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 شكش وحقذٌش

 أحنين حقذٌشاً واحرتايبً نكم اجلهىد املخهصت انيت صبعذحين عهى إمتبو هزه انشصبنت، وأخص ببنشكش انذكخىسحني:

 

 َبٌفت عهً       وثنبء غبمن

م انصعىببث يف طشٌق دساصيت بضعت عهًهًب ٍزنحوإسشبدي، و شبسكخبًَ اجلهذ وبزنخب انمًني يٍ وتخهًب نخىيٍهً نيانهخ

 وسحببت صذسمهب وهلًب يين كم انخقذٌش واالحرتاو.

األثش شكش اجلزٌم ألعضبء جلنت انخحكٍى األفبضم يقذسة هلى يهذهى يف تشاءة انذساصت وحقىميهب، وصٍكىٌ ملالحظبهتى انو

 ا.اهلبو يف اصخكًبل عًهً هز

وااليخنبٌ نعًبدة كهٍت انرتبٍت يف يبيعت حششٌٍ وجلًٍع أعضبء هٍئت انخذسٌش فٍهب وانزٌٍ مل ٌبخهىا كًب أحقذو جبزٌم انشكش 

 ٌىيبً ببننصح واإلسشبد خالل صنىاث انذساصت املنهجٍت وخالل صنىاث انذساصت انعهٍب. ًعه

 وملب تذيىه يٍ َصح ويشىسة. وكم انخقذٌش إىل انضبدة احملكًني ملب بزنىه يٍ يهذ يشكىس يف حتكٍى أدواث هزه انشصبنت

كزنك أحقذو ببنشكش وانعشفبٌ إىل يذٌشٌت انرتبٍت يف حمبفظت انالرتٍت انيت صههج يهًيت يف حطبٍق أدواث انذساصت يف يذاسس 

وىل يٍ انخعهٍى األصبصً، وأخص ببنشكش انضبدة املىيهني انرتبىٌني يف املذٌشٌت، ويذٌشي يذاسس احلهقت األ ,احملبفظت

 .يعبوٍَهىو
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 الفصل األول

 اإلطار المنهجي للدراسة

 مقدمة الدراسة:  -
مف تبلؿ  عماد تقدـ المجتمع وتطورهالتنمية، و ات عناار استراتيجيًا مف ساسيأ عناراً  يعد التعميـ

بيف  ميمةة التي تتبارى الدوؿ وتتنافس عمى تجويدىا، ولمتعميـ األساسي بشكؿ تاص مكانة التعميمي اتومترج
عدادىـ لئلسياـ الفعاؿ في تحقيؽ ذواتيـ وتنمية  متتمؼ مراحؿ التعميـ ألنو يعنى بتطوير قدرات األفراد وا 

بتزويدىـ بأساسيات المعارؼ واكسابيـ الميارات والتبرات العممية التي تعدىـ لمحياة ولممواطنة  ،مجتمعاتيـ
 التالية مف جية أترى. الاالحة مف جية، وتعد أساسًا لبنائيـ العممي في المراحؿ

عف نظمو االقتاادية واالجتماعية والسياسية  وبما أّف النظاـ التعميمي في أي مجتمع ليس منفابلً 
تفرض نفسيا بشدة عمى واقعو مسببة أزمات عديدة لتحديات ىذا يجعمو عرضًة  ،والثقافية فيؤثر ويتأثر بيا بشدة

 المتطط لو.عدة تعوقو عف تحقيؽ أىدافو بالشكؿ تربوية 
ؤدي إلى تحوؿ دوف تحقيؽ أىدافيا و وتالمنظومة التعميمية كافة،  مكوناتعمى  تؤثراألزمات التربوية و  

 مسبقة وتطط استعدادات ىناؾمواجيتيا دوف أف يكوف  عف إدارة المدرسة فيمسؤوللم فنتائج غير مرغوبة ال يمك
دقة في رد الفعؿ لمسيطرة عمى ىذه األحداث السرعة و ؽ التحقأساليب إدارية مبتكرة دوف اعتماد  وأ لمتعامؿ معيا،

  . 488، ص2005والعودة بالنظاـ التعميمي إلى حالتو الطبيعية. اماطفى، 
مف ارتباطيا بشريحة كبيرة مف أفراد المجتمع مف االتبلمذة وأولياء األمور  زمات ألاىذه تأتي تطورة و 

تتتمؼ في نطاقيا وقوتيا مف الحاالت التي تؤثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر في التمميذ الواحد أو مجموعة  وىي
، وقد يتأثر طاقـ المدرسة تارجوحـر المدرسة أو  داتؿاألزمات يمكف أف تحدث و التبلمذة أو المجتمع ككؿ، 

 . Spelling, 2007, P5اى. تر األ ناطؽوتبلمذتيا بشكؿ كبير باألحداث التي تحاؿ في المدف والم
العنؼ واإلرىاب في الكثير  انتشارالسورية التي ظيرت عمى شكؿ  العامة لؤلزمة وىذا ينطبؽ عمى الحالة

 ،وبشكؿ تاص عمى التعميـ األساسي اـ التعميميوبشكؿ مباشر وغير مباشر عمى النظ بشدةأثرت و مف المناطؽ 
 المحيط بالمدرسة، والمجتمع المحمي ،االتبلمذة، والمعمميف، واإلدارة شممتعديدة وسببت لو أزمات تربوية 

أو  واحد تراوحت في نطاقيا وقوتيا مف الحاالت التي أثرت عمى تمميذو واألبنية المدرسية   ،والمناىج واالمتحانات
أو  ،وفاة أحد الوالديف مثؿ: انتشار حاالت القمؽ والتوؼ والتوتر والعنؼ بيف التبلمذة، أو التبلمذةمف  كبير   عدد  

أو  كاممياب مدرسة التي أثرت عمىالحاالت إلى  عدـ قدرة األىؿ عمى توفير مستمزمات الدراسة ألبنائيـ وغيرىا،
مثؿ: كثافة أعداد التبلمذة، كثافة أعداد المعمميف أو النقص في أعدادىـ،  في الوقت نفسو المدارسعدد كبير مف 

 .وغيرىا منيا فجار قريبأو حتى سقوط قذيفة أو حدوث ان



 ; 

دارة األىو المسؤوؿ عف  مديروبما أف ال برعاية التبلمذة والحفاظ  فراد في مدرستو فيقـوإدارة العمميات، وا 
ومف واجبو أف يفيـ ما يجري  ،العممية التعميمية حقؽ أىداؼويوجو المعمميف ويوفر اإلمكانات البلزمة لتعمييـ 

فإف   ،31، ص2001 وآتروف ابوبوففي عممو اإلداري لبموغ األىداؼ المحددة حولو، وأف يتبنى أساليب إبداعية 
يتطمب وجود مدير منفتح الذىف مبدع قادر عمى تقبؿ وجيات نظر ضمف المدرسة لتعامؿ مع المواقؼ الطارئة ا

بالشكؿ  تيااآلتريف واالستفادة منيا، وعمى توظيؼ اإلمكانات المتاحة لو ضمف المدرسة وتارجيا بما يحقؽ إدار 
توقع ما جميع العامميف في ة مشاركزماـ المبادرة، و  أتذ مف تبلؿ مدير المدرسةل اإلبداع اإلداري يتحقؽ، و األمثؿ

بداعات يـتييئة األجواء المناسبة لتفجير مواىبمشكبلت وأزمات و  مف ةمدرساليمكف أف يحدث في  يـ أثناء وا 
مؾ تيم المدرسة يجب أف مدير  ف2011أكدتو دراسة غناـ ا وىذا ما، التعامؿ معيا أو وضع التطط لتبلفييا

  6، ص2011. اغناـ، الكفاءة العممية، والقدرة عمى التطبيؽ العممي باإلضافة إلى الشتاية القيادية واإلبداعية
ممدير تطبيقيا واالستفادة منيا ومف أىـ ىذه األساليب لاإلبداعية التي يمكف اإلدارية وتتعدد األساليب 

تحميؿ العوامؿ المؤثرة و العاؼ الذىني،  عظـ السمكة، ،القبعات الست، تريطة العقؿاالتآلؼ بيف الشتات، 
: أسموب تربويةقابمية لمتطبيؽ مف قبؿ مدير المدرسة في إدارة األزمات الىا وغيرىا مف األساليب... ، أما أكثر 

سيمة االستتداـ وقميمة التكاليؼ وال تحتاج إلى وقت طويؿ  فيي الذىني، وأسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة،العاؼ 
 وضع حموؿ إبداعية وفعالة ليذه األزمات.عمى تساعد المديريف و  عند استتدامياأو جيد كبير 
لى مف التعميـ األساسي، األزمات التربوية ودرجة تواجدىا في مدارس الحمقة األو الحالية الدراسة تناوؿ توس

أسموب العاؼ واإلجراءات المتبعة مف قبؿ المديريف في إدارتيا والتعامؿ معيا، وأساليب اإلبداع اإلداري ا
الحمقة  تربوية التي تتعرض ليا مدارسفي إدارة األزمات ال  ومدى تطبيقيا الذىني، وأسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة

 .والمعوقات التي تحوؿ دوف ىذا التطبيؽ، األولى مف التعميـ األساسي

 مشكمة الدراسة:  -0

بيف متتمؼ مراحؿ التعميـ باعتباره القاعدة األولى واألساسية في بناء  ميمةمتعميـ األساسي مكانة ل
مف جوانبيا جميعيا، واألداة األىـ في الحد مف انتشار األمية وسد منابعيا، غير أف التحديات  لتمميذشتاية ا

األمية، واإلنفاؽ عمى ومحو النامية كاالنفجار السكاني،  الكبيرة التي تواجيو في متتمؼ الدوؿ _تااًة في الدوؿ
تكافؤ الفرص التعميمية..._ أعاقتو عف القياـ بالوظائؼ المنوطة بو عمى أكمؿ وجو،  أالتعميـ، وتحقيؽ مبد

منيا الجميورية العربية السورية وقع ىذه التحديات األزمات الكثيرة التي تمر بيا بعض الدوؿ العربية و  وضاعؼ
وىذا ما أكدتو  ،المتتمفة مكوناتوبعمى الواقع التربوي بقوة التي انعكست بأزمات متنوعة وجديدة فرضت نفسيا 

  التي توامت إلى أف الظروؼ التي يعيشيا المجتمع السوري تبلؿ األزمة الحالية فرضت 2013ادراسة حداد 
 بحؽ األبرياء.  المسمحة التي مارست أعماؿ العنؼمتبلمذة نتيجة إرىاب المجموعات اثًا تعد استثنائية بالنسبة لأحد



 < 

الدراسة االستطبلعية التي قامت بيا الباحثة في شير أيار نتيجة الدراسة السابقة مع ما توامت إليو تتفؽ و 
  لبلطبلع عمى واقع األزمات التي تواجو عمؿ مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في 2013ا

أف األزمة الراىنة التي تعيشيا بعض مدارس محافظة البلذقية وطرؽ وأساليب تادييـ ليا، وقد تبيف لمباحثة 
كثافة التبلمذة  نيا:مالتربوية، و عمى أوضاع المدارس بشكؿ كبير وتمفت الكثير مف األزمات  تركت آثارىاالببلد 

الكتب المدرسية البلزمة لتغطية احتياجاتيـ، ووجود حاالت توؼ وقمؽ لدى بعض نقص العالية في المدارس، و 
لمحافظة أو مف المناطؽ الساتنة فييا، وتسرب عدد كبير منيـ وعزفيـ أو تأترىـ التبلمذة الوافديف مف تارج ا

عف االلتحاؽ بالمدارس حتى منتاؼ العاـ الدراسي أو بعده، وتذبذب مفيـو المواطنة لدى بعض التبلمذة في 
قبؿ مديري  مفواألساليب اإلدارية التي طبقت أما بالنسبة لئلجراءات  وغيرىا مف األزمات األترى، المدارس

المدارس في مواجية ىذه األزمات فقد تبيف لمباحثة مف تبلؿ نتائج الدراسة االستطبلعية أنيا إجراءات روتينية 
يقتار فييا المدير وظاىرية لؤلزمات  ةمؤقتليست بمستوى حجـ األزمات وعمقيا وتطورتيا بما تحممو مف حموؿ 

قرارات ويمتـز بحرفية القوانيف تماشيًا مع المركزية اإلدارية الشديدة عمى أساليب اإلدارة التقميدية فيتفرد باتتاذ ال
التي قد ال ىذه اإلدارات المقدمة مف قبؿ المفروضة مف قبؿ اإلدارات التربوية العميا، أو يتنظر الحموؿ الجاىزة 

مكاناتيا مما يزيد مف اآلثار السميبة ليذه األزمات ويفاقميا ب داًل مف أف يزيميا أو تتناسب مع ظروؼ مدرستو وا 
  فاألزمات تتكرر في معظـ مدارسنا وينظر إلييا عمى أنيا  2001يتفؼ منيا، وىذا ما أكدتو دراسة سميموف ا

 مع األزماتالسيء التعامؿ لدى التبلمذة، ف لحظة عابرة في حياة التمميذ متجاىميف آثارىا الحالية والمستقبمية
رتب عميو تسائر مادية وبشرية ونفسية واجتماعية كبيرة تحوؿ دوف   يت2008بحسب دراسة محمد ا التربوية

 تحقيؽ المدرسة ألىدافيا األساسية.
وعمقيا واتساعيا يتطمب إجراءات إبداعية غير روتينية تمكف مف  التربوية الحالية حجـ األزماتبالتالي 

وتستمـز مزيدًا مف تفويض  يشترؾ جميع العامميف في التفكير لمواوؿ إلييا، وفعالة اتتاذ حموؿ سريعة
  2011بحسب دراسة غناـ ا فإدارة األزمات في المدارس" ،الابلحيات والحرية والمرونة في العمؿ اإلداري

وتطبيؽ ىذه األساليب مف  اعتماد ، غير أفالمتبعة" السابقة تتطمب أساليب ابتكارية تتتمؼ عف األساليب التقميدية
امتبلكو  قمةبشتاية المدير و  يتعمؽاألزمات التربوية يواجو معوقات عديدة بعضيا إدارة قبؿ المديريف تبلؿ 

طبيعة أترى ب، و المادية والبشرية إمكاناتيانقص المدرسة و  ؼيرتبط بظرو  وبعضيا ،لميارات اإلبداع اإلداري
ف قبؿ الجيات المفروض م المركزية نمط اإلدارةبعضيا بالمدرسة، و وضعؼ تعاونو مع وظروؼ المجتمع المحيط 

سعييا لترسيتيا كأساليب عمؿ ضمف قمة إيمانيا بأىمية أساليب اإلبداع اإلداري و عدـ و  التربوية العميااإلدارية 
ويمكف  .تاص تبلؿ التعامؿ مع االزمات التربوية التي يمكف أف تتعرض ليا ىذه المدارس ؿبشك المدرسة

 تمتيص ما سبؽ بالسؤاؿ اآلتي:
اإلبداع اإلداري )العصف الذىني وتحميل العوامل المؤثرة  في إدارة األزمات  ما مدى تطبيق أساليب

 التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي؟



 = 

 أىمية الدراسة:  -2

 تنبع األىمية النظرية لمدراسة مما يمي: األىمية النظرية:

أىمية الحمقة األولى مف التعميـ األساسي، وضرورة وجود المدير المبدع الذي يتمؽ مناخ إبداعي ينعكس   -1
 عمى المعمميف وعمى التبلمذة ويجعؿ منيـ مبدعيف بدورىـ.

المتتمفة االتبلمذة، والمعمميف،  لمكونات النظاـ التعميميالتربوية وشدة اتساعيا وشموليا  األزمات تطورة -2
، المدرسية، والمجتمع المحيط بالمدرسة، واإلدارة المدرسية، والمناىج واالمتحانات وطرؽ التدريس واألبنية 

وضرورة التعرؼ إلى طبيعة األزمات التربوية التي يمكف أف تتولد في ظؿ األزمات السياسية، وتاائايا، 
 وسبؿ التعامؿ معيا.

مجاؿ إدارة  وفعاليتيا في األترى اإلبداع اإلداريفتح قنوات بحثية جديدة أماـ الباحثيف لتناوؿ أساليب  -3
 .المتتمفةدراسية المراحؿ الفي  مف مجاالت اإلدارة المدرسيةوغيرىا  األزمات التربوية

دارة األزمات  -4 تعد مف الدراسات األولية اعمى حد عمـ الباحثة  التي تقـو بالربط بيف أساليب اإلبداع اإلداري وا 
األولى مف التعميـ األساسي، وقد جاءت ىذه الدراسة لمتعامؿ مع األزمات بأسموب  التربوية في مدارس الحمقة

 تيا.عممي، ولمتعرؼ إلى دور أساليب اإلبداع اإلداري في إدار 
  ية لمدراسة مف ما يمي:تطبيقالتنبع األىمية ية: تطبيقاألىمية ال

التعميـ األساسي في محافظة البلذقية تشتيص األزمات التربوية التي تعاني منيا مدارس الحمقة األولى مف  -1
 .، مف أجؿ معالجتياتبلؿ المرحمة الحالية التي تمر بيا الببلد

مدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية التي تعترض مديري الحمقة  التعرؼ إلى -2
الحاامة عمى مستوى تاص في ظؿ األزمات الحالية المتتالية وبشكؿ األولى مف التعميـ األساسي 

والتعرؼ إلى المعوقات التي  وتحديد مدى فعاليتيا في التعامؿ السميـ معيا، الجميورية العربية السورية
 .تعترض تطبيؽ ىذه األساليب، مف أجؿ إزالتيا أو التتفيؼ منيا بالحد األدنى

امعات والمعاىد المتتاة بعمـو انتباه المسؤوليف في اإلدارات التربوية العميا، والقائميف عمى الج مفتقد ت -3
اإلدارة العامة واإلدارة التربوية تاواًا، والعامميف في مجاؿ التدريب اإلداري ألىمية أساليب اإلبداع 

تكريس ىذه األساليب وتوفير مستمزمات مف أجؿ اإلداري وفاعميتيا في مواجية األزمات التربوية الطارئة، 
فساح اتطبيقيا لمقادة التربوييف عمى المست إلظيار  جميع العامميف ـلمجاؿ أماويات اإلدارية المتتمفة، وا 

 قدراتيـ اإلبداعية وتربيتيا والعمؿ عمى تطويرىا.
 
 



 > 

 الدراسة للتعرف إلى: تهدف أىداف الدراسة: -3

 جد األزمات التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في ظؿ األزمة الحالية مف وجيةاو تدرجة  -1
 .فمعمميالو  ييفدار اإلنظر 

البلذقية مف وجية األولى مف التعميـ األساسي في محافظة درجة إدارة األزمات التربوية في مدارس الحمقة  -2
 .معاونييـنظر مديري ىذه المدارس، و 

مدى تطبٌق أسالٌب اإلبداع اإلداري فً إدارة األزمات التربوٌة لدى مدٌري مدارس الحلقة األولى من التعلٌم  -3

 :ما ٌلًٌتفرع عنه       اسً.األس

مدى تطبيؽ أسموب العاؼ الذىني في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  - أ
 األساسي.

مدى تطبيؽ أسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف  - ب
 التعميـ األساسي.

آراء عينة الدراسة بالنسبة لتقديراتيـ لدرجة تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات  الفروؽ في -4
المسمى ، النوعالتربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي تبعًا لمجموعة مف المتغيرات ا

 .في مجاؿ اإلدارة، موقع المدرسة الوظيفي، المؤىؿ العممي، التبرة في مجاؿ اإلدارة، الدورات التدريبية 
المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة  -5

 األولى مف التعميـ األساسي.
في  رياإلدا اإلبداع أساليب تطبيؽ دوف تحوؿ التي لممعوقاتتقديراتيـ لالفروؽ في آراء عينة الدراسة بالنسبة  -6

في مجاؿ اإلدارة،  التبرة، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي، النوعلممتغيرات ا تعزىإدارة األزمات التربوية 
 .موقع المدرسة  ،الدورات التدريبية في مجاؿ اإلدارة

دارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف  -7 العبلقة بيف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري وا 
 .لتعميـ األساسيا

 الدراسة:  وفرضيات أسئمة ->

جد األزمات التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في ظؿ األزمة الحالية مف او ما درجة ت -1
 ؟اإلدارة والمعمميفوجية نظر 

مف وجية  البلذقيةاألولى مف التعميـ األساسي في محافظة ما درجة إدارة األزمات التربوية في مدارس الحمقة  -2
 ؟معاونييـنظر مديري ىذه المدارس، و 

ما مدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  -3
 األساسي؟



 ? 

 يتفرع عنو األسئمة اآلتية:

مديري مدارس الحمقة األولى ما مدى تطبيؽ أسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة في إدارة األزمات التربوية لدى  -2-2
 مف التعميـ األساسي؟

ما مدى تطبيؽ أسموب العاؼ الذىني في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف  -2-3
 التعميـ األساسي؟

ما المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس  -4
 ة األولى مف التعميـ األساسي؟الحمق

  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ا -5
تقديراتيـ لمدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري الحمقة األولى مف التعميـ 

في مجاؿ اإلدارة، الدورات التدريبية  التبرة، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي، وعالنات اممتغير لاألساسي تعزى 
 .، موقع المدرسة تدريبيةفي مجاؿ اإلدارة 

  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في 0.05مستوى داللة ا دال توجد فروؽ ذات داللة إحاائية عن -6
لدى مديري  في إدارة األزمات التربوية اإلداري اإلبداع أساليب تطبيؽ دوف تحوؿ التي لممعوقاتتقديراتيـ 

في مجاؿ  التبرة، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي، النوعلممتغيرات ا تعزى الحمقة األولى مف التعميـ األساسي
 .، موقع المدرسة اإلدارة، الدورات التدريبية في مجاؿ اإلدارة

اتحميؿ العوامؿ   بيف أساليب اإلبداع اإلداري 0.05مستوى داللة اال توجد عبلقة ذات داللة إحاائية عند  -7
دارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األالمؤثرة، والعاؼ الذىني    ساسي.وا 

 : الدراسة منيج -5

يقـو عمى دراسة األوضاع الراىنة لمظواىر مف حيث  الذيالدراسة عمى المنيج الوافي  تعتمدا
تاائايا، وأشكاليا، وعبلقاتيا، والعوامؿ المؤثرة في ذلؾ، وال يقؼ عند حدود واؼ الظاىرة بؿ يذىب إلى 

مواوؿ إلى تقييمات ذات معنى بقاد التبار بتمؾ الظاىرة، كما أنو ال لأبعد مف ذلؾ فيحمؿ ويفسر ويقارف ويقّيـ 
، 2008التبار بالمستقبؿ بؿ ينفذ مف الماضي إلى الحاضر كي يزداد تبارًا بالحاضر االعزاوي، يقتار عمى 

 ، وىو المنيج المناسب لطبيعة الدراسة الحالية. 97ص

 أدوات الدراسة:  -6

 .التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي األزمات استبانة -6-0

 .ومعوقاتوالتربوية أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات  استبانة -6-2



 @ 

  ا: مجتمع الدراسة وعينتي -7

األساسي في مديرية التربية  لمتعميـجميع الموجييف التربوييف  ضـ األول:شمؿ المجتمع اإلحاائي مجتمعيف 
في مدارس التعميـ  جتماعييفالمديريف وكذلؾ المعمميف والمرشديف اال معاونيبمحافظة البلذقية، والمديريف و 

جميع مديري مدارس الحمقة  ضـ الثاني:و ، 11757والبالغ عددىـ ا ،2013/2014األساسي في العاـ الدراسي 
  1047ا، والبالغ عددىـ /2013لمعاـ الدراسي  معاونييـفي محافظة البلذقية، و  األولى مف التعميـ األساسي

  .2014 مديرمعاوف مديرًا و 

تضمنت ، وتـ سحبيا مف المجتمع اإلحاائي األوؿ بشكؿ عشوائي األولى: ،الدراسة فشممت عينتيفأما عينات 
معاوني   فردًا مف الموجييف التربوييف لمتعميـ األساسي في مديرية التربية بمحافظة البلذقية، والمديريف و 299ا

%  مف المجتمع 2.5األساسي، بنسبة االمديريف وكذلؾ المعمميف والمرشديف االجتماعييف في مدارس التعميـ 
  478ا الثاني، وبمغ عددىا اإلحاائيمف المجتمع الطبقية العشوائية  ةبالطريقاتتيارىا  تـ الثانية:األامي، و

 .مجتمع المدارس المدروسة %  مف93بنسبة امدير، معاوف مديرًا و 

 حدود الدراسة:  -8

 .األساسي االحمقة األولى  بمحافظة البلذقيةطبقت الدراسة في مدارس التعميـ  الحدود المكانية: .1
 ـ .2014ـ _ 2013طبقت الدراسة تبلؿ العاـ الدراسي ا الحدود الزمانية: .2
. وتناولت مدير  معاوفضمت مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي امدير، و  الحدود البشرية: .3

تي تحددت بالافوؼ مف األوؿ حتى الرابع وفؽ ال فقط، الدراسة مديري الحمقة األولى مف التعميـ األساسي
 /8 /16بتاريخ  443 /3053الاادر بالقرار رقـ   مف النظاـ الداتمي لمدارس التعميـ األساسي 1المادة ا
مف الاؼ  لتضـ 2014 /12/ 15بتاريخ در االا 443 /23رقـ قبؿ تعديميا وفؽ قرار وزارة التربية  2004
 .حتى الاؼ السادس األوؿ

تتمثؿ في مدى تطبيؽ أسموبيف فقط مف أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات لدى  الحدود الموضوعية: .4
وىي اأسموب  ،معاونييـمديري الحمقة األولى مف التعميـ األساسي مف وجية نظر مديري ىذه المدارس و 

  العاؼ الذىني، وأسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة .

 : الدراسة تمصطمحا -9

ىو القدرة عمى إيجاد أشياء جديدة قد تكوف أفكارًا أو حمواًل، أو Administrative Creativity: اإلبداع اإلداري
وأساليب عمؿ مفيدة، وىو يبنى عمى تميز الفرد في رؤيتو لممشكبلت وحميا وعمى  اً منتجات أو تدمات أو طرق



 A 

ا بوجود المناخ المبلئـ والقيادة القدوة وعبلقات العمؿ الفكرية ومعارفو التي يمكف تطويرى وطبلقتوقدراتو العقمية 
  .39، ص2001المتفاعمة التي تنمي القدرة عمى توليد األفكار والحموؿ المبتكرة اكريـ، 

  .52، ص1989 ،ماطفىالنيج والطريقة والمنحى ا األسموب:

تقنية تستتدـ لتحفيز وجمب األفكار المبدعة، وتتضمف التمؽ المبدع لمعديد مف  :أسموب العصف الذىني
 (Dejanasz , et.al, 2009, p292) األفكار لحؿ المشكمة.

نتاج أفكار وآراء إبداعية مف األفراد لحؿ مشكمة معينة، فيو وضع الذىف في حالة مف اإلثارة أو ىو:  توليد وا 
ىات، لتوليد أكبر قدر ممكف مف األفكار حوؿ المشكمة أو الموضوع المطروح والجاىزية لمتفكير في كؿ االتجا

  .19، ص2008انبياف، 

مف تبلؿ استجاباتيما عمى  معاونوحاؿ عمييا المدير و ىو الدرجة التي  إجرائيًا: أسموب العصف الذىني
 محور العاؼ الذىني.

 عمى التوالي الحركةتشجع وتقاـو تقنية لتقييـ ميزاف القوى أو العوامؿ التي  أسموب تحميل العوامل المؤثرة:
 (Leverton, 2006, P11). حالة اليدؼ المطموب باتجاه

مف تبلؿ استجاباتيما  معاونوحاؿ عمييا المدير و ىو الدرجة التي  إجرائيًا: أسموب تحميل العوامل المؤثرة
 .تحميؿ العوامؿ المؤثرةعمى محور 

حدث يمثؿ نقطة تحوؿ لممنظمة يؤثر عمى الطاقـ الموجود فييا، وعمى قدرتيا عمى االستمرار  Crisis : ةاألزم
 (Maricopa Community Colleges, 2010, P1) بالعمؿ.

موقؼ مفاجئ وضاغط يواجو المنظومة التعميمية في أحد أجزائيا االمدتبلت_ العمميات_ األزمات التربوية:
قدرًا مف التوتر والقمؽ، ويحوؿ دوف تحقيؽ ألىداؼ المنظومة التعميمي، مما يشكؾ في كفاءتيا المترجات  يسبب 

  316، ص2008واستمرارىا. ا محمد، 

 األزمات بانةستت العينة عمى اااستجاب مدرسة مف تبلؿعمييا ال تحامالدرجة التي  إجرائيًا:التربوية األزمة 
 .التربوية

طتيا التغمب عمى األزمات باألدوات العممية اسالكيفية التي يتـ بو Crisis Management:  إدارة األزمات
والتحكـ في ضغطيا ومسارىا واتجاىاتيا وتجنب سمبياتيا واالستفادة مف إيجابياتيا احمادات،  ،اإلدارية المتتمفة

  .52ص ،2007
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مف تبلؿ استجاباتيما عمى محور إدارة  معاونوحاؿ عمييا المدير و الدرجة التي  إجرائيًا:التربوية إدارة األزمة 
 .التربوية األزمات

مرحمة تعميمية مدتيا تسع سنوات تبدأ مف الاؼ األوؿ وحتى  Basic Education:  مرحمة التعميم األساسي
لزامية اوزارة التربية،    .2، ص2004الاؼ التاسع وىي مجانية وا 

لقرار وزارة سادس، وفقًا بالافوؼ مف الاؼ األوؿ حتى الاؼ التتحدد وفقًا لتقسيـ وزارة التربية  الحمقة األولى:
 .2014 /12/ 15در بتاريخ االا 443 /23التربية رقـ 

   إجراءات الدراسة: -01
 .ربويةالدراسات السابقة في مجاؿ اإلبداع اإلداري وفي مجاؿ إدارة األزمات الت بعض االطبلع عمى -1
الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في  التي تعرضت ليا مدارسحوؿ أبرز األزمات استطبلعية إجراء دراسة  -2

 ء مديري ىذه المدارسفي ىذه المرحمة التطرة التي تمر بيا الجميورية العربية السورية، وآرا محافظة البلذقية
 ىذه األزمات. عامؿ معحوؿ األساليب اإلدارية التي اتبعت مف قبميـ في الت

عية وتحديد أبرز األزمات الموجودة وأساليب التعامؿ معيا ومف ثـ اياغة معالجة نتائج الدراسة االستطبل -3
واتتيار منيج الدراسة وأدواتيا وتحديد عينتيا مف حيث طبيعتيا وطريقة اشتقاقيا مف مجتمع  دراسةمشكمة ال
 وضع إطار نظري لمدراسة يتناوؿ الموضوع بجزئياتو المتتمفة.، و الدراسة

 .وعرض النتائج وتفسيرىا معالجة البيانات إحاائياً و  ياتطبيق ، ثـوثباتيا يادقا كد مفبناء أدوات الدراسة والتأ -4
 النيائي. ابشكمي اوتحريرى طروحةكتابة األ  -5

 :متغيرات الدراسة -11
 أساليب اإلبداع اإلداري. المتغير المستقل:

 إدارة األزمات التربوية. المتغير التابع:

 المتغيرات التصنيفية:

 أنثى. -: ذكرالنوع                     مدير.معاوف  -المسمى الوظيفي: مدير

 ماجستير. -دبمـو تأىيؿ تربوي -المؤىؿ العممي والتربوي: إجازة جامعية

 سنوات فأكثر. 10 -سنوات 10إلى  5مف -سنوات 5التبرة في مجاؿ اإلدارة: أقؿ مف 

 لـ يتضع لدورات تدريبية. -تدريبية الدورات التدريبية في مجاؿ اإلدارة: تضع لدورت

 موقع المدرسة: ريؼ، مدينة.
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 الفصل الثاني

 دراسات سابقة

 متعمقة باألزمات التربوية: دراسات -13-1

 بعنوان: بيئة األزمات في نظام التعميم النيجيري. Nwagwu (1997) نواغون دراسة -03-0-0

نتيجة الكساد  1986لتحديد األزمات التي تعرض ليا نظاـ التعميـ النيجيري بعد عاـ  ىدفتدراسة نظرية 
، ت بيئة مناسبة لؤلزمات التعميميةاالقتاادي واالنفجار السكاني واالنقبلبات العسكرية التي حدثت في الببلد وتمق

توامت الدراسة إلى أف أبرز األزمات التي تعرض ليا نظاـ التعميـ النيجيري ىي: ضعؼ تمويؿ التعميـ، ونقص و 
الوسائؿ التعميمية، وتارفات الطمبة السيئة، وأزمة القبوؿ في التعميـ، والعاياف العاـ، وظيور الطوائؼ السرية، 

اإلضرابات واإلغبلؽ المتكرر لممؤسسات التعميمية والمشكبلت في إدارة شؤوف الموظفيف التي أدت بدورىا إلى 
ىماؿ المعايير األكاديمية، وبحسب الدراسة أي مجتمع يحفز النمو غير  منسؽ لنظاـ تعميمو ويقار في تزويده الوا 

بالمعمميف والوسائؿ التعميمية والتمويؿ الضروري لتوفير التدمات االجتماعية لمطمبة والموظفيف يتمؽ بيئة مناسبة 
 .زمات التعميميةلؤل

بعنوان: األخطاء الشائعة في إدارة  Cornell & Sheras (1998) كورنيل وشيراز دراسة -03-0-2
ضحية بسبب إدماف تناولت الدراسة تمس حاالت ألزمات مدرسية ىي: تمميذ  األزمات: التعمُّم من أخطائنا.

نزاع عرقي، وحالة عنؼ مجتمعي، الكحوؿ، وتمميذ لديو سموؾ تجريح ذاتي، وحادثة قتؿ في المدرسة، وحالة 
موظفي المدرسة مثؿ: ضعؼ في القيادة، ومشاكؿ في فرؽ  األتطاء في معالجة ىذه األزمات إداريًا مف قبؿو 

العمؿ، وعيوب في توزيع المسؤوليات وفي الميمات التي عالجت األزمات، مستتدمة أسموب تحميؿ الحالة، 
القيادة، وماىية فرؽ العمؿ الضرورية لممعالجة اإلدارية الناجحة في ووافت الدراسة اإلجراءات اإلدارية، ونوع 

 .التعامؿ مع مثؿ ىذه األزمات
الخطط المستقبمية إلدارة األزمات المدرسية )دراسة نفسية  :  بعنوان2110) سميموندراسة  -03-0-3

فً المدارس هدفت الدراسة إلى مسح وتحدٌد األزمات المدرسٌة المتوقع حدوثها لمستقبميات المواجية . 

 بغرض تحقٌق أهداف ةالباحث تاستخدم، والثانوٌة، واقتراح خطط إلدارة األزمات فً المدارس الثانوٌة مستقبلا 

  192قاعدة معمومات إلدارة األزمات والكوارث المدرسية، أما العينة فتكونت مف ااستبانة بناء وتقٌٌم  الدراسة
لدراسة أف: نسبة انتشار األزمات النفسية التي تنعكس في بعض ومف أىـ النتائج التي توامت إلييا ا، فرداً 

السموكيات داتؿ المدرسة عالية جدًا، ونسبة انتشار بعض األزمات السموكية كالسرقة وتدتيف السجائر والمشكبلت 
ف ية كانت عالية بيف طبلب المدارس بمقارنتيا بنسب االنتحار داتؿ المدرسة، كما أف نسبة انتشار تدتيالنوع

 لـ تتتمؼ.نسبة السرقة و السجائر وحمؿ األسمحة الحادة كانت أعمى في مدارس البنيف منيا في مدارس البنات، 
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بعنوان: نموذج متكامل لألزمات  Jimerrson & et.al (2005) جيمرسون وآخرون دراسة -03-0-4
ىدفت الدراسة لوضع أنموذج متكامؿ لؤلزمات المدرسية افي كاليفورنيا  التدتؿ  .المدرسية: االستعداد والتدخل

واالستعداد لتزود بو المؤسسات المشتركة ألتاائي المدرسة النفسانييف والتربوييف ومحترفو الاحة العقمية 
منيج تحميؿ  لبلستفادة منو في التعامؿ مع األزمات وبالتالي تسييؿ التعاوف الدولي في األزمات. مستتدمة

المحتوى فدمجت الدراسة عدة نماذج وىياكؿ استجابة وتدتؿ في األزمات في أنموذج واحد، وتضمف األنموذج 
المقترح تتطيط لمراحؿ: قبؿ األزمة، وأثناء األزمة، ومجموعة التدتؿ في األزمات، واألشكاؿ المتعددة لمتدتؿ 

 .والمتابعة، وتدمات المساندة
بعنوان: واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميم العالي بقطاع غزة   2118)دراسة عودة  -03-0-5

أنواع األزمات والمتاطر اإلدارية التي  ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى دراسة تطبيقية عمى الجامعات اإلسالمية.
معات يمكف أف تتعرض ليا مؤسسات التعميـ العالي، وأساليب واستراتيجيات إدارة األزمات التي استتدمتيا الجا

اإلسبلمية، واإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في الجامعة ودورىا في فعالية إدارة األزمات التي تتعرض ليا 
واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوافي، واستتدمت االستبانة كأداة لجمع المعمومات مف عينة ، الجامعة أحياناً 

لدراسة أف الجامعة اإلسبلمية تمتـز بعممية التتطيط إلدارة   فردًا، وأظيرت نتائج ا170الدراسة التي بمغت ا
األزمات قبؿ حدوث األزمة وتتبع تطوات التفكير العممي أثناء اتتاذىا القرارات عند وقوع األزمات، وتمتـز بعممية 

 .المراجعة وتقييـ النتائج بعد انتيائيا
جية األزمات التربوية   بعنوان: التخطيط االستراتيجي كمدخل لموا2118)محمد دراسة  -03-0-6

ىدفت لمتعرؼ إلى األزمات التربوية، وأسبابيا، ومظاىرىا،  .بالمؤسسات التعميمية في جميورية مصر العربية
لى دور التتطيط االستراتيجي في مواجية األزمات التربوية، والحد مف آثارىا السمبية في  ومراحؿ إدارتيا، وا 

اسة أف األسموب التتطيطي االستراتيجي يساعد المؤسسات التربوية عمى المؤسسات التعميمية، وأظيرت نتائج الدر 
 مواجية األزمات التربوية، والتقميؿ مف التسائر المادية والبشرية المترتبة عمييا.

  بعنوان: أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في 2119)عبد العال  دراسة -03-0-7
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى أساليب إدارة األزمات لدى مديري  .االستراتيجيمحافظات غزة وعالقتيا بالتخطيط 

الكشؼ عف أثر مجموعة مف المتغيرات عبلقتيا بالتتطيط االستراتيجي، و المدارس الحكومية في محافظات غزة و 
رات مديري ، المؤىؿ العممي، سنوات التبرة، المرحمة التعميمية، المنطقة التعميمية  عمى متوسطات تقديالنوعا

المدارس في محافظات غزة لمدى ممارستيـ ألساليب إدارة األزمات، واعتمد الباحث عمى المنيج الوافي، 
واستتدـ استبانتيف األولى تااة بأساليب إدارة األزمات والثانية بمدى ممارسة التتطيط االستراتيجي المدرسي، 

 مديرًا، وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي:  355وذلؾ لجمع المعمومات مف عينة الدراسة التي بمغت ا

المدارس أساليب االتعاوف، المواجية، االحتواء  في إدارة األزمات عالية، أما أسموب  يمدير  درجة ممارسة -1
 % .61.98اليروب فكاف بوزف نسبي ا
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االستراتيجي  وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف أساليب إدارة األزمات االتعاوف، المواجية، االحتواء  والتتطيط -2
 المدرسي عمى الترتيب، وعبلقة ارتباطية سالبة بيف أسموب اليروب والتتطيط االستراتيجي المدرسي.

  بعنوان: أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية من وجية 2101) يسة الجيندرا -03-0-8
 :هدفت الدراسة للتعرف إلى نظر مديري المدارس بمحافظة )ينبع .

 أساليب اتتاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية مف وجية نظر مديري المدارس بمحافظة ينبع.واقع ممارسة  -1
 أثر بعض المتغيرات عمى تقديرات مديري المدارس لؤلسموب المتبع في اتتاذ القرارات أثناء األزمات المدرسية. -2
 المدرسية.مدى توافؽ أساليب اتتاذ القرار التي يمارسيا مديرو المدارس مع األزمات  -3
 مديري المدارس عمى اتتاذ القرارات المبلئمة لؤلزمات المدرسية.  قدرة متطمبات تطوير -4
اعتمد الباحث المنيج الوافي، واستتدـ االستبانة كأداة لجمع المعمومات مف عينة الدراسة التي بمغ عددىا و 
 وأظيرت نتائج الدراسة:،   مديراً 81ا

 اليب اتتاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية متفاوتة.سألالمدارس  يمدير  ةمارسأف درجة م -1
ال توجد فروؽ ذات داللة إحاائية بيف المديريف في مستوى ممارستيـ ألساليب اتتاذ القرار في مواجية  -2

 األزمات المدرسية بالنسبة لجميع متغيرات الدراسة.
 األساليب المبلئمة إلدارة األزمات. معتوافؽ األساليب التي يمارسيا مديرو المدارس في إدارة األزمات  -3

بعنوان: أزمة الطالب في المؤسسات التربوية الثالثية  David (2010) دافيد دراسة -03-0-9
ىدفت الدراسة لتحديد األسباب المسؤولة عف حدوث أزمات الطبلب  النيجيرية: مراجعة أسموب اإلدارة واألسباب.

وأسموب اإلدارة المتبنى مف قبؿ األفراد والنظـ المشتركة في نظـ التعميـ الثبلثي، واعتمدت عمى الماادر الثانوية 
وتحميؿ في جمع البيانات وىي الكتب والنشرات والمواد غير المنشورة واالنترنت حيث تـ تمتيص ىذه المواد 

محتواىا، وتوامت الدراسة إلى أف أىـ أسباب األزمات كانت: الحكـ االستبدادي في المؤسسات والذي ينشأ مف 
تآكؿ الحكـ الذاتي المؤسساتي، وقمة مكافأة الموظفيف الذيف لدييـ التزاـ شتاي لبناء األتبلؽ لدى الطمبة، 

ىذه األزمات بيف اإلغبلؽ الفوري لممدارس، أو تعميؽ أو والنشاطات الطائفية في الببلد، وتراوحت أساليب إدارة 
حؿ اتحاد الطمبة فييا، أو طرد قادة الطمبة، واالستعانة بوكاالت األمف مف الشرطة والجيش، وىذه األساليب 

 .جميعيا بحسب الدراسة تعتبر تنظيمية وتأديبية وغير مبلئمة واستتداميا جمب إعادة حدوث الظاىرة
  بعنوان تصور مقترح إلدارة أزمات التعميم األساسي في الجميورية 2100)دراسة غنام  -03-0-01

 العربية السورية من وجية نظر الموجيين االختصاصيين والمديرين والمدرسين في مدينة دمشق.

 ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى:

 األزمات التي تتعرض ليا مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في مدينة دمشؽ. -1
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 درجة ممارسة مياـ إدارة األزمات مف قبؿ عينة البحث. -2
 بناء تاور مقترح إلدارة أزمات التعميـ األساسي في الجميورية العربية السورية. -3
راسة التي بمغ عددىا استتدمت االستبانة لجمع البيانات مف عينة الدو اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوافي، و 
 :مف النتائج أىميالى مجموعة توامت إو ،  فرداً 367ا

معاناة مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في مدينة دمشؽ العديد مف األزمات وبدرجة مرتفعة، ويقابميا  -1
 ممارسة منتفضة مف قبؿ عينة البحث لمياـ إدارة األزمات.

ـ األساسي وجود فروؽ بيف متوسطات إجابات عينة الدراسة تجاه تعرض مدارس الحمقة الثانية مف التعمي -2
 لؤلزمات لاالح المدرسيف.

وجود فروؽ بيف متوسطات إجابات عينة الدراسة بالنسبة لدرجة ممارسة مياـ إدارة األزمات: االتتطيط،  -3
 المواجية، مياـ بعد حدوث األزمات  لاالح الموجييف االتتاااييف.

  بعنوان: دراسة مستقبمية لدور المرشد النفسي المدرسي في التخفيف 2103)الحداد  دراسة -03-0-00
ىدفت من اآلثار النفسية الناجمة عن األزمات والكوارث لدى تالمذة الحمقة األولى من التعميم األساسي. 

ث لدى طبلب الدراسة لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف المدارس في التعامؿ مع اآلثار النفسية الناجمة عف األزمات والكوار 
مرحمة التعميـ األساسي، في حاؿ وجود المرشد النفسي أو عدـ وجوده، والتعرؼ إلى المياـ الحالية التي يقـو بيا 
المرشد النفسي المدرسي، ووضع تاور مستقبمي لدور المرشد النفسي في الحمقة األولى مف التعميـ األساسي، 

  238جمع البيانات مف عينة الدراسة التي بمغ عددىا التبانة استتدمت االسو واعتمدت الباحثة المنيج الوافي، 
الدراسة نتائج عدة أىميا: أف األزمات والكوارث  ظيرت  تمميذًا مف مرحمة التعميـ األساسي، وأ2049مرشدًا وا

األعمى نسبة التي تعرض ليا الطبلب كانت مشاىدة مناظر واور لمجرحى والشيداء في التمفاز مف وجية نظر 
والمرشديف النفسييف في الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي، ووجود عبلقة بيف األزمات والكوارث التي  بلمذةتال

 التعميـ األساسي واآلثار النفسية ااضطراب ما بعد الادمة، والقمؽ، واالكتئاب  لدييـ. تبلمذةتعرض ليا 
في المدارس الثانوية بمدينة  متطمبات إدارة األزمات التعميمية :  بعنوان2103دراسة غنيمة ) -03-0-02

ىدفت الدراسة لمتعّرؼ إلى متطمبات إدارة األزمات التعميمية في المدارس الثانوية بمدينة دمشؽ، والكشؼ  دمشق.
عف مدى توافر ىذه المتطمبات لدى مديري المدارس الثانوية في مدينة دمشؽ، فاستتدمت المنيج الوافي، 

  مدّرسًا، وأظيرت 1100  مديرًا وا55ت مف عينة الدراسة التي بمغ عددىا اواعتمدت االستبانة في جمع البيانا
 النتائج اآلتية:

  مما 3663اور االستبانة كاممًة احبمغت قيمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى م -1
األىمية الكبيرة لمحاورىا في تحديد أىـ متطمبات إدارة األزمات التعميمية في المدارس الثانوية  ىيشير إل

 بمدينة دمشؽ.
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كاف ىناؾ أثر لمتغير افة المستجيب /مدير_ مّدرس/ اتجاه متطمبات إدارة األزمات التعميمية في  -2
 درسة لاالح المدارس التااة.المدارس الثانوية بمدينة دمشؽ، لاالح المديريف، ولمتغير تابعية الم

لـ يؤثر متغير /سنوات التبرة، المؤىؿ العممي، الدورات التدريبية/ في استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه  -3
 متطمبات إدارة األزمات التعميمية في المدارس الثانوية بمدينة دمشؽ.

 متعمقة باإلبداع اإلداري:دراسات  -03-2
األنماط القيادية وعالقتيا باإلبداع اإلداري باستخدام نظرية  :  بعنوان2115)جبرة دراسة  -03-2-0

 :هدفت الدراسة للتعرف إلى الشبكة اإلدارية.
 النمط القٌادي السائد فً المدارس االبتدائٌة بمدٌنة جدة التعلٌمٌة. -1

 مستوى اإلبداع اإلداري الذي وصلت إلٌه المدارس االبتدائٌة بمدٌنة جدة التعلٌمٌة. -2
 األنماط القٌادٌة فً نظرٌة الشبكة اإلدارٌة واإلبداع اإلداري فً المدارس االبتدائٌة فً مدٌنة جدة.العلقة بٌن  -3

االستبانة كأداة لجمع المعمومات المتعمقة بيا، وتكونت عينة الدراسة مف و  ،استتدـ الباحث المنيج الوافي
 نتائج الدراسة أف:، وأظيرت ي المرحمة االبتدائية بمدينة جدة  مديرًا مف مدير 274ا

 أكثر مستويات اإلبداع سيادة: المرونة ثـ الطبلقة ثـ الثقة بالنفس ثـ األاالة فالمتاطرة. -1
وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة بيف اإلبداع باورة عامة وكؿ مف القيادة المعتدلة والقيادة االجتماعية،  -2

 قيادة المتساىمة، والمتسمطة، والمتقمبة.وقيادة الفريؽ، بينما وجدت عبلقة سالبة بيف اإلبداع وال
وجود فروؽ بيف أفراد عينة الدراسة في مستويات اإلبداع تعزى لكؿ مف المؤىؿ العممي، سنوات التبرة،  -3

 الدورات التدريبية، وعدـ وجود فروؽ بيف أفراد عينة الدراسة في مستويات اإلبداع تعزى لطبيعة المؤىؿ العممي.

عنوان: مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع األزمات   ب2115)دراسة العوفي  -03-2-2
لدى رؤساء األقسام األكاديمية واإلدارية بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجية نظرىم ومن وجية 

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى مدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في التعامؿ مع  نظر أعضاء ىيئة التدريس.
زمات لدى رؤساء األقساـ األكاديمية واإلدارية في جامعة أـ القرى بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظرىـ، األ

التي لـ  واستتدـ الباحث المنيج الوافي  مف تبلؿ دراسة مسحية واالستبانة لجمع البيانات مف عينة الدراسة
 :، وأظيرت نتائج الدراسة أفتحدد بدقة

األقساـ لؤلساليب المطبقة في الدراسة عالية في معظميا، وباستطاعة اإلداري المبدع أف درجة ممارسة رؤساء  -1
 ينمي اإلبداع لدى األفراد، فيستتدـ األسموب األمثؿ لمتعامؿ مع كؿ فرد.

 تحديد أساليب اإلبداع اإلداري لو دور بارز في تحقيؽ تنمية إدارية جيدة.  -2
إجابات أفراد العينة بحسب نوع القسـ والمؤىؿ العممي، وبحسب التبرة وجود فروؽ ذات داللة إحاائية بيف  -3

 في مجاؿ العمؿ اإلداري.
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  بعنوان: مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية 2115)واصمي  دراسة -03-2-3
الدراسة لمتعرؼ إلى مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية مف  دفته بمدينتي مكة وجيزان.

وجية نظر المديرات والمشرفات والمعممات، ومعرفة إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحاائية في تاور مجتمع 
اري لدى مديرات الدراسة تبعًا لطبيعة العمؿ والتبرة ونوع اإلعداد والمؤىؿ العممي حوؿ مقومات اإلبداع اإلد

المدارس الثانوية، استتدـ الباحث المنيج الوافي، واعتمد االستبانة كأداة لجمع المعمومات مف عينة الدراسة التي 
 :  مف مشرفات اإلدارة المدرسية ومديري المدارس والمعمميف، وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي163بمغت ا

ت في المرحمة الثانوية بتوافر مقومات اإلبداع اإلداري مف المشاركات مف مديرات المدارس والمعمماتعتقد  -1
المقومات التنظيمية، واإلمكانيات والموارد والبرامج التدريبية، والسمات الشتاية لدى مديرات المرحمة الثانوية 

 بدرجة أكثر مما تعتقد المشرفات التربويات.
نة الدراسة حوؿ أبعاد الدراسة االمقومات عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحاائية بيف متوسطات استجابات عي -2

 التنظيمية واإلمكانيات والموارد والبرامج التدريبية، والسمات الشتاية  تبعًا لممنطقة ولمتدمة.

 خصائص بين العالقة بعنوان: Awbrey & Feuring (2005) ري وفيورنغآوب دراسة -03-2-4
 بيف العبلقة إلى لمتعرؼ الدراسة ىدفت .التنظيمي واألداء واإلبداع التغيير مع والتكيف التعميمية المنظمات
 الوافي، المنيج الدراسة واعتمدت ،التنظيمي واألداء واإلبداع التغيير مع والتكيؼ التعميمية المنظمات تاائص
 أربع موظفي شممتالتي  الدراسة عينة مف جمعيا تـ التي والبيانات المعمومات تحميؿ في االستبانة واستتدمت
وتدمية لـ يحدد عددىـ بدقة، وتوامت الدراسة إلى أف تاائص المنظمة التي تضمف ليا  اناعية منظمات

االتااالت المفتوحة،  التكيؼ السريع مع التغيير وتقديـ التدمات والمنتجات واألداء التنظيمي الجيد ىي:
لمعمومات والحقائؽ والوقت ومشاركة المعمومات، واتتاذ المتاطرة، وتعزيز األفكار الجيدة وتوافر الموارد وا

 .ضرورية ألداء وظيفة واحدة بطريقة مينية
( بعنوان: مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في 2116) حوامدة وحراشة دراسة -03-2-5

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربوييف في  مديريات التربية والتعليم في األردن.
مديريات التربية والتعميـ في األردف، وأثر بعض المتغيرات االتبرة، المؤىؿ العممي، المنطقة  عمى مستوى اإلبداع 
اإلداري، واستتدـ الباحث المنيج الوافي، ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة طور استبانة لقياس اإلبداع اإلداري، 

فَّ مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربوييف مرتفع، وأف   فردًا، وأظيرت النتائج أ264وبمغت عينة الدراسة ا
ىناؾ فروقًا ذات داللة في مجاؿ حؿ المشكبلت واالتااالت وتشجيع اإلبداع تعزى لممؤىؿ العممي لاالح حممة 
الدكتوراه، كما أظيرت وجود فروؽ في مجاؿ روح المجازفة تبعًا لمتغير المنطقة لاالح الوسط، وفي مجاؿ 

 .االت لاالح الشماؿاالتا
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  بعنوان: اإلبداع اإلداري والممارسات السموكية لمديري مدارس التعميم 2117) دراسة السممي -03-2-6
 :هدفت الدراسة إلى ما ٌلً العام بمحافظة جدة "رؤية مستقبمية".

 دراسة اإلبداع اإلداري وأىميتو، والوقوؼ عمى مقوماتو، وبياف أثره في تحقيؽ إدارة مدرسية فعالة. -1
 تحديد الممارسات اإلبداعية لمديري مدارس التعميـ العاـ في محافظة جدة. -2
تقديـ تاور مقترح يوضح كيفية ممارسة ، و لمدارسالتعرؼ إلى واقع اإلبداع اإلداري مف وجية نظر مديري ا -3

 السموؾ اإلداري اإلبداعي داتؿ المدرسة.
  324الدراسة البالغ عددىا ا ةمعمومات مف عيناستتدـ الباحث المنيج الوافي وامـ استبانة كأداة لجمع الو 

 :النتائج اآلتيةأظيرت و  ،فرداً 

 درجة إدراؾ مديري مدارس التعميـ العاـ بمحافظة جدة ألبعاد مفيـو اإلبداع اإلداري امتوسطة .  -1
 درجة توافر معززات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس التعميـ العاـ بمحافظة جدة امتوسطة . -2
 فروؽ ذات داللة إحاائية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في محوري الدراسة تبعاً وجود  -3

 لمتغيرات االمؤىؿ العممي، اإلعداد التربوي، الدورات التدريبية، سنوات التبرة .

بعنوان: درجة ممارسة القادة التربويين في مديريات   2119) سميمانو  التميميدراسة  -03-2-7
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة ممارسة  التربية والتعميم في محافظة إربد لإلبداع اإلداري من وجية نظرىم.

اإلبداع اإلداري مف قبؿ القادة التربوييف في مديريات التربية والتعميـ في محافظة إربد مف وجية نظرىـ، واعتمدت 
عمى المنيج الوافي، واستتدمت االستبانة في جمع المعمومات مف عينة الدراسة التي تكونت مف القادة التربوييف 

  قائدًا تربويًا، 223  والبالغ عددىـ ا2010 -2009في مديريات التربية والتعميـ في محافظة إربد لمعاـ الدراسي ا
اري مف قبؿ القادة التربوييف في مديريات التربية والتعميـ في درجة ممارسة اإلبداع اإلدوأظيرت نتائج الدراسة أف 

محافظة إربد متوسطة في مجاؿ اتبني وتشجيع اإلبداع، وتطبيؽ اإلبداع  ومرتفعة في مجاؿ ابيئة وأساليب 
ي جميع المجاالت تعزى لمتغيرات   ف0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى الداللة ا، و العمؿ 

 رة العممية، المديرية، المسمى الوظيفي .التبا
  بعنوان: اإلبداع اإلداري وأثره عمى األداء الوظيفي دراسة تطبيقية عمى 2101)دراسة جبر  -03-2-8

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى مستوى اإلبداع اإلداري وأثره عمى مستوى  مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية.
  مديرًا، واستتدـ 208في وكالة الغوث الدولية، وتكوف مجتمع الدراسة مف ااألداء الوظيفي لدى مديري المدارس 

االستبانة بغرض جمع البيانات مف ىذه الفئة، وأظيرت نتائج الدراسة أف مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري 
ظيفي لدى المدارس مرتفع، كما أثبتت وجود عبلقة طردية بيف مستوى اإلبداع اإلداري وبيف مستوى األداء الو 

 .مديري المدارس، وبينت وجود بعض أوجو القاور في مقومات اإلبداع اإلداري لدى برنامج وكالة الغوث
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  بعنوان: إدارة الذات وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديرات 2101)اليذيمي دراسة  -03-2-9
 :هدفت الدراسة للتعرف إلى ومساعدات ومعممات مدارس المرحمة الثانوية بمدينة مكة من وجية نظرىن.

 درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديرات ومساعدات ومعممات  مدارس المرحمة الثانوية بمكة. -1
إذا كانت درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديرات ومساعدات ومعممات  مدارس  المرحمة الثانوية بمدينة ما  -2

 سنوات التبرة، الحالة االجتماعية .مكة المكرمة تعزى لممتغيرات ا المؤىؿ العممي، 

  مديرة، 53استتدمت الدراسة المنيج الوافي واالستبانة في جمع البيانات مف عينة الدراسة التي بمغ عددىا او 
 وأظيرت نتائج الدراسة أف: ، 1707  مساعدة، وعينو مف معممات المدارس الثانوية والبالغ عددىف ا92وا

 عالية. ئلبداع اإلداريلنة مكة المكرمة مدارس المرحمة الثانوية بمدي مديرات ومساعداتدرجة ممارسة  -1
بيف آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة ممارسة اإلبداع اإلداري تعزى لممتغيرات االمؤىؿ فروؽ د و وجعدـ  -2

 العممي، سنوات التبرة، الحالة االجتماعية .
اإلداري في مدارس والية )الرستاق    بعنوان: متطمبات اإلبداع 2100)دراسة السعدية  -03-2-01

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى متطمبات اإلبداع اإلداري في مدارس والية الرستاؽ، وتعرؼ  بمنطقة الباطنة جنوب.
، المؤىؿ العممي، عدد سنوات التبرة في مجاؿ التدريس، المرحمة التعميمية، المسمى الوظيفي ، النوعأثر متغيرات ا

المنيج الوافي واستتدمت استبانة لقياس متطمبات اإلبداع اإلداري في مدارس والية  واعتمدت الباحثة عمى
 :  فردًا، وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي95الرستاؽ بمنطقة الباطنة جنوب، وتضمنت العينة ا

  4.19اة التنظيمية تراوحت بيف إف المتوسطات الحسابية لفقرات متطمبات تطبيؽ اإلبداع اإلداري لمجاؿ البيئ -1
 وجاءت جميع الفقرات بدرجة كبيرة.  ،3.2او

  بيف إجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ا -2
المؤىؿ الدراسي وذلؾ في مجاؿ األىداؼ وفي مجاؿ السياسات، وكذلؾ لمتغير المسمى الوظيفي وذلؾ في 

 والبيئة التنظيمية.مجاؿ األىداؼ والسياسات، 
  بيف إجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ا -3

 ، وسنوات التبرة في المجاؿ اإلداري والتدريسي، والمرحمة التعميمية، والمؤىؿ العممي. النوع

مدارس التعميم األساسي في ضوء   بعنوان تصور مقترح لتطوير 2100)اليوسفي  دراسة -03-2-00
 :هدفت الدراسة للتعرف إلى ما ٌلً اإلبداع اإلداري.

دارتو في الجميورية العربية السورية. -1  واقع مدارس التعميـ األساسي وا 
 اإلبداع اإلداري وأنواعو وشروطو ومتطمباتو ومعوقاتو واستراتيجية التغمب عمى ىذه المعوقات. -2
 س التعميـ األساسي في ضوء اإلبداع اإلداري.وضع تاور مقترح لتطوير مدار  -3



 9A 

لمتعرؼ إلى نقاط القوة والضعؼ  (Sowt)، واستتدمت أسموب تمدت الدراسة عمى األسموب الوافياعو 
  أظيرت نتائج الدراسة أف:، و جمع البياناتلستبانة االوالتيديدات والفرص التي تواجو التعميـ، باإلضافة إلى 

 تطبيؽ أسموب اإلبداع اإلداري وتطوير العممية التربوية في المدارس ىي:أبرز المعوقات التي تواجو  -1

 استمرار األتذ باألشكاؿ المركزية اإلدارية، وتقيد اإلدارة باإلجراءات البيروقراطية في العمؿ. - أ
 عدـ تكويف فرص عمؿ متكاممة مما يضعؼ الترابط بيف أعضاء الجماعة في األداء. - ب
 الفكرية والقدرات اإلبداعية لمعامميف في المدرسة.قمة تنمية واستثمار الطاقات  - ت
ضعؼ التركيز عمى التأىيؿ والتدريب باعتبارىما األساس لتكويف الميارات والقدرات البلزمة ألداء المياـ،  - ث

ومف ثـ تحقيؽ األىداؼ، وضعؼ االىتماـ بالتطوير كعممية مستمرة تستيدؼ تحقيؽ التواـؤ مع المتطمبات 
 ات التغيير واالبتكار.المستحدثة واحتياج

%  مف وجية نظر المديريف لدرجة تطبيؽ أسموب 5عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ا -2
 ، المؤىؿ العممي . النوعاإلبداع اإلداري في مدارس التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ تبعًا لمتغير ا

بعنوان: ميارات اإلبداع اإلداري لدى   Al-hajaya & Al-roud (2011)الرودو  الحجي دراسة -03-2-02
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى درجة  مديري المدارس الحكومية في مديرية التعميم في جامعة الطفيمة في األردن.

ممارسة اإلبداع اإلداري مف قبؿ مديري المدارس العامة في مديرية التربية والتعميـ في جامعة الطفيمة في األردف، 
  معممًا 402  بندًا. وتألفت العينة مف ا36منيج الوافي، واشممت الدراسة عمى استبانة مف اواستتدـ الباحث ال

مع التبرة، ولتفاعؿ  النوعتـ اتتيارىـ بشكؿ عشوائي، وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحاائية لتفاعؿ 
 .ومع المؤىؿ النوعالتبرة مع المؤىؿ العممي ولتفاعؿ التبرة مع 

  بعنوان: واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاتو لدى 2102)دراسة الحارثي  -03-2-03
واقع تطبيؽ عناار اإلبداع اإلداري لدى  هدفت الدراسة للتعرف إلى مديري المدارس الثانوية في محافظة جدة.
لى  ،مديري المدارس الثانوية في محافظة جدة الثقافية واالجتماعية لئلبداع أبرز المعوقات التنظيمية والشتاية و وا 

واالستبانة فً جمع المعلومات من عٌنة  ،استخدم الباحث المنهج الوصفًو، اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية

 :توصلت إلى نتائج عدة من أهمها، و( فرداا 298الدراسة التً بلغ عددها )
فكانت ميارتي الطبلقة والمرونة بدرجة كبيرة المستوى اإلجمالي لعناار اإلبداع اإلداري كاف بدرجة متوسطة،  -1

 بينما ميارتي الحساسية لممشكبلت والتروج عف المألوؼ بدرجة منتفضة وبقية الميارات بدرجة متوسطة.
المستوى اإلجمالي لمعوقات اإلبداع اإلداري كانت بدرجة كبيرة، وكانت المعوقات التنظيمية بدرجة كبيرة، وجاء  -2

 فية واالجتماعية، تمييا المعوقات الشتاية في المرتبة األتيرة.بعدىا المعوقات الثقا
%  بيف متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ 5ال توجد فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ا -3

معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جدة تبعًا لممتغيرات االعمؿ 
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مؤىؿ العممي، نوع المؤىؿ العممي، سنوات التبرة في اإلدارة، الدورات التدريبية ، وتوجد فروؽ الحالي، ال
بالنسبة لمتغير مكتب التربية والتعميـ لاالح المديريف الذيف يتبعوف مكتب التربية والتعميـ بالجنوب ومكتب 

 التربية والتعميـ بالشماؿ.
داري ومعوقاتو لدى مديري المدارس في مرحمة   بعنوان: واقع اإلبداع اإل2102)خميل  دراسة -03-2-04

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى واقع اإلبداع اإلداري ومعوقاتو لدى مديري المدارس  التعميم األساسي بمحافظة دمشق.
في مرحمة  التعميـ األساسي بمحافظة دمشؽ مف وجية نظرىـ، واعتمدت عمى المنيج الوافي، واستتدمت 

 :ما يمي يا  مديرًا ومديرة، وأظيرت نتائج46البيانات مف عينة الدراسة التي بمغ عددىا ا الباحثة االستبانة لجمع
وجود معوقات تواجو تطبيؽ اإلبداع اإلداري في المدارس، وتحوؿ دوف تطوير العممية التربوية عامة والعمؿ  -1

التأىيؿ والتدريب، وقمة اإلداري تااًة ومف أبرزىا: المركزية اإلدارية، وضعؼ العمؿ الجماعي، وضعؼ 
 الحوافز المادية والمعنوية.

