرة االىتماـ ،كالعمؿ عمي رفع طاقاتيـ
تجاه تحقيؽ اليدؼ.
 .3إدارة الثقة :تعني ممارسات المدير لجعؿ اآلخريف يمتفكف حكلو كيثقكف بو.
 .4إدارة الذات :تعني معرفة مدير المدرسة لذاتو ،كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ لمتغمب عمييا.
وكذلؾ صنفيا جرادات وزميمتو ( )2000إلى ثالثة أنواع وىي:
 .1الكفايات المعرفية :الكفايات المعرفية ضركرية ال غنى عنيا عمى أف تػدعـ بكفايات أدادية.
 .2كفايات األداء  :كتشمؿ ىذه الكفايات قدرة المدير عمى إظيار سمكؾ كاضح في المكاقؼ ،مثؿ
أف يككف المدير قاد انر عمى استخداـ أدكات التقكيـ المختمفة ،كأف يضع خطة يكمية يحدد فييا

أىدافان متنكعة ،كأف يكتب صيغان سمككية محددة.

 .3كفايات اإلنجاز أو كفايات النتائج :ىذه الكفايات تتحدث عف النتادج ،ال عف األداء أك المعرفة،
رغـ ارتباطيما بيما ،كلكنيما تتميز بدخكؿ عناصر جديدة تتمثؿ في :الحماس ،كالثقة بالنفس،
كالقدرة عمى الكصكؿ إلى النتادج (جرادات ،كعماد الدىف.)51 :2000،
كأضاؼ إلييا الفتبلكم ( )2003نكعان رابعان كىي الكفايات الكجدانية التي عرفيا بأنيا "ىي نكع
مف الكفايات المتصمة باالستعدادات كالميكؿ كاالتجاىات كالقيـ األخبلقية ،كالمثؿ العميا ،كيمكف

اشتقاقيا مف القيـ مف القيـ األخبلقية كالمبادئ الساددة في أم نظاـ ،كتستخدـ مقاييس
االتجاىات لقياس ىذا النكع مف الكفايات ،كتكاد تجمع البحكث كالدراسات السابقة عمى صعكبة
تحديد ىذه الكفايات كقياسيا (الفتبلكم.)84 :2003،
يرل (تكبنؾ) " Toppingأف مدير المدرسة يجب أف يمتمؾ مجمكعة مف الكفايات التي تمكنو مف
أداء ميامو بفاعمية" كىي:
 .1تنمية العامميف وتطويرىـ :المدير يساعد العامميف عمى التعمـ المستمر ،كتطكير األداء،
كاكتساب كفايات جديدة ،كتحمميـ مسؤكليات كمبادرات جديدة.
 .2تشجيع المبادرة واالبتكار وتطوير المؤسسة :خمؽ ثقافة التطكير ،كاألفكار الحرة ،كالمبادرات،
كتكظيؼ التكنكلكجيا.
 .3إظيار سموؾ أخالقي واستجابة اجتماعية :يفيـ كيتبع السمكؾ القانكني كاألخبلقي ،كاالعتبارات
االجتماعية.
 .4القدرة عمى حؿ المشكالت واتخاذ القرارات :يضع المشكبلت المعقدة كالق اررات ضمف أكلكيات،
كيحميا بفاعمية ،كينفذىا في الكقت المناسب.
<:

 .5بناء الفرؽ الداخمية واالستفادة منيا :يبني الفرؽ داخؿ المدرسة ،كيعمؿ عمى االستفادة منيا
مف أجؿ تحسيف األداء داخؿ المدرسة.
 .6توظيؼ التفكير االستراتيجي :يتخذ ق اررات ذات تأثيرات بعيدة المدل.
 .7التواصؿ مع اآلخريف :يظير تكاصبلن فعاالن لتحيؽ األىداؼ كرفع دافعية المعمميف.

 .8الفيـ الجيد :لمظركؼ الداخمية كالخارجية ،كالرؤيا ،كالرسالة كاالستراتيجيات كاألىداؼ.
 .9بناء شراكة مع المستفيديف الخارجيف :بناء عبلقات إيجابية مع المستفيديف الخارجيف لمعرفة
حاجاتيـ الحالية كالمستقبمية كتكقعاتيـ ).(Topping,2002, p 83
كيرل حامد ( )2009أنكاع الكفايات المطمكب تكافرىا في مدير المدرسة كىي:
أ .الكفايات الفنية.
ب .الكفايات اإلنسانية.
ت .الكفايات اإلدراكية أك التصكيرية (حامد.)56 :2009 ،
ككما أشار المؤمني( )2008إلى قادمة آخرم مف الكفايات اشتممت عمى:
أ .كفايات التخطيط.
ب .كفايات اإلشراؼ عمى المناىج.
ت .كفايات إثراء عممية التعمـ.
ث .كفايات النمك الميني.
ج .كفايات اإلشراؼ عمى االختبارات مف جميع جكانبيا.
ح .كفايات اإلدارة في كضع األىداؼ العامة كالخاصة (المكمني.)83 :2008 ،
كقد صنفت زيداف ( )2013كفايات إدارة األزمات إلي:
أ .التخطيط
ب .التنظيـ
ج .التعامؿ مع األزمة
د .االتصاؿ
ه .اتخاذ القرار
و .التعمـ (الدركس المستفادة) (زيداف.)117 :2013 ،

=:

كبعد عرض الباحثة ألنكاع الكفايات كتصنيفيا نبلحظ أف تصنيؼ الكفايات متعدد كمختمؼ
باختبلؼ الدراسة التي يجرييا الباحث ،فيناؾ مف صنفيا لكفايات فنية دكانسانية كادراكية كىناؾ مف
حددىا عمى أنيا كفايات معرفية ،كأدادية ،ككفايات إنتاجية ،ككفايات كجدانية.

كتعرؼ الباحثة كفايات إدارة األزمات" :المعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات التي اكتسبيا الفرد

كتمكنو مف التعامؿ بمنيجية عممية مع األزمة مع اتخاذ كافة التدابير كاإلجراءات التي تعمؿ عمى تبلفي

حدكثيا كالحد مف آثارىا في ضكء اإلمكانيات المتكفرة كقد تبنت الباحثة ثبلثة كفايات إلدارة األزمة

تتبلءـ مع الدراسة الحالية كىي:

 كفاية التخطيط االستراتيجي.
 كفاية التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا.
 كفاية التقييـ كالمتابعة.
ستقكـ الباحثة بعرض كفايات إدارة األزمة فيما يمي:
أو ًال :التخطيط االستراتيجي:
عرفو مكاكم ( )2000بأنو "عممية منظمة كمثمرة تخضع لضكابط تقنية تتـ مبك نار مثؿ التكقيت

المنتظر لؤلزمات المحتممة" (مكاكم.)66 :2000،

كيعرؼ التخطيط االستراتيجي بأنو عبارة عف خطة عامة لتسييؿ عممية اإلدارة الناجحة
كالفعالة ،كىي تخرج المخطط مف دادرة النشاطات كاألعماؿ اليكمية داخؿ المنظمة ،كيعطي صكرة كاممة
حكؿ ماذا نفعؿ؟ كما ىك مسارنا المستقبمي ،فيك يزكد المخطط أك اإلدارة برؤية حكؿ إالـ تريد أف
تصؿ ،ككيؼ تصؿ إلى ما تريد؟ ىذا مف جانب الخطط كاألنشطة اليكمية (.(Shapiro,2003,p3
كقد حدد الباحثكف الكثير مف األىداؼ العممية لمتخطيط في إدارة األزمات نذكر منيا عمى النحك
التالي:
 تجنب المفاجأة المصاحبة لؤلزمة مف خبلؿ المتابعة المستمرة كاكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر.
 كضع قادمة بالتيديدات المحتممة ككضع أكلكيات ليا حسب أىميتيا كمدل تيديدىا لممؤسسة.
 حسف استغبلؿ الكقت المتاح لمكاجية األزمة.
 االستغبلؿ األمثؿ لممكارد.
 السيطرة عمى حالة الفزع كالخكؼ كالتردد (بركات.)76 :2012 ،
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ويتميز القادة االستراتيجيوف بالصفات التالية:
 إنيـ دادمك التحدم كالتساؤؿ ،كىـ غير راضيف أك مرتاحيف لمحاضر.
أم أنيـ يتجيكف بفكرىـ إلى المستقبؿ ،كيستكعبكف التغيير كاألفكار الجديدة كينظركف إلى المشكبلت
باعتبارىا تحديات.
 إنيـ يضعكف أكلكيات لتفكيرىـ كتعمميـ االستراتيجي كيعممكف عمى بناء نماذج عقمية جديدة
كلتأطير تفكيرىـ كتفكير اآلخريف.
أم إنيـ يدرككف أىمية المعارؼ كالمفاىيـ الجديدة كيقدركف قكة تأثير ممارسة التأمؿ كلدييـ القدرة عمى
إيجاد الزماف كالمكاف لمتفكير كتكليد أفكار جديدة كاالنيماؾ في التعمـ الميني الخاص بيـ.
 إنيـ يظيركف حكمة استراتيجية مبنية عمى منظكمة قيمية كاضحة.
أم إنيـ يظمكف عمى صمة مع ىدفيـ المعنكم كأىداؼ المدرسة كىـ يفكركف بإبداع كبطريقة تحميمية
كعممية كيشارككف اآلخريف في البحث عف حمكؿ دكامكانيات .كذلؾ بما تممي عمييـ رؤيتيـ المستقبمية
ذات اليدؼ المعنكم.
 لدييـ شبكة عبلقات شخصية كمينية قكية.
إنيـ يستعرضكف آفاقيـ محميان كاقميميان كعالميان مف أجؿ التعمـ كتبادؿ الخبرات ،كىـ ينضمكف كيساىمكف
في المجمكعات كالمنتديات التي تركز عمى التعمـ.

 لدييـ ميارات شخصية كاجتماعية بنكعية عالية.
أم إنيـ يفكركف في الشعكر الذم تكلده قيادتيـ كيحرصكف عمى أنيا تثير لدل جميع مكظفييـ الدافعية
كاإلبداع كأنيا تكجو أنظارىـ نحك المستقبؿ (المجمع األكؿ.)70 :2013 ،
ثانياً :كفاية التعامؿ مع األزمة وقت حدوثيا.
كيقصد بو كما أكضح الخضيرم ( )2003ىك إشراؼ قادد فريؽ األزمات عمى كيفية سير
العمؿ في مكقؼ األزمة ،كالتأكد مف صحة مسارات كتنفيذ خطط الطكارئ بحيث يقكـ كؿ عضك بالفريؽ
بدكره كيعمؿ عمى استخداـ المكارد المتاحة بشكؿ سميـ ،لتقديـ المساندة كالتعزيزات البلزمة لمكاجية
األزمة مف أجؿ معرفة مكاطف القكة كالضعؼ لكي يتـ تفادييا كمكاطف القكة لئلبقاء عمييا (الخضيرم،
.)78 :2003
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كلكي يتـ لمقادد النجاح في التعامؿ مع األزمة كالتغمب عمييا يتكجب عميو أف يمتمؾ عدة
ميارات منيا ميارة تشكيؿ فريؽ إلدارة األزمة ،كميارة التنسيؽ كالتنظيـ ،كميارة التكجيو ،كميارة اتخاذ
القرار ،كميارة االتصاؿ كالتكاصؿ ،كستقكـ الباحثة بعرض مكجز لمميارات فيما يمي:
 فريؽ إدارة األزمات:
أف بناء فرؽ العمؿ الفعالة يعتبر مف أىـ أساليب التنمية اإلدارية كىك االستثمار األفضؿ لممكارد
البشرية حيث أف العمؿ الجماعي يجعؿ الفرد أكثر رضا كانتماء لممؤسسة كيؤدم إلي تكاثؼ جيكد

العامميف مف أجؿ صالح العمؿ كالفرد معان ،كيساعد عمى تحقيؽ طمكحاتيـ كطمكحات كآماؿ المنظمات

التي يعممكف بيا ،كال يمكف أف يككف اليدؼ الرديس لتشكيؿ الفرؽ ىك جعؿ األفراد يتكاءمكف فقط مع

ظركؼ العمؿ ،بؿ تمكينيـ مف اإلحساس بأف ليـ دك انر فعاالن في منظماتيـ ،دكاعطاديـ القدرة عمى أف
يككف ليـ رد فعؿ إزاء متطمبات العمؿ ،كأف يصبحكا جزءنا نشيطنا في المؤسسة ،كمف ثـ إدراكيـ بأف

العمؿ ليس مفركضنا عمييـ لكنو نشاطنا طكعينا (حمكد.)184-183 :2010 ،

كيتككف ىذا الفريؽ مف مدير المدرسة ،كالككبلء كأصحاب الرأم السديد كالمشكرة الصادقة،

كيتكلى ىذا الفريؽ استشراؼ كتنبؤ المستقبؿ كدراسة احتماالت حدكث األزمات داخؿ المدرسة تحت
ظركؼ حرجة كامكانيات ضعيفة كاقتراح الحمكؿ المناسبة لمثؿ ىذه األزمات كفؽ إمكانيات المدرسة

(جمدة:2011 ،

.)164

 التنسيؽ والتنظيـ:
إف التنظيـ الجيد يسيؿ سبؿ االتصاؿ مما يؤدم إلى قياـ عبلقات إيجابية بيف األشخاص كتحديد
مياميـ كالمسدكليات المنكطة بعمؿ كؿ منيـ لمعالجة األحداث األزمكية ضمف إطار تنظيمي كاضح.

كالمؤسسة الناجحة في عممية التنسيؽ إلدارة األزمات ىي التي تتميز بالخصادص التالية كما أكردىا

السيد ( )2011عمى النحك التالي:

 تضع خطط لمتنسيؽ مع المؤسسات األخرل كالتي تعمؿ معيا أك تتصؿ بيا عند حدكث
األزمات.
 خطط تمؾ المؤسسات قادرة عمى استيعاب أم عبلقات جديدة لـ تكف مكجكدة قبؿ األزمات.
 الخبلفات مع المؤسسات األخرل عند حدىا األدنى ألف المياـ كاألنشطة كاضحة كمحددة.
 الصراع مع المؤسسات األخرل في المجتمع عمى المكارد المتاحة عند حده األدنى.
 تجرم مع غيرىا مف المؤسسات المعنية بمكاجية األزمات برامج تدريب مشتركة (السيد:2011،
.)180
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 التوجيو:
يقصد بميارة التكجيو أثناء األزمات كما أشار العمر ( )2003ىك ترشيد قادد فريؽ األزمات
لخطكات أعضاء الفريؽ في األعماؿ ،كالتي ترتبط بالمسدكلية الممقاة عمى عاتقيـ تجاه إدارة األزمة،
كتزكيدىـ بالمعمكمات كالتعميمات التي يتطمبيا التعامؿ مع األزمة مع معرفة سير خط العمؿ ،ككذلؾ
حث العامميف عمى التعاكف مع الفريؽ مع تقديـ المقترحات لمحيمكلة دكف انتشار األزمة (العمر:2003 ،
.)92
تتضمف ميارة التكجيو في إدارة األزمات ثبلث كظادؼ فرعية كىي:
 كظيفة االتصاالت كظيفة التحفيز كظيفة القيادةكتحتاج إدارة المنظمة إلى استخداـ ىذه الكظادؼ الفرعية الثبلث لتحقيؽ اإلدارة السميمة كالفاعمة
لؤلزمة ،فيي تحتاج لتحفيز جميع أصحاب المصالح (داخؿ كخارج المنظمة) لدفعيـ نحك التصرفات
التي تضمف المساىمة الفعالة في معالجة األزمة بنجاح.
إ ف كظيفة التكجيو بصكرة عامة تساعد اإلدارة في شرح المياـ المختمفة المطمكب القياـ بيا لمكاجية
األزمة كعبلجيا ككصؼ جميع األعماؿ المطمكبة كتحديد األدكات كاألساليب التي يمكف استخداميا (أبك
فارة.)165-164 :2009،
 اتخاذ القرار:
تمثؿ عممية اتخاذ القرار جكىر العمؿ اإلدارم حيث تعتبر القمب النابض لئلدارة خصكصان في كقت

األزمات كالظركؼ الطاردة ،حيث يتطمب مف القادد اتخاذ ق اررات صعبة كسريعة لتصحيح المسار
كتجنب حدة األضرار.
لذلؾ يجب عمى مدير المدرسة كقادد يكاجو األزمات أكؿ ما يحتاج إلى اتخاذ الق اررات المناسبة
بالمشاركة مع األعضاء المعنييف بالمدرسة في عممية صنع القرار ،كتشجيع العمؿ الجماعي كالتفكير
االبتكارم عمى أف يعمؿ األفراد الذيف يقكمكف بصناعة القرار ضمف الخطكات المتبعة في المدرسة مع
تقديـ الحكافز المادية كالمعنكية ،كتقدير العمؿ المتميز كاألفكار المبدعة (الحريرم.)157 :2007 ،
كضع آلية لصنع
إف أىـ أسباب نجاح اتخاذ الق اررات في معظـ المؤسسات التعميمة كالتربكية ىك
َ
القرار قبؿ اتخاذه عف طريؽ جمع المعمكمات البلزمة كدراسة ظركؼ صناعة القرار ،كمشاركة الجيات
;7

ذات العبلقة كالمراجعة لمق اررات السابقة قبؿ اتخاذ الق اررات الجديدة ،ككضع اآللية التنفيذية المناسبة ليا،
كتكحيد جية إصدار الق اررات حتى ال يحدث تعارض فيما بينيما كتحديد أنكاعيا مف حيث ككنيا
استراتيجية أك تكتيكية أك تنفيذية (أبك سمرة.)3 :2014 ،
عناصر عممية اتخاذ القرار:
أكضح محمكد ( )2001عناصر عممية اتخاذ القرار فيما يمي:
 .1كضكح الرؤية:
بمعني تكافر البيانات كالمعمكمات الكافية كالبلزمة عف المشكمة المراد اتخاذ قرار بشأنيا.
 .2الشخص المتخصص:
أف يتصدل التخاذ القرار شخص مناسب مف حيث التخصص كالخبرة كالميارة.
 .3المشاركة:
العمؿ عمى إتباع أسمكب المشاركة في اتخاذ الق اررات ما أمكف ذلؾ.
 .4تكفير المعمكمات:
استخداـ الحاسكب في تخزيف المعمكمات لبلستفادة منيا في اتخاذ الق اررات لتحقيؽ المشاركة مع التغمب
عمى التحيز كاستنفاد الكثير مف الكقت كالجيد (محمكد.)203 :2001،
 خطوات اتخاذ القرار:
حدد محمد ( )2008خطكات اتخاذ القرار كالتالي:
 .1اإلحساس الكاعي بكجكد مشكمة تتطمب إصدار قرار.
 .2تحديد أبعاد المشكمة كالتعرؼ عمى طبيعة العكامؿ المؤثرة بيا.
 .3اقتراح عدد مف الحمكؿ البديمة لحؿ المشكمة.
 .4دراسة الحمكؿ المقترحة كمقارنتيا بالمشكمة.
 .5تغميب أحد المقترحات كاختياره عمى أنو أنسب حؿ دكاصدار قرار بشأنو (محمد،2008 ،
.)57
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 مواصفات القرار الفعاؿ في مواجية األزمات المدرسية:
يحدد الحريرم ( )2007مكاصفات القرار الفعاؿ في مكاجية األزمات فيما يمي:
 .1يجب أف يككف القرار صحيحان ليضمف تحقيؽ اليدؼ.

 .2يجب أف يتصؼ القرار بالدقة لتبلفي الغمكض أك المبس.
 .3مدم إمكانية تطبيؽ القرار.
 .4ػأف يككف القرار اقتصاديان ذا تكمفة معقكلة.

 .5أف يكف القرار مبلدمان في تكقيتو( .الحريرم.)154 :2007 ،
كتؤكد الباحثة عمى أىمية الق اررات في إدارة األزمة سكاء كانت ق اررات كقادية تيدؼ إلى االستعداد
المسبؽ لؤلزمات مف خبلؿ التييدة كالتنظيـ كالفاعمية اإلدارية .أك ق اررات تكتيكية متسارعة أثناء حدكث
األزمة كالتعامؿ معيا لمنع تصاعدىا كالسيطرة عمييا .أك ق اررات ما بعد األزمة كالتي تعتمد عمى
االستفادة مف التجارب كاستخبلص العبر كالدركس مف األزمات السابقة.
 االتصاؿ والتواصؿ:
لكي تتـ مكاجية األزمة بكفاءة مف الضركرم التحديد الكاضح كالمسبؽ لجيات االتصاؿ ككسادميا
كتحديدىا مسبقان ضمف خطة تكضع منذ بداية العاـ الدراسي.
أف االتصاؿ أمر ميـ في حياة اإلنساف فكثير مف المشكبلت تنشأ في حياة الفرد كيككف سببيا في
الغالب سكء االتصاؿ كيقكؿ كؿ مف ىربرت كسيرل أف قمب مشكبلت العالـ ىك عدـ القدرة عمى
االتصاؿ رغـ اعتقاد اإلنساف بأنو يجيد االتصاؿ باآلخريف (أبك نصر.)21 :2009 ،
كىناؾ تعريؼ عاـ لبلتصاالت في األزمة ىك "كافة األنشطة كاألدكار االتصالية التي تمارس أثناء

مراحؿ األزمة المختمفة" (شعباف.)234 :2005 ،

كترل الباحثة بأف التعامؿ مع األزمة لكي يتـ بشكؿ فعاؿ كعمى النحك المطمكب عمى المؤسسة

تجييز خطة اتصاالت األزمة كىي مف أىـ االستراتيجيات االتصالية في التخطيط إلدارة األزمات
الشتماليا عمى أغمب اإلجراءات البلزمة إلنجاز إدارة األزمة كمتابعة إجراءات تنفيذ الخطة ،كتعتبر

خطة اتصاالت األزمة جزءان مف خطة األمف كالسبلمة في برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،حيث يقكـ
القادد بمشاركة فريؽ إدارة الطكارئ كاألزمات المدرسية بكضع خطة أمف كحماية منذ بداية العاـ الدراسي

كيتـ التدريب عمييا ،كما تحكم في أجندتيا قادمة بأىـ جيات االتصاؿ التي يمكف أف تحتاج إلييا
المدرسة في حاؿ تعرضيا ألزمة ،كما تحتكم عمى قادمة بأرقاـ جميع أكلياء أمكر الطمبة تككف متكفرة

كمتناكلة بيد المسدكليف في حاؿ حدكث أزمة.
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كىناؾ مجمكعة مف األسس الفعالة أشار إلييا السعيد( )2006كالتي تشتمؿ عمييا خطة اتصاالت
األزمة كالتي تتمثؿ في طبيعة الخطة كالمحتكيات التي تشتمؿ عمييا كمنيا.
 .1المركنة كالتكامؿ في تقديـ األفكار الجديدة ،كسرعة التعامؿ مع الحاالت الخاصة التي تط أر
أثناء كلـ يكضع ليا اعتبارات في الخطة.