%  مف وجية نظر المديريف لدرجة تطبيؽ اإلبداع 5عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ا -2
 ومتغير المؤىؿ العممي في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في دمشؽ. النوعاإلداري تبعًا لمتغير 

  بعنوان: معوقات اإلبداع اإلداري بمدارس المرحمة الثانوية العامة. 2102)عمي  دراسة -03-2-05
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى معوقات تطبيؽ اإلبداع اإلداري مف وجية نظر المديريف والمدرسيف في محافظتي 
 دمشؽ وريفيا، والفروؽ في وجيات نظر عينة البحث تبعًا لػ االمسمى الوظيفي، المؤىؿ العممي، التبرة ،
واستتدمت الباحثة المنيج الوافي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اممت استبانة لجمع البيانات مف عينة الدراسة 

، وأظيرت نتائج الدراسة أف مقومات تطبيؽ 2011 -2010  مديرًا ومدرسًا لمعاـ الدراسي 460التي بمغت ا
%  مف 19.39ة. كما بينت النتائج أف ااإلبداع اإلداري الفعاؿ بمدارس المرحمة الثانوية تمارس بدرجة متوسط

%  بدرجة 32.03إجابات أفراد العينة وافقوا عمى وجود المعوقات المذكورة في االستبانة بدرجة كبيرة جدًا، مقابؿ ا
%  بدرجة قميمة، 15.61% ، وافقوا عمى وجود ىذه المعوقات بدرجة متوسطة، وا25.39كبيرة، في حيف أف ا
% . كما وجدت فروؽ دالة تبعًا لمتغير االمؤىؿ العممي ، وعدـ وجود فروؽ دالة تبعًا 7.36وبدرجة قميمة جدًا ا

 .(لمتغيري االمسمى الوظيفي، والتبرة
العالقة بين األنماط القيادية لممديرين  بعنوان: Ghafourian (2012) جافوريان دراسة -03-2-06

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف األنماط القيادية  واإلبداع لدى معممي المدارس االبتدائية في طيران.
لممديريف واإلبداع لدى معممي المدارس االبتدائية في طيراف، واستتدمت الدراسة المنيج الوافي، كما استتدمت 

مًا   معم438االستبانة باإلضافة إلى اتتبار تورانس لمتفكير، لجمع البيانات مف عينة الدراسة التي بمغ عددىا ا
بداع  ومديرًا. وأظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة إيجابية ذات داللة بيف مستوى أسموب القيادة الموجية لممديريف وا 

 .المعمميف، فزيادة مستوى أسموب القيادة الموجية لممديريف تؤدي إلى زيادة إبداع المعمميف
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ٌُلحظ ما ٌلً لمن خل سابقة:الدراسات التعقيب عمى  -03-3  :استعراض الدراسات السابقة 
اجمعت معظـ الدراسات عمى أىمية اإلبداع اإلداري لمدير المدرسة كي يتمكف مف تمؽ بيئة محفزة ومشجعة  -1

لمعامميف ضمف المدرسة لبذؿ أقاى الجيود إلنجاح العممية التعميمية ضمف المدرسة وبالتالي لتحقيؽ األىداؼ 
معظـ الدراسات التي بحثت موضوع إدارة األزمات التعميمية عمى ضرورة تمتع مدير المتطط ليا، واجمعت 

تحقيؽ أفضؿ النتائج  يارة ىذه األزمات بفعالية وبالتالالمدرسة بالميارات والقدرات اإلدارية التي تمكنو مف إد
 بأقؿ التسائر.

مع المعمومات مف االستبانة كأداة لجاستتدمت معظـ الدراسات المنيج الوافي، كما اعتمدت معظميا عمى  -2
 عمى الماادر الثانوية مف نشرات وكتب وانترنت. أترىو  ،اعتمدت عمى المقابمةدراسة واحدة عينة الدراسة، و 

معمميف ومديريف وموجييف تربوييف تبلمذة و  شممتحيث ات في الدراسات السابقة تباينت وتنوعت العين -3
دارييف في و  اجتماعييف ونفسييف، ومرشديف  مديريات التربية.ا 

تباينت الدراسات مف حيث اليدؼ فبعضيا ىدفت لمعرفة عبلقة اإلبداع اإلداري باألداء الوظيفي، وأترى  -4
 ، أو مقوماتو،اإلبداع اإلداري بعضيا األتر ىدفت لتحديد متطمباتلتحديد عبلقتو باألنماط القيادية لممدير، و 

وأساليبو في إدارة األزمات لدى رؤساء األقساـ األكاديمية، ومعوقات  واقع اإلبداع اإلداريتحديد وأترى ل
وأترى لقياس مستوى توفره لدى العامميف في المجاؿ التربوي، كذلؾ لدى مديري المدارس،  اإلبداع اإلداري

 بالنسبة إلدارة األزمات فبعضيا ىدؼ لتحديد واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميـ العالي وبعضيا ىدؼ
لوضع تاور مقترح إلدارة أزمات التعميـ األساسي وبعضيا لتحديد أساليب اتتاذ القرار في إدارة األزمات، أو 
أساليب إدارة األزمات وعبلقتيا بالتتطيط االستراتيجي، أو تحديد األتطاء في إدارة األزمات، أو وضع نموذج 

 ألزمات المدرسية.في ابلستعداد والتدتؿ متكامؿ ل
 المراحؿ التعميمية التي طبقت فييا فشممت التعميـ األساسي، والثانوي، والجامعي، دراسات مف حيثتباينت ال -5

 البيئات التي أجريت فييا فكانت محمية وعربية وعالمية.

 الدراسة الحالية: أوجو الشبو واالختالف مع

لئلدارة لمنيوض بنظمنا تتفؽ مع الدراسات السابقة عمى أىمية اإلبداع اإلداري وأساليبو كمطمب أساسي  -1
 .، وعمى تطورة األزمات التربوية وضرورة التعامؿ معيا بأساليب فعالة وغير روتينيةالتعميمية واالرتقاء بيا

ج األنسب لطبيعة الدراسة الحالية، وتتفؽ يتتفؽ مع الدراسات السابقة في المنيج الوافي عمى اعتبار أنو المن -2
  1998كورنيؿ وشيرازا وات المستتدمة وىي االستبانة، ماعدا دراسةمع معظـ الدراسات السابقة في األد

Cornell & Sheras دافٍذوكذلؾ دراسة  ،التي استتدمت أسموب دراسة الحالة David (2010)  التي اعتمدت
  في جمع البيانات عمى تحميؿ الماادر الثانوية المتمثمة بالكتب والنشرات والمواد غير المنشورة واالنترنت.



 :: 

في مكاف الدراسة وىو الجميورية العربية السورية  وتتتمؼ الدراسة الحالية عف الكثير مف الدراسات السابقة -3
 ، 2010ا غناـ كؿ مف بينما الدراسات السابقة تمت في معظميا في بمداف عربية وأجنبية مجاورة عدا دراسة

طبقت في سورية، وكذلؾ    التي2012ا  ، وعمي2012اوتميؿ  ، 2013احداد و  ، 2011االيوسفي و 
الحمقة التعميمية التي طبقت عمييا الدراسة وىي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي عدا دراسة في تتتمؼ عنيا 

 . 2013احداد 
تتتمؼ الدراسة الحالية عف الكثير مف الدراسات السابقة في اليدؼ الذي تسعى لتحقيقو وىو التعرؼ إلى مدى  -4

في إدارة األزمات لدى مديري مدارس  اتحميؿ العوامؿ المؤثرة، العاؼ الذىني  اإلداريتطبيؽ أساليب اإلبداع 
مدى فعالية ىذه األساليب في التعامؿ مع ، وتحديد الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية

 األزمات التربوية، والمعوقات التي تحوؿ دوف تطبيقيـ ليا. 
أثناء  فقد كانت تبلليا، الظروؼ التي طبقت ناحيةمف ف معظـ الدراسات السابقة الدراسة الحالية عتتتمؼ  -5

 .الذي سعت لتحقيقو اليدؼ فيالتي تتتمؼ عنيا   2013اوذروتيا عدا دراسة حداد السورية األزمة 
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  الفصل الثالث

 أساليب اإلبداع اإلداري

 ـ مقدمة:
في وجو التحديات  أابح اعتماد اإلبداع وتقنياتو كأسموب عمؿ في المدارس ضرورًة ممحًة، لمامود

واألزمات التي يفرضيا عارنا الحالي _عار الحروب واألزمات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة_ عمى 
القطاعات كافة وعمى القطاع التربوي بجميع عنااره ومكوناتو بشكؿ تاص، فمـ يعد أماـ المدرسة بشكميا 

دارتيا الروتينية التقميدية فراة لمبقاء واالستمرار ف ي تحقيؽ أىدافيا التربوية في ظؿ ىذه األزمات الطارئة بعيدًا وا 
عف العمؿ اإلبداعي، فأداء العمؿ باألسموب نفسو دائمًا لف يحقؽ ليا التعامؿ األمثؿ معيا وبالتالي سينعكس عمى 

ب فقط سير العممية التعميمية ويؤثر عمى مترجاتيا مف المتعمميف وستستمر آثار األزمات ليس عمى المدى القري
 بؿ البعيد أيضًا.

و، مستويات، وعناار اإلبداع اإلداري، و اإلبداع اإلداريو  اإلبداع يمفيوموفي ىذا الفاؿ سيتـ توضيح 
 ، وأساليب اإلبداع اإلداري.سمات المدير المبدع، و مراحؿ العممية اإلبداعيةوكذلؾ 

  مفيوم اإلبداع اإلداري: .0
ودرد في ىواريب  اكم الذي يعد مف أعظـ المرشديف المتعمقيف في مجاالت اإلدارة (Drucker)َيعتبر دركر 

فاإلبداع   .14، ص2003اىواريب،  أف اإلبداع ىو القدرة اإلدارية التي نحتاج إلييا في المستقبؿ".  2003ا
اضي ىو السبب ىو المحرؾ األساسي الذي يقود الحاضر نحو المستقبؿ، وتطور الفكر اإلبداعي تبلؿ القرف الم

  .167، ص2009الرئيس في تحسف مستوى المعيشة إلى ىذا الحد الذي وامت إليو. افيني، 

دارتيا  ويتفؽ معظـ الباحثيف في مجاؿ اإلبداع اإلداري عمى وجود دوافع ممحة فرضت عمى المنظمات وا 
مثؿ: التغيرات في عناار البيئة تبني اإلبداع أسموبًا ومنيجًا، ولعؿ ذلؾ يعود إلى كـ مف األسباب أو المبررات 

 ، 16، ص2011درة، و التنافسية وتزايد المستجدات البيئية التي واجيت وماتزاؿ تواجو المنظمات. اتااونو 
     وازدياد التحديات وضغوط المنافسة الشديدة، وانفتاح العالـ عمى بعضو نتيجة العولمة وثورة المعمومات.

  178، ص 2004احريـ، 

داع اإلداري بأنو: تطبيؽ فكرة طورت داتؿ المنظمة أو تمت استعارتيا مف تارج المنظمة_ ويعرؼ اإلب
التي كانت االفكرة  السياسة أو البرنامج أو التدمة_ سواًء أكانت تتعمؽ بالمنتج أو الوسيمة أو النظاـ أو العممية أو 

  .106، ص2006جديدة بالنسبة لممنظمة عندما طبقت. ابطاح، 



 := 

بأنو: تمؽ أشياء جديدة وقيمة ويمكف أف تكوف منتجات أو  Woodman  2014ا مافويعرفو وود
تدمات أو أفكار أو عمميات أو إجراءات مف قبؿ األفراد الذيف يعمموف سويًة ضمف نظـ اجتماعية وتنظيمية 

  (Woodman, 2014, p472) معقدة.

مزيدًا مف وفرص اإلدارة المبدعة موجودة في كؿ وقت، وأية مؤسسة تسعى إلى قمع اإلبداع فإنيا تقمع 
تارج أبوابيا عالـ متنافس ودائـ التغيير والتيديد والتحدي ويتطمب دائمًا استجابات  مبدعة . النجاح ليا، ف

 يتوجب التي أساسي، بشكؿ ارتياإد عمى يعتمد منظمة أي في اإلبداع تفعيؿو   .65، ص 2001افريمانتؿ، 
 اإلبداع عمى والمحفز المادر ىي فاإلدارة تشجعو، التي النشطة االستراتيجيات تطبؽ أف تحقيؽ ذلؾل عمييا

 التنظيمية الثقافية البنية تتضمف التجديد عمى باعثة بيئة يؤسسوا أف القادة عمى بالتالي المنظمة، داتؿ واالبتكار
 .(Agbor, 2008, p39) ه.وتحفز  اإلبداع تشجع التي

تواؿ إلى أفكار وتطط عمؿ ة مف اليلمدرسف اإلدارة امكّ ياإلبداع اإلداري بأف  نستنتجومما سبؽ 
، باالعتماد عمى أساليب شتيص مواطف الضعؼ والقوة في المدرسةتب وتبلفييا،المشكبلت  جديدة، ومف توقع

وفريدة تستغؿ مواطف القوة وتنقص مواطف الضعؼ وتتبلفاىا. وتقنيات إدارية تعالج المعمومات بطريقة مميزة 
ومدير المدرسة أحوج ما يكوف إلى تطبيؽ اإلبداع وتمثمو في فكره وسموكو مف تبلؿ االستتداـ الدائـ ألساليب 
وتقنيات إبداعية تعتمد المشاركة والعمؿ الجماعي، وتحفز فريقو عمى العمؿ بدقة وفاعمية لمواجية التحديات 

 ومية، فيشجعيـ عمى تقديـ أفكار جديدة ويساعدىـ في إيجاد وسائؿ لتنفيذ ىذه األفكار عمى أرض الواقع.الي

 : اإلداري عناصر اإلبداع .2
ظؿ عمماء النفس يعتقدوف لفترات طويمة أف اإلبداع عبارة عف عامؿ واحد، وأف المبدعيف في مجاالت 

  رد موضحًا في تطابو الرئيسي أماـ جمعية عمـ النفس 1950الحياة كافة يفكروف بطريقة واحدة، ولكف جيمفورد ا
األمريكية أف اإلبداع ليس بالعامؿ الواحد ولكنو عبارة عف مجموعة مف القدرات ىي: األاالة، والطبلقة، 

  ىو الحساسية لممشكبلت. 1965والمرونة، والتفاايؿ ااإلكماؿ ، ثـ أضاؼ تورانس إلييا بعدًا آتر في عاـ ا
وىي  العناار عند تطبيقيا في مجاؿ اإلدارة تابح عناارًا لئلبداع اإلداري،وىذه   ،132، ص2006االطيب، 
 بالتفايؿ:

 :Originalityاألصالة  -3-0

يقاد بيا التجديد أو االنفراد باألفكار، كأف يأتي المبدع بأفكار جديدة بالنسبة ألفكار زمبلئو، فيي القدرة 
المجموعة التي ينتمي إلييا، فكمما قّمت درجة شيوعيا زادت درجة أاالتيا، عمى إنتاج أفكار قميمة التكرار في 

  .30، ص2006فالمبدع ىو الذي يستطيع أف يبتعد عف المألوؼ والشائع مف األفكار. احجازي، 



 :> 

بالتالي تتمثؿ األاالة في االبتعاد عف نمطية التفكير مف تبلؿ البحث عف االستجابات والحموؿ غير 
ادرة لمشكبلت قد تكوف مألوفة في أحياف كثيره، ويمكف لمدير المدرسة وفرؽ العمؿ فييا مف تبلؿ ىذه المألوفة والن

الميارة إيجاد استتدامات جديدة لمموارد المادية والبشرية المتاحة في المدرسة لتطوير سير العمؿ فييا، وحؿ 
 لتبلمذة أو المعمميف في المدرسة وغيرىا.األزمات المعقدة التي يمكف أف تتعرض ليا، مثؿ: أزمة كثافة أعداد ا

 : Fluencyالطالقة  -3-2

الطبلقة بأنيا القدرة عمى استدعاء أكبر عدد مف االستجابات تجاه مشكمة أو مثير معيف  تورانسيعرؼ 
 وذلؾ في فترة زمنية محددة. ولمطبلقة أنواع: 

ستوفي شروطًا معينة، كأف تبدأ بحرؼ الطبلقة المفظية وىي: القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف الكممات التي ت -1
 معيف أو تنتيي بحرؼ معيف وغير ذلؾ مف شروط الطبلقة.

الطبلقة الفكرية وىي: القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار في موقؼ معيف بحيث تستوفي شروطًا معينة.  -2
  .133، ص2006االطيب، 

كبير مف األفكار وبدائؿ الحموؿ  عددالتواؿ إلى فييا مف الطبلقة مدير المدرسة وفرؽ العمؿ  تمّكفبالتالي 
 التعامؿ معيا في حاؿ حدوثيا.في و  ،التي يمكف مف تبلليا تبلفي حدوث المشكبلت أو األزمات في المدرسة

 :Flexibility المرونة -3-3

بأنيا: قدرة الفرد عمى إنتاج أنواع متتمفة مف   2011كما ورد في السممي ايعّرؼ تورانس المرونة 
  األفكار، وعمى تحويؿ تفكيره مف مدتؿ إلى آتر، أو عمى استتداـ مجموعة متتمفة مف االستراتيجيات. 

وبما أف وظيفة المدير تنطوي عمى درجات مف التوتر واإلجياد ناتجة عف ما يقـو بو   .41، ص2011االسممي، 
والقيادة والنزاع بيف األشتاص وتحقيؽ األىداؼ في األوقات المحددة وكؿ ما يتعمؽ  مف أعماؿ تتعمؽ بالسمطة

بنظاـ العمؿ الذي يشمؿ درجة مف الغموض والحيرة، ىذا يجعمو بحاجة ألف يكوف مرنًا بالقدر الكافي حتى يتغمب 
  .27، ص2003عمى ذلؾ كمو. ابدلر وآتروف، 

مدير المدرسة عمى استتداـ وتوظيؼ مداتؿ وأساليب إدارية  وبناًء عمى ما سبؽ تعّبر المرونة عف قدرة
جديدة ومتنوعة تبعًا لطبيعة المواقؼ التي تواجيو تبلؿ العمؿ والقرارات التي ينبغي اتتاذىا بشأنيا، وقدرتو عمى 

 التبلـؤ والتعامؿ السريع والمناسب مع األوضاع والحاالت الطارئة التي يمكف أف تحدث في المدرسة.

 :Elaborationصيل )اإلكمال  التفا -3-4

يعرفيا جيمفورد بأنيا اإلنتاج اإلقترابي لمتضمينات، فإيجاد التفاايؿ إلكماؿ تطة أو بناء موضوعات 
  .121، ص2002اادؽ، و  معقدة ذات معنى، يعد إنتاجًا لتضمينات يوحي بيا الشيء بشيء آتر. االشربيني



 :? 

جؿ تجميؿ الفكرة أو العممية العقمية وزترفتيا ثـ المبالغة ويعرفيا سعادة بأنيا الميارة التي تستتدـ مف أ
في تفايؿ الفكرة البسيطة أو االستجابة العادية وجعميا أكثر فائدًة وجمااًل ودقًة، وذلؾ مف تبلؿ التعبير عف 

  .313، ص2006معناىا بإسياب وتوضيح اسعادة، 

اكتمااًل وقابميًة لمتطبيؽ، فيي تعتمد عمى أي أنيا تقديـ إضافات وتفااؿ جديدة لفكرة ما، لتابح أكثر 
أتذ فكرة بسيطة وجعميا أكثر تعقيدًا، كمف يضيؼ التفاايؿ إلى جوانب البناء جميعيا دوف االىتماـ بواجيتو 
فقط، وتتمثؿ ىذه الميارة عند مدير المدرسة وفرؽ العمؿ في قدرتيـ عمى التفكير بجوانب العممية التعميمية جميعيا 

ا عمى مدار العاـ الدراسي، وكذلؾ في قدرتيـ عمى التنبؤ بالمشكبلت واألزمات ووضع التطط الشاممة ومستمزماتي
 والمتكاممة لتبلفييا، أو التعامؿ معيا في حاؿ حدوثيا.

 :Problem Sensitivityالحساسية لممشكالت  -3-5

أكثر مف غيره،  يتميز الشتص المبدع بأنو يستطيع إدراؾ األزمات والمشكبلت في المواقؼ المتتمفة
ويمتمس أكثر مف أزمة أو مشكمة تمح عمى البحث عف حؿ ليا، ويتطمب اإلحساس باألزمة مف المبدع القدرة عمى 
التحديد الدقيؽ ألبعاد األزمة كافة واستيعاب اآلثار المترتبة عمييا برؤية واضحة يعنى مف تبلليا بنواحي القاور 

  .25، ص2003ف تبلؿ الفيـ العميؽ لطبيعة األزمة. ارضا، واألتطاء وتبلفييا وتدعيـ اإليجابيات م

والشتص المبدع لديو القدرة عمى الواوؿ إلى الحموؿ الجديدة لؤلزمات أكثر مف غيرىا وىذا يتطمب 
تفكيرًا تارج الاندوؽ، فيو ينظر إلى األزمات مف زوايا غير مألوفة، حيث تكوف طرؽ الحؿ غير آمنة 

 (EUA, 2007, p17) واحتماالت الفشؿ أكبر.

التي تجعؿ في سورية وىذه الميارة ميمة جدًا لمدير المدرسة والعامميف معو في ظؿ الظروؼ الحالية 
المدرسة بمتتمؼ عناارىا عرضًة لمكثير مف األزمات التربوية التي البد مف التعامؿ السميـ والفعاؿ معيا، 

مى معرفة تامة بإمكاناتيا ومواطف القوة والضعؼ فييا، فالمدير المبدع يدرؾ دائمًا ما سيحدث في مدرستو وىو ع
ويسعى بشكؿ مستمر إلى التزود بالحقائؽ والمعمومات واألرقاـ المتعمقة بيا، ويحرص عمى معرفة آراء ومشاعر 

 كؿ األفراد في المدرسة حوؿ كيفية التعامؿ معيا. 

 منيا: وأضاف العمماء إلى العناصر السابقة عناصر أخرى

  Work Internal Drives  الداخمية لمعمل:الدوافع  -3-6

    2001ا كما ورد في فاسكو  Amabile & Hennessey 1987ا اقترح كؿ مف أمابؿ وىينسي
Fasko  مبدأ "الحافز الجوىري" وىذا المبدأ يارح أف الحافز الجوىري يحفز عمى اإلبداع والحافز العرضي يعوؽ

 (Fasko, 2001, p319)اإلبداع، والحافز الجوىري متعمؽ بالعوامؿ الموقعية أو الرسمية الموجودة في البيئة. 



 :@ 

لدييـ دافع ذاتي داتمي جوىري لمعمؿ مثؿ:  وىناؾ أدلة كثيرة عمى أف األفراد يكونوف أكثر إبداعًا عندما يكوف
حب العمؿ والشغؼ بو، بداًل مف الدوافع التارجية العرضية مثؿ: توقع ترقية، أو المراقبة مف قبؿ اإلدارة، 

 أوامر الرؤساء، أو وعد بالمكافآت...إلخ، فيذه الدوافع تكمف في شتاية الفرد نفسو.والمنافسة مع األقراف، أو 
(Ambil, 1997, P39)  بالتالي الدوافع الداتمية في العمؿ ميمة جدًا لؤلداء الجيد، وفرؽ العمؿ تنتج عددًا أكبر

مف الحموؿ الفعالة إذا توافر لدى أفرادىا الرغبة والحماس الداتمي إلنجاز الميمات المطموبة منيا، وىذه الدوافع ال 
 عفيا.تنفاؿ عف بيئة العمؿ التنظيمية التي تقوي ىذه الدوافع أو تض

  Ability to Retain Directionالقدرة عمى االحتفاظ باالتجاه:  -3-7

يمتاز الشتص المبدع بطريقة تااة في إطبلؽ طاقاتو اإلبداعية تتمثؿ في مقدرتو عمى التركيز لفترات 
طويمة في مجاؿ اىتمامو، ويظير ىذا العنار في مقدرة الشتص عمى متابعة ىدؼ معيف وتتطي المشتتات 

  .24، ص2009حوليا بأسموب يتسـ بالمرونة. اأبو جامع،  وااللتفاؼ

حقؿ اإلبداع بأحد أكثر اليياكؿ البسيطة Adams   (2006)آدمزكما ورد في   Amabilوزودت آمابؿ
 والشاممة حتى اآلف لموضوع اإلبداع، وبحسب متططيا يظير اإلبداع مف التقاء المكونات الثبلثة اآلتية:

 التي تدفعو لمتركيز عمى الجيد المبدع.المعارؼ ذات العبلقة لدى الفرد  المعرفة: وىي كؿ -1
 التفكير اإلبداعي: يتعمؽ بنظرة األفراد لممشكبلت وأسموب عمميـ، ويعتمد عمى الشتاية والتفكير. -2
 الحافز: وىو مفتاح اإلنتاج المبدع، والدافع األكثر أىمية ىو جوىر الشغؼ واالىتماـ بالعمؿ نفسو. -3

 

 )ثالث مكونات لإلبداع( (0الشكل )

 (Adams, 2006, p4) 

 

 
 : لحافزا

الحػػػػػػػػػافز الجػػػػػػػػػوىري أكثػػػػػػػػػر 
 فاعمية مف الحافز العرضي

ميارات التفكير 
 اإلبداعي:

كيؼ ينظر األفراد  
 لممشكبلت.

 المعارؼ،الخبرة: 
 والميارات، والتقنيات،

 والثقافة. 

 اإلبداع

 



 :A 

ليست العامؿ أو المادر األكثر أىمية فيو فالشتص التبير ليس بالضرورة  ورغـ أىمية التبرة لئلبداع إال أنيا
أف يكوف مبدعًا، والمبدع ليس بالضرورة أف يكوف كذلؾ نتيجة السنوات العديدة في التجربة، فاألفراد المبدعوف 

واالتااؿ  يجب أف يجدوا الحموؿ لمكثير مف المشكبلت واألزمات المعقدة التي تتطمب الكثير مف المعمومات،
  (Seidel & Rosemannm, 2008, p1) بالمركز، والحرية في اإلبداع في الوقت نفسو.

 ونستنتج مما سبؽ أف ميارات اإلبداع تبلؿ األزمات تتضمف قدرة مدير المدرسة أو الجماعة المدرسية عمى:

فساح  -1 المجاؿ أماميـ إلبداء آرائيـ استتداـ أساليب إدارية جديدة مبدعة وفعالة تبنى عمى مشاركة األفراد وا 
 لتطوير سبؿ العمؿ ضمف المدرسة أثناء التعامؿ مع األزمات التي قد تتعرض ليا.

إنتاج كـ كبير مف األفكار غير المألوفة والمبلئمة لمتعامؿ مع األزمات التي تواجو المدرسة في فترة زمنية  -2
 قايرة.

الضعؼ ومواطف القوة فييا واالستفادة مف مواطف القوة تحميؿ األوضاع التي تمر بيا المدرسة وتحديد مواطف  -3
زالتيا مف تبلؿ االستتداـ األمثؿ لمموارد المتاحة.  في تتفيؼ مواطف الضعؼ وا 

يجاد حموؿ ليا قبؿ تفاقميا وتحوليا إلى أزمات. -4  التحديد الدقيؽ لممشكبلت القائمة في المدرسة وا 
 تطط المناسبة لمواجيتيا.التنبؤ بالمشكبلت واألزمات قبؿ وقوعيا ووضع ال -5
 التكيؼ والتبلـؤ وسرعة التعامؿ مع األوضاع الطارئة غير المتطط ليا. -6
 الرغبة في العمؿ واعتبار نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا وتجاوز أزماتيا نجاحًا ليـ. -7

  مستويات اإلبداع: -3
الفرد، إلى الجماعة، إلى المنظمة تتعدد مستويات اإلبداع في المنظمات وتتدرج مف اإلبداع عمى مستوى 

 ككؿ عمى الشكؿ اآلتي:
 Individual Creativityاإلبداع عمى مستوى الفرد:  -4-0

وىو اإلبداع الذي يتـ التواؿ إليو مف قبؿ أحد األفراد. ومف السمات التي يتميز بيا الشتص المبدع: حب 
تأكيد الذات، الذكاء، المرونة، حب المتاطرة، الطموح، االستطبلع، المثابرة، الثقة بالنفس، االستقبللية في الحكـ، 

 . واإلبداع عمى المستوى الفردي مف حيث توليد الفكرة أو 392، ص2008والقدرة عمى التحميؿ. االعمياف، 
تنفيذىا مف المرجح أف يؤدي إلى تطوير المنتجات عمى مستوى المنظمة، فإبداع الموظفيف يرتبط بشكؿ إيجابي 

  (Gumusluoglu & Ilsev, 2009, p465) مى مستوى المنظمة ويؤثر عميو.مع اإلبداع ع

وبما أف اإلبداع قابؿ لمتدريب وليس مقتارًا عمى ذوي الموىبة، بالتالي كؿ فرد ضمف المدرسة يمكف أف 
 يكوف مبدعًا أو أف يكتسب ميارات اإلبداع وتقنياتو مف تبلؿ التدرب عمييا.
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 Collective Creativity اإلبداع عمى مستوى الجماعة: -4-2

بداع الجماعة أكبر مف مجموع إبداع أفرادىا،  وىو العمؿ اإلبداعي الذي تقدمو أو تتواؿ إليو الجماعة، وا 
، والمتماسكة، والمنسجمة، والمتنوعة مف حيث النوعوقد توامت الدراسات إلى أف الجماعة: المتتمفة مف حيث 

وتكوف أكثر حماسًا واستعدادًا لمعمؿ المبدع مف الجماعة: أفضؿ  لحديثة اإلعداد تنتج حموالً االتتاااات، وا
  .63، ص2010االعبيدي وآتروف،  ااص، والقديمة اإلعداد.، وغير المتماسكة، والموحدة االتتالنوعاألحادية 

ونجاح الجماعة في التواؿ إلى أفكار أو منتجات أو حموؿ إبداعية يرتبط بدرجة تعاوف وتفاىـ وانسجاـ 
بداع الجماعات عمى مستوى المدرسة يمكف أف يظير تبلؿ اجتماعات فرؽ العمؿ مثؿ: فريؽ اإلدارة  أفرادىا، وا 
لتتطيط سير العمؿ الدراسي تبلؿ العاـ الدراسي، أو فريؽ إدارة األزمات تبلؿ اجتماعات التنبؤ باألزمات 

 والتتطيط إلدارتيا أو تبلؿ التعامؿ مع األزمات عند وقوعيا.

 Organizational Creativity اإلبداع عمى مستوى المنظمة:  -4-3

ىناؾ منظمات متميزة في مستوى أدائيا وعمميا وغالبًا ما يكوف عمؿ ىذه المنظمات نموذجي ومثالي 
وسميماف،  جود إبداع فردي وجماعي. االتميميلممنظمات األترى، وحتى تاؿ المنظمات إلى اإلبداع البد مف و 

دارة المبدعة تعتمد نظريات العممية اإلبداعية وتطبيقاتيا عمى مستوى الفرد والجماعة  ، واإل104، ص2009
 (Xu & Rickards, 2007, p217)وعمى جميع المستويات التنظيمية والثقافية الموجودة ضمف المنظمة. 

ضمف ويتضح مما سبؽ ترابط مستويات اإلبداع المتتمفة فبل يمكف لممنظمة أف تكوف مبدعة إذا لـ تت
أفرادًا وجماعات  مبدعة، وكذلؾ ال يمكف لؤلفراد والجماعات أف تبدع دوف أف تفسح المنظمة المجاؿ أماميـ 
لئلبداع، وىذا ينطبؽ عمى المدرسة فتحوليا إلى مدرسة مبدعة يرتبط بشكؿ أساسي بدرجة إيمانيا بأىمية اإلبداع 

يمانيا بقد فساحيا المجاؿ أماميـ وتشجيعيا ليـ كسبيؿ أساسي لمتطوير وحؿ المشكبلت أواًل، وا  رات أفرادىا وا 
إلظيار إبداعاتيـ وتطبيقيا عمى أرض الواقع ثانيًا، كذلؾ يرتبط بالبيئة المحيطة بالمدرسة وباإلدارات التربوية 
العميا ودرجة إيمانيا بأىمية اإلبداع في المدرسة وبالتسييبلت واإلجراءات التي تتتذىا لتحفيزه وتشجيعو عمى 

لمستويات المتتمفة، وفي المرحمة الحالية التي تمر بيا سورية وفي ظؿ األزمات التي تتعرض ليا مدارسنا يعد ا
ًا جدًا في مراحؿ إدارة األزمة جميعيا، فالتعامؿ معيا يتطمب مدرسة عند جميع ىذه المستويات ميماإلبداع في ال

 مة في إدارتيا.مرحمة حتى آتر مرح تعاوف وتعاضد جميع ىذه الجيات مف أوؿ

 مراحل العممية اإلبداعية: -4
تعد القدرة عمى توليد األفكار الجديدة وحؿ المشكبلت والتعامؿ مع األزمات بشكؿ تبلؽ ميارة ميمة 
لؤلفراد والمنظمات والمجتمعات، فالتقدـ البشري كمو والتكيؼ مع التغيرات المتسارعة كاف دائمًا أحد األسباب 

حدوث العممية اإلبداعية وسبؿ تحفيز  الرئيسة التي دفعت العمماء في متتمؼ التتااات لبلىتماـ بفيـ كيفية
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وقد اتتمؼ العمماء والمتتاوف في  (Gino & Ariely, 2011, p3) التفكير اإلبداعي لدى األفراد والجماعات.
تحديد طبيعة العممية اإلبداعية وىؿ تعتمد عمى التياؿ أـ العمـ والمعرفة والجيد والمنطؽ، فيرى أديسوف أف 

%  تياؿ، بينما يرى أنشتايف أف التياؿ أىـ مف الجيد والمعرفة. االحمادي، 2%  جيد وا98اإلبداع ىو ا
 ، وتعّرؼ ىذه العمميات بداللة مجموعة مف التطوات أو المراحؿ التي تتتمؼ مف باحث إلى 15، ص1999

والغباري،   ، اأبو شعيرة8، ص2007، اكنعاف،  41، ص2006آتر، ويشير بعض الباحثيف مثؿ: االسميتي، 
إلى أنيا تمر بأربع   194، ص2011، امحمود،(Mcshane, 2010, p215-216) ، 160، ص2010

 مراحؿ ىي:

 :Preparation أواًل: التحضير

تتمثؿ ىذه المرحمة بجيود الشتص أو الفريؽ الكتساب المعرفة والميارات التي تتص حؿ المشكمة أو 
تنفذه تبلؿ عممية حؿ المشكمة وبعد ذلؾ التحضير تطوير فيـ واضح لما تحاوؿ أف يتضمف تمؽ الفراة، و 

 دراسة المعمومات المرتبطة ظاىريًا بالموضوع.

 : Incubation ثانيًا: الحضانة

ىي مرحمة الفكرة االنعكاسية، نضع فييا المشاكؿ جانبًا لكف عقمنا مازاؿ يعمؿ عمييا في تمفيتيا، والشرط 
ة إلى المشكمة بشكؿ متكرر، الحضانة ال تعني أف ىنا ىو المحافظة عمى وعي منتفض مف تبلؿ العودالميـ 

تنسى أمر المشكمة أو القضية، وىي تساعد التفكير المتشعب، الذي يتناقض مع التفكير المتقارب في حساب 
 .الجواب الاحيح المقبوؿ اعتياديًا لمشكمة منطقية، وتعتمد عمى تأطير المشكمة في شكؿ مميز ومداتؿ جديدة

  :Illuminationاإلليام  ثالثًا: البصيرة أو

تشير ىذه المرحمة إلى إدراؾ فكرة مميزة فجأة، وتاور البايرة كوميض ضوء عاجؿ، ألف أجزاء اإللياـ 
تيرب ويمكف أف تفقد إذا لـ تسجؿ، لذا فالعديد مف المبدعيف يبقوف دفتر يوميات أو مبلحظات قريبًا منيـ طواؿ 

فيذه األفكار ليس ليا برنامج محدد، وقد تأتي في أي وقت مف النيار  الوقت لكي يسجموا أفكارىـ قبؿ أف تتتفي،
 أو الميؿ.

 :Verificationرابعًا: التحقق 

رغـ كونيا المرحمة األتيرة مف مراحؿ اإلبداع إال أنيا تعد بداية تطوة طويمة مف اناعة القرارات 
ار الفكرة المبدعة لمتأكد ما إذا كانت مكتممة المبدعة تجاه تطوير أو إنتاج أفكار وتدمات إبداعية، ىنا يتـ اتتب

 ومفيدة أو تتطمب شيئًا مف التيذيب والاقؿ، لتطبيقيا عمى أرض الواقع في المدرسة.
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 فيرى أف العممية اإلبداعية تمر بتمس مراحؿ ىي: Dubrin  2010ا أما دوبريف

 التي تحتاج إلى حؿ.الفراة أو االعتراؼ بالمشكمة: حيث يكتشؼ الفرد الفراة أو المشكمة  -1
الغمر: حيث يركز الفرد عمى المشكمة ويابح مشغواًل بيا، فيستدعي ويجمع المعمومات التي تبدو مرتبطة،  -2

 ويتوقع البدائؿ دوف تافيتيا أو تقييميا.
االحتضاف: يبقي الفرد المعمومات مجمعة في الذىف لفترة، وال يظير عميو أف العمؿ عمى المشكمة نشط ولكف  -3

 ور لديو يكوف مشغواًل بيا، فتبدأ المعمومات بالترتب في ذىنو بشكؿ منظـ ذو معنى بأنماط جديدة.البلشع
، أو تبلؿ  -4 البايرة: يظير فييا حؿ المشكمة كالفبلش في الذىف في وقت غير متوقع مثبًل: عمى وشؾ النـو

 الحماـ، أو بينما يركض.
لحؿ الذي تـ التواؿ إليو مفيد مستتدمًا المنطؽ، التحقؽ: يحاوؿ الفرد في ىذه المرحمة التأكد مف أف ا -5

 (Dubrin, 2010, p350). والتجريب لؤلفكار الجديدة

وبالعودة إلى المشكبلت التي تعترضنا تبلؿ حياتنا اليومية نبلحظ أف تفكيرنا في كثير مف األحياف يؤدي 
العممية اإلبداعية بمراحميا السابقة، فكثرة التفكير في المشكبلت المعقدة وعدـ القدرة عمى التواؿ إلى حموؿ فعالة 

التفكير فييا إلى وقت الحؽ، ولكف إلى أف يأتي ذلؾ  وفورية ليا تدفعنا في كثير مف األحياف إلى تأجيؿ عممية
الوقت يكوف تفكيرنا في حالة عمؿ مستمرة بطريقة الشعورية فكثيرًا ما تقفز الحموؿ إلى أذىاننا فجأة دوف سابؽ 
إنذار وندىش مف توامنا إلى ىذه الحموؿ، فاألفكار تكوف قد اتتمرت وترابطت في المخ وأابحت جاىزة لمتروج 

وعي إلى الوعي، وىنا البد لنا مف تسجيؿ ىذه األفكار أو مف التحقؽ السريع مف احتيا ألف إىماليا قد مف البل
 يؤدي إلى نسياننا ليا وضياعيا منا. 

 خصائص المدير المبدع: -5
يتاؼ المبدعوف بمجموعة مف التاائص الشتاية والعقمية والنفسية التي تميزىـ عف غيرىـ مف 

 وتة تتتمؼ مف مبدع إلى آتر، ومف تاائص المدير المبدع أنو:الناس، وذلؾ بنسب متفا

ادار األحكاـ. -6-0  يبحث عف المعرفة أيًا كاف مادرىا، ويعتمد عمى التفكير العممي في التحميؿ وا 
يقدـ عمى المتاطرة ويتحمؿ المسؤولية بأسموب عممي ويقظ، ويتمتع بالحرية في التفكير وغير تاضع  -6-2

 ذلؾ احتراـ وثقة اآلتريف بو.ألية ضغوط ذاتية ليضمف لو 
 واسع التياؿ ولديو القدرة عمى التنبؤ مما يمكنو مف إيجاد الحموؿ المناسبة لممشكبلت المطروحة. -6-3
 يتمتع بالقدرة والكفاءة والدافع باعتبارىا جميعيا عوامؿ متفاعمة، وذات أىمية في عممية اإلبداع. -6-4
 ث بشكؿ دائـ عف الطرؽ والحموؿ البديمة.إيجابي ومتفائؿ وال يتشى الفشؿ ويتعمـ منو، ويبح -6-5



 ;; 

     يستطيع تنمية قدرات األفراد التابعيف لو، والواوؿ بيـ إلى مستويات عالية مف الكفاءة والتبرة. -6-6
  .431، ص2010ارجاؿ، وآتروف، 

ؼ يتمتع بالقدرة عمى التكيؼ السريع اإليجابي والتعامؿ مع مقتضيات التغيير، وبإمكانو التعامؿ مع المواق -6-7
 الغامضة ألنيا تثير في نفسو الرغبة في البحث عف الحموؿ، وىو أحد أركاف اإلبداع.

ال يحب أف يفرض سمطتو عمى اآلتريف، فيو بعيد عف الحالة الضيقة التي تعد مادر تثبيط لمروح  -6-8
  75، ص2010وآتروف،    االعبيدي62، ص2006ة لمعامميف. اجمدة وعبودي، المعنوي

في المستحيؿ: فيو دائمًا يفكر بما يستطيع أف يقدـ، أما المدير التقميدي فيفكر  يفكر في الممكف وليس -6-9
 دائمًا بما ال يمكنو القياـ بو، ولديو الحجج والمبررات لعدـ إنجاز الشيء.

 يتحمؿ التبايف واالتتبلؼ مع اآلتريف، ويعتبره أمرًا طبيعيًا. -6-01
نت وسط مجموعة مف المتغيرات التي تبدو يحوؿ األزمة إلى فراة: فيو يبحث عف الفراة حتى لو كا -6-00

نما إلى تيدئتيا  لموىمة األولى أنيا تنبئ عف وقوع أزمة، وال يمجأ عادًة إلى تاعيد المواقؼ المتوترة؛ وا 
بحثًا عف إمكانية االستفادة منيا، بمعنى أنو يعمؿ عمى االنتقاؿ مف حالة الكارثة إلى حالة األزمة.. ومف 

ومف المشكمة إلى الحادثة.. ومف الحادثة إلى الحدث، فيو يسير في تفكيره عمى األزمة إلى المشكمة.. 
           تحويؿ المشكمة المتضتمة إلى مشكمة ىادئة مما يسمح بإمكانية التفكير بشكؿ أفضؿ.

  .105 -97، ص2006اتوفيؽ، 

 بالتالي يعتمد التفكير اإلبداعي لدى مدير المدرسة إلى حد ما عمى:

الشتاية: التي تتعمؽ بسعة التياؿ واإليجابية واالنضباط الذاتي والتوجو نحو المتاطرة والمثابرة تاائاو  -1
 في مواجية اإلحباط والنقص النسبي في قمؽ الحاوؿ عمى الموافقة االجتماعية.

 القدرات والميارات اإلدارية التي يمتمكيا ومنيا:  -2
ؿ ضمف المدرسة وفي حؿ المشكبلت تنظيـ العم ميارة االتااؿ مع الجيات التي يمكف أف تساعده في . أ

تبلفي األزمات والتادي ليا، ومف ىذه الجيات: المتتايف في مديرية التربية والمجتمع المحمي والمعمميف و 
 وأولياء األمور والتبلمذة.

 ميارة تحفيز األفراد لمعمؿ في فرؽ متعاونة لتقديـ أعمى مستويات األداء في مواجية التحديات. . ب
رة عمى التعامؿ مع التغيير، والتنبؤ بالمتاطر وتحديدىا والتعامؿ معيا واالستفادة مف الفرص التي القد . ت

 ترافقيا.

وأي مدير مدرسة يمكنو اكتساب ىذه التاائص والميارات وتعمميا وممارستيا مف تبلؿ استتدامو  
، ومف أساليب تأامة لديوالتقنيات واألساليب اإلبداعية التي تنمي ىذه التاائص عنده لتابح عادات م

 اإلبداع اإلداري األساليب اآلتية:
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 أساليب اإلبداع اإلداري: -6

"إذا استمريت بالقياـ بأداء ما تعودت عمى تأديتو، فسوؼ تحاؿ عمى ماكنت تحاؿ عميو دائمًا." ىذا 
      القوؿ المأثور يعني أنو إذا أردت الحاوؿ عمى حموؿ جديدة، فعميؾ أف تجرب تقنيات متتمفة. 

  .38، ص2009اآرمسترونغ، 

جراءاتيا الروتينية لـ تعد قادرة عمى الامود في وجو  واإلدارة المدرسية بتقنيات اإلدارة التقميدية وا 
التحديات والتغيرات المتسارعة التي تطاؿ مجاالت الحياة كافة وتااة المجاالت التربوية، مما يفسر ضرورة 

بة ُتمّكف اإلدارة المدرسية مف مواجية المشكبلت واألزمات المتتمفة التي قد اعتماد أساليب إدارية مبدعة ومناس
 تواجييا بفعالية، ومف اكتشاؼ فرص جديدة لتطوير العممية التعميمية في المدرسة، ومنيا األساليب اآلتية: 

 Six Thinking Hatsقبعات التفكير الست:  -8-1

 Sheth  2012، وىي بحسب شيث اDebono  1985ا القبعات الست تـ تاميميا مف قبؿ ديبونو
أداة تفكير فردية وجماعية، تندمج مع فكرة التفكير الجانبي المتوازي وترتبط بيا، فتمكف األفراد والجماعات مف 

والتفكير الجانبي ىو  (Sheth, 2012, P15) التفكير بالموضوع قيد المناقشة مف جياتو جميعيا بفعالية أكبر.
المنطؽ الذي يقدـ طرؽ جديدة لمنظر إلى المشاكؿ والتعاطي معيا مف الداتؿ وليس مف األماـ لتعزيز التغيير 

 ، وتقـو القبعات الست عمى تقسيـ التفكير إلى ستة أنماط، بحيث تتمكف Serrat, 2009, p2)واإلبداع واالبتكار 
التمط الذي يسبب تداتؿ األفكار وتشابكيا، ولكؿ قبعة لوف لو  دوف المجموعة مف استتداـ كؿ نمط عمى حدة

 :رمز وداللة تعبر عف شكؿ التفكير الذي تمثمو وىي

 الموف األبيض يعبر عف الافاء والنقاء وىي تعبر عف وجية النظر الموضوعية، والحيادية.: ءالقبعة البيضا .1
 والغيظ والعواطؼ، وىي تمثؿ وجية النظر العاطفية.الموف األحمر لمغضب ايحمر غضبًا  القبعة الحمراء:  .2
 فيي تركز عمى النواحي السمبية فقط. الموف األسود يوحي بالحزف، القبعة السوداء: .3
يجابي، فيي رمز لؤلمؿ والتفاؤؿ القبعة الصفراء: .4  والتغيير اإليجابي. الموف األافر مشرؽ وا 
ر والنمو والتاوبة، والقبعة التضراء رمز لبلبتكار الموف األتضر يدؿ عمى العشب الكثي: القبعة الخضراء .5

 واإلبداع واألفكار الجديدة.
تمعب دور التحكـ المنظـ لعممية التفكير واستتداـ القبعات األترى، فالموف األزرؽ بارد وىو : القبعة الزرقاء .6

  50 -49، ص2001لوف السماء التي تعمو كؿ شيء. اديبونو، 

وقبعات التفكير الست تساعد عمى تفعيؿ مقدرة تفكير األفراد كفريؽ، ومف الفوائد الرئيسة ليا أنيا: قابمة 
لبلستتداـ في ثقافات متتمفة، وتروج لمتفكير التعاوني، وتشحذ التركيز، وتيسر التوااؿ، وتقمؿ الاراع بيف 



 ;= 

دراسة مف جياتو جميعيا، وتحسف االكتشاؼ، األفراد ضمف الفريؽ، وتمكف مف التقييـ الشامؿ لمموضوع محؿ ال
 (Serrat, 2009, p4) .وتعزز اإلبداع واالبتكار، وتوفر الوقت، وتزيد اإلنتاجية

بالتالي قبعات التفكير الست أسموب إداري إبداعي فردي وجماعي فعاؿ يمكف استتدمو أثناء التعامؿ مع 
جميعيا االحقائؽ والمعمومات، والمشاعر واالتجاىات، والفرص األزمات، فُيمكف مف النظر إلى األزمة مف جياتيا 

واإليجابيات، والمعوقات والمتاطر، والتجديدات والتغييرات الممكنة  مما يساعد عمى االبتعاد عف أساليب التفكير 
ة، أحادية الجانب واالتجاه نحو وجية نظر أكثر شمولية لؤلزمة محؿ الدراسة، ومف ثـ التواؿ إلى حموؿ مفيد

 .ومبدعة، وسريعة، وبرؤية جماعية

 Forced Relationships العالقات اإلجبارية: -8-2

يعتمد ىذا األسموب عمى مقارنة المشكمة بشيء آتر قد تكوف لو عبلقة أو مشابية بالمشكمة أو ال تكوف 
حموؿ  نيائيًا، ثـ الحاوؿ عمى نظرة جديدة وحؿ جديد، وىو جيد االستتداـ، وبتااة عند عدـ الواوؿ إلى

متطورة أو عند شح األفكار المطروحة لممشكمة تحت الدراسة، حيث يتـ التوقؼ عف التفكير في المشكمة نفسيا، 
وارؼ الذىف إلى التفكير بطريقة أترى قد تقود إلى الحؿ الجيد، مثبًل: التدتيف في األماكف العامة يمثؿ إحدى 

ال يستجيب ليا المدتنوف، فإذا تاورنا المشكمة في األساس المشكبلت العوياة لممجتمع، ومازالت حموليا تقميدية 
ىي التدتيف، فكيؼ نبتكر حمواًل إبداعية لممشكمة؟ وىنا يمكف تحفيز العقؿ إليجاد عبلقات ممكنة بيف التدتيف 

يدة. وأي شيء آتر نقترحو كالسيارة مثبًل وىذه النظرة الجديدة لمتعامؿ مع المشكمة قد تقودنا إلى حموؿ أايمة ومف
  .67 -66، ص2002االحيزاف، 

  Delphi Technique :أسموب دلفي -8-3

بأنو: تقنية  Habibi & et.alحبٍبً وآخزون و Listone & Turoffتوروؼ وليستوف  كؿ مف عرفو
 .لتنظيـ عممية االتااؿ بيف أفراد المجموعة، فتسمح لمجموعة األفراد ككؿ بالتعامؿ مع المشكمة المعقدة

    (Listone, et.al, 2002, p3) (Habibi, et.al, 2014, P8) 
وىدفو األساسي ىو الحاوؿ عمى إجماع موثوؽ مف آراء التبراء حوؿ الموضوع باالعتماد عمى سمسمة 

    مف االستفتاءات المركزة مع دمج األفكار المتفؽ عمييا مف قبؿ أفراد مجموعة التبراء.
                         (Habibi, et.al, 2014, P8) (Day & Bobeva, 2005, P1) 

عمى اتتيار أحد األفراد كمنسؽ، بشرط أف يكوف عمى دراية كبيرة بكيفية تطبيقو، وكذلؾ يتـ  يقـوو وى
اتتيار مجموعة مف التبراء في الموضوع أو الفكرة المطروحة لمتقييـ، ويقـو المنسؽ باستبلـ إجابات التبراء 

التتبلؼ في آراء التبراء الذيف ال منفردة، ثـ يقـو بتفريغيا في جداوؿ أو أشكاؿ بيانية تبيف مدى االتفاؽ أو ا
يعرفوف بعضيـ بعضًا، حيث يكوف اتااليـ بالمنسؽ فقط، وبعد ذلؾ يقـو المنسؽ بعمؿ ممتص لمنتائج التي 



 ;> 

تواؿ إلييا التبراء، ثـ يرسؿ بعد ذلؾ ىذا الممتص إلى كؿ تبير، ويسألو إذا ما كاف اليزاؿ متمسكًا بوجية 
ـ ال؟ وىؿ ىناؾ تعديبلت أو تغييرات يود إدتاليا إلى رأيو السابؽ أـ ال؟ ويكرر نظره تجاه الفكرة محؿ الدراسة أ

ىذه العممية عدة مرات إلى أف ياؿ إلى ثبات نسبي في اآلراء، ومف العيوب التي تؤتذ عمى ىذا  المنسؽ
رىاؽ التبراء بإعادة المقابمة م      رات عدة.األسموب تباعد التبراء والمجيود الكبير الواقع عمى المنسؽ وا 

والمفتاح الرئيس لنجاح ىذا األسموب يكمف في اتتيار التبراء المشاركيف، فيو   .67 -66، ص2004اتوفيؽ، 
يعتمد عمى المعرفة التي يمتمكيا أعضاء المجنة والتعاوف فيما بينيـ؛ لذا مف الضروري أف تتضمف المجموعة 

 (Gordon, 1994, P7) أشتااًا يتوقع منيـ أفكار ثمينة ومفيدة.

وبالتالي ىو أسموب إبداع فردي فكؿ فرد مف التبراء يضع البدائؿ ويناقشيا بمفرده دوف أف يجتمعوا معًا 
لممناقشة وجيًا لوجو، وتفعيمو ضمف المدرسة يتطمب أف يكوف أحد أفرادىا حاابًل عمى تدريب معمؽ عمى 

مف تحقيؽ أىدافو بشكؿ فعاؿ، أما التبراء فينبغي استتدامو مثؿ: أحد اإلدارييف أو المدير نفسو وذلؾ لكي يتمكف 
أف يكونوا متتاايف في جميع المجاالت ذات العبلقة بالموضوع قيد البحث، ويمكف أف يكونوا متتاايف 
معينيف مف قبؿ مديرية التربية، أو أساتذة جامعييف أو معمميف ذوي عبلقة ومعرفة بو، وبما أنو يحتاج إلى وقت 

لتطبيؽ، بالتالي يمكف اعتماده في بداية العاـ الدراسي عند التتطيط لسير العممية التعميمية طويؿ تبلؿ عممية ا
تبلؿ العاـ، أو في عممية إدارة األزمات التربوية وذلؾ تبلؿ مرحمة التنبؤ بيا والتتطيط لمواجيتيا حيث يكوف 

 ضغط الوقت أقؿ منو في المراحؿ البلحقة لؤلزمة.

 Graph of the Tree: الرسم البياني لمشجرة -8-4
يستتدـ ىذا األسموب في حالة القضايا والمشكبلت المعقدة والمطموب إجراء تجزئة ليا، وذلؾ باعتماد 
سمسمة األثر والنتيجة الماذا.. لماذا  اكيؼ.. كيؼ ، ومستتدميف في ذلؾ الرسـ البياني إليضاح إمكانية تفتيت 

 كف إدارتيا، وتستتدـ تبلؿ األزمات وفقًا لمتطوات اآلتية:القضية أو المشكمة إلى أنظمة ومشكبلت فرعية يم

 استتداـ افحة تالية تمامًا، ورسـ مستطيؿ فارغ عمى يميف الافحة. .1
 تحديد األزمة الرئيسة موضوع البحث، ووضعيا ضمف المستطيؿ السابؽ. .2
 سؤاؿ مجموعات العمؿ عف كيفية حدوث األزمة عمى أف تكوف اإلجابة عمى ىيئة مشكبلت فرعية.  .3
 وضع كؿ إجابة في مستطيؿ مستقؿ. .4
 واؿ ىذه المشكبلت بتطوط مع مستطيؿ األزمة الرئيسة. .5
 سؤاؿ مجموعات العمؿ عف كيفية حدوث المشكبلت الفرعية. .6
يمكف تنفيذىا بيانيًا اكيؼ.. كيؼ  أو حتى يتـ إبراز األسباب االستمرار في العمؿ حتى يتـ التواؿ إلى تطة  .7

  .62، ص2003، 1الرئيسة بيانيًا الماذا.. لماذا . االايرفي
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وفي حاؿ تـ استتداـ ىذا األسموب مف قبؿ مدير المدرسة أثناء التعامؿ مع األزمات فإنو يساعده عمى 
في المشكبلت الفرعية المترتبة عمى األزمة األساسية  تنظيـ عممية التفكير، وعمى الغوص في التفاايؿ والبحث

وأسبابيا وحميا، وبالتالي حؿ األزمة التي تعاني منيا المدرسة، وىو أسموب سيؿ التطبيؽ يمكف ألي فرد أف 
يتدرب عميو ويتقنو ويعتمده في حؿ األزمات التي تعترضو أو تعترض منظمتو، واستتدامو مف قبؿ فرؽ العمؿ 

يعتبر أكثر فاعمية فيو يمكّنيـ مف رؤية جوانب األزمة جميعيا، أما المدير بمفرده قد يركز عمى ضمف المدرسة 
 جوانب معينة في األزمة ويغفؿ أترى.

 :Mind Mapخريطة العقل "التنوير الذىني"  -8-5

لتنظيـ وىيكمة األفكار والمفاىيـ والمعمومات، وىو   Bozan  1969ا وضع ىذا األسموب مف قبؿ بوزاف
عداد جداوؿ األعماؿ، أو عند مكف اُيمّكف مف وضع التطط واتتاذ القرارات، وي ستتدمو عند كتابة التقارير وا 

 التعامؿ مع المشكبلت أو األزمات التي تعترض سير العمؿ.

معمومات مركبة يمكف أف تساعد  بأنو: تبلاة بارية ال تطية مف Murley  2007مورلي ا وعرفو
 (Murley, 2007, P 175) عمى اإلبداع والتنظيـ واالنتاج والتذكر.

أكبوديت و  Pugalendhi & Nakkeeran  2011ف ايراناكبوغاليندىي و  وكذلؾ عرفو كؿ مف
مرتبة حوؿ بأنو تتطيط يستتدـ لتمثيؿ الكممات واألفكار والمياـ أو أي مواد مرتبطة أو  Akpodiete  1992ا

  كممة دليمية أو فكرة مركزية، ويستعمؿ لتاور وتانيؼ وتركيب وتحميؿ األفكار والمفاىيـ المعقدة.

(Pugalendhi & Nakkeeran, 2011, P2) (Akpodiete, 1992, P1) 
وتريطة العقؿ تبنى عمى فكرة أف الدماغ مكوف مف نافيف أيمف وأيسر، لكؿ منيما ميامو التااة 

 عنيا، لذلؾ ىي تستتدـ كبل النافيف لزيادة احتفاظ الذاكرة بالمعمومات وزيادة معدالت إنتاج األفكار.المسؤوؿ 
(Meier, 2007, P1)  وىي قابمة لمتطبيؽ في كؿ مجاالت الحياة، فيي تحسف التعّمـ وتوضح التفكير مما يحسف

 (Mento, et.al, 1999, P4) األداء البشري بشكؿ عاـ.

 تبلؿ األزمات وفقًا لمتطوات اآلتية: استتدامياويكوف 

 إحضار مجموعة أقبلـ ممونة، وورقة بيضاء كبيرة ووضعيا في الوضع األفقي. -1
 التي ستمثؿ الاورة المركزية.مة التي سترسـ ليا تريطة العقؿ، تحديد األز  -2
 جمع المواد أو البحوث أو المعمومات البلزمة. -3
 ثؿ األزمة الرئيسة، واستتداـ التعبيرات واألبعاد واأللواف.رسـ اورة في مركز الورقة، واتتيار كممة تم -4
جعؿ الفروع األقرب إلى الاورة أكثر سمكًا والتااقًا بالاورة الرئيسة، لتعبر عف األفكار الفرعية ووضع كممة  -5

 واحدة عمى كؿ فرع والتعبير عنيا باورة.
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المعمومات المرتبطة باألزمة، واستتدـ  رسـ تطوط أقؿ سماكة تتفرع عند نياية كؿ فرع مناسب لتوضع عمييا -6
 الاور واأللواف كمما أمكف.

 جمع كؿ األفكار، ثـ مراجعتيا أو إعادة تنظيميا، أو تنقيحيا كمرحمة ثانية أو مرحمة فكرية أكثر تطورًا. -7

 بالتالي تستتدـ تريطة العقؿ مجموعة الميارات العقمية مكتممة _الكممات، والتياؿ، واألرقاـ، والمنطؽ،
 واالتزاف، والاور، والقوائـ، والتفاايؿ، واأللواف، والمكاف_ بأسموب فريد شديد التميز. 

  89 -88، صتابوزاف وآتروف، د.

ومما سبؽ نبلحظ أف تريطة العقؿ أسموب ممتع في التفكير والتعبير عف األفكار وتنظيميا، تعتمد عمى 
ئ، مما يرسخ المعمومات في الذىف ويسيؿ تذكرىا، استتداـ ميارات نافي المخ األيمف واأليسر بشكؿ متكاف

ويمكف استتداميا مف قبؿ األفراد ومف قبؿ فرؽ العمؿ، ويستطيع مدير المدرسة استتداميا تبلؿ االجتماعات 
المدرسية لرسـ وتحديد تطة عمؿ المدرسة وأىدافيا، أو لمتعامؿ مع المشكبلت واألزمات التي قد تعترضيا تبلؿ 

  العاـ الدراسي.

 :Synectics التآلف بين االشتات -8-6

قـو عمى ي ووى Prince  1944ا نسبر مف قبؿ   2009كما ورد في جرواف اا األسموب وضع ىذ
أساس استتداـ الفنوف الببلغية االمجاز أو االستعارة  وقوانيف المنطؽ اقياس التمثيؿ أو التنظر  في إطار 

قـو عمييا أف يتي لومف المبادئ األساسية ا ،لممشكبلتمنيجي مف أجؿ الواوؿ إلى نتائج أو حموؿ إبداعية 
المشكمة غير المألوفة يمكف استيعابيا وفيميا بشكؿ أفضؿ عند التفكير فيما يناظرىا أو يشبييا في المتزوف 

وتتضمف عممية التوفيؽ والربط بيف العناار المتتمفة  ، 197، ص2009. اجرواف، المعرفي لمفرد أو الجماعة
نشاط، أوليما يسعى إلى جعؿ ما ىو غريب مألوفًا، وثانييما يستيدؼ جعؿ ما ىو مألوؼ غريبًا نوعيف مف ال

  .86، ص1996وفاروؽ،  األفكار، والمشاعر....إلخ . اجبرارؤية جديدة لمعالـ، والناس، و 

ض ويستند أسموب تأليؼ األشتات إلى التفكير القياسي، فيو يشجع القابمية لمعيش مع التعقيد والتناق
الظاىر، ويشجع التتميف والسموؾ اإلبداعي ويساعد الناس في اكتشاؼ إمكانياتيـ العقمية وتجميع المعمومات بما 

 (Gonzalez, 2001, P33)يمكنيـ مف تمؽ الحموؿ الجديدة والمبدعة. 

تشبيو "المضتة"  تولدت العديد مف الحموؿ اإلبداعية ، مثبًل: طبؽ وليـ ىارفيا األسموب و باستتداـ ىذ
 Oush (1986)عمى القمب، وىذا أدى إلى اكتشاؼ النظاـ الدوري لمجسـ، وكذلؾ ساعد استشاري اإلبداع أوش 

شركة حاسبات آلية تشؽ طريقيا بجيد بتطبيؽ تشبيو "المطعـ" عمى عمميات الشركة مما جعميا تنطمؽ بقوة وتحقؽ 
  .326، ص2001النجاح. اكاميروف، 
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ف متيمتنا األدباء والشعراء االستعارات والكنايات في كتاباتيـ فأبدعوا فييا، وقربوىا م ولطالما استتدـ
ينطبؽ ىذا األمر عمى أسموب تأليؼ األشتات، واستتدامو مف قبؿ اإلدارييف تبلؿ بطريقة سيمة ومحببة، و 

مف تبلؿ مطابقتيا األزمات ُيمكف أف يسيؿ عمييـ رؤية األزمة ميما كانت اعبة ومعقدة بشكؿ أوضح وأسيؿ 
 مع أشياء ألفوىا في متزونيـ المعرفي، وبالتالي يسيؿ عمييـ عممية الحؿ بشكؿ كبير. 

 :Fish Boneمكة عظم الس -8-7

ُيعّرؼ أسموب عظـ السمكة بأنو: تقنية لتحميؿ عمميات العمؿ وفاعميتيا، ويسمى أيضًا تتطيط إشكاوا 
Ishikawa Diagram 2012كما ورد في بوس ا   Bose إشكاوا ألنو اتترع ودمج مف قبؿ Ishikawa  وىو

وييدؼ ىذا األسموب لمتواؿ إلى أساس األزمة وليس فقط ، (Bose, 2012, P18)تبير مراقبة جودة ياباني. 
 تأثيراتيا حيث يساعد فريؽ العمؿ في التركيز عمى األزمة لمتواؿ إلى إجماع بشأنيا، فيي:

 تشبو الييكؿ العظمي لمسمكة. -1
 أسباب األزمة.تركز عمى  -2
 تؤكد عمى اتااؿ المجموعة والتفكير بإبداع. -3
  (Corr, 2008, P1).تحفز المناقشة -4

يستتدـ أسموب عظـ السمكة لتقدير التطر الكمي المترتب عمى حدث ما بتحديد األسباب ذات العبلقة، و 
سمح بتنظيـ إجراءات فيو تتطيط سيؿ التطبيؽ نسبيًا، يسمح بتقدير األسباب األساسية والثانوية لمحدث، وي

     .المعالجة عمى مناطؽ الضعؼ باالعتماد عمى األسباب فيساعد في التدرج بالمعالجة تبعًا لدرجة التطر
(Ilie & Ciocoiu, 2010, P20) 

 ولوضع رسـ بياني عمى شكؿ سمكة تبلؿ التعامؿ مع األزمات يجب اتباع التطوات اآلتية:

 تحديد األزمة. -1
 الجماعة حوؿ األزمة وتسجيميا عمى التط األفقي الرئيس لمسمكة.الحاوؿ عمى موافقة  -2
إضافة عظاـ رئيسة كي تمثؿ األسباب العامة لؤلزمة، وكتابة أسماءىا في مبلحظات قابمة لماؽ، ولاقيا  -3

 عمى العظاـ الرئيسة.
 المناسبة. تانيؼ واكتشاؼ األسباب التي تؤكد وجود األزمة، وتحريؾ العظاـ المماقة الجديدة نحو الفئة -4
  .253، ص2004كتابة األسباب مباشرة عمى العظاـ ضمف الفئات المناسبة لممناقشة. اغاتو،  -5

في حاؿ استتداـ ىذا األسموب مف قبؿ مدير المدرسة وفرؽ العمؿ فييا فإنو يمكنيـ مف تحديد األزمة و
كنيـ مف وضع الحموؿ المناسبة بشكؿ واضح ودقيؽ، وينظـ عممية تفكيرىـ فييا فيحدد أسبابيا بشكؿ مفاؿ، وُيم

 ليا، بالتعامؿ مع كؿ سبب عمى حدة بحسب درجة تطورتو ليتـ الواوؿ إلى حؿ األزمة كاممًة. 
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يستتدـ ىذا االسموب بشكؿ رئيس لتحسيف أو تعديؿ المنتجات، مف تبلؿ مطابقتيا مع سمسمة مف 
  (Sefertzi, 2000, P7) .الكممات أو األفعاؿ أو الافات أو العبارات الموجودة ضمف قوائـ التدقيؽ والمراجعة

حيث اعتمد ىذا األسموب كطريقة مبسطة في توليد  ((Osborn وأفضؿ ىذه القوائـ قائمة أوسبورف
كمثير أو منبو بشأف المشكمة وماىي التي تعمؿ ما يشبو القائمة المعدة مسبقًا، األفكار، وىو يقـو أساسًا عمى 

الحموؿ الممكنة ليا؟ وتعتمد ىذه الطريقة اعتمادًا وثيقًا عمى القدرات الفكرية والمعرفية والسمات الشتاية لمفرد 
 . المبدع وعمى قدرتو عمى التحميؿ واالستنباط والمرونة في طرح األفكار وتغييرىا أو تعديميا عند المزـو

. وبعبارة أترى يتعيف عمى الفرد الذي يستتدـ ىذا األسموب أف يسأؿ نفسو عددًا مف  86، ص2013االحماي، 
األسئمة حوؿ الطرؽ التي يمكف مف تبلليا تناوؿ عناار المنتج الذي يحاوؿ تطويره أو المشكمة التي يعاني 

 منيا، وىذه األسئمة مثبًل:

 ىؿ يمكف وضعيا في استتدامات أترى؟ 
 يا؟ىؿ يمكف إجراء تعديؿ عمي 
 ىؿ يمكف إجراء تحوير عمييا؟ 
 أو تاغيرىا؟ ىؿ يمكف تعظيميا؟ 
 ىؿ يمكف إحبلؿ عنار محؿ عنار آتر فييا؟ 
  ىؿ يمكف عكسيا؟ 
 ىؿ يمكف إعادة ترتيب أجزائيا؟ 
 70، ص2004وأندرسوف،  ىؿ يمكف ضميا؟ اكنج  

وتبلؿ التعامؿ مع األزمات يمكف مف تبلؿ كؿ بند مف البنود السابقة لفت انتباه فريؽ العمؿ إلى 
لى العوامؿ المتعمقة بيا، ومف ثـ الواوؿ  التغييرات أو التعديبلت التي يمكف إدتاليا إلى األزمة محؿ التفكير وا 

ل ى وضع جديد متتمؼ كميًا عما كاف موجودًا إلى حؿ مبدع  أو طريقة فعالة لمتعامؿ مع األزمة موضع النقاش، وا 
 سابقًا.

باإلضافة إلى ىذه األساليب ىناؾ أساليب إبداع إداري أترى ومنيا أسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة و 
وأسموب العاؼ الذىني، وىما يشكبلف محورًا أساسيًا لمفاؿ الرابع باإلضافة إلى أنيما محور الجانب العممي 

اتتيارىما ألسباب عدة منيا سيولة تطبيؽ ىذه األساليب، وقمة تكمفتيا المادية، وعدـ تطمبيا  ليذه الدراسة، وقد تـ
مكانية  وقت طويبًل أو جيدًا كبيرًا تبلؿ التطبيؽ، وتماشييا مع عمميات إدارة األزمات التربوية ضمف المدرسة وا 

مكانية تدريب المديريف عمى كيفية تطبي قيا واالستفادة منيا في التعامؿ األمثؿ مع استتداميا في جميع مراحميا، وا 
 األزمات التي قد تتعرض ليا مدارسيـ.
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 رابعالفصل ال

 إدارة األزمات التربوية

 مقدمة: -

المتسارعة التي تعاؼ بواقعنا السوري و  وضاع الطارئةأابحت األزمات التربوية في ظؿ الظروؼ واأل
 مدارسنا يفرض ثقمو عمىواقعًا  والثقافية والتربوية والسياسيةواألمنية االقتاادية و عمى المستويات كافة االجتماعية 

ويترؾ آثاره التطرة عمى العممية التعميمية بمدتبلتيا وعممياتيا ومترجاتيا ىذه اآلثار  ،بمراحميا التعميمية المتتمفة
ال تقتار عمى األجياؿ الحالية فقط، بؿ تمتد لتشمؿ األجياؿ القادمة أيضًا؛ فحدوث أي تمؿ في أي مكوف مف 

ىذا يفرض حتى بعد انتياء األزمة وانحسارىا، و ىذه المكونات سيترتب عميو نتائج تطرة عمى المجتمع ومستمرة 
ؿ إلى أفكار تواف مف التمك  باعتماد أساليب إدارية إبداعية  مع ىذه األزمات التعامؿضرورة عمى مدير المدرسة 

 وحموؿ مبدعة تزيؿ ىذه األزمات مف جذورىا وتعود بالوضع في المدرسة إلى حالتو الطبيعية.
 تاائصبينو وبيف مفيومي الكارثة والمشكمة، و لفرؽ ، وامفيـو األزمةوضح في ىذا الفاؿ وسن
إدارة  عممية مراحؿتيا، و أىمية إدار يا، و أنواعيا، و أسباب، و التربوية ةاألزم مفيـواتيا، وكذلؾ تانيفاألزمات، و 

 ، وفريؽ إدارة األزمات التربوية.األزمات التربوية

 CrisisB مفيوم األزمة -1
إلى مواقؼ طارئة وحرجة وحساسة تتطمب اتتاذ  يتعرض الفرد، والجماعات، والمنظمات، والمجتمعات

وازدادت اآلثار السمبية المترتبة عمييا  ،ت حدتيارتفعتجاىؿ إنذاراتيا ا فإذا تَـّ  ،إجراءات فورية وحاسمة بشأنيا
 .يطمؽ عمى ىذه المواقؼ األزماتوأابح مف الاعب الوقوؼ في وجييا والتادي ليا، 

 -ويعني ،"crino" كرينو حيث يرجع إلى الماطمح اليوناني ،نشأ مفيـو األزمة في نطاؽ العمـو الطبيةو 
وىي لحظة مرضية محددة لممريض يتحوؿ فييا إلى األسوأ أو األحسف تبلؿ  ،"Turning point" نقطة تحوؿ

 . 9، ص2008اجاداهلل،  فترة زمنية وجيزة
وىذا التعريؼ يعكس بشكؿ كبير وواضح تطورة موقؼ األزمة، وضرورة التدتؿ السريع والمنظـ 

ئ وتجعؿ الفرد عمى حافة الموت إال أنو في حالة لمواجيتيا، فاألزمة القمبية مثبًل تحدث بشكؿ مفاجئ وطار 
 التدتؿ السريع والمناسب مف قبؿ األطباء يمكف تبلفي حدوث الموت، والعودة بالمريض إلى الحالة الطبيعية.

عمـ السياسة  :لـ يقتار عمى العمـو الطبية بؿ امتد ليدتؿ في نطاؽ العمـو األترى مثؿاألزمة مفيـو و 
األزمة االقتاادية كوعمـ االقتااد "األزمات االقتاادية"  ،وعمـ النفس "األزمات النفسية" ،"األزمات السياسية"

 إلخ.وغيرىا مف األزمات االقتاادية التي اجتاحت بمداف أترى عدة ... ،وأزمة منطقة اليورو ،األمريكية
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وقت مف التطر والاعوبة واالرتباؾ الكبير  :بأنيا (Oxford) جـمع يافعرّ فتعددت تعريفات األزمة  قدو 
 .(Wehmeier, 2007, p364).اتتاذ قرارات مايريةتحتاج  وأمشكبلت تواجو العندما 

 كما ورد في Mour & Kottman  مور وكوتماف :مثؿ ،تبعًا ألثرىا عمى الفرديا مف عرف الباحثيف ومف
برأييما: نوع مف الضغط الشديد الذي يؤثر عمى قدرة الفرد عمى التفكير، والتتطيط  ييف  2008أبو ناار ا

 والتعامؿ بفاعمية مع ىذه المواقؼ. ويمر األفراد تبلؿ األزمة بأحداث متتالية ال يمكف التنبؤ بيا ىي:

 يعيشوف حدثًا فجائيًا تااًا. -1
 يدركوف الحدث عمى أنو تيديد مثير لمقمؽ والغضب. -2
 ابتيـ غير منظمة وغير فعالة.تكوف استج -3
  .143، ص2008. اأبو ناار، عنو استراتيجيات مواجية لمعالجة الموقؼ والضغط الناشئ روفطو ي -4

بأنيا: حدث أو وضع اعب لدرجة ال تطاؽ حيث يتجاوز إمكانات  James   2008ا جيمسيعرفيا و 
 (James, 2008, P3) ة وآليات التكيؼ لديويالفرد الحال

الذي يرى أف األزمات أابحت سمة مف  "ألبريتت"ومنيـ مف عرفيا تبعًا ألثرىا عمى المنظمة مثؿ 
الحدث السمبي الذي ال يمكف تجنبو ميما كانت درجة استعداد المنظمة،  :سمات الحياة المعاارة، واألزمة ىي

  .1، ص1998والذي يمكف أف يؤدي إلى تدميرىا أو عمى األقؿ إلحاؽ الضرر بيا. األبريتت، 

بأنيا: حالة مف الييجاف المفاجئ في المنظمة أو المؤسسة وتستوجب  فعرفيا David  2010ا وأما دافيد
 (David, 2010, P58) . اتتاذ قرار حيوي بشأنيا في أقار وقت ممكف

حدث سمبي وغير متوقع يايب الفرد  يدؿ عمى: األزمةنستنتج مف تبلؿ التعريفات السابقة أف مفيـو و 
إجراءات فورية لمواجيتو ولمتتفيؼ مف حاسمة، وتنفيذ ويتطمب اتتاذ قرارات  ،ويمحؽ الضرر بيما ،أو المنظمة
 ، وىو يتطمب تعاوف جميع الجيات واألطراؼ ذات العبلقة باألزمة المتأثرة والمؤثرة بيا.أثاره المدمرة

الضرر مشكمة والكارثة رغـ أف ىذه المفيومات تتتمؼ مف حيث حجـ ىناؾ تمط بيف مفيـو األزمة والو 
، وىذا التمط قد يؤدي إلى اتتاذ إجراءات واإلجراءات البلزمة لمتادي ليا ،كمفة االقتااديةتوال ،المترتب عمييا

 وتعامؿ إداري غير سميـ مع كؿ منيا، فالتطأ في التشتيص يؤدي غالبًا إلى أتطاء في تطوات المعالجة.

 :والكارثة الفرق بين مفيوم األزمة ومفيومي المشكمة -2
 :عمى الشكؿ اآلتيكؿ مفيـو مف ىذه المفاىيـ الثبلثة مف الميـ التمييز بينيا  لتحقيؽ التعامؿ السميـ والفعاؿ مع 

عائؽ أو مانع يحوؿ بيف الفرد واليدؼ الذي يسعى إلى تحقيقو، وتعبر  :بأنيا Problem المشكمةؼ تعرّ 
المشكمة عف حدث لو شواىد وأدلة تنذر بوقوعو بشكؿ تدريجي غير مفاجئ يجعؿ مف السيولة إمكانية التواؿ 



 << 

ال تكوف  ابشأنيا، والعبلقة بيف المشكمة واألزمة وثيقة الامة، فالمشكمة قد تكوف سبب األزمة ولكني الحموؿألفضؿ 
  .76، ص2008أحمد، و  األزمة ذاتيا. اعياارة

            ال تمثؿ األزمة بجميع جوانبيا، بالتالي المشكمة تمثؿ مرحمة مف مراحؿ األزمة، ولكنيا 
قد تبدأ العديد مف األزمات باعوبات مع تمميذ  ، وعمى الاعيد التربوي 11، ص2009رمضاف وآتروف، ا

، وقد يفشؿ اً تتفاقـ مع األياـ، وىنا يمكف أف تفيـ األزمة عمى أنيا عممية وليست حدثواحد، أو بمشكمة منعزلة 
طاقـ المدرسة في التعرؼ عمى المشكبلت التي مف الممكف أف تتطور إلى أزمة في حاؿ تجاىميا، وفي بعض 

ؿ االستجابة الظروؼ التعرؼ المبكر عمى إمكانية حدوث األزمة يمكف أف يمنعيا، أو يقمؿ مف أثرىا مف تبل
 .(Cornell & Sheras, 1998, p297)السريعة ليا. 

كما وردت في  بحسب المنظمة الدولية لمحماية المدنيةفيي  Catastropheأو  Disaster أما الكارثة
: حادثة كبيرة ينجـ عنيا تسائر كبيرة في األرواح والممتمكات، وقد تكوف طبيعية مردىا  2006حواش وعبداهلل ا

إلى فعؿ الطبيعة مثؿ زلزاؿ أو بركاف، وقد تكوف اناعية أو كارثة فنية مردىا فعؿ اإلنساف سواًء كاف إراديًا أو ال 
ة أو المستوى الدولي إذا كانت قدرة إراديًا، مثؿ: تسرب مفاعؿ نووي، وتتطمب مواجيتيا معونة الحكومة الوطني

  . 2، ص2006مواجيتيا تفوؽ القدرات الوطنية. احواش وعبداهلل، 

مف أاعب التحديات التي تؤثر  دتحدث بشكؿ مفاجئ، وتع أنياتتشابو الكوارث مع األزمات في بالتالي 
وتسائر مادية  عنيا أتطار وينتج ،أعـ وأكبر حجماً وتتتمؼ عنيا بأنيا  ،عمى أكبر وأقوى الدوؿ في العالـ

عف أزمات كانت موجودة سابقًا في المجتمع إال أنيا كانت  في كثير مف األحياف تكشؼيمكف أف و  ،فادحة وبشرية
ط ضعؼ في اإلدارة مف حيث تأدية وظائفيا األساسية مف تتطيوجودىا إما في فترات مف السكوف ساعد عمى 

 ىذه المجتمعات. إداراتساد اإلداري والمحسوبية في بعض و تفشي الف، أورقابة ومتابعة توجيوو وتنسيؽ  تنظيـو 

 ،كمفة االقتااديةتوالالضرر المترتب عمييا، حجـ  حيث الثبلث مف اىيـيمكف ترتيب ىذه المفومما سبؽ 
 ،: المشكمة_ األزمة_ الكارثة، فالمشكمة أتؼ أثرًا مف األزمةتيواإلجراءات البلزمة لمتادي ليا عمى الشكؿ اآل

جراءات أقؿ لمتادي ليا وتتطمب تكمفة  ،في حيف أف الكارثة أشد أثرًا مف األزمة ،وتتطمب تكمفة اقتاادية وا 
جراءات أ أكبر اقتاادية ، وتتاؼ األزمات بتاائص عامة تميزىا عمى كثر لمتادي ليا ولموقوؼ في وجيياوا 

 الشكؿ اآلتي:

  خصائص األزمات:-3
في طبيعتيا ونتائجيا وطرؽ وأساليب عبلجيا حيث ال توجد أزمة تتتمؼ كؿ أزمة عف األزمات األترى 

 تشبو األترى إال أف األزمة بشكؿ عاـ تتميز بمجموعة مف التاائص عمى الشكؿ اآلتي:

 المفاجأة العنيفة والشديدة لدرجة أنيا تكوف قادرة عمى شد انتباه جميع أفراد التنظيـ. -1



 <= 

 ،2003االموزي، . وقوى الماالح المؤيدة أو المعارضة ليا ،وأسبابياالتعقيد والتشابؾ والتداتؿ في عناارىا،  -2
  . 201ص

الضغط مف وسائؿ اإلعبلـ في مع زيادة  ،فاألحداث في تتابع مستمر لمتعامؿ معيا: ضيؽ الوقت المتاح -3
  والمواطنيف والجيات الفاعمة األترى.

مما يجعؿ مف الاعب تحديد ما يحدث، نيا مما يكوف ىناؾ نقص في المعمومات أو فائض  عدـ اليقيف: غالباً  -4
 لخ.ة...إمف يجب أف يشارؾ في إدارة األزمو ما ينبغي أف يتـ، و 

وابتكار نظـ تمكف مف استيعاب ومواجية  دارية الروتينيةتروجًا عف األنماط التنظيمية اإلتيا تستوجب مواجي -5
 (Cronvall & Sundelius, 2003, p3) الظروؼ الشديدة المترتبة عمى التغيرات الفجائية.

 في إطار مناخ تنظيمي يادرجة عالية مف التحكـ في الطاقات واإلمكانات وحسف توظيفأيضًا مواجيتيا تتطمب  -6
يتسـ بدرجة عالية مف االتااالت الفعالة التي تؤمف التنسيؽ والفيـ الموحد بيف األطراؼ ذات العبلقة.  سميـ

  .50، ص2007احمادات، 
التاائص نستنتج أنيا تنطبؽ بمعظميا عمى األزمات التربوية التي تتعرض ليا مف تبلؿ التمعف بيذه 

مدارسنا في ظؿ األزمة الحالية التي تعاؼ بالببلد، فيذه األزمات غالبًا ما تحدث بشكؿ مفاجئ في ظؿ نقص 
طاقميا حاد في المعمومات، وضيؽ كبير في الوقت المتاح لمتعامؿ معيا، وتترؾ آثارًا تطرة عمى المدرسة و 

وتبلمذتيا، وتتطمب مف أاحاب القرار فييا تروجًا عف األنماط التنظيمية التقميدية، واألعماؿ الروتينية لئلدارة، 
وتطبيؽ أساليب إدارية حديثة تشجع مشاركة العامميف في عممية إدارة األزمات، وتحفزىـ القتراح أفكار مبدعة 

 وتوفر اإلمكانات لتطبيؽ ىذه األفكار عمى أرض الواقع. وحموؿ جديدة وفعالة لمتادي ليا، وتفسح المجاؿ

بالنسبة لكؿ  ميمةتانيؼ األزمات وفؽ أسس محددة يساعد في تعميؽ التفكير وتركيزه حوؿ القضايا ال
فيو يساعد عمى تنظيـ التفكير وتوحيد  ،أزمة فردية أو أزمة جماعية ،أزمة جزئية أو أزمة كمية :أزمة كأف نقوؿ

 تانؼ تبعًا ليا:أف ومف أىـ األسس التي يمكف  ،والتمط بيف الماطمحات ،دًا عف العشوائيةالمفاىيـ بعي

  :تصنيف األزمات-4
 إلى: مف حيث مستواىاتانؼ األزمات  :مستوى األزمة -4-0

 : وىي التي يتأثر بيا شتص معيف بمفرده إما باورة مادية أو معنوية، مثؿ الفشؿ بالتعميـ.أزمة فردية -4-1-1
وىي التي يتأثر بيا الغالبية العظمى مف سكاف المجتمع، مثؿ أزمة البطالة بيف تريجي : أزمة مجتمعية -4-1-2

  ،212، ص2008التعميـ. االعجمي، 

واألزمة السورية أزمة فردية ومجتمعية معًا، فالجميع متأثر بيا بدءًا مف الفرد إلى األسرة إلى المجتمع 
فمنيا ما يتعمؽ باألفراد مثؿ: أزمات التوؼ والقمؽ لدى بشكؿ عاـ، وكذلؾ األزمات التربوية التي نتجت عنيا 



 <> 

بعض التبلمذة، ومنيا ما يتعمؽ بالمدرسة بشكؿ عاـ مثؿ: أزمة التسرب، وأترى تتعمؽ بالمجتمع مثؿ: ضعؼ 
 ...إلخ. عدـ تمكف األىؿ مف توفير مستمزمات الدراسة ألطفاليـو  التعاوف بيف الكادر اإلداري والمجتمع المحمي،

 إلى: اىاتانؼ األزمات تعبًا لمحتو المحتوى:  -4-2

 وفاة الاديؽ. :مثؿ ،معنوية: بمعنى أف يايب الضرر األحاسيس والمشاعر والقيـأزمة  -4-2-1
 فقداف جزء كبير مف الماؿ.، مثؿ: مادية: بمعنى أف يايب الضرر الموجودات واألمواؿأزمة  -4-2-2
وىو المعيؿ الوحيد  ،وية كوفاة األب: بمعنى أف يايب الضرر النواحي المادية والمعنةمزدوجأزمة  -4-2-3

  .322، ص2003، 2لؤلسرة. االايرفي

وبناًء عمى التانيؼ السابؽ ومف تبلؿ مبلحظة الواقع وتحميمو نستنتج أف األزمة السورية تولَّد عنيا 
 أزمات تربوية تنطبؽ عمييا ىذه المواافات جميعيا فمنيا معنوية، مثؿ: ضعؼ الثقة بيف المعمميف، وانتفاض
الماداقية في التعامؿ بيف المعمميف واإلدارة، وبعضيا اآلتر مادية، مثؿ: نقص العامؿ المادي في المدرسة مف 
حيث الماروفات والتجييزات، ونقص الكتب المدرسية، وأترى مادية ومعنوية معًا، مثؿ: الحوادث اإلرىابية التي 

 تمفت تسائر مادية فادحة وأزمات معنوية كثيرة.

 إلى: حدوثيا تانؼ األزمة تبعًا لمعدؿ تكراريمكف أف  ر حدوثيا:معدل تكرا -4-3

ف كاف  -4-3-1 مدى وحجـ ال يمكف توقع أزمة متكررة ادورية : وىي التي تأتذ طابع التكرار والتوقع أحيانًا، وا 
 وشدة األزمة بشكؿ دقيؽ وكامؿ، ويعالج ىذا النوع مف األزمات بمعالجة األسباب التي أدت إلى حدوث األزمة.

مة غير متكررة اغير دورية : وىي التي تحدث فجأة دوف مقدمات، وال يرتبط حدوثيا بأسباب متكررة أز  -4-3-2
ويعالج ىذا النوع مف األزمات بمعالجة النتائج التي أدت إلييا.  ،وتكوف شديدة في الغالب ،ومف ثـ ال يسيؿ توقعيا

  . 16، ص2008اعودة، 

ية في ظؿ الظروؼ الراىنة بناًء عمى التانيؼ السابؽ ىي: واألزمات التربوية التي تحؿ بالمدارس السور 
غير متكررة وغير دورية، وال يسيؿ توقعيا بفعؿ األوضاع الحالية التي تعاؼ بالببلد، وىي شديدة  أغمبيا أزمات

 في الغالب مف حيث حجميا وشدتيا، والتعامؿ معيا غالبًا ما يكوف بمعالجة النتائج التي ترتبت عمييا.

 تانؼ األزمات مف حيث عمقيا وشدتيا إلى: وشدة أثرىا:عمقيا  -4-4

مثؿ: الكوارث الطبيعية، ىجـو متطفميف عمى  ،األحداث الاادمة ذات األثر الكبير والحوادث القميمة -4-4-1
 ...إلخ. المدرسة، اإلرىاب، الحرب، الجريمة

ت أحد األادقاء، مثؿ: األمراض التطرة، مو  ،ألحداث الاادمة ذات األثر القميؿ والحوادث الكثيرةا -4-4-2
 .(Motomura, 2006, p19) إلخ.الحوادث المرورية...



 <? 

أدت إلى أزمات تربوية عديدة بعضيا أزمات سطحية يسيؿ  ،واألزمة السورية أزمة عميقة األثر، وذات شدة كبيرة
 ، وىي ما سنتحدث عنو اآلف:التعامؿ معيا، وبعضيا اآلتر عميقة، وشديدة األثر ياعب التعامؿ معيا

  مفيوم األزمة التربوية:-5
إف أي تعطيؿ في سير العممية التعميمية سيترتب عميو آثار تطرة تمتد لعقود وعقود، فبناء المجتمع 
يعتمد عمى بناء اإلنساف أواًل وأتيرًا، والتمؿ في إعداده سيؤدي حتمًا إلى تمؿ في المجتمع عمى المدى القريب 

األزمات في المنظمات لكنيا تتتمؼ عف مف مفيـو األزمة بشكؿ عاـ و مفيـو األزمة التربوية جزءًا والبعيد، و 
وأيضًا عمى  ،وعمى أسرىـ ،األترى في مدى اتساع تأثير األزمة تااة عمى التبلمذة بمتتمؼ مراحميـ العمرية

ي، توقؼ سير العمؿ فييا. االجين يؤدي إلى قد في المدرسة ما وعمى المعمميف، فحدوث أزمة ،اإلدارة المدرسية
    .15، ص2010

 ،حالة مؤقتة مف الضيؽ وعدـ التنظيـ، وتمؿ في اإلدارة  األزمات التربوية بأنيا: 2003ويعّرؼ كامؿ ا
وتؤدي إلى نتائج غالبًا تكوف غير  ،وتتميز بعدـ قدرة المدير عمى مواجية موقؼ معيف باستتداـ الطرؽ التقميدية

  .35ص، 2003كامؿ، رة عمى مواجيتيا. امرغوبة وتااة في حاؿ عدـ وجود استعداد أو قد

بأنيا:   Spelling  2007سبمينغ ا كما ورد فياألزمات التربوية  قسـ التعميـ في األمـ المتحدة ياوعرف
حالة يمكف أف تواجو المدرسة تبلليا معمومات ضئيمة، ووقت ضيؽ، وموارد غير كافية، ويتحتـ عمى القادة اتتاذ 

  .Spelling, 2007, P132ا قرار أو عدة قرارات حرجة لمواجيتيا.

اتتاذ فعرؼ األزمة التربوية بأنيا: مشكمة أو حالة تواجو النظاـ التعميمي وتستدعي   2002اأما أحمد 
قرار سريع لمواجية التحدي الذي تمثمو تمؾ المشكمة، فاالستجابة الروتينية تجاه ىذه المشكمة أو التحدي تكوف 
غير كافية، فتتحوؿ المشكمة حيف ذاؾ إلى أزمة تتطمب تجديدات في المؤسسة التربوية واألساليب اإلدارية التي 

  .55، ص2002تتبعيا تمؾ المؤسسة. اأحمد، 

 ىذه التعريفات نستنتج أف األزمة التربوية: ومف تبلؿ

 تمثؿ حدثًا مفاجئًا يعرقؿ سير العممية التعميمية ضمف المدرسة. -
 يمكف أف تبدأ عمى شكؿ مشكمة تتااعد حدتيا فتتحوؿ إلى أزمة في حاؿ تـ إىماؿ التعامؿ معيا. -
 تسبب درجات  مف القمؽ والتوتر لمتتذي القرار ضمف المدرسة.  -
 الوقت ونقص المعمومات والموارد واإلمكانات تااة في حاؿ عدـ االستعداد المسبؽ.تتميز بضيؽ  -
 تتطمب تطبيؽ أساليب إدارية  مبدعة  بعيدة  عف الروتيف اإلداري لتحقيؽ االستجابة الفعالة ليا.  -



 <@ 

أجزائيا ويمكف أف نعرؼ األزمة التربوية بأنيا: موقؼ مفاجئ وضاغط يواجو المدرسة في جزء أو أكثر مف 
االمدتبلت_ العمميات_ المترجات  ويسبب قدرًا مف التوتر والقمؽ، ويحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ التربوية 

 والتعميمية لممدرسة، مما يؤثر عمى كفاءتيا واستمرارىا. وىو التعريؼ الذي سيتـ تبنيو تبلؿ الدراسة الحالية.

ظروفيا فمكؿ مدرسة  ،ترىأترى ومف مرحمة تعميمية إلى أتأثيراتيا مف مدرسة إلى تتتمؼ في األزمات التربوية و 
األجيزة  وتوافر ،مف حالة البناءفييا مف الجوانب المادية  ، بدءاً التي تميزىا عف غيرىا مف المدارسوتاائايا 

ادر و كالو  ييفدار اإلالجوانب البشرية مف  مف إضاءة وتيوية ونظافة...إلخ، إلى الشروط الاحيةمراعاة و  ،والمعدات
وأولياء األمور وطبيعة المجتمع الذي تتواجد فيو المدرسة، ودرجة تعاونو معيا في تبلمذة ة المؤىمة، إلى التعميميال

األزمات التي تواجييا اإلدارات التربوية قد ال تتسـ دائمًا بالمفاجأة إال أنيا ، و مواجية األزمات التي تتعرض ليا
ومف ىنا تأتي ضرورة فيـ تاائص كؿ أزمة وأسبابيا  ،إلى حموؿ متكاممةتتسـ بالتعقيد والعمؽ والحاجة  غالباً 

امثؿ أو إيجابيًا  والعوامؿ الداتمية والتارجية المؤثرة بيا سمبياً  ،واألطراؼ ذات العبلقة بيا ،واآلثار المترتبة عمييا
، وتعاوف المجتمع المحمي المحيط توافر الموارد المالية، واألجيزة والمعدات، والكوادر اإلدارية والتعميمية المؤىمة

بالمدرسة، ومرونة اإلدارات التربوية العميا وتعاونيا مع اإلدارات المدرسية  كي تكوف القرارات التي ستتتذ موافقة 
لنتواؿ  كافة جوانب األزمة وتغطية ىذه الجوانبأسباب و البد مف اإللماـ بكؿ  ومراعية لجميع ىذه العوامؿ؛ لذا

 وفعالة.إلى حموؿ ناجعة 

  :أسباب األزمة التربوية-6
المدرسة بالشكؿ الاحيح المحقؽ  ية التعميمية ضمفعممالتيدد األزمات بمتتمؼ أشكاليا استمرار 

لذا  تؤثر وتتأثر بو؛وبما أف المدرسة مؤسسة تعميمية غير منفامة عف المجتمع  ،لؤلىداؼ التربوية المحددة ليا
 ويمكف تانيفيا إلى: ،تتعدد أسباب األزمات التربوية وتتنوع

 وىي تتعمؽ بالمدرسة وتتحدد باآلتي: أسباب داخمية: -6-1

 التي تؤدي إلى االستنتاج التاطئ والتقييـ غير الاحيح والقرارات غير السميمة. :المعمومات التاطئة -
 ضعؼ الميارات القيادية، وسوء الفيـ بسبب نقص المعمومات والتسرع في إادار القرارات. -
 المغاالة واإلفراط في الثقة بالنفس.ىي األزمات  حدوث أكثر األسباب فيفسوء التقدير  -
 يجعؿ األداء يعتمد عمى نمط ثابت ومتكرر غير قادر عمى مواجية التحديات المستقبمية. : الذيالجمود والتكرار -
ثت فعبًل، مف أىـ ماادر األزمة حيث يتـ إطبلؽ إشاعة بشكؿ معيف يتـ توظيفيا مف تبلؿ حقائؽ حد :الشائعات -

عبلنيا في توقيت معيف ومناخ مناسب مما يسبب األزمة.  وا 
 تعارض األىداؼ بيف متتذ القرار ومنفذ القرار في المدرسة. -



 <A 

الضغط الداتمي في بنية النظاـ اإلداري نفسو، والضغوط السياسية واالقتاادية واالجتماعية عمى النظاـ اإلداري.  -
  .207، ص2008االعجمي، 

االعتماد عمى التوجييات الشتاية لمرؤساء وافتقاد الرؤيا  التي تقـو عمى الجيؿ، وتشجيعائية: اإلدارة العشو  -
  .285، ص2007المستقبمية مما يؤدي إلى اتساع تضارب الماالح بيف العامميف في المؤسسة. االمعايطة، 

وذلؾ مف جانب اإلدارة  ،بداعوتحفيز العامميف عمى اإل ،وتوسيع ونقؿ التبرات ،عدـ االىتماـ بالتنمية البشرية -
التربوية العميا، األمر الذي يؤدي إلى ضعؼ العبلقات اإلنسانية بيف العامميف وعدـ الترحيب باآلراء الجديدة 

  .20، ص2009العاؿ،  مما يؤدي إلى اإلحباط بيف العامميف. اعبد ،والحموؿ المبتكرة لممشاكؿ والاعوبات

 وتتحدد باآلتي: ،الذي تقع المدرسة في إطارهوىي تتعمؽ بالمحيط  أسباب خارجية: -6-2

االنفجار السكاني: يعد مف أتطر المشكبلت التي تواجييا المؤسسات التعميمية ألف القاعدة العريضة مف السكاف  -
وؼ الدراسية، وظاىرة فد التبلمذة في الااعدأيكونوف في سف التعميـ، حيث تترتب عميو أزمات عدة منيا كثافة 

 وغيرىا.التسرب 
تتمثؿ في الزالزؿ، والبراكيف، واألعااير، التي ياعب توقعيا والتحكـ في و الكوارث الطبيعية المتعمقة بالبيئة:  -

حدوث الحرائؽ  وأبعض المدارس، جدراف انييار  :مثؿ ،ويكوف ليا تداعياتيا عمى المؤسسات التعميمية ،أبعادىا
 وغيرىا. نوافذىاـ زجاج تحط وفييا أ

وثورة المعمومات والتكنولوجيا، والثورة الديمقراطية  ،التي تتمثؿ في التغيرات العمميةالتحديات العارية: التغيرات و  -
 وغيرىا التي تفرض أوضاع جديدة عمى التعميـ.

وسائؿ اإلعبلـ: وما تنشره مف تاريحات لممسؤوليف عف بساطة األزمة متجاىميف الوضع الحقيقي ليا مما يؤدي  -
  .320، ص2008امحمد، إلى تفاقميا. 

انتشار العنؼ واإلرىاب والنزاعات المسمحة في بعض ويمكف إضافة أسباب أترى لؤلزمات التربوية منيا 
تبلؿ  ، وىذا ما ظير واضحاً ، وتسبب ليا أزمات تربوية متنوعة وتطرةعمى المؤسسات التربوية تؤثرالبمداف التي 

فقد أكد وزير التربية السورية اىزواف الوز   ا بالنسبة لمنظـ التربويةوالتداعيات التي ترتبت عميي ،األزمة السورية
  ألؼ 21  مدرسة مف مدارس القطر العربي السوري قد ترجت عف التدمة مف أاؿ ا3000أف أكثر مف ا

  شييدًا مف الطمبة والمعمميف في متتمؼ أنحاء القطر 850مدرسة، وبمغ عدد شيداء القطاع التعميمي ما يقارب ا
بعد تفجير وذلؾ  فعؿ األعماؿ اإلرىابية التي تمارسيا المجموعات المسمحة عمى امتداد األراضي السوريةب

، 2014 \10\13، لقاء مع وزير التربية السوري، االفضائية السورية  العربي السوري از. االتمفمدرستي عكرمة
9:00pm . 

كما يبدو عند التعامؿ معيا بؿ ىي نتاج  واألزمات التربوية ال تحدث عادة بسبب عامؿ أو عنار واحد
االعوامؿ التنظيمية واإلدارية  :مثؿ ،تفاعؿ مجموعة مف العوامؿ بعضيا داتمية مرتبطة بنظاـ التعميـ نفسو
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االعوامؿ السياسية واالقتاادية والثقافية وغيرىا .  :مثؿ ،واإلنسانية والتكنولوجية ، وبعضيا تارج نطاؽ التعميـ
  .315، ص2008امحمد، 

فمكؿ أزمة أسبابيا التي تتتمؼ مف مدرسة إلى  ،ال تنتج مف عدـليست وليدة ذاتيا، و التربوية األزمات إذًا 
موقؼ  يعاب كامؿلمدير المدرسة المبدع است ضروري، ومف الليا أترى تبعًا لطبيعتيا ولظروفيا ولدرجة استعدادىا

، أو واجيتيا والتغمب عميياف ممكف متكي ييو إل أدتاألسباب التي و  ،والعوامؿ المؤثرة فيو ،ومعرفة أبعاده ،األزمة
ال تفاقمت األزمة وازدادت حدت ،القضاء عمى أسبابيا أوالً أساسًا ب تبلفي حدوثيا يا وأابحت عممية إدارة األزمة وا 

 فيما يمي أىـ أنواع ىذه األزمات:، و رًا لموقت والجيد والماؿىد

 :األزمات التربوية أنواع -7

ومف أبرز األزمات  ،متعددة ومتنوعة لكؿ منيا تاائايا التي تميزىا تأتذ األزمات التربوية أشكاالً 
 المنتشرة في مدارس البمداف العربية بشكؿ عاـ: 

 أزمات تتعمق بالبناء المدرسي: -7-0

ا حقيقيتومدى  ،في البمداف العربية عمى المدارس مف حيث وضع األبنية التعميـ تمويؿ ضعؼأثر 
ما  منياو  ،آيمة لمسقوط الكثير منيا، و ينقايا الارؼ الاحي فآالؼ المدارس ،لشروط البيئة التعميمية المناسبة

  .490ص، 2005متابر ومكتبات، وأماكف لممارسة األنشطة المتتمفة. اماطفى، و  تحتاج إلى نوافذ وأبواب،

ة بالكثير مف يدوفي سورية أثرت األزمة الحالية التي تتعرض ليا الببلد عمى المدارس فألحقت أضرار عد
األبنية المدرسية، فبعضيا تحوؿ إلى مأوى لممجموعات المسمحة التي عاثت بيا فسادًا، ومنيا تعرض لميدـ نتيجة 
يقافيا، ومنيا ما تحوؿ  القاؼ والتفجيرات اإلرىابية التي استيدفتيا بغرض اإلتبلؿ بسير العممية التعميمية فييا وا 

مدرسة مف   94ـ تيجيرىـ مف مناطقيـ بفعؿ اإلرىاب، وفي محافظة البلذقية اإلى مراكز إليواء لممواطنيف الذيف ت
ترجت عف التدمة سواًء بسبب وجودىا في المناطؽ الساتنة وتعرضيا ى مرحمة التعميـ األساسي الحمقة األول

جياد ماشي، ومنيا: مدرسة  إلى مراكز إليواء المواطنيف الذيف غادروا تمؾ المناطؽليا ألعماؿ إرىابية، أو تحو 
والمدرستيف الزراعية والمينية بالجنديرية، ومدرسة كرسانا، ومدرسة الرمؿ الجنوبي في منطقة الرمؿ الفمسطيني. 

 ، وكذلؾ أثرت األزمة الحالية عمى األبنية 2014 -2013اإحااءات مديرية التربية في البلذقية، لمعاـ الدراسي 
الكثير مف المدارس التي تتواجد في المناطؽ الساتنة، وبالتالي  المدرسية مف حيث عدـ التمكف مف الواوؿ إلى

تعرضت األبنية المدرسية أيضًا لمعديد مف اآلمنة عدـ توفير الايانة البلزمة لؤلبنية المدرسية، وفي المناطؽ 
بلمذة األزمات، ومنيا: ضيؽ البناء المدرسي وعدـ توافر المساحات البلزمة الستيعاب األعداد الكبيرة مف الت

الوافديف إلى ىذه المدارس، فقد ازداد عدد التبلمذة في مرحمة التعميـ األساسي في محافظة البلذقية مف 
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. اإحااءات مديرية التربية في 2014  تمميذ في عاـ 182010إلى ا 2010  تمميذ في عاـ 173916ا
  .2014 -2013محافظة البلذقية لمعاـ الدراسي 

 أزمات تتعمق بالمجتمع: -7-2

وبما تقدمو ألبنائيا مف تعميـ حيث اتجيت األسرة  ،ثؿ ىذه األزمات في ضعؼ ثقة األسرة في المدرسةتتم
لتبلمذة في الافوؼ الدراسية، وعدـ اكثافة لوالمتمثؿ بالدروس التاواية نتيجة  ،لى السوؽ السوداء في التعميـإ

  .492، ص2005. اماطفى، المتردّيةالمعيشية ظروؼ المعمميف لو  ،مبلئمة المناىج لمواقع الذي نعيشو

أما األزمات المتعمقة بالمجتمع السوري في إطار األزمة الحالية فيي كثيرة، ومنيا تردد األىؿ في إرساؿ 
أطفاليـ إلى المدرسة توفًا مف تعرضيـ لمتطر نتيجة األوضاع، وانفااؿ العممية التعميمية عف مشكبلت 

مستمزمات الدراسة ألطفاليـ بفعؿ انتفاض الدتؿ مقابؿ غبلء المعيشة أو المجتمع، وعدـ تمكف األىؿ مف توفير 
 بفعؿ اضطرار الكثير مف العائبلت إلى ترؾ منازليـ وأعماليـ توفًا مف األعماؿ اإلرىابية.

مف حيث نزوح عدد كبير مف األسر السورية إلى بعض   2013ا وىذا ما أكدتو دراسة الحداد
ارج سورية، وترؾ منازليـ ومدارسيـ ومجتمعاتيـ التي نشؤوا فييا، واضطرار أبنائيـ المحافظات السورية أو إلى ت

  .49، ص2013أحيانًا إلى التكيؼ مع أوضاع جديدة تتضمف الحد األدنى مف متطمبات الحياة. االحداد، 

 أزمات تتعمق بالمناىج واالمتحانات: -7-3

 :العديد مف المشكبلت منياالمناىج التعميمية في البمداف العربية بشكؿ عاـ  واجوت 

 ة وجمودىا بالنسبة إلى مطالب التعميـ والبيئة.يلمقررات الدراساابلبة  -
 إتفاؽ المقررات في مواجية تحديات العار. -
 بالمعمومات.التمميذ اقتاار التعميـ عمى التمقيف وحشو ذىف  -
  .407، ص1998 تقويـ التبلمذة عمى االمتحانات المدرسية باورتيا المألوفة. احجي، فياالقتاار  -
الماطمحات واالستراتيجيات التعميمية التي ظيرت مف سنوات بعيدة وطبقت بالفعؿ في دوؿ عديدة، ومنيا: التعمـ  -

وحؿ المشكبلت واتتاذ القرار، ال  الذاتي، والتعمـ المستقؿ، والتعمـ التعاوني، والتعمـ بالفريؽ، والتعمـ باالكتشاؼ،
  .18، ص2000وجود ليا في حيز الممارسة في بيئة التعميـ والتعمـ في ببلدنا العربية. احجي، 

تنطبؽ العديد مف ىذه المشكبلت عمى المناىج السورية فرغـ المحاوالت والجيود الكثيرة المبذولة لتطوير و 
تمبية متطمبات المرحمة الحالية التي تمر بيا الببلد، مما زاد مف حدة المناىج السورية إال أنيا التزاؿ عاجزة عف 

ىذه المشكبلت وحوليا إلى أزمات اعترضت سير العممية التعميمية واستمراريتيا بالشكؿ الذي يحقؽ األىداؼ 
عف  بعدىا عف متطمبات المرحمة الحالية، وانفاالياو المتطط ليا ومنيا: ضتامة المناىج واعوبة مفرداتيا، 

  فالمناىج الجديدة في سورية غير 2013ا   ودراسة غنيمة2011اغناـ ت المجتمع، وىذا ما أكدتو دراسة مشكبل
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قادرة عمى مواكبة التطورات الحاامة في التعميـ فعميًا، وغير قابمة لبلستتداـ عمى أرض الواقع، بسبب النقص في 
ة إلى اعتماد المعمميف عمى طرائؽ الحفظ والتمقيف في عممية الوسائؿ التكنولوجية الحديثة البلزمة لتطبيقيا، إضاف

التعميـ رغـ التطوات التي تتتذىا الوزارة نحو ترسيخ مبدأ التعمـ التعاوني واالستكشاؼ لتربية الفكر االبتكاري، 
ريب وذلؾ لمكثافة العالية ضمف الشعبة الواحدة، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تكثيؼ دورات الميارات والتد

المستمر لممعمميف، كما ماتزاؿ أساليب التقويـ واالمتحانات قاارة عف تقويـ الميارات ونشاطات التبلمذة، وىذا 
 يتطمب تطوير نظـ االمتحانات في جميع مراحؿ التعميـ.

 أزمات تتعمق بالتالمذة:  -7-4

في البمداف العربية حيث تؤكد  أكد المؤتمر األوؿ لوزراء التربية والتعميـ والمعارؼ العرب تردي نوعية التعميـ
المعرفي وضعؼ  يـوىي تدني تحايم ،الدراسات القميمة المتاحة غمبة سمات أساسية عمى نتاج التعميـ االتبلمذة 

  .4، ص1998التحميمية واالبتكارية وتدىورىا. االمؤتمر األوؿ لوزراء التربية والتعميـ والمعارؼ العرب،  يـقدرات

السورية تبلؿ األزمة الحالية في المدارس  ةالموجودالتعميمية واإلدارية  كوادرة والالتبلمذكؿ مف  عانيوي
التي يتعرضوف ليا، مثؿ حاالت الحزف والقمؽ والتوؼ  ازدياد عدد األحداث المأساويةمف أزمات عديدة نتيجة 

ة أو أسرىـ أو محيطيـ الناتجة عف األحداث اإلرىابية مف التفجيرات والقذائؼ التي يتعرض ليا ىؤالء التبلمذ
ومدارسيـ، مثؿ: التفجيريف اإلرىابييف أماـ مدرسة عكرمة المحدثة لمحمقة األولى مف التعميـ األساسي في مدينة 

  شييدًا منيـ مف 40  شييدًا ا49والمذيف نتج عنيما ا  (pm 12:05في الساعة  2014/ 10 /1حمص بتاريخ 
 ، وسقوط ااروخ عمى pm 2014،8:30 /1/10ة، األتبار الرئيس ربي السوري، نشرةالع ازالتبلمذة. االتمف

  2  أفراد بينيـ مواطنيف واستشياد ا10أدى إلى جرح ا 2014 /10 /27مدرسة الكماؿ في مدينة حمب بتاريخ 
انتشار   ، وأيضاً  pm 8:30، 2014 /10 /27ة، ربي السوري، نشرة األتبار الرئيسالع ازمف التبلمذة. االتمف

انتشار ظاىرة التسرب بفعؿ مشاىد العنؼ التي اعتادوا رؤيتيا في وسائؿ اإلعبلـ، و  العدواف بيف التبلمذةحاالت 
واتجاه الكثير مف األطفاؿ نحو العمؿ إلعالة أسرىـ، وىذا قد ينتج أزمة تطرة ىي أزمة عمالة  ،مف المدارس

 ؽ بيـ.األطفاؿ التي تترتب عمييا مشكبلت احية ونفسية كبيرة يمكف أف تمح

 :هناك أزمات تربوٌة تتعلق بالمعلمٌن من أبرزها أزمات تتعمق بالمعممين: -7-5
 تدني األحواؿ المادية لممعمميف مما يضطر معظميـ إلى تعاطي ظاىرة الدروس التاواية. -
 انتفاض الروح المعنوية والحماسية لدى المعمميف. -
 انتفاض مستوى التأىيؿ العممي والتربوي لممعمميف. -
 مستوى التدريب أثناء التدمة.تدني  -
 ضعؼ التعاوف بيف المعمـ واإلدارة المدرسية مف جية، وبيف المعمـ وأولياء األمور مف جية ثانية. -
  .192، ص2011، غناـضعؼ التوااؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي. ا -
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لية، ومف أبرزىا: وتعرضت المدارس السورية لمعديد مف األزمات المتعمقة بالمعمميف تبلؿ المرحمة الحا
أزمة الغياب المتكرر لممعمميف عف افوفيـ الدراسية، وتعرض المعمميف لمعديد مف األعماؿ اإلرىابية مثؿ 

 اآلمنة التطؼ والقتؿ مف قبؿ المجموعات المسمحة، وأزمة كثافة أعداد المعمميف في العديد مف مدارس المناطؽ
مف مدارس المناطؽ الساتنة، وىذا ما أكدتو إحااءات مديرية  مقابؿ أزمة النقص الحاد في أعدادىـ في العديد

ييئة الد احيث ازدادت أعد 2014 -2013لعاـ و  2010 -2009التربية في محافظة البلذقية لمعاـ الدراسي
  فردًا عاـ 25732إلى ا 2010  فردًا عاـ 24252اإلدارية والتعميمية لمتعميـ األساسي في محافظة البلذقية مف ا

مما سبب أزمات عدة لمدارس المحافظة. اإحااءات مديرية التربية في محافظة البلذقية لمعاـ الدراسي  2014
  .2014 -2013ولعاـ  2010 -2009

  أزمات تتعمق باإلدارة المدرسية: -7-6

اإلدارة في أي مجاؿ ىي المسؤوؿ األوؿ عف التعامؿ مع األزمات بجميع أنواعيا السابقة سواًء المتعمقة 
 بيا: اؼومف أبرز األزمات التي يمكف أف تع ،بالتبلمذة أو بالمعمميف أو بالمناىج أو بالبناء المدرسي أو غيرىا

غمبة االتجاه المركزي في اإلدارات التربوية العميا، مما أدى إلى القاور في سمطة إدارة المدرسة بسبب  -
 ر.ابلحياتيا المحدودة، وغمبة الطابع الروتيني في تسيير األمو 

دارية في العمؿ اإلداري والتربوي، إضافة إلى جمود األساليب المتبعة في اإلدارة وعدـ مواكبتيا اإلطر األقمة تبرة  -
 .، ولمتطمبات المرحمة الراىنةلمتطور التكنولوجي

مور والمؤسسات ضعؼ التعاوف بيف اإلدارة والعامميف داتؿ المدرسة، مف جية والمجتمع المحمي مف أولياء األ -
  .192، ص2011، غناـالتربوية مف جية أترى. ا

تتؿ بعمؿ اإلدارة، وتسبب ليا أزمات  قد وىذه المشكبلت تتااعد حدتيا وتتحوؿ بدورىا إلى أزمات
جديدة ياعب التعامؿ معيا، فضعؼ تعاوف اإلدارة مع المعمميف، والمجتمع المحمي، واإلدارات التربوية العميا، 

ىماؿ إنذارات وضعؼ التأىيؿ في مجاؿ إدار  ة األزمات، واالعتياد عمى تسيير أمور المدرسة بشكؿ روتيني، وا 
األزمات التربوية، وعدـ التتطيط لمتعامؿ معيا، يمكف أف يضتـ مف تطر ىذه األزمات ويزيد مف تأثيراتيا في 

 .ألزمات التربوية، ومف ىنا تبرز ضرورة التعامؿ السميـ والفعاؿ مع اظؿ الظروؼ الحالية التي تمر بيا الببلد

 : إدارة األزمات التربوية -8
في العالـ مثؿ: تغيير المناخ، والكوارث  تتمفةأابح التحضير لؤلزمات بسبب حاالت التيديد الم

الطبيعية، والدولية، واإلرىاب، واألوبئة، وانقطاع الكيرباء ...إلخ، واجبًا في كؿ مكاف في العالـ، وىذا األمر 
    .ينطبؽ عمى اإلدارات الرسمية العميا وعمى غرؼ اإلدارة الاغيرة وغيرىا...

                     (Federal Office Of Civil Protection and Disaster Assistance, 2011, P3) : 
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دارة األزماتو  عمؿ  يفيد في فحص وفيـ المواقؼ المفاجئة وغير  تمثؿ إطار Crisis management ا 
ي منيج إداري موقفي لمتعامؿ يف ،المتوقعة التي تحمؿ بيف طياتيا الضغوط الشديدة والرفض واليدـ لمنظاـ القائـ

ية لتوقع ؤ مع ظروؼ األزمات أو االستعداد ليا والتتطيط لمواجيتيا، وتبنى بالدرجة األولى عمى القدرة التنب
        .األزمات بأشكاليا وأحجاميا وأوقات حدوثيا ومجاالت وقوعيا ووضع تطط كاممة لؤلزمات المتوقعة

  21، ص2002اأحمد، 

عمى قياـ القائد بمجرد السيطرة عمى األمور، وتقميؿ التسائر عند  اً قتار زمة لـ يعد مفمفيـو إدارة األ
وقوع األزمة، بؿ امتد إلى توفر القدرة عمى التنبؤ والتوقع بما يمكنو مف وضع برامج الوقاية البلزمة لمنع حدوث 

  .117، ص2004األزمة أو عمى األقؿ تسييؿ عممية السيطرة عمييا أثناء حدوثيا. اىبلؿ، 

كيفية التغمب عمى األزمة باألدوات العممية اإلدارية المتتمفة  :بشكؿ عاـ بأنيااألزمات وتعرؼ إدارة 
وكيفية تجنب سمبياتيا واالستفادة مف إيجابياتيا وىو عمؿ كامؿ شامؿ يستمد شمولو مف شمولية األزمة ذاتيا. 

  .34، ص2003االتضيري، 

مقاودة تقـو عمى التتطيط والتدريب بيدؼ التنبؤ باألزمات والتعرؼ  "عممية إداريةوكذلؾ تعرؼ بأنيا 
عمى أسبابيا الداتمية والتارجية، وتحديد األطراؼ الفاعمة والمؤثرة فييا، واستتداـ كؿ الوسائؿ واالمكانيات 

مع استتبلص المتاحة لموقاية مف األزمات أو مواجيتيا بنجاح بما يحقؽ االستقرار ويتجنب التيديدات والمتاطر، 
  .35، ص2007الدروس واستتداـ أساليب جديدة تحسف مف سبؿ التعامؿ مع األزمات في المستقبؿ". احريز، 

وغير المستقر مما يجعميا عرضًة ألزماتو بشكؿ مضطرب العالـ ال ىذا وسطتعيش  المؤسسات التربويةو 
فيـ بأسموب يمكنيا مف  ىذه األزمات تتعامؿ معتطمب مف اإلدارات التربوية القائمة فييا أف ىذا ي، و كبير ودائـ

دارة األزمات في المدرسة ومف معالجتيا ثانيًا، و  أواًل، وأبعادىا تياطبيع يبنى  متكامؿ أسموب عمؿيجب أف تكوف ا 
وتحديد األدوار والمياـ والتحرؾ  باألزمات ووضع التطط وتوفير اإلمكانيات البلزمة لممواجية عمى التنبؤ الجيد

 . جميعيا السريع الذي يااحب مراحؿ حدوث األزمة

دارة األزمات و  حقبًل معقدًا جدًا فمـ تعد االستجابات التكتيكية أابحت في الوقت الراىف  المدرسة ضمفا 
حؿ األزمة كافيًة  مسبؽ لؤلزمات المحتممة ثـ وضع تطة معينة يتعيف اتباعيا مباشرة فيالتوقع الالمبنية عمى 

 ،أف يكوف مستعدًا ألي شيء في أي وقت مدرسةأابح يتوجب عمى مدير البؿ  ،لمتادي ألزمات مفاجئة
لمموارد واالمكانات و البد أف تكوف مرنة وتكيفية ومبدعة تبعًا لطبيعة وظروؼ كؿ أزمة  لؤلزمات واستجاباتو 

 .(Brack, et.al, 2009, p3). المدرسةالمتوفرة في 

زمة التربوية تؤثر عمى كامؿ الكياف اإلداري لممدرسة، وتسبب درجات متفاوتة مف التوتر والقمؽ فاأل
لئلدارييف، بشكؿ يضعؼ قدرتيـ عمى مواجيتيا بسرعة وفعالية، ويزيد ويفاقـ مف تأثيرىا تااة في حاؿ نقص 
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 يتطمب تبرات   ؿ التعامؿ معياالمعمومات الدقيقة حوليا مف حيث أسبابيا واألطراؼ ذات العبلقة بيا، ىذا يجع
تتطمب استيعابًا كامبًل لموقؼ األزمة ، وىي تاضعيف لتدريب متتاص في إدارة األزمات اً وأشتاا تااةً 

 اتومعرفة العوامؿ المؤثرة والمتأثرة فيو، كما تتطمب تفكيرًا يتسـ باالبتكار والمرونة أثناء التعامؿ معيا واتتاذ القرار 
 Cronvall &Sundelius  2003ا ه كرونفاؿ وساندلزوىذا ما أكد، بشأنيا حتى يمكف مواجيتيا والتغمب عمييا

بداعية لمتادي ليا فاألزمات المعقدة جداً "  مسبقًا،أكثر مما تتطمب إجراءات محددة  ،تتطمب إجراءات مرنة وا 
 (Cronvall & Sundelius, 2003, P5)عندىا قد تكوف غير متوقعة في أغمب األحياف". فأحداث األزمة 

عؿ مف الحالية المعقدة التي تجالعامة إدارة األزمات التربوية في سورية مف طبيعة األزمة  ضرورةتبرز و 
 المؤثرة والمتأثرة بيا وانعكاساتياوكثرة األطراؼ المتسارعة والتطرة  نتيجة أحداثيا الاعب التنبؤ بيا بشكؿ تاـ

 -المناىج -األبنية -المعمميف -االتبلمذةجميعيا مف  بمدتبلتو وعممياتو ومترجاتو التعميمي نظاـعمى ال
اإلدارة...  األمر الذي يتطمب مف مدير المدرسة استجابات سريعة ومرنة ومبدعة ال توقؼ األزمات فقط بؿ تزيؿ 

دارة األزمات التربوية عممية منظمة ليا مراحؿ أساسية، وىي عمى الشآثارىا أيضاً   كؿ اآلتي:، وا 

 مراحل إدارة األزمات التربوية: -9
، 2005اماطفى، ومنيا تحديدىا اتفقت معظـ األدبيات عمى تمر إدارة األزمات بمجموعة مف المراحؿ 

 عمى الشكؿ اآلتي:  52، ص2008، جاداهللا (U.S. Department of Education, 2006, P1-3)  485ص

 :اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر -9-0

يقاعاتيا السريعة  ىي المرحمة األولى مف مراحؿ إدارة األزمات حيث تستدعي متغيرات العار وا 
وىذا  ،االستشعار باألزمات والتنبؤ بيا قبؿ وقوعيا، ورادىا ومعرفة عناارىا إلعداد سيناريو التعامؿ معيا

في المدرسة ـ اإلداري ويضع أما ،االستشعار والتنبؤ ميـ جدًا لمتعامؿ مع األزمات المستقبمية بشكؿ ىادئ وعاقؿ
فإذا تـ التنبؤ باألزمة قبؿ حدوثيا أابح مف الممكف وضع سيناريوىات تتفؼ مف  بدائؿ وتيارات عديدة لقراراتو.

وقع األزمة أو تمنع حدوثيا أساسًا، وفي حاؿ الفشؿ في إدراؾ إنذارات األزمة المبكرة تابح عممية إدارة األزمة 
 رر المادي أو المعنوي الناتج عنيا.بعد وقوع الحدث مجرد تحكـ بالض

 االستعداد والوقاية: -9-2

استعدادات  درسةتوفر لدى المتتقـو ىذه المرحمة عمى أساس أف "الوقاية تير مف العبلج" بمعنى أنو يجب أف 
ومعالجتيا حتى ال تتحوؿ  درسةوذلؾ عف طريؽ تحديد نواحي الضعؼ في الم ،وأساليب كافية لموقاية مف األزمة

 ، وفييا تتـ اإلجراءات اآلتية:ويتطمب ذلؾ وضع التطط والسيناريوىات لمقابمة جميع االحتماالت ،مةإلى أز 

 .في المدرسة تحديد الضعؼ في تطة إدارة الطوارئ التي يفترض أف تكوف موجودة مسبقاً  -1
 المدرسة.تحميؿ البيانات التي جمعت تبلؿ مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر حوؿ نقاط الضعؼ في  -2



 => 

 تطبيؽ إجراءات مبلئمة بناًء عمى نقاط الضعؼ لضماف أماف التبلمذة والكادر اإلداري والتعميمي وزوار المدرسة. -3
_ ومراكز بمدياتتمؽ وتقوية العبلقات مع المجتمع المحيط بالمدرسة مثؿ: أعضاء تطبيؽ القانوف_ واإلطفاء_ وال -4

 الاحة العامة_ وأجيزة اإلعبلـ.
 والابلحيات لجميع مستويات اإلدارة في المدرسة. تفويض األدوار -5
 تطبيؽ المناورات التدريبية لمطاقـ والتبلمذة مع المسؤوليف عف اإلدارة، وتطط اإلتبلء، والنزوؿ إلى المبلجئ. -6
 ة والمجتمعية. يتنسيؽ تطط إدارة الطوارئ مع اإلدارات الرسم -7

 احتواء األضرار والحد منيا: -9-3

في ىذه المرحمة يتـ احتواء األضرار ط لو في مرحمة االستعداد والوقاية، و تعني تنفيذ ما تـ التتطي
تيدؼ في المقاـ األوؿ إلى تقميؿ التسائر ألقاى حد ممكف حيث يتـ عزؿ فيي الناجمة عف األزمة وعبلجيا، 

 .درسةاألزمة لمنعيا مف االنتشار في باقي أجزاء الم

 استعادة النشاط: -9-4

ممارسة  ومقدرتو عمى استعادة توازنولغرض  ي في المدرسةاإلدار بيا الجياز قـو ي ىي العمميات التي
المرحمة جوانب عدة منيا ىذه ، وتتضمف ونشاطاتو االعتيادية، كما كاف عميو الوضع قبؿ حدوث األزمة أعمالو

تي تعمؿ في ىذه ، وعادة ما ينتاب الجماعة التبلؿ األزمة محاولة استعادة الحالة المعنوية اإليجابية التي فقدت
 .و األزمةتسببالذي  تطرالالمرحمة شيء مف الحماس حيث تتكاتؼ في مواجية 

 التعمم واالستفادة: -9-5

استتبلص و ، الحقاً  ةتكرار األزم منعبوضع الضوابط ل المدرسة ـ إدارةو قت األتيرة حيث المرحمةىي 
تتعمميا  ميمةً قة لضماف مستوى عاؿ  مف الجاىزية في المستقبؿ، فيي تتضمف دروسًا سابال األزماتالعبر مف 

 . المدرسة مف تبراتيا السابقة وتبرات المدارس التي مرت بأزمات مشابية

اإلدارة الناجحة والفعالة ىي اإلدارة القادرة عمى نجد أف تحميؿ المراحؿ السابقة مراجعة و ومف تبلؿ 
زال عمى بما أنو ال توجد أزمتاف متشابيتاف ، و تيا بالحد األدنى مف التسائر المادية والبشريةمواجية األزمة وا 

لذا فإف عممية  ؛كؿ أزمة طبيعة تااة بيا ونتائج وطرؽ وأساليب عبلج تتتمؼ عف األترىاعتبار أف ل
، وتتـ قبؿ زماتالتشتيص والتحديد الواضح لؤلزمات تعتبر مف أىـ وأتطر العمميات في اإلدارة الناجحة لؤل

اليدؼ  :عمى ىدفيف أساسييفحدوث األزمة ولكف في حاؿ حدوثيا وتحوليا إلى أمر واقع تبنى عممية إدارة األزمة 
أما  يعتمد إجراءات فورية تعالج اآلثار المترتبة عمى األزمة، مدوىو ىدؼ قاير األ ،األوؿ ىو التحكـ باألزمة

يحتاج وضع تطط مستقبمية تتبلفى األسباب التي  مدو ىدؼ طويؿ األوى ،اليدؼ الثاني فيو إزالة جذور األزمة
 تؤدي إلى حدوث األزمة مرة أترى فتعالج جوانب الضعؼ في المدرسة وترسخ جوانب القوة فييا.
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دارة األزمات تتطمب السرعة في التارؼ واالعتراؼ بالحقيقة، وتحدي األزمة ومواجيتيا وليس اليروب  وا 
   عمى المدير أف يعترؼ بأف عقارب الساعة تدور دائمًا إلى األماـ وأف الزمف ال يعود إلى الوراء. ىنا منيا، و 

  102، ص 1999اأبو قحؼ، 

، وتجدد حسب الضرورة وتعطى أف تمتمؾ تطة مكتوبة إلدارة األزمات في حاؿ حدوثيا كؿ مدرسةوعمى 
يمي: التحضير المسبؽ لؤلزمة، االستجابة تبلؿ ، ويجب أف تتضمف تاورات لكؿ مما لكؿ عضو في المدرسة

 .(Virginia Department Of Education , 2002, P2) األزمة، نشاطات ما بعد حدوث األزمة.

ورغـ اعوبة التنبؤ باألزمات عمى اعتبار أنيا تحدث بشكؿ مفاجئ إال أنو مف الضروري وضع قائمة 
ة، ومف ثـ إعداد التطط المناسبة التي يمكف مف تبلليا إما تبلفي باألزمات التربوية المحتممة الحدوث في المدرس

ما التتفيؼ مف أثارىا في حاؿ وقوعيا، تااة أف ىناؾ متاطر عديدة قد تحدث في المدرسة وال  ىذه األزمات، وا 
يمكف تجنبيا، مثؿ: إاابة المدرسة بقذيفة أو حدوث انفجار قريب منيا نتيجة عمؿ إرىابي في ظؿ األوضاع 

ىذه الحاالت مف الضروري أف تكوف لدى المدرسة تطط وسيناريوىات مثؿ في و   لتطرة التي تمر بيا الببلدا
لعمميات اإلتبلء يتـ تدريب التبلمذة والمعمميف واإلدارييف عمييا مسبقًا، وقوائـ باألشتاص والجيات التي يتوجب 

ذا النوع مف األزمات، واألزمات المترتبة االتااؿ بيا في ىذه الحاالت، وفريؽ متتاص ومدرب عمى إدارة ى
عمييا، مثؿ: حاالت الوفاة بيف التبلمذة أو الكادر، أو انييار جزء كبير مف المبنى المدرسي، أو حاالت التوؼ 

 والقمؽ التي قد تحدث لدى التبلمذة وغيرىا...إلخ.