 .2شمكلية الخطة كتماسكيا كدراستيا لمختمؼ األحداث المثيرة كتطكيرىا باستمرار كفؽ تطكر
األزمة كفي مختمؼ مراحميا.
 .3تدريب فريؽ اتصاالت األزمة عمى الخطة حتى يتمكنكا مف تنفيذىا دكف أخطاء.
 .4االختبار األمني لمخطة مف خبلؿ مكقؼ أزمة ما ،دكاعداد قادمة بالنقاط الضركرية.
 .5أف يككف كؿ عضك بالفريؽ عمى دراية تامة بالخطة دكاجراءاتيا كاالستعداد ألم تغيرات قد
تحدث (السعيد.)129-128 :2006 ،

ثالثاً :كفاية التقييـ والمتابعة:
تركز كظيفة التقييـ كالمتابعة عمى تقكيـ فاعمية الخطط كالسيناريكىات التي تـ كضعيا لمكاجية

احتماالت كقكع األزمة كتقكيـ مستكل فاعمية عمميات التنفيذ أثناء كقكع األزمة.
أىداؼ المتابعة كما ذكرىا الحاج محمد(:)2001

 .1متابعة كفعالية أداء المؤسسة التعميمية كتقكيمو ،لمػتأكد مف أف األىداؼ تنجز حسب ما خطط
لو.

 .2اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في صكرة تغذية راجعة ،كفي حالة عدـ تساكم النتادج مع
األىداؼ يمكف القياـ بالمراجعة االستراتيجية كذلؾ بالعكدة إلى مراحؿ بناء الخطة.
 .3تحديد األسال يب كاإلجراءات التي تـ اتباعيا لمتعامؿ أك التغمب عمى التحديات الكاردة في خطط
اإلدارات كاألقساـ ،دكابراز المعكقات إف كجدت (الحاج محمد.)367 :2001،
كأضاؼ ديرم ( )2011أف الرقابة كالمتابعة مف أىدافيما:
 .1المحافظة عمى المكارد كاإلمكانيات في حالة سميمة كصالحة لتؤدم دكرىا في تحقيؽ األىداؼ.
 .2ضماف عدـ تكرار حدكث المشكبلت كاألخطاء في المستقبؿ ،فاليدؼ مف المتابعة اتخاذ التدابير
لعدـ كقكع األخطاء ،كليس ميمتيا الكشؼ عف األخطاء فقط (ديرل ،2011،ص.)54
كترل الباحثة أف التقييـ كالمتابعة تساىـ بشكؿ فعاؿ ككبير في تصحيح مسار المؤسسة كالمحافظة
عمى المضي قدمان نحك تحقيؽ األىداؼ كمراجعتيا بشكؿ مستمر دادـ لمكقكؼ عمى آخر المستجدات
كاألحداث التي قد تتطمب تعديؿ في الخطط كتدخؿ سريع عند لضبط كضماف الجكدة.
;:

;;

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 تمييد.
 المحور األوؿ-الدراسات السابقة التي تناولت القيادة.
 المحور الثاني-الدراسات السابقة التي تناولت إدارة
األزمات.
 المحور الثالث-التعقيب عمى الدراسات السابقة.
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الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
تمييد:
يتناكؿ ىذا الفصؿ العديد مف الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية كالذم
تمحكر حكؿ فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كعبلقتو بكفايات إدارة األزمات في مؤسسات
التعميـ التابعة لككالة الغكث الدكلية ،كبعد االطبلع عمى األدب التربكم كجدت الباحثة العديد مف
الدراسات العربية كاألجنبية التي ترتبط بالدراسة الحالية بشكؿ مباشر ،كقامت الباحثة بعرضيا كفقا
لمتسمسؿ التاريخي ،مرتبة مف األحدث إلى األقدـ حيث قُسمت إلى محكريف عمى النحك التالي:

المحور األوؿ :الدراسات التي تناولت موضوع القيادة وبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ.
 .1دراسة خطاب( )2018بعنواف" :مستوى توظيؼ مديري المدارس األساسية في وكالة الغوث الدولية
في األردف لبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ وعالقتو بمستوى التنمية المينية لممعمميف مف وجو
نظرىـ"
ىدفت التعرؼ إلى مستكل تكظيؼ مديرم المدارس األساسية في ككالة الغكث الدكلية في
األردف لبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كعبلقتو بمستكل التنمية المينية لممعمميف مف كجو نظرىـ،
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كقد استخدـ الباحث استبانتاف :إحداىما لجمع
بيانات عف مستكل تكظيؼ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،كاألخرل لقياس التنمية المينية.
طبقتا عمى عينة الدراسة المككنة مف ( )352معممنا كمعممة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكادية مف مجتمع

الدراسة.

توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 أف مستكل تكظيؼ مديرم المدارس األساسية في ككالة الغكث الدكلية في األردف لبرنامج القيادة
مف أجؿ المستقبؿ كاف مرتفعنا مف كجية نظر المعمميف.

 أف مستكل التنمية المينية لممعمميف في ككالة الغكث الدكلية في األردف مف كجية نظر المعمميف
كاف مرتفعنا.

 كجكد عبلقة إيجابية دالة إحصادينا بيف تكظيؼ مديرم المدارس األساسية في ككالة الغكث
الدكلية في األردف لبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كمستكل التنمية المينية لممعمميف مف كجية

نظر المعمميف.
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توصيات الدراسة:
 الحفاظ عمى استم اررية التدريب عمى برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،كتقديـ مزيد كف الدعـ
لمحفاظ عمى ديمكمتو كاستم ارريتو لممديريف كالمديرات في مدارس ككالة الغكث لما لو مف دكر
في رفع مستكل التنمية المينية لدل معممييـ.

 .2دراسة موسى ( )2017بعنواف" :دور برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في رفع كفايات الذكاء
العاطفي لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبؿ تطويره".
ىدفت التعرؼ عمى دكر برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في رفع كفايات الذكاء العاطفي لدل
مديرم مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة كسبؿ تطكيره ،اتبعت الباحثة المنيج الكصفي .مستخدمة
االستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة ،طبقت عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ( )255مدي نار.
وكاف مف أىـ نتائج الدراسة:
 بمغ الكزف النسبي الكمي لدكر برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،في رفع كفايات الذكاء العاطفي
لدل مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة ( )%77.8أم درجة كبيرة.
 ترتبت كفايات الذكاء العاطفي كفقان الستجابات أفراد العينة تنازليان ،كما يمي :التعاطؼ،
التكاصؿ ،تنظيـ االنفعاالت ،المعرفة االنفعالية ،إدارة االنفعاالت.

توصيات الدراسة:
 أكصت الدراسة بصيانة برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،كضماف استمرار تطبيقو مف قبؿ
المديريف  ،حتى بعد انتيادو ،كدعـ المدارس باإلمكانات البلزمة ،لتنفيذ البرنامج ،كتطبيؽ أنشطة
بشكؿ أكثر فاعمية ،دكاعداد برامج تدريبية خاصة ،لتنمية الذكاء العاطفي لدل مديرم المدارس
 .3دراسة صياـ ( )2017بعنواف" :فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ وعالقتو بقيادة التغيير
لدى مديري المدارس بوكالة الغوث الدولية في محافظات غزة".
ىدفت التعرؼ عمى فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كعبلقتو بقيادة التغيير لدل مديرم
المدارس بككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة .اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي .كقد استخدـ
االستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة ،طبقت عمى ( )134مدي انر كمديرة كجميع منسقي الكحدات

االستراتيجية (كحدة الجكدة – كحدة التقييـ –كحدة التطكير الميني كالمنياج) البالغ عددىـ(.)47
ومف أىـ نتائج الدراسة:

 كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصادية بيف فعالية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كممارسة
مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة لقيادة التغيير.
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 درجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ بمغ كزنيا النسبي ( )%81.57بدرجة مكافقة
كبيرة.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية عند مستكل داللة ) )α 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة حكؿ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في مدارس ككالة الغكث الدكلية
بمحافظات غزة في مجاؿ التفكير كالتخطيط االستراتيجي كمجاؿ قيادة الفريؽ كمجاؿ إدارة األداء
تعزل لمتغير الجنس ،كمجاؿ التكاصؿ اإلنساني كمجاؿ قيادة الفريؽ تعزل إلى متغير المؤىؿ
العممي ،كفي مجاؿ التفكير كالتخطيط االستراتيجي كمجاؿ قيادة الفريؽ كمجاؿ إدارة األداء تعزل
لمتغير المدرسة ،كفي مجاؿ التكاصؿ اإلنساني كمجاؿ قيادة الفريؽ كمجاؿ إدارة األداء تعزل
لممنطقة التعميمية.
توصيات الدراسة:
 أكصت الدراسة بتطبيؽ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ الميارات القيادية عمى جميع مديرم
المدارس الذيف لـ يتمقكا التدريب ،إضافة إلى المديريف الجدد ،كنكاب مديرم المدارس مف أجؿ
تحسيف األداء المدرسي.
 .4دراسة أبو مر( )2016بعنواف" :أثر تطبيؽ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ عمى تحسيف
الميارات القيادية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة".
ىدفت التعرؼ عمى أثر تطبيؽ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ عمى تحسيف الميارات القيادية
لدل مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة .اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،مستخدمة
االستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة ،طبقت عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ( )39مدي انر كمديرة مف

مديرم المدارس في منطقة رفح التعميمية التابعة لككالة الغكث
نتائج الدراسة:

 كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية بيف تطبيؽ البرنامج كتحسيف الميارات القيادية لدل مديرم
المدارس.
 يكجد أثر ذك داللة إحصادية لتطبيؽ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ عمى تحسيف الميارات
القيادية ىما :التدريب عمى تقييـ دكادارة أداء المكظفيف ،كالتدريب عمى قيادة التغيير دكادارتو.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف متكسطات تقديرات المستجيبيف حكؿ أثر تطبيؽ برنامج
القيادة مف أجؿ المستقبؿ عمى تحسيف الميارات القيادية لدل مديرم المدارس تعزل إلى
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(الجنس-الفدة العمرية-سنكات الخبرة) ،بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف متكسطات
تقديرات المستجيبيف تعزل إلى المؤىؿ العممي كذلؾ لصالح ذكم المؤىبلت العممية العميا.
توصيات الدراسة:
 أكصت الدراسة بتطبيؽ البرنامج عمى المديريف المساعديف ،كبعض المعمميف الذيف يمتمككف
السمات الشخصية لمقيادة.
 ضركرة أف تسعى األكنركا إلى استقطاب مدراء جيديف لدييـ قدرات متميزة ،مف خبلؿ إدراج
أسدمة ضمف اختبارات كمقاببلت التكظيؼ ،تفحص مستكل الميارات القيادية عند المتقدميف
لمكظيفة.
 .5دراسة الحولي( )2016بعنواف" :االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة
في ضوء مجاالت تنمية الموارد البشرية.".
ىدفت التعرؼ إلى االحتياجات التدريبية لمديرم المدارس الحككمية ،بمحافظات غزة في ضكء
مجاالت تنمية المكارد البشرية ،تبعان لمتغيرات (الجنس ،سنكات الخبرة في اإلدارة ،المؤىؿ العممي ،مرحمة

المدرسة) كقاـ باستخداـ الباحث المنيج الكصفي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المقابمة كاالستبانة
كأداتيف لجمع البيانات البلزمة ،كتككنت عينة الدراسة مف جميع مديرم المدارس الحككمية في محافظات
غزة كابالغ عددىـ ( )590مدي انر كمديرة ،كىـ المجتمع الكمي لمدراسة.
ومف أىـ نتائج الدراسة:
 أف أفراد العينة أبدك مكافقة كبيرة ،كبكزف نسبي بمغ ( )%24.2عمى االحتياجات التدريبية،
البلزمة لمديرم المدارس الحككمة.
 كجكد فركؽ في تقديرات أفراد العينة حكؿ االحتياجات التدريبية تعزل لمتغير الجنس لصالح
المديرات ،كتعزل لمتغير سنكات الخدمة لصالح الذيف كانت سنكات خدمتيـ أقؿ مف خمس
سنكات ،كتعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة الدراسات العميا.
توصيات الدراسة:
 تكظيؼ التكنكلكجيا لبلرتقاء بأداء مديرم المدارس في ضكء مجاالت التنمية البشرية.
 تنظيـ برامج تدريبية تيدؼ لمكاكبة التطكر في المجاؿ اإلدارم لمديرم المدارس.
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 .6دراسة لينقاف ولينقاـ ) (Lingan and Lingam,2014بعنواف" :التدريب مف أجؿ القيادة
واإلدارة :عالمة فارقة في دولة فيجي.
Leadership and Management Training for school Heads:
A Milestone Achievement for Fiji.
ىدفت التعرؼ إلى آراء مجمكعة مف مديرم مدارس فيجي ،حكؿ برنامج التدريب الذم تمقكه حكؿ
القيادة كاإلدارة ،استخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لجمع البيانات ،طبقت عمى عينة عشكادية مف مديرم
مدارس فيجي بمغت عددىا ( )102مدير كمديرة.
نتائج الدراسة:
 رغـ بعض نقاط الضعؼ التي ظيرت في البرنامج ،إال أف الميارات الني تدرب عمييا مديرك
المدارس ،يمكف كضعيا مكضع التنفيذ في مدراسيـ.
 ساىـ البرنامج في رفع كفاية التخطيط لدل مديرم المدارس.
توصيات الدراسة:
 ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات ،التي تسمط الضكء عمى البرامج التدريبية لمديرم المدارس،
لتقكيميا.


تنفيذ المزيد مف البرامج التدريبية لممديريف في المستقبؿ ،لتمكينيـ مف التعامؿ مع االحتياجات
المتغيرة لمعمؿ بشكؿ أفضؿ.

 .7دراسة أيوب( ) 2012بعنواف" :درجة فاعمية المدراء في قيادة التغيير الالزمة لمتطوير اإلداري في
المدارس الحكومية األساسية في فمسطيف مف وجيات نظرىـ".
ىدفت التعرؼ إلى درجة فاعمية المدراء في قياد التغيير البلزمة لمتطكير اإلدارم في المدارس
الحككمية األساسية في فمسطيف مف كجيات نظرىـ ،استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،طبقت
االستبانة كأداة لقياس متغيرات الدراسة عمى عينة الدراسة( )255مدي اُر كمديرة مف مديرم المدارس

الحككمية األساسية في فمسطيف
نتائج الدراسة:

 كجكد درجة عالية لفاعمية المدراء في قيادة التغيير البلزمة لمتطكير اإلدارم في المدارس
الحككمية األساسية في فمسطيف مف كجيات نظرىـ.
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف متكسطات كجيات نظر المدراء في مجاالت اإلدارة
المدرسية ،كالمعمميف كالبناء المدرسي ،كالعبلقة مع المجتمع المحمي ،تعزل لمتغير الجنس ،بينما
كجدت فركؽ ذات داللة إحصادية بيف متكسطات كجيات نظرىـ في مجاالت اإلشراؼ التربكم،
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كالطمبة ،كالمنياج كىذه الفركؽ لصالح اإلناث كفي مجاؿ المستحدثات التكنكلكجية ،لصالح
الذككر.
توصيات الدراسة:
 العمؿ عمى زيادة تكعية مدراء المدارس الحككمية األساسية بفكادد المستحدثات التكنكلكجية في
اإلدارة ،دكاجراء المزيد مف الدراسات البحثية حكؿ قيادة التغيير عمى فدات تربكية أخرل.
 .8دراسة العطياف ( )2006بعنواف" :إدارة التغيير والتحديات العصرية لممدير".
ىدفت التعرؼ إلى أىمية إدارة التغيير كميارة كمفيكـ عصرم ال غنى عنيا ،كالمساىمة بشكؿ
عممي في بمكرة مكضكع إدارة التغيير ،كزيادة قدرة المديريف لمتعامؿ مع المشكبلت اإلنسانية الناجمة عف
سرعة معدالت التغيي ر ،باإلضافة إلى تحديد أىـ التحديات المعاصرة التي تكاجو المدير العصرم
لمتعامؿ مع التغيير كتحدياتو العصرية ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كطبقت االستبانة كأداة
لجمع البيانات عمى عينة عشكادية مف اإلدارة العميا كالكسطى في الخطكط الجكية السعكدية كمجمكعة
ثالثة تقع ضمف مستكل اإلدارة العميا كالكسطي في نفس المؤسسة إال أنيا أخذت دكرات تدريبية عممية
في إدارة التغيير كبمغ العدد اإلجمالي ألفراد العينة( )519مفردة.
نتائج الدراسة:
 التحديات أصبحت تطكؽ كافة مناحي الحياة ،كلمكاكبة ىذه التغييرات كالتحديات ،البد مف
الحيكية اليادفة كالمكاجية كالتسمح بالعمـ كالمعرفة كاإلصرار.
 يعتبر التغيير مف الظكاىر المعاصرة كأكثرىا أىمية بالنسبة لئلدارييف كالقادة ،سكءا عمى مستكل
المؤسسات العامة أك الخاصة.
 لقد حدثت تغييرات كتطكرات شتى أصبحت تمثؿ تحديات لكؿ مدير كمسدكؿ خاصة في ظؿ
التقدـ العممي كثكرة المعمكمات كالتي أثرت في سمكؾ كأداء اإلدارييف كالقادة حيث أصبحت
التغييرات كالتجديدات شاممة كمؤثرة بشكؿ كبير كسريع عمى األفراد كالجماعات.
توصيات الدراسة:
 ممارسة إدارة التغيير ،كمفيكـ كميارة إدارية بطريقة سميمة مف قبؿ المديريف.
 تحديد تحديات التغيير العصرية الممحة ككضع آلية كخطط استراتيجية في كيفية إدارتيا كالتعامؿ
معيا بفعالية.
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 .9دراسة ترينبوؿ وادوارد (Turnbull and Edwards,2005) :بعنواف :تطوير القيادة مف أجؿ
التغيير التنظيمي في جامعة نيو في المممكة المتحدة.
Leadership development for organizational change in a New U.K. university.

ىدفت التعرؼ إلى أثر التطكير المؤسسي عمى جامعة نيك البريطانية مف ناحية التغيير الثقافي
الجذرم ،استخدـ الباحثاف المنيج االستقرادي ،كما استخدما مقياس الضغكط النفسية طبقا عمى عينة
الدراسة ( )120أكاديميان دكادارينا مف العامميف بجامعة نيك البريطانية ثـ إدراجيـ في برنامج تطكير قيادم
لمدة ستة أشير بغرض دراسة الذات ،كالجكانب النفسية كالعاطفية لمقادة كالمرؤكسيف.

نتائج الدراسة:
 أظيرت الدراسة بأف كبل النكعيف مف الضغكط سكاء التعميمية أك القيادية يتقاطعاف كيتشابكاف
في اختبلفيما ،كيظير ىذا االختبلؼ بصكر عدة مثؿ:
 .1االختبلؼ بيف عمداء الكميات كبيف اإلدارة.
 .2االختبلؼ بيف الرغبة في كجكد إدارة متغيرة كبيف الرغبة في عدـ كجكد إدارة تمامان.
 أظيرت الدراسة كجكب التركيز عمى دعـ الميارات القيادية المتطكرة لدل اإلدارة العميا.
توصيات الدراسة:
 نشكء الحاجة لكجكد عدد أكبر مف القادة األكاديمييف.
 إدماج األكاديمييف في عممية التغيير.


ضركرة خمؽ جك عاـ مف المشاركة في كؿ الكميات كضركرة أف تنبع الرغبة في المشاركة مف
األفراد كمف القيادة العميا.