  بإعداد "دليؿ لمسبلمة 2012اوفي ىذا اإلطار قامت منظمة اليونسؼ بالتعاوف مع وزارة التربية في عاـ 
في المدارس" وتوزيعو عمى دوائر الجاىزية والدفاع المدني في مديريات التربية في المحافظات السورية ومنيا 

 كافة ممراحؿـ كتاب عمى جميع المدارس ولمديرية التربية في محافظة البلذقية، وىذه الدوائر قامت بدورىا بتعمي
محماية الذاتية لبلستجابة لمجموعة مف األزمات التي يمكف أف تحدث في المدرسة ثانوي، وأساسي، لوضع تطة ل

مثؿ احريؽ، زالزؿ، قذيفة.. ، وتشكيؿ لجنة لمحماية الذاتية ضمف المدرسة لئلشراؼ عمى تنفيذ ىذه التطة وىذه 
جراء تدريبات نشطة، المشرؼ الاحي.. ، و األالمجنة تتضمف امدير المدرسة رئيسًا لمجنة، معمميف، مشرفي  ا 

عممية عمى ىذه التطة، ىذا باإلضافة إلى أنشطة أترى قامت بيا دائرة الجاىزية ومنيا دورات الدفاع المدني 
السنوية في مديريات التربية لمحماية الذاتية لمتدريب عمى اإطفاء الحرائؽ، اإلسعاؼ، اإلنقاذ، الزالزؿ... ، يمتحؽ 

ف ترشح أحد المعمميف أو مشرفي األنشطة أو...إلخ لبللتحاؽ بيذه المدارس ويمكف لكؿ مدرسة أ يروبيا مد
بإجراء "بياف عممي عمى إطفاء الحريؽ"، في مجموعة  2014الدورات، ومنيا أيضًا قياميا في شير نيساف عاـ 

مف مدارس محافظة البلذقية ومنيا امدرسة ياسر عباس، تجمع عدناف جمعود، تجمع عدناف زاىد، مدرسة شكري 
، تجمع جبمة لمبنات  وكاف اليدؼ منو إجراء تدريبات عممية عمى إطفاء الحرائؽ، وشارؾ بيذه العممية حكيـ
والجياز التدريسي واإلداري والتبلمذة، وكاف ليذه التدريبات ادى ونتائج إيجابية وفقًا لؤلفراد المشاركيف  فيرو المد
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جاىزية والدفاع المدني في مديرية التربية بمحافظة بيا. امقابمة مع ضابط الدفاع المدني المسؤوؿ عف دائرة ال
  .am 9:00، 2012 /12 /20البلذقية، 

التربوية التي يمكف وتحتاج كؿ مدرسة أو منطقة تربوية إلى تشكيؿ فريؽ متتاص في إدارة األزمات 
أف تضرب المدرسة، تتمثؿ المياـ األساسية لفريؽ إدارة األزمات في تحديد نوع األزمة التي يمكف  ف تتعرض لياأ

والتطط البديمة لمتعامؿ مع كؿ نوع مف أنواع األزمات، كما يجب عمى الفريؽ تحديد مدى قدرة المدرسة عمى 
، 2010مواجية األزمة باستتداـ مواردىا الداتمية، والموارد اإلضافية التي تحتاجيا لمواجيتيا. اعمي وغالي، 

 كما يمي:  ، ويمكف  تحديده وتحديد ميامو الرئيسة186ص

  فريق إدارة األزمات التربوية: -01
التي فييا إدارة المنشأة االمدرسة  تمتمؾ القدرة مة بشكؿ عاـ: المجموعة المنتقاة يقاد بفريؽ إدارة األز 

مفة المتوقع منيا وغير المتوقع قبؿ وقوع األزمة وتبلليا وبعدىا. تتمؿ المرف واليادؼ مع األزمات المعمى التعا
  .64ص، 2006اعباس، 

وفريؽ إدارة األزمة ىو وحدة تنظيمية فعالة جدًا في التعامؿ مع األشكاؿ المتتمفة لؤلزمات يمكف أف 
المجتمع، والعمؿ الجيد لمفريؽ عند كؿ مستوى  ،/الحي/مستويات ىي: بناء المدرسة، المنطقة  ةتعمؿ في ثبلث

 يشكؿ شبكة عمؿ يمكف أف تدعـ العمؿ في أي وقت تظير فيو األزمة.
 (Montana Office Of Public Instruction, 1999,  P7) 

، وفي حالة األزمة ىناؾ مياـ ضمف المدرسة طاقـ المدرسة التط األوؿ في االستجابة ألي طارئ ويعد
تحديد ىذه المياـ مسبقًا، وتحديد مف يستطيع أف يتحمؿ مسؤولية مف المفترض لذا  ؛مياتي عميو أف جبتو أساسية ي

وجو، أي يجب تشكيؿ فريؽ استجابة داتمي لؤلزمات ضمف المدرسة، وأبرز ميامو يمكف أف  أتـّ تأديتيا عمى 
تبلء و تأميف السجبلت التااة بمعمومات التبلمذة، و تحديد درجة تطورة األزمة، الشعور باألزمة، و تكوف:  ا 

يجب أف يكوف ىناؾ و لخ، إ...، واالتااؿ باإلعبلـ تزويد تدمات الطوارئ بالمعموماتو أمف المدرسة، و التبلمذة، 
مثؿ: طاقـ  ،أو اىتماـ بإدارة األزمة في المدرسة ،فريؽ أزمة مجتمعي يضـ أشتااًا وىيئات لدييا مسؤولية

دارة اإلطفاء، و اآلباء، و التبلمذة، و المدرسة،  الاميب األحمر...إلخ، وىؤالء و اإلعبلـ، و  ،وكاالت إدارة الطوارئو ا 
 .(Kempeker, 1999, p6-12) مياـ التااة بو في تطة إدارة األزمة.فقط بال كؿ منيـ يمكف تعريؼ

بالتالي عممية التعامؿ مع األزمات التربوية ال تقتار عمى الييئات التربوية فقط بؿ تتطمب تعاوف جميع 
التي يمكف أف تساىـ في التتفيؼ مف وقع ىذه األزمات عمى التبلمذة والييئات الموجودة في المجتمع،  الجيات

وعمى سير العممية التعميمية ككؿ؛ لذا البد مف تفعيؿ ىذا التعاوف ليأتذ دوره تبلؿ جميع مراحؿ إدارة األزمات مف 
، تبلؿ وضع تطط مسبقة، وتحديد آليات عمؿ منظمة تفتح مف تبلليا قنوات االتااؿ، وتشكؿ فرؽ العمؿ
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وتحدد األدوار، وتفّوض الابلحيات، وتفسح المجاالت لممشاركة في عممية اتتاذ القرارات عمى المستويات 
اإلدارية كافًة، ومف الضروري ىنا أف تطبؽ أساليب إدارية مبدعة ومبتكرة تحقؽ االستجابة المرنة والفعالة لمتتمؼ 

 التي يمكفمكف اعتمادىا مف قبؿ عمؿ فرؽ العمؿ أنواع األزمات المتوقعة وغير المتوقعة، وىذه األساليب ي
 يف ىما:تكوينيا بأسموبيف رئيس  2011بحسب غناـ ا

سناد ميمة التعامؿ : وىو األسموب األول: فريق العمل المؤقت يتتص بالتعامؿ مع أزمة بعينيا، ويتـ تشكيمو وا 
تضـ التبراء والمتتايف في المجاالت مع األزمة الطارئة لو، ويتـ ترشيح أفراده مف تبلؿ قوائـ معدة مسبقًا 

 المتامة باألزمة وتحدد اتتاااات ىذا الفريؽ، وتكوف ميمتو ذات طابع تاص عمى النحو اآلتي:

 تشتيص األزمة بشكؿ فوري وسريع. -1
 إعداد تطة التحرؾ لمواجية األزمة والتعامؿ معيا. -2
لميمة التي أوكمت إليو بنجاح، أو تعييف فريؽ وتنتيي ميمة ىذا الفريؽ بانتياء األزمة، ويتـ حمو بعد قيامو با -3

 .آتر لمتعامؿ مع األزمة إذا لـ يتحقؽ النجاح

يتـ تشكيمو مف أفراد متتاريف بدقة وعناية تتوافر لدييـ قدرات تااة و :ألسموب الثاني: فريق العمل الدائما
لمتعامؿ مع األزمات التي تتااوا فييا حتى ال ويتـ تأىيؿ أفراده تأىيبًل عاليًا ورفع لياقتيـ بشكؿ كبير استعدادًا 
  .42، ص2011يكونوا متأثريف بالضغط الواقع عمييـ عند حدوث األزمة. اغناـ، 

واعتمادًا عمى ما سبؽ نجد أنو مف الضروري وجود فريؽ عمؿ دائـ في المدرسة يمتمؾ كفاءات وميارات 
فة، فيتوقع األزمات الممكنة الحدوث، ويضع التطط عالية ومدرب بشكؿ عميؽ عمى التعامؿ مع األزمات المتتم

المبلئمة لمتعامؿ معيا في حاؿ حدوثيا، وأما في حاؿ حدوث أزمات غير متوقعة تتطمب تتااات غير متوافرة 
 في فريؽ العمؿ الدائـ يتـ تشكيؿ فريؽ مؤقت يضـ التتااات المناسبة لمتعامؿ مع األزمة الطارئة.

 

الوضع الحالي الذي تمر بو سورية انعكس بشكؿ واضح عمى مدارس أف نجد ف تبلؿ ىذا الفاؿ وم
القطر بأزمات تربوية كثيرة ومتنوعة شممت بتأثيرىا كبًل مف التبلمذة والمعمميف واإلدارات والمجتمع المحيط 

ة ، وحالت ىذه األزمات دوف تحقيؽ المدارس لؤلىداؼ التربوية والتعميميبالمدارس وكذلؾ البناء التاص بيا
المتططة ليا، ولـ تقتار ىذه األزمات عمى مدارس المناطؽ الساتنة بؿ شممت مدارس المناطؽ اآلمنة أيضًا، 
وىذه األزمة التربوية تؤثر عمى كامؿ الكياف اإلداري لممدرسة وتسبب درجات متفاوتة مف التوتر والقمؽ لئلدارييف، 

الي يزيد ويفاقـ مف تأثيرىا تااة في حاؿ نقص مما يضعؼ مف قدرتيـ عمى مواجيتيا بسرعة وفعالية وبالت
، والتعامؿ معيا يتطمب تطبيؽ أساليب المعمومات الدقيقة حوليا مف حيث أسبابيا واألطراؼ ذات العبلقة بيا

، وتفسح المجاؿ إبداعية تعتمد العمؿ الجماعي فتحفز األفراد القتراح أفكار مبدعة مع شدة األزمات وتطورتيا
 أرض الواقع ضمف اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة في المدرسة.لتطبيقيا عمى 
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دارة األزمات: خامسالفصل ال  التربوية أساليب اإلبداع اإلداري وا 
 

 مقدمة -
 أىمية اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية-0
 أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية: أىمية-2

 المؤثرة في إدارة األزمات التربوية.أسموب تحميل العوامل  -2-0
 أسموب العصف الذىني في إدارة األزمات التربوية. -2-2
 .في إدارة األزمات التربوية اإلداري اإلبداع متطمبات-3
 .إدارة األزمات التربوية في اإلداري اإلبداع معوقات-4
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 خامسالفصل ال

 التربوية  األزماتأساليب اإلبداع اإلداري وإدارة  

 مقدمة: -
عمؿ التي يستتدمونيا في التعامؿ مع األزمات التي تعترضيـ في مجاؿ ال يتتمؼ األفراد في الطرؽ

ـ واإلجراءات الروتينية واألطر النظرية المتعارؼ عمييا ويميموف إلى استتداـ طرؽ فالبعض يمتـز بالقواعد والنظ
اوؿ أفراد آتروف استتداـ طرؽ واستراتيجيات مبدعة وجديدة وغير مألوفة سبؽ استتداميا مف قبميـ، في حيف يح

مألوفة في التعامؿ معيا، لمواوؿ إلى حموؿ ابتكارية ليا مف تبلؿ تناوليا مف زوايا متعددة، فيـ يميموف إلى 
لتعامؿ مع التحرر مف الروتيف والقواعد والقوانيف، ويثقوف بقدرتيـ وقدرة أفراد فريؽ العمؿ عمى توليد األفكار وا

 الضغوطات ومواجية األزمات وتحويميا إلى فرص لمتغيير اإليجابي والفعاؿ.

، وأىمية أسموبي العاؼ التربوية ح أىمية اإلبداع اإلداري في إدارة األزماتوفي ىذا الفاؿ ستوض
 .والتربوية ومعوقاتإدارة األزمات متطمبات اإلبداع اإلداري في العوامؿ المؤثرة في التعامؿ معيا، و تحميؿ الذىني و 

 :اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية أهمية -0
            لمشكبلتو. تجد حمواًل مفيدةً و المنظمات التي تشجع اإلبداع تطور طرقًا فريدًة لمعمؿ إف 

اإلبداع اآلف بمثابة األمؿ األكبر لممنظمات بشكؿ عاـ والتربوية منيا بشكؿ تاص  ، ف358، ص2005ابموط، 
تنويع أساليب  ياوىو يتطمب منفي حؿ الكثير مف المشكبلت والتعامؿ مع العديد مف األزمات التي تواجييا، 

ة، وتوظيؼ تقنيات إدارتيا في العمؿ، والتتمي عف السياسات اإلدارية القديمة وتحديثيا، وتطوير البنى التحتي
ر والتحديات إبداعية جديدة لـ تكف معروفة مف قبؿ، لتكوف المنظمة أكثر قدرة عمى المنافسة ومواجية المتاط

   .462، ص2012والشقراف،  المستقبمية. اعبابنة

ويتمثؿ اإلبداع اإلداري ضمف المدرسة في امتبلؾ أعضاء اإلدارة المدرسية لميارات التفكير اإلبداعي، 
طبيقيـ لؤلساليب اإلدارية المتنوعة التي تنمي اإلبداع والتفكير النقدي لدييـ، بما يمكنيـ مف حؿ مشكبلت وت

  فإدارة األزمات ميمة اعبة، تتطمب مف اناع 10، ص2008المدرسة والتعامؿ مع أزماتيا بفاعمية. انار، 
واألزمات العالية المستوى نادرًا ما  القرار أف يكونوا مستعديف لمواقؼ غير معروفة مع عواقب غير متوقعة،

تستتدـ في إدارتيا متططات محددة مسبقًا فمثؿ ىذه األزمات تتطمب تفكيرًا مبدعًا، واتتاذ القرارات المرنة تبلليا 
يتطمب أكثر مف معرفة اإلجراءات وتنفيذ المتططات حيث تتالى التطوات واحدة تمو أترى، وال يوجد حؿ واحد 

 (Cronvall & Sundelius, 2003, P4) اإلدارة.احيح لؤلزمة قيد 
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، فقد أابح التعامؿ مع األزمات اليـو  وبما أف زمف األعماؿ الفردية والجيود الشتاية قد ولى واناـر
فيو يقـو عمى الجيود المتكاممة   ميمة الجماعة فعمؿ التنظيـ المشترؾ أقوى مف العمؿ الفردي وأكثر فاعمية،

عمى اتتبلؼ مستوياتيـ وتطمعاتيـ، وبذلؾ يمكف رؤية األزمات مف وجيات نظر متتمفة ة كافؤلفراد والعامميف ل
 .نفسو والتعامؿ معيا بأساليب وطرؽ غير تقميدية وبالتالي الواوؿ إلى حموؿ جديدة ومفيدة في الوقت

عية واإلدارة المتفوقة المبدعة ىي التي تعمؿ عمى إذكاء روح العمؿ الجماعي لمواوؿ إلى رؤية جما
تمحص القرارات وتبحث آثارىا السمبية وتدير مسبقًا المشاكؿ الكامنة فييا عف طريؽ توسيع المشاركة مع األفراد 

إلى  تاجحي مبدعاً  يكوف. ومدير المدرسة ل 224، ص2005ء التنفيذ. اتميؿ، لتمؽ االلتزاـ الكمي مف قبميـ أثنا
كسب ثقة طاقـ العمؿ في المدرسة ليبدو آرائيـ وأفكارىـ ويتتبر تفكيرىـ المبدع في حؿ األزمات، فأوقات األزمات 

فتابح بذلؾ األزمات  التتاذ القرارات وتنفيذ اإلجراءاتىنا يمكف أف تؤدي إلى تطوير طرؽ جديدة وفضمى 
مكف المدرسة أساليب اإلبداع اإلداري تو  (Harwati, 2013, P2) مرحمًة طبيعيًة في تطوير العمؿ ضمف المدرسة.

، مف استغبلؿ مواردىا البشرية والمعرفية والمادية باورة تمكنيا مف مواجية األزمات التي تعترضيا بطريقة أفضؿ
 وأىما األساليب األتية:

 :أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربويةأىمية  -2
 Force Field Analysis : في إدارة األزمات التربوية المؤثرةأسموب تحميل العوامل  -2-1

واستتدـ   1951ا Levin ليفينمف قبؿ عالـ النفس االجتماعي  تحميل العوامل المؤثرة طور أسموب
طريقة  امج إدارة التغيير في المنظمات، فيو يشكؿبشكؿ واسع في اتتاذ القرارات، تااة في تتطيط وتطبيؽ بر 

 شاممة لمقوى المتتمفة المؤثرة بقضية محتممة، وتقييـ مادر ىذه القوى وقوتيا.و قوية ألتذ نظرة عامة 
(Hovland, 2005, P15) ، أي أزمة داتؿ المدرسة يمكف أف تعتبر كميزاف دينامي لعمؿ القوى في االتجاىات و

تعمؿ في االتجاه المعاكس وىي القوى المعيقة المتعاكسة، فالقوى المساعدة عمى الحؿ تتعارض مع القوى التي 
لمحؿ، وال يمكف أف يتغير شيء في الوضع أو المشكمة أو األزمة مالـ يتـ تمؽ عدـ توازف بيف ىذه القوى لاالح 
القوى المساعدة مف تبلؿ زيادتيا والعمؿ عمى تدعيميا واالستفادة منيا في تقميص القوى المعيقة والحد منيا، 

 .ـ ليذه التقنية يمكف أف يكوف ضمف مجموعات اغيرة يتراوح عدد أفرادىا مف ستة إلى ثمانية أفرادوأفضؿ استتدا
https://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/factool2pt11.pdf  

 استثارة التفكير اإلبداعي لمشتص مف تبلؿ:ويمكف باالعتماد عمى ىذا األسموب 

 .تحديد اليدؼ أو الشيء الذي يعمؿ مف أجؿ تحقيقو 
 التي يمكف تنميتيا، وجوانب الضعؼ فيو لمعمؿ عمى تقميايا أو جوانب القوة في اليدؼ أو الشيء  تحديد

  .34، ص2010إلغائيا. اجبر، 

https://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/factool2pt11.pdf
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 ىي: تبلؿ األزمات ىذا األسموب وتطوات

 األزمة وتكتب في منتاؼ ورقة كبيرة.ص حالة يتمت -1
 األزمة.حالة فوؽ  فضؿ المستيدفة الواوؿ إلييا وكتابتياص الحالة األيتمت -2
ـ توليد األفكار لوضع قوائـ بكؿ العوامؿ الحالية المساعدة والمعوقة اوتسمى أحيانًا العوامؿ الميسرة_ استتدا -3

 والعوامؿ المقيدة  لمواوؿ إلى الحالة المستيدفة.
إلي قسميف _في أعمى وأسفؿ الافحة_ فتكوف العوامؿ المساعدة في أسفؿ الافحة  ـ العوامؿ وتوزيعيايتقس -4

  تضغط إلى فوؽ نحو الحالة األفضؿ والعوامؿ المعيقة في األعمى تضغط ضدىا.
https://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/factool2pt11.pdf  

ويعد ىذا األسموب محفزًا عمى اإلبداع، إذ أنو يمكف الفرد والمجموعات في حاؿ استتدامو مف توليد 
حموؿ إبداعية فعالة ومناسبة في مواقؼ األزمات، فيحدد العوامؿ المساعدة والمعيقة لتحقيؽ األىداؼ المحددة، 

في التتفيؼ والحد مف العوامؿ المعيقة لمواوؿ إلى الحالة اليدؼ، ومف السيؿ ويعتمد عمى العوامؿ المساندة 
، ةاستتداـ ىذا األسموب وتطبيقو مف قبؿ فرؽ العمؿ تبلؿ مراحؿ إدارة األزمة جميعيا عمى أزمات مدرسية عديد

لقائد التربوي مف ا ...إلخ، فيو أسموب تحميمي يمكف مثؿ: أزمة العنؼ بيف التبلمذة، أزمة كثافة أعداد التبلمذة
تقوية وتدعيـ العوامؿ اإليجابية، والحد مف العوامؿ السمبية التي يتـ التواؿ إلييا مف تبلؿ عممية التحميؿ 

 عوامؿ أترى، يمكف أف تعزز الواقع اإليجابي أو تقوية. ةالجماعية، ومف ثـ تتـ إضافة أي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Hovland, 2005, P14بل الباحثة باالعتماد عمى ا)تحميل العوامل المؤثرة  تم تصميمو من ق  2الشكل )
 

نقص  
التمويل الالزم 
 في المدرسة 

قمــــة كفــــاءة 
المرشـــــــــدين 
 االجتماعيين

نقص خبرة 
المديرين في 
التعامل مع ىذا 
 النوع من األزمات

اإلعالم 
والمشاىد 
الدموية التي 

 يبثيا

انتشار ثقافة 
العنف في 
 المجتمع

قمة كفاءة 
المعممين 
في التعامل 
 مع العنف

تعاون 
اإلدارات 
التربوية 
 العميا

توافر المناىج واألنشطة 
ثقافة التسامح نشر تي تال

 والمحبة واالنفتاح

 

اىتمام المجتمع  
المحمي واستعداده 
لمتعاون لمتصدي 
 ليذه األزمة

توافر أخصائيين 
نفسين ميتمين 
بالمساعدة في ىذا 

 المجال

حماس المديرين 
والكوادر التعميمية 
 لحل ىذه األزمة

الحالة الحالية: 
انتشار حاالت 

 التبلمذةالعنؼ بيف 
 بنسبة عالية جدا.

ـــــــة ـــــــة الحال  :المثالي
زوال حالـــــة العنـــــف 
الموجــــــــــودة بــــــــــين 

 التالمذة.

https://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/factool2pt11.pdf
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 :Brainstorming في إدارة األزمات التربوية العصف الذىنيأسموب  -2-2

  ألوؿ مرة، ومنذ ذلؾ الحيف وىو يستتدـ في أنواع 1953أسموب العاؼ الذىني في عاـ ا قدـ أوسبورف
كبلت واألزمات والمياـ، فيو يساعد األفراد لمتعامؿ مع الكثير مف أنواع المشعديدة مف المنظمات حوؿ العالـ، 

يف، وبحسب مبتكره أوسبورف لمتغمب عمى اإلتفاؽ في توليد األفكار سواًء أكانوا يفكروف بمفردىـ أو مع اآلتر 
العاؼ الذىني الجماعي يجعؿ األفراد يولدوف أفكارًا ضعؼ التي يمكف أف يولدوىا لو أنيـ مارسوا ىذه التقنية 

  .52، ص2006بمفردىـ اابلح، 

لوجو بتمقائية القتراح عدد كبير مف  بأنو تقنية تستتدـ مع مجموعة تتفاعؿ وجياً  Daft  2008ادافت  ويعّرفو
 Daft, 2008, p466)) .األفكار لحؿ المشكمة

وتقـو ىذه التقنية عمى أساس تداعي األفكار وفي ىذا التداعي يجب أف نفاؿ بيف عمميتيف أساسيتيف ىما: 
  .106، ص2005ساد، عممية إنتاج األفكار، وعممية تقييـ ىذه األفكار، لنتحرر مف القيود التي تمنع انبثاقيا. ام

األزمات يقـو ىذا األسموب عمى توليد مقدار كبير مف األفكار تبلؿ جمسة يشترؾ فييا مجموعة مف  فيو 
األفراد المعنييف بالتعامؿ معيا، فيزيد مف كفاءة القدرات والعمميات االبتكارية لدى اإلدارة ويوفر ليـ تشكيمة أعـ 

لممزيد مف األفكار لدى اآلتريف بحيث  ابة انطبلقةفكرة الفرد بمث وأشمؿ مف األفكار والتبرات، وبذلؾ تابح
  .30، ص2008يتواؿ في النياية إلى فيض حقيقي مف األفكار المتنوعة لمتعامؿ مع األزمة الطارئة. انار، 

 ويعتمد نجاح ىذا األسموب عمى أربعة شروط رئيسة ىي:

 فكرة إلى ما بعد جمسة توليد األفكار.: إذ يتـ إرجاء التقييـ أو النقد ألي تأجيل الحكم .1
وأحبلمو، ويترؾ لعقمو  أف يفكر بحرية، وأف يندفع بتيالو فالفرد يجب عدم وضع قيود عمى التفكير: .2

 الباطف حرية التعبير.
 : فكمما زاد عدد األفكار كاف ذلؾ أفضؿ بتوفير أفكار أايمة.الكم يولد الكيف .3
فمف الممكف لمفرد استعماؿ أفكار اآلتريف الكتشاؼ أفكار جديدة : البناء عمى أفكار اآلخرين وتطويرىا .4

  .59، ص2009االعجمة،  (Rossiter & Lillien, 1994, P62) .مبنية عمييا

جمعيا مف و لؤلفكار التي تتطر لو أو التي يبالتالي يمكف لمفرد استتداـ ىذا األسموب بمفرده مف تبلؿ تسجيم
منزلو ثـ تقييميا في ضوء معايير مناسبة لطبيعة عممو، كما يمكف األشتاص المحيطيف بو في عممو أو 

استتدامو مف قبؿ الجماعات حيث يكوف أكثر فعالية مف تبلؿ اشتراؾ عدد كبير مف األفراد في جمساتو وبالتالي 
نتاج بسمسمة زمات تبلؿ التعامؿ مع األجمسة ىذه العدد أكبر مف األفكار الفريدة والمبتكرة والفعالة، وتمر  توليد وا 

 مف المراحؿ ىي:



 >= 

 عند اإلعداد لجمسة العاؼ الذىني ينبغي عمينا:أواًل: اإلعداد لجمسة العصف الذىني: 

i. .اتتيار غرفة تتميز بالكثير مف الضوء الطبيعي، واالتساع الذي يسمح لممشاركيف بالتحرؾ براحة كبيرة 
ii. بلـ كثيرة ممونة لتدويف األفكار.التأكد مف وجود لوح أبيض أو سبورة، باإلضافة إلى أوراؽ وأق 
iii. .تجنب اؼ المقاعد بطريقة رسمية، لممحافظة عمى الجو غير الرسمي لمجمسة 
iv. بل تقاطع مكالماتيـ االجتماع.تمعيف إيقاؼ ىواتفيـ التموية لكيالطمب مف المج 

  .45، ص2009اآرمسترونغ،  
v. دقيقة كافية عادًة . 30تحديد وقت أقاى لمجمسة ا 
vi.  المدير، أو الموجو.معاوف تحديد شتص لتسجيؿ األفكار عمى الموح أو السبورة، وفي المدرسة يمكف أف يكوف 
vii. :توضيح قواعد الجمسة أماـ المشاركيف ومنيا 

 عدـ انتقاد األفكار المطروحة حتى الغريبة أو المستحيمة، وعدـ السترية منيا. -1
 األفكار، وتشجيع األفكار الجريئة.العمؿ عمى التواؿ إلى أكبر عدد ممكف مف  -2
 االستفادة مف أفكار اآلتريف ببناء أفكار أترى عمييا أو تعديميا دوف اإلشارة إلى الفكرة األامية.  -3
ماو بارؼ النظر عف دور ااحب الفكرة، تحديد طريقة تدفؽ األفكار، إما تدفؽ األفكار بشكؿ عشوائي  -4  ا 

  .70 -69، ص2005واري، بشكؿ منظـ تبعًا لدور ااحب الفكرة. االي

 ثانيًا: سير جمسة العصف الذىني وتوليد االفكار:

كما ورد في كنج ونيؿ  Osborn تتألؼ المجموعة النموذجية لجمسة العاؼ الذىني كما أشار أوسبورف
مف ااثنا عشر  شتاًا بمف فييـ قائد المجموعة باإلضافة إلى الشتص الذي يسجؿ األفكار دوف أف   2004ا

 يشارؾ في الجمسة، وميمة القائد ىي: 

 شرح التعميمات التااة بجمسة العاؼ الذىني. -1
 عرض األزمة المطموب تناوليا في بداية الجمسة. -2
 ترية مف األفكار، وعدـ المقاطعة...إلخ.التأكد مف االلتزاـ بالقواعد تبلؿ الجمسة: عدـ الس  -3
تيسير طرح األفكار تبلؿ الجمسة، فقد تبدأ أفكار األفراد بالنضوب في آتر الجمسة وىنا يأتي دور القائد في   -4

  .57، ص2004نيؿ، و  كنجموضوع االىتماـ. ا زمةطرح زوايا جديدة ينظر مف تبلليا المشاركوف إلى األ

ذا بدأت سرعة ف بالقيود يمكف لقائد جمسة العاؼ كار باالنتفاض أو بدا المشاركوف متنوقياقتراح األف وا 
معؾ  ؟ أو ماذا لوماذا لو لـ يكف الماؿ ىو الذي يعيؽ التعامؿ مع األزمة الذىني أف يسأؿ سؤااًل افتراضيًا مثؿ:

 (Dejanasz , et.al, 2009, p292)ة؟ ثـ يتمقى اإلجابات. عاًا سحرية لمتتمص مف األزم



 >> 

ىذه المرحمة يبدأ األفراد بطرح األفكار وتوليد الحموؿ المناسبة لمتعامؿ األمثؿ مع األزمة ويساعدىـ  ففي
مدير الجمسة مف تبلؿ القياـ بالمياـ السابقة المناطة بو، أما المقرر فيقـو بكتابتيا عمى السبورة أو الموح لتكوف 

 واضحة ومرئية مف الجميع.

 صف الذىني:ثالثًا: تقييم أفكار جمسة الع

يعقد اجتماع تقييـ األفكار بعد اجتماع العاؼ الذىني بساعة أو بيـو أو يوميف حسب طبيعة األزمة قيد 
التعامؿ، وبعد أف يتـ تجميع وتانيؼ قائمة األفكار، تبدأ عممية تقييـ واتتيار الحؿ األفضؿ، ويواي أوسبورف 

يكونوا ممف ليـ مسؤولية مباشرة باألزمة موضوع   أشتاص، عمى أف 5بأف تكوف مجموعة التقييـ في حدود ا
االىتماـ، وبالتالي تكوف مشاركتيـ حقيقية بالنسبة لجودة القرار الذي يتـ التواؿ إليو، وفي المعتاد يتـ استتداـ 
قائمة بالمعايير يمكف عمى أساسيا تقييـ كؿ فكرة مف األفكار الواردة، ومف ىذه المعايير: النفقات، والميارات 

مطموبة لمتنفيذ، والزمف البلـز لئلنجاز، وردود األفعاؿ المحتمؿ حدوثيا مف جانب الجماعات واألفراد داتؿ ال
المدرسة وتارجيا، وأاالة األفكار وجدتيا ومنفعتيا...إلخ، وفي حاؿ لـ يتـ التواؿ إلى اتفاؽ جماعي عمى 

نيؿ، و  كنج  ا83، ص1996فاروؽ، و ييـ. اجبر الفكرة المتتارة يتـ تطبيؽ مبدأ األغمبية بيف أعضاء جماعة التق
   130، ص2006عبودي، و  . اجمدة 57، ص2004

ويتبيف مما سبؽ أف تقنية العاؼ الذىني تقنية سيمة التطبيؽ وال تحتاج إلى تكمفة مادية كبيرة أو 
اإلدارية المتتمفة إجراءات كثيرة أو وقت طويؿ إلنجازىا، ويمكف لمدير المدرسة استتداميا في إنجاز األعماؿ 

فالعمؿ الجماعي تبلليا يحقؽ رؤية  ،ضمف المدرسة بشكؿ عاـ وفي إدارة األزمات التي تتعرض ليا بشكؿ تاص
حموؿ مبتكرة ومفيدة ليا، وىذه إلى ىا ويساعد في التواؿ ءأعـ وأشمؿ وأكثر دقة لؤلزمات واألسباب الكامنة ورا

بأىميتيا وفاعميتيا تبلؿ األزمات، وبأىمية  اً ؤمن، ومطبيقيا واستتدامياالتقنية تحتاج مديرًا مممًا بيا وبكيفية ت
العمؿ الجماعي، فبل يحتكر القرارات ويستأثر بيا، ويثؽ باألفراد في منظمتو ويفسح المجاؿ أماميـ لمتعبير عف 

 ال يضع أماميا الحواجز والعراقيؿ.أفكارىـ ولتطبيقيا عمى أرض الواقع و 

ب ضمف المدرسة يتطمب توافر مجموعة مف التاائص التي البد مف توافرىا في وتطبيؽ ىذه األسالي 
 المدرسة ومحيطيا واألفراد العامميف فييا وتتحدد بما يمي:

 :إدارة األزمات التربويةاإلبداع اإلداري في  متطمبات -3
في مجاؿ  تتميز المنظمات المبدعة بشكؿ عاـ بمجموعة مف التاائص التي تمكنيا مف اإلبداع والريادة

 عمميا ومف أبرزىا التاائص اآلتية:

 قنوات االتااؿ الداتمية المفتوحة، واالتااؿ الفعاؿ مع الماادر التارجية. -1
 ذىني والعمؿ في مجموعات.الاعتماد نظاـ اقتراحات مفتوح أماـ الجميع، وتطبيؽ العاؼ  -2



 >? 

 تيـ.البلمركزية اإلدارية، ومنح العامميف الابلحيات المتناسبة مع اتتاااا -3
المرح، و تقبؿ األتطاء، وتشجيع األفراد عمى التحدي، والحرية في التعامؿ مع المشكبلت، وتوافر جو مف العمؿ  -4

 والحرية في مناقشة األفكار.
توافر موارد متتااة لؤلفراد والمشاريع اإلبداعية بدوف تقييد، ونظاـ حوافز مشجع عمى اإلبداع وتحرير مف  -5

 (Daft & Marcic, 2007, P298). المسؤوليات التارجية

مجموعة مف المتطمبات التي البد مف توافرىا لتابح  وتنمية اإلبداع في المدرسة تحتاج بشكؿ عاـ
مدارس مبدعة بشكؿ يمكنيا مف حؿ المشكبلت والتادي لؤلزمات التي يمكف أف تعاؼ بيا نتيجة األوضاع 

 التي تحيط بيا، ومف ىذه المتطمبات:

 يسمح بمساندة األفكار المبتكرة وتدعيميا.المناخ اآلمف الذي  -1
الحرية في تجريب أساليب جديدة في العمؿ، وتشجيع العامميف عمى تحقيؽ النجاح كؿ في مجاؿ تتااو، مع  -2

 توفير الموارد واإلمكانات التي تسمح بتنفيذ ذلؾ.
المدرسة، واياغة ، مف حيث الحرص عمى مشاركة الجميع في وضع الرؤية العامة لعمؿ العمؿ بروح الفريؽ -3

 أىدافيا، ووضع آليات تنفيذىا، مع مراعاة الفروؽ الفردية بيف عناار الفريؽ مف حيث القدرات واإلمكانات.
  .102، ص2010في مناخ العمؿ. االحبلؽ،  لمجميع توافر الشعور بالثقة والطمأنينة -4

 ويمكف أف نضيؼ إلييا المتطمبات اآلتية:

المدرسة كؿ بحسب تبرتو واتتاااو، والتسامح مع األتطاء التي ينتجيا تفويض الابلحيات لمعامميف ضمف  -1
 تطبيؽ األفكار اإلبداعية في بعض األحياف.

تطبيؽ نظاـ حوافز مادية ومعنوية مف قبؿ وزارة التربية يحسف مستوى األداء ويرفع كفاءة العامميف ضمف  -2
 في مجاؿ عمميـ.األفراد يا يحقق ؿ عمى أساس اإلبداعات التيالمدرسة، توزع فيو المكافآت بالعد

مف إدارييف ومعمميف، مف تبلؿ دورات كافًة توافر فرص التدريب عمى أساليب اإلبداع لمعامميف في المدرسة  -3
 تدريبية متتااة ودورية عمى مستوى المحافظات أو القطر، وتشجيعيـ عمى استتداميا وتوظيفيا في عمميـ.

 العامميف ضمف المدرسة.الحرص عمى العبلقات اإلنسانية بيف  -4
توافر قنوات اتااؿ فعالة ومفتوحة داتمية مع كوادرىا اإلدارية والتعميمية ومع تبلمذتيا، وتارجية مع اإلدارات  -5

التي يمكف التربوية العميا، ومع المجتمع المحمي بما يحقؽ التعامؿ السريع والفعاؿ مع األوضاع واألزمات الطارئة 
 .أف تتعرض ليا المدرسة

 

 



 >@ 

 :إدارة األزمات التربويةفي  معوقات اإلبداع اإلداري -4
إلى  حخؼزض األفكار اإلبذاػٍت قبم أن حجذ طزٌقها وحى انظهىر واإلشؼاع وانخطبٍق ػهى أرض انىاقغ

وحظهز ، ة إلى أترى، ومف بيئة إلى أترىدرسمعوقات كثيرة تتتمؼ درجة تواجدىا مف شتص إلى آتر، ومف م

 ومنيا:األسماث  ػمهٍت انخؼامم مغ خاللفً انمذرست هذي انمؼىقاث بشكم واضح 

، ويحكموف عمى التعامؿ مع األزماتيضع بعض األفراد احتماالت الفشؿ عند  حيث التوؼ مف الفشؿ: -9-0
  .173، ص2008حسيف، و   اأبو الوفا 176، ص2008لعمؿ. امشيور، باأنفسيـ بو قبؿ أف يشرعوا 

ردود الفعؿ  مف اً توفالتعبير عف آرائيـ واقتراحاتيـ  األفراد عفالتوؼ مف سترية اآلتريف: يحجـ بعض  -9-2
المواقؼ التي  وقد يكوف ىذا ىو الحاؿ في ،مف أف يابحوا موضعًا لمسترية بعدىا ةً تشيالسمبية تجاىيا، أو 
عبير عف الت طاقـ العمؿ، فيمتنع تبلؿ التعامؿ مع األزمات وزمبلء العمؿ معاً  عمموفف والميجتمع فييا المديرو 
عف  رمدير توفًا مف أف تبدو ىذه األفكار تافية أو ستيفة، ومف ناحية أترى يمتنع المديالعف أفكارىـ أماـ 

  .74، ص2008فكرة سمبية. امالوف،  غير مفيدة، فتؤتذ عنوتشية أف تبدو  يـأمام تقديـ اقتراحاتو
السابقة ألنيـ قد اعتادوا عمييا، التكرار واالعتياد: ياعب عمى كثير مف الناس أف يتتموا عف عاداتيـ  -9-3

فتمثؿ ممارستيـ ليا شيئًا بسيطاً سيبًل مضموف النتائج يتمو مف المتاطرة، ويؤدونيا دوف قمؽ أو توتر، أما 
الطريقة الجديدة المطموبة منيـ فتمثؿ المجيوؿ، ويابحوف عبيدًا لعاداتيـ التي تمعب دور السيد المتحكـ في 

 .تبلؿ تأديتيـ لمعمؿ جديد أسموب يسموكيـ، فتجعميـ يرفضوف أ
 يستطيعوف تحديدىا واياغتيا اس تكوف الفكرة في أذىانيـ والضعؼ القدرة عمى التعبير: فكثير مف الن -9-4

ظيارىا لدى ىؤالء األفراد تبلؿ التعامؿ قد تزداد ىذه الحالة  ترى الباحثة أفو   76 -74، ص1997اىبلؿ،  .وا 
 األزمات.مع 

فاتباع القواعد والتعميمات حرفيًا يشكؿ لئلنساف نمطًا واحدًا مف الفيـ مما يعيقو : دةاتباع القواعد الجام  -9-5
عف عممية اإلبداع، ويشعره بأف ىذه القواعد ال تنفذ إال بيذه الطريقة، فتنغمؽ لديو منافذ اإلبداع، ويتجمد تفكيره 

 التي تعترضو. واألزمات في مواجية المشكبلت
والبشرية وعدـ توافر المناخ التنظيمي المناسب نتيجة الفتقاده العناار ضعؼ اإلمكانات المادية  -9-6

التنظيمية الجيدة مثؿ: عدـ توافر أنظمة حوافز ذات تأثير عمى األفراد، أو عدـ توافر معايير عالية لؤلداء. 
د يعيؽ وتبلؿ األزمات يؤثر ىذا العامؿ بشكؿ كبير عمى عممية التعامؿ معيا، وق  .302، ص2003االموزي، 

تطبيؽ الكثير مف الحموؿ واإلجراءات الموضوعة مف قبؿ فرؽ العمؿ مالـ تتبع أساليب إدارية إبداعية تحفز 
 األفراد مف تبلليا عمى تقديـ أفكار مفيدة تستغؿ اإلمكانات المتاحة وتوظفيا بشكؿ جيد وفعاؿ.

ؤلبناء، ومنيا التسمط والسيطرة، تدني المستوى الثقافي والتعميمي، وأنماط التنشئة األسرية الموجية ل -9-7
مف كؿ جديد وااللتزاـ  لدى ىؤالء ، مما يعكس حالة مف التوؼالنوعفي التعامؿ مع األبناء حسب والنمطية 
 مسبقًا. تعمموه بحرفية ما



 >A 

التي تتمتص ابقيـ الطاعة والتضوع، والمبالغة في تقدير اىات والقيـ السائدة في المجتمع االتج -9-8
ات التسمطية، والنظـ البيروقراطية واالستبدادية ، نتيجة التدىور االقتاادي واالجتماعي، الماضي، واالتجاى

  .160، ص2011وآتروف،  والعنؼ السياسي، واالضطرابات األمنية التي تتمفيا الحروب. االعتـو

سموكيات إدارية استفزازية يمكف لممدير مف تبلليا أف    إلى ىذه المعوقات قائمة2005ا مورجاف وأضاؼ
 منيا:يمكف أف تتواجد لدى مدير المدرسة  و او يقتؿ اإلبداع في منظمتو 

 .مدرسةفي ال التظاىر دائمًا بأنو يعرؼ أكثر مف أي األشتاص المحيطيف بو -1
 تفكير بيا.يمكف ال طريقةبكؿ في المدرسة  طاقـ العمؿالمحافظة عمى النظاـ واالنضباط بيف  -2
 .فردالتفتيش اليومي لمعرفة التقدـ في عمؿ كؿ  -3
 .درسةضمف الم عامميفوالفي اإلدارات التربوية العميا إقامة حواجز عالية بيف اانعي القرار  -4
 مادر قمؽ دائـ.المدرسة جعؿ ميزانية  -5
 .القراراتعمى مستوى شتاي إال عند اإلعبلف عف  عامميفعدـ التحدث مع ال -6
، 2005امورجاف،  .وتطبيقيا التارؼ بشأنيا دوف التي يقدميا األفراد ضمف المدرسة األفكارالموافقة عمى  -7

  .70ص

وتقؼ ىذه المعوقات وغيرىا في طريؽ اإلبداع فتقمؿ مف رغبة الفرد واندفاعو نحو التفكير بطرؽ جديدة 
رى بالمجتمع والبيئة المحيطة يرتبط بعضيا بشتاية الفرد، وأترؽ الروتينية التي اعتاد عمييا، فمتتمفة عف الط

بو، وبعضيا اآلتر يرتبط بالتنظيـ اإلداري ودرجة إيماف المنظمة بأىمية اإلبداع كأسموب عمؿ يحقؽ ليا قدرة 
عالية مف الامود والتنافس مع المنظمات األترى، وجميعيا يمكف أف توجد عمى مستوى المدرسة ويمكف أف 

وااؿ إدارة المدرسة ومعممييا مع أولياء أمور التبلمذة، ومع اإلدارات نضيؼ إلييا معوقات جديدة منيا: قمة ت
التربوية العميا، وضعؼ فعالية مجالس أولياء األمور وشكميتيا، والحموؿ الجاىزة الاادرة عف اإلدارات العميا، 

 واضطراب األوضاع األمنية في الببلد وغيرىا مف المعوقات.

عمى مستوى المدرسة درجة أقؿ مف المركزية  تبلؿ األزمات اريوتتطمب مواجية معوقات اإلبداع اإلد
أقؿ بحرفية القوانيف تبعًا لظروؼ  اً زامتلتيا عمى المدارس، وااإلدارية المفروضة مف قبؿ وزارة التربية ومديريا

مكاناتيا تااة في ظؿ األزمات التي تعاؼ بواقعنا التربوي، كما تتطمب إتضاع مدير المدرسة  المدرسة وا 
دارة األزمات ، التربوية لدورات تدريبية عمى األساليب اإلدارية الحديثة وبشكؿ أساسي أساليب اإلبداع اإلداري وا 

التي تمكنو مف توفير بيئة مناسبة لئلبداع تشجع األفكار الجديدة وتقدر العمؿ  ومنحو الابلحيات اإلدارية
العمؿ، وتعتمد لروتيف وتجريب األساليب الجديدة في اإلبداعي وتعترؼ بو وتبرزه، وتشجع المتاطرة بالتروج عف ا

 .مف المدرسةفي تطوير سبؿ العمؿ ض أساليب وطرؽ إبداعية تحوؿ األزمات إلى فرص يتـ االستفادة منيا
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  الفصل السادس

 إجراءات الدراسة الميدانية
 :مقدمة -

كشػؼ عػف مػدى تطبيػؽ أسػاليب اإلبػداع اإلداري فػي إدارة األزمػات أنيػا ت تأتي أىمية الدراسة الميدانية مف
 البلذقية. ةمدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظ مديريالتربوية لدى 

كيفيػة في ىذا الفاؿ المنيجية التي تـ اعتمػدىا فػي الدراسػة؛ مبينػة مجتمػع الدراسػة، وعيناتػو، و  وسنعرض
جراءاتيػػا، وطريقػػة تطبيقيػػا، والتأكػػد مػػف اتتيارىػػا  وثباتيػػا الدراسػػةاػػدؽ أدوات ، وتاػػميـ أدوات الدراسػػة المتبعػػة، وا 

ؿ عمييػػػا، والقػػػوانيف التػػػي تػػػـ إتباعيػػػا اإلحاػػػائية التػػػي اسػػػتتدمت لمعالجػػػة البيانػػػات التػػػي جػػػرى الحاػػػو والطرائػػػؽ 
 .، لمواوؿ إلى المقترحات المناسبةالستتبلص نتائج الدراسة

 منهج الدراسة: -0

المنيج الوافي ألنو يساعد عمى تقديـ واؼ منظـ وتحميؿ الوضع الراىف لظاىرة معينة باستتداـ  ةالباحث تاتبع
المعمومات الكمية والكيفية المبلئمة التي تؤدي إلى فيـ طبيعتيا ثـ اياغة استنتاجات عممية تساعد عمى كشؼ 

وىو  . 354-352، 2005حـ، الغموض المحيط بيا والذي يقود إلى حؿ المعضمة المتعمقة بيذه الظاىرة امم
 المنيج المناسب لطبيعة الدراسة.

 تحديد المجتمع اإلحصائي وعينات الدراسة:  -2

  :تحديد المجتمع اإلحصائي -2-1

مجتمػػػع المػػػوجييف التربػػػوييف لمتعمػػػيـ األساسػػػي فػػػي مديريػػػة  األول: ،إلحاػػػائي، مجتمعػػػيفضػػػـ المجتمػػػع ا
المديريف وكذلؾ المعمميف والمرشػديف االجتمػاعييف فػي مػدارس التعمػيـ معاوني التربية بمحافظة البلذقية، والمديريف و 

مػػدارس الحمقػػة  ومػػدير مجتمػػع الثــاني: و  ، 11757، والبػػالغ عػػددىـ ا2013/2014األساسػػي فػػي العػػاـ الدراسػػي 
أف العػػدد الكمػػي لمػػدارس  تبػػيف البلذقيػػة األولػػى مػػف التعمػػيـ األساسػػي، وعنػػد الرجػػوع إلػػى مديريػػة التربيػػة فػػي محافظػػة

التي تحػددت بالاػفوؼ مػف األوؿ حتػى الرابػع وذلػؾ وفػؽ قػرار وزارة التربيػة رقػـ  مف التعميـ األساسيالحمقة األولى 
ىػػذه المػػدارس و ، 2013/2014لمعػػاـ الدراسػػي   مدرسػػة، 536وىػػي ا ،2004 /8 /16بتػػاريخ  443 /3053

 ، 4 – 1لممرحمػػػة ا مػػػف التعمػػػيـ األساسػػػيلمحمقػػػة األولػػػى رسػػػمية تضػػػـ ثبلثػػػة أشػػػكاؿ، ىػػػي: مػػػدارس تعمػػػيـ أساسػػػي 
ف عػػدد المػػديريف 9 – 1 ، ومػػدارس تعمػػيـ أساسػػي لممرحمػػة مػػف ا6 – 1ومػػدارس تعمػػيـ أساسػػي لممرحمػػة مػػف ا  ، وا 

 .مديرمعاوف   مديرًا و 1047المديريف القائميف عمى إدارة ىذه المدارس بمغ امعاوني و 



 ?: 

 :تحديد عينات الدراسة -2-2

ـــى: ف، الدراسػػػة عينتػػػي نػػػاتتضػػػمنت عي %  مػػػف مجتمػػػع المػػػوجييف 3عشػػػوائية بنسػػػبة اال تػػػـ سػػػحبيا بالطريقػػػةاألول
وكػػذلؾ المعممػػيف والمرشػػديف  يـمعػػاونيالتربػػوييف لمتعمػػيـ األساسػػي فػػي مديريػػة التربيػػة بمحافظػػة البلذقيػػة، والمػػديريف و 

  اسػتبانة، وتػـ اسػتبعاد 312  عنػد التطبيػؽ، عػادت منيػا ا352االجتماعييف فػي مػدارس التعمػيـ األساسػي، بمغػت ا
، %  مػف المجتمػع األاػمي2.5  فػردًا بنسػبة ا299فأاػبحت العينػة ااسػتبانات غيػر مكتممػة   استبانة لوجػود 13ا
مػػػف التعمػػػيـ األولػػػى  %  مػػػف مجتمػػػع مػػػدارس الحمقػػػة45بمعػػػدؿ االعشػػػوائية ة بالطريقػػػة الطبقيػػػ ياتػػػـ سػػػحب الثانيـــة:و

  طريقػة سػحب 1ويظيػر الجػدوؿ ا .مػديرمعػاوف   مديرًا و 1047  مدرسة، تضـ ا536، وقد بمغ عددىا ااألساسي
مػدير، وبعػد توزيػع أدوات معػاوف   مػديرًا و 514يبّيف أف عدد أفراد عينػة الدراسػة بمػغ ا، و العينة مف مجتمع المدارس

وبػػذلؾ أاػػبحت مكتممػػة    اسػػتبانات غيػػر10، وتػػـ اسػػتبعاد ااسػػتبانة  488بمػػغ عػػدد االسػػتبانات المعػػادة االدراسػػة، 
 مف مجتمع المدارس المدروسة. مديرمعاوف مديرًا و %  93، بنسبة امديرمعاوف مديرًا و   478العينة ا

 في محافظة الالذقية من التعميم األساسياألولى  الحمقة  طريقة سحب العينة من مجتمع مدارس 0جدول )

 عينة االمديرين ومعاونييم عينة المدارس بنسبة %45 مجتمع المديرين ومعاونييم مجتمع المدارس المنطقة

 72 43 170 96 الحفة

 117 57 231 026 القرداحة

 152 68 303 052 جبمة

 76 26 150 57 مركز المدينة

 97 48 193 015 منطقة الالذقية

 504 242 1047 536 المجموع
          

، والمؤىػػؿ العممػػي المسػػمى الػػوظيفي  تػػوزع أفػػراد عينػػة الدراسػػة بحسػػب متغيػػرات الدراسػػة ا2يوضػػح الجػػدوؿ او 
  :الدورات التدريبية، مكاف المدرسةوالتربوي، وعدد سنوات التبرة، 

 المديرين بحسب المتغيرات المدروسةمعاوني   توزع عينة الدراسة من مديرين و 2الجدول )

 النوع المتغيرات المدروسة
 المجموع

 المتغير
 عوامل المتغير

 إناث ذكور

 المسمى الوظيفي
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 55.6% 266 %07.6 84 %38.0 082 مدير
 44.4% 202 %25.7 023 %08.6 89 مديرمعاون 

 100% 478 43.3% 207 %56.7 270 المجموع



 ?; 

    
المػػػديريف بحسػػػب متغيػػػرات الدراسػػػة بيانيػػػًا كمػػػا يظيػػػر فػػػي  معػػػاونيويمكػػػف تمثيػػػؿ تػػػوزع عينػػػة المػػػديريف و 

 األشكاؿ البيانية اآلتية:

 
   توزع عينة المديرين بحسب المسمى الوظيفي3الشكل )

 
   توزع عينة المديرين بحسب المؤىل العممي والتربوي4الشكل )

56% 

44% 

 نائب مدٌر مدٌر 

19% 

45% 

27% 

9% 

 حملة شهادة اإلجازة الجامعية معهد إعداد معلمين

 (ماجستير أو دكتوراه)دراسات عليا  دبلوم تأهيل تربوي

 18.8% 91 %6.9 33 %00.9 57 معيد إعداد معممين 

المؤىل العممي  
 والتربوي

 

 %45.2 216 %21.7 99 %24.5 007 حممة شيادة اإلجازة الجامعية
 27.2% 130 %01.7 50 %06.5 79 دبموم تأىيل تربوي

 8.8% 42 %5 24 %3.8 08 دراسات عميا )ماجستير أو دكتوراه 
 100% 478 43.3% 207 %56.7 270 المجموع

عدد سنوات الخبرة 
 في مجال اإلدارة

 

 28.4% 036 %02.8 60 %05.7 75 سنوات 5أقل من 
%47.0 225 %21.8 104 %25.3 020 سنوات 01سنوات وأقل من  5من  

 %24.5 007 %8.8 42 %05.7 75 سنوات فأكثر10
 100% 478 43.3% 207 %56.7 270 المجموع

 مكان المدرسة
 58.2% 278 %30.4 051 %26.8 028 ريف
 41.8% 211 %00.9 57 %29.9 043 مدينة

 100% 478 43.3% 207 %56.7 270 المجموع

 الدورات التدريبية
 63% 310 %28.7 037 %34.3 064 خضع لدورات تدريبية

 37% 077 %04.6 71 %22.4 017 لم يخضع لدورات تدريبية
 100% 478 43.3% 207 %56.7 270 المجموع



 ?< 

 
   توزع عينة المديرين بحسب عدد سنوات الخبرة5الشكل )

 
 مكان المدرسة  توزع عينة المديرين بحسب 6الشكل )

 
   توزع عينة المديرين بحسب الدورات التدريبية7الشكل )

 ، يتضػػح أف عػػدد أفػػراد العينػػة مػػف مػػديري 7 ، ا6 ، ا5 ، ا4 ، ا3 ، واألشػػكاؿ البيانيػػة ا2مػػف الجػػدوؿ ا
  266 . توزعػػوا بػػيف ا478بمغػػوا ا معػػاونييـفػػي محافظػػة البلذقيػػة، و  مػػف التعمػػيـ األساسػػياألولػػى  الحمقػػةمػػدارس 

 % .  44.4مدير بنسبة ا معاوف  212 ، وا55.6%مديرًا بنسبة ا
  90بمػغ ا معيد إعػداد معممػيفالمديريف الحااميف عمى  معاونييتبيف أف عدد أفراد العينة مف المديريف و و 
  مػػديرًا 216 ؛ فػػي حػػيف واػػؿ عػػدد الحااػػميف عمػػى إجػػازة جامعيػػة إلػػى ا%18.8مػػدير، بنسػػبة امعػػاوف مػػديرًا و 

مػػدير  معػػاوف  مػػديرًا و 130 ؛ والحااػػميف عمػػى دبمػػـو تأىيػػؿ تربػػوي إلػػى ا%45.2مػػدير، بنسػػبة قػػدرىا ا معػػاوفو 
مػػدير بنسػػػبة معػػاوف مػػديرًا و   42 ؛ والحااػػميف عمػػى دراسػػات عميػػا اماجسػػتير أو دكتػػوراه  إلػػى ا%27.2بنسػػبة ا

  .  %8.8ا
مدير  معاوف  مديرًا و 136المديريف بحسب عدد سنوات تدمتيـ بيف ا معاونيوتراوحت أعداد المديريف و 

  لذوي %47.1مدير بنسبة ا معاوف  مديرًا و 225  لذوي التدمة األقؿ مف تمس سنوات. وا%28.4بنسبة ا
تبرتيـ كانوا مف وفؽ متغير عدد سنوات المديريف غالبية  ث إفّ ؛ حيسنوات  10سنوات وأقؿ مف  5التدمة مف ا
 .  سنوات فأكثر10التدمة ا   لذوي%24.5مدير بنسبة ا معاوف  مديرًا و 117ىذه الفئة وا

28% 

47% 

25% 

 سنوات 5أقل من 
 سنوات 10سنوات وأقل من  5من

 سنوات فأكثر10

58% 

42% 

 مدٌنة رٌف

63% 

37% 

 لم ٌخضع لدورات تدرٌبٌة خضع لدورات تدرٌبٌة
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مدير بنسبة  معاوف  مديرًا و 278بيف امكاف المدرسة  المديريف بحسب معاونيوتراوحت أعداد المديريف و 
 معاوني  في المدينة؛ أما أعداد المديريف و %41.8مدير بنسبة ا معاوفمديرًا و   200  في الريؼ، وا%58.2ا

  مديرًا 301االتاضعيف لدورات تدريبية يا، فإف عدد أفراد العينة التي تضعوا ل مدورات التدريبيةالمديريف تبعًا ل
مدير بنسبة  معاوف  مديرًا و 177ا، والذيف لـ يتضعوا لدورات تدريبية بمغوا  %63مدير بنسبة ا معاوفو 
 . %37ا

 الدراسة ومتغيراتيا:  أدواتإعداد  -3
 متغيرات الدراسة: -3-0

، معػاونييـالبلذقيػة و  فػي محافظػةمدارس الحمقة األولػى مػف التعمػيـ األساسػي  فيعمى المديريف ستبانة االتـ تطبيؽ 
 لممتغيرات التالية:وقد تضعت الدراسة  .2013/2014 لمعاـ الدراسي

 أساليب اإلبداع اإلداري. المتغير المستقل: -3-1-1
 إدارة األزمات التربوية.: المتغير التابع -3-1-2
 المتغيرات التصنيفية:  -3-0-3

 إناث.  – 2ذكور  – 1فئتاف:  ولو: النوع 
   :مدير. معاوف  – 2مدير  – 1فئتاف:  ولوالمسمى الوظيفي 
   :ريؼ.  – 2مدينة  – 1فئتاف:  ولوالمنطقة 
   :لـ يتضع لدورات تدريبية.  – 2تضع لدورات تدريبية  – 1فئتاف:  ولوالدورات التدريبية 
  :ولو ثبلث فئات: عدد سنوات الخبرة 

 سنوات فأكثر  10ا – 3سنوات ،   10وأقؿ مف  5امف  – 2سنوات ،  5اأقؿ مف  – 

  :أربع فئات: ولوالمؤىل العممي والتربوي 
 إجازة جامعية – 2     معيد إعداد معمميف. - 1

 دراسات عميا ادبمـو دراسات عميا، ماجستير، دكتوراه   - 4دبمـو تأىيؿ تربوي       -3

 الدراسة: أدوات  إعداد -3-2
 : في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي األزمات التربويةإعداد استبانة  -3-2-0

المقػاييس التػي اسػتتدمت و بانة بناء عمى الدراسات السابقة المتعمقة باألزمات فػي المػدارس، تتـ إعداد االس
فػػي إدارتيػػا. وتضػػمنت االسػػتبانة مقدمػػة تبػػّيف اليػػدؼ منيػػا، وارشػػادات لئلجابػػة عمػػى عباراتيػػا، والبيانػػات األساسػػية 

  54االمسمى الوظيفي، المؤىػؿ العممػي  والتربػوي، عػدد سػنوات التبػرة الوظيفيػة، مكػاف المدرسػة ، واحتػوت عمػى ا
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مػػدرج ثبلثػػي لكػػؿ عبػػارة مػػف عباراتيػػا عمػػى الشػػكؿ اآلتػػي: اعاليػػة: أعطيػػت  عبػػارة، واعتمػػد أسػػموب التاػػحيح وفػػؽ
، 49، 47، 46 ، باسػتثناء العبػارات األرقػػاـ ا1، منتفضػة أعطيػت الدرجػة2، متوسػطة: أعطيػت الدرجػة 3الدرجػة 

، 2، متوسػػػطة: أعطيػػػت الدرجػػػة 1 ، فقػػػد أعطيػػػت الػػػدرجات عمػػػى الوجػػػو اآلتػػػي اعاليػػػة: أعطيػػػت الدرجػػػة 53، 50
الحمقػػة األولػػى مػػف  التربويػػة فػػي مػػدارسزمػػات األاسػػتبانة   4، ويوضػػح الممحػػؽ رقػػـ ا 3ضػػة أعطيػػت الدرجػػة منتف

   .التعميـ األساسي
أساليب اإلبداع  استبانة أساليب اإلبداع اإلداري، والمعوقات التي تحول دون تطبيق إعداد -3-2-2

 اإلداري في إدارة األزمات التربوية: 

والدراسػػات المتعمقػػة بموضػػوع الدراسػػة مػػف كتػػب ومراجػػع ودوريػػات ومجػػبلت، بعػػد االطػػبلع عمػػى األدبيػػات 
 األزمػػػػات إدارة فػػػي اإلداري اإلبػػػداع أسػػػػاليب تطبيػػػؽ دوف تحػػػوؿ التػػػي اإلداري، والمعوقػػػػات اإلبػػػداع حػػػوؿ أسػػػاليب

 أعدت استبانة ليذا المجاؿ. التربوية
دلػيبًل  ةالباحثػ تاليػدؼ منيػا، وقػد وضػعاألوؿ بمقدمػة بينػت القسػـ ، يتعمػؽ أقسػاـثبلثػة  ضمنت االستبانةت

، النػػوعالثػػاني بالبيانػػات الذاتيػػة اشػػتممت عمػػى االقسػػـ ، ويتعمػػؽ كيفيػػة اإلجابػػة عمػػى بنػػود االسػػتبانةإرشػػاديًا يوضػػح 
الدورات التدريبية ، وتضػمف القسػـ الثالػث  والتربوي، المؤىؿ العممي، عدد سنوات التبرةالمسمى الوظيفي، المنطقة، 

األولػى مػف التعمػيـ األساسػي فػي  الحمقػة مػدارساسييف: تضمف المحور األوؿ إدارة األزمات التربوية في محوريف أس
، أمػػا  المػػؤثرة العوامػػؿ وتحميػؿ الػػذىني العاػػؼا اإلداري اإلبػداع البلذقيػػة، واشػػتمؿ المحػور الثػػاني أسػػاليب محافظػة

األولػػى مػػف التعمػػيـ األساسػػي فػػي  الحمقػػة التػػي تعتػػرض مػػديري مػػدارسالمعوقػػات تمؿ عمػػى المحػػور الثالػػث فقػػد اشػػ
 ربوية.األزمات التإدارة تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في عند القياـ ب معاونييـالبلذقية، و  محافظة

ادائمػًا: أعطيػت    وذلػؾ عمػى النحػو اآلتػي:Likertا عمييا حسب مقياس ليكرت التماسي اإلجابةتطمب و 
، إطبلقػًا: أعطيػت الدرجػة 2، نادرًا: أعطيت الدرجة 3أحيانًا: أعطيت الدرجة  ،4، غالبًا: أعطيت الدرجة 5الدرجة 

فػي ىػذه  معػاونييـالبلذقيػة، و  األولى مػف التعمػيـ األساسػي فػي محافظػة  ، وذلؾ لتقدير آراء مديري مدارس الحمقة1
 الػػذىني العاػػؼا اإلداري اإلبػػداع مػػف أسػػاليب كػػؿ التربويػػة، ودرجػػة تطبيػػؽ األزمػػات المػػدارس ولتقػػدير درجػػة إدارة

يـ باسػتثناء مدارسػ فػي اإلداري اإلبػداع أسػاليب تطبيػؽ دوف تحػوؿ التػي والمعوقات ، وكذلؾ المؤثرة العوامؿ وتحميؿ
، 1ادائمػػػًا: أعطيػػػت الدرجػػػة فقػػػد أعطيػػػت الػػػدرجات عمػػػى الوجػػػو اآلتػػػي  ، 62، 58، 6، 2العبػػػارات ذات األرقػػػاـ ا
  .5، إطبلقًا: أعطيت الدرجة 4، نادرًا: أعطيت الدرجة 3عطيت الدرجة أحيانًا: أ ،2غالبًا: أعطيت الدرجة 

األولػػى مػػف التعمػػيـ األساسػػي فػػي  الحمقػػة مػػدارسعمػػى إدارة األزمػػات التربويػػة فػػي  المحــور األول: واشػػتمؿ
 عبارة.  27البلذقية، وتكوف مف ا محافظة

   عبارة، وىي وقسـ إلى مجاليف:37ااإلداري، واشتمؿ عمى   اإلبداع تضمف أساليب: الثاني المحورأما 
  .41 – 28  عبارة، وىي مف ا14، وتضمف ا: تحميؿ العوامؿ المؤثرةالمجال األول
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  .64 – 42، وىي مف اة  عبار 23، وتضمف االعاؼ الذىني :الثاني المجال
 ارةإد فػػػي اإلداري اإلبػػػداع أسػػػاليب تطبيػػػؽ دوف تحػػػوؿ التػػػي المحػػػور الثالػػػث عمػػػى المعوقػػػات كمػػػا اشػػػتمؿ

عبػارة، تػوزع عمػى ثبلثػة   23األساسي. وتكوف مف ا التعميـ مف األولى الحمقة مدارس مديري التربوية لدى األزمات
 مجاالت، ىي:

  .6 – 1  عبارات، وىي مف ا6، وتضمف امعوقات شخصية األول: المجال
  .12 – 7  عبارات، وىي مف ا6، وتضمف ابيئية : معوقاتالثاني المجال
  .23 – 13  عبارة، وىي مف ا11، وتضمف اتنظيمية : معوقاتالثالث المجال

فػػي مػػدارس الحمقػػة األولػػى مػػف التعمػػيـ األساسػػي  مػػديريوقػػد وجيػػت ىػػذه االسػػتبانة إلػػى عينػػة الدراسػػة مػػف 
التربويػػة زمػات أسػػاليب اإلبػداع اإلداري فػػي إدارة األاسػتبانة   5ويوضػح الممحػػؽ رقػـ ا .معػػاونييـالبلذقيػة و  محافظػة

 .الحمقة األولى مف التعميـ األساسي لدى مديري مدارس

 الدراسة وثباتيا: أدواتسة صدق درا -4
 الدراسة: أدواتصدق  -4-0

 تـ التحقؽ مف ادؽ أدوات الدراسة مف تبلؿ:

 (:صدق المحتوىآراء المحكمين )صدق  -4-1-1

دارة اإلبػػػداع الدراسػػػة أسػػػاليبالبحػػػوث المتعمقػػػة بموضػػػوع بعػػػد اطػػػبلع الباحثػػػة عمػػػى الدراسػػػات و   اإلداري وا 
التربوية، تـ إعداد أداة الدراسة باالعتماد عمييا، ومف ثـ عرضيا عمى عدد مف السػادة المحكمػيف فػي كميػة  األزمات

 ، كمػػا ىػػو موضػػح فػػي 18التربيػػة بجػػامعتي دمشػػؽ وتشػػريف ممػػف لػػدييـ تبػػرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ، وقػػد بمػػغ عػػددىـ ا
    .1الممحؽ ا

مػػف حيػػث وضػػوحيا وسػػبلمة  العبػػاراتعمػػى  حكػػـ، والقترحػػاتيـمو وبنػػاء عمػػى آراء ومبلحظػػات السػػادة المحكمػػيف، 
التػػي رأوا بضػػرورة تعػػديميا وقػػد تػػـ دمػػج بعػػض  العبػػاراتتعػػديؿ أجػػرت الباحثػػة  الدراسػػة،ألبعػػاد يػػا ئاػػياغتيا وانتما

ضافة عبارات أترى، االستبانتاف باػورتيما النيائيػة، كمػا ىػو  ومف ثـ أابحت العبارات، وحذؼ بعضيا اآلتر، وا 
         .4  وا3موضح في الممحقيف ا

الصدق البنائي الستبانة أساليب اإلبداع اإلداري، والمعوقات التي تحول دون تطبيق أساليب  -4-0-2
 مدى يقيس الذي األداة ادؽ مقاييس أحد البنائي الادؽ يعد   اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية:

الكمية  بالدرجة أبعاد الدراسة مف بعد كؿ ارتباط مدى إلييا، ويبيف الواوؿ تريد األداة التي األىداؼ تحقؽ
االستبانة. وتـ حساب معامبلت ادؽ االستبانة التي تقيس درجة تقدير مديري مدارس الحمقة  لعبارات

اع اإلداري االعاؼ الذىني لدرجة تطبيؽ كؿ مف أساليب اإلبد معاونييـاألولى مف التعميـ األساسي و 
وتحميؿ العوامؿ المؤثرة  في إدارة األزمات التربوية، والمعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع 
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  50اإلداري في إدارة األزمات التربوية في مدارسيـ مف تبلؿ توجيييا إلى عينة استطبلعية مكونة مف ا
 والدرجة مجاالت الدراسة مف مجاؿ كؿ درجة بيف االرتباط ؿ  معام3مدير. ويوضح الجدوؿ ا معاوفمديرًا و 
 الكمية.