-10دراسة تشابيف) (Chapin,2001بعنواف" :تحميؿ أثر برنامج تدريب القيادات اإلدارية عمى
كفايات مديري المدارس اإلعدادية".
"Analysis of the Effective of an Educational Leadership Training
"Program
ىدفت التعرؼ إلى أثر برنامج تدريب القيادات اإلدارية عمى كفايات مديرم المدارس اإلعدادية
مف خبلؿ تحميؿ ىذا البرنامج ،استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كصممت االستبانة لمعرفة
آراء المشاركيف في البرنامج ،تككنت عينة الدراسة مف ( )15مدير مدرسة إعدادية.
نتائج الدراسة:
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 عزز البرنامج التدريبي النكاحي القيادية لدل مدير المدرسة
 طكر البرنامج التدريبي عممية التخطيط كالتعميـ كاألىداؼ المدرسية.
توصيات الدراسة:
 ضركرة التركيز عمى ميارات القادد التربكم مف خبلؿ المشاغؿ المكجية لمديرم المدارس.
 ضركرة تكظيؼ التكجيات اإلدارية المعاصرة في مجاؿ القيادة التربكية ،ككذلؾ في مجاؿ تدريب
القيادات التربكية عمى مختمؼ المستكيات سكاء أكاف مدي انر أك مدي انر مساعدان.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أوال :أوجو االتفاؽ واالختالؼ بيف الدراسات السابقة:
 .1مف حيث المنيج المستخدـ:
كاف المنيج الكصفي التحميمي ىك المنيج الغالب استخدامو في معظـ الدراسات مثؿ:
دراسة خطاب ( ،)2018مكسى( ،)2017صياـ ( ،)2017أبك مر( ،)2016أيكب(،)2012
الحكلي( ،)2016العطياف ( ،)2006لينقاف كلينقاـ ( ، )2014تشابيف(.)2001
فيما انفردت دراسة ترينبكؿ كايدكارد ( )2005باستخداـ المنيج االستقرادي.
 .2مف حيث المجتمع والعينة:
اتخذت معظـ الدراسات مديرم المدارس مجتمعا لمدراسة ،مثؿ :دراسة مكسى( ،)2017أبك
مر( ،)2016كالحكلي( )2016كالتي استخدمت فييـ عينات مسحية تغطي كامؿ مجتمعات دراستيـ،
لينقاف كلينقاـ ( )2014حيث استخدما العينة العشكادية في اختيار مجتمع الدراسة،أما دراسة ترينبكؿ
كايدكارد ( )2005فقد اتخذت مف األكاديمييف كاالدارييف الجامعييف مجتمعاُ ليا ،فيما انفردت دراسة

العطياف ( )2006بمجتمعيا الذم تككف مف اإلدارة العميا كالكسطي في الخطكط الجكية .أما دراسة

خطاب ( )2018فقد اتخذت مف المعمميف مجتمعان ليا ،أما دراسة أبك سمرة ( )2014فقد اتخذت مف
جميع رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعة (اإلسبلمية ،األقصى ،األزىر) مجتمعان ليا ،كاستخدمت

العينة المسحية التي غطت كامؿ مجتمع الدراسة ،أما دراسة صياـ ( )2017فقد اختار مديرم المدارس

في المناطؽ التعميمية (رفح ،شماؿ غزة ،خانيكنس) باإلضافة لمنسقي الكحدات االستراتيجية التابعة
لؤلكنركا (كحدة تطكير المنياج ،كحدة التقييـ ،كحدة ضماف الجكدة).
 .3مف حيث أدوات الدراسة:
تصدرت االستبانة أىـ الطرؽ لجمع البيانات حيث كظفتيا العديد مف الدراسات مثؿ:
<:

دراسة خطاب ( ،)2018مكسى( ،)2017صياـ ( ،)2017أبك مر( ،)2016الحكلي(،)2016
أيكب( ،)2012العطياف ( ،)2006لينقاف كلينقاـ ( ،)2014ديكؼ ( ، ،)2013تشابيف( ،)2001دراسة
ترينبكؿ كايدكارد (.)2005

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت موضوع إدارة األزمات
 .1دراسة الخضري ( )2017بعنواف " :فاعمية اتخاذ القرار لدل مديرم المدارس الثانكية في
محافظات غزة كعبلقتيا بإدارة األزمة"
ىدفت التعرؼ إلى فاعمية اتخاذ القرار لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كعبلقتيا
بإدارة األزمة ،استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ،طبقت االستبانة كأداة لمدراسة ،كزعت عمى ()250
معممان كمعممة مف معممي المرحمة الثانكية تـ اختيارىـ بالطريقة العشكادية.
نتائج الدراسة:
 تحققت فاعمية اتخاذ القرار لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة بدرجة متكسطة ،كما
يكجد مكافقة بدرجة متكسطة عمى مستكل إدارة األزمات لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات
غزة.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف متكسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لفاعمية اتخاذ القرار
لدل مديرم المدارس الثانكية تعزل لمتغيرات الدراسة الجنس لصالح المعمميف ،كمتغير المؤىؿ
العممي لصالح الماجستير فأعمى.
توصيات الدراسة:
 تطكير كفاءة مديرم المدارس الثانكية في ميارات اتخاذ الق اررات كفؽ المنيجية العممية لتحقيؽ
فاعمية اتخاذ القرار لدييـ لتحسيف الفاعمية في إدارة األزمات.
 .2دراسة الزكي ( )2016بعنواف" :الدور المتوقع مف اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ تجاه األزمات
المدرسية في محافظة األحساء مف وجية نظر مديرات المدارس المتوسطة والثانوية"
ىدفت إلى التعرؼ عمى الدكر المتكقع مف اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ تجاه األزمات المدرسية
في محافظة األحساء مف كجية نظر مديرات المدارس المتكسطة كالثانكية ،تـ استخداـ المنيج الكصفي،
استخدمت االستبانة لجمع المعمكمات كالبيانات ،تـ اختيار جميع مديرات المدارس المتكسطة كالثانكية
في محافظة األحساء حيث بمغ عدد مديرات المدارس المتكسطة ( )56مديرة ،بينما بمع عدد مديرات
المدارس الثانكية ( )75مديرة ليصبح العدد اإلجمالي لعينة الدراسة ( )131مديرة.
نتائج الدراسة:
;<

 أكدت الدراسة عمى أىمية دراسة األسباب التي تؤدم إلى حدكث األزمات مف أجؿ تبلفييا
مستقببلن فاألسباب كالعكامؿ المسببة لؤلزمة سكاء أكانت اجتماعية أك نفسية أك بيدية أك متداخمة
كدراسة مدل تأثير كؿ عامؿ مف ىذه العكامؿ المختمفة سكاء أكانت ظاىرة أك خفية تمكف مف

تبلفي األزمات.
توصيات الدراسة:
 إنشاء كحدة مختصة باألزمات المدرسية في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ ،تتكلى عممية
التخطيط كالتمكيؿ كتشكيؿ لجاف إدارة األزمات ،كفريؽ متفرغ إلدارة األزمات داخؿ المدرسة.
 تنفيذ دكرات تدريبية مكثفة عف األزمات المدرسية تيدؼ إلى رفع جيكزية منسكبات اإلدارة
العامة لمتربية كالتعميـ ،كمنسكبات المدرسة إلدارة األزمات.
 .3دراسة جحجوح ( )2014بعنواف" :درجة الوالء التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات
غزة وعالقتو بإدارة األزمات مف وجية نظرىـ"
ىدفت التعرؼ إلى "درجة الكالء التنظيمي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة كعبلقتو
بإدارة األزمات مف كجية نظرىـ ،تبعان لممتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ

العممي) ،اتبعت المنيج الكصفي التحميمي ،كقد قاـ الباحث باستخداـ استبانتيف :األكلى لقياس درجة

الكالء التنظيمي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظة غزة ،كالثانية لقياس درجة ممارسة إدارة األزمات
لدل مديرم المدارس الثانكية بمدارس محافظات غزة مف كجية نظرىـ ،طبقت عمى عينة مف مديرم
كمديرات المدارس الحككمية في المرحمة الثانكية ممف يعممكف في المدارس الثانكية في العاـ
الدراسي( )2014-2013البالغ عددىـ (.) 145
نتائج الدراسة:
 مستكل الكالء التنظيمي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ جاء
بدرجة كبيرة بنسبة (.)%79.64
 درجة ممارسة مدير المدرسة لميارة إدارة األزمات في محافظات غزة ،مف كجية نظر المديريف
كالمديرات ،كانت بنسبة كبيرة (.)%82.99
توصيات الدراسة:
 تعزيز مقكمات ظاىرة الكالء التنظيمي.
 إيجاد قيادة فاعمة.

<<

 اختيار أعضاء فريؽ مدرب إلدارة األزمة كتطكير أدادو مف خبلؿ( :عقد كرش عمؿ لمناقشة
األزمة بعد االنتياء منيا ،عقد دكرات تدريبية بصكرة دكرية ،االستفادة مف تجارب المدراس
األخرل في مكاجية األزمة).
 .4دراسة زيداف ( )2013بعنواف " :تنمية كفايات إدارة األزمات لمديري المدراس الثانوية بمصر في
ضوء متطمبات إدارة الجودة"
ىدفت الدراسة إلى تنمية كفايات إدارة األزمات لمديرم المدارس الثانكية بمصر في ضكء
متطمبات إدارة الجكدة ،اتبعت الدراسة المنيج الكصفي ،تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى جميع مديرم
كمديرات المدراس الثانكية (عاـ كفني) بمحافظة الفيكـ ،حيث استخدمت الباحثة االستبانة.
نتائج الدراسة:
 تكصمت الدراسة إلى عدة نتادج أىميا قادمة بكفايات إدارة األزمات البلزمة لمديرم المدارس
الثانكية كأساليب تنمية كفايات إدارة األزمات مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية.
توصيات الدراسة:
 كضع تصكر مقترح لتنمية كفايات إدارة األزمات لمديرم المدارس الثانكية بمصر في ضكء
متطمبات إدارة الجكدة.
 .5دراسة زيادة( )2012بعنواف" :أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة
عمى إدارة األزمات"
ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل أىمية تنمية المكارد البشرية (التخطيط لؤلزمات ،القدرة عمى
تككيف كاستخداـ نظـ االتصاالت الفاعمة ،الميارات القيادية إلدارة األزمة ،المقدرة عمى تككيف فريؽ عمؿ
عمى قدر مف الكفاءة) كأثر ذلؾ عمى تحسيف مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة
األزمات ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،تـ تصميـ استبانة مف قبؿ الباحث كتكزيعيا عمى مجتمع
الدراسة البالغ عددىـ ( )110مكظؼ.
نتائج الدراسة:
 أف تنمية ميارات التخطيط كاالتصاالت ،كتنمية كتعزيز ميارات القيادة كتعزيز ميارات فريؽ
العمؿ ليا أثرىا المباشر عمى مقدرة ككفاءة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة
األزمات بشكؿ عاـ.
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 أثبتت الدراسة أف المؤسسات تيتـ بتدريب العامميف كتنمية الميارات البلزمة لدييـ لرفع قدرتيـ
عمى إدارة األزمات.
توصيات الدراسة:
 كقد أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بشكؿ أكبر بكجكد كحدة متخصصة في المؤسسة إلعداد
الخطط لمكاجية دكادارة األزمات كضركرة تكفير برامج تدريبية عمى ميارات العصؼ الذىني،
كميارات التفاكض ،كالتفكير اإلبداعي ككضع الحمكؿ لحؿ المشكبلت بشكؿ يساعد عمى إدارة
األزمات بأعمى درجة مف الفاعمية.
 .6دراسة عنتور( ) 2012بعنواف" :معوقات إدارة األزمات وسبؿ عالجيا في المدارس الحكومية
الثانوية في محافظات الضفة الغربية وسبؿ عالجيا مف وجيات نظر المديريف"
ىدفت التعرؼ إلى معكقات إدارة األزمات كسبؿ عبلجيا في المدارس الحككمية الثانكية في
محافظات الضفة الغربية كسبؿ عبلجيا مف كجيات نظر المديريف ،إضافة إلى معرفة االختبلؼ في
كجيات النظر في معكقات إدارة األزمات تبعا لمتغيرات الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كعدد طمبة المدرسة،
اتبعت الباحثة المنيج الكصفي منيجان لمدراسة ،كاستخدمت االستبانة أداة لدراستيا ،طبقت عمى عينة

طبقية عشكادية بمغ حجميا ( )223مدي انر كمديرة مف المديريف في المدارس الحككمية الثانكية في الضفة

الغربية.

نتائج الدراسة:
 ىناؾ درجة منخفضة لمعكقات إدارة األزمات في المدارس الحككمية الثانكية في محافظات
الضفة الغربية.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف متكسطات كجيات نظر المديريف في مجاالت معكقات
إدارة األزمات في المدراس الحككمية الثانكية تعزل لمتغيرات الجنس ،كالمؤىؿ العممي،
كالتخصص ،كالخبرة اإلدارية ،كالمحافظة ،كعدد الدك ارت اإلدارية ،كمكقع المدرسة ،كعدد طمبة
المدرسة.
 إف أكثر معكقات إدارة األزمات معكقات إدارية ،تمييا معكقات تتعمؽ بالمجتمع المحمي.
توصيات الدراسة:
 ضركرة منح المديري ف صبلحيات أكبر إلدارة األزمات ،إذ إف ذلؾ يمكنيـ مف احتكاديا بسرعة
أكبر.
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 تعميؽ التكعية المتعمقة باألزمات ككيفية إدارتيا ،كمشاركة الطمبة في إدارة األزمات ،مما قد
يخفؼ مف حدتيا كمعكقاتيا.
 .7دراسة فارس( )2012بعنواف" :اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظات غزة"
ىدفت التعرؼ إلى درجة تطبيؽ بعض أساليب اإلبداع في إدارة األزمات لدل مديرم المدارس
الثانكية في محافظات قطاع غزة مف كجية نظر كؿ مف المشرفيف التربكييف كالمعمميف ،كما ىدفت
لمكشؼ عف أثر الفركؽ بيف استجابات عينة الدراسة تعزل لمتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات
الخدمة ،المسمى الكظيفي) ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،طبقت االستبانة كأداة رديسة لجمع
البيانات ،تككف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف كالبالغ عددىـ ( )120مشرفان تربكينا،

إضافة إلى جميع معممي المدارس الثانكية ،كتككنت عينة الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف ك()600
معممان كمعممة مف معممي المدراس الثانكية.
نتائج الدراسة:
 بمغ متكسط تطبيؽ مديرم المدارس الثانكية لئلبداع اإلدارم في إدارة األزمات (.)%69.56
 بمغ متكسط درجة تطبيؽ مديرم المدارس الثانكية لئلبداع اإلدارم في إدارة األزمات
( )%70.72مف كجية نظر المعمميف.
توصيات الدراسة:
 زيادة االىتماـ بتقديـ الدكرات التدريبية لمديرم المدارس الثانكية في األساليب اإلبداعية إلدارة
األزمات.
 ضركرة اىتماـ اإلدارات العميا في ك ازرة التربية كالتعميـ بتدعيـ ممارسة مديرم المدارس الثانكية
لؤلساليب اإلبداعية في إدارة األزمات مف خبلؿ تدعيـ البلمركزية في إدارة األزمات.
 .8دراسة آؿ شميخ ( )2009بعنواف" :كاقع ممارسة مديرم مدارس التعميـ الثانكم العاـ الحككمي
بمنطقة عسير لمكفايات اإلدارية إلدارة األزمة"
ىدفت التعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم كمديرات التعميـ الثانكم لكفايات إدارة األزمات مف
حيث التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالمتابعة كالتقكيـ بحسب آراء أفراد عينة الدراسة ،استخدـ الباحث
المنيج الكصفي ،طبؽ الباحث االستبانة عمى مجتمع الدراسة المككف مف جميع مديرم مدارس التعميـ
الثانكم كالحككمي في منطقة عسير كمديرياتيا كقد بمغ عدد المدراء( )72كالمديرات( )67عف إحصادية
تمؾ المدارس لعاـ 1430/1429ق.
نتائج الدراسة:
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 أف قدرة أفراد العينة مف مديرم كمديرات مدارس التعميـ الثانكم الحككمي بمنطقة عسير عمى
ممارسة كفايات إدارة األزمة مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كمتابعة كتقكيـ لؤلزمات بدرجة متكسطة
بمغت ( )%57.5سكاء عمى مستكل العينة ككؿ ،أك عمى مستكل كؿ عينة مستقمة بذاتيا.
 ىناؾ كجو اتفاؽ كاختبلؼ بيف آراء عينة الدراسة في قدرتيـ عمى ممارسة كفايات إدارة األزمة.
 كجكد فركؽ دالة إحصاديا بيف آراء عينة الدراسة حكؿ درجة قدرتيـ عمى ممارسة كفايات إدارة
األزمة لصالح مديرات مدارس التعميـ الثانكم الحككمي.
توصيات الدراسة:
 إنشاء كحدة إدارة األزمات في كؿ إدارة تعميمية تُعنى برسـ الخطط ،دكاعداد سيناريكىات التعامؿ
مع األزمات ،كالمكادح المنظمة كاإلرشادية لذلؾ ،كتكميؼ المدارس بتككيف فرؽ إلدارة األزمة بما
يساعد عمى تحقيؽ مبدأ الكقاية منيا ،كتأكيد السبلمة المدرسة بمختمؼ جكانبيا.
 .9دراسة كولماف ( (Coleman,M,2009بعنواف" :مستويات استعداد المدارس العامة بوالية إلينوي
األمريكية إلدارة األزمات".
"A study of crisis response plans in suburban secondary schools, in New
"Jersey
ىدفت تناكؿ مستكيات استعداد المدارس االمة بكالية إلينكم األمريكية إلدارة األزمات الحقيقية
التي يمكف أف تتعرض ليا ،كاالستعدادات البلزمة لتطبيؽ خطط متكاممة إلداراتيا فعميان ،دكابراز محتكيات
الخطط المتكاممة إلدارة األزمة التي تطبقيا حاليا المديريات التعميمية المختمفة في جميع أرجاء الكالية
في إطار الجيكد الساعية لتكجيو اإلدارييف كالعامميف بالمدارس التخاذ كافة التدابير البلزمة عند التعرض
ألحد مكاقؼ األزمات الفعمية.
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
نتائج الدراسة:
 ارتفاع مستكيات استعداد المديريات التعميمية العامة بكالية إلينكم األمريكية في مرحمة التعميـ ما
قبؿ الجامعي لتطبيؽ خطط متكاممة كممارسات إجرادية فعالة إلدارة األزمة.
 اختبلؼ تمؾ المستكيات في ضكء تبايف حجـ تمؾ المديريات التعميمية بحيث تتزايد مستكيات
استعدادىا إلدارة األزمة (فيما يتعمؽ بالتخفيؼ مف حدة /منع ،كاالستعداد ،كاالستجابة لؤلزمات
كمكاجيتيا) ،كمما زاد حجميا ككثافة طبلبيا ،كالعكس صحيح.
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 .10دراسة ونج ( )Wang,2009بعنواف" :اعتماد إدارة المعرفة في أوقات األزمات"
""Knowledge management adaption in times of crisis
ىدفت تحسيف الفيـ لمدكر الذم تمعبو إدارة المعرفة في رفع األداء التنظيمي خبلؿ األزمات،
كأكضحت الدراسة أف األزمات التي تيدد المنظمات ممكف تجنبيا كالحد منيا إذا حددت المعرفة
الضركرية مسبقان ،كلقد تـ جمع البيانات الثانكية مف الكثادؽ التنظيمية ،كبيانات األرشيؼ ،كتـ إجراء
مقابمة شبو مقننة مع أربعة عشر مف المختصيف ،إلى جانب االستبانة.

كما ىدفت التعرؼ إلى استراتيجيات إدارة المعرفة التي مف الممكف تطكيرىا لبلستجابة ألزمات األعماؿ،
كأكضحت الدراسة أف استخداـ استراتيجيات إدارة المعرفة تمكف الشركة مف تعمـ المعرفة الميمة
لبلستجابة ألزمات األعماؿ بكفاءة كفعالية.
نتائج الدراسة:
 أىمية استخداـ استراتيجيات إدارة المعرفة كالدكر الذم تمعبو في إدارة األزمات.
 الخبرة في مكاجية األزمات تجعؿ المنظمات تجعؿ المنظمات تعرؼ نقاط ضعفيا كبالتالي تقكد
إلى مبادرات تعمـ المنظمة مما يسيؿ امتبلؾ كمشاركة كمؤسسية المعرفة.
توصيات الدراسة:
 أىمية كجكد استراتيجيات إلدارة المعرفة كتكجيو إدارة األزمات في كؿ مرحمة مف مراحؿ تطكرىا.
 .11دراسة ماكنيؿ وتوينغ ( )Macnell&Topping,2007بعنواف ":إدارة األزمات في المدارس
استناداً إلى البيانات الوقائية"
""Crisis Management in schools: Evidence-based Postvention
ىدفت إلى دراسة الحكادث الخطيرة في المدارس كإطبلؽ النار كاالنتحار كالنشاط اإلرىابي ،كقد
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
نتائج الدراسة:

 ضركرة كجكد قاعدة بيانات لؤلزمات الخطيرة.
 أف طريقة تناكؿ كسادؿ اإلعبلـ لعمميات االنتحار يكلد المزيد مف االنتحارييف.
 أف تبتعد إدارة األزمات في المدارس عف البيركقراطية كالجمكد.
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 .12دراسة الزاممي وآخروف ( )2007بعنواف" :األزمات المدرسية وأساليب التعامؿ معيا في مدارس
سمطنة عماف".
ىدفت إلى الكشؼ عف األزمات التي تتعرض ليا مدارس السمطنة كما حددىا مديركىا ،كعمى
األساليب التي يستخدمكنيا لمتعامؿ مع تمؾ األزمات كىي (إببلغ الشرطة ،إببلغ المنطقة التعميمية،
إببلغ الدفاع المدني ،إببلغ المؤسسات الصحية ،إببلغ عادمة الطالب) ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي .تـ تطبيؽ االستبانة كأداة لمدراسة عمى عينة مككنة مف  275مدير مدرسة.
نتائج الدراسة:
 األزمات المتعمقة بالطالب حازت المرتبة األكلى بنسبة ( ،)%68.20تمييا األزمات المتعمقة
باإلدارة ،ثـ األزمات المتعمقة بالمعمـ ،كأخي انر األزمات المتعمقة بالمجتمع المحمي.

 ضعؼ قدرة المديريف عمى حؿ األزمات عمى مستكل المدرسة إال في حاالت قميمة.
 .13دراسة سميموف ( )2001بعنواف" :الخطط المستقبمية إلدارة األزمات المدرسية ".
ىدفت التعرؼ عمى األزمات المدرسية كنسبة انتشارىا في المدارس الثانكية لمبنيف كالبنات،
كالكشؼ عف أكثر األزمات انتشا نار كحاكلت الدراسة معرفة رسـ (بركفيؿ) لكؿ أزمة ،دكامكانية المدرسة
ككفاءتيا في المكاجية ،كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف مدارس البنيف كالبنات زفي انتشار األزمات ،كتقييـ
األزمات الكمية كالنكعية ،كمعرفة أكثر لنكعية المدرسة في تقييـ األزمات كفقان لمتغير الجنس كسنكات

الخبرة ،استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ،طبقت االستبانة كأداة لمدراسة عمى أربع مدارس ثانكية

(2بنيف2 ،بنات) ك( )250مف القيادات المدرسية (مدير عاـ ،مدير ،ناظر ،معمميف ،كككبلء).
نتائج الدراسة:
 ارتفاع نسبة انتشار األزمات مثؿ كثافة الفصؿ الدراسي ،كسكء التعامؿ مع البيدة المدرسية،
كالشعب داخؿ المدرسة كعدـ كجكد الصيانة اليكمية ،كعدـ كجكد الصيانة اليكمية ،كضيؽ
المدرسة أك الفصؿ ،كالعدكانية الشديدة في المدرسة ،كالتمرد ضد السمطة
 كجكد فركؽ دالة إحصادينا بيف مدارس البنيف كالبنات في األزمات السمككية التالية لصالح
مدارس البنيف.

توصيات الدراسة:
 قدمت الدراسة باركمتر الكفاءة في ضكء المعمكمات المتكفرة كتحكيمو لمؤشرات كمية.
 بناء الخطط كالسيناريكىات المعدة لمكاجية المستقبؿ لؤلزمات كالككارث في المدرسة.
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 .14دراسة أوريفيكي( )Orifici,2000بعنواف" :تطوير خطة إدارة أزمات فعالة :دور إدارة
المشاريع"
" "Developing an effective crisis management plan: the role of a project
manager.
ىدفت إلى تكضيح الدكر المنكط لمديرم المدارس أثناء حدكث األزمة ،استخدـ الباحث المنيج
الميداني( المنيج الكصفي) ،استخدـ الباحث المقابمة بإحدل مدارس نيكيكرؾ حيث التيمت النيراف
مقصؼ المدرسة كالكافتيريا كالمكاتب اإلدارية الخاصة بالمدرسة.
نتائج الدراسة:
 كضع خطة فعالة إلدارة األزمات كتكضيح الدكر الميـ كالخاص بمدير المدرسة في أثناء
األزمات.
 كيفية التصرؼ في حاؿ حدكث أزمة حقيقة فقد حدثت بالفعؿ.
 اتخاذ مدير المدرسة إجراءات السبلمة كاألمف ،كمراعاة احتياجات الطبلب كالعامميف بالمدرسة،
ككانت مف أىـ األكلكيات التي تعمؿ الشركة عمى تحقيقيا خبلؿ فترة ترميميا كتجديدىا لممدرسة
مرة أخرل.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أوال-أوجو االتفاؽ واالختالؼ بيف الدراسات السابقة:
 .1مف حيث المنيج المستخدـ:
كاف المنيج الكصفي التحميمي ىك المنيج الغالب استخدامو في الدراسات السابقة مثؿ :دراسة
الخضرم

(،)2017

الزكي(،)2016

جحجكح

(،)2014

زيداف(،)2013

عنتكر(،)2012

فارس( )2012الشميخ( ،)2009ال ازممي كآخركف( ،)2007سميمكف ( ،)2001كمكماف (،)2009
ماكنيمكتكينغ( ،)2009كنج ()2009بينما استخدـ أكرفيكي( )2000المنيج الميداني.
 .2مف حيث المجتمع والعينة:
اتخذت معظـ الدراسات مديرم المدارس مجتمعا لمدراسة ،مثؿ :دراسة جحجكح ( )2014تككنت
العينة مف جميع مديرم كمديرات المدارس الحككمية في المرحمة الثانكية ،كدراسة الزكي()2016التي
تككنت عينة الدراسة مف جميع مديرات المدارس المتكسطة كالثانكية في محافظة األحساء ،كدراسة
عنتكر( )2012تككف مجتمع الدراسة مف جميع المديريف في المدارس الحككمية الثانكية في الضفة
=9

الغربية ،كقد اختارت الباحثة عينة طبقية عشكادية ،كدراسة الزاممي كآخركف( )2007تـ اختيار عينة
مككنة مف( )275مدير مدرسة بالطريقة العشكادية ،كدراسة زيداف()2013اختارت جميع مديرم كمديرات
المدراس الثانكية (عاـ كفني) بمحافظة الفيكـ عينة لمدراسة ،ككذلؾ دراسة الشميخ ( )2009حيث تـ
اختيار مجتمع الدراسة مف مديريف كمديرات المدارس  ،فيما اختمفت دراسة الخضرم ()2017حيث
تككف مجتمع الدراسة مف معممي المرحمة الثانكية تـ اختيارىـ بالطريقة العشكادية ،بينما انفردت دراسة
زيادة ( )2012بمجتمع الدراسة المككف مف ( )110مكظؼ في المؤسسات الدكلية التي تعمؿ في قطاع
غزة .كما اختار فارس()2012أف يككف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف ،إضافة إلى جميع
معممي المدارس الثانكية ،بينما اتفقت دراسة سميمكف ()2001مع دراسة أكرفيكي ( )2000حيث تككف
مجتمع كعينة الدراسة مف جميع العامميف في المدرسة.
فيما اختار كنج ( )2009مجتمع الدراسة مف المشرفيف التربكييف حيث تـ اختيار أربعة عشر
كعينة لمدراسة.
 .3مف حيث أدوات الدراسة:
تصدرت االستبانة أىـ الطرؽ لجمع البيانات حيث كظفتيا جميع الدراسات السابقة مثؿ:
دراسة الخضرم ( ،)2017الزكي( ،)2016جحجكح ( ،)2014زيداف( ،)2013عنتكر(،)2012
فارس( )2012الشميخ ( ،)2009الزاممي كآخركف( ،)2007سميمكف ( ،)2001كمكماف (،)2009
ماكنيؿ كتكينغ( ،)2009أكرفيكي(،)2000كنج ( )2009الذم استخدـ بجانب االستبانة ،المقاببلت
المقننة.
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ثانياً :أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة:

 .1استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظرم العاـ لمدراسة.
 .2صياغة أسدمة الدراسة الحالية كفرضيات الدراسة.
 .3استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة (االستبانة) باإلضافة إلى األساليب
اإلحصادية المستخدمة في تحميؿ أداة الدراسة.
 .4دعـ نتادج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.
 .5زكدت الدراسات السابقة الباحث بأسماء العديد مف الكتب كالمراجع ذات الصمة بمكضكع
الدراسة.
 .6االطبلع عمى االتجاىات الحديثة في القيادة التربكية كعبلقتيا في إدارة األزمات.

ثالثاً :الفجوة البحثية في الدراسات السابقة:

فيما يمي أكردت الباحثة جدكالن تبيف فيو الفجكة البحثية في الدراسات السابقة ،كالتي أتت الدراسة

الحالية في محاكلة لسدىا إيمانان منيا بأف البحث العممي ما ىك إال كسيمة لسد الفجكات في المعرفة
لمرقي ببنيانيا.

جدوؿ ( )2يوضح الفجوة البحثية في الدراسات السابقة
الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسات التي تناولت فيما يخص مكضكع القيادة:
القيادة

الدراسات السابقة لـ تتناكؿ القيادة كبرنامج تدريبي قادـ منفصؿ بحد ذاتوكمستقؿ كبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ بمجمعاتو األربع كرزمة أدكات
التغيير.

الدراسات التي تناولت الدراسات السابقة لـ تتناكؿ كفايات إدارة األزمة بشكؿ منفصؿ عف الكفايات
إدارة األزمات

اإلدارية كمدم عبلقتيا بالقيادة ك تأثرىا بيا.

أوجو التميز في الدراسة الحالية:
تميزت الدراسة السابقة عف غيرىا بأنيا درست فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كعبلقتو
في كفايات إدارة األزمات لدل مديرم مدارس ككالة الغكث ،حيث أنيا تعتبر الدراسة األكلى التي
عالجت العبلقة بيف ىذيف المتغيريف.
;=

الفصل الرابع
منهجية الدراسة وإجراءاتها
تمييد
أوالً :منيج الدراسة.

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة.
ثالثاً :خصائص العينة.

رابعاً :أداتا الدراسة.

خامساً :المعالجة اإلحصائية المستخدمة.

<=

الفصؿ الرابع
منيجية الدراسة واجراءاتيا
تمييد:
تعتبر منيجية الدراسة دكاجراءاتيا محك نار رديسينا يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة،
كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصادي لمتكصؿ إلى النتادج التي يتـ
تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى
تحقيقيا.
حيث تناكؿ ىذا الفصؿ كصفنا لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة

المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بناديا كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا .كما يتضمف كصفنا

لئلجراءات التي قامت بيا الباحثة في تصميـ أداة الدراسة كتقنينيا ،كاألدكات التي استخدمتيا لجمع
بيانات الدراسة ،كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصادية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخبلص
النتادج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.


منيج الدراسة:

بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي
ن
بمجالو التحميمي ،كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر
عنيا تعبي انر كيفيان ككميان ،حيث تـ مف خبللو كصؼ مكضكع الدراسة الحالية فاعمية برنامج القيادة مف

أجؿ المستقبؿ كعبلقتو بكفايات إدارة األزمات كتحميؿ بياناتيا كالعبلقة بيف مككنات كاآلراء التي تطرح
حكليا مف إجراءات التي تتضمنيا األداة كالمترتبة عمييا ،كىك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي

المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة كتصكيرىا كميان عف طريؽ جمع بيانات كمعمكمات مقننة عف
الظاىرة أك المشكمة كتصنيفيا كتحميميا دكاخضاعيا لمدراسة الدقيقة (ممحـ.)324: 2000،



مجتمع الدارسة:

كبناء عمى مشكمة الدراسة
مجتمع الدراسة ىك جميع مفردات الظاىرة التي تدرسيا الباحثة،
ن
كأىدافيا فإف المجتمع المستيدؼ يتككف مف جميع مديرم كمديرات المدارس التابعة لككالة الغكث الدكلية
في قطاع غزة كعددىـ ( )270مدير كمديرة ،حيث قامت الباحثة باختيار جميع أفراد مجتمع الدراسة،
كقد استجاب منيـ( )209مدي نار كمديرة  ،أم بنسبة ()%77.4

==



خصائص مجتمع الدراسة:
بعد جمع االستبانات قامت الباحثة بإدخاؿ البيانات بيدؼ تحميؿ النتادج باستخداـ برنامج الرزـ

اإلحصادية لمعمكـ االجتماعية  ،SPSSكفيما يمي كصؼ عينة الدراسة:
جدوؿ ( )3يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة%

ذكر

136

50.4

أنثى

134

49.6

تـ تكزيع االستبانة عمى مجتمع الدراسة ،كتـ استرداد ( )209استبانة بكاقع ( )%77.4بينما()%22.6
تـ اعتبارىا استمارات مفقكدة.
جدوؿ ( )4توزيع العينة حسب متغير الجنس
متغير الجنس

التكرار

النسبة%

انثى

100

47.8

ذكر

109

52.2

المجموع

209

100.0

يتضح مف خبلؿ جدكؿ ( )4أف ( )%52.2مف المبحكثيف ىـ مف الذككر)%47.8 ( ،ىف مف اإلناث،
كىي نسبة متقاربة لحد ما كىذا يتفؽ مع مبدأ المساكاة بيف الجنسيف المعمكؿ بو في ككالة الغكث الدكلية،
كما يرجع لنكعية المدارس التي تديرىا كتشرؼ عمييا ككالة الغكث الدكلية حيث تتنكع لمدارس ذككر
يديرىا مدراء ،كمدارس إناث تديرىا المديرات ،كما يتفؽ ذلؾ مع مبادئ األكنركا مف حيث المساكاة
كالنزاىة كالحيادية ،حيث األكثر كفاءة يشغؿ المناصب اإلدارية بغض النظر عف الجنس.
جدوؿ ( )5توزيع العينة حسب متغير سنوات الخدمة
متغير سنوات الخدمة

التكرار

النسبة

اقؿ مف  7سنكات

26

12.4

مف  7الى  15سنة

49

23.4

544

أكثر مف  15سنة

134

64.1

اإلجمالي

209

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )5أف ( )%64.1سنكات خبرتيـ أكثر مف  15سنة ،بينما ( )%23.4سنكات خبرتيـ
مف  15-7سنة )%12.4(،أقؿ مف  7سنكات .مما يدؿ عمى أف الغالبية مف مديرم مدارس ككالة
الغكث يتمتعكف بالخبرة الطكيمة ،حيث يتسنى لممكظؼ بأف يتقدـ لكظيفة مدير بعد مضي  6سنكات عمى
األقؿ مف عممو كمعمـ كىذا يسيـ في امتبلؾ قدر مف المعرفة كالخبرة.

جدوؿ ) (6يوضح توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الدرجة العممية
متغير الدرجة العممية

التكرار

النسبة

بكالكريكس

151

72.2

دراسات عميا

58

27.8

اإلجمالي

209

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )6أف ( )%72.2مؤىميـ العممي بكالكريكس ،بينما ( )%27.8دراسات عميا ،كىذا
يدؿ عمى سعي المديركف كالمديرات إلى تطكير أنفسيـ ،بااللتحاؽ ببرنامج الدراسات العميا ،كالحصكؿ
عمى مؤىبلت عممية عميا.


أداتا الدراسة:
تعد االستبانة مف أكثر كسادؿ الحصكؿ عمى البيانات مف األفراد استخدامنا كانتشا نار ،كتعرؼ

االستبانة بأنيا ":أداة ذات أبعاد كبنكد تستخدـ لمحصكؿ عمى معمكمات أك استطبلعات الرأم ،يقكـ
باالستجابة ليا المفحكص نفسو ،كىي كتابة تحريرية" (األغا كاألستاذ.)116 :2004 ،
تـ إعداد استبانتيف :األكلى لقياس فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ والثانية لقياس

كفايات إدارة األزمات لدى مديري مدارس وكالة الغوث في المحافظات الجنوبية لفمسطيف وتتككف استبانتاف
الدارسة مف قسميف رديسيف:
545

القسـ األوؿ :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (الجنس ،سنكات الخدمة،
الدرجة العممية).
القسـ الثاني :مجاالت فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كعبلقتيا بكفايات إدارة األزمات

لدل مديرم مدارس ككالة الغكث في المحافظات الجنكبية لفمسطيف :كيتككف مف ( )69فقرة:
جدوؿ ) (7توزيع معايير االستبانة
مجاالت األداتيف
5
6
7

االستبانة األولى:
فاعلٌة برنامج
القٌادة من أجل
المستقبل

8

المجاؿ األكؿ :المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددان)

9

المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ)

7

المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف

التعميـ كالتعمـ)

المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة
أداء المكظفيف)

االستبانة األولى :فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ
5

6

المجاؿ األكؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات .درجة

االستبانة الثانية:
كفايات إدارة
األزمات



المكافقة

المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة كقت
حدكثيا
المجاؿ الثالث :الرقابة كالمتابعة

7

عدد الفقرات

8
8
32
10
14
13

االستبانة الثانية :كفايات إدارة األزمات

37

اجمالي مجاالت االستبانة

69

خطوات بناء االستبانة:
قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة (استبانتيف) لمعرفة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ

وعالقتيا بكفايات إدارة األزمات لدى مديري مدارس وكالة الغوث في المحافظات الجنوبية لفمسطيف.
مككنة مف محكريف األكؿ :بيدؼ التعرؼ إلى فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،أما
الثاني بيدؼ التعرؼ إلى كفايات إدارة األزمات لدل مديرم مدارس ككالة الغكث.
اتبعت الباحثة الخطوات التالية لبناء االستبانة:

546

 .1االطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كمجمعات تدريب
برنامج القيادة مف اجؿ المستقبؿ ،كدراسة أبك مر( ،)2015دراسة زيداف( )2013كاالستفادة منيا
في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا ،كقد راعت الباحثة عند صياغة فقراتيا:
 الكضكح.
 االختصار.
 تناكؿ العبارات بجانب كاحد مف جكانب المكضكع
 تجنب صياغة العبارات بطريقة النفي.
 .2استشارت الباحثة عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف التربكييف في تحديد أبعاد
االستبانة كفقراتيا.

 .3تحديد المجاالت الرديسية التي شممتيا االستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 .5عرض االستبانة عمى المشرفيف لمنقاش دكابداء المبلحظات.
 .6تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف محكريف أساسييف.
تـ عرض االستبانة عمى ( )18مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية كالتربكية كاإلحصادية
في الجامعات .كالممحؽ رقـ ( )6يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ ،لتستقر
االستبانة في صكرتيا النيادية عمى ( )69فقرة ،بعد أف كانت عددىا ( )71في صكرتيا األكلى ممحؽ
()3
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تـ استخداـ التدرج ( )5-1لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ رقـ ( : ) 8
جدوؿ ( )8درجات مقياس االستبانة
االستجابة

كبيرة جدان

المقياس

5

كبيرة
4

متكسطة

صغيرة

3

2

صغيرة جدان
1

اختارت الباحثة التدرج ( )5-1لبلستجابة ،ككمما اقتربت االجابة مف  5دؿ عمى المكافقة العالية عمى ما
كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي .%20


صدؽ أداتا الدراسة:

يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسدمة االستبانة ما كضعت لقياسو ،كتحقؽ األىداؼ التي كضعت ليا
قبؿ إعدادىا( .المقاني كالجمؿ .(15 :1999 ،تـ تكزيع عينة استطبلعية حجميا ( )30استبانة الختبار
االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنادي كثبات االستبانة ،كقد قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ االستبانة
بطريقتيف:
 .1صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىري":
عرضت الباحثة االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف (< )5محكـ متخصصيف في
المجاالت األكاديمية كالتربكية كالمينية كاإلحصادية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)6كقد استجابت
الباحثة آلراء المحكميف كقامت بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ
خرج االستبانة في صكرتيا النيادية  -انظر الممحؽ رقـ (.)7
 .2صدؽ المقياس:
أو ًال :االتساؽ الداخمي ""Internal Validity

صدؽ االتساؽ الداخمي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدل ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو (أبك
عبلـ.)8;< :644; ،
 نتائج االتساؽ الداخمي:
أو ًال :االستبانة األولى :فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ
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جدوؿ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ كف قائداً " والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ

القيمة

المجاؿ األوؿ :المجمع التدريبي األوؿ (كف قائداً)

بيرسوف

االحتمالية

5

صٌاغة رؤٌة طموحة وهادفة للمدرسة.

*42;67

42444

6

تحدٌد الدور القٌادي واإلداري.

*42;99

42444

7

تنظٌم أفكار واضحة حول األنشطة القٌادٌة واإلدارٌة.

*42;<6

42444

8

تكوٌن صورة واضحة عن الهدف المعنوي فً قٌادتً للمدرسة.

*42:49

42444

9

تضٌٌق الفجوة بٌن ذوي األداء المرتفع وذوي األداء المنخفض من العاملٌن.

*42:=7

42444

:

إحداث تحول فً ظروف عمل العاملٌن بما ٌضمن تعزٌز نمائهم وانتمائهم.

*42:86

42444

;

صناعة قرارات تستند إلى منظومة قٌمٌة واضحة.

*428<4

42445

<

رفع كفاٌة التخطٌط االستراتٌجً.

*42989

42444

=

تطوٌر بٌئة تعلم آمنة ومحفزة خالٌة من األزمات.

<*4286

42449

لالرتباط

()Sig.

* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..349

يكضح جدكؿ رقـ (= ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "كف قائداً " كالدرجة الكمية

لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية (  )α≥ 4249كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ ( )10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ قيادة الفريؽ والدرجة الكمية لممجاؿ
المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ)

معامؿ

بيرسوف

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

1

تحديد نقاط القكة كالضعؼ في مجاؿ القيادة لدل.

*0.577

0.000

2

زيادة الكعي بخصكص إطار عمؿ كفايات األكنركا.

*0.589

0.000

3

تحفيز دافعية العامميف كاجتذاب مشاركتيـ في تشكيؿ فرؽ المدرسة.

*0.782

0.000

4

تكظيؼ العكاطؼ لدل العامميف بصكرة إيجابية كىادفة.

*0.595

0.000

5

تطكير فرؽ مدرسية عالية األداء.

*0.839

0.000

6

اتاحة الفرص لمعامميف لممشاركة في اتخاذ الق اررات اليامة.

*0.670

0.000

7

مراعاة تكزيع األدكار كالمياـ عمى فرؽ المدرسة.

*0.760

0.000

* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة (.(α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم()..349
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يكضح جدكؿ رقـ ( )54معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "قيادة الفريؽ " كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية ( )α≥ 4249كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ ( )11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ تحسيف التعميـ والتعمـ والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ

القيمة

المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ والتعمـ)

بيرسوف

االحتمالية

5

استخدام خطوات علمٌة لالستجابة فً الحاالت الطارئة.

*42;74

42444

6

تطبٌق المبادئ التوجٌهٌة القانونٌة لحماٌة حقوق الطفل فً حاالت الطوارئ.

*42::4

42444

7

استخالص الدروس وتعمٌم الممارسات الجٌدة فً إدارة األزمات.

=<;*42

42444

8

تكوٌن استراتٌجٌة واضحة لتقٌٌم أثر برنامج تطوٌر المعلمٌن القائم على المدرسة.

=*42:7

42444

9

زٌادة وعً المعلمٌن بأهمٌة مناخ الغرفة الصفٌة من خالل ورشات العمل واللقاءات
الفردٌة.

*42949

42445

:

امتالك استراتٌجٌات واضحة لترسٌخ العمل بالتقٌٌم التكوٌنً.

*42964

42444

;

استقطاب أولٌاء األمور والطلبة كشركاء فاعلٌن فً عملٌة التعلٌم.

;*42;7

42444

<

تحقٌق تعاون فعال بٌن المدرسة والمدارس األُخرى لتبادل الخبرات وتعمٌم
الممارسات الجٌدة.

*4298:

42444

لالرتباط

()Sig.

* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 55معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "تحسيف التعميـ كالتعمـ " كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية ( )α≥ 4249كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ(  )12معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ تقييـ وادارة أداء الموظفيف والدرجة الكمية لممجاؿ
المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ وادارة أداء الموظفيف)

معامؿ

بيرسوف

لالرتباط

1

إرساء سٌاسات وأصول تقٌٌم وإدارة األداء فً المدرسة.
تحسٌن جودة التعلٌم والتعلم من خالل تطوٌر المهارات المهنٌة والتدرٌسٌة لجمٌع
العاملٌن فً المدرسة.

*0.789

3

اشراك العاملٌن من أجل تقٌٌم األداء وتحدٌد مجاالت التحسن.

*0.580

2

54:

القيمة

االحتمالية
()Sig.

*0.701

0.000
0.000
0.000

4

اكتساب الثقة والقدرة على تحسٌن أداء العاملٌن.

*0.696

0.000

5

توفٌر الدعم الالزم لتطوٌر روح المسئولٌة لدى جمٌع العاملٌن.

*0.610

0.000

6

زٌادة الوعً برؤٌة المدرسة وأولوٌاتها.

*0.781

0.000

7

توفٌر تطوٌر مهنً مستمر من أجل تلبٌة متطلبات إطار عمل كفاٌات المعلمٌن.

*0.809

0.000

8

تنمٌة مهارات االتصال والتواصل لدى العاملٌن.

*0.621

0.000

* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 56معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "تقييـ وادارة أداء الموظفيف " كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية( )α≥42445كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
يتضح مف الجداوؿ السابقة أف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ والثاني
والثالث والرابع والدرجات الكمية لممجاالت دالة عند مستوى داللة ( )α≥ .0..1وبذلؾ تعتبر األداة األولى

ومجاالتيا صادقة لما وضعت لقياسو.
االستبانة الثانية :كفايات إدارة األزمات:
جدوؿ( )13معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ كفاية التخطيط إلدارة األزمات والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ

القيمة

بيرسوف

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

اعتماد رؤية مدرسية تقكـ عمى مكاجية األزمات المتكقعة.

*0.661

0.000

2

تكفير قاعدة بيانات تستخدـ في حالة حدكث أزمات داخؿ المدرسة.

*0.668

0.000

3

كضع خطط شاممة لمكاجية األزمات.

*0.705

0.000

4

تخطيط السناريكىات المحتممة عند حدكث األزمة.

*0.755

0.000

5

تعامؿ مديرم المدراس مع األزمات عمى أنيا فرص لتحسيف األكضاع في المدرسة.

*0.553

0.000

6

تحميؿ البيدة الداخمية كالخارجية لممدرسة SOWT

*0.565

0.000

7

جمع كافة البيانات كالمعمكمات ،كالتي تسيـ في إدارة األزمات.

*0.741

0.000

8

االستفادة مف الخبرات السابقة في التعامؿ مع األزمات عند التخطيط إلدارة األزمة.

*0.787

0.000

9

تحديد اإلمكانات المادية البلزمة إلدارة األزمات حاؿ كقكعيا.

*0.798

0.000

10

تحديد اإلجراءات كاألنشطة البلزمة لنجاح خطة إدارة األزمات.

*0.762

0.000

المجاؿ األوؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات

* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..349
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يكضح جدكؿ رقـ (  ) 57معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فؽرات "كفاية التخطيط إلدارة األزمات "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α≥ 4249كبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ ( )14معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ كفاية التعامؿ مع األزمة وقت حدوثيا والدرجة
الكمية لممجاؿ
معامؿ

بيرسوف

المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة وقت حدوثيا

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

1

االلتزاـ بمعايير السمكؾ كالمبادئ األخبلقية في التعامؿ مع األزمات.