 الموجية نة الدراسةستباالكمية ال والدرجة مجاالت الدراسة من كل مجال درجة بين االرتباط معامل  3)الجدول 
 معاونييمالالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة إلى العينة االستطالعية من مديري مدارس الحمقة  

عدد  االستبانة
 العبارات

 قيمة معامل
 االرتباط بيرسون 

 القيمة االحتمالية
(Sig  

 1.111 **1.876 27 .إدارة األزماتاألول:  المحور

 المحور الثاني:
 اإلداري أساليب اإلبداع

 1.111 **1.80 >9 .تحميل العوامل المؤثرة: األول المجال

 1.111 **1.883 ;: .العصف الذىني: الثاني المجال

 التي المحور الثالث: المعوقات
 أساليب تطبيق دون تحول
  اإلداري اإلبداع

 1.111 **1.69 6 .معوقات شخصيةاألول:  المجال

 1.111 **1.828 6 .معوقات بيئيةالثاني:  المجال

 1.111 **1.868 00 .معوقات تنظيميةالثالث:  المجال

 .1.10عند مستوى داللة **
 

عند مستويي داللة  إحاائياً  دالة جميعيا االستبانة مجاالت في االرتباط معامبلت أف  3جدوؿ ا يبيف
 ألجمو. توضع لما اادقة االستبانة مجاالت ، وبذلؾ تعد  0.01، 0.05

 ثبات أدوات الدراسة: -4-2
 :ثبات استبانة تواجد األزمات في المجتمع المدرسي -4-2-1
في المجتمع  التربوية االتساؽ الداتمي الستبانة تواجد األزماتحسب معامؿ  استخدام معادلة كرونباخ ألفا: - أ

  معممًا ومرشدًا ومديرًا. يتضح أف معامؿ 36المدرسي في محافظة البلذقية عمى عينة استطبلعية مؤلفة مف ا
  وىي معامؿ ثبات مقبوؿ إحاائيًا. وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة جيدة مف 0.747الثبات بمغ ا

  معامؿ االتساؽ 5  في الممحؽ رقـ ا1بات بحيث يمكف تطبيقيا عمى عينة الدراسة. ويوضح الجدوؿ االث
 الداتمي الستبانة تواجد األزمات في المجتمع المدرسي.

كؿ االستبانة إلى نافيف،  لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النافية، وقسمت طريقة التجزئة النصفية: - ب
بنود الفردية، والناؼ الثاني يضـ البنود الزوجية، واحتسبت درجة الناؼ األوؿ يضـ الناؼ األوؿ ال

وكذلؾ درجة الناؼ الثاني مف الدرجات، وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف  تربويةالستبانة األزمات ال
سبيرماف   ،  ثـ جرى تعديؿ طوؿ البعد باستتداـ معادلة0.89النافيف، وقد بمغ معامؿ االرتباط قبؿ التعديؿ ا
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 ، أي أف االستبانة تتمتع بدرجة 0.862  الذي يبّيف أف معامؿ الثبات بمغ اSpearman-Brownبراوف ا
 .الدراسةمقبولة مف الثبات بحيث يمكف تطبيقيا عمى أفراد عينة 

ثبات استبانة أساليب اإلبداع اإلداري، والمعوقات التي تحول دون تطبيق  -4-2-2
 إدارة األزمات التربوي:أساليب اإلبداع اإلداري في 

: الستتراج قيـ معامؿ ثبات ألفا كرونباخ لتقدير درجة  Cronpach Alphaاستخدام معادلة ألفا كرونباخ ) - أ
معاوف   مديرًا و 50استطبلعية مكونة مف اعينة  واالتساؽ الداتمي لبنود استبانة الدراسة الموجية إلى التجانس

ولمحور   ،0.708ا قيمة معامؿ الثبات لمحور إدارة األزمات التربويةمدير مف تارج عينة الدراسة، وقد بمغت 
لمحور المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري ككؿ  ، و 0.875ا أساليب اإلبداع اإلداري

  .4 ، وذلؾ عمى النحو الموضح في الجدوؿ ا0.848ا

 الستبانة الدراسة الموجية ألفا كرونباخ   معامل الثبات بطريقة )معامل 4الجدول )
 معاونييمإلى العينة االستطالعية من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في محافظة الالذقية، و 

عدد  المجال
 العبارات

 كرونباخألفا معامل 
(Cronpach Alpha  

 1.718 27 .إدارة األزماتاألول:  المحور

 المحور الثاني:
 اإلداري أساليب اإلبداع

 1.840 04 .تحميل العوامل المؤثرة: األول المجال

 1.726 23 .العصف الذىني: الثاني المجال

 1.84 37 الدرجة الكمية لممحور الثاني

 المحور الثالث: المعوقات
 تطبيق دون تحول التي

  اإلداري اإلبداع أساليب

 1.719 6 .معوقات شخصيةاألول:  المجال

 1.753 6 .معوقات بيئيةالثاني:  المجال

 1.742 00 .معوقات تنظيميةالثالث:  المجال

 1.848 23 الدرجة الكمية لممحور الثالث

     
مقبولة إحاائيًا كمؤشر عمى ثبات أداة االستبانة يمكف  قيـ معامبلت الثبات   إلى أف4يظير الجدوؿ ا

معامبلت الثبات   قيـ 5الوارديف في الممحؽ ا  3ا ، 2يف اويوضح الجدول .الوثوؽ بيا، وتسمح بتعميـ النتائج
 اخ الستبانة الدراسة.ألفا كرونب
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  :(Test-Retestم طريقة االختبار وإعادة االختبار )ااستخد - ب

وجػػاء التطبيػػؽ فػػي فتػػرتيف ، مػػدير معػػاوف  مػػديرًا و 50عينػػة اسػػتطبلعية مػػف اجػػرى تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى 
  .5عمى النحو المبيف في الجدوؿ ا .أسابيع بيف المرة األولى والمرة الثانيةزمنيتيف متتمفتيف، بفارؽ ثبلثة 

 
عادة االختبار    معامل الثبات بطريقة )االختبار5الجدول )  الموجية  الدراسة ةالستبان وا 

 معاونييمالالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة إلى العينة االستطالعية من مديري مدارس الحمقة 
 عدد  المجال

 العبارات

عادة االختبار االختبار  وا 
(test-Retest  

مستوى 
 الداللة

 1.111 **1.884 27 .إدارة األزماتاألول:  المحور

 المحور الثاني:
 اإلداري أساليب اإلبداع

 1.111 **1.887 >9 .تحميل العوامل المؤثرة: األول المجال

 1.111 **1.898 ;: .العصف الذىني: الثاني المجال

 1.111 **1.908 ?; الدرجة الكمية لممحور الثاني

 المحور الثالث: المعوقات
 تطبيق دون تحول التي

  اإلداري اإلبداع أساليب

 1.111 **1.717 6 .معوقات شخصيةاألول:  المجال

 1.111 **1.937 6 .معوقات بيئيةالثاني:  المجال

 1.111 **1.766 00 .معوقات تنظيميةالثالث:  المجال

 1.111 **1.889 23 الدرجة الكمية لممحور الثالث

 .1.10عند مستوى داللة **

 داللة ييرتباط دالة إحاائيًا عند مستو االمعامبلت أف إلى   5البيانات المدرجة في الجدوؿ اشير ت
  5 ، ا4يف اويوضح الجدول .، وىي معامبلت ارتباط عالية نسبيًا بيف التطبيقيف األوؿ والثاني 0.01 ،0.05ا

 بلستبانة ككؿ.ل  درجات التطبيقيف األوؿ والثاني لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة، و 6الوارديف في الممحؽ ا

 ـ إجراءات تطبيق أدوات الدراسة: 5
لرسمية لتطبيؽ أدوات الدراسة بالحاوؿ عمى الموافقات الضرورية ا قامت الباحثة وقبؿ تطبيؽ 

ثـ وزعت ، ، واستغرؽ التطبيؽ عدة أشير2014 – 2013الدراسة تبلؿ العاـ الدراسي  عينات االستبانات عمى
األولى مف  محمقةف لمديريالموجييف التربوييف والمعمميف والمرشديف االجتماعييف وال المتااة عمى االستبانات

تبلؿ ـ أيضًا معاونييممديريف و ل، و أثناء تواجدىـ في مدارسيـ معاونييـالبلذقية، و التعميـ األساسي في محافظة 
تفريغ اإلجابات في الجداوؿ تـ بعد ذلؾ . و افظةفي المح مع الموجييف التربوييف في مديرية التربية يـاجتماعات

المعدة لذلؾ، واسُتتمات نتائج التطبيؽ وتـ إجراء الفروؽ تبعًا لمتغيرات الدراسة، وحساب معامبلت االرتباط 
 وداللتيا لمواوؿ إلى النتائج المطموبة. 
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 ـ المعالجة اإلحصائية: 6
حزمة الدراسة، وعف فرضياتيا، واواًل إلى نتائج الدراسة وتحميميا، استتدمت الباحثة عف أسئمة  ةلئلجاب

 االجتماعية والتربوية، كما استتدمت القوانيف اإلحاائية اآلتية:  التااة بالعمـو (SPSSالتحميؿ اإلحاائي 
ة األزمات استبان لحساب معامؿ ثبات وطريقة التجزئة النافية  Cronbach's Alphaاكرونباخ ألفا معامؿ  -1

والمديريف  ف والمرشديف االجتماعييفمعمميالالموجييف التربوييف و االستطبلعية مف  الموجية إلى العينات التربوية
 البلذقية.األولى مف التعميـ األساسي في محافظة مدارس الحمقة في  معاونييـو 

بيف درجات التطبيؽ عادة باإلثبات التقدير   لPearson Correlation Coefficientا االرتباط بيرسوف معامؿ -2
 .إلى العينة االستطبلعيةالدراسة الموجية  األوؿ ودرجات التطبيؽ الثاني الستبانة

 سبيرماف براوف وقد استتدـ لحساب ثبات استبانة األزمات التربوية مف تبلؿ التجزئة النافية لبلستبانة. -3
أدوات في حاؿ عينة واحدة لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ عبارة مف عبارات   (One - Sample T- Test)اتتبار -4

دارة األزمات التربوية و  تحميؿ العوامؿ المؤثرة والعاؼ  أساليب اإلبداع اإلداريالدراسة ااألزمات التربوية وا 
 وقد اسُتتدمت،  ةالتربوي األزمات إدارة في اإلداري اإلبداع أساليب تطبيؽ دوف تحوؿ التي والمعوقات، الذىني

 ةالدراسة عمى بنود االستبان ةفي تحديد متوسط إجابات أفراد عين المعياريةواالنحرافات  المتوسطات الحسابية
التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األزمات تواجد  حوؿ درجةلمتعّرؼ إلى آرائيـ ييـ، الموجية إل
حددت النقاط حيث  ،مف تبلؿ قيمة المتوسط الحسابي عمى الدرجة القاوى في محافظة البلذقيةاألساسي 

التربوية في مدارس الحمقة األولى األزمات تواجد  درجةعبارات مستوى تـ واؼ و الفاامة عمى التدرج المستتدـ، 
 -2.35  متوسطة، مف ا2.34 -1.68، مف امنتفضة  1.67-1اآلتي: مف ا الوجوعمى مف التعميـ األساسي 

 وتحميؿ الذىني العاؼا اإلداري اإلبداع مف أساليب كؿ لمتعرؼ إلى درجة تطبيؽمرتفعة. كما استتدـ   3
 إدارة في اإلداري اإلبداع أساليب تطبيؽ دوف تحوؿ التي والمعوقات، األزمات التربوية إدارة في  المؤثرة العوامؿ
حساب الوزف النسبي لكؿ عبارة مف تبلؿ قيمة المتوسط  وفي ضوء ذلؾ تَـّ يـ، في مدارس التربوية األزمات
 في تفسير اآلتي المعيار عمى فقد اعتمد ،اإلجابةالمقارنة بيف المتوسطات وترتيب درجة  بغرض، و الحسابي
درجة اإلجابة عف مجاالت االستبانة تبعًا واؼ  وبالتالي تَـّ متساوية،  ثبلث فئات إلى قس ـ المعيار إذ البيانات،

، ومف ة  متوسط3.67 -2.34، ومف اة  منتفض2.33 -1النحو اآلتي مف اعمى لدرجة المتوسط الحسابي 
 .ة  مرتفع5 - 3.68ا

أساليب اإلبداع اإلداري االعاؼ الذىني وتحميؿ العوامؿ المؤثرة  لمعرفة أثر  بسيطالتطي ال االنحدار معادلة -5
مف وجية نظر  ،البلذقية في محافظة الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في مدارس األزمات التربوية إدارةعمى 
 .ـمعاونييىذه المدارس، و  مديري
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 التتبار الفروؽ بيفلممقارنات الثنائية   (Independent Samples T-Test)مستقمتيف لعّينتيف  tا اتتبار استتداـ -6
، المسمى الوظيفي، النوعتبعًا لممتغيرات اآلتية ا معاونييـمف المديريف و  الدراسةأفراد عينة كؿ مف درجات إجابات 

  .المنطقة، الدورات التدريبية
، وقد لممقارنات البعدية  Scheffeواتتبار ا ،لممقارنات المتعددة  One Way ANOVAاالتبايف األحادي  تحميؿ -7

تبعًا لممتغيريف اآلتييف:  معاونييـمف المديريف و  الدراسةأفراد عينة كؿ مف درجات إجابات  استتدـ لممقارنة بيف
  .عدد سنوات التبرة والتربوي، المؤىؿ العمميا
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 بعالفصل السا
 ومقترحاتيا تفسيرىانتائج الدراسة الميدانية و 
 

 مقدمة -
 .تفسيرىاو  ،الدراسة وفرضياتئمة سنتائج أ-0

 وتفسيرىا.نتائج أسئمة الدراسة،  -0-0
 نتائج فرضيات الدراسة، وتفسيرىا. -0-2

 مقترحات الدراسة.-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*    *    *         *    * 
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 بعالفصل السا

 وتفسيرها  الدراسة الميدانيةنتائج  
 مقدمة: -

وقد رتبت وفقًا لترتيب أسئمتيا،  ،الدراسةإلييا  تفي ىذا الفاؿ النتائج التي انتي ةالباحثعرضت 
والفرضيات التي ىدفت إلى التحقؽ منيا، وكذلؾ مناقشة النتائج، كما تناولت المقترحات التي قدمت بناًء عمى 

والتعميؽ عمييا، عمى  تفسيرىانتائج الدراسة. وجاءت ىذه النتائج بجوانبيا اإلحاائية والوافية، وأضيؼ إلييا 
 الوجو اآلتي:

 :تفسيرىائمة الدراسة و نتائج أس  -1
 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول، و   -0-0

فــي محافظـة الالذقيــة التربويــة فـي مـدارس الحمقــة األولـى مــن التعمـيم األساسـي مـا درجـة تواجــد األزمـات 
المــديرين والمعممــين  معــاونيبحســب إجابــات أفــراد عينــة الدراســة مــن )المــوجيين التربــويين والمــديرين و 

 والمرشدين االجتماعيين :
األزمات التربوية في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في حول درجة تواجد الدراسة  : إجابات عينة 6جدول )ال

 ممثمة بالمتوسط الحسابي والوزن النسبيمحافظة الالذقية 
 

 رقم
 العبارة

 العبارات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي 

 ترتيب 
 العبارة 

 درجة
 التواجد

 مرتفعة 0 97.67% 0.32 2.93 انتشار حاالت العنؼ بيف التبلمذة. 1
 مرتفعة 2 95.67% 0.37 2.87 نقص اإلمكانات المادية البلزمة إلدارة األزمات. 51

 مرتفعة 3 93.67% 0.50 2.81 كثافة أعداد المعمميف في المدرسة. 21

 مرتفعة 4 91.67% 0.54 2.75 نقص الكتب المدرسية. 31

اتػػتبلؼ المفػػاىيـ والرمػػوز الوطنيػػة لػػدى التبلمػػذة اَعمَػػـ_ استشػػياد_  12
 وحدة وطنية_ جندي _ نظاـ_ معارضة .. .

2.73 0.56 %91 5 
 مرتفعة

 مرتفعة 6 90.67% 0.58 2.72 قمة تكيؼ التبلمذة الوافديف مع البيئة المدرسية الجديدة. 10

 مرتفعة 7 86.67% 0.68 2.60 النقص في أعداد المعمميف. 20

 مرتفعة 7 86.67% 0.59 2.60 ضتامة حجـ المناىج. 39

 مرتفعة 8 85% 0.64 2.55 كثافة أعداد التبلمذة. 14

 مرتفعة 9 82% 0.73 2.46ضعؼ اتااؿ اإلدارة المدرسية بػاإلدارات التربويػة العميػا امػديريات_  54
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 وزارت.. .
عػػػدـ تػػػوافر الاػػػػيانة المسػػػتمرة لػػػػػ ا شػػػبكة الميػػػػاه_ الكيربػػػاء..  فػػػػي  19

 المدرسة.
2.43 0.65 %81 01 

 مرتفعة

عدـ قدرة المعمميف عمى التكي ػؼ مػع الاػعوبات المفاجئػة ااألمػراض  24
 المعدية_ العنؼ بيف التبلمذة.. .

2.42 0.74 %80.67 00 
 مرتفعة

 مرتفعة 02 80% 0.73 2.40 المناىج الحالية.عدـ رضا المجتمع عف  44

انتشػػار ظػػاىرة التكػػتبلت بػػيف المعممػػيف عمػػى أسػػاس اريػػؼ، مدينػػة_  28
 مؤيد، معارض.... .

2.39 0.71 %79.67 03 
 مرتفعة

 متوسطة 04 75.33% 0.77 2.26 عدـ تمكف األىؿ مف توفير مستمزمات الدراسة ألطفاليـ. 42
 متوسطة 04 75.33% 0.74 2.26 اتتاذ القرارات.افتقاد المدير ميارة  48
 متوسطة 05 72.67% 0.82 2.18 وجود االحزف_ التوؼ_ القمؽ الدائـ..  لدى بعض التبلمذة. 9
 متوسطة 06 69.33% 0.81 2.08 اعتماد طرائؽ اتدريس_ وتقويـ  تقميدية مف ِقبؿ المعمميف. 34
 متوسطة 07 68.33% 0.79 2.05 عدـ ثقة المجتمع بالمدارس الحكومية. 43
مػػػف تعرضػػػيـ  تػػػردد األىػػػؿ فػػػي إرسػػػاؿ أطفػػػاليـ إلػػػى المدرسػػػة توفػػػاً  41

 لمتطر.
 متوسطة 08 %67.33 0.65 2.02

 متوسطة 09 62% 0.83 1.86 التعاوف بيف اإلدارة والمجتمع المحمي. 53
 متوسطة 21 61% 0.66 1.83 عدـ قدرة االمتحانات عمى قياس المستوى الحقيقي لمتبلمذة. 36
عػػػػدـ مراعػػػػاة البنػػػػاء المدرسػػػػي لمشػػػػروط الاػػػػحية انظافػػػػة المرافػػػػؽ_  18

 تيوية_ إضاءة... .
 متوسطة 20 %60.33 0.83 1.81

 متوسطة 22 59.33% 0.77 1.78 قمة التوااؿ بيف المعمميف وأولياء األمور. 29
 متوسطة 23 59% 0.74 1.77 حوادث اإلرىاب المتكررة ا انفجار_ قذيفة_ ىجـو مسمح.... . 16
 متوسطة 23 59% 0.70 1.77 عدـ مواكبة التطورات العممية في المناىج. 32
 متوسطة 24 58.67% 0.75 1.76 وفاة أحد الوالديف المفاجئ. 8
 متوسطة 24 58.67% 0.70 1.76 إساءة المعمميف معاممة التبلمذة الفظيَا_ جسميًا.. . 30
 متوسطة 25 56.67% 0.70 1.70 تعرض باص التبلمذة لمحوادث. 17
 متوسطة 26 56% 0.62 1.68 تسرب التبلمذة نتيجة األوضاع االستثنائية لذوييـ. 4
 منخفضة 27 55.67% 0.72 1.67 غياب التبلمذة عف االمتحانات. 35
 منخفضة 28 53.67% 0.76 1.61 إدارة المدير لموقت. 50

 منخفضة 29 53.67% 0.71 1.61 سيادة عبلقات إنسانية سيئة ضمف المدرسة. 52

 منخفضة 31 53.33% 0.67 1.60 انعداـ الثقة بيف المعمميف. 27

 منخفضة 30 50.67% 0.68 1.52 ية ا اعتداء_ تحرش.... .النوعالمشكبلت  7
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 منخفضة 32 50.33% 0.65 1.51 أزمات احية اقمؿ_ جرب_ أمراض معدية.. . 11

 منخفضة 33 49.67% 0.66 1.49 لمتبلمذة الوافديف.ثغرات وأتطاء في عمميات السبر  37

 منخفضة 34 49.33% 0.70 1.48 قدرة المدير عمى التتطيط لمواجية األزمات. 46

 منخفضة 35 48% 0.70 1.44 مرونة المدير في معالجة القضايا التعميمية والتربوية. 47

 منخفضة 36 46% 0.65 1.38 أتطاء في المناىج اعممية_ ولغوية . 40

 منخفضة 37 44% 0.58 1.32 اعوبة مفاىيـ المناىج. 38

 منخفضة 37 44% 0.62 1.32 عدـ تقدير المجتمع لمينة المعمـ. 45

 منخفضة 38 43.67% 0.57 1.31 حمؿ األسمحة اأداة حادة_ بندقية_ .. . 3

 منخفضة 38 43.67% 0.57 1.31 اعوبات تعّمـ اعامة_ تااة... . 6

 منخفضة 39 41.33% 0.53 1.24 حاالت السرقة بيف التبلمذة.ارتفاع   2

 منخفضة 39 41.33% 0.54 1.24 الغياب المتكرر لممعمميف. 22

 منخفضة 41 40.33% 0.45 1.21 انتفاض مستوى كفاءة المعمميف. 23

 منخفضة 40 38.67% 0.42 1.16 الغش في االمتحانات. 33

 منخفضة 42 38% 0.45 1.14 الطارئة في مدرستو.تكيؼ وتبلـؤ المدير مع األوضاع  49

 منخفضة 43 37.33% 0.39 1.12 التبلفات بيف المعمميف. 26

 منخفضة 44 36% 0.31 1.08 ضعؼ التعاوف بيف المعمميف واإلدارة. 25

 منخفضة 45 34.33% 0.20 1.03 الغياب المتكرر لدى التبلمذة. 5

 منخفضة 46 34% 0.15 1.02 التبلمذة االتعاوف_ التسامح_ الماالحة.. .تراجع المبادئ األتبلقية لدى  13

 منخفضة 47 33.67% 0.14 1.01 تعرض المدرسة لمحرائؽ. 15

التربوية في مدارس المتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة تواجد األزمات 
 الحمقة األولى من التعميم األساسي

 متوسطة 60% 0.61 1.83

 

   يتبيف اآلتي:6قراءة الجدوؿ اومف تبلؿ 

في محافظة البلذقية موجودة بدرجة  األزمات التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسيإف 
  .0.61  ، وانحراؼ معياري ا1.83ا متوسط الحسابيو  ،% 61بوزف نسبي ا متوسطة

 -31 -20 -51 -1بالترتيب ا  أزمة ىي 13األزمات التي حامت عمى درجة مرتفعة كاف عددىا او 
 -% 97.67  تراوح الوزف النسبي لمعبارات بيف ا28 -44 -24 -19 -54 -14 -39 -21 -10 -12

 - 0.32 ، أما االنحراؼ المعياري فتراوح بيف ا2.39 - 2.93% ، وتراوح المتوسط الحسابي ليا بيف ا79.67
0.74.   
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تركت آثارىا بأزمات حاليًا فقد العامة التي تمر بيا الببلد  وتفسر الباحثة ىذه النتائج تبعًا لطبيعة األزمة
ف متتمفة جديدة ظيرت عمى مستوى مدارس محافظة البلذقية، فأعمى ىذه األزمات كانت "انتشار حاالت العنؼ بي

التي قد تعود إلى المشاىد الدموية التي اعتاد ىؤالء التبلمذة رؤيتيا عمى %  97.67التبلمذة" بوزف نسبي ا
نقص اإلمكانات المادية البلزمة إلدارة "التمفاز، وتقمايـ لمكثير مف شتاياتيا في لعبيـ وسموكيـ، وتمييا أزمة 

والدمار الذي %  وقد يكوف ذلؾ نتيجة الحظر االقتاادي الذي فرض عمى سورية 95.67األزمات" بوزف نسبي ا
، وبالتالي قمة توافر اإلمكانات المادية البلزمة في المدارس لحؽ بالبنية االقتاادية التحتية تبلؿ األزمة الحالية

%  ويمكف أف يعود ذلؾ إلى نسبة الوافديف 93.67أزمة "كثافة أعداد المعمميف في المدرسة" بوزف نسبي ا وبعدىا
مناطؽ الساتنة التي لـ تعد فييا العممية التعميمية قائمة كما ينبغي نتيجة الكبيرة مف المعمميف القادميف مف ال

%  وقد يعزى ذلؾ إلى 91.67األوضاع االستثنائية في الببلد، ثـ تأتي أزمة "نقص الكتب المدرسية" بوزف نسبي ا
باإلضافة إلى عدـ ، األضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالمطابع المسؤولة عف طباعة الكتب المدرسية وتأمينيا
، ثـ أزمة "اتتبلؼ التمكف مف الواوؿ إلى تمؾ المطابع نتيجة وجودىا في مناطؽ ساتنة ضمف مدينة دمشؽ

معارضة.. " بوزف نسبي  -نظاـ -جندي -وحدة وطنية -استشياد -المفاىيـ والرموز الوطنية لدى التبلمذة اعمـ
ر، وتأثر بعض المواطنيف بما تبثو وسائؿ اإلعبلـ ومقدار %  ويمكف تفسير ذلؾ باالنفتاح اإلعبلمي الكبي91ا

ماداقيتيا في رسائميا اإلعبلمية، وكذلؾ إلى إىماؿ التربية الوطنية وعدـ التركيز عمييا بالقدر الكافي في 
 مدارسنا، مع تراجع دور منظمة طبلئع البعث في تعزيز تمؾ المفاىيـ داتؿ نفوس التبلمذة تبلؿ األعواـ األتيرة. 

% 75.33  أزمة تراوح الوزف النسبي ليا بيف ا16األزمات التي حامت عمى درجة متوسطة ابمغ عدد و 
 . أما 0.62 - 0.77  واالنحراؼ المعياري بيف ا1.68 - 2.26% ، وتراوح المتوسط الحسابي ليا بيف ا56 -

 -% 55.67ليا بيف ا   أزمة تراوح الوزف النسبي25األزمات التي حامت عمى درجة منتفضة بمغ عددىا ا
  . 0.14 -0.72االنحراؼ المعياري بيف او   ،1.01 -1.67% ، والمتوسط الحسابي بيف ا33.67

أقؿ األزمات انتشارًا في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية مقارنًة بغيرىا و 
قد تكوف نتيجة الدرجة العالية لموعي و %  37.33ف المعمميف" بوزف نسبي امف األزمات كانت أزمة "التبلفات بي

والثقافة المبنية عمى االحتراـ والتسامح والتعاوف التي يتمتع بيا معممو المحافظة فيما بينيـ، وتمييا أزمة "ضعؼ 
%  أي أف ىناؾ تعاوف بيف المعمميف ومديرييـ وقد يكوف ذلؾ 36التعاوف بيف المعمميف واإلدارة" بوزف نسبي ا

عييـ لموضع القائـ ووالئيـ لمؤسستيـ وحرايـ عمى نجاحيا، ثـ تأتي أزمة "الغياب المتكرر لدى التبلمذة" نتيجة و 
عدـ تأثير الوضع الراىف عمى مستوى أبنائيـ عمى %  وقد ترجع إلى حرص ذوي التبلمذة 33. 34بوزف نسبي ا

وبالتالي فييا إضافًة إلى أف محافظة البلذقية آمنة نسبيًا مما أتاح استمرارية العممية التعميمية  ،ومستقبميـ التعميمي
%  ويمكف تفسيرىا 34مواظبة التبلمذة عمى دراستيـ، وتمييا أزمة "تعرض باص التبلمذة لمحوادث" بوزف نسبي ا

المناطؽ الساتنة منيا وتمركزىـ في  ببقاء أغمب مناطؽ محافظة البلذقية آمنة وانتقاؿ معظـ تبلمذة مدارس
مدارس المناطؽ اآلمنة، وكذلؾ التوزع الجغرافي لممدارس وقربيا مف مناطؽ سكف التبلمذة وعدـ استتداـ معظميـ 

% . ويمكف تفسير ىذه 17.66وسائط لمنقؿ لمواوؿ إلييا. ثـ أزمة "تعرض المدرسة لمحرائؽ" بوزف نسبي ا
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لبلذقية ال تزاؿ ضمف المناطؽ اآلمنة نسبيًا في الببلد وبالتالي عدـ تعرض معظـ النسبة المنتفضة بأف محافظة ا
  التي 2013اتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة حداد ، و مدارسيا لحرائؽ أو ألعماؿ إرىابية يمكف أف تسببيا

واور لمجرحى مشاىدة مناظر "ـ األساسي ىي يعمتتوامت إلى أف أكثر األزمات التي تعرض تبلمذة مرحمة ال
، وقد يعود ىذا االتفاؽ إلى أف كبل الدراستيف طبقتا تبلؿ % 98.34حيث كانت بنسبة ا "ازوالشيداء في التمف

مرحمة األزمة الحالية العامة في الببلد التي تميزت بكثرة وشدة األحداث المأساوية نتيجة أعماؿ العنؼ واإلرىاب 
 طنيف.التي مارستيا المجموعات المسمحة بحؽ الموا

التي توامت إلى أف أبرز األزمات التي تعرض  Nwagwu  1997انواغوف  دراسةوتتتمؼ ىذه النتائج مع 
ليا نظاـ التعميـ النيجيري ىي: ضعؼ تمويؿ التعميـ، ونقص الوسائؿ التعميمية، وتارفات الطمبة السيئة، وأزمة 

طبيعة المجتمع السوري قد يعود إلى اتتبلؼ  وىذاعاـ، وظيور الطوائؼ السرية، القبوؿ في التعميـ، والعاياف ال
في  باإلضافة إلى أف الدراسة الحالية طبقت تبلؿ مرحمة األزمة ،وظروفو عف طبيعة المجتمع النيجيري وظروفو

 .فً وٍجٍزٌا بسىىاث ػذٌذة األسمت واوحسار طبقج بؼذ اوخهاء  Nwagwu  1997ابينما دراسة نواغوف  سورية

 :تفسيرىاباإلجابة عن السؤال الثاني، و  النتائج المتعمقة -0-2

الالذقية من األولى من التعميم األساسي في محافظة ما درجة إدارة األزمات التربوية في مدارس الحمقة 
 ؟معاونييموجية نظر مديري ىذه المدارس، و 

 األولى من التعميم األساسي في محافظة الدراسة من مديري مدارس الحمقة عينة أفراد  : إجابات 7جدول )ال
 والوزن النسبي واالنحراف المعياري ممثمة بالمتوسط الحسابيإدارة األزمات في المدرسة  درجة م حولمعاونييالالذقية، و 

 رقم
 العبارة

 العبارات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي 

 ترتيب 
 العبارة 

 درجة
 التطبيق

 ةمرتفع 0 95.4% 0.53 4.77 رفع الروح المعنوية لدى العامميف في المدرسة لمواجية األزمة.أعمؿ عمى   .0

أقـو بالمياـ الموكمة إلي في أثناء حدوث األزمة مثؿ االتااؿ بػ: اأولياء   .2
 األمور_ أو عماؿ الايانة.. .

 ةمرتفع 2 %93.8 0.66 4.69

 ةمرتفع 3 92.6% 0.82 4.63 المدرسة.عمؿ إلدارة األزمات في /فريؽ_ أو ِفرؽ/أشكؿ   .3

 ةمرتفع 3 92.6% 0.74 4.63 أشّرؼ عمى  تنفيذ تطة إدارة األزمة الموضوعة.  .4

أحرص عمى ايانة األجيزة الموجودة في المدرسة ا الياتؼ_ أو   .5
 الحاسب...  باستمرار.

 ةمرتفع 4 %92.2 0.91 4.61

 ةمرتفع 4 92.2% 0.74 4.61 أحاوؿ حار األزمة في نطاؽ محدد ضمف المدرسة.  .6

 ةمرتفع 5 91.8% 0.58 4.59 أستثمر اإلمكانات البشرية المتاحة في المدرسة الحتواء األزمة.  .7

 ةمرتفع 6 91% 0.94 4.55 أحرص عمى عدـ نشر الشائعات عند الحديث عف األزمة.  .8

 ةمرتفع 7 90.8% 0.74 4.54 أستثمر اإلمكانات المادية المتاحة في المدرسة الحتواء األزمة.  .9
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أجمع معمومات كافية ودقيقة عف األزمة الحالية ا أسبابيا_ واألطراؼ   .01
 ذات العبلقة بيا.. .

 ةمرتفع 8 %90.4 0.83 4.52

أستشير أىؿ التبرة في: ااإلدارة _ أو اإلرشاد االجتماعي...  في أثناء   .00
 إدارة األزمة.

 ةمرتفع 9 %88 0.87 4.40

 ةمرتفع 01 87.8% 0.74 4.39 استتدمت لمتعامؿ مع األزمة في المدرسة.أقّيـ التطط التي   .02

 ةمرتفع 00 86.8% 0.87 4.34 نستفيد مف تجارب المدارس األترى في التعامؿ مع األزمة.  .03

 ةمرتفع 02 86.2% 0.94 4.31 نحدد مستمزمات إدارة األزمة االمادية_ والبشرية .  .04

 ةمرتفع 03 83.2% 0.92 4.16 أحدد أىداؼ إدارة األزمة بدقة.  .05

يتـ تاميـ قاعدة بيانات شاممة إلمكانات المدرسة االبشرية والمادية    .06
 وتحديثيا باستمرار.

 ةمرتفع 04 %80.6 1.08 4.03

 ةمرتفع 05 80.4% 0.96 4.02 أطمع عمى التجارب الجديدة في مجاؿ إدارة األزمات المشابية.  .07

 ةمرتفع 06 78.4% 1.03 3.92 تطورتيا.أتعامؿ مع األزمات تبعًا لدرجة   .08

 ةمرتفع 07 77.6% 1.03 3.88 أتتذ قرارات مؤقتة عند التعامؿ مع األزمة.  .09

 ةمرتفع 08 74.6% 1.46 3.73 العمؿ إلدارة األزمات. /فريؽ_ أو ِفرؽ /أفّوض ابلحيات إدارية كافية لػ  .21

في المدرسة أضع قائمة باألزمات الحالية واألزمات التي يمكف أف تحدث   .20
 مستقببًل.

 ةمتوسط 09 %72.8 1.08 3.64

 ةمتوسط 21 2.:?% 1.04 3.61 أضع تطط طوارئ لمواجية األزمات المستقبمية.  .22

 ةمتوسط 20 :91=% 0.53 2.56 أضع توايات ومقترحات لتبلفي حدوث األزمات في المستقبؿ.  .23

 ةمتوسط 22 51% 0.49 2.55 األزمات.أسّجؿ التطوات واإلجراءات التي اتتذت في أثناء التعامؿ مع   .24

 ةمتوسط 23 47.2% 1.3 2.36 لمتعامؿ معيا.  المديرية_ أو الوزارةا أحّوؿ األزمات إلى اإلدارات العميا  .25

 ةمنخفض 24 44% 1.4 2.2 أتفي األزمات وأدعي سبلمة الوضع في المدرسة.  .26

 ةمنخفض 25 40.6% 1.26 2.03 االمديرية_ أو الوزارة .أنفذ الحموؿ الجاىزة الاادرة عف اإلدارات العميا   .27

 ةمرتفع %78 0.96 3.93 في المدرسةالتربوية إدارة األزمات المتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة 
 

درجة تطبيؽ إجراءات التعامؿ مع األزمات كانت امرتفعة  بمتوسط  أفيتبيف   7ة الجدوؿ امف تبلؿ قراء
شدة األزمة وشدة وقعيا عمى    وقد يعود ذلؾ إلى%78  ووزف نسبي ا0.96معياري ا   وانحراؼ3.9حسابي ا

الجيود التي تبذليا  المجتمع المدرسي وضرورة تعامؿ المديريف السريع معيا قبؿ تفاقميا، وقد يعود أيضًا إلى
نوات األتيرة التي ظيرت مديرية التربية في محافظة البلذقية بالتعاوف مع وزارة التربية ومنظمة اليونسؼ في الس

واستمرت تبلليا األزمة بتوجيو مديري المدارس وتكميفيـ بوضع قوائـ باألزمات المحتممة الحدوث في المدارس 
ووضع تطط التعامؿ معيا وتشكيؿ فرؽ العمؿ التي ستطبؽ ىذه التطط في حاؿ حدوثيا في المدرسة، وبالتالي 

وتطبيقيـ لئلجراءات الواجب تنفيذىا تبلؿ األزمات، وأعمى ىذه ازدياد وعي مديري المدارس بواقع مدارسيـ 
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اإلجراءات تطبيقًا كانت "أعمؿ عمى رفع الروح المعنوية لدى العامميف في المدرسة لمواجية األزمة" بمتوسط 
أف إدارات المدارس إلى ذلؾ  أف يعزى  ويمكف 95.4%  ووزف نسبي ا0.53  وانحراؼ معياري ا4.77حسابي ا

العامة في الببلد أىـ إجراءات التعامؿ مع األزمات تبعًا لطبيعة األزمات الحالية  قد يكوفأف ىذا اإلجراء تعتقد 
"أقـو بالمياـ الموكمة إلي إجراء التي يمكف اعتبارىا محبطة جدًا لمروح المعنوية لدى األفراد في أي منظمة، يمييا 

  4.69مور_ أو عماؿ الايانة.. " بمتوسط حسابي افي أثناء حدوث األزمة مثؿ االتااؿ بػ: اأولياء األ
المدارس بأىمية ىذا اإلجراء  يري  وقد يعود ذلؾ إلى اعتقاد مد93.8%  ووزف نسبي ا0.66وانحراؼ معياري ا
 إدارة األزمة وبأنيـ يقوموف بالمياـ الموكمة إلييـ تبلؿ مرحمة إدارة األزمة عمى أكمؿ وجو حؿاوضرورتو تبلؿ مر 

اإلجراءات التي نالت درجة متوسطة "أضع قائمة باألزمات الحالية واألزمات التي يمكف أف تحدث ومف 
  وقد يعود ذلؾ 72.8%  ووزف نسبي ا1.08  وانحراؼ معياري ا3.64في المدرسة مستقببًل" بمتوسط حسابي ا

ييا إجراء "أضع تطط طوارئ إلى قمة وعي مديري المدارس بأىمية ىذا اإلجراء تبلؿ مرحمة التنبؤ األزمات، ويم
وتمييا   72.2%  ووزف نسبي ا1.04  وانحراؼ معياري ا3.61لمواجية األزمات المستقبمية" بمتوسط حسابي ا

  وانحراؼ معياري 2.56بمتوسط حسابي ا "أضع توايات ومقترحات لتبلفي حدوث األزمات في المستقبؿ"
أسّجؿ التطوات واإلجراءات التي اتتذت في أثناء التعامؿ مع األزمات.  ، ثـ 51.2%  ووزف نسبي ا0.53ا

  وىذا يتفؽ مع البند السابؽ وقد يدؿ 51%  ووزف نسبي ا0.49  وانحراؼ معياري ا2.55بمتوسط حسابي ا
تبلؿ مرحمة التعمـ مف األزمات وقمة تطبيقيـ  اتأيضًا عمى انتفاض وعي مديري المدارس بأىمية ىذا اإلجراء

، ويمييا إجراء أحّوؿ األزمات إلى اإلدارات العميا االمديرية_ أو الوزارة  لمتعامؿ معيا" بمتوسط حسابي ابالتالي لي
مدير  ابلحيات   وقد يعود ذلؾ إلى توسيع دائرة47.2%  ووزف نسبي ا1.3  وانحراؼ معياري ا2.36ا

مكانات التي منحتو إياىا مديرية التربية ومكنتو مالمدرسة في مدرستو  ف التعامؿ مع األزمات تبعًا لظروؼ وا 
أف تتعارض مع ىذه الظروؼ  والمحتمؿمدرستو بغض النظر عف الحموؿ الجاىزة التي يمكف أف تزود بيا المديرية 

 .واإلمكانات

كاف "أنفذ الحموؿ الجاىزة الاادرة عف اإلدارات العميا االمديرية_ أو الوزارة " أكثر اإلجراءات انتفاضًا و 
  وقد يعود ذلؾ إلى تعارض الحموؿ 40.6%  ووزف نسبي ا1.26  وانحراؼ معياري ا2.03بمتوسط حسابي ا

مكانات المدارس وبالتالي عدـ تنفيذ مديري المدارس ليا وتعام يـ مع األزمات تبعًا لواقع مالجاىزة مع ظروؼ وا 
 .، أو لغياب ىذه الحموؿ أابلً مدارسيـ بغض النظر عف ىذه الحموؿ

  التي توامت إلى أف مديري مدارس الحمقة الثانية 2011امؼ ىذه النتائج مع نتائج دراسة غناـ تتتو 
مف التعميـ األساسي في مدينة دمشؽ يمارسوف مياـ إدارة األزمات بدرجة منتفضة، ويمكف أف نفسر ىذا 

فاألزمات التي تتعرض التي طبقت فييا دراستيا، تتتمؼ عف المراحؿ السابقة  قد االتتبلؼ بأف المرحمة الحالية
فرضت عمى المديريف التعامؿ معيا بأسموب سريع ومبدع وفعاؿ، تااًة أنيا المدارس حاليًا ىي أزمات شديدة  ليا
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المديريف مدركيف ليذه أغمب  قد يكوفترافقت مع ظروؼ استثنائية لـ تكف موجودة مف قبؿ عمى امتداد الببلد، و 
 طورتيا ولضرورة التعامؿ معيا بأساليب عممية فعالة، فثقافتيـ ومياراتيـ في مجاؿ إدارة األزمات قداألزمات ولت

الجيود التي تبذليا وزارة التربية ومديرياتيا في ىذا المجاؿ مف تبلؿ توجيياتيا المستمرة بفضؿ ارتفعت  تكوف
ارية التي يمكنيـ مف تبلليا التارؼ تبلؿ لممديريف حوؿ أساليب التعامؿ مع األزمات، ومنحيـ الابلحيات اإلد

مكاناتيا، و  يعود إلى جيودىـ الشتاية ورغبتيـ الحقيقية في التعامؿ مع قد ىذه األزمات تبعًا لظروؼ مدارسيـ وا 
يدفعيـ إلى البحث عف الجديد في ىذا المجاؿ والتعمـ مف ربما ىذه األزمات بأساليب مبدعة وفعالة، األمر الذي 

 س األترى في التعامؿ مع األزمات المشابية لؤلزمات التي تتعرض ليا مدارسيـ.تجارب المدار 

توامت إلى أف أساليب إدارة األزمات التي استتدمت التي   David (2010) دافٍذ تتتمؼ مع دراسةو 
إعادة حدوث الظاىرة، وأدت إلى مف قبؿ مديري المدارس كانت جميعيا تنظيمية وتأديبية وغير مبلئمة لؤلزمات 

مكاناتو عف المجتمع السوري وأيضًا  نفسر ذلؾويمكف أف  باالتتبلؼ طبيعة المجتمع النيجيري وثقافتو وظروفو وا 
في اآلونة اتتبلؼ درجة اىتماـ اإلدارات التربوية العميا في البمديف بحؿ األزمات التربوية، وازدياد الوعي العاـ 

   قبؿ تفاقميا.بتطورة األزمات التربوية وضرورة التعامؿ السريع والفعاؿ معيا  األتيرة

 :تفسيرىا، و السؤال الثالثاإلجابة عن النتائج المتعمقة ب -0-3

ما مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى من 
 التعميم األساسي؟

 مة اآلتية:يتفرع عنو األسئ

ما مدى تطبيق أسموب تحميل العوامل المؤثرة في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس  -0-3-0
 الحمقة األولى من التعميم األساسي؟

 الالذقية، األولى من التعميم األساسي في محافظة الدراسة من مديري مدارس الحمقة عينة أفراد  : إجابات 8جدول )ال
 والوزن النسبيواالنحراف المعياري ممثمة بالمتوسط الحسابي  التربوية إدارة األزمات في المؤثرةتحميل العوامل حول 

 رقم
 العبارة

 العبارات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي 

 ترتيب 
 العبارة 

 درجة
 التطبيق

 ةمرتفع 0 94.2% 0.55 4.71 أبحث عف عوامؿ إيجابية جديدة قد ُتحسف الوضع في المدرسة.  .28

 ةمرتفع 2 93.6% 0.61 4.68 أعّزز العوامؿ اإليجابية التي مف شأنيا تحسيف الوضع في المدرسة.  .29

 ةمرتفع 3 93.2% 0.68 4.66 أضعؼ العوامؿ السمبية التي تفاقـ الوضع في المدرسة وأزيميا.  .31

 ةمرتفع 4 92.6% 0.66 4.63 أوّاؼ األزمة التي تعاني منيا المدرسة بشكؿ دقيؽ.  .30

 ةمرتفع 5 91.8% 0.60 4.59 ُأقّيـ الوضع في المدرسة باستمرار مف أجؿ تحسينو.  .32
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 ةمرتفع 6 91.6% 0.63 4.58 أناقش المشكبلت الناجمة عف األزمة مع المشاركيف في االجتماعات.  .33

34.  
نحدد جميع العوامؿ الداتمية المؤثرة باألزمة مثؿ: ااإلمكانات المادية 

 المبنى المدرسي.. .والبشرية_ وضع 
 ةمرتفع 7 %90.2 0.70 4.51

35.  
نحدد جميع العوامؿ التارجية المؤثرة باألزمة مثؿ: االقوانيف_ 

 اتجاىات أولياء األمور.. .
 ةمرتفع 8 %89.8 0.73 4.49

36.  
أناقش كؿ عامؿ مف العوامؿ المسببة لؤلزمة مع المشاركيف في 

 االجتماعات.
 ةمرتفع 9 %89.6 0.78 4.48

37.  
نحدد العوامؿ االيجابية التي يمكف أف تسيـ في إدارة األزمة ادعـ 

 المجتمع المحمي_ التزاـ اإلدارات العميا.. . 
 ةمرتفع 01 %89 0.74 4.45

38.  
نحدد العوامؿ السمبية التي تفاقـ األزمة وتضعؼ األفكار المقترحة 

 اقمة المعمومات_ ضعؼ تعاوف الكادر.. 
 ةمرتفع 00 %88.6 0.79 4.43

 ةمرتفع 02 88.4% 0.84 4.42 نحدد مستمزمات إدارة األزمة االمادية_ والبشرية .  .39

 متوسطة 03 58.6% 0.7 2.93 أضع تاورًا لوضع المدرسة في حاؿ تمت إدارة األزمة بالشكؿ المناسب.  .41

 متوسطة 04 57.4% 0.58 2.87 أضع تاورًا لوضع المدرسة في حاؿ استمرار األزمة باالزدياد.  .40

إدارة  في المتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة تحميل العوامل المؤثرة
 األزمات التربوية

 ةمرتفع 82% 0.86 4.09

   يتبيف اآلتي:8ومف تبلؿ قراءة الجدوؿ ا

  4.09كانت "مرتفعة" بمتوسط حسابي ا إدارة األزمات التربويةإف درجة تطبيؽ أسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة في 
وقمة سموب قد يعود السبب في ذلؾ إلى سيولة تطبيؽ ىذا األ  و %82  ووزف نسبي ا0.86معياري اوانحراؼ 

مكانية تطبيقو مف قبؿ أسموب  المدير دوف معرفة تسميتو العممية أو تطواتو التفايمية، تااة أنو تكاليفو، وا 
لى منيا وىي اكتشاؼ إشارات يتقاطع مع التطوات العممية في إدارة األزمات وبشكؿ تاص المراحؿ األو  منطقي

اإلنذار المبكر واالستعداد والوقاية وىي المراحؿ التي يتـ تبلليا التنبؤ باألزمات ووضع التطط المناسبة لمتعامؿ 
مكاناتيا ثـ توقع األزمات، وتحديد العوامؿ المساعدة عمى  معيا باالعتماد عمى تحميؿ واقع المدرسة وظروفيا وا 

المعيقة لو داتؿ المدرسة مثؿ: توافر اإلمكانات المادية أو نقايا، وجود الطاقـ المؤىؿ أو  التعامؿ معيا والعوامؿ
مكاناتو واإلدارات العميا والتسييبلت التي  عدـ وجوده، وتارج المدرسة فيما يتعمؽ بالمجتمع المحيط وظروفو وا 

األمور المعيقة لتحقيؽ ىذا الحؿ مثؿ يمكف أف تقدميا في سبيؿ تحقيؽ الحؿ األمثؿ لؤلزمات وفيما يتعمؽ أيضًا ب
بعض القوانيف والتشريعات أو النقص في اإلمكانات المادية والبشرية نتيجة الظروؼ االقتاادية السيئة التي تمر 

زالتيا بيا الببلد، ومف ثـ العمؿ عمى االستفادة مف العوامؿ المساعدة في التتفيؼ مف العوامؿ المعيقة  .وا 
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العصف الذىني في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس  ما مدى تطبيق أسموب -0-3-2
 الحمقة األولى من التعميم األساسي؟

 

معاونييم الالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة الدراسة من مديري مدارس الحمقة عينة أفراد  : إجابات 9جدول )ال
 والوزن النسبيواالنحراف المعياري ممثمة بالمتوسط الحسابي  التربوية إدارة األزمات في حول مدى تطبيق العصف الذىني

 رقم
 العبارة

 العبارات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي 

 ترتيب 
 العبارة 

 درجة
 التطبيق

 ةمرتفع 0 94.8% 0.57 4.74 أحرص عمى وجود أجواء مف التعاوف والمحبة بيف األفراد في االجتماعات.  .42

 ةمرتفع 2 91.4% 0.64 4.57 أناقش المشكبلت الناجمة عف األزمة مع المشاركيف في االجتماعات.  .43

مكاناتيا.  .44  ةمرتفع 3 90.6% 0.74 4.53 أتتار األفكار المناسبة لوضع المدرسة وا 

 ةمرتفع 4 89.6% 0.78 4.48 أناقش كؿ عامؿ مف العوامؿ المسببة لؤلزمة مع المشاركيف في االجتماعات.  .45

أشّجع األفراد عمى اقتراح كؿ ما لدييـ مف أفكار حوؿ إدارة األزمة في   .46
 االجتماعات.

 ةمرتفع 5 %88.8 0.83 4.44

أدعو إلى االجتماعات ممثبًل عف كؿ طرؼ مف األطراؼ ذات العبلقة   .47
 باألزمة اأولياء األمور_ أو المعمميف.. .

 ةمرتفع 6 %88.6 0.84 4.43

الوسائؿ البلزمة إلنجاز اجتماعات إدارة األزمة االموح أحرص عمى تأميف   .48
 المناسب_ األوراؽ _األقبلـ.. .

 ةمرتفع 8 %87.2 0.95 4.36

 ةمرتفع 9 85.6% 1.03 4.28 أتبنى األفكار التي تبلقي إجماع المشاركيف في اجتماعات التقييـ.  .49

 أتتار غرفة مبلئمة الجتماعات إدارة األزمة مف حيث: ااإلضاءة_  .51
 اليدوء_ المقاعد المريحة.... .

 ةمرتفع 01 %85 0.99 4.25

 ةمرتفع 00 83% 1.06 4.15 أضع العديد مف األفكار إلدارة األزمة حتى تارج أوقات الدواـ.  .50

أقّوـ األفكار التي قمت بتسجيميا في ضوء معايير معينة االكمفة_ والفترة   .52
 الزمنية... .

 ةمرتفع 02 %82.8 0.94 4.14

 ةمرتفع 7 82.6% 0.97 4.13 أشارؾ في إعداد اجتماعات تااة إليجاد حموؿ جديدة لؤلزمات.  .53

 ةمرتفع 03 80.6% 1.10 4.03 أحكـ عمى فاعمية كؿ فكرة مباشرة بعد اقتراحيا مف قبؿ المشاركيف.  .54

أو أحد المشاركيف بتدويف بعض األفكار المقترحة عمى معاوني أكمؼ   .55
 االموح_ أو األوراؽ .

 ةمرتفع 04 %79 1.07 3.95

نرتب األفكار في اجتماعات التقييـ وفؽ معايير معينة مثؿ: االكمفة_   .56
 والفترة الزمنية_ وميارات التنفيذ.. .

 ةمرتفع 04 %79 1.07 3.95

 ةمرتفع 05 76.8% 1.03 3.84أجمع األفكار مف األشتاص المحيطيف بي في االمنزؿ_ أو العمؿ..    .57
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 إلدارة األزمة.
أتتار مجموعة مف المشاركيف في اجتماعات إدارة األزمة لتقييـ األفكار   .58

 المقترحة.
 ةمرتفع 06 %76 1.18 3.80

أحدد مواعيد جديدة الجتماعات تااة بتقييـ األفكار بعد اساعة_ أو   .59
_ أو يوميف.. .  يـو

 ةمرتفع 07 %74 1.19 3.70

 ةمتوسط 08 55.2% 1.36 2.76 عمييا مف قبؿ المشاركيف.أتتار األفكار بنفسي في حاؿ عدـ وجود اإلجماع   .61

 ةمتوسط 09 55% 1.45 2.75 أدعو إلى االجتماعات بعض األفراد ال امة مباشرة ليـ باألزمة.  .60

 متوسطة 21 50.2% 0.08 9=1: أسجؿ جميع األفكار التي توامت إلييا أو جمعتيا.  .62

 ةمتوسط 20 48.2% 1.28 2.41 النظر عف فاعميتيا.أىتـ بالحاوؿ عمى أكبر قدر مف األفكار بغض   .63

 ةمنخفض 22 42.2% 1.22 2.11 نقبؿ األفكار المرضية مف تبلؿ اجتماعات التقييـ.  .64

 ةمرتفع %77 0.97 3.84 العصف الذىني في إدارة األزمات التربوية مدى تطبيقالمتوسط الحسابي والوزن النسبي 

 لدرجةالمتوسط الحسابي والوزن النسبي 
 تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية

 ةمرتفع 81% 0.92 3.97

 إدارة األزمات التربويةدرجة تطبيؽ أسموب العاؼ الذىني في  يتبيف أف  9ة الجدوؿ امف تبلؿ قراء
 السبب في وقد يعود )%77  ووزف نسبي ا0.97  وانحراؼ معياري ا3.84كانت "مرتفعة" بمتوسط حسابي ا

ف كانوا يغفموف إجراءات إلى اعتقاد مديري المدارس بأنيـ يطبقوف ذلؾ  ىذا األسموب تبلؿ اجتماعاتيـ المدرسية وا 
عف مديري  غريب قد يكوف غيرلو تااة أف ىذا األسموب أو التطوات التفايمية بعض المبادئ األساسية 

ف كاف كطريقة مف حممة اإلجازة في التربية والمقررا يـمعظمفالمدارس  ت الدراسية فييا تعرض ىذا األسموب وا 
ًا ديجدتدريس وتؤكد أىميتو وفعاليتو في التواؿ إلى حموؿ مبدعة ومفيدة لممشكبلت، بالتالي ىذا األسموب ليس 

ومف الممكف ليـ تطبيقو بسيولة تبلؿ األزمات تااة أنو ال يتطمب تكمفة  معاونييـمديري المدارس و ل بالنسبة
أحرص عمى وجود أجواء وأعمى بنود ىذا األسموب تطبيقًا كاف " ،بير أو وقت طويؿ إلنجازهكمادية عالية أو جيد 

ووزف نسبي   0.57  وانحراؼ معياري ا4.74بمتوسط حسابي ا مف التعاوف والمحبة بيف األفراد في االجتماعات"
اعتقاد مديري المدارس بأىمية العبلقات اإلنسانية اإليجابية بيف األفراد في إلى ذلؾ عزى   ويمكف أف ي94.8%ا
تبلؿ االجتماعات اإلدارية تبلؿ التعامؿ مع األزمات وأثرىا عمى فعالية ىذه االجتماعات  تاصبشكؿ لتنظيـ و ا

 وضرورتيا لتحقيؽ أىدافيا المحددة ليا.

" بمتوسط "مرتفعةفي إدارة األزمات التربوية ككؿ أف درجة تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري  يفكما يتب
عاـ طبيعة األزمات بشكؿ  قد يعود ذلؾ إلى%  و 84  ووزف نسبي ا0.86  وانحراؼ معياري ا4.2حسابي ا

وتحتاج إلى حموؿ  التي تحمؿ في أغمب األحياف افة المفاجأة وعدـ التوقعواألزمات التربوية بشكؿ تاص 
وتفرض عمى المديريف التعامؿ معيا بطرؽ وأساليب إبداعية وغير مألوفة تعتمد المشاركة اإليجابية  سريعة وفعالة
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مع العامميف وتشجعيـ وتحفزىـ عمى طرح أفكارىـ المبدعة وتفسح المجاؿ أماميـ لتطبيقيا عمى أرض الواقع، 
ضمف المدرسة، وتستفيد مف العوامؿ المساندة ليذه الحموؿ مف  توافرةية المفتستتدـ وتُفعؿ اإلمكانات البشرية والماد

، اإلدارات العميا والمجتمع المحمي، وبالتالي تحقؽ التعامؿ األمثؿ مع ىذه األزمات بأفضؿ النتائج وأقؿ التسائر
حوامدة وحراشة   ،2010اجبر  ، 2005االعوفي دراسة كؿ مف: وتتفؽ ىذه النتائج مع النتائج التي توامت إلييا 

  وىي أف درجة تطبيؽ أسموب اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس 2012اتميؿ  ، 2010االيذيمي  ، 2006ا
 كانت مرتفعة.

 :تفسيرىانتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع، و ال -0-4

التربوية لدى مديري ما المعوقات التي تحول دون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات 
 مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي؟

م معاونييالالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة الدراسة من مديري مدارس الحمقة عينة أفراد  : إجابات 01جدول )ال
 ممثمة بالمتوسط الحسابي والوزن النسبي التربويةإدارة األزمات في  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق دون تحول التي حول المعوقات

 رقم
 العبارات العبارة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي 

 ترتيب 
 العبارة 

 درجة
 التواجد

 :معوقات شخصيةاألول:  المجال
 ةمرتفع 0 80.4% 1.14 4.02 اعوبة االطبلع عمى المستجدات في مجاؿ إدارة األزمات.  91

 ةمتوسط 2 60.4% 1.21 3.02 أتجنب المتاطرة بتجريب أساليب جديدة في العمؿ.  1:

 ةمتوسط 3 56.6% 1.23 2.83 أحتاج إلى تأىيؿ أعمؽ في مجاؿ إدارة األزمات.  1;

 ةمتوسط 4 49% 1.04 2.45 أواجو اعوبة في إيااؿ أفكاري لآلتريف.  1>

 ةمنخفض 5 45.8% 1.24 2.29 أفضؿ األساليب التقميدية في اإلدارة.  1=

 ةمنخفض 6 35.2% 0.98 1.76 أتردد في التعبير عف آرائي مف تبلؿ االجتماعات المدرسية.  1<

 ةمتوسط %55 0.04 2.73 شخصيةالمعوقات تواجد ال المتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة

 :الثاني: معوقات بيئية المجال
 ةمتوسط 0 63.8% 1.30 3.19 المدرسية.إحجاـ المجتمع المحمي عف المشاركة في إدارة األزمات   1?