*0.586

0.000

2

التنسيؽ بيف جيكد العامميف داخؿ المدرسة كالجيات الخارجية في إدارة األزمات.

*0.511

0.000

*0.494

0.004

4

تشجيع االتصاؿ غير الرسمي لسرعة نقؿ المعمكمات كقت حدكث األزمات.

*0.684

0.000

5

تكضيح القكاعد كالسياسات المنظمة لعمؿ اتصاالت مع أطراؼ األزمة.

*0.731

0.000

6

تنفيذ فريؽ إدارة األزمة المياـ كاألدكار بطريقة منيجية كعممية.

*0.779

0.000

7

خفض حدة التكتر بيف الطمبة كالعامميف حاؿ كقكع األزمات.

*0.627

0.000

8

تمكيف العامميف مف المشاركة في صنع القرار المتعمؽ بإدارة األزمة.

*0.708

0.000

9

تكظيؼ ميارات التفكير العممي في اتخاذ القرار في مكقؼ األزمات.

*0.696

0.000

10

اتخاذ ق اررات ممكنة التنفيذ في ضكء التغذية الراجعة مف قبؿ العامميف.

*0.783

0.000

11

تكظيؼ ميارة التكجيو األساسية إلشراؾ العامميف في إدارة األزمات.

*0.782

0.000

12

اعتماد نظاـ الحكافز لحث العامميف عمى إدارة األزمات.

*0.601

0.000

13

تكفير الدعـ لفريؽ العمؿ ليقكـ بميامو عند حدكث األزمات.

*0.822

0.000

14

رعاية مصمحة جميع أطراؼ األزمة عند اقتراح الحمكؿ ليا.

*0.755

0.000

3

تعبدة كافة الجيكد كاإلمكانيات لتجنيب المدرسة األضرار الناجمة عف األزمات بأكبر قدر

ممكف.

* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 58معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر

"كفاية التعامؿ مع األزمة وقت

حدوثيا " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية
( )α≥ 4249كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدوؿ ( )15معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ الرقابة والمتابعة والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ

القيمة

بيرسوف

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

مكاصمة العمؿ في المدرسة بشكؿ طبيعي بعد األزمة.

*0.758

0.000

2

العمؿ عمى تطكير الذات كتنمية الميارات القيادية.

*0.595

0.000

3

تقديـ النصيحة كمساندة األطراؼ المتضررة مف األزمات.

*0.777

0.000

4

اجراء فحكصات سبلمة شاممة دكرية لمبني المدرسة كتجييزاتو.

*0.654

0.000

5

العمؿ عمى تطكير الميارات القيادية لدل العامميف.

*0.600

0.000

6

متابعة مدم التزاـ كؿ عضك بدكره في الحد مف انتشار األزمات.

*0.735

0.000

7
8

تقديـ التكصيات كالمقترحات لبلزمة لبلستفادة مف السمبيات مستقببلن.

*0.671

0.000

متابعة آثار األزمات لضماف عدـ تكرارىا في المستقبؿ.

*0.838

0.000

9

إجراء تعديبلت عمى خطة إدارة األزمات حسب ما تظيره نتادج المراجعة.

*0.863

0.000

10

قيادة حمبلت إعبلمية لممجتمع المدرسي لبياف أضرار األزمات كالحد مف حدكثيا.

*0.764

0.000

11

إجراء فحكصات سبلمة شاممة دكرية لمبنى المدرسة كتجييزاتو.

*0.674

0.000

12

معالجة آثار النتادج المترتبة عمى حدكث األزمات.

*0.730

0.000

13

استخبلص الدركس كتعميـ الممارسات الجيدة في إدارة األزمات.

*0.730

0.000

المجاؿ الثالث :الرقابة والمتابعة

* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 59معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر "الرقابة كالمتابعة "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية( )α≥ 4249كبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
يتضح مف الجداكؿ السابقة أف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ (األكؿ كالثاني
كالثالث) كالدرجات الكمية لممجاالت دالة عند مستكل داللة ( )α≥42445كبذلؾ تعتبر األداة الثانية
كمجاالتيا صادقة لما كضعت لقياسو.

ثانياً  :الصدؽ البنائي Structure Validity
يعد الصدؽ البنادي نكع مف أنكاع صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة
الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة (أبك
عبلـ.)469 :2007 ،
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جدوؿ ( )16معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف محور (فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ)
ومحور(كفايات إدارة األزمات) والدرجة الكمية لالستبانة
معامؿ

المجاالت
5
6

االستبانة األكلى:
فاعمية برنامج

7

القيادة مف أجؿ

8

المستقبؿ

بيرسوف

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

المجاؿ األكؿ :المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددنا)

*42<89

42444

المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ)

=*42<5

42444

المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ كالتعمـ)

*42<88

42444

المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة أداء

;;;*42

المكظفيف)

المجموع الكمى لمجاالت االستبانة األولى :فاعمية برنامج القيادة مف
أجؿ المستقبؿ
5

االستبانة الثانية:

6

األزمات

7

كفايات إدارة

القيمة

المجاؿ األكؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات .درجة
المكافقة*0.879

42444

*42=96

42444
42444

*42<<7

المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا

=;<*42

42444

المجاؿ الثالث :الرقابة كالمتابعة

*42=54

42444

*42=75

42444

المجموع الكمى لمجاالت االستبانة الثانية :كفايات إدارة األزمات
* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة .α≥...5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..349

يبيف جدكؿ رقـ (  ) 16أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصادينا

عند مستكل معنكية (  ) α≥0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضع لقياسو


ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه نفسيا لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر مف مرة تحت

نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتادج االستبانة كعدـ
تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ فترات زمنية معينة.
كقد تحققت الباحثة مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ:
معامؿ ألفا كركنباخ  Cronbach's Alpha Coefficientكطريقة التجزدة النصفية ككانت النتادج كما
ىي مبينة في جدكؿ رقـ (;.)5
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جدوؿ ( )17معامؿ ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة

الفقرات

معامؿ ألفا

كرونباخ

التجزئة

عدد

المجاؿ األكؿ :المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددنا)

*9

0.782

0.846

المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ)

*7

0.823

0.825

0.796

0.799

المجاالت:
1
2
3

االستبانة األولى:
فاعلٌة برنامج
القٌادة من أجل
المستقبل

4

المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف

التعميـ كالتعمـ)

المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة
أداء المكظفيف)

االستبانة األولى  :فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ

2

االستبانة الثانٌة:
كفاٌات إدارة
األزمات

8
32

المجاؿ األكؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات .درجة

1

8

المكافقة
المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة كقت
حدكثيا

10
14

0.850

النصفية

0.884

0.937

0.903

0.876

0.909

0.911

0.938

*13

0.922

0.953

االستبانة الثانية :كفايات إدارة األزمات

*37

0.962

0.968

اجمالي مجاالت االستبانة

*69

0.970

0.977

المجاؿ الثالث :الرقابة كالمتابعة

3

كاضح مف النتادج المكضحة في جدكؿ رقـ (; )5أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة إلجمالي
االستبانة حيث بمغت بطريقة ألفا كركنباخ ( ،)42=;4بينما بطريقة التجزدة النصفية فبمغت (;;=.)42
اما لمحاكر االستبانة فبمغت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مجاؿ فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ
المستقبؿ حيث تتراكح بيف ( )42<94 -42;<6بينما لجميع المجاالت (; ،)42=7أما حسب طريقة
التجزدة النصفية فكانت النتادج مشابية لطريقة الفا كركنباخ حيث تتراكح بيف (==; )42<<8 -42بينما
لجميع المجاالت (.)42=47
أما قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لمحكر كفايات إدارة األزمات حيث تتراكح بيف (- 42<;:
 )42=66بينما لجميع المجاالت بمغت ( ،)42=:6أما حسب طريقة التجزدة النصفية فكانت النتادج
مشابية لطريقة الفا كركنباخ حيث تتراكح بيف (= )42=97 -42=4بينما لجميع المجاالت
بمغت(<.)42=:
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كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيادية كما ىي في الممحؽ رقـ ( )7قابمة لمتكزيع .كيككف
الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة بصحة االستبانة كصبلحيتيا
لتحميؿ النتادج كاإلجابة عمى أسدمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.


المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصادي Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS).

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sالختبار ما
إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتادج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (<.)5
جدوؿ( )18يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
عدد

المجاالت
1

الفقرات
المجاؿ األكؿ :المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددنا)

2

االستبانة األولى:

3

القيادة

فاعمية برنامج

مف أجؿ المستقبؿ

4

المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة
الفريؽ)
المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف

التعميـ كالتعمـ)

المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ
دكادارة أداء المكظفيف)

االستبانة األولى :فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ
المجاؿ األكؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات.

1
2
3

االستبانة الثانية:
كفايات إدارة األزمات

درجة المكافقة

المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة كقت
حدكثيا

9
7
8
8
32
10
14

كولمجوروؼ-
سمرنوؼK-

)S

المعنوية
Sig.

0.661

0.774

0.903

0.389

0.871

0.434

0.955

0.321

0.715

0.686

0.808

0.531

0.546

0.927

13

0.666

0.767

االستبانة الثانية :كفايات إدارة األزمات

37

0.549

0.924

اجمالي مجاالت االستبانة

69

0.524

0.946

المجاؿ الثالث :الرقابة كالمتابعة
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كاضح مف النتادج المكضحة في جدكؿ رقـ (< )5أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت
الدراسة كانت أكبر مف مستكل الداللة ( )4249كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع
الطبيعي كحيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.


األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحميؿ:

 -1النسب المدكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي كاالنحرافات المعيارية :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ
أساسي ألغراض معرفة تكرار فدات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.
 -6اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaكاختبار التجزدة النصفية ()split half

لمعرفة

ثبات فقرات االستبانة.
 -7استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sيستخدـ ىذا
االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
 -8معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ ىذا
االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف  .كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ
البنادي لبلستبانة ،كالعبلقة بيف المتغيرات.
 -9اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testكلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف
فقرات االستبانة.
 -:اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فركقات ذات داللة إحصادية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة ،لمتغير الجنس كمتغير الدرجة
العممية.
; -اختبار تحميؿ التبايف األحادم  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما إذا
كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصادية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات ،لمتغير سنكات
الخدمة.
< -اختبار االنحدار المتعدد .Multiple Regression
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها والتىصيات
 تمييد
 المحؾ المعتمد في الدراسة.
 تحميؿ تساؤالت الدراسة.
 نتائج الدراسة
 التوصيات.

 دراسات مقترحة.
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الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا والتوصيات
تمييد:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضنا لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة

عف أسدمة الدراسة كاستعراض أبرز نتادج االستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا،
كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (الجنس ،سنكات الخدمة ،الدرجة العممية) لذا تـ إجراء
المعالجات اإلحصادية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصادية
لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى نتادج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا
الفصؿ.
المحؾ المعتمد في الدراسة الحالية:
قامت الباحثة باعتماد المعيار التالي لمحكـ عمى الدرجة كالكزف النسبي لفقرات االستبانتيف،
كمجاالتيما كفؽ سمـ ( :ليكرت الخماسي ) كقد تـ ترميز دكادخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب
مقياس ليكرت الخماسي لدرجة االستخداـ ( 1قميمة جدنا 2 ،قميمة3 ،متكسطة 4 ،كبيرة 5 ،كبيرة جدان).
جدوؿ ( )19درجات تفسير اإلجابة حسب فئات المتوسط الحسابي
الوسط

المقياس

الوزف النسبي

قميمة جدا

1

1.80-1.00

قميمة

2

 2.60- 1.80أكبر مف %52 -36

متكسطة

3

 3.40- 2.61أكبر مف %68- %52

كبيرة

4

 4.20- 3.41أكبر مف %84- %68

كبيرة جدا

5

 5.00- 4.21أكبرمف %100 - %84

المصدر( :أبو صالح)8: :6445 ،
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اقؿ مف %36

إجابة تساؤالت الدراسة:
قامت الباحثة باإلجابة عف تساؤالت الدراسة:
 إجابة السؤاؿ األوؿ:
"ما درجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ مف وجية نظر مديري مدارس وكالة الغوث
الدولية"؟
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ ،تـ حساب الكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة
األكلى " فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ" ،كجدكؿ ( )22يكضح ذلؾ.

جدوؿ ( )20الوسط الحسابي والوزف النسبي لمحور فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ

القسـ األوؿ :فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ

الوسط
الحسابي

االنحراؼ الوزف
المعياري النسبي
%

ترتيب
الفقرة

1

المجاؿ األكؿ :المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددنا)

3.72

0.21

74.38

1

2

المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ)

3.68

0.24

73.57

3

3

المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ كالتعمـ)

3.60

0.25

71.93

4

3.68

0.22

73.69

2

3.67

0.19

73.39

4

المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة أداء
المكظفيف)
القسـ األوؿ :فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ

مف خبلؿ جدكؿ( )22يتضح أف جميع متكسطات المجاالت لبرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ
كانت متقاربة مف حيث أكزانيا النسبية ،أما الدرجة الكمية إلجمالي مجاؿ فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ
المستقبؿ فقد حصمت عمى كزف نسبي بمغ ( ) %73.39بدرجة كبيرة كبمتكسط بمغ ( )3.67كانحراؼ
معيارم بمغ ( ،)2.19كما احتؿ مجاؿ "كف قاددان" المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ()%74.38بدرجة كبيرة

كبمتكسط بمغ ( )3.72كانحراؼ معيارم بمغ ( ، )2.21بينما احتؿ مجاؿ "تحسيف التعميـ كالتعمـ" المرتبة
االخيرة بكزف بمغ ( )%71.93كبمتكسط بمغ ( )3.62كانحراؼ معيارم بمغ (.)2.25
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وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:
 -1أىمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في التطكير الميني لمديرم مدارس ككالة الغكث ،حيث
أكسب المديريف الكثير مف الميارات اإلدارية كالكفايات القيادية المتطكرة.
 -2االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة مف قبؿ مديرم المدارس أدل إلى انخراطيـ في البرامج
المحدثة التي تطرحيا إدارة ككالة الغكث لمكاكبة التقدـ اإلدارم كالتربكم.
 -3شمكلية التطكير لجميع عناصر المؤسسة بما في ذلؾ العامميف كاالستراتيجيات اإلدارية
كالقيادية.
 -4نظاـ التقييـ كالمتابعة في مدارس ككالة الغكث لتقييـ عمؿ مديرم المدارس كاف سببنا في إثارة
دافعية مديرم المدارس لمتطكير كمكاكبة كؿ ما ىك جديد في عالـ القيادة كاإلدارة.

كاتفقت نتادج الدارسة مع دراسة أبك مر( ،)2215كدراسة صياـ ( ،)2217كدراسة مكسى(،)2217
حيث أظيرت جميعيا مستكل فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ مرتفع.
أما ترتيب المجاالت حسب أوزانيا النسبية فقد كانت كالتالي:
.1

المجاؿ األوؿ :المجمع التدريبي (كف قائداً) حصؿ عمى المرتبة األولى بنسبة (:)%74.38
كتعزك الباحثة درجة المكافقة الكبيرة مف قبؿ المستجيبيف عمى فقرات المجاؿ األكؿ إلى أف برنامج

القيادة مف أجؿ المستقبؿ مف خبلؿ تركيزه عمى المجمع التدريبي األكؿ قد المس حاجات المدراء مف
خبلؿ المكاضيع التي عرضيا كتـ مناقشتيا حيث تـ تحديد المياـ اإلدارية كالقيادية كالتركيز عمى الرؤية
كتحفيز العامم يف كتشجيعيـ عمى االنخراط بالعمؿ كاألنشطة كاكتساب استراتيجيات جديدة كتكظيفيا
داخؿ كخارج الغرؼ الصفية بما يضمف تطكير المنظكمة التعميمية ،كمف ىنا جاءت أىمية المكاضيع
التي تضمنيا المجمع التدريبي األكؿ في تككيف فيمان كاضحان لمفرؽ بيف القيادة كاإلدارة كدكر كؿ منيما

في عممية تطكير المؤسسة ،كامتبلؾ الكفايات كالميارات البلزمة لمقيادة ،السيما ميارات التفكير

كالتخطيط االستراتيجي ككضع الرؤية كطرح البدادؿ كتكليد األفكار الجديدة التي تساعد في تحقيؽ
األىداؼ دكانجاز العمؿ.
اتفقت ىذه النتادج مع بعض الدراسات كدراسة أبك مر ( )2215كالتي أظيرت النتادج أف الكزف
النسبي لمجاؿ أثر التدريب عمى تحسيف ميارات القيادة في إدارة المدرسة المتضمنة في المجمع التدريبي
األكؿ قد حصؿ عمى أعمى نسبة كىي ( )%81.87بدرجة كبيرة.
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كما كاتفقت مع دراسة صياـ ( )2217حيث بمغ الكزف النسبي لمجاؿ التفكير كالتخطيط
االستراتيجي المكجكد كحدة كاممة في المجمع التدريبي األكؿ ( )%82.12كاتفقت أيضان مع دراسة

الحكلي ( )2216حيث حصؿ المجاؿ اإلدارم عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره (.)%82.62
.2

بينما احتؿ المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي (تقييـ وادارة أداء الموظفيف) المرتبة الثانية
بنسبة( )%96.37بدرجة كبيرة:

تعزك الباحثة ذلؾ إلى تركيز البرنامج عمى أىمية التقييـ دكادارة األداء حيث عمؿ عمى تكضيح
سياسات كأصكؿ إدارة كتقييـ األداء مف خبلؿ امتبلؾ الميارات البلزمة لكضع األىداؼ المبلدمة ،بحيث
تتكامؿ أىداؼ المؤسسة كأىداؼ العامميف ،فيصبحكا شركاء فاعميف في تحقيؽ األىداؼ كيتمتعكف بحس
المسدكلية كىنا يتجمى دكر البرنامج في طرح بدادؿ لمتقييـ التقميدم مف خبلؿ عرض نماذج كاستراتيجيات
جديدة منيا ارتفاع مستكل المساءلة ،دكابداء العرفاف لمممارسات المتميزة كمكافأتيا ،لمتقييـ بشفافية
كعدالة ،حيث تنطكم عمى إمكانية تحفيز كدعـ جميع المكظفيف مما ساعد مديرم المدارس عمى امتبلؾ
ميارات التكجيو كطرح األسدمة كالقدرة عمى تحدم األشخاص كمساءلتيـ كمف ثـ تكفير تطكير ميني
مستمر لجميع العامميف.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مع صياـ ( )2217كالتي أكد فييا عمى كجكد عبلقة دالة احصادينا

لمتغير قيادة التغيير عمى تقييـ دكادارة أداء المكظفيف المكجكد في برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ.

كما كتتفؽ مع دراسة أبك مر ( ) 2215كالتي أكدت فييا عمى كجكد عبلقة دالة احصاديا لمتغير التدريب
عمى تقييـ دكادارة أداء المكظفيف المكجكد في برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ.
كلكنيا اختمفت مع الدراستيف مف حيث الترتيب ،فقد احتؿ مجاؿ تقييـ دكادارة أداء المكظفيف عمى المرتبة
األخيرة في كؿ مف دراسة أبك مر( )2215كدراسة صياـ (.)2217
.6

المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي (قيادة الفريؽ) احتؿ المرتبة الثالثة بنسبة ) )% 73.57بدرجة
كبيرة:
تعزك الباحثة إلى فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في تقديـ أفكا ار جديدة ،كاستراتيجيات

فعالة فيما يتعمؽ بالعنصر البشرم الذم يعتبر بؤرة القيادة كركيزة التقدـ كاإلبداع في أم مؤسسة.
كىنا برز دكر القادد الذكي عاطفيان الذم بإمكانو تحفيز دافعية المكظفيف ،دكاثارة حماستيـ،
كاجتذاب مشاركتيـ كتككيف ثقافة إيجابية في المدرسة ،فمف منظكر برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ،
القادد يجب أف يككف نمكذجا ُيقتدل بو.
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كقد خصص البرنامج مجمعان كامبلن عف قيادة الفريؽ لما ليا مف أىمية كبيرة في تخفيؼ األعباء

عف كاىؿ العامميف كتكزيع األدكار دكانجاز األعماؿ بسرعة كمينية أكبر كذلؾ عف طريؽ القيادة المكزعة،
كالتي بدكرىا تتيح الفرصة لبلستفادة مف طاقات العامميف دكامكاناتيـ المتنكعة كالمختمفة ،كاستثمار
الطاقات المكجكدة لدل الجميع بأسمكب عممي.

كقد اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة صياـ( )2217كدراسة أبك مر( )2215كدراسة كنغ دكالسكف

( ) 2216حيث حصؿ مجاؿ (قيادة الفريؽ) عمى مكافقة كبيرة المرتبة الثالثة ،كلكنو اختمؼ مع دراسة أبك
مر ( )2215كصياـ( ) 2217في ترتيب حيث حصؿ مجاؿ قيادة الفريؽ عمى المرتبة الثانية .في حيف
اختمفت النتادج مع دراسة حسب اهلل ( ) 2214التي بينت أف درجة المكافقة لكجكد أثر لممارسة المديريف
لمقيادة المكزعة عمى الركح المعنكية كانت صغيرة ،كيرجع ذلؾ إلى اختبلؼ ظركؼ العمؿ ،كاإلمكانات
كنظاـ الحكافز في المؤسسات الحككمية كمدارس ككالة الغكث الدكلية.
.4

المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي (تحسيف التعميـ والتعمـ) احتؿ المرتبة الرابعة بنسبة
( )%99.76بدرجة كبيرة:
كتعزك الباحثة ذلؾ تعزيز البرنامج دكر مدير المدرسة في تكريس جيدىـ كقضاء معظـ كقتيـ

عمى تحسيف التعميـ كالتعمـ ،فالسبب مف إنشاء المدارس ىك التعميـ كالتعمـ كتحسيف تعمـ كؿ فرد فييا.
كلعؿ السبب في ح صكؿ مجاؿ تحسيف التعميـ كالتعمـ عمى المرتبة الرابعة مف بيف المجاالت األربعة
الخاصة ببرنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،ىك غياب الدكر الرديس لممدرسة عف أذىاف مديرم المدارس
كىك تحسيف التعميـ كالتعمـ كذلؾ يرجع لكثرة كتزاحـ األعباء اليكمية الممقاة عمى عاتؽ مدير المدرسة،
كتعتبر متابعة تحسيف التعميـ مف المياـ اإلشرافية لممدير الذم يخصص جزءنا مف كقتو يقضيو داخؿ
الغرؼ الصفية لمشاىدة التفاعؿ بيف المعمميف كالطمبة ثـ القياـ بعد ذلؾ بإجراء حكار ممنيج الستكشاؼ

ما الذم سار بشكؿ فعاؿ كما الذم يمكف تطكير فعاليتو مف أجؿ تحسيف التعمـ ،خاصة كأف معظـ
معممي ككالة الغكث قد خضعكا لبرنامج تطكير المعمميف القادـ عمى المدرسة.
كقد اتفقت النتيجة في المجاؿ الفني لمدير المدرسة حيث يعتبر مدير المدرسة مشرؼ مقيـ مع ما
تكصمت إليو مع دراسة الحكلي ( )2216حصؿ عمى الترتيب الثالث ،كدراسة نكاؿ (.)2228
كاختمفت مع دراسة القباطي ( )2211التي حصمت عمى المرتبة األكلى.
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وفيما يمي عرض لكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة األولى بالتفصيؿ:
 -1المجاؿ األوؿ :المجمع التدريبي األوؿ (كف قائداً)

تـ حساب الكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب الفقرات كالنتادج مبينة في جدكؿ ()21
جدوؿ ( )21الوسط الحسابي والوزف النسبي لمحور كف قائداً

المجاؿ األوؿ :المجمع التدريبي األوؿ (كف قائداً)

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الوزف
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

1

صياغة رؤية طمكحة كىادفة لممدرسة.

3.92

0.35

78.37

1

2

تحديد الدكر القيادم كاإلدارم.

3.88

0.34

77.69

2

3

تنظيـ أفكار كاضحة حكؿ األنشطة القيادية كاإلدارية.

3.82

0.34

76.44

4

4

تككيف صكرة كاضحة عف اليدؼ المعنكم في قيادتي لممدرسة.

3.86

0.45

77.18

3

3.45

0.5

69.03

9

3.49

0.46

69.8

8

7

صناعة ق اررات تستند إلى منظكمة قيمية كاضحة.

3.64

0.38

72.9

7

8

رفع كفاية التخطيط االستراتيجي.

3.67

0.45

73.43

6

9

تطكير بيدة تعمـ آمنة كمحفزة خالية مف األزمات.

3.72

0.45

74.42

5

3.72

0.21

74.38

5
6

تضييؽ الفجكة بيف ذكم األداء المرتفع كذكم األداء المنخفض مف

العامميف.

إحداث تحكؿ في ظركؼ عمؿ العامميف بما يضمف تعزيز نماديـ

كانتماديـ.

المجاؿ األكؿ :المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددان)

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )21أف الكزف النسبي إلجمالي مجاؿ كف قاددنا بمغ ( )%74.38بدرجة

كبيرة كبمتكسط بمغ ( )3.72كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)0.21بينما لفقرات مجاؿ كف قاددنا كانت الفقرة

األكلى (صياغة رؤية طمكحة كىادفة لممدرسة) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ () %78.37
بدرجة كبيرة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أىمية امتبلؾ رؤل كاضحة لمتطكير كالتحسيف حيث أسيـ برنامج

القيادة مف أجؿ المستقبؿ في صقؿ ميارات مديرم المدارس في تككيف الرؤل اليادفة مف خبلؿ التدريب،
كاستخداـ أدكات التغيير ،في رسـ االتجاه المستقبمي كالرؤية الطمكحة حيث تعد الرؤية مف مقكمات
النجاح ألم مؤسسة .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة صياـ ( )2017في الفقرة :أشعر المديريف بأىمية
دكر كؿ فرد في تحقيؽ رؤية المدرسة ،حيث حصمت عمى درجة كبيرة بكزف نسبي (،)%83.93
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كما تتفؽ مع دراسة أبك مر ( )2015في الفقرة :يؤدم التدريب إلى تنمية الميارة في كضع
رؤية كتعميميا ،بصكرة تتماشي مع استراتيجية األكنركا لئلصبلح ،حيث حصمت عمى درجة كبيرة بكزف
نسبي (.)%79.43
بينما كانت الفقرة الخامسة (تضييؽ الفجكة بيف ذكم األداء المرتفع كذكم األداء المنخفض مف
العامميف) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( )%69.03كتعزك ذلؾ الباحثة إلى أف المجمع التدريبي
األكؿ ركز عمى مفيكـ كف قاددان ،حيث عالج االحتياجات األساسية لكؿ مف المديريف كالعامميف كتككيف
فيـ كاضح لمفرؽ بيف القيادة كاإلدارة ،كدكر المدير لمقياـ بميامو كقادد ،كألف تضيؽ الفجكة بيف ذكم
األداء المرتفع كالمنخفض مف العامميف ليا عبلقة بالعامميف أنفسيـ كطبيعتيـ البشرية كاختبلؼ النفسيات
بيف العامميف ،كتبايف النمط اإلدارم بيف المدراء لذا احتمت المرتبة األخيرة بيف الفقرات ،كقد اختمفت مع
دراسة مكسى ( )2017مع الفقرة التي نصت عمى "قدرتي عمى التأثير في اآلخريف ".حيث احتمت
المرتبة األكلى ،بكزف نسبي (.)%83.20
 -2المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ)
تـ حساب الكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب الفقرات كالنتادج مبينة في جدكؿ ()22
جدوؿ ( ) 22الوسط الحسابي والوزف النسبي لمحور قيادة الفريؽ
المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ)

الوسط

الانحراف الوزن

الحسابي املعياري

ترتيب

النسبي %

الفقرة

1

تحديد نقاط القكة كالضعؼ في مجاؿ القيادة لدل.

3.73

0.46

74.52

4

2

زيادة الكعي بخصكص إطار عمؿ كفايات األكنركا.

3.77

0.40

75.48

1

3

تحفيز دافعية العامميف كاجتذاب مشاركتيـ في تشكيؿ فرؽ المدرسة3.73 .

0.38

74.54

3

4

تكظيؼ العكاطؼ لدل العامميف بصكرة إيجابية كىادفة.

3.55

0.44

71.07

7

5

تطكير فرؽ مدرسية عالية األداء.

3.66

0.42

73.17

5

6

اتاحة الفرص لمعامميف لممشاركة في اتخاذ الق اررات اليامة.

3.57

0.45

71.45

6

7

مراعاة تكزيع األدكار كالمياـ عمى فرؽ المدرسة.

3.74

0.39

74.81

2

المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ)

3.68

0.24

73.57
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مف خبلؿ جدكؿ( )22يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي مجاؿ قيادة الفريؽ بمغ () %73.57
بدرجة كبيرة كبمتكسط بمغ ( )3.68كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)2.24بينما لفقرات مجاؿ قيادة الفريؽ كانت
الفقرة الثانية (زيادة الكعي بخصكص إطار عمؿ كفايات األكنركا) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ
( )%75.48بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ ككالة الغكث الدكلية بتصميـ برامجيا التدريبية
كفؽ أحدث المستجدات التربكية ،بما يسيـ في رفع الكفايات اإلدارية كاإلنسانية حيث ركز المجمع
التدريبي الثاني عمى اإلطار العاـ لكفايات مديرم المدارس ،فقد أكضح البرنامج الكفايات الني يجب أف
يمتمكيا مديرك المدارس كاألىداؼ ،كاألدكار كالمسدكليات المنكطة بعمميـ ،باإلضافة لعرض نماذج مف
كفايات مديرم مدارس في دكؿ أخرل عربية كأجنبية لبلستفادة كتبادؿ الخبرات ،كما يرجع ذلؾ إلى زيادة
كعي المدراء بالمسدكليات كاأل دكار المتعمقة بيـ في إنجاز العمؿ كتحقيؽ اإلنجازات كتحقيؽ األىداؼ.
كتتفؽ مع دراسة أبك مر( )2215في الفقرة" :يساعد التدريب عمى تككيف المعرفة الكاضحة لمكفايات،
كالمؤشرات األدادية المرتبطة بدكرؾ كقادد بكزف نسبي كبير ( )%82.56حيث حصمت عمى الترتيب
الثاني بيف الفقرات ،بينما اختمفت مع دراسة صياـ ( )2217حيث احتمت الفقرة التي نصت عمى "أسيـ
في فيميـ لمعايير النجاح كمؤشرات األداء" المرتبة األخيرة .
بينما كانت الفقرة الرابعة (تكظيؼ العكاطؼ لدل العامميف بصكرة إيجابية كىادفة) احتمت المرتبة
األخيرة بكزف نسبي (  )%71.27كتعزك الباحثة ذلؾ انشغاؿ مديرم المدارس باألدكار القيادية كاألعماؿ
اإلدارية التي قد تقمؿ فرص االتصاؿ الدادـ كالتقارب بيف المديريف كالعامميف في المناسبات الرسمية كغير
الرسمية كىذا بدكره يؤدم إلى فتكر العبلقات دكاىماؿ بعض العكاطؼ ،كتتفؽ مع دراسة مكسي()2217
في الف قرتاف المتاف احتمتا المرتبة قبؿ األخيرة كاألخيرة كىما "قدرتي عمى فيـ مشاعر اآلخريف بسيكلة"
كقدرتي عمى التناغـ مع أحاسيس اآلخريف".
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 -3المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ والتعمـ)
تـ حساب الكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب الفقرات كالنتادج مبينة في جدكؿ ()23
جدوؿ ( )23الوسط الحسابي والوزف النسبي لمحور تحسيف التعميـ والتعمـ
المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ

الحسابي المعياري

والتعمـ)
1
2
3
4

5
6
7

8

الوسط

االنحراؼ

استخداـ خطكات عممية لبلستجابة في الحاالت الطاردة.
تطبيؽ المبادئ التكجييية القانكنية لحماية حقكؽ الطفؿ في
حاالت الطكارئ.
استخبلص الدركس كتعميـ الممارسات الجيدة في إدارة
األزمات.
تككيف استراتيجية كاضحة لتقييـ أثر برنامج تطكير المعمميف
القادـ عمى المدرسة.
زيادة كعي المعمميف بأىمية مناخ الغرفة الصفية مف خبلؿ
كرشات العمؿ كالمقاءات الفردية.
امتبلؾ استراتيجيات كاضحة لترسيخ العمؿ بالتقييـ التككيني.
استقطاب أكلياء األمكر كالطمبة كشركاء فاعميف في عممية
التعميـ.
تحقيؽ تعاكف فعاؿ بيف المدرسة كالمدارس األخرل لتبادؿ
الخبرات كتعميـ الممارسات الجيدة.
المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ والتعمـ)

الوزف
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

3.46

0.45

69.13

8

3.42

0.49

68.35

6

3.49

0.43

69.81

5

3.77

0.38

75.34

3

3.84

0.37

76.80

1

3.79

0.40

75.73

2

3.54

0.48

70.87

4

3.47

0.52

69.42

7

3.60

0.25

71.93

يتضح مف جدكؿ ( )23أف الكزف النسبي إلجمالي مجاؿ تحسيف التعميـ كالتعمـ بمغ ()%71.93
كبمتكسط بمغ ( )3.6كانحراؼ معيارم بمغ(  ،)2.25بينما لفقرات مجاؿ تحسيف التعميـ كالتعمـ كانت
الفقرة الخامسة ( زيادة كعي المعمميف بأىمية مناخ الغرفة الصفية مف خبلؿ كرشات العمؿ كالمقاءات
الفردية) احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ( )%76.8كتعزك ذلؾ الباحثة إلى احتكاء البرنامج عمى
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العديد مف دراسات الحالة كاألمثمة لتحسيف مناخ الغرفة الصفية كتحديد العناصر الرديسة لمعمؿ مف أجؿ
تككيف مناخ إيجابي لمتعمـ في الغرفة الصفية ،باإلضافة إلى المعرفة بكيفية تقييـ مناخ التعمـ سكاء في
الصؼ أك المدرسة .كما الظركؼ الصعبة التي فرضت عمى قطاع غزة ،جعمت مف المدرسة مبلذان آمننا

لمطمبة كالمعمميف ،يستمع إلييـ دكالى شككاىـ كمشاكميـ كيشعر بيـ .كقد اتفقت مع دراسة صياـ ()2217
مع الفقرة التي نصت عمى" زاد مف قدرتيـ عمى تكفير مناخ مدرسي محفز لمتميز في األداء" .حيث
حصمت عمى كزف نسبي كبير بنسبة ( )%81.62بينما كانت الفقرة األكلى (استخداـ خطكات عممية
لبلستجابة في الحاالت الطاردة) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي( ،)%69.13كتعزك الباحثة ذلؾ لقمة
التكسع في عرض نماذج لمشكبلت أك أزمات قد تتعرض إلييا المدرسة كطرح بدادؿ لحميا ،فقد اكتفى
البرنامج بذكر التعميـ بالحاالت الطاردة دكف عرض نماذج حقيقة أك سيناريكىات ألزمات ممكنة
الحدكث ،كتتفؽ مع دراسة الخضيرم( )2217حيث حصمت الفقرة "يجرم مناكرات تدريبية باستمرار
تحاكي كقكع أزمة في المدرس ة لمتحقؽ مف الجاىزية" احتمت المرتبة األخيرة بدرجة تقدير متكسطة ،بكزف
نسبي قدره(.)%59.22
 -4المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ وادارة أداء الموظفيف)
تـ حساب الكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب الفقرات كالنتادج مبينة في جدكؿ ()24
جدوؿ ( )24الوسط الحسابي والوزف النسبي لمحور تقييـ وادارة أداء الموظفيف

االنحراؼ

المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ وادارة أداء

الوسط

الموظفيف)

الحسابي المعياري

الوزف

النسبي

%

ترتيب
الفقرة

5

إرساء سياسات كأصكؿ تقييـ دكادارة األداء في المدرسة.

6

كالتدريسية لجميع العامميف في المدرسة.

7

اشراؾ العامميف مف أجؿ تقييـ األداء كتحديد مجاالت التحسف.

3.59

8

اكتساب الثقة كالقدرة عمى تحسيف أداء العامميف.

3.68

0.37

9

تكفير الدعـ البلزـ لتطكير ركح المسدكلية لدل جميع العامميف.

3.58

0.38

71.56

:

زيادة الكعي برؤية المدرسة كأكلكياتيا.

3.80

0.40

75.98

1

3.65

0.37

73.09

6

3.79

0.35

75.87

2

3.68

0.22

73.69

تحسيف جكدة التعميـ كالتعمـ مف خبلؿ تطكير الميارات المينية

تكفير تطكير ميني مستمر مف أجؿ تمبية متطمبات إطار عمؿ

;

كفايات المعمميف.

<

تنمية ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ لدل العامميف.
المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ وادارة أداء
الموظفيف)
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3.67

0.39

73.50

5

3.69

0.38

73.80

3

0.35

71.84

7

73.69

4
8

يتضح مف جدكؿ ( )24أف الكزف النسبي إلجمالي مجاؿ تقييـ دكادارة أداء المكظفيف بمغ
()%73.69بدرجة كبيرة كبمتكسط بمغ ( )3.68كانحراؼ معيارم بمغ( ،)2.22بينما لفقرات مجاؿ تقييـ
دكادارة أداء المكظفيف كانت الفقرة األكلى (زيادة الكعي برؤية المدرسة كأكلكياتيا) احتمت المرتبة األكلى
بكزف نسبي بمغ( )%75.98بدرجة كبيرة كتعزك الباحثة سبب المكافقة مف قبؿ المستجيبيف عمى أف
لمتدريب أثر عمى زيادة الكعى برؤية المدرسة كأكلكياتيا ،ذلؾ ألف برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ أسيـ
في تنمية الميارات القيادية العممية لممديريف كزكدىـ باستراتيجيات كأنشطة لمقيادة مما انعكس إيجابياُ

عمى جميع العامميف في المدرسة كأتاح الفرصة لمجميع لمتطكير المستمر ،كما اكسبيـ القدرة عمى
بل .كقد اتفقت النتيجة مع دراسة
التفكير بإبداع كرؤل مستقبمية كبعقمية منفتحة لقيادة المؤسسة مستقب ن

صياـ ( )2217في الفقرة التي نصت عمى "أشعر المديريف بأىمية دكر كؿ فرد في تحقيؽ رؤية
المدرسة ".بينما كانت الفقرة الخامسة (تكفير الدعـ البلزـ لتطكير ركح المسدكلية لدل جميع العامميف)
احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي بدرجة كبيرة (  )%71.56كتعزك الباحثة ذلؾ احتكاء المجمع التدريبي
الرابع عمى الميارات األساسية لممكجو الفاعؿ كىي (بناء األلفة كالثقة ،كاإلصغاء ،كطرح تجنب تعطؿ
التكاصؿ ،كآليات التعامؿ مع الطمبات الصعبة لمعامميف باإلضافة إلى تعزيز استراتيجيات اإلدراؾ الذاتي
كالمساءلة الذات ية كاإلدارة الذاتية مما يسيـ في تطكير ركح المسدكلية إال أنيا جاءت في آخر درجات
المكافقة نظ انر لكجكد تبايف في شخصيات كنفسيات العامميف كالتي يصعب أف تتفؽ جميعيا مع نمط

إدارم كقيادم كاحد.

كقد اتفقت نتادج الدراسة مع نتادج أبك مر( )2215حيث احتمت الفقرة "يعزز البرنامج التدريبي
استراتيجيات اإلدراؾ الذاتي كالمساءلة الذاتية كاإلدارة الذاتية لممديريف ".الترتيب العاشر مف بيف ()13
فقرة.
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 إجابة السؤاؿ الثاني :
" ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية في متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستكل

الداللة( )α 0.05حكؿ درجات فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ تعزل لمتغيرات (الجنس،
الدرجة العممية ،سنكات الخبرة)؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ الفرضي تحققت الباحثة مف ثبلث فرضيات كىي كما يمي :
الفرض األوؿ مف فرضيات الدراسة ينص عمى :
"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ()α 0.05في متكسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حكؿ درجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ لدل مديرم مدارس ككالة الغكث تعزل
إلى متغير الجنس (ذكر  /أنثي)" .
كلتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار (ت) لعينيتيف مستقمتيف الختبار الفركؽ بيف
متكسطات درجات تقديرات مديرم المدارس لدرجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ لدل مديرم
مدارس ككالة الغكث تعزل إلى متغير الجنس (ذكر  /أنثي) كالنتادج مبينة في جدكؿ ()25
جدوؿ ( ) 25نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف -الجنس
المجاؿ
1

المجاؿ األكؿ :المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددان)

2

المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة
الفريؽ)

3

المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف

4

المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة

التعميـ كالتعمـ)

أداء المكظفيف)

اجمالي مجاالت فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ
المستقبؿ

المتوسطات
ذكر

انثى

قيمة
االختبارt

القيمة

االحتمالية
Sig.

3.68

3.76

-1.470

0.143

3.66

3.69

-0.481

0.631

3.59

3.61

-0.271

0.787

3.64

3.73

-1.621

0.107

3.64

3.7

-1.051

0.295

56:

الداللة
غير معنكية
غير معنكية
غير معنكية
غير معنكية
غير معنكية

تبيف أف القيمة االحتمالية)(Sig.المقابمة الختبار نتادج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف أكبر مف
مستكل الداللة( ،)α≥0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ) حيث
كانت قيمة المعنكية( )2.295مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ فاعمية
برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ تعزل لمتغير الجنس ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف جميع كرشات العمؿ
كالمقاءات كفعاليات التدريب التي عقدت كنفذت كتـ حضكرىا مف قبؿ جميع مديرم كمديريات مدارس
األكنركا في برنام ج القيادة مف أجؿ المستقبؿ تمت بصكرة تشاركية دكف تمييز عمى أساس الجنس،
فالجميع مف ذكر أك أنثى قد تمقي التدريب بنفس اآللية كتشارككا المراجع كمصادر التعمـ نفسيا،
فجميع مدارس الككالة تخضع لمعايير حيادية كتدعـ المساكاة بيف الجنسييف كقد اتفقت ىذه النتيجة مع
دراسة أبك مر ( )2216حيث أكدت في دراستيا عمى عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس عمى أثر
تطبيؽ القيادة مف أجؿ المستقبؿ عمى تحسيف الميارات القيادية لدل مديرم مدارس ككالة الغكث بقطاع
غزة .كقد ترجع أكجو االتفاؽ إلى تشابو مجتمع الدراسة ففي الدراستيف تـ اختيار مديرم مدارس ككالة
الغكث كعينة لمدراسة كككالة الغكث ىي نفسيا المشرفة عمى البرنامج .بينما اختمفت النتيجة مع دراسة
صياـ ( )2217حيث أظيرت نتادج دراستو كجكد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف متكسطات تقديرات
أفراد العينة حكؿ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة تعزل
لمتغير الجنس لصالح اإلناث.

الفرض الثاني مف فرضيات الدراسة ينص عمى :
"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ( )α 0.05في متكسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حكؿ درجة فاعمية برنامج القيادة مف اجؿ المستقبؿ لدل مديرم مدارس ككالة الغكث تعزل
إلى متغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس  /دراسات عميا)"
كلتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار (ت) لعينيتيف مستقمتيف الختبار الفركؽ بيف
متكسطات درجات تقديرات مديرم المدارس لدرجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ لدل مديرم
مدارس ككالة الغكث تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس  /دراسات عميا)"كالنتادج مبينة في
جدكؿ ()26
جدوؿ ( )26نتائج اختبار(ت) لعينتيف مستقمتيف– المؤىؿ العممي

المتوسطات
المجاؿ

بكالوريوس
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دراسات
عميا

قيمة
االختبارt

القيمة

االحتمالية
Sig.

الداللة

المجال األول :المجمع التدرٌبً األول (كن قائداا)

3.75

3.64

1.797

0.074

المجال الثانً :المجمع التدرٌبً الثانً (قٌادة الفرٌق)

3.71

3.6

1.622

0.106

المجال الثالث :المجمع التدرٌبً الثالث (تحسٌن التعلٌم والتعلم)

3.62

3.54

1.137

0.257

المجال الرابع :المجمع التدرٌبً الرابع (تقٌٌم وإدارة أداء
الموظفٌن)

3.72

3.6

1.758

0.080

اجمالً مجاالت فاعلٌة برنامج القٌادة من أجل المستقبل

3.7

3.59

1.744

0.083

غٌر معنوٌة
غٌر معنوٌة
غٌر معنوٌة
غٌر معنوٌة
غٌر معنوٌة

تبيف أف القيمة االحتمالية)(Sig.المقابمة الختبار نتادج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف أكبر مف مستكل
الداللة( ،(α≥0.05بالنسبة إلجمالي مجاؿ (فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ)حيث كانت القيمة
المعنكية( )2.283مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ فاعمية برنامج
القيادة مف أجؿ المستقبؿ تعزل لمتغير الدرجة العممية ،تعزك الباحثة ذلؾ إلى ميؿ المديريف سكاء ممف
حصمكا عمى دراسات عميا أك البكالكريكس إلى االستفادة مف البرنامج كتطبيقو في المدرسة كتكظيؼ
االستراتيجيات كاألنشطة بشكؿ فاعؿ لبلستفادة منيا في حصكؿ التغيير البلزـ لبقاء أثر التعميـ كالتعمـ
لدل الطمبة كالمعمميف داخؿ المدرسة ،كأيضنا ساعد تكظيؼ ميارات التغيير ،كأدكات التغيير في جميع
مراحؿ التدريب كتطبيؽ البرنامج داخؿ المدرسة عمى تحسيف الميارات كالكفايات لدل جميع المدراء.