 ةمتوسط 2 58.8% 1.23 2.94 انتفاض مستوى أداء العامميف في المدرسة.  1@

A1  .ةمتوسط 3 54% 1.24 2.70 قمة تقدير المجتمع المحمي لئلنجازات التي تحققيا المدرسة 

 ةمتوسط 3 54% 1.21 2.70 نقص الموارد والتجييزات المتوافرة في المدرسة.  981

991  
انقطاع أغمب العامميف في المدرسة عف متابعة أحدث المستجدات 

 في مجاؿ اإلدارة.
 ةمتوسط 4 %53.4 1.14 2.67



 A> 

 ةمتوسط 5 50.6% 1.26 2.53 ضعؼ التعاوف بيف المجتمع المحمي واإلدارة المدرسية.  9:1

 ةمتوسط %56 0.23 2.79 يةالبيئمعوقات تواجد ال المتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة

 :الثالث: معوقات تنظيمية المجال
 ةمتوسط 0 70.2% 1.11 3.51 جمود األنظمة والقوانيف اإلدارية.  1;9

 ةمتوسط 2 66.4% 1.00 3.32 الحموؿ الجاىزة الاادرة عف اإلدارات العميا امديرية_ أو وزارة .  1>9

 ةمتوسط 3 65.8% 1.20 3.29 ضغوط العمؿ وضيؽ الوقت.  1=9

 ةمتوسط 4 65.4% 1.17 3.27 المحمي في إدارة األزمات المدرسية.تجاىؿ إشراؾ المجتمع   1<9

9?1  
تقاير اإلدارات التربوية العميا امديرية_ وزارة  في تقدير اإلنجازات 

 التي تحققيا المدرسة.
 ةمتوسط 5 %65 1.23 3.25

 ةمتوسط 6 63.6% 1.17 3.18 اضطراب الوضع األمني في الببلد.  1@9

9A1   ةمتوسط 7 61.6% 1.17 3.08 التربوية العميا امديرية_ أو وزارة .قمة التوااؿ مع اإلدارات 

 ةمتوسط 8 59.2% 1.26 2.96 بحذافيرىا. االوزارة_ أو المديرية  اادرة عفألتـز بالقوانيف والموائح ال  81:

 ةمتوسط 9 58% 1.21 2.90 تقميص الابلحيات اإلدارية التي أتمتع بيا.  91:

 ةمتوسط 01 57% 1.28 2.85 اإلدارة.قمة الدورات التدريبية في مجاؿ   1::

:;1  
ضعؼ التنسيؽ والتتطيط المشترؾ وتبادؿ المعمومات مع اإلدارات 

 العميا امديرية_ أو وزارة . 
 ةمتوسط 00 %54.4 1.21 2.72

 ةمتوسط %62 0.08 3.02 يةالتنظيممعوقات تواجد ال المتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة

 ةمتوسط %58 0.0 2.88 ككل معوقاتتواجد ال النسبي لدرجةالمتوسط الحسابي والوزن 

 :اآلتييتبيف   10ة الجدوؿ اومف تبلؿ قراء
  0.0  وانحراؼ معياري ا2.88درجة تواجد المعوقات ككؿ كانت امتوسطة  بمتوسط حسابي اأف 
  ووزف 0.08ا   وانحراؼ معياري3.02  وتأتي أواًل المعوقات التنظيمية بمتوسط حسابي ا%58ووزف نسبي ا

  وانحراؼ معياري 3.50بمتوسط حسابي اجمود األنظمة والقوانيف اإلدارية"   وأعبلىا: كانت "%62نسبي ا
وقد يعود السبب في ذلؾ إلى المركزية اإلدارية الشديدة في العمؿ وااللتزاـ   %71.2  ووزف نسبي ا0.00ا

التي تعوؽ المديريف عف العميا في المديريات أو الوزارة ة بحرفية القوانيف والقواعد المفروضة مف اإلدارات التربوي
 اإلبداع في العمؿ بشكؿ عاـ وفي التعامؿ مع األزمات التي تتعرض ليا مدارسيـ بشكؿ تاص.

 ، %56  ووزف نسبي ا0.23  وانحراؼ معياري ا2.79تمييا المعوقات البيئية بمتوسط حسابي او 
  3.09بمتوسط حسابي اف المشاركة في إدارة األزمات المدرسية" إحجاـ المجتمع المحمي عوأعبلىا كانت "

أف التعامؿ مع ىذه  المجتمع المحمياعتقاد ويمكف أف تفسر ب  ،%63.8  ووزف نسبي ا0.31وانحراؼ معياري ا



 A? 

ىو ميمة المدرسة ومديريات التربية والوزارة، وقد يعود ذلؾ أيضًا إلى حداثة األزمات التي  األحداث واألزمات
 تعاني منيا المدارس وعدـ اعتياد المجتمع عمى المشاركة في عممية إدارتيا مف قبؿ.

  %55  ووزف نسبي ا0.04  وانحراؼ معياري ا2.73وأتيرًا المعوقات الشتاية بمتوسط حسابي ا
ذه المعوقات إلى اعتقاد مديري المدارس أنيـ يمتمكوف القدرات والميارات والسمات الشتاية البلزمة تعود ىوقد 

لئلبداع مثؿ الثقة بالنفس والقدرة عمى التعبير واإليماف بالعمؿ الجماعي واألساليب اإلدارية الحديثة، أما أبرز 
ة االطبلع عمى المستجدات في مجاؿ إدارة اعوبمعوقات اإلبداع التي يعانوف منيا عمى الاعيد الشتاي ىي "

  وقد يعود ذلؾ إلى قمة %81.4  ووزف نسبي ا0.04  وانحراؼ معياري ا4.12بمتوسط حسابي ا األزمات"
ديري قمة تأىيؿ م، وقد يعزى إلى الدورات التأىيمية في مجاؿ اإلدارة وفي مجاؿ إدارة األزمات بشكؿ تاص

واالنترنت وبالتالي اعوبة تعرفيـ عمى المستجدات في ىذا المجاؿ عف طريؽ  االمدارس في مجاؿ التكنولوجي
 .لدييـ أساسًا في الكثير مف األحياف االنترنت شبكة فراعدـ تو  وأ ،شبكة اإلنترنت

  التي توامت إلى أف أبرز المعوقات التي تحوؿ دوف 2012اوتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة تميؿ 
اإلداري في المدارس ىي ااألنظمة واإلجراءات والقوانيف الروتينية ، وكذلؾ تتفؽ مع نتائج  تطبيؽ أسموب اإلبداع

  حيث كانت أبرز معوقات اإلبداع اإلداري في المدارس استمرار األتذ باألشكاؿ المركزية 2011ادراسة اليوسفي 
وتتتمؼ مع نتائج دراسة ، العمؿ وتقيد اإلدارة باإلجراءات البيروقراطية في اإلدارية وقمة تفوض الابلحيات،

وتتفؽ معيا ،   التي توامت إلى أف معوقات اإلبداع اإلداري بشكؿ إجمالي موجودة بدرجة كبيرة2012االحارثي 
بأف المعوقات التنظيمية جاءت في المرتبة األولى، وتمتيا المعوقات الثقافية واالجتماعية، ثـ المعوقات الشتاية 

 في المرتبة االتيرة.

 نتائج فرضيات الدراسة، وتفسيرىا: -2
 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية األولى، و  -2-0

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري 

 لمتغير المسمى الوظيفي: الحمقة األولى من التعميم األساسي تعزى مدارس
لمكشؼ عف داللة الفروؽ في مدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري 

ُأجريت  ،تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي البلذقيةفي محافظة معاونييـ ، و مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي
 ت معاونيومتوسط إجابا المديريف  لممقارنات الثنائية بيف متوسط إجابات t– testالمقارنة باستتداـ اتتبار ا

  .11، وُأدرجت النتائج في الجدوؿ االمديريف



 A@ 

  ومستوى داللة الفروق إلجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيق t : المتوسط الحسابي وقيمة اختبار )00جدول )
  476عند )درجة الحرية =  المسمى الوظيفيأساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير 

 العينة وفق متغير المحاور
 المسمى الوظيفي 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (t 
 المحسوبة

قيمة 
  pاالحتمال)

 مستوى % 95مجال الثقة)
 أعمى أدنى الداللة

 7.87 108.42 266 مدير إدارة األزماتاألول:  المحور
 غير دال 1.59 1.39- 0.858 0.053

 8.71 108.32 212 مدير معاون

أساليب 
اإلبداع 
 اإلداري

 الثاني:  المحور
 تحميل العوامل المؤثرة

 5.73 60.74 266 مدير
 غير دال 1.69 0.35- 0.201 1.282

 5.62 60.07 212 مدير معاون

 الثالث:  المحور
 العصف الذىني

 8.56 90.21 266 مدير
 غير دال 1.987 1.049- 0.544 0.607

 8.18 89.75 212 مدير معاون

 الدرجة الكمية
 18.94 259.37 266 مدير

 غير دال 4.6 2.12- 0.318 1.001
 19.01 258.13 212 مدير معاون

 0.96تساوي  1.15  ومستوى معنوية 476  الجدولية عند درجات حرية )tقيمة )
 

مف مديري مدارس الدراسة إجابات أفراد عينة في متوسط الفروؽ أف  يتبيَّف  11ا مف تبلؿ قراءة الجدوؿ
 المديريف معاونيمف الدراسة إجابات أفراد عينة ومتوسط الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية، 

 ، وعمى العاؼ الذىني، تحميؿ العوامؿ المؤثرة، إدارة األزماتعند كؿ المجاالت ا، ىي غير دالة وليست جوىرية
مف قيمتيا  أقؿ  المحسوبة t ، وقيمة ا0.05مف ا أكبرجاءت قيمة مستوى الداللة ، إذ ككؿ مستوى المجاالت

 .% 95بمجاؿ الثقة ا، و  476عند درجات حرية ا  1.96البالغة االجدولية 
فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى داللة  وجودعدم ب القائمة: وبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الافرية

داري في إدارة   بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإل1.15)
 لمتغير المسمى الوظيفي. تعزى ،األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   8ويبّيف الشكؿ ا
في محافظة البلذقية حوؿ تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا  معاونييـاألساسي، و 

 المسمى الوظيفي.لمتغير 



 AA 

 
 إجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيق في الفروق   8الشكل )

 المسمى الوظيفيأساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير 

 :لفرضية األولىالنتائج المتعمقة بامناقشة  -

مف تبلؿ  معاونوالمدير الذي يطبؽ ىذه األساليب يطبقيا مع أف إلى النتائج  مف الممكف أف تعزى ىذه
ف كاف بدرجات متفاوتة وذلؾ بغض النظر عمؿ  فريؽ فجميع األفراد في المدرسة يممكوف القدرة عمى اإلبداع وا 

المديريف  قد يعود إلى إدراؾو الميمات التي يؤدونيا ضمف المدرسة، و عف المسمى الوظيفي الذي يشغمونو أ
 بقوة ىمية اإلبداع وضرورتو كسبيؿ أساسي لمتعامؿ األمثؿ مع األزمات التربوية التي تفرض نفسياأل معاونييـو 

يفرض عمى المديريف قد  فاألمر الواقعتبلؿ المرحمة االستثنائية التي تمر بيا الببلد،  حالياً عمى الواقع المدرسي 
استتداـ أساليب وطرؽ إبداعية يمكف مف تبلليا التواؿ إلى حموؿ ناجعة ومناسبو ليذه األزمات بما معاونييـ و 

التي توامت إلييا وتتفؽ ىذه النتائج مع النتائج ، يناسب إمكانات المدرسة وظروفيا وظروؼ المجتمع المحيط بيا
بالنسبة لدرجة ممارسة اإلبداع  لمتغير المسمى الوظيفي وجود تأثير وىي عدـ  2009اوسميماف  دراسة التميمي

 .قبؿ القادة التربوييف في مديريات التربية والتعميـ في محافظة إربد اإلداري مف

 :تفسيرىا، و ثانيةالنتائج المتعمقة بالفرضية ال -2-2
  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن

الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري 
 :النوعلمتغير  تعزى، مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي

ي في إدارة األزمات التربوية لدى مديري لمكشؼ عف داللة الفروؽ في مدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلدار 
ُأجريت المقارنة باستتداـ  ،النوعتبعًا لمتغير  البلذقيةمدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة 

0

20

40

60

80

100

120

 العصف الذهنً تحلٌل العوامل المؤثرة إدارة األزمات

1
0

8
.4

2
 

6
0

.7
4

 

9
0

.2
1

 1
0

8
.3

2
 

6
0

.0
7

 

8
9

.7
5

 

ي
اب
س

ح
 ال

ط
س

تو
لم

ا
 

 مدٌر

 نائب مدٌر



 988 

، وُأدرجت النتائج في المديراتومتوسط إجابات  المديريف  لممقارنات الثنائية بيف متوسط إجابات t– testاتتبار ا
  .12الجدوؿ ا

   ومستوى داللة الفروق إلجابات أفراد عينة الدراسةt : المتوسط الحسابي وقيمة اختبار )02جدول )
  476عند )درجة حرية =  النوعحول تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير 

 العينة وفق  المحاور
  النوعمتغير 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (t 
 المحسوبة

قيمة 
  pاالحتمال)

 مستوى % 95مجال الثقة)
 أعمى أدنى الداللة

 8.25 108.64 271 ذكور إدارة األزماتالمحور األول: 
 غير دال 2.1 0.89- 0.525 0.637

 7.23 108.03 207 إناث

أساليب 
اإلبداع 
 اإلداري

 الثاني:  المحور
 المؤثرةتحميل العوامل 

 5.86 60.52 271 ذكور
 غير دال 1.21 0.85- 0.734 0.34

 5.71 60.34 207 إناث

 الثالث:  المحور
 العصف الذىني

 8.63 90.35 271 ذكور
 غير دال 2.307 0.734- 0.31 1.02

 8.05 89.56 207 إناث

 الدرجة الكمية
 19.28 259.5 271 ذكور

 غير دال 4.94 1.802- 0.399 0.845
 18.55 257.93 207 إناث

 0.96تساوي  1.15  ومستوى معنوية 476  الجدولية عند درجات حرية )tقيمة )

مف مديري مدارس الدراسة إجابات أفراد عينة في متوسط الفروؽ أف  يتبيَّف  12ا مف تبلؿ قراءة الجدوؿ
ىي  المديراتمف الدراسة إجابات أفراد عينة ومتوسط الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية، 

 ، وعمى العاؼ الذىني، تحميؿ العوامؿ المؤثرة، إدارة األزماتعند كؿ المجاالت ا، غير دالة وغير جوىرية
مف قيمتيا  أقؿ  المحسوبة t ، وقيمة ا0.05مف ا أكبرجاءت قيمة مستوى الداللة ، إذ ككؿ مستوى المجاالت

 .% 95بمجاؿ الثقة ا، و  476عند درجات حرية ا  1.96ة االبالغالجدولية 

فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى داللة  وجودعدم ب القائمة: وبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الافرية
  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة 1.15)

 .النوعلمتغير  تعزى، التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسياألزمات 

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   9ويبّيف الشكؿ ا
 .النوعة تبعًا لمتغير األساسي في محافظة البلذقية حوؿ تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوي
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيقفي الفروق   9الشكل )

 النوعأساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير  

 :لفرضية الثانيةمناقشة النتائج المتعمقة با -

يممكوف القدرة عمى اإلبداع وعمى  قد ويمكف تفسير ىذه النتائج بأف جميع المديريف مف الذكور واإلناث
نو قدرة أتااًة  النوعاستتداـ أساليب إبداعية في إدارة األزمات التي تتعرض ليا مدارسيـ بغض النظر عف 

ناثًا  معاونييـعقمية ال عبلقة ليا بجنس الفرد، فجميع المديريف و  الذي  اإلداري يدركوف أىمية اإلبداعقد ذكورًا وا 
في الفترة الحالية لمتعامؿ األمثؿ مع األزمات التربوية التي تتعرض ليا مدارسيـ ضمف  اً أساسي اً أابح مطمب

وتتفؽ ىذه ، اإلمكانات المادية والبشرية المتوافرة والزمف المتاح إلدارتيا بما يحقؽ أفضؿ النتائج وأقؿ التسائر
في ىذا  افيف يعيشالنوع  فكبل 2012ا  ودراسة تميؿ 2011االنتائج مع نتائج التي توامت إلييا دراسة اليوسفي 

العار الذي تزداد فيو الحاجة إلى اإلبداع باعتباره سمة أساسية مف سمات المدارس الحديثة والعارية وعنار 
 أساسي في نشاطات أي مدرسة لرفع كفاءتيا وجودتيا وبالتالي تحسيف مترجاتيا. 

 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة، و  -2-3

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دفروق ذات داللة إحصائية عنال توجد 
الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري 

 :مكان المدرسةلمتغير  تعزى، مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي
لمكشؼ عف داللة الفروؽ في مدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري 

ُأجريت المقارنة  ،تبعًا لمتغير مكاف المدرسة البلذقيةمدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة 
  .13في الجدوؿ ا   لممقارنات الثنائية، وُأدرجت النتائجt– testباستتداـ اتتبار ا
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  ومستوى داللة الفروق إلجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيق t : المتوسط الحسابي وقيمة اختبار )03جدول )
  476عند )درجة الحرية =  مكان المدرسةأساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير 

 العينة وفق متغير  المحاور
 مكان المدرسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (t 
 المحسوبة

قيمة 
  pاالحتمال)

 مستوى % 95مجال الثقة)
 أعمى أدنى الداللة

 األول: المجال
 إدارة األزمات

 7.6 110.18 278 مدينة
 دال* 5.76 2.86 0.000 5.659

 8.45 105.87 200 ريف

أساليب 
اإلبداع 
 اإلداري

 المحور الثاني: 
 تحميل العوامل المؤثرة

 5.19 61.26 278 مدينة
 دال* 2.97 0.93 0.000 3.75

 6.15 59.31 200 ريف

 المحور الثالث: 
 العصف الذىني

 7.72 91.4 278 مدينة
 دال* 4.837 1.838 0.000 4.374

 8.9 88.07 200 ريف

 الدرجة الكمية
 16.59 262.84 278 مدينة

 دال* 12.97 6.32 0.000 4.71
 20.77 253.24 200 ريف

 2.58تساوي  1.10  ومستوى معنوية 476  الجدولية عند درجات حرية )tقيمة )

مدارس  مديريمف الدراسة إجابات أفراد عينة في متوسط الفروؽ أف  يتبيَّف  13ا مف تبلؿ قراءة الجدوؿ
إجابات أفراد عينة في مدارس المدينة ومتوسط  معاونييـو الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية، 

في مدارس الريؼ، ىي دالة  مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية مديريمف الدراسة 
  ، وعمى مستوى المجاالتالعاؼ الذىني، تحميؿ العوامؿ المؤثرة، إدارة األزماتعند كؿ المجاالت ا، وجوىرية

مف قيمتيا  أكبر  المحسوبة t ، وقيمة ا0.05مف ا  ، وىي أقؿ0.000اقيمة مستوى الداللة  ، إذ بمغتككؿ
، وىو داؿ عند مستويي داللة % 95بمجاؿ الثقة ا، و  476عند درجات حرية ا  2.58البالغة االجدولية 

في  معاونييـو الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  . وىذه الفروؽ جاءت لاالح مديري مدارس 0.01 ، وا0.05ا
 مدارس المدينة.

فروق ذات داللة  بوجود وبناء عمى ذلؾ ترفض الفرضية الافرية، وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة:
في تقديراتيم لمدى تطبيق   بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 1.15إحصائية عن مستوى داللة )

 تعزى، أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي
 لمتغير مكان المدرسة. 

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   10ويبّيف الشكؿ ا
مكاف محافظة البلذقية حوؿ تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير األساسي في 

 المدرسة.
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيقفي الفروق   01الشكل )

 مكان المدرسةأساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير 
 

 :لفرضية الثالثةالمتعمقة بامناقشة النتائج  -

تتتمؼ عف األزمات التي قد ويمكف تفسير ىذه النتائج بأف األزمات التي تتعرض ليا مدارس المدف 
مكاناتيا وعندئذ قد فتتعرض ليا مدارس الريؼ  تتطمب تكوف أشد منيا وأكبر وقعًا تبعًا لظروؼ ىذه المدارس وا 

تااًة أف مجمؿ ريؼ  أزمات مدارس الريؼ تطمبوتدرجة أكبر مما مف قبؿ مديري ىذه المدارس ب يةإبداع حموالً 
تفرض عمى مديري يمكف أف ، وبالتالي نتيجة األوضاع الحاليةالبلذقية آمف عدا مناطؽ محددة لـ يعد فييا تعميـ 

 .مف الواوؿ إلى حموؿ مفيدة وفعالة ليا ـىذه المدارس استتداـ أساليب إبداعية مناسبة قد تمكني

 :تفسيرىاالمتعمقة بالفرضية الرابعة، و النتائج  -2-4

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري 

 :المؤىل العممي والتربويلمتغير  تعزى، مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي
تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة  لمدى معاونييـ، و المديريفلمكشؼ عف الفروؽ في تقديرات 

المؤىؿ لمتغير تبعًا  البلذقيةلدى مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة  األزمات التربوية
 دبمـو دراسات عميا"دراسات عميا  ،دبمـو تأىيؿ تربوي ،إجازة جامعيةمعمميف، معيد إعداد العممي والتربوي ا

 . تو  نتيج14" ، تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. ويظير الجدوؿ اماجستير، دكتوراه"
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 مدىحول  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة 04جدول )
 أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تعزى لمتغير المؤىل العممي والتربويتطبيق 

المؤىل العممي  المحاور
 والتربوي

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
 الصغرى

القيمة 
 أعمى قيمة أدنى قيمة الكبرى

 األول:المحور 

 إدارة األزمات 
 120 84 107.42 104.25 0.797 7.564 105.83 90 معيد إعداد معممين
 128 83 109.37 107.08 0.580 8.520 108.23 216 إجازة جامعية

 125 86 109.98 107.28 0.683 7.785 108.63 130 دبموم تأىيل تربوي
 128 97 116.01 111.61 1.088 7.051 113.81 42 دراسات عميا
 128 83 109.12 107.64 0.377 8.241 108.38 478 المجموع

 
 
 أساليب
 اإلبداع
 اإلداري

 المحور الثاني: 
 تحميل

 العوامل المؤثرة 
 

 70 42 60.26 58.11 0.541 5.130 59.19 90 معيد إعداد معممين
 70 44 61.25 59.75 0.381 5.593 60.50 216 إجازة جامعية
تربويدبموم تأىيل   130 60.45 6.197 0.544 59.37 61.52 42 70 

 70 48 64.36 61.22 0.778 5.039 62.79 42 دراسات عميا
 70 42 60.95 59.93 0.260 5.689 60.44 478 المجموع

 المحور الثالث: 
العصف 
 الذىني

 103 74 90.37 87.41 0.744 7.062 88.89 90 معيد إعداد معممين
 107 61 90.49 88.19 0.583 8.568 89.34 216 إجازة جامعية

 102 67 91.00 88.17 0.714 8.140 89.58 130 دبموم تأىيل تربوي
 107 78 99.52 94.76 1.179 7.643 97.14 42 دراسات عميا
 107 61 90.76 89.25 0.384 8.385 90.01 478 المجموع

 الدرجة الكمية

 283 213 257.26 250.57 1.684 15.972 253.91 90 معيد إعداد معممين
 298 197 260.63 255.50 1.299 19.093 258.06 216 إجازة جامعية

 290 204 261.81 255.52 1.590 18.128 258.66 130 دبموم تأىيل تربوي
 298 231 278.52 268.96 2.368 15.343 273.74 42 دراسات عميا
 298 197 260.49 257.15 0.850 18.586 258.82 478 المجموع

 

مف تبلؿ قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدوؿ السابؽ ذكره، يتبيف وجود فروؽ ظاىرية في تقدير 
تعزى  البلذقيةأفراد عينة الدراسة لمدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية في محافظة 

لممقارنات المتعددة، ب لمتغير المؤىؿ العممي والتربوي. وإلظيار ىذه الفروؽ اسُتتدـ تحميؿ التبايف األحادي الجان
  .15وأدرجت النتائج في الجدوؿ ا
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 مدى تطبيقحول   : تحميل التباين األحادي إلجابات عينة الدراسة=9جدول )
 التربوية تعزى لمتغير المؤىل العممي والتربويأساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات 

مصدر  المحاور
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط المربعات 
 )التباين 

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

 611.693 3 1835.080 بين المجموعات إدارة األزماتالمحور األول: 
 64.467 474 30557.137 داخل المجموعات دال* 0.000 9.489

  477 32392.218 المجموع

أساليب 
اإلبداع 
 اإلداري

 المحور الثاني:
 تحميل

 العوامل المؤثرة

 124.252 3 372.757 بين المجموعات
 31.778 474 15062.983 داخل المجموعات دال* 0.009 3.91

  477 15435.741 المجموع

 المحور الثالث:
 الذىني العصف

 790.350 3 2371.051 المجموعاتبين 
 65.751 474 31165.930 داخل المجموعات دال* 0.000 12.02

  477 33536.981 المجموع

 3880.759 3 11642.28 بين المجموعات الدرجة الكمية
 323.046 474 153123.61 داخل المجموعات دال* 0.000 12.013

  477 164765.89 المجموع

 .3.83تساوي   1.10داللة  ومستوى  3، 474حرية ) درجتي عند الجدولية  Fقيمة

عند   0.05وجود فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ايتبيف   15الجدوؿ اتبلؿ قراءة مف 
إذ  ،ككؿ  ، وعمى مستوى المجاالتالعاؼ الذىني، و تحميؿ العوامؿ المؤثرة، و إدارة األزماتكؿ المجاالت ا
أاغر  ، وىو 0.000اداللة المستوى بمغ  ، و 3.83  المحسوبة أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة اFجاءت قيمة ا

  . 0.01 ، وا0.05، وىو داؿ عند مستويي داللة ا 3، 474حرية ا درجتي ، عند0.05مف 

   .16وضح في الجدوؿ ا  لممقارنات البعدية، كما مScheffeولمكشؼ عف طبيعة ىذه الفروؽ استتدـ اتتبار ا

   لمفروق في إجابات عينة الدراسةScheffe : نتائج اختبار )06جدول )
 مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تعزى لمتغير المؤىل العممي والتربويحول 
المؤىل  (I) المحاور

 العممي والتربوي
(J)  المؤىل العممي

 والتربوي
 المتوسطاختالف 

(I-J) 
 الخطأ
 المعياري

 قيمة
 الداللة

 %95مجال الثقة 
 قيمة أعمى أدنى قيمة

 
 
 األول: المحور

 إدارة األزمات 

معيد إعداد 
 ينمعمم

 0.43 5.22- 0.132 1.007 2.394- جامعية إجازة
 0.29 5.89- 0.093 1.101 2.797- تربوي تأىيل دبموم

 3.77- 12.19- 0.000 1.500 (*)7.976- عميا  دراسات

 جامعية إجازة
 5.22 0.43- 0.132 1.007 2.394 ينمعيد إعداد معمم

 2.10 2.90- 0.977 8911. 0.404- تربوي تأىيل دبموم
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 1.78- 9.38- 0.001 1.354 (*)5.583- عميا  دراسات

 تأىيل دبموم
 تربوي

 5.89 0.29- 0.093 1.101 2.797 ينمعيد إعداد معمم
 2.90 2.10- 0.977 8911. 4041. جامعية إجازة

 1.18- 9.18- 0.005 1.425 (*)5.179- عميا  دراسات

 عميا  دراسات
 12.19 3.77 0.000 1.500 (*)7.976 ينمعيد إعداد معمم

 9.38 1.78 0.001 1.354 (*)5.583 جامعية إجازة
 9.18 1.18 0.005 1.425 (*)5.179 تربوي تأىيل دبموم

 أساليب
 اإلبداع  

 اإلداري

 المحور
 الثاني: 
تحميل 
العوامل 
 المؤثرة

معيد إعداد 
 ينمعمم

 0.67 3.30- 0.330 0.707 1.311- جامعية إجازة
 0.91 3.43- 0.450 0.773 1.257- تربوي تأىيل دبموم

 0.64- 6.55- 0.009 1.053 (*)3.597- عميا  دراسات

 جامعية إجازة
 3.30 0.67- 0.330 0.707 1.311 ينإعداد معمممعيد 
 1.81 1.70- 1.000 0.626 0541. تربوي تأىيل دبموم

 0.38 4.95- 0.124 0.951 2.286- عميا  دراسات

 تأىيل دبموم
 تربوي

 3.43 0.91- 0.450 0.773 1.257 ينمعيد إعداد معمم
 1.70 1.81- 1.000 6261. 0.054- جامعية إجازة

 47. 5.15- 0.142 1.001 2.340- عميا  دراسات

 عميا  دراسات
 6.55 0.64 0.009 1.053 (*)3.597 ينمعيد إعداد معمم

 4.95 0.38- 0.124 0.951 2.286 جامعية إجازة
 5.15 0.47- 0.142 1.001 2.340 تربوي تأىيل دبموم

 المحور
 الثالث: 
العصف 
 الذىني

معيد إعداد 
 ينمعمم

 2.41 3.30- 0.978 1.017 0.449- جامعية إجازة
 2.42 3.82- 0.942 1.112 0.696- تربوي تأىيل دبموم

 4.00- 12.51- 0.000 1.515 (*)8.254- عميا  دراسات

 جامعية إجازة
 3.30 2.41- 0.978 1.017 4491. ينمعيد إعداد معمم

 2.28 2.77- 0.995 900. 0.247- تربوي تأىيل دبموم
 3.97- 11.64- 0.000 1.367 (*)7.805- عميا  دراسات

 تأىيل دبموم
 تربوي

 3.82 2.42- 0.942 1.112 6961. ينمعيد إعداد معمم
 2.77 2.28- 0.995 900. 2471. جامعية إجازة

 3.52- 11.60- 0.000 1.439 (*)7.558- عميا  دراسات

 عميا  دراسات
 12.51 4.00 0.000 1.515 (*)8.254 ينمعيد إعداد معمم

 11.64 3.97 0.000 1.367 (*)7.805 جامعية إجازة
 11.60 3.52 0.000 1.439 (*)7.558 تربوي تأىيل دبموم

 الدرجة
 الكمية

معيد إعداد 
 ينمعمم

 2.17 10.48- 0.336 2.255 4.154- جامعية إجازة
 2.16 11.67- 0.295 2.465 4.750- تربوي تأىيل دبموم

 10.40- 29.25- 0.000 3.359 (*)19.827- عميا  دراسات
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 جامعية إجازة

 10.48 2.17- 0.336 2.255 4.154 ينمعيد إعداد معمم
 5.00 6.19- 0.993 1.995 0.597- تربوي تأىيل دبموم

 7.17- 24.18- 0.000 3.031 (*)15.673- عميا  دراسات

 تأىيل دبموم
 تربوي

 11.67 2.16- 0.295 2.465 4.750 ينمعيد إعداد معمم
 6.19 5.00- 0.993 1.995 0.597 جامعية إجازة

 6.13- 24.03- 0.000 3.190 (*)15.077- عميا  دراسات

 عميا  دراسات
 29.25 10.40 0.000 3.359 (*)19.827 ينمعيد إعداد معمم

 24.18 7.17 0.000 3.031 (*)15.673 جامعية إجازة
 24.03 6.13 0.000 3.190 (*)15.077 تربوي تأىيل دبموم

 .1.15*اختالف المتوسط عند مستوى داللة          
  يتبّيف أف الفروؽ في تقدير أفراد عينة الدراسة مف مديري مدارس الحمقة األولى 16قراءة الجدوؿ امف 

العاؼ ، و تحميؿ العوامؿ المؤثرة، و إدارة األزماتالمجاالت اعند كؿ مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية 
 العميا وكؿ مف امعيد إعداد المعمميف، اإلجازة بيف حممة الدراسات جاءت ،ككؿ  ، وعمى مستوى المجاالتالذىني

 وذلؾ بداللة المتوسطات الحسابية. ،العميا تربوي  لاالح حممة الدراساتال تأىيؿال دبمـو، الجامعية

فروؽ ذات داللة  عمى ذلؾ ترفض الفرضية الافرية، وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة: بوجودوبناء 
  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في تقديراتيـ لمدى تطبيؽ أساليب 0.05مستوى داللة ا دإحاائية عن

التعميـ األساسي في محافظة  اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف
 .المؤىؿ العممي والتربويلمتغير  تعزى البلذقية

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   11ويبّيف الشكؿ ا
 .في محافظة البلذقية حوؿ تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي والتربوي

 
 إجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيق في الفروق   00الشكل )

 األزمات التربوية تبعًا لمتغير المؤىل العممي والتربويأساليب اإلبداع اإلداري في إدارة 

0

20

40

60

80

100

120

 العصف الذهنً تحلٌل العوامل المؤثرة إدارة األزمات

1
0

5
.8

3
 

5
9

.1
9

 

8
8

.8
9

 1
0

8
.2

3 

6
0

.5
 

8
9

.3
4

 1
0

8
.6

3 

6
0

.4
5

 

8
9

.5
8

 1
1

3
.8

1 

6
2

.7
9

 

9
7

.1
4

 

ي
اب
س

ح
 ال

ط
س

تو
لم

ا
 

 معهد إعداد معلمٌن

 إجازة جامعٌة

 دبلوم تأهٌل تربوي

 دراسات علٌا



 98@ 

 :لفرضية الرابعةمناقشة النتائج المتعمقة با -

المستجدات في ب معرفةً  أكثر قد يكونوف ويمكف تفسير ىذه النتائج بأف المديريف ذوي الشيادات األعمى
قد يكونوف  وبالتالي بعتيـ لمدراسات العميا،مف تبلؿ المقررات الدراسية التي اطمعوا عمييا أثناء متامجاؿ اإلدارة 

الحالية التي تتعرض ليا  وضاعاألزمات التي تتعرض ليا مدارسيـ في ظؿ األ مواجية قدر عمى تطبيقيا فيأ
  التي 2006احوامدة وحراشة    ودراسة2007اتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة السممي مف غيرىـ، و  الببلد

تأثير لمتغير المؤىؿ العممي الذي حاؿ عميو أفراد عينة الدراسة بالنسبة لتطبيؽ أسموب  وجودتوامت إلى 
اليوسفي   ودراسة 2005االعوفي اإلبداع اإلداري وذلؾ لاالح الشيادات العميا، وتتتمؼ مع نتائج دراسة 

لنسبة لتطبيؽ أسموب د تأثير لمتغير المؤىؿ العممي باو   التي توامت إلى عدـ وج2012اتميؿ    ودراسة2011ا
   اإلبداع اإلداري في مدارسيـ.

 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة، و  -2-5

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري 

 :عدد سنوات الخبرةلمتغير  تعزى، مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي
لدى مديري  اإلداري في إدارة األزمات التربويةمدى تطبيؽ أساليب اإلبداع لمكشؼ عف الفروؽ في  

 5أقؿ مف عدد سنوات التبرة ا لمتغيرتبعًا  البلذقيةمدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة 
 ، تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات سنوات فأكثر 10، سنوات 10وأقؿ مف  5مف ، أكثر سنوات

   نتيجة ىذا الحساب. 17اآلتي ا المعيارية. ويظير الجدوؿ

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة07جدول )
 مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةحول 

 العينة عدد سنوات الخبرة المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
 الصغرى

القيمة 
 أعمى قيمة أدنى قيمة الكبرى

 المحور األول:
 إدارة األزمات 

 125 84 108.97 106.11 0.723 8.436 107.54 136 سنوات 5أقل من 
 128 83 109.29 107.03 0.572 8.578 108.16 225 سنوات 01وأقل من  5من 

 128 91 111.08 108.46 0.663 7.172 109.77 117 فأكثرسنوات  01
 128 83 109.12 107.64 0.377 8.241 108.38 478 المجموع

أساليب 
اإلبداع 
 اإلداري

 المحور الثاني: 
تحميل العوامل 

 المؤثرة

 70 42 61.45 59.52 0.486 5.669 60.49 136 سنوات 5أقل من 
 70 42 60.64 59.13 0.385 5.774 59.88 225 سنوات 01وأقل من  5من 

 70 50 62.45 60.46 0.503 5.445 61.45 117 سنوات فأكثر 01
 70 42 60.95 59.93 0.260 5.689 60.44 478 المجموع
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 المحور الثالث: 
العصف 
 الذىني

 107 67 91.09 88.28 0.711 8.291 89.68 136 سنوات 5أقل من 
 107 61 90.65 88.47 0.555 8.321 89.56 225 سنوات 01وأقل من  5من 

 107 61 92.81 89.67 0.792 8.566 91.24 117 سنوات فأكثر 01
 107 61 90.76 89.25 0.384 8.385 90.01 478 المجموع

 296 215 260.83 254.58 1.582 18.448 257.71 136 سنوات 5أقل من  الدرجة الكمية 
 291 197 260.10 255.11 1.265 18.982 257.60 225 سنوات 01وأقل من  5من 

 298 216 265.69 259.23 1.630 17.631 262.46 117 سنوات فأكثر 01
 298 197 260.49 257.15 0.850 18.586 258.82 478 المجموع

 البلذقيةمدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية في محافظة في وإلظيار الفروؽ 
لممقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في ب اسُتتدـ تحميؿ التبايف األحادي الجان ،لمتغير عدد سنوات التبرة تبعاً 

  .18الجدوؿ ا

 حول  : تحميل التباين األحادي إلجابات عينة الدراسة@9جدول )
 عدد سنوات الخبرةمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تعزى لمتغير 

 مصدر التباين المحاور
 مجموع

 المربعات 
درجة 
 الحرية

متوسط المربعات 
 )التباين 

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

 المجال األول:
 إدارة األزمات 

 166.696 2 333.392 بين المجموعات
 67.492 475 32058.825 داخل المجموعات غير دال 0.086 2.47

  477 32392.218 المجموع

أساليب 
اإلبداع 
 اإلداري

 المحور الثاني: 
 تحميل العوامل المؤثرة

 94.891 2 189.783 بين المجموعات
 32.097 475 15245.958 داخل المجموعات غير دال 0.053 2.956

  477 15435.741 المجموع

 المحور الثالث: 
 العصف الذىني

 118.419 2 236.838 بين المجموعات
 70.106 475 33300.144 داخل المجموعات غير دال 0.186 1.689

  477 33536.981 المجموع

  الدرجة الكمية
 1026.389 2 2052.777 بين المجموعات

المجموعاتداخل  غير دال 0.051 2.996  162713.11 475 342.554 
  477 164765.89 المجموع

 .3.12تساوي   1.15داللة  ومستوى  2، 475حرية ) درجتي عند الجدولية F قيمة 

عند مستوى داللة دالة جوىرية وجود فروؽ عدـ تبّيف يمف تبلؿ النتائج المدرجة في الجدوؿ السابؽ 
  ، وعمى مستوى المجاالتالعاؼ الذىني، و تحميؿ العوامؿ المؤثرة، و األزمات إدارةعند كؿ المجاالت ا  0.05ا
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،  3.02البالغة ا   المحسوبة أاغر مف قيمتيا الجدوليةFإذ جاءت قيمة ا عدد سنوات التبرة،ككؿ تبعًا لمتغير 
 .0.05مستوى الداللة أكبر مف وجاءت قيمة 

مستوى داللة  دفروق ذات داللة إحصائية عن وجودعدم بالقائمة:  وبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الافرية
  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة 1.15)

 .عدد سنوات الخبرةلمتغير  تعزى ،األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   12كؿ اويبّيف الش
تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير  حوؿ مدىاألساسي في محافظة البلذقية 

 .عدد سنوات التبرة

 
 تطبيق حول مدىإجابات أفراد عينة الدراسة في الفروق   02الشكل )

 عدد سنوات الخبرة أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير 
 

 :لفرضية الخامسةمناقشة النتائج المتعمقة با -

التبرة قد تكوف ميمة لئلبداع إال أنيا ليست عامبًل أساسيًا فيو فميس مف   ويمكف تفسير ىذه النتائج بأف
فرضت قد  ، فاألوضاع الحالية مف الممكف أف تكوفوالعكس احيح اً مبدع ذو تبرة شتصالضروري أف يكوف كؿ 

مف  استثنائية تطمبت التعامؿ معيا بطرؽ وأساليب مبدعة غير مألوفة وغير روتينية اً وأوضاع اً عمى المدارس ظروف
ئج التي توامت إلييا دارسة وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتاجميع المديريف بغض النظر عف سنوات التبرة التي لدييـ، 

لعدد سنوات التبرة التي يممكيا  فروؽ تبعاً وىي عدـ وجود   2009ادراسة التميمي وسميماف   و 2006احوامدة وحراشة 
  التي توامت إلى 2005ا ، وتتتمؼ مع نتائج دراسة العوفيبالنسبة لتطبيؽ أسموب اإلبداع اإلداري أفراد عينة الدراسة
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في إدارة  ب اإلبداع اإلدارييلابالنسبة لتطبيؽ أس لعدد سنوات التبرة التي يممكيا أفراد عينة الدراسة تبعاً وجود فروؽ 
 .األزمات التربوية ولـ تحدد لاالح مف الفروؽ

 

 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية السادسة، و  -2-6

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري 

 :الدورات التدريبيةلمتغير  تعزى ،مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي
ديريف الذيف اتبعوا دورات تدريبية، والذيف لـ يتبعوا بيف متوسطات إجابات الملمكشؼ عف داللة الفروؽ 

تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة دورات تدريبية حوؿ درجة 
في    لممقارنات الثنائية، وُأدرجت النتائجt– testاستتدـ اتتبار ا البلذقيةاألولى مف التعميـ األساسي في محافظة 

  .19الجدوؿ ا
 مفروق إلجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيقل  t : المتوسط الحسابي وقيمة اختبار )09جدول )

  476أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير الدورات التدريبية عند )درجة الحرية = 
 العينة وفق متغير  المحاور

 الدورات التدريبية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (t 
 المحسوبة

قيمة 
  pاالحتمال)

 مستوى % 95مجال الثقة)
 أعمى أدنى الداللة

 األول:المحور 
 إدارة األزمات 

 8.05 109.3 301 اتبعوا دورة
 دال* 4 0.96 0.001 3.211

 8.34 106.81 177 لم يتبعوا

أساليب 
اإلبداع 
 اإلداري

 الثاني: المحور 
تحميل العوامل 

 المؤثرة

 5.54 61.05 301 اتبعوا دورة

 دال* 2.7 0.6 0.002 3.09
 5.33 59.4 177 لم يتبعوا

 الثالث: المحور 
 العصف الذىني

 8.71 90.91 301 اتبعوا دورة
 دال* 3.997 0.904 0.002 3.113

 7.58 88.46 177 لم يتبعوا

 الدرجة الكمية
 19.52 266.98 301 اتبعوا دورة

 دال* 9.89 3.17 0.000 3.79
 17.18 260.13 177 لم يتبعوا

 .2.58تساوي  1.10  ومستوى معنوية 476  الجدولية عند درجات حرية )tقيمة )
 

إلجابات المديريف  المتوسط الحسابيالفروؽ التي ظيرت بيف أف يتبيف   19الجدوؿ اقراءة مف 
إلجابات المديريف الذيف لـ يتبعوا دورات تدريبية، ىي  المتوسط الحسابيالذيف اتبعوا دورات تدريبية، و  معاونييـو 

أكبر المحسوبة   tاقيمة  جاءتكما ،  0.05مف ا أاغر   التي جاءتPا قيمةذلؾ مف تبيف جوىرية ودالة، و 
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العاؼ ، و تحميؿ العوامؿ المؤثرة، و إدارة األزمات ، عند كؿ المجاالت ا2.58مف قيمتيا الجدولية البالغة ا
% ، وىذه الفروؽ جاءت 95ا مجاؿ الثقةب  476عند درجات حرية ا، ككؿ  ، وعمى مستوى المجاالتالذىني

 لاالح المديريف، ممف اتبعوا دورات تدريبية.
بوجود فروق ذات داللة  وبناًء عمى ذلؾ ترفض الفرضية الافرية، وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة:

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في تقديراتيم لمدى تطبيق =818مستوى داللة ) دحصائية عنإ
 تعزى، أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي

 الدورات التدريبيةلمتغير 
مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   13الشكؿ ا ويبّيف
في محافظة البلذقية حوؿ تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا  معاونييـاألساسي، و 

 .لمتغير الدورات التدريبية

 
 إجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيقفي الفروق   03الشكل )

 أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية تبعًا لمتغير الدورات التدريبية 

 :لفرضية السادسةمناقشة النتائج المتعمقة با -

وأي  ،لدى األفراد مف تبلؿ التدرب عميولمتنمية  تفسر بأف اإلبداع وأساليبو قابؿ النتائج السابقة يمكف أف
د تعممو، والدورات التدريبية التي يتضع ليا يوتقنياتو في أي عمر وذلؾ لمف ير  فرد يمكنو اكتساب ميارات اإلبداع

المديريف قد تزيد مف قدرات المديريف ومياراتيـ اإلدارية فتطمعيـ عمى الجديد في مجاؿ اإلدارة واإلدارة المدرسية 
وحؿ المشكبلت واألزمات التي  وبشكؿ تاص فيما يتعمؽ بمشاركة األفراد في العممية اإلدارية وفي اتتاذ القرارات

مد عمى تمقي تساعد في التواؿ إلى حموؿ سريعة وفعالة ومبدعة تعتف تتعرض ليا المدرسة وبالتالي أيمكف 
ف لدورات تدريبية في مجاؿ و ف التاضعو ار أفضميا، بالتالي المدير تتتات نظر متتمفة ومتنوعة وتقيميا و وجي

وتتفؽ ىذه النتيجة ، كبر مف المديريف غير التاضعيف لياأيدركوف أىمية اإلبداع ويطبقوف تقنياتو بشكؿ قد اإلدارة 
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مدورات ل فروؽ تبعاً وجود    وىي2007االسممي   ودراسة 2005االعوفي مع النتائج التي توامت إلييا دراسة 
اإلبداع اإلداري في مدارسيـ وذلؾ لاالح بالنسبة لدرجة تطبيؽ  التي يتضع ليا أفراد عينة الدراسة التدريبية

 األفراد التاضعيف ليا.

 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية السابعة، و  -2-7

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
 دون تحول التي لممعوقاتيم في تقديرات، األولى من التعميم األساسيمن مديري مدارس الحمقة الدراسة 
 لمتغير المسمى الوظيفي: تعزى إدارة األزمات التربوية،في  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق

مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ بيف إجابات أفراد عينة الدراسة مف لمكشؼ عف داللة الفروؽ 
حوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في  البلذقيةفي محافظة  معاونييـ، و األساسي

  لممقارنات t– testُأجريت المقارنة باستتداـ اتتبار ا ،تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي إدارة األزمات التربوية
  .20ا، وُأدرجت النتائج في الجدوؿ المديريف معاونيومتوسط إجابات  المديريفالثنائية بيف متوسط إجابات 

تحول  إجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التيبين مفروق ل  t : المتوسط الحسابي وقيمة اختبار )21جدول )
  476عند )درجة الحرية =  المسمى الوظيفيتبعًا لمتغير  إدارة األزمات التربويةدون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في 

 

 المجال
 العينة وفق متغير

 الوظيفيالمسمى  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (t 
 المحسوبة

قيمة 
  pاالحتمال)

 مستوى % 95مجال الثقة)
 أعمى أدنى الداللة

 األول:  المجال
 معوقات شخصية

 4.02 16.38 266 مدير
 غير دال 0.730 0.671- 0.934 0.083

 3.67 16.35 212 مدير معاون

 الثاني:  المجال
 معوقات بيئية

 5.22 16.59 266 مدير
 غير دال 0.629 1.205- 0.537 0.617-

 4.88 16.88 212 مدير معاون

 الثالث: المجال
 معوقات تنظيمية 

 7.77 34.71 266 مدير
 غير دال 2.216 0.519- 0.223 1.219

 7.29 33.86 212 مدير معاون

 ككل المجاالت
 13.34 67.68 266 مدير

 غير دال 2.927 1.748- 0.62 0.496
 12.37 67.09 212 مدير معاون

 0.96تساوي  1.15  ومستوى معنوية 476  الجدولية عند درجات حرية )tقيمة )

  يتبيَّف أف الفروؽ في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة مف مديري مدارس 20مف تبلؿ قراءة الجدوؿ ا
المديريف  معاونيالحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية، ومتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة مف 

يب اإلبداع مجاالت المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أسالمجاؿ مف جوىرية، عند كؿ  وليستىي غير دالة 
، وعمى مستوى المجاالت ككؿ، إذ جاءت االشتاية، والبيئية، والتنظيمية  إدارة األزمات التربوية اإلداري في
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  عند درجات 1.96  المحسوبة أقؿ مف قيمتيا الجدولية البالغة اt ، وقيمة ا0.05قيمة مستوى الداللة أكبر مف ا
 % .95 ، وبمجاؿ الثقة ا476حرية ا

مستوى  دفروق ذات داللة إحصائية عن : بعدم وجودذلؾ تقبؿ الفرضية الافرية القائمةوبناء عمى 
األولى من التعميم من مديري مدارس الحمقة   بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 1.15داللة )
 األزمات التربويةإدارة في  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم ، األساسي

 لمتغير المسمى الوظيفي. تعزى
مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   14ويبّيف الشكؿ ا

إدارة في محافظة البلذقية حوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في  معاونييـاألساسي، و 
 المسمى الوظيفي.تبعًا لمتغير  ويةاألزمات الترب

 

 
 إجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي تحول في الفروق   04الشكل )

 المسمى الوظيفيتبعًا لمتغير  إدارة األزمات التربويةدون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في 

 :لفرضية السابعةمناقشة النتائج المتعمقة با -
لممعوقات التي تحوؿ دوف لدييـ الوعي  قد يكوف معاونييـالمديريف و  بأفىذه النتائج  ويمكف تفسير

 ف عف المدرسة، وىـىـ المسؤولو  يـ، وقد يكوف السبب في ذلؾ أنتطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري ضمف المدرسة
مكاناتيا المادية والبشرية ونقاط الضعؼ والقوة الموجودة داتميا،ظروفيا عمى عمـ ب التارجية المتعمقة والعوامؿ  وا 

تطبيؽ األساليب اإلبداعية في إدارة والمعيقة ل ساعدةالمبالمجتمع المحيط بالمدرسة وباإلدارات التربوية العميا 
  وىي 2012االحارثي ودراسة   2012اعمي  وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتائج التي توامت إلييا دراسةأزماتيا، 

معوقات تطبيؽ أسموب اإلبداع تقديرات العينة حوؿ ر المسمى الوظيفي بالنسبة للمتغي فروؽ تبعاً وجود عدـ 
 اإلداري في المدارس.
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 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة، و  -2-8

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
 دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم ، األولى من التعميم األساسيمن مديري مدارس الحمقة الدراسة 
 :النوعلمتغير  تعزى إدارة األزمات التربويةفي  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق

إدارة  في اإلداري اإلبداع أساليب تطبيؽ دوف تحوؿ التي المعوقاتلمكشؼ عف داللة الفروؽ في 
مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة بيف إجابات أفراد عينة الدراسة مف األزمات التربوية 

  لممقارنات الثنائية بيف متوسط إجابات t– testُأجريت المقارنة باستتداـ اتتبار ا النوعتبعًا لمتغير  ،البلذقية
  .21، وُأدرجت النتائج في الجدوؿ االمديراتومتوسط إجابات  المديريف

 

التي تحول  إجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقاتبين مفروق ل  t : المتوسط الحسابي وقيمة اختبار )20جدول )
  476عند )درجة الحرية =  النوعتبعًا لمتغير  إدارة األزمات التربويةدون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في 

 

 المجال
 العينة وفق 

  النوعمتغير 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (t 
 المحسوبة

قيمة 
  pاالحتمال)

 مستوى % 95مجال الثقة)
 أعمى أدنى الداللة

 األول:  المجال
 معوقات شخصية

 4.03 16.15 271 ذكور
 غير دال 0.186 1.215- 0.15 1.442-

 3.63 16.66 207 إناث

 الثاني:  المجال
 معوقات بيئية

 5.05 16.53 271 ذكور
 غير دال 0.479 1.359- 0.348 0.94-

 5.09 16.97 207 إناث

 الثالث: المجال
 معوقات تنظيمية 

 7.7 34.60 271 ذكور
 غير دال 1.998 0.746- 0.371 0.896

 7.39 33.98 207 إناث

 ككل المجاالت
 13.2 67.28 271 ذكور

 غير دال 2.016 2.672- 0.783 0.275-
 12.56 67.61 207 إناث

 0.96تساوي  1.15  ومستوى معنوية 476  الجدولية عند درجات حرية )tقيمة )

  يتبيَّف أف الفروؽ في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة مف المديريف 21مف تبلؿ قراءة الجدوؿ ا
مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية، ومتوسط إجابات أفراد عينة الدراسة مف المديرات 

إلبداع المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب امجاؿ مف مجاالت جوىرية، عند كؿ  وليستىي غير دالة 
، وعمى مستوى المجاالت ككؿ، إذ جاءت قيمة مستوى االشتاية، والبيئية، والتنظيمية  اإلداري في المدرسة
  عند درجات حرية 1.96  المحسوبة أقؿ مف قيمتيا الجدولية البالغة اt ، وقيمة ا0.05الداللة أكبر مف ا

 % .95 ، وبمجاؿ الثقة ا476ا
مستوى  دفروق ذات داللة إحصائية عن : بعدم وجودفرية القائمةذلؾ تقبؿ الفرضية الاوبناء عمى 

األولى من التعميم من مديري مدارس الحمقة   بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 1.15داللة )
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 إدارة األزمات التربوية في اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم ، األساسي
 .النوعلمتغير  تعزى

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   15ويبّيف الشكؿ ا  
إدارة في محافظة البلذقية حوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في  معاونييـاألساسي، و 

 .النوعتبعًا لمتغير  األزمات التربوية

 
 إجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقاتفي الفروق   05الشكل )

 النوع تبعًا لمتغير إدارة األزمات التربويةطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في التي تحول دون ت 
 :لفرضية الثامنةمناقشة النتائج المتعمقة با -

ناثًا  مف الممكفو  يدركوف المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ قد تفسير ىذه النتائج بأف المديريف ذكورًا وا 
أساليب اإلبداع اإلداري في مدارسيـ فيي واضحة تفرض نفسيا عمى كؿ المدارس في ظؿ األوضاع االستثنائية 

التي شممت المجتمع بجميع مكوناتو وقطاعاتو االقتاادية واالجتماعية والثقافية والتربوية،  ،الببلد الحالية في
 البلزمة لتطبيؽ األساليب اإلبداعية. في اإلمكانات والموارد المادية والبشرية اً نقالو سببت و 

 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية التاسعة، و  -2-9

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
 دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم ، األساسياألولى من التعميم من مديري مدارس الحمقة الدراسة 
 :مكان المدرسةلمتغير  تعزى إدارة األزمات التربوية،في  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق

إدارة األزمات في  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيؽ دوف تحوؿ التي المعوقاتلمكشؼ عف داللة الفروؽ في 
مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة بحسب إجابات أفراد عينة الدراسة مف  التربوية
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  لممقارنات الثنائية، وُأدرجت t– testُأجريت المقارنة باستتداـ اتتبار ا ،تبعًا لمتغير مكاف المدرسة البلذقية
  .22النتائج في الجدوؿ ا

التي تحول دون  إجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقاتفي مفروق ل  t : المتوسط الحسابي وقيمة )22جدول )
  476عند )درجة حرية =  مكان المدرسةتبعًا لمتغير في إدارة األزمات التربوية تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري 

 

 المجال
 العينة وفق متغير 
 مكان المدرسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (t 
 المحسوبة

قيمة 
  pاالحتمال)

 مستوى % 95مجال الثقة)
 أعمى أدنى الداللة

 األول:  المجال
 معوقات شخصية

 3.87 15.97 278 مدينة
 دال* 0.254- 1.654- 0.008 2.678-

 3.80 16.93 200 ريف

 الثاني:  المجال
 معوقات بيئية

 4.95 16.44 278 مدينة
 دالغير  0.254 1.589- 0.155 1.423-

 5.21 17.11 200 ريف

 الثالث: المجال
 معوقات تنظيمية 

 7.45 33.18 278 مدينة
 دال* 1.385- 4.099- 0.000 3.970-

 7.44 35.92 200 ريف

 ككل المجاالت
 12.68 65.60 278 مدينة

 دال* 2.041- 6.685- 0.000 3.693-
 12.83 69.96 200 ريف

 0.96تساوي  1.15  ومستوى معنوية 476عند درجات حرية )  الجدولية tقيمة )
 2.58تساوي  1.10  ومستوى معنوية 476  الجدولية عند درجات حرية )tقيمة )

  
مدارس  مديريمف الدراسة إجابات أفراد عينة في متوسط الفروؽ أف  يتبيَّف  22ا مف تبلؿ قراءة الجدوؿ

مدارس  مديريمف الدراسة إجابات أفراد عينة ومتوسط ، مدارس المدينةالحمقة األولى مف التعميـ األساسي في 
 -اقيمة  ، عند المعوقات البيئية، إذ جاءت 0.05الريؼ، ىي فروؽ غير دالة وليست جوىرية عند مستوى داللة ا

t = 1.423  وىو أكبر مف0.155 ، ومستوى داللتيا ا1.96مف قيمتيا الجدولية البالغة ا أقؿ المحسوبة ،  
المعوقات االشتاية، مجالي مف عند كؿ ،  . في حيف أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة وجوىرية0.05ا
  المحسوبة t ، وقيمة ا0.05مف ا أقؿجاءت قيمة مستوى الداللة ، إذ ككؿ وعمى مستوى المجاالت التنظيمية ،و 

، وىي دالة عند % 95الثقة ابمجاؿ ، و  476عند درجات حرية ا  2.58البالغة امف قيمتيا الجدولية  أكبر
الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  . وىذه الفروؽ جاءت لاالح مديري مدارس 0.01 ، وا0.05مستويي داللة ا

 في مدارس الريؼ. معاونييـو 

فروق ذات داللة  : بوجودوبناء عمى ذلؾ ترفض الفرضية الافرية، وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة
من مديري مدارس الحمقة   بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 1.15مستوى داللة ) دإحصائية عن

 ةإدار في  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم ، األولى من التعميم األساسي
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المعوقات البيئية، إذ لم  ، لصالح مدارس الريف، باستثناء مجالمكان المدرسةلمتغير  تعزى األزمات التربوية
 توجد فروق دالة عندىا.

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   16ويبّيف الشكؿ ا
إدارة اليب اإلبداع اإلداري في في محافظة البلذقية حوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أس معاونييـاألساسي، و 

 مكاف المدرسة.تبعًا لمتغير األزمات التربوية 

 
 إجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي تحول في الفروق   06الشكل )

 مكان المدرسة تبعًا لمتغير إدارة األزمات التربويةدون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في 
 

 :لفرضية التاسعةمناقشة النتائج المتعمقة با -

النتائج بأف المديريف في المدينة والريؼ قد يواجيوف معوقات بيئية تحد مف قدرتيـ  هويمكف تفسير ىذ
قات الشتاية والتنظيمية فيقدر عمى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري نتيجة األوضاع الحالية في الببلد، أما المعو 

مدارس المدف، وقد يعزى ذلؾ إلى بعد مدارسيـ عف مراكز  جة أكبر مف مديرير مدارس الريؼ وجودىا بد مديرو
يكوف بعضيا غير متدـ بشكؿ مناسب مف ناحية توافر اإلمكانات المادية والكوادر البشرية المؤىمة فقد المدف 

الضرورية لعممية اإلبداع ضمف المدرسة مما يؤثر عمى ىذه المدارس ويحد مف قدرة مديرييا عمى تطبيؽ أساليب 
كما أف مديري مدارس المدف قد  ع اإلداري مقارنة بمدارس المدينة التي قد تكوف ُمتدمة بشكؿ أفضؿ،اإلبدا

مف أكاف يكونوف أقدر مف مديري مدارس الريؼ عمى االطبلع عمى المستجدات  في مجاؿ إدارة األزمات سواًء 
 .ىا مف الماادرأو غير  تبلؿ االنترنت أو مف تبلؿ االتااؿ مع مديرية التربية في المحافظة
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 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية العاشرة، و  -2-01
من   بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن

 أساليب تطبيق دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم ، األولى من التعميم األساسيمديري مدارس الحمقة 
 :المؤىل العممي والتربويلمتغير  تعزى إدارة األزمات التربوية،في  اإلداري اإلبداع

 اإلبداع أساليب تطبيؽ دوف تحوؿ التي تقديرىـ لممعوقاتالمديريف في لمكشؼ عف الفروؽ بيف إجابات 
 محافظة البلذقية،لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في  إدارة األزمات التربويةفي  اإلداري
جازة جامعيةمعمميف، و معيد إعداد المؤىؿ العممي والتربوي المتغير تبعًا  دراسات عميا و  ،دبمـو تأىيؿ تربويو  ،ا 

" ، تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. ويظير الجدوؿ دبمـو دراسات عميا، ماجستير، دكتوراه"
   نتيجة ىذا الحساب. 23اآلتي ا

حول تقديراتيم لممعوقات التي تحول دون تطبيق  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة 23ول )جد
 لمتغير المؤىل العممي والتربوي تبعاً في إدارة األزمات التربوية أساليب اإلبداع اإلداري 

 المجال
المؤىل العممي 

 والتربوي
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
 الصغرى

القيمة 
 أعمى قيمة أدنى قيمة الكبرى

 األول:  المجال
 معوقات شخصية

 

 24 6 16.11 14.62 0.374 3.570 15.36 91 معيد إعداد معممين
 29 6 17.21 16.15 0.268 3.933 16.68 216 إجازة جامعية

 26 6 16.61 15.44 0.296 3.374 16.02 130 دبموم تأىيل تربوي
 29 7 19.61 16.54 0.758 4.855 18.07 41 دراسات عميا
 29 6 16.72 16.02 0.177 3.867 16.37 478 المجموع

 الثاني:  المجال
 معوقات بيئية

 24 6 15.56 13.78 0.446 4.258 14.67 91 معيد إعداد معممين
 30 6 17.60 16.25 0.344 5.058 16.93 216 إجازة جامعية

 30 6 17.53 15.79 0.439 5.008 16.66 130 دبموم تأىيل تربوي
 30 9 21.91 18.87 0.752 4.816 20.39 41 دراسات عميا
 30 6 17.18 16.27 0.232 5.066 16.72 478 المجموع

 الثالث: المجال
 معوقات تنظيمية 

 42 17 32.59 30.29 0.580 5.536 31.44 91 معيد إعداد معممين
 53 17 35.73 33.67 0.520 7.650 34.70 216 إجازة جامعية

 52 17 35.59 32.81 0.703 8.021 34.20 130 دبموم تأىيل تربوي
 51 24 41.38 37.06 1.068 6.836 39.22 41 دراسات عميا
 53 17 35.01 33.65 0.346 7.562 34.33 478 المجموع

 المجاالت ككل

 

 79 40 63.36 59.58 0.951 9.073 61.47 91 إعداد معممينمعيد 
 105 40 70.05 66.56 0.884 12.991 68.31 216 إجازة جامعية

 102 40 69.14 64.63 1.142 13.021 66.88 130 دبموم تأىيل تربوي
 105 51 81.61 73.75 1.944 12.449 77.68 41 دراسات عميا
 105 40 68.58 66.26 0.591 12.910 67.42 478 المجموع
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مف تبلؿ قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدوؿ السابؽ ذكره، يتبيف وجود فروؽ ظاىرية في تقدير 
إدارة أفراد عينة الدراسة مف المديريف حوؿ تقديراتيـ لممعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في 

المؤىؿ العممي والتربوي. وإلظيار داللة ىذه الفروؽ اسُتتدـ تحميؿ التبايف  تعزى لمتغير األزمات التربوية،
  .24لممقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدوؿ ا  ANOVAب ااألحادي الجان

 

 حول تقديراتيم لممعوقات التي تحول دون تطبيق أساليب  : تحميل التباين األحادي إلجابات عينة الدراسة>:جدول ) 
 تعزى لمتغير المؤىل العممي والتربوي ،في إدارة األزمات التربويةاإلبداع اإلداري 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط المربعات 
 )التباين 

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

 األول:  المجال
 معوقات شخصية

 82.585 3 247.756 بين المجموعات
 14.523 474 6883.703 داخل المجموعات دال* 0.001 5.687

   477 7131.458 المجموع

 الثاني:  المجال
 معوقات بيئية

 314.735 3 944.205 بين المجموعات
 23.831 474 11295.788 داخل المجموعات دال* 0.000 13.207

   477 12239.994 المجموع

 الثالث: المجال
 معوقات تنظيمية 

 590.697 3 1772.092 المجموعاتبين 
 53.814 474 25507.682 داخل المجموعات دال* 0.000 10.977

   477 27279.774 المجموع

 المجاالت ككل
 

 2581.325 3 7743.974 بين المجموعات
 151.398 474 71762.662 داخل المجموعات دال* 0.000 17.05

   477 79506.636 المجموع

 .3.83تساوي   1.10داللة  ومستوى  3، 474حرية ) درجتي عند الجدولية  Fقيمة
 

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف أفراد عينة الدراسة  في تقدير  يتبّيف أف الفروؽ 24مف قراءة الجدوؿ ا      
جوىرية لممعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع و فروؽ دالة ىي التعميـ األساسي في محافظة البلذقية 

  المحسوبة أكبر مف قيمتيا Fجاءت قيمة ا إذ ، 0.05عند مستوى داللة ا، إدارة األزمات التربويةاإلداري في 
 % .95 ، وبمجاؿ الثقة ا0.05أقؿ مف ا ، ومستوى داللتيا 3.83ا الجدولية البالغة

 

لممقارنات البعدية، كما ىو موضح في الجدوؿ   Scheffeاوؽ استتدـ اتتبار ولمكشؼ عف اتجاه ىذه الفر      
  .25ا
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 حول تقديراتيم لممعوقات  لمفروق في إجابات عينة الدراسة Scheffe : نتائج اختبار )25جدول )
 العممي والتربويتعزى لمتغير المؤىل  إدارة األزمات التربويةالتي تحول دون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في 

 المجال
(I)  المؤىل

 العممي والتربوي
(J)  المؤىل العممي

 والتربوي
 اختالف المتوسط

(I-J) 
 الخطأ
 المعياري

 قيمة
 الداللة

 %95مجال الثقة 
 قيمة أعمى أدنى قيمة

األول:  المجال
 معوقات شخصية

معيد إعداد 
 ينمعمم

 0.02 2.65- 0.055 0.476 1.318- جامعية إجازة
 0.80 2.12- 0.658 0.521 0.660- تربوي تأىيل دبموم

 0.70- 4.72- 0.003 0.717 (*)2.711- عميا  دراسات

 جامعية إجازة
 2.65 0.02- 0.055 476. 1.318 ينمعيد إعداد معمم

 1.84 0.53- 0.491 0.423 0.657 تربوي تأىيل دبموم
 0.43 3.21- 0.205 0.649 1.393- عميا  دراسات

 تأىيل دبموم
 تربوي

 2.12 0.80- 0.658 0.521 0.660 ينمعيد إعداد معمم
 0.53 1.84- 0.491 0.423 0.657- جامعية إجازة

 0.14- 3.97- 0.030 0.683 (*)2.050- عميا  دراسات

 عميا  دراسات
 4.72 0.70 0.003 0.717 (*)2.711 ينمعيد إعداد معمم

 3.21 0.43- 0.205 0.649 1.393 جامعية إجازة
 3.97 0.14 0.030 0.683 (*)2.050 تربوي تأىيل دبموم

 المجال الثاني: 

 معوقات بيئية
معيد إعداد 

 ينمعمم

 0.54- 3.97- 0.004 0.610 (*)2.256- جامعية إجازة
 0.12- 3.86- 0.032 0.667 (*)1.991- تربوي تأىيل دبموم

 3.14- 8.30- 0.000 0.918 (*)5.720- عميا  دراسات

 جامعية إجازة
 3.97 0.54 0.004 0.610 (*)2.256 ينمعيد إعداد معمم

 1.78 1.26- 0.971 0.542 0.264 تربوي تأىيل دبموم
 1.13- 5.80- 0.001 0.832 (*)3.464- عميا  دراسات

 تأىيل دبموم
 تربوي

 3.86 0.12 0.032 0.667 (*)1.991 ينمعيد إعداد معمم
 1.26 1.78- 0.971 0.542 0.264- جامعية إجازة

 1.28- 6.18- 0.000 0.874 (*)3.729- عميا  دراسات

 عميا  دراسات
 8.30 3.14 0.000 0.918 (*)5.720 ينمعيد إعداد معمم

 5.80 1.13 0.001 0.832 (*)3.464 جامعية إجازة
 6.18 1.28 0.000 0.874 (*)3.729 تربوي تأىيل دبموم

 المجال الثالث:

 معوقات تنظيمية 
معيد إعداد 

 ينمعمم

 0.69- 5.83- 0.006 0.917 (*)3.260- جامعية إجازة
 0.05 5.57- 0.057 1.003 2.760- تربوي تأىيل دبموم

 3.91- 11.65- 0.000 1.380 (*)7.780- عميا  دراسات

 جامعية إجازة
 5.83 0.69 0.006 0.917 (*)3.260 ينمعيد إعداد معمم

 2.78 1.79- 0.945 0.814 0.499 تربوي تأىيل دبموم
 1.01- 8.03- 0.005 1.250 (*)4.520- عميا  دراسات
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 تأىيل دبموم
 تربوي

 5.57 0.05- 0.057 1.003 2.760 ينمعيد إعداد معمم
 1.79 2.78- 0.945 0.814 0.499- جامعية إجازة

 1.33- 8.71- 0.002 1.314 (*)5.020- عميا  دراسات

 عميا  دراسات
 11.65 3.91 0.000 1.380 (*)7.780 ينمعيد إعداد معمم

 8.03 1.01 0.005 1.250 (*)4.520 جامعية إجازة
 8.71 1.33 0.002 1.314 (*)5.020 تربوي تأىيل دبموم

 المجاالت ككل
 

معيد إعداد 
 ينمعمم

 2.52- 11.15- 0.000 1.538 (*)6.833- جامعية إجازة
 0.69- 10.13- 0.017 1.682 (*)5.412- تربوي تأىيل دبموم

 9.72- 22.70- 0.000 2.314 (*)16.210- عميا  دراسات

 جامعية إجازة
 11.15 2.52 0.000 1.538 (*)6.833 ينمعيد إعداد معمم

 5.25 2.41- 0.781 1.366 1.421 تربوي تأىيل دبموم
 3.50- 15.26- 0.000 2.096 (*)9.377- عميا  دراسات

 تأىيل دبموم
 تربوي

 10.13 0.69 0.017 1.682 (*)5.412 ينمعيد إعداد معمم
 2.41 5.25- 0.781 1.366 1.421- جامعية إجازة

 4.62- 16.98- 0.000 2.204 (*)10.798- عميا  دراسات

 عميا  دراسات
 22.70 9.72 0.000 2.314 (*)16.210 ينمعيد إعداد معمم

 15.26 3.50 0.000 2.096 (*)9.377 جامعية إجازة
 16.98 4.62 0.000 2.204 (*)10.798 تربوي تأىيل دبموم

 .1.15*اختالف المتوسط عند مستوى داللة          
وكؿ مػف حممػة  معيد إعداد معمميفمف تبلؿ قراءة الجدوؿ السابؽ ذكره يتبيف أف الفروؽ جاءت بيف حممة          

مجػػاؿ مػػف عنػد كػػؿ الشػػيادة األعمػػى،  لاػالح حممػػةعميػػا ال دراسػػاتالتربػػوي وحممػػة ال تأىيػؿالدبمػػـو و  جامعيػػةالجػازة اإل
البيئيػػة، و االشتاػػية،  إدارة األزمػػات التربويػػةالمعوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف تطبيػػؽ أسػػاليب اإلبػػداع اإلداري فػػي  مجػػاالت

 وذلؾ بداللة المتوسطات الحسابية. ،ككؿالتنظيمية ، وعمى مستوى المجاالت و 

ذات داللة  بوجود فروقوبناء عمى ذلؾ ترفض الفرضية الافرية، وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة:             
من مديري مدارس الحمقة   بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 1.15مستوى داللة ) دإحصائية عن

إدارة  في اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم ، األولى من التعميم األساسي
 الشيادة األعمى. ، لصالح حممةالمؤىل العممي والتربويلمتغير  تعزى األزمات التربوية

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   17ويبّيف الشكؿ ا          
إدارة األزمات األساسي في محافظة البلذقية حوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في 

 .تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي والتربوي التربوية
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي تحول في الفروق   07الشكل )

 المؤىل العممي والتربوي تبعًا لمتغير إدارة األزمات التربويةدون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في 
 

 :لفرضية العاشرةمناقشة النتائج المتعمقة با -

أقدر مف غيرىـ عمى تحديد قد يكونوف ر النتيجة السابقة بأف المديريف مف ذوي الشيادات العميا يتفس يمكفو 
أكثر اطبلعًا مف الممكف أف يكونوا اإلداري في المدارس فيـ اإلبداع المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب 

وتتتمؼ ىذه النتيجة مع النتائج التي ، ومعرفًة بمتطمبات تطبيقيا وبالمعوقات التي تحوؿ دوف ىذا التطبيؽ
لمتغير المؤىؿ العممي بالنسبة لتقديرات أفراد عينة  وؽ تبعاً ر   وىي وجود ف2012اعمي توامت إلييا دراسة 

لاالح الشيادة األعمى، وتتتمؼ مع نتائج دراسة  حوؿ معوقات تطبيؽ اإلبداع اإلداري في المدرسة ادراستي
ة دراستو حوؿ لمتغير المؤىؿ العممي بالنسبة لتقديرات أفراد عين فروؽ تبعاً    وىي عدـ وجود2012االحارثي 

 معوقات تطبيؽ اإلبداع اإلداري.