كقد اتفقت النتيجة مع دراسة صياـ( )2216بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف متكسطات
تقديرات عينة الدراسة حكؿ دكر برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ ،قيادة التغيير تعزل إلى متغير المؤىؿ
العممي.
كقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة أبك مر ( )2215حيث أكدت كجكد فركؽ في تقديرات
المستجيبيف حكؿ أثر برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كتحسف الميارات القيادية لصالح ذكم المؤىبلت
العميا.
الفرض الثالث مف فرضيات الدراسة ينص عمى :
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α 0.05في متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حوؿ فاعمية برنامج القيادة مف اجؿ المستقبؿ لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى
إلى متغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  7سنوات 15-7 ،سنة ،أكثر مف  15سنة).
كلتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار التبايف االحادم (ؼ) لعينيتيف مستقمتيف الختبار
الفركؽ بيف متكسطات درجات تقديرات مديرم المدارس لدرجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ
لدل مديرم مدارس ككالة الغكث تعزل إلى متغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات 15-7 ،سنة،
أكثر مف  15سنة).كالنتادج مبينة في جدكؿ ()27
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جدوؿ ( )27نتائج اختبار "التبايف األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
المتوسطات
أقؿ مف

المجاؿ

7

15-7

أكثر مف

سنة

 15سنة

سنوات
المجاؿ األكؿ :المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددان)

المجاؿ الثاني :المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ)

المجاؿ الثالث :المجمع التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ

كالتعمـ)

المجاؿ الرابع :المجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة أداء
المكظفيف)

اجمالي مجاالت فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية

المعنوية

()Sig.

3.6

3.7

3.75

1.382

0.253

غير معنكية

3.66

3.71

3.67

0.165

0.848

غير معنكية

3.46

3.63

3.61

1.347

0.262

3.62

3.71

3.69

0.376

0.687

3.58

3.69

3.68

0.693

0.501

غير معنكية
غير معنكية
غير معنكية

تبيف أف القيمة االحتمالية)(Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أكبر مف مستكل الداللة))α ≥0.05
بالنسبة إلجمالي مجاؿ (فاعمية برنامج القيادة مف اجؿ المستقبؿ)حيث كانت مستكل الداللة ()2.687
مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي مجاؿ فاعمية برنامج القيادة
مف أجؿ المستقبؿ تعزل لمتغير سنكات الخدمة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف جميع مديرم كمديرات مدارس
ككالة الغكث تمقكا نفس التدريب فجميع كرش العمؿ كالمقاءات كفعاليات تدريب برنامج القيادة مف أجؿ
المستقبؿ ُنفذت دكف تمييز عمى أساس سنكات الخدمة ،كما أف جميع المكاد المرجعية كمصادر التعمـ
كانت متاحة لمجميع بنفس المعايير ،كما خضع جميع المتدربيف لنفس ظركؼ التدريب كالمتابعة ،كما
أف مدارس ككالة الغكث تخضع لنفس المعايير كالظركؼ كتتبع نفس اإلجراءات كالسياسات المكحدة في
جميع مؤسساتيا.
كقد اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة أبك مر( )2215كدراسة نتيؿ ( )2227بعدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصادية تعزل لمتغير الخبرة في متكسط تقديرات مديرم المدارس لدرجة فاعمية البرنامج.
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 إجابة السؤاؿ الثالث:
"ما درجة امتبلؾ مديرم مدارس ككالة الغكث لكفايات إدارة األزمة مف كجية نظر مديرم مدارس ككالة
الغكث الدكلية؟"

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ ،تـ حساب الكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة
الثانية " كفايات إدارة األزمات كترتيبيا تبعنا لذلؾ ،كجدكؿ ( )28يكضح ذلؾ.

جدوؿ (  )28الوسط الحسابي والوزف النسبي وترتيب الفقرات لمجاالت كفايات إدارة األزمات
الوسط

كفايات إدارة األزمات

االنحراؼ

الحسابي المعياري

الوزف
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

1

المجاؿ األكؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات .درجة المكافقة

3.53

0.29

70.53

3

2

المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا

3.55

0.27

71.10

2

3

المجاؿ الثالث :الرقابة كالمتابعة

3.69

0.26

73.81

1

كفايات إدارة األزمات

3.59

0.23

71.81

مف خبلؿ جدكؿ( )28يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي مجاالت كفايات إدارة األزمات بمغ
( )%71.81كبمتكسط بمغ ( )3.59كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)2.23كما احتؿ مجاؿ الرقابة كالمتابعة
المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ( )%73.81كبمتكسط بمغ ( )3.69كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)2.23بينما
احتؿ مجاؿ كفاية التخطيط إلدارة األزمات درجة المكافقة المرتبة االخيرة بكزف بمغ( )%72.53كبمتكسط
بمغ ( )3.53كانحراؼ معيارم بمغ ( ،) 2.29كتعزك الباحثة ذلؾ أىمية الرقابة كالمتابعة كدكرىا في الحد
مف كقكع األزمات أك تكرارىا في الحاضر كالمستقبؿ فقد أكلت اإلدارات الحديثة دك نار ىامنا لمرقابة

كالتغذية الراجعة خاصة في ضكء التحديات التي تكاجو نمك المؤسسات كتطكر نمكىا كازدىارىا.

كما احتؿ المجاؿ الثاني كىك كفاية التعامؿ مع األزمات كقت حدكثيا المرتبة الثانية ذلؾ يرجع
إلى اىتماـ المدير بصفة عامة عمى األمكر التي تشكؿ خطر عمى المؤسسة كتيدد كجكدىا ككجكد
العامميف فييا كمف ىنا يحاكؿ المدير جاىدا لمحد مف تفاقـ األزمات كالعمؿ عمى حميا بأقؿ الخسادر أف
أمكف.
بينما احتؿ المجاؿ األكؿ كىك كفاية التخطيط إلدارة األزمات عمى المرتبة الثالثة كاألخيرة كتعزك
الب احثة ذلؾ انشغاؿ المدير باألعماؿ الركتينية كاليكمية التي تستحكذ عمى تفكيره كتشغؿ معظـ كقتو،
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كىذا يدؿ عمى ىيمنة األعماؿ اإلدارية عمى األعماؿ القيادية كالتخطيط االستراتيجي الذم يعتمد عمى
الرؤية المستقبمية كالتنبؤ بالمشاكؿ كاألزمات التي قد تكاجو المؤسسة كتيدد كيانيا.
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة صقر( )2229حيث حصؿ مجاؿ ميارات االستفادة مف األزمة
بعد كقكعيا عمى درجة مكافقة كبيرة بنسبة ( )84.94%بينما اختمفت مع دراسة حمدكنة ( )2229حيث
احتؿ مجاؿ اإلجراءات التي يتبعيا المديركف لمتعامؿ مع األزمة أثناء حدكثيا عمى المرتبة األكلى بنسبة
( ،)% 83.42كما احتؿ مجاؿ اإلجراءات التي يتبعيا المديركف في التخطيط لمكاجية األزمة المرتبة
الثانية بنسبة (.)%79.85
وفيما يمي عرض لكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة الثانية " درجة امتالؾ مديري مدارس وكالة الغوث
لكفايات إدارة األزمة مف وجية نظر مديري مدارس وكالة الغوث الدولية"

 -1المجاؿ األوؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات:

تـ حساب الكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب الفقرات كالنتادج مبينة في جدكؿ ()29
جدوؿ( )29الوسط الحسابي والوزف النسبي لمحور كفاية التخطيط إلدارة األزمات

المجاؿ األوؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات

الوسط

االنحراؼ

الحسابي المعياري

النسبي
%

الفقرة

3.52

0.47

70.38

6

3.50

0.51

69.90

7

3

كضع خطط شاممة لمكاجية األزمات.

3.38

0.45

67.68

8

4

تخطيط السيناريكىات المحتممة عند حدكث األزمة.

3.31

0.46

66.12

10

3.36

0.53

67.10

9

6

تحميؿ البيدة الداخمية كالخارجية لممدرسة SOWT

3.84

0.39

76.83

1

7

جمع كافة البيانات كالمعمكمات ،كالتي تسيـ في إدارة األزمات.

3.64

0.44

72.77

2

3.61

0.44

72.21

3

9

تحديد اإلمكانات المادية البلزمة إلدارة األزمات حاؿ كقكعيا.

3.55

0.49

70.97

5

10

تحديد اإلجراءات كاألنشطة البلزمة لنجاح خطة إدارة األزمات.

3.57

0.41

71.47

4

المجاؿ األوؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات .درجة الموافقة

3.53

0.29

70.53

1
2

5

8

اعتماد رؤية مدرسية تقكـ عمى مكاجية األزمات المتكقعة.

الوزف

ترتيب

تكفير قاعدة بيانات تستخدـ في حالة حدكث أزمات داخؿ

المدرسة.

تعامؿ مديرم المدراس مع األزمات عمى أنيا فرص لتحسيف
األكضاع في المدرسة.

االستفادة مف الخبرات السابقة في التعامؿ مع األزمات عند

التخطيط إلدارة األزمة.
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يتضح مف جدكؿ ( )29أف الكزف النسبي إلجمالي مجاؿ كفاية التخطيط إلدارة األزمات .درجة
المكافقة بمغ ( )%70.53كبمتكسط بمغ ( )3.53كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)0.29بينما لفقرات مجاؿ
كفاية التخطيط إلدارة األزمات .درجة المكافقة كانت الفقرة السادسة (تحميؿ البيدة الداخمية كالخارجية
لممدرسة  )SOWTاحتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( )%76.83كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أىمية
تحديد مكاطف القكة كالضعؼ كتحديد الفرص كالتيديدات قبؿ البدء بعممية التخطيط حيث تعتبر أداة
التحميؿ  SOWTمف أدكات التغيير العشرة التي تضمنتيا رزمة أدكات التغيير ،التي تستخدـ في
التخطيط االستراتيجي في برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ.
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة عبدالعاؿ ( )2008في الفقرة التي نصت عمى ":أعتقد بأىمية
التخطيط االستراتيجي لمكاجية األزمات ".حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي (.)%88.15
بينما كانت الفقرة الرابعة (تخطيط السيناريكىات المحتممة عند حدكث األزمة)احتمت المرتبة األخيرة
بكزف نسبي ( )% 66.12بدرجة مكافقة متكسطة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى زيادة األعباء الممقاة عمى كاىؿ
المدير عند حدكث األزمة.
كما يرجع ذلؾ إلى قصكر في عممية التخطيط ككضع البدادؿ االستراتيجية لمكاجية األزمة
داخؿ المدرسة.
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الخضيرم ( )2017مع الفقرة التي نصت عمى" :يضع
سيناريكىات مستقبمية عند كقكع األزمة" حيث احتمت أيضا المرتبة األخيرة بدرجة متكسطة ،بكزف نسبي
(.)%59.20
 -2المجاؿ الثاني :كفاية التعامؿ مع األزمة وقت حدوثيا
تـ حساب الكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب الفقرات كالنتادج مبينة في جدكؿ ()30
جدوؿ( ) 30الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ كفاية التعامؿ مع األزمة وقت حدوثيا.

أوالً
1
2

المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة وقت

الوسط

االنحراؼ

الوزف

قيمة

الحسابي المعياري النسبي االختبار

حدوثيا

االلتزاـ بمعايير السمكؾ كالمبادئ األخبلقية في التعامؿ

مع األزمات.

التنسيؽ بيف جيكد العامميف داخؿ المدرسة كالجيات

الخارجية في إدارة األزمات.
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%

المعنوية

ترتيب
الفقرة

3.78

0.37

75.63

22.5

0

1

3.68

0.46

73.67

15.9

0

3

تعبدة كافة الجيكد كاإلمكانيات لتجنيب المدرسة

3

األضرار الناجمة عف األزمات بأكبر قدر ممكف.

تشجيع االتصاؿ غير الرسمي لسرعة نقؿ المعمكمات

4

كقت حدكث األزمات.

تكضيح القكاعد كالسياسات المنظمة لعمؿ اتصاالت

5

مع أطراؼ األزمة.

تنفيذ فريؽ إدارة األزمة المياـ كاألدكار بطريقة منيجية

6

كعممية.

خفض حدة التكتر بيف الطمبة كالعامميف حاؿ كقكع

7

األزمات.
العامميف مف المشاركة في صنع القرار المتعمؽ
تمكيف

8

بإدارة األزمة.

تكظيؼ ميارات التفكير العممي في اتخاذ القرار في

9

مكقؼ األزمات.

12
11
12
13

14

اتخاذ ق اررات ممكنة التنفيذ في ضكء التغذية الراجعة

مف قبؿ العامميف.

تكظيؼ ميارة التكجيو األساسية إلشراؾ العامميف في

إدارة األزمات.

اعتماد نظاـ الحكافز لحث العامميف عمى إدارة

األزمات.
تكفير الدعـ لفريؽ العمؿ ليقكـ بميامو عند حدكث
األزمات.
رعاية مصمحة جميع أطراؼ األزمة عند اقتراح الحمكؿ

ليا.

المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة وقت
حدوثيا

3.74

0.41

74.71

19.13

0

2

3.41

0.5

68.16

8.64

0

13

3.5

0.46

69.9

11.89

0

11

3.55

0.42

70.97

14.16

0

9

3.62

0.39

72.35

16.96

0

4

3.58

0.44

71.56

13.95

0

6

3.54

0.42

70.89

13.85

0

1.

3.58

0.42

71.65

14.93

0

5

3.49

0.46

69.81

11.7

0

12

3.17

0.65

63.33

1.32

0

14

3.55

0.43

70.98

13.76

0

8

3.56

0.39

71.27

15.96

0

7

3.55

0.27

71.1

22.63

0

يتضح مف جدكؿ ( )30أف الكزف النسبي إلجمالي مجاؿ كفاية التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا
بمغ ( )%71.1بدرجة مكافقة كبيرة كبمتكسط بمغ ( )3.55كانحراؼ معيارم بمغ ( ) 0.27بينما لفقرات
مجاؿ كفاية التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا كانت الفقرة األكلى (االلتزاـ بمعايير السمكؾ كالمبادئ
األخبلقية في التعامؿ مع األزمات) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( ،)%75.63كتعزك الباحثة
ذلؾ إلى األخبلقيات التي يتسـ بيا مديرم المدارس كقادة تربكييف كقدكة لجميع العامميف في المدرسة
كأيضان تماشينا مع تعاليـ الدي ف اإلسبلمي الحنيؼ كالتي اتفقت معيا مبادئ عمؿ األكنركا مف نزاىة كعدـ

انحياز كمساكاة .كما تحدث المجمع التدريبي األكؿ في برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ عف األخبلقيات

كالقيـ حيث اعتبرىا إحدل األساسيات كالركادز التي يقكـ عمييا عمؿ مديرم المدارس ،حيث حددت
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عشرة صفات مف القيـ كاألخبلؽ التي يجب أف يتحمى بيا القادد التربكم كيمارس قيادتو بناء عمييا كيبيف
أىمية كؿ قيمة بالنسبة لو كلمعامميف .كقد اتفقت النتيجة مع دراسة الخضيرم( )2017مع الفقرة التي
نصت عمى " يسعى لتقديـ الرعاية النفسية كاالجتماعية لممتضرريف مف األزمة ".حيث احتمت المرتبة
الثانية بدرجة متكسطة ،بكزف نسبي قدره ( ،)%64.80كما اتفقت مع نتادج دراسة عكدة ( )2008في
الفقرة التي نصت عمى " يحترـ المدير شخصية كؿ عامؿ في فريؽ إدارة األزمات ".حيث حصمت الفقرة
عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )% 82.45كبينما كانت الفقرة الثانية عشرة (اعتماد نظاـ الحكافز
لحث العامميف عمى إدارة األزمات) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي (  ) %63.33كدرجة مكافقة
متكسطة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى اعتماد المديريف عمى حس االنتماء كشعكر العامميف بالكالء لممنظمة
عكضان عف الحكافز كالمكافآت التي قد تعد ثانكية عند إدارة األزمة كالتعامؿ معيا .كقد يرجع السبب

أيضان إلى ضعؼ قناعة مديرم المدارس بفاعمية الحكافز كمدل تأثيرىا عمى العامميف في إدارة األزمات.
 -3المجاؿ الثالث :الرقابة والمتابعة
تـ حساب الكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب الفقرات كالنتادج مبينة في جدكؿ ()31
جدوؿ () 31الوسط الحسابي والوزف النسبي لمحور الرقابة والمتابعة

الوسط

المجاؿ الثالث :الرقابة والمتابعة

االنحراؼ

الحسابي المعياري

الوزف

النسبي

%

ترتيب
الفقرة

1

مكاصمة العمؿ في المدرسة بشكؿ طبيعي بعد األزمة.

3.68

0.35

73.67

7

2

العمؿ عمى تطكير الذات كتنمية الميارات القيادية.

3.78

0.33

75.58

3

3

تقديـ النصيحة كمساندة األطراؼ المتضررة مف األزمات.

3.66

0.42

73.12

8

4

اجراء فحكصات سبلمة شاممة دكرية لمبني المدرسة كتجييزاتو.

3.86

0.46

77.15

1

5

العمؿ عمى تطكير الميارات القيادية لدل العامميف.

3.75

0.36

74.93

4

6

متابعة مدم التزاـ كؿ عضك بدكره في الحد مف انتشار األزمات.

3.65

0.36

73.00

11

7

تقديـ التكصيات كالمقترحات لبلزمة لبلستفادة مف السمبيات مستقببلن.

3.65

0.35

73.08

9

8

متابعة آثار األزمات لضماف عدـ تكرارىا في المستقبؿ.

3.65

0.40

73.02

10

3.71

0.40

74.20

6

3.42

0.54

68.33

13

3.81

0.42

76.12

2

9
10
11

إجراء تعديبلت عمى خطة إدارة األزمات حسب ما تظيره نتادج

المراجعة.

قيادة حمبلت إعبلمية لممجتمع المدرسي لبياف أضرار األزمات
كالحد مف حدكثيا.
إجراء فحكصات سبلمة شاممة دكرية لمبنى المدرسة كتجييزاتو.
578

12

معالجة آثار النتادج المترتبة عمى حدكث األزمات.

3.65

0.46

73.00

12

13

استخبلص الدركس كتعميـ الممارسات الجيدة في إدارة األزمات.

3.72

0.40

74.44

5

14

المجاؿ الثالث :الرقابة كالمتابعة

3.69

0.26

73.81

يتضح مف جدكؿ ( )31أف الكزف النسبي إلجمالي مجاؿ الرقابة كالمتابعة بمغ()%73.81
كبمتكسط بمغ ( )3.69كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)2.26بينما لفقرات مجاؿ الرقابة كالمتابعة كانت الفقرة
الرابعة (اجراء فحكصات سبلمة شاممة دكرية لمبني المدرسة كتجييزاتو) احتمت المرتبة األكلى بكزف
نسبي بمغ( )%77.15بدرجة مكافقة كبيرة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أىمية إجراء الفحكصات الشاممة بشكؿ
دكرم كمتكاصؿ كمدل جيكزية المكاف كسبلمتو مف األضرار كخمكه مف األخطار التي قد تيدد حياة
الطبلب كالعامميف في المدرسة .كما يرجع الس بب إلى المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ مدير المدرسة فيك
المسدكؿ األكؿ عف الجميع في المدرسة مما يحتـ عميو ضركرة التفقد الدادـ لعكامؿ السبلمة كاألماف
داخؿ المدرسة كمف ضمنيا سبلمة المبنى.
كذلؾ إدراؾ مديرم المدارس أف تكافر عكامؿ السبلمة كاألماف باإلضافة إلى تكافر التجييزات
المدرسية البلزمة يسيـ في تحقيؽ األىداؼ كتحقيؽ اإلنجازات كالتميز.
كقد اتفقت الدراسة مع دراسة الخضيرم( )2217في الفقرة التي نصت عمى" يجرم فحكصات
سبلمة شاممة دكرية لمبني المدرسة كتجييزاتو".
بينما كانت الفقرة العاشرة (قيادة حمبلت إعبلمية لممجتمع المدرسي لبياف أضرار األزمات كالحد
مف حدكثيا) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( )%68.33كتعزك الباحثة ذلؾ إلى المسدكليات الكاقعة
عمى عاتؽ مديرم المدارس كتزاحـ األعباء اإلدارية كالفنية كغيرىا مف األعماؿ اليكمية كالركتينية التي
تأخذ نصيب األسد مف كقت كتفكير مديرم المدارس.
كقد يرجع السبب إلى تدني قناعة بعض مديرم المدارس بأىمية الجانب اإلعبلمي في الحد مف
األزمات كتباعاتيا.
كما أف سياسية األكنركا تتسـ بالخصكصية كالسرية فيما يتعمؽ بالمعمكمات كالبيانات لدييا مما
يضعؼ الجانب اإلعبلمي لما يتطمب مف أُذكنات مسبقة.
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 اجابة السؤاؿ الرابع :
" ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصادية في متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستكل الداللة
( )α 0.05حكؿ درجات امتبلؾ كفايات إدارة األزمات تعزل لمتغيرات (الجنس ،الدرجة العممية،
سنكات الخبرة)؟"
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ الفرضي تحققت الباحثة مف ثبلث فرضيات كىي كما يمي :
الفرض الرابع مف فرضيات الدراسة ينص عمى :
-4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≥0.05في متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حوؿ درجة امتالؾ كفايات إدارة األزمات لدى مديري المدارس في قطاع غزة تعزى إلى
متغير الجنس (ذكر  /أنثي).
كلتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار (ت) لعينيتيف مستقمتيف الختبار الفركؽ بيف
متكسطات درجات تقديرات مديرم المدارس لدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم المدارس في
قطاع غزة تعزل إلى متغير الجنس (ذكر  /أنثي) "كالنتادج مبينة في جدكؿ ()32
جدوؿ ( )32نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف– الجنس

المتوسطات

المجاؿ

ذكر

انثى

قيمة

االختبارt

القيمة

االحتمالية
Sig.

الداللة

المجاؿ األكؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات .درجة المكافقة

3.54

3.51

0.381

0.703

غير معنكية

المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا

3.55

3.56

-0.042

0.967

غير معنكية

المجاؿ الثالث :الرقابة كالمتابعة

3.68

3.7

-0.428

0.669

غير معنكية

اجمالي مجاالت كفايات إدارة األزمات

3.59

3.59

-0.022

0.983

غير معنوية

تبيف أف القيمة االحتمالية) (Sig.المقابمة الختبار نتادج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف أكبر مف
مستكل الداللة) ،)α ≥0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (درجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات) حيث كانت
قيمة المعنكية ( )0.983مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ درجة
امتبلؾ كفايات إدارة األزمات تعزل لمتغير الجنس ،كتعزك الباحثة ذلؾ حسب رأييا ،بأف طرؽ تفكير
الذكر كاألنثى متشابية لحد كبير خاصة في مجاالت التخطيط كالتعامؿ مع األزمات كمجاؿ الرقابة
كالمتابعة .فالتفكير الجمعي كاحد عند الجميع ،كذلؾ النتماديـ لبيدة تنظيمية كاحدة كما أف اإلناث المكاتي
57:

يعممف باإلدارة يمتمكف مستكل كافي مف العمـ كالثقافة كالكعي كاالدراؾ كيحتممف المسدكلية في كافة
المستكيات.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عكدة ( )2008بعدـ كجكد فركؽ حكؿ فاعمية إدارة الجامعة إلدارة
األزمة تعزل لمتغير لمجنس.

الفرض الخامس مف فرضيات الدراسة ينص عمى :
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α 0.05في متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حوؿ درجة امتالؾ كفايات إدارة األزمات لدى مديري المدارس في قطاع غزة تعزى إلى
متغير المؤىؿ العممي (بكالوريوس  /دراسات عميا).
كلتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار (ت) لعينيتيف مستقمتيف الختبار الفركؽ بيف
متكسطات درجات تقديرات مديرم المدارس لدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم المدارس في
قطاع غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس  /دراسات عميا) "كالنتادج مبينة في جدكؿ (.)33
جدوؿ ()33نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف– المؤىؿ العممي
المتوسطات
المجاالت

قيمة

بكالوريوس دراسات عميا االختبارt

القيمة
االحتمالية

الداللة

Sig.

المجاؿ األكؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات .درجة المكافقة

3.56

3.45

1.427

0.155

غير معنكية

المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا

3.59

3.46

1.931

0.055

غير معنكية

المجاؿ الثالث :الرقابة كالمتابعة

3.7

3.65

0.740

0.460

غير معنكية

اجمالي مجاالت كفايات إدارة األزمات

3.62

3.52

1.493

0.137

غير معنوية

تبيف أف القيمة االحتمالية) (Sig.المقابمة الختبار نتادج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف أكبر مف
مستكل الداللة) ،)α 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (درجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمة) حيث كانت
قيمة المعنكية( )0.137مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ درجة
امتبلؾ كفايات إدارة األزمة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،ترجع الباحثة ذلؾ حسب رأييا إلى أف نسبة

;57

الحاصميف عمى دراسات عميا قميمة بالنسبة لمحاصميف عمى البكالكريكس ،لذلؾ لـ تؤثر عمى النتيجة
العامة كلـ يظير أثرىا ،رغـ أف المؤىميف بدرجة أعمى لدييـ قدرة أكبر في التعامؿ مع األزمات.
كما أف ككالة الغكث تحدد معايير دقيقة الختيار المديريف كالمديرات لدييا ،كما كتخضعيـ لدكرات
كتدريبات كتخرطيـ في البرامج القيادية ككرش العمؿ كتشجعيـ عمى المساىمة كالمشاركة في األياـ
الدراسية ،لذلؾ درجة المؤىميف بدرجة البكالكريكس يقتربكا مف أقرانيـ األعمى تأىيبلن ،كما يتمقى جميع

المديريف كالمديرات نفس التدريب كالتػأىيؿ أثناء الخدمة.

كتتفؽ نتيجة الدراسة مع دراسة صقر ( ) 2009بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف متكسطات
مديرم المدارس في درجة تقديرىـ لميارة إدارة األزمات تعزل لمتغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس-
دراسات عميا).

<57

الفرض السادس مف فرضيات الدراسة ينص عمى :
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α 0.05في متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة حوؿ درجة امتالؾ كفايات إدارة األزمات لدى مديري المدارس في قطاع غزة تعزى إلى
متغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  7سنوات 15-7 ،سنة ،أكثر مف  15سنة).
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (ؼ) لعينيتيف
مستقمتيف الختبار الفركؽ بيف متكسطات درجات تقديرات مديرم المدارس لدرجة امتبلؾ كفايات إدارة
األزمات لدل مديرم المدارس في قطاع غزة تعزل إلى متغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات-7 ،
 15سنة ،أكثر مف  15سنة) "كالنتادج مبينة في جدكؿ ()34
جدوؿ ( )34نتائج اختبار "التبايف األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة

المتوسطات
المجاالت

قيمة

أقؿ مف

المجاؿ األكؿ :كفاية التخطيط إلدارة األزمات.

7

15-7

أكثر مف

سنوات

سنة

 15سنة

االختبارF

القيمة

المعنوية

االحتمالية
()Sig.

3.43

3.49

3.56

0.894

0.411

غير معنكية

3.4

3.48

3.61

2.442

0.099

غير معنكية

المجاؿ الثالث :الرقابة كالمتابعة

3.52

3.69

3.72

2.119

0.123

غير معنكية

اجمالي مجاالت كفايات إدارة األزمات

3.45

3.55

3.63

2.120

0.123

غير معنوية

درجة المكافقة
المجاؿ الثاني- :كفاية التعامؿ مع األزمة كقت

حدكثيا

تبيف أف القيمة االحتمالية) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أكبر مف مستكل الداللة
( )α ≥0.05بالنسبة إلجمالي مجاؿ (درجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات) حيث كانت مستكل الداللة
 2.123مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر درجة امتبلؾ
كفايات إدارة األزمات تعزل لمتغير سنكات الخدمة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف غالبية المديريف كالمديرات
قد حصمكا عمى تدريبات مقننة منذ أف كقع عمييـ االختيار لكظيفة مدير مدرسة كىذا يدعـ كيطكر

الكفايات اإلدارية لدييـ كيزيد مف قدرتيـ عمى إدارة الطكارئ كاألزمات .كما أف غالبية مديرم المدارس
ىـ ممف قضكا سنكات عديدة في الخدمة سكاء كانكا معمميف أك مديرم مدارس لذلؾ قد حصمكا عمى قدر
مف الخبرة كالمعرفة كأصبحكا متقاربيف في الخبرات البلزمة إلدارة األزمات أك مكاجيتيا أك االستفادة مف

التجارب السابقة.

=57

كتتفؽ النتيجة مع دراسة الخضيرم ( )2217كدراسة عبد العاؿ ( )2229كالتي تكصمت فييما النتادج
إلى عدـ كجكد فركؽ في درجة ممارسة مديرم المدارس إلدارة األزمات تعزل لمتغير سنكات الخبرة.
كلكنيا اختمفت مع دراسة الزلفي ( )2211التي أظيرت بكجكد فركؽ في إدارة األزمات تعزل لمتغير
سنكات الخبرة.
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إجابة السؤاؿ الخامس:
" ىؿ يكجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ( )α 0.05بيف درجة فاعمية
برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كدرجة امتبلؾ مديرم مدارس ككالة الغكث لكفايات إدارة األزمات؟"
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ الفرضي تحققت الباحثة مف الفرضية البحثية التالية:
الفرض السابع مف فرضيات الدراسة ينص عمى :
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ((α 0.05بيف درجة فاعمية برنامج
القيادة مف أجؿ المستقبؿ ودرجة امتالؾ كفايات إدارة األزمات لدى مديري وكالة الغوث الدولية.

تـ التحقؽ مف الفرضية السابقة مف خبلؿ ايجاد العبلقة االرتباطية بيف بيف درجة فاعمية برنامج القيادة
مف أجؿ المستقبؿ كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية ،كذلؾ بحساب

معامؿ ارتباط بيرسكف كالنتادج مبينة في الجدكؿ()35

جدوؿ ( )35معامؿ االرتباط بيف درجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ ودرجة امتالؾ كفايات إدارة األزمات
لدى مديري وكالة الغوث الدولية

معامؿ بيرسوف القيمة االحتمالية

الفرضية

لالرتباط

)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصادية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف درجة
فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات

*0.780

0.000

لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية
* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة .α≥...5

يبيف جدكؿ رقـ ( )35أف معامؿ االرتباط يساكم( ،)2.782كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم()2.22
كىي اقؿ مف مستكل الداللة ( )α ≥ 2.25كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية قكية طردية
بيف درجة فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم
ككالة الغكث الدكلية.
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تركيز البرنامج الممارسات القيادية كالميارات األساسية التي يطمبيا العمؿ
اإلدارم كالقيادم عمى حد سكاء ،كما فرؽ بيف األعماؿ القيادية كاإلدارية بجانب احتكادو عمى أساليب
كاستراتيجيات كأدكات ساىمت في رفع كفايات إدارة األزمات لدل المديريف كالمديرات ،كما أف برنامج
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القيادة مف أجؿ المستقبؿ مف أكؿ البرنامج التي تقدمو ككالة الغكث بيذا البعد كاالىتماـ بالقيادة كاإلدارة
في مدارسيا .كترجع الباحثة ىذه العبلقة إلى:
 .1أسيـ البرنامج في كضع الرؤية المدرسية عمى أسس راسخة ،مبنية عمى قكاعد عممية.
 .2أكسب مديرم المدارس الكفاية كالثقة كالمناحي العممية لقيادة التغيير الدادـ في مدارسيـ.
 .3ركز البرنامج عمى األساليب كاالستراتيجيات الحديثة كالمتنكعة لمقيادة كاإلدارة كما ميز بيف
األعماؿ القيادية كاإلدارية كأكضح التبايف بينيما.
 .4أسيـ البرنامج في تدريب مديرم المدارس عمى تشكيؿ الفرؽ المدرسية كتككيف صؼ مف القادة
مف خبلؿ استراتيجية القيادة المكزعة كتفكيض الصبلحيات.
 .5أسيب البرنامج في فيـ المديريف لمتخطيط االستراتيجي كالتفكير الرؤيكم بشكؿ أعمؽ.
 .6رفع البرنامج مف قدرة المدير عمى تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ كذلؾ مف خبلؿ تضيؽ الفجكة
بيف أداء العامميف المرتفع كالمنخفض.

ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 .1تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة((α 0.05بيف المجمع التدريبي األكؿ
(كف قاددان) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.

يبيف جدكؿ رقـ ( )36أف معامؿ االرتباط يساكم ،0.684كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
)(0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة ( (α 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية
متكسطة طردية بيف المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددان) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل

مديرم ككالة الغكث الدكلية.

 .2تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة( (α 0.05بيف المجمع التدريبي الثاني
(قيادة الفريؽ) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
يبيف جدكؿ رقـ ( )36أف معامؿ االرتباط يساكم) ،)0.649كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
)(0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة ( (α 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية
متكسطة طردية بيف المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل
مديرم ككالة الغكث الدكلية.
 .3تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة((α 0.05بيف المجمع التدريبي الثالث
(تحسيف التعميـ كالتعمـ) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
يبيف جدكؿ رقـ ( )36أف معامؿ االرتباط يساكم( ،)0.748كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
))0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة ((α 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية
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متكسطة طردية بيف المجمع التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ كالتعمـ) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة
األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
 .4تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة((α 0.05بيف المجمع التدريبي الرابع
(تقييـ دكادارة أداء المكظفيف) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
يبيف جدكؿ رقـ ( )36أف معامؿ االرتباط يساكم( ،)0.780كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
)(0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة ((α 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية قكية
طردية بيف المجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة أداء المكظفيف) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات
لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
جدول()33معامؿ االرتباط بيف(كف قائدا ،قيادة الفريؽ ،تحسيف التعميـ والتعمـ ،تقييـ وادارة أداء الموظفيف (
ودرجة امتالؾ كفايات إدارة األزمات لدى مديري وكالة الغوث الدولية
معامؿ بيرسوف

الفرضية

لالرتباط

تكجد عبلقة ذات داللة إحصادية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف المجمع

التدريبي األكؿ (كف قاددان) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم

*0.684

القيمة االحتمالية

)(Sig.
0.000

ككالة الغكث الدكلية.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصادية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف المجمع
التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل

*0.649

0.000

مديرم ككالة الغكث الدكلية.
تكجد عبلقة ذات داللة إحصادية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف المجمع
التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ كالتعمـ) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات

*0.748

0.000

لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
تكجد عبلقة ذات داللة إحصادية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف المجمع

التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة أداء المكظفيف) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة
األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
* االرتباط داؿ إحصادي نا عند مستكل داللة .α≥...5
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*0.780

0.000



خالصة الدراسة:

كاف مف أبرز النتادج التي تكصمت إلييا الدراسة الميدانية:
 .1فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ حيث حصؿ مجاؿ البرنامج عمى كزف نسبي بمغ
( ) %73.39كحصؿ المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددا) عمى كزف نسبي بمغ(  )%74.38بدرجة كبيرة
كاحتؿ بذلؾ الترتيب األكؿ كتبله في المرتبة الثانية المجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة أداء المكظفيف)،
بكزف نسبي( )%73.69بدرجة كبيرة .كاحتؿ المرتبة الثالثة المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ) بكزف
نسبي ( )%73.57بدرجة كبيرة كأما المرتبة الرابعة كاألخيرة فكانت لممجمع التدريبي الثالث (تحسيف
التعميـ كالتعمـ) كحصؿ عمى كزف نسبي (.)%71.93
 .2كفايات إدارة األزمة حيث حصؿ مجاؿ الكفايات عمى كزف نسبي بمغ ( )%71.81بدرجة كبيرة ،
حصؿ مجاؿ (الرقابة كالمتابعة) عمى كزف نسبي بمغ ( )%73.81بدرجة كبيرة كاحتؿ بذلؾ الترتيب
األكؿ ،كتبله في المرتبة الثانية مجاؿ ( التعامؿ مع األزمة كقت حدكثيا) حيث حصؿ عمى كزف نسبي
بمغ ( )%71.1.بدرجة كبيرة أما مجاؿ (التخطيط إلدارة األزمات) حصؿ عمى كزف نسبي بمغ
( )%7..53بدرجة كبيرة كبذلؾ يككف في المرتبة األخيرة بيف المجاالت.
 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ
المستقبؿ تعزل لمتغير الجنس ،كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف استجابات المبحكثيف
حكؿ درجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم المدارس في قطاع غزة تعزل إلى متغير الجنس
(ذكر  /أنثي).
 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ
المستقبؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف استجابات
المبحكثيف حكؿ درجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم المدارس في قطاع غزة تعزل إلى متغير
المؤىؿ العممي (بكالكريكس/دراسات عميا).
 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ فاعمية برنامج القيادة مف أجؿ
المستقبؿ تعزل لمتغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات 15-7 ،سنة ،أكثر مف  15سنة).
كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصادية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ درجة امتبلؾ كفايات إدارة
األزمات لدل مديرم المدارس في قطاع غزة تعزل إلى متغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات-7 ،
 15سنة ،أكثر مف  15سنة).
 .6تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصادية عند مستكل الداللة ((α 0.05بيف درجة فاعمية برنامج
القيادة مف أجؿ المستقبؿ كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
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 .7كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية متكسطة طردية بيف المجمع التدريبي األكؿ (كف قاددان) كدرجة
امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.

 .8كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية متكسطة طردية بيف المجمع التدريبي الثاني (قيادة الفريؽ) كدرجة
امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
 .9كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية متكسطة طردية بيف المجمع التدريبي الثالث (تحسيف التعميـ
كالتعمـ) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
 .1.كجكد عبلقة ذات داللة إحصادية قكية طردية بيف المجمع التدريبي الرابع (تقييـ دكادارة أداء
المكظفيف) كدرجة امتبلؾ كفايات إدارة األزمات لدل مديرم ككالة الغكث الدكلية.
 توصيات الدراسة:
بناء عمى نتادج الدراسة فإنيا تكصي بما يمي:
ن
 .1استم اررية كدعـ البرامج التدريبية المخصصة إلدارة المدارس كقيادتيا كالتي تعمؿ عمى تنمية كرفع
كفايات مديرم المدارس في إدارة العممية التعميمية برمتيا.
 .2تعزيز دكر األكنركا في تثقيؼ كتدريب المكظفيف عمى إدارة األزمات بشكؿ مخصص كذلؾ تماشيان

مع طبيعة قطاع غزة كما يعانيو مف أزمات متبلحقة كمتعددة بسبب االحتبلؿ كالحصار كالظركؼ

الحياتية كاالقتصادية الصعبة التي فرضت عميو.
 .3الحرص عمى اإلعداد الجيد عمى جميع المستكيات اإلدارية كربط التكجيات االستراتيجية كخطط
التدريب بالتكجيات التربكية الحديثة كما يكاجييا مف تحديات كمعيقات قد تتطكر كتنتج أزمات.
 .4إضافة كحدة تدريب لمجمعات برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ خاصة بكفايات إدارة األزمات
دكادارتيا ،كتكظيفيا في العمؿ المدرسي.
 .5إعداد حمقات تدريبية خاصة بإدارة األزمات كالحاالت الطاردة كذلؾ ضمف الدكرات التدريبية التي
يقيميا مركز التطكير التربكم لمديرم المدارس.
 .6تطكير كتحديث المكاد التدريبية بشكؿ مستمر كدادـ كفؽ الدراسات كاألبحاث الحديثة كما يتناسب
معيا.
 .7تكفير دليؿ إرشادم لمديرم المدارس حكؿ كيفية التعامؿ مع األزمات كالحكادث الطاردة ،يكضح
اآلليات كالمعايير كالمؤشرات المتكجب العمؿ ضمنيا ككفؽ السياسات المتبعة في ككالة الغكث الدكلية.
 .8تفعيؿ كتطبيؽ نظاـ المكافآت كالحكافز المادية كالمعنكية بشقييا اإليجابية كالسمبية في مدارس
األكنركا ،كربطيا في إدارة األزمات بكفاءة كفاعمية.
 .9تكثيؽ التعاكف مع المؤسسات الخارجية المتخصصة بإدارة األزمات كالككارث ،دكاتاحة الفرصة
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لجميع العامميف في المدرسة باالنخراط في دكرات تدريبية لتحسيف أداديـ ،كزيادة مياراتيـ كتطكير كرفع
كفاياتيـ.
.1.تكفير مكتبة إلكتركنية تشت مؿ عمى سيناريكىات ألزمات قد تتعرض ليا المدرسة كنماذج حية
ألزمات حدثت بالفعؿ ،كطرؽ التعامؿ معيا كالخركج بالتغذية الراجعة كالدركس المستفادة.


مقترحات الدراسة:

بناء عمى ما تكصمت إليو الباحثة مف نتادج تكصي بما يمي:
 .1إجراء دراسة لمتعرؼ عمى دكر برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ في رفع الكفايات األخرل كعبلقاتيا
في تحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ ،تطكير فرؽ العمؿ ،القيادة المكزعة ،تقييـ األداء.
 .2دكر تدريب مديرم المدارس كعبلقتيا بمستكل اتخاذ القرار الفعاؿ في المحافظات الجنكبية لفمسطيف.
 .3إدارة األزمات التعميمية في الدكؿ المتقدمة دراسة تحميمية.
 .4أثر البرامج التدريبية عمى التطكير التنظيمي في مؤسسات األكنركا.

58:

املصادر و املراجع
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر :القرآف الكريـ
المراجع:
أوالً :المراجع العربية:
.1

أبك العبل ،مجدم .)2013( .مفاىيـ ورؤى في اإلدارة والقيادة التربوية .دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع،

عماف.
.2

أبك سمرة ،أسماء نعيـ (" .) 2014فاعمية اتخاذ القرار كعبلقتيا بقيادة التغيير لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في

الجامعات الفمسطينية"" ،رسالة ماجستير غير منشورة"  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
.3

أبك عبلـ ،رجاء محمكد(:)2007مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة.

.4

أبك فارة ،يكسؼ ( :)2009إدارة األزمات مدخؿ متكامؿ ،مكتبة الجامعة ،إثراء لمنشر كالتكزيع ،فمسطيف.

.5

أبك قحؼ ،عبد السبلـ ( :)2002دليؿ المدير إدارة األزمة في تفويض السمطة ومالمح اإلصالح العقود

اإلدارية –إدارة األزمات :دار الجامعة الجديدة لمنشر ،االسكندرية.
.6

أبك مايمة ،حسيف( :)2002تصور مستقبمي لدور تنظيمات المجتمع المدني في مواجية األزمات التربوية

لمصر ،المؤتمر السنكم السابع ،إدارة األزمة التعميمية في مصر ،أكتكبر( )2002جامعة عيف شمس-القاىرة.
.7

أبك مر ،أسماء إبراىيـ ( ،) 2015أثر تطبيؽ برنامج القيادة مف أجؿ المستقبؿ عمى تحسيف الميارات القيادية

لدل مديرم ككالة الغكث بقطاع غزة "رسالة ماجستير غير منشورة" الجامعة اإلسبلمية ،غزة .فمسطيف.
.8

أحمد ،أحمد( .)2001اإلدارة المدرسية في األلفية الثانية ،مكتبة المعارؼ الحديثة ،اإلسكندرية.

.9

أحمد ،أحمد( .)2002إدارة األزمات التعميمية – األسباب والعالج  ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

.10

آؿ الشيخ ،بدر( :)2008مدل جاىزية إدارات األمف كالسبلمة لمكاجية األزمات كالككارث" ،رسالة ماجستير"،

جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،رياض.
.11

آؿ شميخ ،سعيد بف معيض عبد اهلل (" :)2009كاقع ممارسة مديرم مدارس التعميـ الثانكم العاـ الحككمي

بمنطقة عسير لمكفايات اإلدارية إلدارة األزمة "رسالة محكمة منشورة" ،جامعة األزىر ،مصر.
.12

األغا ،إحساف ،األستاذ ،محمكد .)2004( .مقدمة في تصمـ البحث التربوي ،غزة ،فمسطيف.

.13

األغا ،صييب كعساؼ ،محمكد( :)2015اإلدارة والتخطيط التربوي مفاىيـ وتطبيقات ،سمير منصكر لمطباعة

كالنشر ،فمسطيف.
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.14

األمير ،محمد عمي( :)2003خطط الطكارئ دكادارة األزمات بقطاع البتركؿ :دراسة تطبيقية ،المؤتمر الثامف

إلدارة األزمات في القطاع الصناعي في ظؿ المتغيرات البيئة المعاصرة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.
.15

البنا ،ىالة .)2013( .اإلدارة المدرسية المعاصرة .دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

.16

الجرجاكم ،زياد ( :)2010القواعد المنيجية لبناء االستبياف ،مطبعة أبناء الجراح ،فمسطيف.

.17

الحربي ،قاسـ بف عادؿ( :)2008اإلدارة المدرسية الفاعمة لمدرسة المستقبؿ مداخؿ جديدة لعالـ جديد في
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