 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية الحادية عشرة، و  -2-00

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
 دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم  ،األولى من التعميم األساسيمن مديري مدارس الحمقة الدراسة 
 :عدد سنوات الخبرةلمتغير  تعزى إدارة األزمات التربوية،في  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق

حوؿ تقديراتيـ لممعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ  معاونييـ، و المديريفلمكشؼ عف الفروؽ بيف إجابات 
 5مف ، سنوات 5أقؿ مف سنوات التبرة ا عدد لمتغيرتبعًا  إدارة األزمات التربوية،أساليب اإلبداع اإلداري في 

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. ويظير الجدوؿ  ، سنوات فأكثر 01، سنوات 01وأقؿ مف 
    نتيجة ىذا الحساب.26ا
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 حول تقديراتيم لممعوقات : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة 26جدول )
 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة إدارة األزمات التربويةالتي تحول دون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في 

 

 العينة عدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
 الصغرى

القيمة 
 أعمى قيمة أدنى قيمة الكبرى

 األول: المجال
 معوقات شخصية

 

 29 6 16.86 15.50 0.344 4.010 16.18 136 سنوات 5أقل من 
 29 6 17.06 16.04 0.258 3.870 16.55 225 سنوات 01وأقل من  5من 

 24 7 16.92 15.56 0.342 3.704 16.24 117 سنوات فأكثر 01
 29 6 16.72 16.02 0.177 3.867 16.37 478 المجموع

 الثاني: المجال
 معوقات بيئية

 

 30 7 17.21 15.61 0.403 4.702 16.41 136 سنوات 5أقل من 
 30 6 17.41 16.02 0.355 5.322 16.72 225 سنوات 01وأقل من  5من 

 30 7 18.01 16.18 0.461 4.984 17.09 117 سنوات فأكثر 01
 30 6 17.18 16.27 0.232 5.066 16.72 478 المجموع

 الثالث: المجال
 معوقات
 تنظيمية

 52 17 35.69 33.19 0.634 7.392 34.44 136 سنوات 5أقل من 
 53 17 34.89 32.86 0.515 7.730 33.87 225 سنوات 01وأقل من  5من 

 53 18 36.45 33.73 0.687 7.428 35.09 117 سنوات فأكثر 01
 53 17 35.01 33.65 0.346 7.562 34.33 478 المجموع

 
 المجاالت ككل

 

 105 40 69.18 64.89 1.084 12.646 67.04 136 سنوات 5أقل من 
 105 40 68.88 65.39 0.885 13.272 67.14 225 سنوات 01وأقل من  5من 

 102 40 70.72 66.12 1.161 12.562 68.42 117 سنوات فأكثر 01
 105 40 68.58 66.26 0.591 12.910 67.42 478 المجموع

 

 
إلظيار الفروؽ في تقدير أفراد عينة الدراسة مف المديريف لممعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب 

اسُتتدـ تحميؿ التبايف األحادي  ،تعزى لمتغير عدد سنوات التبرة إدارة األزمات التربوية،اإلبداع اإلداري في 
  .27لممقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدوؿ اب الجان

 
التي تحول دون تطبيق أساليب  حول تقديراتيم لممعوقات  : تحميل التباين األحادي إلجابات عينة الدراسة27) جدول

 عدد سنوات الخبرةتعزى لمتغير اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط المربعات 
 )التباين 

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

 األول:  المجال
 معوقات شخصية

 7.046 2 14.092 بين المجموعات
 14.984 475 7117.366 داخل المجموعات غير دال 0.625 0.47

   477 7131.458 المجموع
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 الثاني:  المجال
 معوقات بيئية

 14.646 2 29.291 بين المجموعات
 25.707 475 12210.703 داخل المجموعات غير دال 0.566 0.57

   477 12239.994 المجموع

 الثالث: المجال
 معوقات تنظيمية 

 57.919 2 115.837 بين المجموعات
 57.187 475 27163.937 داخل المجموعات غير دال 0.364 1.013

   477 27279.774 المجموع

 المجاالت ككل
 

 77.306 2 154.612 بين المجموعات
 167.057 475 79352.024 داخل المجموعات غير دال 0.694 0.365

   477 79506.636 المجموع

 .3.12تساوي   1.15داللة  ومستوى  2، 475حرية ) درجتي عند الجدولية F قيمة 
 

 

مف  مف تبلؿ النتائج المدرجة في الجدوؿ السابؽ التتبار داللة الفروؽ في درجات تقدير عينة الدراسة
عدـ ، تبّيف عدد سنوات التبرةتبعًا لمتغير  البلذقيةفي محافظة  مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي

لمعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ ، عند كؿ مجاؿ مف مجاالت ا 0.05عند مستوى داللة ادالة وجود فروؽ 
 وعمى مستوى المجاالت التنظيمية ،و البيئية، و  االشتاية، إدارة األزمات التربويةأساليب اإلبداع اإلداري في 

مستوى الداللة أكبر مف وجاء ،  3.02البالغة ا   المحسوبة أاغر مف قيمتيا الجدوليةFإذ جاءت قيمة ا ،ككؿ
0.05. 

مستوى  دفروق ذات داللة إحصائية عن وجودعدم بالقائمة:  وبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الافرية 
، األولى من التعميم األساسيمن مديري مدارس الحمقة   بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة =818داللة )

لمتغير  تعزىفي إدارة األزمات التربوية،  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم 
 .عدد سنوات الخبرة

مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة ف بيالفروؽ   18ويبّيف الشكؿ ا
إدارة األزمات األساسي في محافظة البلذقية حوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في 

 .تبعًا لمتغير عدد سنوات التبرة التربوية،
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي تحول في الفروق   08الشكل )

 تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة إدارة األزمات التربويةدون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في 

 :لفرضية الحادية عشرةمناقشة النتائج المتعمقة با -
قدرتيـ عمى  في تؤثرال قد ف في مجاؿ اإلدارة يمكيا المدير تر ىذه النتيجة بأف التبرة التي يميتفس يمكفو 

فاألزمات شديدة ومفاجئة في ، إدارة األزمات إدراؾ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في
أغمب األحياف والمعوقات قد تزداد شدتيا في ظؿ ىذه األوضاع التي تفرض نفسيا بقوة عمى المدارس وتبرة 

ف لـ تكف لسنوات عديدة، المدير قد تكوف ك وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتائج افية لو إلدراؾ المعوقات وتحديدىا وا 
  وىي عدـ وجود تأثير لمتغير عدد سنوات 2012االحارثي   ودراسة 2012ا عميالتي توامت إلييا دراسة 

طبيؽ اإلبداع اإلداري في لممعوقات التي تحوؿ دوف ت تقديراتيـمكيا أفراد عينة الدراسة عمى تالتبرة التي يم

 .المدارس
 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية الثانية عشرة، و  -2-02

  بين متوسطات إجابات أفراد عينة 1.15مستوى داللة ) دال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
 دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم  ،األولى من التعميم األساسيمن مديري مدارس الحمقة الدراسة 
 :الدورات التدريبيةلمتغير  تعزى إدارة األزمات التربوية،في  اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق

بيف متوسطات إجابات المديريف الذيف اتبعوا دورات تدريبية، ومتوسطات لمكشؼ عف داللة الفروؽ 
دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع  إجابات المديريف الذيف لـ يتبعوا دورات تدريبية حوؿ تقديراتيـ لممعوقات التي تحوؿ

  لممقارنات الثنائية، وُأدرجت النتائج في الجدوؿ t– testاستتدـ اتتبار ا، إدارة األزمات التربويةاإلداري في 
  .28ا
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تحول  إجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التيبين مفروق ل  t : المتوسط الحسابي وقيمة اختبار )28جدول )
  476تبعًا لمتغير الدورات التدريبية عند )درجة الحرية =  إدارة األزمات التربويةدون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في 

 

 المجال
 العينة وفق متغير
 الدورات التدريبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (t 
 المحسوبة

قيمة 
  pاالحتمال)

 مستوى % 95مجال الثقة)
 أعمى أدنى الداللة

 األول: المجال
 معوقات شخصية

 4 16.17 301 اتبعوا دورة
 غير دال 0.185 1.252- 0.145 1.458-

 3.61 16.71 177 لم يتبعوا

 الثاني: المجال
 معوقات بيئية

 5.12 16.16 301 اتبعوا دورة
-3.195 0.001 -2.452 -0.585 

 دال
 4.72 17.68 177 لم يتبعوا 1.10عند

 الثالث: المجال
 معوقات تنظيمية

 7.63 33.7 301 اتبعوا دورة
-2.385 0.017 -3.101 -0.299 

 دال
 7.34 35.4 177 لم يتبعوا 1.15عند

 ككل المجاالت
 12.57 66.03 301 اتبعوا دورة

-3.096 0.002 -6.134 -1.370 
 دال
 13.17 69.79 177 لم يتبعوا 1.10عند

 .0.96تساوي  1.15  ومستوى معنوية 476  الجدولية عند درجات حرية )tقيمة )
 .2.58تساوي  1.10  ومستوى معنوية 476  الجدولية عند درجات حرية )tقيمة )

 مف تبلؿ قراءة الجدوؿ السابؽ ذكره يتبيف اآلتي:
 المديريف  الدراسة مفأفراد عينة  إجاباتمتوسط التي ظيرت بيف  الفروؽف إ : شخصيةالمعوقات عند مجال )ال

الذيف اتبعوا دورات تدريبية والمديريف الذيف لـ يتبعوا دورات تدريبية ىي فروؽ ليست دالة وغير جوىرية عند 
 ، 1.96ا مف قيمتيا الجدولية البالغة أقؿ المحسوبة  t = -1.458اقيمة  ، إذ جاءت 0.05مستوى داللة ا

 % .95ا مجاؿ الثقة ، وب0.05كبر مف ا ، وىو أ0.145ومستوى داللتيا ا

 المديريف  الدراسة مفأفراد عينة  إجاباتمتوسط التي ظيرت بيف  الفروؽف إ :التنظيمية معوقات عند مجال )ال
الذيف اتبعوا دورات تدريبية والمديريف الذيف لـ يتبعوا دورات تدريبية ىي فروؽ دالة وجوىرية عند مستوى داللة 

مف  أقؿ ، ومستوى داللتيا 1.96ا أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة المحسوبة  tاقيمة  ، إذ جاءت 0.05ا
 % ، وىذه الفروؽ جاءت لاالح المديريف الذيف لـ يتبعوا دورات تدريبية. 95ا مجاؿ الثقة ، وب0.05ا

 أفراد  إجاباتمتوسط التي ظيرت بيف  الفروؽف إ :البيئية  وعمى مستوى المعوقات ككلمعوقات عند مجالي )ال
المديريف الذيف اتبعوا دورات تدريبية والمديريف الذيف لـ يتبعوا دورات تدريبية ىي فروؽ دالة  الدراسة مفعينة 

 أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة المحسوبة  tاقيمة   إذ جاءت 0.01 ، ا0.05وجوىرية عند مستويي داللة ا
% ، وىذه الفروؽ جاءت لاالح المديريف الذيف لـ 95ا مجاؿ الثقة ، وب0.05مف ا أقؿ ، ومستوى داللتيا 2.58ا

 يتبعوا دورات تدريبية.

بوجود عمى ذلؾ ترفض الفرضية الافرية التي وضعت لذلؾ، وتقبؿ الفرضية البديمة، القائمة:  وبناء
مديري  منمتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة    بين1.15فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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 اإلبداع أساليب تطبيق دون تحول التي لممعوقاتفي تقديراتيم ، األولى من التعميم األساسيمدارس الحمقة 
 إذ ال شخصيةالمعوقات مجال ال، باستثناء الدورات التدريبيةلمتغير  تعزى إدارة األزمات التربويةفي  اإلداري

 توجد فروق دالة عندىا.
مف مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  الدراسةإجابات أفراد عينة بيف الفروؽ   19ويبّيف الشكؿ ا

إدارة األزمات األساسي في محافظة البلذقية حوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في 
 .تبعًا لمتغير الدورات التدريبية التربوية

 
 الدراسة حول المعوقات التي تحولإجابات أفراد عينة في الفروق   09الشكل )

 تبعًا لمتغير الدورات التدريبية إدارة األزمات التربويةدون تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في  

 :الثانية عشرةلفرضية مناقشة النتائج المتعمقة با -

غير التاضعيف لدورات تدريبية قد يواجيوف معوقات تنظيمية  يمكف تفسير ىذه النتائج بأف المديريف
 التعامؿأقدر عمى الذيف قد يكونوف التاضعيف لدورات تدريبية في مجاؿ اإلدارة  وبيئية بدرجة أكبر مف المديريف

في مدارسيـ نتيجة الدورات التي المعوقات التنظيمية والبيئية التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري 
 عوقاتتضمنت أساليب اإلدارة الحديثة ومنيا أساليب اإلبداع اإلداري وم قد مف الممكف أف تكوفو تضعوا ليا 

مكوف تيعتقدوف أنيـ يمقد  ، أما المعوقات الشتاية فالمديريف التاضعيف وغير التاضعيف لدورات تدريبية قياتطبي
الشتاية البلزمة لتطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري وتحقيقيا عمى أرض الواقع ضمف  القدرات والميارات العقمية

، وبذلؾ قد يمقوف المسؤولية في حاؿ عدـ تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري عمى محيطيـ البيئي والتنظيمي المدرسة
 وليس عمييـ كأفراد.

  وىي عدـ وجود فروؽ بيف أراء أفراد 2012ا وتتتمؼ ىذه النتيجة مع النتائج التي توامت إلييا دراسة الحارثي
 .عينة الدراسة تبعًا لمتغير الدورات التدريبية بالنسبة لتقديراتيـ لمعوقات اإلبداع اإلداري
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 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة عشرة، و  -2-03

 موبأسو  التربوية   بين إدارة األزمات1.15ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 :الالذقيةفي محافظة  سياستحميل العوامل المؤثرة لدى مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األ

تحميؿ العوامؿ المؤثرة لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف  موبأسو إدارة األزمات  دراسة العبلقة بيفل
بيرسوف، وجاءت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ  االرتباطحسب معامؿ البلذقية، سي في محافظة اسالتعميـ األ

  .   29ا
 تحميل العوامل المؤثرة  موبأسو  التربوية إدارة األزمات معامل االرتباط بيرسون بين : 29جدول )

 الالذقية سي في محافظة اسمديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األ من لدى أفراد عينة الدراسة

 انمجال
 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االرتباط  العينة
 بيرسون

قيمة مستوى 
 الداللة

 الداللة

 8.24 108.38 إدارة األزمات
 دال* 1.111 1.519 478

 5.69 60.44 تحميل العوامل المؤثرة

 .1.10، 1.15*دال عند مستويي داللة 

تحميؿ العوامؿ  موبأسو إدارة األزمات  بيف جيدة  يتبيَّف وجود عبلقة ارتباط 29مف تبلؿ قراءة الجدوؿ ا
وقد  ، وىو ارتباط داؿ وجوىري.البلذقيةسي في محافظة اسالمؤثرة لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األ

ؿ التبايف األحادي عمى وإلقرار العبلقة بيف المتغيريف المدروسيف، استتدـ تحمي . 0.506بمغ معامؿ االرتباط ا
  .30النحو المبيف في الجدوؿ ا

 وأسموب تحميل العوامل المؤثرة  التربوية  : تحميل التباين لمعالقة بين إدارة األزمات31جدول )
 لدى أفراد عينة الدراسة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في محافظة الالذقية 

 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  المصدر

 3946.128 1 3946.128 االنحدار

 24.138 476 11489.613 الخطأ **0.000 163.483

   477 15435.741 الكمي

 .6.7  = 476، 0ودرجات حرية ) )1.10  الجدولية عند مستوى الداللة )F، قيمة )1.10* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
 

محافظة بأسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي ولتحديد أثر 
تـ استتدـ تحميؿ االنحدار البسيط كما ىو موضح ، مدارسىذه المديري لدى  التربوية إدارة األزماتالبلذقية في 
  .31في الجدوؿ ا
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 االنحدار البسيط ألثر أسموب تحميل العوامل المؤثرة في مدارس الحمقة األولى : تحميل 30جدول )
 مدارسىذه المديري لدى  التربوية إدارة األزماتالالذقية في محافظة بمن التعميم األساسي  

 

سموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة في مدارس الحمقة األولى مف أل   يتبيف وجود أثر31مف قراءة الجدوؿ ا
بمغت قيمة معامؿ حيث  ،مدارسىذه المديري لدى التربوية  إدارة األزماتالبلذقية في محافظة بالتعميـ األساسي 

Beta بداللة قيمة ا  0.506اtوعند اتتبار   ،0.000 ، ومستوى داللتيا ا12.786  المحسوبة والبالغة ا
 B ، كما أفَّ قيمة الميؿ 0.05مف ا أكبر ، وىو 7.621  يساوي اtمعنوية الميؿ يتبيَّف أفَّ قيمة مؤشر االتتبارا

أي أف استتداـ   .2.967عياري لو ا ، والتطأ الم22.612 ، وأف قيمة الثابت بمغت ا0.349معنوية وتساوي ا
أفراد عينة الدراسة مف  بحسب إجاباتالتربوية  إدارة األزماتيرافقو تحسف في  أسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة

 .وىي نسبة جيدة % 34.9بنسبة ا مدارسىذه المديري 
 

 :الثالثة عشرةلفرضية مناقشة النتائج المتعمقة با -
مع  عمى التعامؿ أقدر مف غيره قد يكوف ىذا األسموب الذي يطبؽ المديريمكف تفسير ىذه النتائج بأف 

حيث يعتمد عمى تحميؿ جميع الظروؼ والعوامؿ المؤثرة في سير العممية  ،وتاألزمات التي تحدث في مدرس
ويبني التعميمية بالشكؿ المتطط لو، والموجودة ضمف المدرسة أو تارجيا، فيحدد األزمات المتوقعة وجوانبيا بدقة 

التطط ويضع الحموؿ المبلئمة بناًء عمى ىذا التحميؿ، ويعمؿ عمى االستفادة مف العوامؿ الميسرة لمحموؿ في 
 يامراحمكافة مف  اإلضعاؼ والتتفيؼ مف العوامؿ المعيقة لتحقيقيا، ويمكف استتدامو في مراحؿ إدارة األزمات

مكمؼ وال يحتاج إلى وقت طويؿ أو تبرات وكفاءات األولى ليا وحتى مراحميا األتيرة، كما أنو أسموب غير 
تبلؿ عمميـ اإلداري مف الضروري تدريب المديريف عمى استتدامو وتطبيقو  لذلؾعالية لتنفيذه بشكؿ فعاؿ، و 

وتوفير  ومنحيـ الابلحياتضمف المدرسة بشكؿ عاـ وتبلؿ عمميات ومراحؿ إدارة األزمات بشكؿ تاص، 
فساح المجاؿ أماميـ إلظيار قدراتيـ اإلبداعية وتربيتيا والعمؿ عمى تطويرىا ،البلزمة لمتطبيؽ مستمزمات  وا 

 وتفعمييا عمى أرض الواقع. 
 

 
 

 مستوى الداللة المحسوبة tقيمة  Beta الخطأ المعياري B المتغير المستقل

 2.967 22.612 الثابت
0.506 

7.621 0.000 

 0.000 12.786 0.027 0.349 إدارة األزمات
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 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة عشرة، و  -2-04

 موبأسو  التربوية   بين إدارة األزمات1.15ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .الالذقيةفي محافظة  سياسالعصف الذىني لدى مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األ

لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف  العاؼ الذىني موبأسو  التربوية إدارة األزمات دراسة العبلقة بيفل
ت النتائج كما ىو موضح بيرسوف، وجاء حسب معامؿ االرتباطالبلذقية، في محافظة  معاونييـ، و سياسالتعميـ األ

  .   32في الجدوؿ ا
 العصف الذىني موبأسو التربوية إدارة األزمات  معامل االرتباط بيرسون بين : 32جدول )

 الالذقية سي في محافظة اسمديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األ من لدى أفراد عينة الدراسة

 المجال
 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االرتباط  العينة
 بيرسون

قيمة مستوى 
 الداللة

 الداللة

 8.24 108.38 إدارة األزمات
 دال* 1.111 1.557 478

 8.39 90.01 العصف الذىني
 .1.10، 1.15*دال عند مستويي داللة 

تحميؿ  موبأسو  التربوية إدارة األزمات بيف جيدة  يتبيَّف وجود عبلقة ارتباط 32مف تبلؿ قراءة الجدوؿ ا
، وىو ارتباط داؿ البلذقيةسي في محافظة اسلدى مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األ العاؼ الذىني

وإلقرار العبلقة بيف المتغيريف المدروسيف، استتدـ تحميؿ التبايف  . 0.557وقد بمغ معامؿ االرتباط ا وجوىري.
  .33األحادي عمى النحو المبيف في الجدوؿ ا

 العصف الذىنيوأسموب  التربوية  : تحميل التباين لمعالقة بين إدارة األزمات33جدول )
 لدى أفراد عينة الدراسة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في محافظة الالذقية 

 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  المصدر

 10417.692 1 10417.692 االنحدار

 48.570 476 23119.290 الخطأ **0.000 214.488

   477 33536.981 الكمي

 .6.7  = 476، 0ودرجات حرية ) )1.10  الجدولية عند مستوى الداللة )F، قيمة )1.10* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
 

البلذقية في محافظة بفي مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  العاؼ الذىنيأسموب ولتحديد أثر 
تـ استتدـ تحميؿ االنحدار البسيط كما ىو موضح في الجدوؿ  ،مدارسىذه المديري لدى التربوية  إدارة األزمات

  .34ا
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 في مدارس الحمقة األولى العصف الذىني : تحميل االنحدار البسيط ألثر أسموب 34جدول )
 مدارس ىذه المديري لدى  التربوية إدارة األزماتالالذقية في محافظة بمن التعميم األساسي  

في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  العاؼ الذىنيسموب أل يتبيف وجود أثر  34مف قراءة الجدوؿ ا
 Betaبمغت قيمة معامؿ ، إذ مدارسىذه المديري لدى  التربوية إدارة األزماتالبلذقية في األساسي في محافظة 

معنوية الميؿ  وعند اتتبار  ،0.000 ، ومستوى داللتيا ا14.645  المحسوبة والبالغة اtبداللة قيمة ا  0.557ا
معنوية  B ، كما أفَّ قيمة الميؿ 0.05مف ا أكبر ، وىو 6.782  بالنسبة اtيتبيَّف أفَّ قيمة مؤشر االتتبارا

أسموب أي أف استتداـ   .4.209 ، والتطأ المعياري لو ا28.545 ، وأف قيمة الثابت بمغت ا0.567وتساوي ا
ىذه أفراد عينة الدراسة مف مديري  بحسب إجاباتالتربوية  تإدارة األزمايرافقو تحسف في  العاؼ الذىنيتحميؿ 

 . وىي نسبة جيدة % 56.7بنسبة ا معاونييـمدارس و ال

 :الرابعة عشرةلفرضية مناقشة النتائج المتعمقة با -

ويمكف تفسير ىذه النتائج بأف المديريف الذيف يستتدموف أسموب العاؼ الذىني في اإلدارة قد يكونوف أقدر مف 
غيرىـ عمى إدارة األزمات، فيو يعتمد عمى مشاركة العامميف في إيجاد بدائؿ حموؿ مبدعة وجديدة وفعالة لمتعامؿ 
معيا ويفسح المجاؿ أماـ العديد مف األفكار المبدعة لدى األفراد لتظير وتطبؽ عمى أرض الواقع، وىو أسموب 

حتاج إمكانات مادية كبيرة أو ميارات وكفاءات عالية وال ي فعاؿ وسيؿ وشائع االستتداـ في العديد مف المجاالت،
لتطبيقو، لذلؾ مف الضروري أيضًا تدريب مديري المدارس عمى استتدامو وتطبيقو في العممية اإلدارية بشكؿ عاـ 

اف ولذا تتطمب طرقًا يوفي إدارة األزمات بشكؿ تاص فيي مواقؼ طارئة واستثنائية وغير متوقعة في معظـ األح
 مبدعة وغير تقميدية أو روتينية لمتعامؿ معيا بشكؿ جيد وفعاؿ. وأساليب

 ونمخص نتائج الدراسة بما يمي:
بوزف  في محافظة البلذقية موجودة بدرجة متوسطة األزمات التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي -1

وتمييا  ،% 97.67التبلمذة" بوزف نسبي ا"انتشار حاالت العنؼ بيف ، وأعمى ىذه األزمات كانت % 61نسبي ا
أزمة "كثافة أعداد المعمميف في المدرسة" بوزف نسبي  ، ثـ% 95.67ا نقص العامؿ المادي في المدرسة""أزمة 

 .% 91.67%  ثـ أزمة "نقص الكتب المدرسية" بوزف نسبي ا93.67ا
امرتفعة  بوزف نسبي التعميـ األساسي  مف قبؿ مديري مدارس الحمقة األولى مف التربوية األزماتدرجة إدارة  -2

 .% 78ا

 مستوى الداللة المحسوبة tقيمة  Beta الخطأ المعياري B المتغير المستقل

 4.209 28.545 الثابت
0.557 

6.782 0.000 

 0.000 14.645 0.039 0.567 إدارة األزمات
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مف قبؿ مديري مدارس الحمقة األولى مف  التربوية األزماتفي إدارة درجة تطبيؽ أسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة  -3
 .% 82"مرتفعة" بوزف نسبي االتعميـ األساسي 

دارس الحمقة األولى مف التعميـ مف قبؿ مديري م التربوية األزمات في إدارة درجة تطبيؽ أسموب العاؼ الذىني -4
 .% 77"مرتفعة" بوزف نسبي ااألساسي 

وزف نسبي ب%  وتأتي أواًل المعوقات التنظيمية 58درجة تواجد المعوقات ككؿ كانت امتوسطة  بوزف نسبي ا -5
 .% 55ا وزف نسبي% ، وأتيرًا المعوقات الشتاية ب56تمييا المعوقات البيئية بوزف نسبي ا ،% 62ا

  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في 0.05مستوى داللة ا دفروؽ ذات داللة إحاائية عن عدـ وجود -6
تقديراتيـ لمدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف 

 .، عدد سنوات التبرة النوع، المسمى الوظيفيا اتمتغير مالتعميـ األساسي في محافظة البلذقية تعزى ل
  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في 0.05مستوى داللة ا دوجود فروؽ ذات داللة إحاائية عن -7

تقديراتيـ لمدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف 
مف التعميـ الحمقة األولى التعميـ األساسي في محافظة البلذقية تعزى لمتغير مكاف المدرسة لاالح مديري مدارس 

 ، ولمتغيرالعميا الدراسات لاالح حممة المؤىؿ العممي والتربوي لمتغير، و المدينةفي مدارس  معاونييـو األساسي 
 .ممف اتبعوا دورات تدريبية معاونييـلاالح المديريف، و  دورات تدريبيةال

أفراد عينة الدراسة مف   بيف متوسطات إجابات 0.05د فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة او وجعدـ  -8
مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية في تقديراتيـ لممعوقات التي تحوؿ دوف 

، عدد سنوات النوع، المسمى الوظيفيا اتممتغير لتعزى  إدارة األزمات التربويةتطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في 
 التبرة .

  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة مف مديري 0.05حاائية عند مستوى داللة اوجود فروؽ ذات داللة إ -9
مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية في تقديراتيـ لممعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ 

لح مدارس الريؼ، باستثناء تعزى لمتغير مكاف المدرسة، لاا إدارة  األزمات التربويةأساليب اإلبداع اإلداري في 
لمتغير المؤىؿ العممي والتربوي، لاالح حممة الشيادة ، و مجاؿ المعوقات البيئية، إذ لـ توجد فروؽ دالة عندىا

مجاؿ المعوقات الشتاية إذ لـ باستثناء لاالح مف اتبعوا دورات تدريبية لمتغير الدورات التدريبية، ، و األعمى
 توجد فروؽ دالة عندىا.

عبلقة ارتباط جيدة بيف إدارة األزمات وأسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف وجود  -10
 التعميـ األساسي في محافظة البلذقية، وىو ارتباط داؿ وجوىري.

وجود عبلقة ارتباط جيدة بيف إدارة األزمات وأسموب تحميؿ العاؼ الذىني لدى مديري مدارس الحمقة األولى  -11
 .التعميـ األساسي في محافظة البلذقية، وىو ارتباط داؿ وجوىري مف
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 مقترحات الدراسة: -3
قاعدة بيانات شاممة إلمكانات المدرسة المادية اوضع البناء، واألجيزة والمعدات، والمتابر المدرسية اإلدارة  وضع -1

والمكتبة المدرسية والكتب المتوافرة فييا، وشبكة المياه والكيرباء، والارؼ الاحي  واإلمكانات البشرية مف 
المتوافرة ، وتحديثيا باستمرار تبلؿ  االموجييف، واإلدارييف، والمعمميف واالتتاااات المتوافرة في المدرسة وغير

 .تجنبًا لحدوث األزمات تأميف مستمزمات مواجية النقص في اإلمكانات المتاحةو العاـ الدراسي، 
فرؽ تدتؿ في األزمات التربوية بمؤىبلت وتتااات متتمفة اإدارييف، بتشكيؿ  ةاإلدارة في كؿ مدرسقياـ  -2

 وييف...  منذ بداية العاـ الدراسي.ومعمميف، ومرشديف اجتماعييف، وموجييف ترب
التربوية المتتمفة التي يمكف  األزماتمع  متعامؿلمستقبمية مف قبؿ فرؽ إدارة األزمات  استراتيجياتتطط و وضع  -3

وبمدى فاعميتيا في إدارة  ذه التططبي طاقميا اإلداري والتعميمي وتعريؼ أف تحدث عمى مستوى كؿ مدرسة،
جراء التدريبات البلزمة عمييا، وتحديثيا باستمرار تبعًا لظروؼ المدرسة وتغيراتيا.، األزمات والتتفيؼ منيا  وا 

الجيات التي يمكف أف تساعد في إدارة األزمات  مع اإلدارة المدرسية عمى مستوى كؿ مدرسة بشكؿ دائـ توااؿ -4
تمع المحمي وأولياء األمور، مراكز في حاؿ حدوثيا مثؿ ااإلدارات التربوية العميا مف مديرية أو وزارة، المجالتربوية 

 الشرطة، المراكز الطبية، الدفاع المدني... .
منح مديري المدارس والعامميف فييا المزيد مف الابلحيات اإلدارية بما يتناسب مع اتتااااتيـ ويضمف ليـ  -5

ومنيا األساليب اإلبداعية، التي تمكنيـ مف التواؿ إلى حموؿ جديدة  الحرية في تجريب أساليب جديدة في العمؿ
 .ومناسبة إلمكانات مدارسيـ وظروفيا تااًة في حاالت األزمات

تطوير ميارات اإلدارييف والمعمميف في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في إدارة األزمات التربوية التي  -6
، وأزمات كثافة ألعداد التبلمذة ة امثؿ أزمات انتشار العنؼ أو التوؼ بيف التبلمذةيمكف أف تسببيا األوضاع الحالي

باألدوات النظرية والعممية  ىـتزويد ، وذلؾ بأو المعمميف في المدرسة، أو أزمة سقوط قذيفة، أو حدوث انفجار
إبداعية مناسبة لمتعامؿ وضع كتيبات تتضمف أساليب إدارية ، و : مراجع، ووثائؽمفالضرورية لمواجية األزمات، 

، وترسيتيا مف تبلؿ ومنيا اأسموبي العاؼ الذىني، وتحميؿ العوامؿ المؤثرة  مع األزمات المحتممة في المدارس
  .في التعامؿ مع مثؿ ىذه األزمات المتتااةالدورية ورش العمؿ والدورات التدريبية 

والنفسييف تبلؿ المرحمة الجامعية لمتعامؿ مع األزمات التربوية إعداد المديريف والمعمميف والمرشديف االجتماعييف  -7
، تااة أسموبي العاؼ الذىني وتحميؿ العوامؿ المؤثرة لما ليا مف المناسبة باستتداـ األساليب اإلدارية اإلبداعية

 تاص. أثر إيجابي في حؿ المشكبلت وتطوير العمؿ في المدرسة بشكؿ عاـ وفي إدارة األزمات التربوية بشكؿ
تي تمكنيا مف تطبيؽ األساليب اإلدارية ال د االمادية والبشرية زيادة االىتماـ بمدارس الريؼ وتزويدىا بالموار  -8

ألزمات التربوية اإلبداعية واالستفادة مف الحموؿ التي يتـ التواؿ إلييا مف تبلؿ ىذه األساليب أثناء التعامؿ مع ا
 .التي تعترض عمميا

في  مسؤوليفمع ال الدورية المتعمقة بإدارة األزمات مقاءاتفي عقد الندوات التربوية وال مشاركة وسائؿ اإلعبلـ -9
بيدؼ توعية الميتميف في المجتمع بالمجاؿ التربوي و  ،واألتاائييف النفسييف والتربوييف ،العمياالتربوية اإلدارات 

 .، وأساليب التعامؿ معياطرةأفراد المدرسة والمجتمع المحمي بطبيعة األزمات التربوية وأبعادىا الت
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تجارب الدوؿ التي تعرضت ألزمات مشابية وأدارتيا بنجاح، والتعاوف مع المنظمات الدولية وعمى  ستفادة مفاال -10
التي تقيميا لممديريف والمعمميف والموجييف التربوييف، واالستفادة  الدورات تدريبية لبلستفادة مفرأسيا اليونسكو 

 .التربوية في المدارس اليونسؼ في مجاؿ إدارة األزماتالتي وضعتيا  مف األدلة
 دراسات مقترحة: -00

  في إدارة األزمات التربوية في  ، تحميؿ شجرة المشكمة عظـ السمكةا أساليب اإلبداع اإلداريفعالية
 .المدارس الثانوية

  تشريفمديري األقساـ في جامعة لتنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى برنامج تدريبي فعالية. 
  عبلقة ميارات اإلبداع اإلداري بالرضا الوظيفي لدى معممي مدارس الحمقة األولى مف التعميـ

 األساسي.
 .متطمبات تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في مدارس التعميـ األساسي 
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:
. المؤتمر الدولي واإلبداع اإلداري في المؤسسات التربوية األردنية الثقافة المؤسسية  2009أبو جامع، إبراىيـ ا

 لمتنمية اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، السعودية.

. األردف: مكتبة المجتمع نحو مفاىيم تربوية معاصرة في األلفية الثالثة  2010غباري، ثائر اأبو شعيرة، تالد؛ 
 العربي لمنشر والتوزيع.

دارة الخرافات  1999حؼ، عبد السبلـ اأبو ق  . بيروت: الدار الجامعية لمنشر.ثقافة األزمات وا 

 . القاىرة: دار الجامعة الجديدة.اإلدارة المدرسية والصفية  2008حسيف، سبلمة اأبو الوفا، جماؿ؛ 

 ، عماف: دار المسيرة.مدخل إلى اإلدارة التربوية  2008أبو ناار، فتحي ا

 . القاىرة: دار الفكر العربي.إدارة األزمات التعميمية في المدارس األسباب والعالج  2002، أحمد اأحمد

. القاىرة: الشركة العربية لئلعبلف العممي إدارة األزمات فن الدفاع عن النفس لمشركات  1998ألبريتت، ستيؼ ا
 .11اشعاع ، تبلاات كتب المدير ورجؿ األعماؿ، س: السادسة، ع: 

بيروت: الدار العربية لمعمـو ناشروف الحسينة، سعيد : رجمة. تأطمق العنان إلبداعك  2009جانيس ا، مسترونغآر 
.  ومؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـو

 . السعودية: مكتبة جرير.دليل المدير في تطوير الذات  2003بويدؿ، تـو ابدلر، مايؾ؛ برجويف، جوف؛ 

 . عماف: دار الشروؽ.اإلدارة التربويةقضايا معاصرة في   2006بطاح، أحمد ا

 . لبناف: دار النيضة العربية.المبادئ واالتجاىات الحديثة في إدارة المؤسسات  2005بموط، حسف ا

. ترجمة: محمد مرعي. دمشؽ: أدوات نجاح القائد اإلداري  2001بوبوف، إيؼ؛ ليفي، جاف؛ ىانتوت، ميشيؿ ا
 دار الرضا لمنشر.

 ، السعودية: مكتبة جرير.القائد الذكي  تآي، ريتشارد اد. ، توني؛ بوزاف، توني؛ دويتو

 .pm 8:30 ، الساعة:2014 /1/10ة، بتاريخ: ، نشرة األتبار الرئيساالفضائية السورية  يالعربي السور  ازالتمف

، الساعة: 2014 /13/10، لقاء مع وزير التربية السوري، بتاريخ: االفضائية السورية  العربي السوري ازالتمف
9:00 pm. 

 .pm 8:30، الساعة:2014 /10/ 27تاريخ: ة، ، نشرة األتبار الرئيساالفضائية السورية  العربي السوري ازالتمف
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درجة ممارسة القادة التربويين لإلبداع اإلداري في مديريات التربية   2009سميماف، محمود االتميمي، فوزي؛ 
 .116 - 101 ، ص1 ، ع ا10مجمة عجماف لمدراسات والبحوث، ـ ا. في محافظة أربد من وجية نظرىم

، القاىرة: مركز منيج اإلدارة العميا االستراتيجية المبادئ واألدوات )الجزء األول   2004توفيؽ، عبد الرحمف ا
 التبرات المينية لئلدارة بميؾ.

، القاىرة: مركز التبرات 2. طةالميارات السبع لمنجاح من القاعدة إلى القم  2006توفيؽ، عبد الرحمف ا
 المينية لئلدارة بميؾ.

 سامة لمنشر والتوزيع.أ. األردف: دار إدارة األزمات  2008، محمود اجاداهلل

 . القاىرة: مطبعة النيؿ.المدير المحترف وحمقات التميز  1996فاروؽ، ياسر اجبر، حشمت؛ 

األداء الوظيفي دراسة تطبيقية عمى مديري مدارس وكالة أثره عمى اإلبداع اإلداري و   2010جبر، عبد الرحمف ا
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.الغوث الدولية بقطاع غزة

. رسالة األنماط القيادية وعالقتيا باإلبداع اإلداري باستخدام نظرية الشبكة اإلدارية  2005، محمد اجبرة
 ة، جامعة أـ القرى، السعودية.ماجستير غير منشور 

، 2. طاإلبداع مفيومو، معاييره، نظرياتو، قياسو، تدريبو، مراحل العممية اإلبداعية  2009جرواف، فتحي ا
 القاىرة: دار الفكر.

 . عماف: دار كنوز لمنشر والتوزيع.بتكارإدارة اإلبداع واال  2006عبودي، زيد اجمدة، سميـ؛ 

أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية من وجية نظر مديري المدارس   2010، عبداهلل االجيني
 . جامعة الممؾ عبد العزيز، السعودية.بمحافظة ينبع

واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاتو لدى مديري المدارس الثانوية في   2012الحارثي، مشعؿ ا
 جامعة أـ القرى: كمية التربية، السعودية. . رسالة ماجستير غير منشورة، محافظة جدة

 . القاىرة: دار الفكر العربي.سيكولوجية اإلبداع تعريفو وقياسو وتنميتو لدى األطفال  2006حجازي، سناء ا

 القاىرة: دار الفكر العربي. اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية.  1998حجي، أحمد ا

. القاىرة: دار الفكر والتعمم النظرية والممارسة داخل الفصل والمدرسة إدارة بيئة التعميم  2000حجي، أحمد ا
 العربي.
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دراسة مستقبمية لدور المرشد النفسي المدرسي في التخفيف من اآلثار النفسية   2013، نيرميف االحداد
ير منشورة، ، رسالة ماجستير غالناجمة عن األزمات والكوارث لدى تالمذة الحمقة األولى من التعميم األساسي

 جامعة تشريف، سورية.

 . األردف، دار البداية.الميارة في إدارة األزمات وحل المشكالت  2007ا ، ساميحريز

. عماف: دار الحامد السموك التنظيمي: سموك األفراد والجماعات في منظمات األعمال  2004حريـ، حسيف ا
 لمنشر والتوزيع.

 . دمشؽ: الييئة السورية العامة لمكتاب.ميارات تستحق التعممالتفكير اإلبداعي   2010الحبلؽ، ىشاـ ا

   اإلدارة المدرسية وظائؼ وقضايا معاارة. عماف: دار الحامد.2007حمادات، محمد ا

 . بيروت: دار ابف حـز لمطباعة والنشر والتوزيع.شرارة اإلبداع  1999الحمادي، عمي ا

رية في اإلبداع اإلداري "دراسة مقارنة بين المصارف الخاصة أثر تنمية الموارد البش  2013الحماي، دانياؿ ا
 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتااد، جامعة دمشؽ، سورية.والعامة في سورية"

 . القاىرة، دار إيتراؾ لمنشر. التخطيط إلدارة الكوارث وأعمال اإلغاثة  2006عبداهلل، عزة احواش، جماؿ؛ 

مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في مديريات التربية والتعميم   2006، عمي؛ حراشة، محمد احوامدة
  .2 ،ع ا18مة جامعة الممؾ سعود لمعمـو التربوية واإلسبلمية، ـ ا. مجفي األردن

 ية.. السعودية: مكتبة الممؾ فيد الوطنلمحات في التفكير اإلبداعي  2002الحيزاف، عبد اإللو ا

 . القاىرة: مجموعة النيؿ العربية.إدارة األزمات  2003التضيري، محسف ا

أثر النشاطات الداعمة لإلبداع التنظيمي عمى أداء المؤسسة   2011درة، عبداليادي اتااونو، عاكؼ؛ 
 .41 -9 ، ص109 ، ع ا28. مجمة شؤوف اجتماعية، س ااالستيالكية المدينة في األردن: دراسة حالة

واقع اإلبداع اإلداري ومعوقاتو لدى مديري المدارس في مرحمة التعميم األساسي بمحافظة   2012، بمسـ اتميؿ
 -85، ص ص  ، البلذقية، سورية5ا ع ، 34ا ـمجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية،  ،دمشق
103. 

بيروت: المؤسسة الجامعية لمدراسات . اإلدارة المعاصرة المبادئ_ الوظائف_ الممارسة  2005تميؿ، موسى ا
 والنشر.

 الجيوسي، أبو ظبي: المجمع الثقافي. تميؿ :رجمة. تقبعات التفكير الست  2001ديبونو، إدوارد ا



 9;A 

االتجاىات الدولية الحديثة في منظمات   2010آتروف او الزيادات، محمد؛ عبد الوىاب، شماـ؛ رجاؿ، السعدي؛ 
 األردف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.  . واآلفاقاألعمال التحديات والفرص 

اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي "دراسة تطبيقية عمى األجيزة األمنية بمطار الممك   2003رضا، حاتـ ا
 السعودية. مية نايؼ العربية لمعمـو األمنية". رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديعبدالعزيز الدولي بجدة

  2009ا مشيمش، راغبمغربؿ، ندى؛ الياس، ميشاؿ؛ االح، محمد؛ حنا، موريس؛ ، مرواف؛ رمضاف
 بيروت: مركز الشرؽ األوسط الثقافي. ،الموسوعة اإلدارية الشاممة إدارة األزمات المالية الحادة واإلفالس

 . األردف: دار الشروؽ.تدريس ميارات التفكير  2006سعادة، جودت ا

. متطمبات تطبيق اإلبداع اإلداري في مدارس والية الرستاق بمنطقة الباطنة جنوب  2011، حمده االسعدية
  ، سمطنة عماف.3 ، ع ا9، ـ امجمة اتحاد الجامعات العربية

اإلبداع اإلداري والممارسات السموكية لمديري مدارس التعميم العام بمحافظة جدة "رؤية   2007، سعود االسممي
 سالة ماجستير غير منشورة، جامعة أـ القرى، السعودية. ر  .مستقبمية"

دور المشرفة التربوية في تنمية اإلبداع لدى معممات االجتماعيات من وجية نظر   2011السممي، فاطمة ا
، . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرىالمعممات والمشرفات التربويات بمدينة جدة

 .السعودية

 . األردف: جدارا لمكتاب العالمي وعالـ الكتب الحديث. التفكير الناقد واإلبداعي  2006السميتي، فراس ا

رسالة  ."دراسة نفسية لمستقبميات المواجية"الخطط المستقبمية إلدارة األزمات المدرسية   2001ريـ ا سميموف،
 عة طنطا، مار.ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جام

. القاىرة: دار الفكر أطفال عند القمة الموىبة والتفوق العقمي واإلبداع  2002اادؽ، يسرية االشربيني، زكريا؛ 
 العربي.

تقدير الذكاء الناجح وعالقتو بالتوافقية لدى عينة من الفائقين وغير الفائقين "برنامج   2006ابلح، محمد ا
 مؤتمر العممي اإلقميمي لمموىبة، السعودية.. رسالة عممية محكمة مقدمة إلى الإرشادي مقترح

 . األردف: دار افاء لمنشر والتوزيع.اإلدارة الرائدة  2003الايرفي، محمد ا

 . عماف، الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع.مفاىيم إدارية حديثة  2003، محمد االايرفي

 . القاىرة: دار الكتب.ودراسات وبحوث معاصرةأساليب التفكير نظريات   2006الطيب، عااـ ا
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درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في مديريات التربية   2012الشقراف، رامي اعبابنة، رامي؛ 
 .486_ 459 ، ص2013 ، س ا2 ، ع ا14، ـ امجمة العمـو النفسية والتربويةوالتعميم في محافظة أربد. 

 . االسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.دارة األزمات في المنشآت التجاريةإ  2006عباس، ابلح ا

 أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة وعالقتيا  2009عبد العاؿ، رائد ا
 . رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.بالتخطيط االستراتيجي

. عماف: اإلدارة الحديثة وسيكولوجية التنظيم واإلبداع  2010الشيباني، اعرييي االعبيدي، محمد؛ جاسـ، آالء؛ 
 دار ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع.

، عدناف؛ الجراح، عبد الناار؛  تنمية ميارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات   2011بشارة، موفؽ االعتـو
 لمسيرة.، عماف: دار ا3. طعممية

اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام "دراسة تطبيقية عمى   2009العجمة، توفيؽ ا
 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية بغزة.وزارات قطاع غزة"

 : درا الفكر العربي.. ماراستراتيجيات اإلدارة الذاتية لممدرسة والصف  2008، محمد االعجمي

 األردف: دار دجمة.. مقدمة في منيج البحث العممي  2008العزاوي، رحيـ ا

 . العراؽ: المؤسسة الحديثة لمكتب.القيادة التربوية مدخل استراتيجي  2010غالي، حيدر ا، محسف؛ عمي

مجمة جامعة معوقات اإلبداع اإلداري بمدارس المرحمة الثانوية العامة. دراسة ميدانية.   2012عمي، نايفة ا
 .100 -77، ص ص ، البلذقية، سورية3ا، ع 34ا ـتشريف لمبحوث والدراسات العممية، 

 ، األردف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع.4. طاإلبداع التنظيمي  2008العمياف، محمود ا

إدارة األزمات في مؤسسات التعميم العالي بقطاع غزة دراسة تطبيقية عمى الجامعات واقع   2008عودة، رىاـ ا
 . رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.اإلسالمية

مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع األزمات لدى رؤساء األقسام   2005العوفي، فوزية ا
رية بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجية نظرىم ومن وجية نظر أعضاء ىيئة األكاديمية واإلدا

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أـ القرى، السعودية.التدريس )دراسة ميدانية 

 . األردف: دار الحامد.إدارة الصراع واألزمات وضغوط العمل والتغيير  2008عياارة، معف؛ أحمد، مرواف ا

الجاني، السعودية: مكتبة  ىشاـ :رجمة. تدليل المدير الذكي ألكثر التساؤالت وروداً   2004ريكسي اغاتو؛ 
 العبيكات.
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تصور مقترح إلدارة أزمات التعميم األساسي في الجميورية العربية السورية من وجية نظر   2011، لمىاغناـ
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشؽ، . الموجيين االختصاصيين والمديرين والمدرسين في مدينة دمشق

 سورية.

. رسالة ماجستير متطمبات إدارة األزمات التعميمة في المدارس الثانوية بمدينة دمشق  2013، رىؼ اغنيمة
 غير منشورة، كمية التربية، جامعة دمشؽ، سورية.

حقوؽ الترجمة العربية والنشر والتوزيع . المدير الخارق أساسيات إدارة االفراد بنجاح  2002فريمانتؿ، ديفيد ا
 السعودية: مكتبة جرير. محفوظة لمكتبة جرير، 

حقيقة لتحفيز  49حقائق حول اإلدارة الفعالة لمموظفين كيف تحقق أعمى أداء لمعاممين   2009فيني، مارتا ا
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

ي  في محافظة األزمات التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساس ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى
لى درجة إدارة ىذه األزمات مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، وكذلؾ لمتعرؼ  ،البلذقية إلى مدى تطبيؽ أساليب وا 

يري مدارس الحمقة اإلبداع اإلداري االعاؼ الذىني، تحميؿ العوامؿ المؤثرة  في إدارة األزمات التربوية لدى مد
العبلقة بيف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري لمتعرؼ إلى ، و واألولى مف التعميـ األساسي، والمعوقات التي تحوؿ دون

دارة األزمات التربوية لدى   .أفراد عينة الدراسةوا 
عرؼ متلىدفت ولتحقيؽ ىذه األىداؼ اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوافي فاممت استبانتيف: األولى 

وبعد التأكد مف  ،  عبارة54مف ا وتألفت ،ألزمات التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسيإلى ا
والمرشديف والمعمميف  لموجييف التربوييف  فردًا مف ا299ادقيا وثباتيا تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة التي بمغت ا

في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية لمعاـ الدراسي  معاونييـو  االجتماعيف والمديريف
أساليب اإلبداع  ىدفت لمتعرؼ إلىالتي  ، وعمى أساس تحميؿ نتائجيا اممت االستبانة الثانية 2014 -2013ا

ألوؿ عمى اشتمؿ المحور ا ثبلثة محاور، وتضمنت تطبيقيا ومعوقات التربوية اإلداري في إدارة األزمات
  عبارة، واشتمؿ المحور الثاني 27، وتكوف مف االتربوية األزماتإدارة  المدارس في واإلجراءات التي يتتذىا مدير 

  عبارة، واشتمؿ المحور الثالث عمى 37أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية، وتكوف مف اعمى 
  عبارة، 23ع اإلداري في إدارة األزمات التربوية، وتكوف مف االمعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبدا

مدير في مدارس معاوف   مديرًا و 478ا ة التي بمغتوبعد التأكد مف ادقيا وثباتيا تـ تطبيقيا عمى عينة الدراس
 الدراسة، أما متغيرات  2014 -2013الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية لمعاـ الدراسي ا

، المسمى الوظيفي، المؤىؿ العممي، التبرة في مجاؿ اإلدارة، الدورات التدريبية في النوعا فكانت دراستياالتي تـ 
الدراسة لمواوؿ إلى النتائج باستتداـ برنامج الرـز  مجاؿ اإلدارة، موقع المدرسة  وتـ تحميؿ استجابات أفراد عينة

 .(SPSS)اإلحاائية لمدراسات االجتماعية 

 تية:آلوقد أظيرت الدراسة النتائج ا
بوزف  في محافظة البلذقية موجودة بدرجة متوسطة األزمات التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي -1

وتمييا  ،% 97.67"انتشار حاالت العنؼ بيف التبلمذة" بوزف نسبي ا، وأعمى ىذه األزمات كانت % 61نسبي ا
أزمة "كثافة أعداد المعمميف في المدرسة" بوزف نسبي  ، ثـ% 95.67ا المادي في المدرسة"نقص العامؿ "أزمة 

 .% 91.67%  ثـ أزمة "نقص الكتب المدرسية" بوزف نسبي ا93.67ا
امرتفعة  بوزف نسبي مف قبؿ مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  التربوية األزماتدرجة إدارة  -2

 .% 78ا
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مف قبؿ مديري مدارس الحمقة األولى مف  التربوية األزماتفي إدارة أسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة درجة تطبيؽ  -3
 .% 82"مرتفعة" بوزف نسبي االتعميـ األساسي 

مف قبؿ مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ  التربوية األزمات في إدارة درجة تطبيؽ أسموب العاؼ الذىني -4
 .% 77بي ا"مرتفعة" بوزف نساألساسي 

وزف نسبي ب%  وتأتي أواًل المعوقات التنظيمية 58درجة تواجد المعوقات ككؿ كانت امتوسطة  بوزف نسبي ا -5
 .% 55ا وزف نسبي% ، وأتيرًا المعوقات الشتاية ب56تمييا المعوقات البيئية بوزف نسبي ا ،% 62ا

األساسي تتأثر بالمتغيرات االمسمى الوظيفي، دارة االزمات التربوية في مدارس الحمقة األولى مف التعميـ إدرجة  -6
 المؤىؿ العممي والتربوي، مكاف المدرسة، الدورات التدريبية .

تأثر يحمقة األولى مف التعميـ األساسي تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية في مدارس ال -7
 كاف المدرسة، الدورات التدريبية .بالمتغيرات االمسمى الوظيفي، المؤىؿ العممي والتربوي، م

حمقة ال إدارة األزمات التربوٌة لدى مدٌري مدارسالمعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في  -8
، المؤىؿ العممي والتربوي، مكاف المدرسة، النوعتأثر بالمتغيرات االمسمى الوظيفي، تاألولى مف التعميـ األساسي 

  .الدورات التدريبية
  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في 0.05مستوى داللة ا دعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحاائية عن -9

تقديراتيـ لمدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف 
 .، عدد سنوات التبرة النوع، المسمى الوظيفيا اتمتغير مفي محافظة البلذقية تعزى ل معاونييـالتعميـ األساسي، و 

  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في 0.05مستوى داللة ا دوجود فروؽ ذات داللة إحاائية عن -10
تقديراتيـ لمدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف 

الحمقة األولى في محافظة البلذقية تعزى لمتغير مكاف المدرسة لاالح مديري مدارس  معاونييـساسي، و التعميـ األ
، العميا الدراسات لاالح حممة المؤىؿ العممي والتربوي لمتغير، و المدينةفي مدارس  معاونييـو مف التعميـ األساسي 

 .عوا دورات تدريبيةممف اتب معاونييـلاالح المديريف، و  دورات تدريبيةال ولمتغير
  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة مف 0.05د فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة او وجعدـ  -11

في محافظة البلذقية في تقديراتيـ لممعوقات التي  معاونييـمديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي، و 
، النوع، المسمى الوظيفيا اتممتغير لتعزى  إدارة األزمات التربويةي تحوؿ دوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري ف

 عدد سنوات التبرة .
  بيف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة مف مديري 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ا -12

في محافظة البلذقية في تقديراتيـ لممعوقات التي تحوؿ  معاونييـمدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي، و 
تعزى لمتغير مكاف المدرسة، لاالح مدارس  إدارة  األزمات التربويةدوف تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في 

لمتغير المؤىؿ العممي والتربوي، لاالح ، و الريؼ، باستثناء مجاؿ المعوقات البيئية، إذ لـ توجد فروؽ دالة عندىا
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مجاؿ المعوقات باستثناء لاالح مف اتبعوا دورات تدريبية لمتغير الدورات التدريبية، ، و ممة الشيادة األعمىح
 الشتاية إذ لـ توجد فروؽ دالة عندىا.

وجود عبلقة ارتباط جيدة بيف إدارة األزمات وأسموب تحميؿ العوامؿ المؤثرة لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف  -13
 في محافظة البلذقية، وىو ارتباط داؿ وجوىري. معاونييـو التعميـ األساسي، 

وجود عبلقة ارتباط جيدة بيف إدارة األزمات وأسموب تحميؿ العاؼ الذىني لدى مديري مدارس الحمقة األولى  -14
 .في محافظة البلذقية، وىو ارتباط داؿ وجوىري معاونييـمف التعميـ األساسي، و 

 التااة بمتغيرات الدراسة الحالية.وتـ عرض عدد مف الحموؿ والمقترحات 
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 المالحق
 
 السادة المحكمين أسماءقائمة ب -9
دراسة استطالعية حول مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات لدى  -:

 مديري الحمقة األولى من التعميم األساسي.
بصورتيا  في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي استبانة األزمات التربوية -;

 النيائية.
استبانة أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية ومعوقاتو بصورتيا  ->

 .النيائية
جداول معامل االتساق الداخمي الستبانة تواجد األزمات في المجتمع  المدرسي،  -=

، وجداول معامالت الثبات ومعوقاتو بمحاورىا الثالثةوالستبانة أساليب اإلبداع اإلداري 
 باإلعادة الستبانة أساليب اإلبداع اإلداري ومعوقاتو.
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  : 9رقم )الممحق 
 )مرتبة تريبًا ىجائيًا  قائمة بأسماء السادة المحكمين

 الجامعة الكمية اسم المحكم الرقم

 دمشق التربية  د. ابتسام ناصيف  91

 حشزٌه التربية د. أميرة زمرد  1:

 حشزٌه التربية د. أنساب شروف  1;

 حشزٌه التربية أنور حميدوشد.   1>

 دمشق التربية خمود الجزائري  د.  1=

 حشزٌه التربية د. رامي أمون   1<

 حشزٌه التربية روعة جناد  د.  1?

 حشزٌه التربية ريم سميمون  د.  1@

A1   .حشزٌه التربية  ريم كحيمة د 

 حشزٌه التربية د. عمار سميم   981

 تشريف التربية  د. غيداء غفر  991

 دمشق  التربية د. فاضل حناأ.  9:1

 حشزٌه التربية فؤاد صبيرة د.  1;9

 حشزٌه التربية د. مطيعة أحمد  1>9

 حشزٌه التربية د. منال سمطان  1=9

 حشزٌه التربية د. ميند مبّيض  1<9

 حشزٌه التربية د. ميساء حمدان  1?9

 تشريف التربية ىيثم أبو حمود د.  1@9
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  2الممحق )
دراسة استطالعية حول مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات لدى مديري 

 الحمقة األولى من التعميم األساسي.

لتعرؼ بيدؼ ا لممساعدة في تحديد مشكمة الدراسة، فاممت أسئمة مقابمة ىدفت الدراسة أواًل: ىدف الدراسة:
 إلى:

 أبرز األزمات التي تعرضت ليا مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة البلذقية في الفترة الراىنة.  -1
إيجاد حموؿ ليذه  األساليب اإلدارية المتبعة مف قبؿ مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في -2

 األزمات.
مدى استتداـ مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي أساليب اإلبداع اإلداري في التادي ليذه  -3

 األزمات.
شمؿ مجتمع الدراسة جميع مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  ثانيًا: مجتمع الدراسة وعينتيا:

يار المدارس بطريقة عشوائية مف مجموعة المدارس الموجودة في المحافظة تكونت في محافظة البلذقية، وتـ اتت
معاوف   مدير و 20  منيا في مدينة البلذقية وتكونت العينة مف ا5  منيا في مدينة جبمة وا5  مدارس ا10مف ا
 مدير.

مف عينة الدراسة، تضمنت  اعتمدت الدراسة االستطبلعية منيج المقابمة في جمع المعمومات ثالثًا: أداة الدراسة:
 ي:تمف األسئمة عمى الشكؿ اآلىذه المقابمة مجموعة 

 ؟الحاليةما أبرز األزمات التي تعرضت ليا المدرسة في المرحمة  -1
 ىؿ كاف ىناؾ تطط مسبقة لمواجية ىذه األزمات؟ -2
 ما سبؿ التعامؿ مع كؿ أزمة مف األزمات؟ -3
 ىذه األزمات؟ متعامؿ معما المجالس التي عقدت ل -4
 ىذه األزمات؟ التعامؿ معىؿ تـ اشراؾ المعمميف في  -5
 ؟ةذبلمتا لمتتفيؼ مف آثار األزمة عمى التوجيو المعمميف لتنفيذى التي تـنشاطات ال ما -6
 كيؼ ظيرت أشكاؿ ىذا التعاوف؟؟ و ىذه األزمات التعامؿ معفي  ةذىؿ تـ إشراؾ أولياء أمور التبلم -7
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 رابعًا: نتائج الدراسة:

اسم 
 المدرسة

المجالس التي عقدت  الحمول وأساليب إدارة األزمات  أبرز األزمات
 والنشاطات التي تمت

جعفر 
الصادق 
 الثانية

امدينة 
 البلذقية 

13/5/ 
2013 

 د التبلمذة بشكؿ بسيط.اعدأازدياد  -1
تػػػأتر بعػػػض التبلمػػػذة عػػػف االلتحػػػاؽ  -2

 بالمدرسة.
 فػػػي المدرسػػػة د المعممػػػيفاعػػػدأازديػػػاد  -3

وبممػؿ ، لممدرسػةتسبب بفوضػى مما ا
 االحتياط . لمعممي

 

ع التبلمػػػػػػذة عمػػػػػػى الاػػػػػػفوؼ الدراسػػػػػػية وز  -1
 بالشكؿ المناسب.

عمميػػات سػػبر لمعمومػػات التبلمػػذة  يػػتجر أ -2
مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ معممػػػػػػػي الاػػػػػػػفوؼ والمرشػػػػػػػدة 

 االجتماعية بتوجيو مف مديرية التربية.
 ف بحاص تعميمية أقؿ.و المعمم كمؼ -3

لػػـ تعقػػد مجػػالس ألوليػػاء األمػػور  -1
المقػػاء بيػػـ بشػػكؿ  ولكػف كػػاف يػػتـ

فػػردي لتػػداوؿ مشػػكبلت التبلمػػذة 
 الفردية.

 لـ تعقد مجالس لممعمميف. -2
 -معػػػػػػػػػػػػػػػارض فنيػػػػػػػػػػػػػػػةأقيمػػػػػػػػػػػػػػػت  -3

 ونشاطات لرواد الطبلئع.

أنيس 
عباس 
 المحدثة

امدينة 
 البلذقية 

13/5 
/2013 

 .كثافة أعداد التبلمذة -1
تػػػػأتر بعػػػػض التبلمػػػػذة الوافػػػػديف عػػػػف  -2

االلتحػػػػاؽ بالمدرسػػػػة وانقطػػػػاع بعضػػػػـ 
المدرسػػػة فتػػػرة مػػػف الػػػزمف بسػػػبب عػػػف 

 األوضاع الراىنة.
 نقص في الكتب المدرسية. -3
 د العنؼ بيف التبلمذة.ياازد -4
قمػػؽ لػػدى التبلمػػذة الوافػػديف الحػػزف و ال -5

 وبعض تبلمذة المدرسة األساسييف.
اضطراب مفيـو المواطنة لدى بعض  -6

 التبلمذة.
 .في المدرسة ازدياد أعداد المعمميف -7

 3الموجػػػودة ا التبلمػػػذة عمػػػى الشػػػعبع وز  -1
 في المقعد أحيانًا .

عمميػػات سػػبر لمعمومػػات التبلمػػذة  يػػتجر أ -2
إلحػػػػػػاقيـ بالاػػػػػفوؼ المناسػػػػػػبة تبعػػػػػػًا تػػػػػـ و 

 لنتائجيا.
 ؼ التبلمذة بتاوير الكتب.كم -3
االىتمػػػػػاـ بمشػػػػػكبلت العنػػػػػؼ والحػػػػػزف تػػػػػـ  -4

والقمػػػػؽ لػػػػدى التبلمػػػػذة مػػػػف قبػػػػؿ المرشػػػػدة 
 االجتماعية.

التركيػػػػز عمػػػػى التربيػػػػة الوطنيػػػػة وحػػػػب تػػػػـ  -5
تػػػػػبلؿ و الػػػػػوطف مػػػػػف قبػػػػػؿ معمػػػػػـ الاػػػػػؼ 

 المعارض الفنية والرسومات.
احتيػػػاط، و عمػػػى الاػػػفوؼ،  فالمعممػػػو ع وز  -6

 ومناوبة في الباحة.

عقػػػػد مجمػػػػس أوليػػػػاء أمػػػػور لمػػػػرة  -1
 واحدة تبلؿ الفاميف.

عقػػػػػػػػػػػػدت مجػػػػػػػػػػػػالس لممعممػػػػػػػػػػػػيف  -2
 توطرحػ ،فييا الميمات توزعو 

المشػػػػػػػػػػػػكبلت الموجػػػػػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػػػػػي 
 المدرسة وسبؿ حميا.

يػػػػػا فيأقيمػػػػػت مسػػػػػرحيات شػػػػػارؾ  -3
 -وحفػػػػػػػػػػبلت رقػػػػػػػػػػص-التبلمػػػػػػػػػػذة

 ومعارض فنية.

سميمان 
 العجي

امدينة 
 البلذقية 

14/5 

ازدياد عػدد التبلمػذة مػف الوافػديف مػف  -1
 المحافظات األترى.

تػػػأتر بعػػػض التبلمػػػذة عػػػف االلتحػػػاؽ  -2
بالمدرسػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػى منتاػػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػػاـ 

أو نيايتػػػو بسػػػبب األوضػػػػاع  الدراسػػػي
 في المحافظات التي قدموا منيا.

 3ع التبلمػػػذة عمػػػى الشػػػعب الموجػػػودة اوز  -1
 في المقعد أحيانًا .

 إجراء عمميات سبر لمعمومات التبلمذة. -2
 كتب قديمة عمى التبلمذة. تعوز  -3
مػػػػع أىػػػػالي بعػػػػض التبلمػػػػذة  التوااػػػػؿتػػػػـ  -4

 المتسربيف دوف جدوى.

عقػػدت مجػػالس معممػػيف تػػـ فييػػا  -1
 -توزيع الميمات عمػى المعممػيف

وطػػرح المشػػكبلت الموجػػودة وتػػـ 
 إشراكيـ في حميا.

أقيمػػػت مجػػػالس ألوليػػػاء األمػػػور  -2
تػػػػػػػػػـ فييػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػداوؿ المشػػػػػػػػػكبلت 
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 الكتب المدرسية. نقص -3 2013/
 تسرب عدد مف التبلمذة الوافديف. -4
 .عدد المعمميفكثافة أ -5

وقسػػػـ  -ف قسػػـ عمػػػى الشػػعبو وزع المعممػػ -5
 وقسـ مناوبة في الباحة. -احتياط

 لتااة بالتبلمذة وسبؿ حميا.ا

يوسف 
سميمان 
 فارس

امدينة 
  يةالبلذق

14/5 
/2013 

 .أعداد التبلمذة كثافة -1
تػػػػأتر بعػػػػض التبلمػػػػذة الوافػػػػديف عػػػػف  -2

االلتحػػػاؽ بالاػػػػفوؼ المدرسػػػية حتػػػػى 
 منتاؼ العاـ المدرسي أو نيايتو.

تشػػػكيبلت مػػػع أعػػػداد المعممػػػيف كثافػػة  -3
 -غير منسػجمة مػع حاجػات المدرسػة

عػػػػػػػػػػف االلتحػػػػػػػػػػاؽ  يـوتػػػػػػػػػػأتر بعضػػػػػػػػػػ
 العاـ الدراسي.نياية  بالمدرسة حتى

 الكتب المدرسية.نقص  -4
تفػػػػػػػاوت المسػػػػػػػتويات التعميميػػػػػػػة بػػػػػػػيف  -5

التبلمػػذة وعػػدـ تعبيػػر عمميػػات السػػبر 
عػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػتوى الحقيقػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػبعض 

عػػػػػػف  يـالتبلمػػػػػػذة الوافػػػػػػديف النقطػػػػػػاع
 االلتحاؽ بالمدرسة فترة مف الزمف.

 ع التبلمذة عمى الشعب الموجودة.وز  -1
عمميػػات سػػبر لمعمومػػات التبلمػػذة  يػػتجر أ -2

الوافػػػػػػػديف مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ معممػػػػػػػػي الاػػػػػػػػفوؼ 
 بحضور المرشدة االجتماعية.

 -احتيػاط -ف عمى: الاػفوؼو وزع المعمم -3
 مناوبة.

 البػاقيالقسػـ و بعض الكتػب الجيػدة  تعوز  -4
 مف الكتب القديمة.

ع التبلمػػػػػذة بنػػػػػاًء عمػػػػػى نتػػػػػائج عمميػػػػػات وز  -5
االعتمػػػػػاد عمػػػػػى تػػػػػـ و  –سػػػػبر المعمومػػػػػات 

تحػػاف النيػػػائي فػػي تحديػػػد مػػا إذا كػػػاف االم
التمميػػػذ ينتقػػػؿ إلػػػى الاػػػؼ الػػػذي يميػػػو أو 

 يبقى في نفس الاؼ في العاـ التالي.
 

عقدت مجالس لممعمميف تـ فييػا  -1
تداوؿ أبرز المشكبلت الموجودة 

 في المدرسة وسبؿ حميا.
عقػػػدت مجػػػالس ألوليػػػاء األمػػػور  -2

تـ فييا تداوؿ مشػكبلت التبلمػذة 
 وسبؿ حميا.

 تضػػػػمنت معػػػػارض فنيػػػػةأقيمػػػػت  -3
رسػػػػػػػػومات ولوحػػػػػػػػات تػػػػػػػػـ فييػػػػػػػػا 
التركيػػػػز عمػػػػى مفيػػػػـو المواطنػػػػة 
وعمػػػػػػى التربيػػػػػػة الوطنيػػػػػػة وحػػػػػػب 

 الوطف.
 

مدرسة 
 االشتراكية

امدينة 
 جبمة 

12/5/ 
2013 

ازديػػػػاد أعػػػػداد التبلمػػػػذة فػػػػي المدرسػػػػة  -1
بسػػػػػػػػػػػػبب التبلمػػػػػػػػػػػػذة الوافػػػػػػػػػػػػديف مػػػػػػػػػػػػف 

 المحافظات األترى.
تػػػػػأتر فػػػػػي التحػػػػػاؽ بعػػػػػض التبلمػػػػػذة  -2

حتػػػػػػػػػى منتاػػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػػاـ بالمدرسػػػػػػػػػة 
 الدراسي أو نيايتو.

وجػػػػػود مشػػػػػكبلت قمػػػػػؽ وتػػػػػوؼ لػػػػػدى  -3
التبلمػػػػػذة الوافػػػػػديف وظيورىػػػػػا  تػػػػػبلؿ 

 المعمومات. عمميات سبر
نقػػػص فػػػي الكتػػػب المدرسػػػية البلزمػػػة  -4

 لتغطية احتياجات التبلمذة الوافديف.
وجػػػػػػػود عػػػػػػػدد كبيػػػػػػػر مػػػػػػػف المعممػػػػػػػيف  -5

 الوافديف مف محافظات أترى

التبلمػػػذة إلػػػى سػػػييؿ إجػػػراءات دتػػػوؿ ـ تتػػػ -1
 -المدرسػػػػػػػة حسػػػػػػػب ظػػػػػػػروؼ كػػػػػػػؿ تمميػػػػػػػذ

ع التبلمػػػػػػذة ووز  -قاعػػػػػات جديػػػػػدة فتتػػػػػاحوا
 عمى الشعب المدرسية.

 عمميات سبر لمعمومات التبلمذة. يتجر أ -2
التػػػوؼ والقمػػػؽ الموجػػػودة  التعامػػػؿ مػػػعتػػػـ  -3

 .مف قبؿ المرشدة لدى التبلمذة
لتػػػص قسػػػـ منيػػػا و  -كتػػػب قديمػػػة تعػػػوز  -4

 .في المدرسة معمماتالمف قبؿ 
الاػػػػػػػػػػػػفوؼ  -1ف عمػػػػػػػػػػػػى:و ع المعممػػػػػػػػػػػػوز  -5

بحسػػػػػػب: القػػػػػػدـ، والقػػػػػػدرة عمػػػػػػى المرحمػػػػػػة 
 -3وقسػػـ مناوبػػة فػػي الباحػػة.  -2الػػدنيا. 

 وقسـ احتياط.

 عقدت مجالس المعمميف.  -1
 ةعقػػػد مجمػػػس أوليػػػاء األمػػػور مػػػر  -2

: تػػـ فيػػو تػػداوؿ مشػػػكبلت ةواحػػد
 إيجاد حموؿ ليا.سبؿ التبلمذة و 
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عمي 
 القاضي

امدينة 
 جبمة 

12/5/ 
2013 

 عدد التبلمذة.أكثافة  -1
 نقص الكتب المدرسية. -2
تػػػػػأتر فػػػػػي التحػػػػػاؽ بعػػػػػض التبلمػػػػػذة  -3

 بالمدرسة.
 فػػػػائض وجػػػػودازيػػػػاد عػػػػدد المعممػػػػيف و  -4

 .منيـ
التبلمػػػذة الوافػػػديف بعػػػد  بعػػػضتسػػػرب  -5

 االنتساب إلى المدرسة.
 
 

 3عمػػػى الشػػػعب الموجػػػودة ا ع التبلمػػػذةوز  -1
 في المقعد أحيانًا .

 .كتب قديمة عمى التبلمذة الجدد تعوز  -2
 عمميات سبر لمعمومات لمتبلمذة. يتجر أ -3
االسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػف االتتاااػػػػػػػػػات تمػػػػػػػػػت  -4

 -لممعمميف الوافديف مثؿ االمغة االنكميزية 
ف عمػػػػػػى الاػػػػػػفوؼ حسػػػػػػب و ع المعممػػػػػػوز و 

فػػػػػػي  يـتعيػػػػػػيف الػػػػػػبعض مػػػػػػنتػػػػػػـ و  -القػػػػػػدـ
 وأ -التوجيػػو، والػػبعض مناوبػػة فػػي الباحػػة

أمػػف عمػػى بػػاب المدرسػػة مػػف الػػذكور مػػف 
 أجؿ الحالة األمنية.

عقػػد اجتمػػاع مجمػػس مدرسػػة تػػـ  -1
فيػػو توزيػػع الميػػاـ واألدوار عمػػى 

ى دورىػػػػـ المعممػػػػيف والتأكيػػػػد عمػػػػ
تعزيػػػز التربيػػػة الوطنيػػػة فػػػي  فػػػي

، وطػػػػػػػػػػػػػػػرح نفػػػػػػػػػػػػػػػوس التبلمػػػػػػػػػػػػػػػذة
المشػػػػػػػػكبلت الموجػػػػػػػػودة ضػػػػػػػػمف 

 .المدرسة ومشاركتيـ في حميا
 

عز الدين 
 القسام

امدينة 
 جبمة 

12/5 
/2013 

 عدد التبلمذة.كثافة أ -1
لمتبلمػػذة الموجػػوديف عػػدـ تقبػػؿ بعػػض  -2

 في المدرسة لمتبلمذة الوافديف الجدد.
نقػػػص فػػػي الكتػػػب المدرسػػػية البلزمػػػة  -3

 لتغطية التبلمذة الوافديف.
تأتر التحاؽ بعػض التبلمػذة الوافػديف  -4

بالمدرسػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػى منتاػػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػػاـ 
 .نيايتوالدراسي أو 

 بيف التبلمذة. عنؼالنتشار ا -5
 ازدياد الفوضى في المدرسة. -6
عػػػػض التبلمػػػػذة إلػػػػى تذبػػػػذب التحػػػػاؽ ب -7

 لبعض.ا تسربالمدرسة و 

ع التبلمػػػػػػػػذة عمػػػػػػػػى الشػػػػػػػػعب الموجػػػػػػػػودة وز  -1
تمميػػػػػػذ  52بعضػػػػػػيا أاػػػػػػبح فييػػػػػػا العػػػػػػددو 
 في المقعد .3ا

 كتب قديمة عمى التبلمذة. تعوز  -2
 .لمتبلمذةعمميات سبر  بتجر أ -3
االسػػػػػػػتعانة بالمرشػػػػػػػدة االجتماعيػػػػػػػة تمػػػػػػػت  -4

 نػػػؼوبأوليػػػاء األمػػػور فػػػي حػػػؿ مشػػػاكؿ الع
العدوانيػػػػػػة مػػػػػػع ذلػػػػػػؾ لػػػػػػـ تحػػػػػػؿ مشػػػػػػكمة و 
 موجودة.ال

 تامة عمى الفوضى.السيطرة ال لـ تتـ -5
 

عقػػد مجمػػس لممعممػػيف االحتيػػاط  -1
 -ومجمس لممعمميف الاػفوؼ -

ىػػػػػػػػػذه المجػػػػػػػػػالس  وزعػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي
تػػػػػـ و  الميمػػػػػات عمػػػػػى المعممػػػػػيف

 .تداوؿ المشكبلت
 عقػػػد مجمػػػس ألوليػػػاء األمػػػور تػػػـ -2

األتػػػػذ و تػػػػداوؿ المشػػػػكبلت  فييػػػػا
 المبلئـ. حؿبآرائيـ حوؿ ال

 أقيمت معارض فنية. -3

ياسين 
شعبان 
 سعيد

امدينة 
 جبمة 

13/5 

 عدد التبلمذة.كثافة أ -1
لتحػػػػػػػػػػػاؽ بعػػػػػػػػػػػض التبلمػػػػػػػػػػػذة اتػػػػػػػػػػأتر  -2

 بالمدرسة.
 النقص في الكتب المدرسية. -3

 -ع التبلمػػػػػػذة عمػػػػػػى الشػػػػػػعب الموجػػػػػػودةوز  -1
العمػػؿ عمػػى تػػـ و  -شػػعبة جديػػدة تحػػتفتاو 

تعزيػػػػز ثقػػػػتيـ نفسػػػػيات التبلمػػػػذة و تحسػػػػيف 
مػػػػػذاكرة أوليػػػػػة  يػػػػػتجر أوكػػػػػذلؾ  -بأنفسػػػػيـ

تجريبية ليػـ لتبلفػي مشػكبلت القمػؽ لػدييـ 
ودمجيـ في الجو الدراسي وبعدىا بأسػبوع 
مػػػػذاكرة أساسػػػػية يػػػػتـ األتػػػػذ بيػػػػا كمعيػػػػار 

قػومي الوجيػو تتـ التركيز عمػى ال -1
 دائـ لمتبلمذة التربوي الو 

 تعػػػػػػػيداء ووز ـ أبنػػػػػػػاء الشػػػػػػػكػػػػػػػر  -2
 بعض اليدايا الرمزية عمييـ.

تػػداوؿ للس معممػػيف: امجػػعقػػدت  -3
يجاد حموؿ ليا.  المشكبلت وا 

ألولياء األمػور تػـ واحد مجمس و  -4
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 لتحايؿ التبلمذة. 2013/
 عمميات سبر لمعمومات لمتبلمذة. يتجر أ -2
 .كتب قديمة عمى التبلمذة تعوز  -3

فيػػػو تػػػػداوؿ المشػػػكبلت المتعمقػػػػة 
 بالتبلمذة وسبؿ حميا.

 فنية.المعارض أقيمت ال -5

مدرسة 
البرازين 
اريؼ 
 جبمة 

15/5/ 
2013 

ازديػػػػػاد عػػػػػدد التبلميػػػػػذ بشػػػػػكؿ بسػػػػػيط  -1
 تااة الاؼ األوؿ.

عػػػف االلتحػػػاؽ التبلمػػػذة تػػػأتر بعػػػض  -2
بالمدرسة حتػى منتاػؼ العػاـ وتػدني 
مسػػػػػتويات الػػػػػبعض نتيجػػػػػة االنقطػػػػػاع 

 عف المدرسة فترة طويمة.
 عدد المعمميف.كثافة أ -3
 الكتب المدرسية. نقص -4

عمػػػػػػى الاػػػػػػفوؼ  التبلمػػػػػػذة الوافػػػػػػدوف وزع -1
 في نفس المقعد . 3الموجودة ا

 عمميات سبر لمعمومات التبلمذة. يتجر أ -2
 -ع قسػػػـ مػػػف المعممػػػيف عمػػػى الاػػػفوؼوز  -3

والقسػـ اآلتػر  -وقسـ احتياط حسب القػدـ
 مناوبة في الباحة.

 .ةؼ التبلمذة بشراء الكتب المدرسيكم -4

لػـ تعقػد مجػالس معممػػيف أو  -1
مػػػػػػػػػػور أمػػػػػػػػػػا مجػػػػػػػػػػالس أوليػػػػػػػػػػاء أ

االتاػػاؿ بأوليػػاء أمػػور التبلمػػذة 
كػػػػاف يػػػػتـ بشػػػػكؿ فػػػػردي لتػػػػداوؿ 

 مشكبلت التبلمذة وحميا.

مدرسة 
الوافدون 
 األولى

امدينة 
 البلذقية 

19/5/ 
2013 

شػػبكة أتبػػار البلذقيػة عمػػى موقػػع التوااػػؿ ة عػػف مشػػروع تطػػوعي بالتعػاوف بػػيف االمدرسػػة عبػار  لمحــة عــن المدرســة:
ىػي عبػارة عػف  -الموقػع: المدينػة الرياضػية -ومكتبة األطفػاؿ العموميػة فػي المركػز الثقػافي االجتماعي الفيس بوؾ، 

عػدد التبلمػذة أكثػر مػف  -تضـ افوؼ مف الروضة حتػى الاػؼ التاسػع ىنػاؾ اػؼ لمحػو األميػة -مدرسة مسائية
فاػؿ الدراسػي الثػاني الفاؿ الدراسي األوؿ كاف المشروع بالكامؿ تطػوعي نظمتػو مديريػة التربيػة فػي ال -تمميذ 700

 وعينت مدير لممدرسة.
 أبرز المشكالت: 

قاعد لمتبلمذة يجمسوف لـ يكف ىناؾ م ،ة عف االة كبيرة ضمت جميع الافوؼعبار دراسية فيي فر افوؼ اعدـ تو 
 عدـ توفر كتب مدرسية.، بيف الافوؼ جدراف تفاؿبسبب عدـ وجود  كبيرة ضجة، وجود العمى األرض

الاػػػالة بػػػألواح ليسػػػت ذات جػػػودة عاليػػػة تناسػػػب البيئػػػة التعميميػػػة المفػػػروض توفرىػػػا  متقسػػػ اتبعػػػت:اإلجػػػراءات التػػػي 
 تفاؿ بيف الاؼ واآلتر.

 مديرية التربية. -المحافظة مدارس -تبرعات المغتربيف توفير الكتب مف تبلؿ: تـ 
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  ;الممحق )
 بصورتيا النيائيةفي مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي استبانة األزمات التربوية 

 تحية وبعد

الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة  التربوية في مدارسزمات األإلى تحديد  الحالية االستبانة تيدؼ
قيؽ اليدؼ الرئيسي البلذقية التي تزايدت بسبب األزمة الحالية في الببلد أو نتجت عنيا، وذلؾ كتطوة أولية لتح

لحمقة مف الدراسة وىو معرفة مدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس ا
 لية ألغراض البحث العممي فقط.المستتدمة في الدراسة الحااألولى مف التعميـ األساسي. والبيانات 

األحداث المتتابعة تسبب درجة عالية مف التوتر وتقود إلى نتائج نقطة تحوؿ في سمسمة مف وتعرف األزمة بأنيا: 
 غالبًا ما تكوف غير مرغوبة وبتااة في حالة عدـ وجود استعداد ليا أو قدرة عمى مواجيتيا.

فيما يمي أقدـ لسيادتكـ بالعمود األيمف عرضًا لؤلزمات التي تتطمب المواجية  إرشادات اإلجابة عن االستبانة:
 المدرسة بالتعاوف مع اإلدارات العميا والجيات المعنية أو الميتمة بالعممية التربوية.  الحاسمة مف

والمطموب إعطاء تقييـ مف واقع رؤيتؾ ومبلحظاتؾ حوؿ درجة وجود ىذه األزمات في المجتمع المدرسي بفعؿ 
 الوضع الحالي الذي واجو الببلد.

 

 تتفؽ مع وجية نظرؾ. الرجاء وضع عبلمة ا        أماـ اإلجابة التي 

 

 ة:البيانات الرئيس

 مدير            معاوفمدير                          المسمى الوظيفي:

                         

 موجو تربوي                 مرشد اجتماعي                    معمـ                              

 

 المعمومات ستحظى بالسرية التامة ولف تستتدـ إال ألغراض البحث العممي.ونحيطكـ عممًا أف ىذه 

 

 

 ولكـ جزيؿ الشكر...

 الطالبة الباحثة: رشا ناار
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 عالية متوسطة منخفضة في المجتمع المدرسيالتربوية األزمات  
    انتشار حاالت العنؼ بيف التبلمذة.  .0
    ارتفاع  حاالت السرقة بيف التبلمذة.  .2
    األسمحة اأداة حادة_ أو بندقية_ .. .حمؿ   .3
    تسرب التبلمذة نتيجة األوضاع االستثنائية لذوييـ.  .4
    الغياب المتكرر لدى التبلمذة.  .5
    اعوبات تعّمـ اعامة_ أو تااة... .  .6
    ية ا اعتداء_ أو تحرش.... .النوعالمشكبلت   .7
    وفاة أحد الوالديف المفاجئ.  .8
    أو التوؼ_ أو القمؽ الدائـ..  لدى بعض التبلمذة. وجود االحزف_  .9

    قمة تكيؼ التبلمذة الوافديف مع البيئة المدرسية الجديدة.  .01
    أزمات احية االقمؿ_ والجرب_ واألمراض معدية.. .  .00
اتػػتبلؼ المفػػاىيـ والرمػػوز الوطنيػػة لػػدى التبلمػػذة اَعمَػػـ_ استشػػياد_ وحػػدة وطنيػػة_ جنػػدي_   .02

 .. . نظاـ_ معارضة
   

    تراجع المبادئ األتبلقية لدى التبلمذة االتعاوف_ والتسامح_ والماالحة.. .  .03
    كثافة أعداد التبلمذة.  .04
    تعرض المدرسة لمحرائؽ.  .05
    حوادث اإلرىاب المتكررة ا انفجار_ أو قذيفة_ أو ىجـو مسمح.... .  .06
    تعرض باص التبلمذة لمحوادث.  .07
    البناء المدرسي لمشروط الاحية انظافة المرافؽ_ والتيوية_ واإلضاءة.. .عدـ مراعاة   .08
    عدـ توافر الايانة المستمرة لػ ا شبكة المياه_ والكيرباء..  في المدرسة.  .09
    كثافة أعداد المعمميف في المدرسة.  .21
 النقص في أعداد المعمميف.  .20

 
   

    الغياب المتكرر لممعمميف.  .22
    مستوى كفاءة المعمميف.انتفاض   .23
    .عدـ قدرة المعمميف عمى التكي ؼ مع الاعوبات المفاجئة  .24
    اإلدارة.ضعؼ التعاوف بيف المعمميف و   .25
    التبلفات بيف المعمميف.  .26
    انعداـ الثقة بيف المعمميف.  .27
    ومعارض.. .انتشار ظاىرة التكتبلت بيف المعمميف عمى أساس اريؼ، ومدينة_ مؤيد،   .28
    قمة التوااؿ بيف المعمميف وأولياء األمور.  .29
    إساءة المعمميف معاممة التبلمذة الفظيَا_ جسميًا.. .  .31
    نقص الكتب المدرسية.  .30
    عدـ مواكبة التطورات العممية في المناىج.  .32
    الغش في االمتحانات.  .33
    ِقبؿ المعمميف.اعتماد طرائؽ اتدريس_ وتقويـ  تقميدية مف   .34
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    غياب التبلمذة عف االمتحانات.  .35
    عدـ قدرة االمتحانات عمى قياس المستوى الحقيقي لمتبلمذة.  .36
    ثغرات وأتطاء في عمميات السبر لمتبلمذة الوافديف.  .37
    اعوبة مفاىيـ المناىج.  .38
    ضتامة حجـ المناىج.  .39
    أتطاء في المناىج اعممية_ ولغوية .  .41
    مف تعرضيـ لمتطر. تردد األىؿ في إرساؿ أطفاليـ إلى المدرسة توفاً   .40
    عدـ تمكف األىؿ مف توفير مستمزمات الدراسة ألطفاليـ.  .42
    عدـ ثقة المجتمع بالمدارس الحكومية.  .43
    عدـ رضا المجتمع عف المناىج الحالية.  .44
    عدـ تقدير المجتمع لمينة المعمـ.  .45
    عمى التتطيط لمواجية األزمات.قدرة المدير   .46
    مرونة المدير في معالجة القضايا التعميمية والتربوية.  .47
    افتقاد المدير ميارة اتتاذ القرارات.  .48
    تكيؼ وتبلـؤ المدير مع األوضاع الطارئة في مدرستو.  .49
    إدارة المدير لموقت.  .51
    نقص اإلمكانات المادية البلزمة إلدارة األزمات.  .50
    سيادة عبلقات إنسانية سيئة ضمف المدرسة.  .52
    التعاوف بيف اإلدارة والمجتمع المحمي.  .53
    ضعؼ اتااؿ اإلدارة المدرسية باإلدارات التربوية العميا امديريات_ أو وزارت .  .54

 
 

 

 ٌرجى إضافة أزمات أخرى من وجهة نظرك غٌر موجودة فً بنود االستبانة السابقة: 

0- ...................................... 

2- ...................................... 

 

 

 شكرًا لدعمكم وتعاونكم وتقبموا مني فائق االحترام والتقدير.

 

 

 الطالبة الباحثة: رشا ناصر
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  >الممحق )
 النيائيةاستبانة أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية ومعوقاتو بصورتيا 

 

تحية طّيبة وبعد...: المدير المحترممعاون   السيد المدير/ 

تقـو الطالبة الباحثة بإجراء دراسة بيدؼ الحاوؿ عمى درجة الماجستير في تربية الطفؿ بعنواف امدى تطبيؽ 
األساسي "دراسة أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات التربوية لدى مديري مدارس الحمقة األولى مف التعميـ 

 ميدانية في محافظة البلذقية" .

وتيدؼ ىذه االستبانة لمتعّرؼ إلى مدى تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلداري في إدارة األزمات داتؿ مدارس الحمقة 
 .معاونييـاألولى مف التعميـ األساسي مف وجية نظر مديري ىذه المدارس و 

 وفيما يمي تعريؼ لمجموعة مف الماطمحات:

هً كٍفٍت انخغهب ػهى األسمت باألدواث انؼهمٍت اإلدارٌت انمخخهفت وكٍفٍت حجىب سهبٍاحها واالسخفادة  األزمات:إدارة 

مه إٌجابٍاحها، وهً حىطىي ػهى انخىبؤ باألسماث انمحخمهت واألسماث انحانٍت وححذٌذ أسبابها وانؼىامم انمؤثزة فٍها 

 واسخخذاو انمىارد انالسمت نهخؼامم مؼها.
رفع قدرة مدير المدرسة عمى اإلتياف بأفكار أو حموؿ أو أساليب عمؿ مبتكرة يمكف أف تسيـ في  ع اإلداري:اإلبدا

يجاد الحموؿ المبتكرة لممشكبلت.فعالية األ  داء اإلداري مف تبلؿ التجاوب المبدع مع المواقؼ المتتمفة وا 

 أنثى                 ذكر:    النوعالبيانات األساسية: 

 ............. العمر:

 رمديمعاوف                  مدير المسمى الوظيفي:

 معيد إعداد معمميف          دبمـو تأىيؿ تربوي المؤىل العممي والتربوي:

 إجازة جامعية         االتتااص: ................. دراسات عميا        االتتااص: ................         

 .................       الخبرة في مجال اإلدارة:عدد سنوات 

 لـ يتضع لدورات تدريبية           ت تدريبيةاتضع لدور  الدورات التدريبية في مجال اإلدارة:

 مدينة            ريؼ المدرسة: كانم

 التي تتفؽ مع وجية نظرؾ.   أماـ اإلجابة  الرجاء وضع عبلمة ا    إرشادات اإلجابة عن االستبانة:

 ونحيطكـ عممًا أف ىذه المعمومات ستحظى بالسرية التامة ولف تستتدـ إال ألغراض البحث العممي.

 ولكم جزيل الشكر...  الطالبة الباحثة: رشا ناصر
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 أتعامؿ مع األزمات التي تعاني منيا المدرسة باإلجراءات اآلتية:

 أبدا   نادزا   أحيانا   غانبا   دائما   إدارة األزمات

      أضع قائمة باألزمات الحالية واألزمات التي يمكف أف تحدث في المدرسة مستقببًل.  11
      لمتعامؿ معيا.  المديرية_ أو الوزارةا أحّوؿ األزمات إلى اإلدارات العميا  21
      أطمع عمى التجارب الجديدة في مجاؿ إدارة األزمات المشابية.  31
      بيانات شاممة إلمكانات المدرسة االبشرية والمادية  وتحديثيا باستمرار.يتـ تاميـ قاعدة   41
      أحرص عمى ايانة األجيزة الموجودة في المدرسة ا الياتؼ_ أو الحاسب...  باستمرار.  51
      أنفذ الحموؿ الجاىزة الاادرة عف اإلدارات العميا االمديرية_ أو الوزارة .  61
      تبعًا لدرجة تطورتيا.أتعامؿ مع األزمات   71
      أتفي األزمات وأدعي سبلمة الوضع في المدرسة.  81
      عمؿ إلدارة األزمات في المدرسة./فريؽ_ أو ِفرؽ/أشكؿ   91
      العمؿ إلدارة األزمات. /فريؽ_ أو ِفرؽ /أفّوض ابلحيات إدارية كافية لػ  111
      أسبابيا_ واألطراؼ ذات العبلقة بيا.. . أجمع معمومات كافية ودقيقة عف األزمة الحالية ا  111
      نستفيد مف تجارب المدارس األترى في التعامؿ مع األزمة.  121
      أحدد أىداؼ إدارة األزمة بدقة.  131
      نحدد مستمزمات إدارة األزمة االمادية_ والبشرية .  141
      أشّرؼ عمى  تنفيذ تطة إدارة األزمة الموضوعة.  151
      حار األزمة في نطاؽ محدد ضمف المدرسة.أحاوؿ   161
أقـو بالمياـ الموكمة إلي في أثناء حدوث األزمة مثؿ االتااؿ بػ: اأولياء األمور_ أو عماؿ   171

 الايانة.. .
     

      عند التعامؿ مع األزمة. سريعةأتتذ قرارات   181
      أحرص عمى عدـ نشر الشائعات عند الحديث عف األزمة.  191
      أستشير أىؿ التبرة في: ااإلدارة _ أو اإلرشاد االجتماعي...  في أثناء إدارة األزمة.  211
      أعمؿ عمى رفع الروح المعنوية لدى العامميف في المدرسة لمواجية األزمة.  211
      أستثمر اإلمكانات البشرية المتاحة في المدرسة الحتواء األزمة.  221
      المتاحة في المدرسة الحتواء األزمة.أستثمر اإلمكانات المادية   231
      أقّيـ التطط التي استتدمت لمتعامؿ مع األزمة في المدرسة.  241
      أسّجؿ التطوات واإلجراءات التي اتتذت في أثناء التعامؿ مع األزمات.  251
      أضع توايات ومقترحات لتبلفي حدوث األزمات في المستقبؿ.  261
      لمواجية األزمات المستقبمية.أضع تطط طوارئ   271

      تحميل العوامل المؤثرة
      وّاؼ األزمة التي تعاني منيا المدرسة بشكؿ دقيؽ.ن  281
      ضع تاورًا لوضع المدرسة في حاؿ استمرار األزمة باالزدياد.ن  291
      ضع تاورًا لوضع المدرسة في حاؿ تمت إدارة األزمة بالشكؿ المناسب.ن  311
      ناقش المشكبلت الناجمة عف األزمة مع المشاركيف في االجتماعات.ن  311
      ناقش كؿ عامؿ مف العوامؿ المسببة لؤلزمة مع المشاركيف في االجتماعات.ن  321
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نحدد جميع العوامؿ الداتمية المؤثرة باألزمة مثؿ: ااإلمكانات المادية والبشرية_ وضع المبنى   331
 المدرسي.. .

     
      جميع العوامؿ التارجية المؤثرة باألزمة مثؿ: االقوانيف_ اتجاىات أولياء األمور.. .نحدد   341
      نحدد مستمزمات إدارة األزمة االمادية_ والبشرية .  351
التي يمكف أف تسيـ في إدارة األزمة ادعـ المجتمع المحمي_ التزاـ  مساعدةنحدد العوامؿ ال  361

 اإلدارات العميا.. . 
     

التي تفاقـ األزمة وتضعؼ األفكار المقترحة اقمة المعمومات_ ضعؼ  معيقةنحدد العوامؿ ال  371
 تعاوف الكادر.. 

     
      التي مف شأنيا تحسيف الوضع في المدرسة. مساعدةعّزز العوامؿ الن  381
      زيميا.نالتي تفاقـ الوضع في المدرسة و  معيقةضعؼ العوامؿ الن  391
      جديدة قد ُتحسف الوضع في المدرسة. مساعدةبحث عف عوامؿ ن  411
      قّيـ الوضع في المدرسة باستمرار مف أجؿ تحسينو.ن  411

      العصف الذىني
      أضع العديد مف األفكار إلدارة األزمة حتى تارج أوقات الدواـ.  421
      األزمة.أجمع األفكار مف األشتاص المحيطيف بي في االمنزؿ_ أو العمؿ..  إلدارة   431
      أسجؿ جميع األفكار التي توامت إلييا أو جمعتيا.  441
      أقّوـ األفكار التي قمت بتسجيميا في ضوء معايير معينة االكمفة_ والفترة الزمنية... .  451
مكاناتيا.  461       أتتار األفكار المناسبة لوضع المدرسة وا 
      جديدة لؤلزمات.أشارؾ في إعداد اجتماعات تااة إليجاد حموؿ   471
أدعو إلى االجتماعات ممثبًل عف كؿ طرؼ مف األطراؼ ذات العبلقة باألزمة اأولياء   481

 األمور_ أو المعمميف.. .
     

      أدعو إلى االجتماعات بعض األفراد ال امة مباشرة ليـ باألزمة.  491
اليدوء_ المقاعد أتتار غرفة مبلئمة الجتماعات إدارة األزمة مف حيث: ااإلضاءة_   511

 المريحة.... .
     

أحرص عمى تأميف الوسائؿ البلزمة إلنجاز اجتماعات إدارة األزمة االموح المناسب_ األوراؽ   511
 _األقبلـ.. .

     
       أحرص عمى وجود أجواء مف التعاوف والمحبة بيف األفراد في االجتماعات.  521
      األفكار المقترحة عمى االموح_ أو األوراؽ .أو أحد المشاركيف بتدويف معاوني أكمؼ   531
      أناقش المشكبلت الناجمة عف األزمة مع المشاركيف في االجتماعات.  541
      أناقش كؿ عامؿ مف العوامؿ المسببة لؤلزمة مع المشاركيف في االجتماعات.  551
      في االجتماعات.أشّجع األفراد عمى اقتراح كؿ ما لدييـ مف أفكار حوؿ إدارة األزمة   561
      أىتـ بالحاوؿ عمى أكبر قدر مف األفكار بغض النظر عف فاعميتيا.  571
      أحكـ عمى فاعمية كؿ فكرة مباشرة بعد اقتراحيا مف قبؿ المشاركيف.  581
      أتتار مجموعة مف المشاركيف في اجتماعات إدارة األزمة لتقييـ األفكار المقترحة.  591
_ أو يوميف.. .أحدد مواعيد   611       جديدة الجتماعات تااة بتقييـ األفكار بعد اساعة_ أو يـو
نرتب األفكار في اجتماعات التقييـ وفؽ معايير معينة مثؿ: االكمفة_ والفترة الزمنية_   611

 وميارات التنفيذ.. .
     

      نقبؿ األفكار المرضية مف تبلؿ اجتماعات التقييـ.  621
      تبلقي إجماع المشاركيف في اجتماعات التقييـ.أتبنى األفكار التي   631
      أتتار األفكار بنفسي في حاؿ عدـ وجود اإلجماع عمييا مف قبؿ المشاركيف.  641
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عند قيامؾ بإدارة األزمات التي تعترضؾ في المدرسة قد تواجيؾ بعض المعوقات لذلؾ نرجو منؾ التفضؿ بتحديػد وجيػة نظػرؾ حػوؿ 
 وجود ىذه المعوقات:

 شكرًا لدعمكم وتعاونكم وتقبموا مني فائق االحترام والتقدير.                             

 الطالبة الباحثة: رشا ناصر      

 أبدا   نادزا   أحيانا   غانبا   دائما   معوقات اإلبداع اإلداري:

 معوقات شخصية
      أواجو اعوبة في إيااؿ أفكاري لآلتريف.  11
      التعبير عف آرائي مف تبلؿ االجتماعات المدرسية. أتردد في  21
      أحتاج إلى تأىيؿ أعمؽ في مجاؿ إدارة األزمات.  31
      أتجنب المتاطرة بتجريب أساليب جديدة في العمؿ.  41
      أفضؿ األساليب التقميدية في اإلدارة.  51
      اعوبة االطبلع عمى المستجدات في مجاؿ إدارة األزمات.  61

      معوقات بيئية
انقطاع أغمب العامميف في المدرسة عف متابعة أحدث المستجدات في مجاؿ   71

 .األزمات إدارة
     

      انتفاض مستوى أداء العامميف في المدرسة.  81
      قمة تقدير المجتمع المحمي لئلنجازات التي تحققيا المدرسة.  91
      المدرسة.نقص الموارد والتجييزات المتوافرة في   111
      ضعؼ التعاوف بيف المجتمع المحمي واإلدارة المدرسية.  111
      إحجاـ المجتمع المحمي عف المشاركة في إدارة األزمات المدرسية.  121

      معوقات تنظيمية
      ضغوط العمؿ وضيؽ الوقت.  131
      بحذافيرىا.ألتـز بالقوانيف والموائح الاادرة عف االوزارة_ أو المديرية    141
      تجاىؿ إشراؾ المجتمع المحمي في إدارة األزمات المدرسية.  151
       قمة التوااؿ مع اإلدارات التربوية العميا امديرية_ أو وزارة .  161
ضعؼ التنسيؽ والتتطيط المشترؾ وتبادؿ المعمومات مع اإلدارات العميا   171

 امديرية_ أو وزارة . 
     

      اإلدارية التي أتمتع بيا.تقميص الابلحيات   181
      قمة الدورات التدريبية في مجاؿ اإلدارة.  191
      اضطراب الوضع األمني في الببلد.  211
      جمود األنظمة والقوانيف اإلدارية.  211
      الحموؿ الجاىزة الاادرة عف اإلدارات العميا امديرية_ أو وزارة .  221

231  
 ياامديرية_ وزارة  في تقدير اإلنجازات التي تحققتقاير اإلدارات التربوية العميا 

 المدرسة.
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  =الممحق )
 ( مؼامم االحساق انداخهي السخبانت حىاجد األشماث في انمجخمغ انمدزسي انمىجهت9جدول )

 إنى أفساد انؼينت االسخطالػيت في مدازس انحهقت األونى من انخؼهيم األساسي في محافظت انالذقيت 

 إذا حرف انبند أنفا كسونباخ حسابط انمجمىع حسابط انبند مغ إذا حرف انبند اخخالف انثباث إذا حرف انبند مخىسط انثباث انسقم

91  90.00 69.086 0.000 0.747 

:1  91.97 68.599 0.166 0.745 

;1  91.94 68.968 0.016 0.747 

<1  91.75 68.593 0.041 0.748 

=1  91.67 63.600 0.408 0.733 

>1  91.58 64.936 0.287 0.739 

?1  91.42 66.993 0.101 0.749 

@1  91.25 63.450 0.305 0.738 

A1  91.00 66.000 0.148 0.747 

981  90.58 63.507 0.384 0.733 

991  91.92 68.364 0.139 0.745 

9:1  90.53 62.085 0.525 0.726 

9;1  92.00 69.086 0.000 0.747 

9<1  90.03 69.285 -0.082 0.748 

9=1  90.72 59.749 0.557 0.721 

9>1  90.44 64.311 0.453 0.733 

9?1  91.53 66.999 0.193 0.743 

9@1  91.61 65.844 0.270 0.740 

9A1  90.31 67.304 0.175 0.744 

:81  90.31 65.418 0.325 0.738 

:91  90.28 66.835 0.186 0.744 

::1  91.94 68.397 0.105 0.746 

:;1  91.69 66.218 0.223 0.742 

:<1  90.92 64.936 0.269 0.740 

:=1  92.00 69.086 0.000 0.747 

:>1  91.42 62.936 0.371 0.734 

:?1  91.75 66.821 0.289 0.741 

:@1  90.44 67.340 0.111 0.747 

:A1  91.72 67.806 0.143 0.745 

;81  91.47 68.599 0.019 0.750 

;91  90.28 68.149 0.079 0.747 

;:1  91.50 68.143 0.057 0.749 

;;1  92.00 69.086 0.000 0.747 

;<1  91.39 66.416 0.196 0.743 

;=1  91.56 68.883 -0.024 0.753 

;>1  91.36 65.494 0.308 0.738 

;?1  91.75 67.964 0.106 0.746 

;@1  91.72 67.863 0.113 0.746 

;A1  90.58 66.193 0.234 0.742 

<81  91.97 68.942 0.042 0.747 

<91  91.19 65.933 0.273 0.740 

<:1  90.47 66.656 0.187 0.744 

<;1  91.08 65.736 0.221 0.742 

<<1  90.42 66.364 0.217 0.742 

<=1  91.92 68.993 0.003 0.748 

<>1  91.89 68.616 0.070 0.747 

<?1  91.97 68.885 0.063 0.747 
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<@1  91.17 64.886 0.288 0.739 

<A1  91.97 68.885 0.063 0.747 

=81  91.72 68.149 0.097 0.746 

=91  90.17 67.571 0.179 0.744 

=:1  91.72 67.463 0.161 0.744 

=;1  91.61 68.016 0.101 0.746 

=<1  91.39 66.473 0.258 0.741 

 
 لمحور إدارة األزمات التربوية الموجو  معامل االتساق الداخمي 2جدول )

 معاونييمالالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة من مديري مدارس الحمقة ستطالعية إلى أفراد العينة اال
 متوسط الثبات الرقم

 إذا حذف البند
 اختالف الثبات
 إذا حذف البند

 ترابط البند مع
 ترابط المجموع

 ألفا كرونباخ
 إذا حذف البند

91  261.62 404.689 0.326 0.873 

:1  261.98 408.959 0.182 0.876 

;1  261.22 414.747 0.17 0.875 

<1  261.26 398.237 0.438 0.871 

=1  260.64 415.419 0.13 0.876 

>1  263.18 415.947 0.091 0.877 

?1  261.16 395.321 0.591 0.869 

@1  261.70 407.194 0.273 0.874 

A1  260.60 410.286 0.32 0.873 

981  261.38 412.567 0.158 0.876 

991  260.70 408.786 0.364 0.873 

9:1  260.70 406.296 0.413 0.872 

9;1  260.86 410.449 0.322 0.873 

9<1  260.98 421.979 -0.027 0.878 

9=1  260.56 413.394 0.329 0.873 

9>1  260.58 413.310 0.239 0.874 

9?1  260.46 418.131 0.144 0.875 

9@1  261.34 430.719 -0.212 0.881 

9A1  260.68 415.038 0.161 0.875 

:81  260.80 411.918 0.235 0.874 

:91  260.52 405.561 0.523 0.871 

::1  260.54 414.131 0.301 0.874 

:;1  260.58 415.310 0.234 0.874 

:<1  260.78 408.175 0.373 0.872 

:=1  261.40 407.673 0.384 0.872 

:>1  261.14 398.613 0.563 0.87 

:?1  261.72 409.144 0.266 0.874 

:@1  260.54 407.274 0.528 0.871 

:A1  260.56 409.190 0.452 0.872 

;81  260.74 407.707 0.385 0.872 

;91  260.66 407.086 0.479 0.872 

;:1  260.56 409.231 0.45 0.872 

;;1  260.62 410.975 0.423 0.873 

;<1  260.72 409.757 0.446 0.872 

;=1  260.70 406.296 0.413 0.872 
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;>1  260.70 407.112 0.478 0.872 

;?1  260.68 406.957 0.432 0.872 

;@1  260.48 411.071 0.474 0.872 

;A1  260.54 408.376 0.409 0.872 

<81  260.50 412.255 0.414 0.873 

<91  260.54 412.539 0.392 0.873 

<:1  260.96 403.549 0.465 0.871 

 
 لمحور إدارة األزمات التربوية الموجو  معامل االتساق الداخمي 2جدول )تابع لم

 معاونييمالالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة من مديري مدارس الحمقة ستطالعية إلى أفراد العينة اال
 متوسط الثبات الرقم

 إذا حذف البند
 اختالف الثبات
 إذا حذف البند

 ترابط البند مع
 ترابط المجموع

 ألفا كرونباخ
 إذا حذف البند

<;1  261.36 410.113 0.231 0.874 

<<1  260.98 406.224 0.444 0.872 

<=1  261.20 409.837 0.265 0.874 

<>1  260.80 409.510 0.325 0.873 

<?1  261.06 403.119 0.404 0.872 

<@1  260.86 405.225 0.397 0.872 

<A1  262.22 391.767 0.507 0.87 

=81  260.88 398.108 0.548 0.87 

=91  260.82 400.844 0.52 0.87 

=:1  260.48 410.500 0.44 0.872 

=;1  261.08 406.034 0.345 0.873 

=<1  260.66 407.086 0.479 0.872 

==1  260.56 409.231 0.45 0.872 

=>1  260.62 412.444 0.326 0.873 

=?1  261.10 405.929 0.33 0.873 

=@1  262.90 422.827 -0.05 0.879 

=A1  261.10 411.561 0.211 0.875 

>81  261.40 399.878 0.414 0.871 

>91  261.12 400.516 0.42 0.871 

>:1  263.08 436.442 -0.307 0.884 

>;1  261.08 409.381 0.212 0.875 

><1  262.40 423.592 -0.065 0.882 
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 لمحور أساليب االبداع االبداعي الموجو  معامل االتساق الداخمي 3جدول )
 معاونييمالالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة من مديري مدارس الحمقة ستطالعية إلى أفراد العينة اال

 الثباتمتوسط  الرقم
 إذا حذف البند

 اختالف الثبات
 إذا حذف البند

 ترابط البند مع
 ترابط المجموع

 ألفا كرونباخ
 إذا حذف البند

91  149.76 169.819 0.533 0.832 

:1  149.78 170.951 0.463 0.834 

;1  149.96 171.345 0.328 0.836 

<1  149.88 168.761 0.532 0.832 

=1  149.78 170.706 0.478 0.833 

>1  149.84 171.443 0.478 0.834 

?1  149.94 169.894 0.544 0.832 

@1  149.92 168.769 0.431 0.833 

A1  149.92 168.442 0.55 0.831 

981  149.90 168.255 0.499 0.832 

991  149.70 173.439 0.4 0.836 

9:1  149.76 172.676 0.303 0.837 

9;1  149.72 174.451 0.324 0.837 

9<1  149.76 174.472 0.315 0.837 

9=1  150.18 169.253 0.385 0.834 

9>1  150.58 169.596 0.296 0.837 

9?1  150.20 171.020 0.356 0.835 

9@1  150.42 172.779 0.211 0.839 

9A1  150.02 173.204 0.238 0.838 

:81  150.28 168.573 0.346 0.835 

:91  150.08 168.034 0.413 0.833 

::1  151.44 159.598 0.507 0.83 

:;1  150.10 165.520 0.483 0.831 

:<1  150.04 167.631 0.437 0.833 

:=1  149.70 172.949 0.38 0.835 

:>1  150.30 167.765 0.388 0.834 

:?1  149.88 168.761 0.532 0.832 

:@1  149.78 170.706 0.478 0.833 

:A1  149.84 172.953 0.341 0.836 

;81  150.32 166.018 0.43 0.833 

;91  152.12 180.189 -0.067 0.849 

;:1  150.32 172.793 0.198 0.84 

;;1  150.62 163.302 0.464 0.831 

;<1  150.34 164.433 0.449 0.832 

;=1  152.30 187.643 -0.282 0.857 

;>1  150.30 171.398 0.195 0.841 

;?1  151.62 176.730 0.01 0.851 
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 الموجو اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق دون تحول التي لمحور المعوقات  معامل االتساق الداخمي 4جدول )
 معاونييمالالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة من مديري مدارس الحمقة ستطالعية إلى أفراد العينة اال

 متوسط الثبات الرقم
 إذا حذف البند

 اختالف الثبات
 إذا حذف البند

 ترابط البند مع
 ترابط المجموع

 ألفا كرونباخ
 إذا حذف البند

91  63.24 158.064 0.482 0.839 

:1  64.24 160.104 0.453 0.841 

;1  63.48 159.071 0.372 0.843 

<1  63.12 160.393 0.346 0.844 

=1  63.52 158.744 0.343 0.845 

>1  62.14 162.164 0.242 0.849 

?1  63.30 159.969 0.395 0.842 

@1  63.02 156.102 0.495 0.839 

A1  63.26 153.135 0.592 0.835 

981  63.34 152.433 0.558 0.836 

991  63.46 151.478 0.595 0.834 

9:1  63.02 161.040 0.277 0.847 

9;1  62.94 162.507 0.273 0.847 

9<1  63.30 158.745 0.408 0.842 

9=1  62.82 159.824 0.355 0.844 

9>1  63.10 157.806 0.454 0.84 

9?1  63.46 161.519 0.356 0.844 

9@1  63.24 155.370 0.507 0.838 

9A1  63.12 151.332 0.582 0.835 

:81  62.64 162.766 0.3 0.846 

:91  62.32 161.569 0.328 0.845 

::1  62.46 161.927 0.365 0.843 

:;1  62.58 161.881 0.292 0.846 
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 الموجو ، وأساليب اإلبداع اإلداريإدارة األزمات التربوية يلمحور  : معامالت الثبات باإلعادة 5الجدول )
 معاونييمالالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة من مديري مدارس الحمقة ستطالعية إلى أفراد العينة اال

 الرقم
 أساليب اإلبداع اإلداري :الثاني المحور إدارة األزمات األول: المحور

 الدرجة الكمية العصف الذىني :الثاني المجال تحميل العوامل المؤثرة :األول المجال
 2التطبيق 0التطبيق 2التطبيق 0التطبيق 2التطبيق 0التطبيق 2التطبيق 0التطبيق

91  112 112 66 66 85 85 151 151 

:1  107 107 58 58 74 74 132 132 

;1  107 106 53 53 83 83 136 136 

<1  110 107 68 64 86 86 154 150 

=1  103 105 65 64 88 88 153 152 

>1  110 111 66 62 84 84 150 146 

?1  118 118 67 66 95 95 162 161 

@1  114 118 69 65 75 75 144 140 

A1  122 122 65 63 86 84 151 147 

981  113 117 66 62 103 94 169 156 

991  104 108 49 48 82 82 131 130 

9:1  100 102 54 54 81 80 135 134 

9;1  119 122 70 65 98 88 168 153 

9<1  112 108 63 60 91 85 154 145 

9=1  97 94 62 62 80 80 142 142 

9>1  105 101 64 62 86 85 150 147 

9?1  119 119 70 65 99 99 169 164 

9@1  109 112 63 60 91 87 154 147 

9A1  111 111 62 61 92 84 154 145 

:81  97 97 56 56 79 78 135 134 

:91  125 126 70 66 95 92 165 158 

::1  99 105 64 60 93 93 157 153 

:;1  97 101 59 56 83 83 142 139 

:<1  115 117 66 63 85 85 151 148 

:=1  121 119 70 68 105 103 175 171 

:>1  113 112 64 62 96 94 160 156 

:?1  117 116 60 59 90 88 150 147 

:@1  84 81 61 62 80 74 141 136 

:A1  112 108 70 68 83 81 153 149 

;81  97 95 63 62 83 81 146 143 

;91  94 96 55 53 82 82 137 135 

;:1  107 105 67 67 101 100 168 167 

;;1  107 103 62 62 93 95 155 157 

;<1  113 111 70 68 87 88 157 156 

;=1  105 104 52 51 78 79 130 130 

;>1  119 116 70 68 101 95 171 163 

;?1  127 112 70 66 101 92 171 158 

;@1  123 109 70 59 105 100 175 159 

;A1  117 108 69 58 103 96 172 154 

<81  121 119 70 61 102 96 172 157 

<91  112 109 70 67 107 92 177 159 

<:1  118 118 70 66 105 91 175 157 

<;1  110 109 67 64 93 87 160 151 

<<1  105 104 54 53 79 86 133 139 

<=1  106 107 66 63 81 84 147 147 
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<>1  118 112 68 64 99 95 167 159 

<?1  118 111 61 55 79 74 140 129 

<@1  111 103 59 60 97 95 156 155 

<A1  119 112 61 60 98 96 159 156 

=81  120 116 65 62 99 99 164 161 

 
 الموجو اإلداري اإلبداع أساليب تطبيق دون تحول التي لمحور المعوقات : معامالت الثبات باإلعادة 6الجدول )

 معاونييمالالذقية، و األولى من التعميم األساسي في محافظة من مديري مدارس الحمقة ستطالعية إلى أفراد العينة اال

 الرقم
 معوقات األول: المجال

 شخصية
 معوقات تنظيمية الثالث: المجال معوقات بيئية الثاني: المجال

 الدرجة الكمية

 2التطبيق 0التطبيق 2التطبيق 0التطبيق 2التطبيق 0التطبيق 2التطبيق 0التطبيق
91  14 14 12 12 26 26 52 52 

:1  13 13 28 28 46 46 87 87 

;1  13 13 14 17 38 38 65 68 

<1  16 17 9 13 21 21 46 51 

=1  11 15 21 20 25 27 57 62 

>1  13 18 11 16 34 36 58 70 

?1  18 21 16 17 29 36 63 74 

@1  13 13 14 18 32 36 59 67 

A1  13 13 11 11 30 39 54 63 

981  18 18 12 12 37 42 67 72 

991  16 16 14 14 24 24 54 54 

9:1  13 13 14 14 32 32 59 59 

9;1  15 15 11 11 23 26 49 52 

9<1  19 19 19 19 36 37 74 75 

9=1  21 21 14 14 32 39 67 74 

9>1  20 20 17 17 33 36 70 73 

9?1  17 17 17 19 29 37 63 73 

9@1  19 19 18 21 33 37 70 77 

9A1  21 22 22 22 40 40 83 84 

:81  16 21 23 23 34 34 73 78 

:91  10 21 7 7 26 26 43 54 

::1  24 23 23 23 42 42 89 88 

:;1  19 22 25 25 38 38 82 85 

:<1  15 15 12 12 34 34 61 61 

:=1  15 15 13 13 29 29 57 57 

:>1  18 18 20 20 33 33 71 71 

:?1  18 18 18 18 28 28 64 64 

:@1  29 29 29 29 47 47 105 105 

:A1  20 21 12 12 50 50 82 83 

;81  17 18 18 18 38 38 73 74 

;91  21 23 17 17 33 33 71 73 

;:1  16 21 9 12 29 29 54 62 

;;1  22 17 18 19 32 34 72 70 

;<1  16 16 12 15 33 37 61 68 

;=1  13 17 15 17 36 35 64 69 

;>1  14 14 21 23 51 42 86 79 

;?1  10 18 12 12 24 36 46 66 

;@1  8 13 17 17 31 26 56 56 
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;A1  7 14 16 16 34 30 57 60 

<81  8 15 13 13 32 29 53 57 

<91  12 14 16 19 37 32 65 65 

<:1  7 17 19 21 36 32 62 70 

<;1  18 20 14 16 34 36 66 72 

<<1  19 23 9 12 28 37 56 72 

<=1  26 26 25 25 46 36 97 87 

<>1  19 20 23 21 41 39 83 80 

<?1  17 18 19 24 30 43 66 85 

<@1  14 21 18 21 35 36 67 78 

<A1  14 24 16 22 27 27 57 73 

=81  16 16 15 15 31 31 62 62 
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 Obstacles were present at an intermediate level with a relative weight of (58%), The  

 most common obstacles were "The regulatory obstacles" with a relative weight of (62%), 

followed by "The environmental obstacles" with a relative weight of (56%), and finally "The 

personality obstacles" with a relative weight of (55%). 

 There are no statistical significant differences at the level of (0.05) between the mean scores 

of administrates and their vices responses regarding the level of applying the administrative 

creativity methods in educational crisis management for the principals of the first cycle of the 

basic education  in Lattakia according to (job title, gender, years of experience). 

 There are statistical significant differences at the level of (0.05) between the mean scores of 

administrates and their vices responses regarding the level of applying the administrative 

creativity methods in educational crisis management for the principals of the first cycle of the 

basic education in Lattakia according to school location in favor of principals of city schools. 

According the scientific and educational qualification differences were in favor of those who 

have higher degrees. According to training sessions differences were in favor of those who 

attended courses. 

 There are no statistical significant differences at the level of (0.05) between the mean scores 

of administrates and their vices responses regarding the obstacles that prevent principals from 

applying the methods of administrative creativity at schools according to (job title, gender, 

years of experience) 

 There are statistical significant differences at the level of (0.05) between the mean scores of 

administrates and their vices responses regarding the obstacles that prevent principals from 

applying the methods of administrative creativity at schools according to school location in 

favor of the principals of rural schools except for environmental obstacles. There were no 

statistical significant differences regarding them. According to scientific and educational 

qualification differences were in favor of those who have higher degrees. According to 

training sessions differences were in favor of those who attended courses except for 

personality obstacles there were no statistical significant differences regarding them. 

 There is statistical significant positive correlation between crisis management and Force Field 

Analysis method for the principals and their vices of the first cycle of the basic education in 

Lattakia. 

 There is statistical significant positive correlation between crisis management and 

Brainstorming for the principals and their vices of the first cycle of the basic education in 

Lattakia. 

A number of solutions, and suggestions concerning current study variables have been presented. 
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Abstract 
 

 
This study aimed at identifying the level of educational crisis existence in the first cycle of the 

basic education; and at identifying the extent of management of those crisis; and the level of 

applying administrative creativity methods (Brainstorming, Force Field Analysis) in 

educational crisis management for the principals of the first cycle of the basic education and 

their vices. The study also investigated the obstacles that prevent principals and their vices 

from applying the methods of administrative creativity in educational crisis management, in 

addition to the relationship between applying the methods of administrative creativity and the 

educational crisis management for the principals and their vices of the first cycle of  the basic 

education. 

In order to achieve the aims of this study, the researcher adopted the descriptive approach and 

designed two questionnaires: 

The first questionnaire was for educational crisis in the first cycle of  the basic education. It 

contained (54) phrases. After testing the reliability and validity of the first questionnaire, it 

was applied on the sample of the study which consists of (299) administrators and teachers in 

the first cycle schools of the basic education in Lattakia (2013- 2014). The second 

questionnaire was for the methods of administrative creativity in educational crisis and 

obstacles facing them. The second questionnaire contained three sections: The first section 

contained the procedures taken by school principals and their vices, while dealing with the 

educational crisis. It contained (64) phrases. The second section contained the methods of 

administrative creativity in educational crisis management. It contained (37) phrases. The 

third section contained the obstacles that prevent principals from applying the methods of 

administrative creativity in educational crisis management. It contained (23) phrases. After 

testing the reliability and validity of the second questionnaire, it was applied on the sample of 

the study which consists of (492) administrators and their vices. The variables of the study 

were (job title, gender, scientific and educational qualification, school location, training 

sessions, years of experience).The researcher applied the two questionnaires of the study 

sample and analyzed them using the statistical packages for social studies (SPSS).  

Results of study have shown that: 
 The educational crisis in the first cycle schools at the basic education was present to an 

intermediate level. The most common crisis was "The spread of violence cases among 

students" relatively (97.67%), followed by "Lack of the material factor at schools" relatively 

(95.67%), then "The large number of teachers at school" relatively (93.67%), after that "The 

lack of school books" relatively (91.67%). 

 The  level of applying the procedures of dealing with crisis by the first cycle schools 

principals was relatively high (82%). 

   The  level of applying the Force Field Analysis by the first cycle schools principals was 

relatively high (91%). 

 The level of applying the Brainstorming by the first cycle schools principals was relatively 

high (80%). 
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