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Abstract: The study aimed to discover the relationship between practicing creative leadership and school
management crisis among female educational leaders of publicsecondary schools in Jeddah from the latter’s’ perspectives.
The study adopted adescriptive, correlational-relational research design and used a questionnaire to randomly collect data
from a sample of (357) female teachers during the first semester of the 1441/1442AH academic year.
Findings revealed that female school leaders practice creative leadership, and school crisis management at a high degree,
whereby, accommodation and cooperation styles ranked first and second respectively, and avoidance style ranked
last. Findings also showed that there were statistically significant differences at the level of (0.5 = α) between the means of
the degree of creative leadership and crisis management practices referred to the difference in experience. Moreover, results
showed a positive correlation between the degree of creative leadership and crises management practices.
The study recommended holding events in the education and schools’ management that highlight the role of creative
leadership and its impact on enhancing schools’ ability to manage and face crises, along with offering training
courses aboutcrisis management, and encouraging relevant practices by teachers and staff members.
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عالقة القيادة اإلبداعية بإدارة األزمات للمرحلة الثانوية في املدارس الحكومية
َ
املعلمات
ظر
ن
بمدينة جدة من ِوجهة
ِ
هناء إبراهيم سمران الجنهي
رندة حريري
كلية العلوم الصحية والسلوكية والتعليم || جامعة دار الحكمة || اململكة العربية السعودية
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين ممارسة القيادة اإلبداعية وإدارة األزمات لدى قائدات املدارس الثانوية:املستخلص
 وتم تطبيق استبانة على عينة، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الرتباطي العالئقي،الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر املعلمات
.1442/1441  خالل الفصل األول من العام الدراس ي،) ُم ِّعلمة357( عشوائية قوامها
،بدرجة عالية
 كما أظهرت ُممارستهن إدارة األزمات املدرسية،بدرجة عالية
وكشفت النتائج أن ممارسة قائدات املدارس للقيادة اإلبداعية
ٍ
ٍ
. مقابل حصول أسلوب الهروب على املرتبة األخيرة، يليه أسلوب التعاون،وجاء أسلوب الحتواء في ُمقدمة األساليب املمارسة
َ
َ
) في درجة ممارسة القيادة اإلبداعية وإدارة األزمات تعزى لختالف0.05=( وتبين وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة
. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ُموجبة بين درجة ممارسة القيادة اإلبداعية وإدارة األزمات.الخبرة
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َ
ُ
وأوصت الدراسة بإقامة الفعاليات في إدارة التعليم واملدارس التي تبرز دور القيادة اإلبداعية ،وأثرها في تعزيز قدرة املدرسة على إدارة
َ
واملعلمات على
األزمات ُومواجهتها ،وكذلك تقديم دورات تدريبية في مجال إدارة األزمات ،وتشجيع قائدات املدارس ،واملوظفات اإلداريات،
ِّ
املشاركة فيها.
الكلمات املفتاحية :األصالة ،الطالقة ،الحتواء ،الهروب.

مقدمة.

ُ

َ
َيتأثر القطاع التعليمي كغيره من سائر القطاعات باألزمات التي تتعرض لها املجتمعات النامية منها واملتقدمة،
َوتختلف األزمات باختالف نوعيتهاَ ،
وحدتها ،وآثارها األمر الذي َيستوجب ابتكار طرق ُمناسبة؛ لحتواء هذه األزمات،
َ
َ
ُ
شكل ُممكن ،وذلك ملا تحدثه من تغيرات تطرأ على املجتمعات بجميع ُمكوناتها.
وإدارتها بأفضل ٍ
ً
ُ
ً
وفي هذا السياق فإن وقوع األزمة أصبح أمرا متوقعا لدى جميع قطاعات األعمال ،إذ أننا نعيش في عصر
ُ
َ
ُمتجدد تمأله املتغيرات ،ويستقبل املستجدات التي تتطلب النسجام ،واليقظة فيما َيخص اآلثار املترتبة عليها سواء
كانت إيجابية أو سلبية ،األمر الذي يؤكد أن التأقلم مع هذه املستجدات ُيثبت قدرة إدارة املنظمة ،واتزانها وقت
األزمات (الحفني.)2017 ،
ً
وبناء على ذلكَ ،يستوجب على املؤسسات التعليمية أن تعمل على التقليل من حدة األزمات ومخاطرها ،من
ُ
طط ُمستقبلية هادفةُ ،ومعينة على مواجهتها ِّوفق اإلمكانات ،واملوارد املادية ،والبشرية التي
خالل ما تضعه من خ ٍ
ُ
ُ
تشكل قوى فاعلة تعمل ،وتشارك في تنفيذ الخطط؛ بحيث تكون بمثابة الدرع الحصين ضد األزمات ،وعلى ِّأثر ذلك
ً
ابتكارا
َيستوجب استخدام األسلوب األمثل في العمل اإلداري داخل هذه املؤسسات الذي ينبغي أن يكون األكثر
ً
وإبداعا َوتطوي ًرا ،وعلى ُ
صناع القرار في املؤسسات مشاركة األفكار ،والسماح بمناقشتها ،وطرح اآلراء حولها؛ للوصول
إلى اإلبداع في إدارة األزمات.
ومن هذا املنطلق فمن الضروري على ُمتخذي القرار في إدارة التعليم في اململكة التركيز على إدارة األزمات في
أثناء عمليات التخطيط ،والتنظيم ،والستثمار بالتفكير اإلبداعي في القيادة من أجل حل املشكالت ،واتخاذ القرارات
ُ
التي تساعد في تالفي مخاطر األزمات ،أو التقليل من أثارها؛ إذ أن إدارة األزمات فن يحتاج إلى وعي تام بجميع جوانب
َ
األزمة ،وتأثيراتها الحاضرة ،واملختبئة بكل ما تحتويه من أحداث تستلزم التصدي لها بالوقاية منها ،وتوقع ُحدوثها،
والستعداد لها للتقليل من آثارها املحتملة ،واستغاللها عن طريق تحويلها إلى فرصة تخدم املؤسسة ،حيث أن
التأهب َ
للتصدي لها ُيعد نقطة قوة للمؤسسة ،وليس خوف وضعف كما يعتقد البعض (قهواجي.)2015 ،
َ
ً
واستنادا ملا سبق نستنتج أننا بحاجة إلى قادة تربويين َيتصفون بصفات خاصة ،وتتوفر لديهم سمات القادة
ُ
املبدعين املحققين للنجاح املتمثل في طرحهم لألفكار املبتكرة التي تنم عن مقدرتهم ،وتستثير تفكير العاملين لديهم،
وأعضاء العمل ،وتشحذ هممهم نحو العمل املتميز .ولعلنا ل نجانب الصواب إذ ما ركزنا من خالل ذلك على أهمية
ُ
َ
القيادة اإلبداعية ،حيث أن توافر تلك املهارات القيادية للقائد التربوي ُيعد ضرورة ملحة ،تعينه على مواجهة األزمات
وتساعده في إنجاح عمليات اإلدارة بما ُيحقق التميز في التعامل مع املوظفين والعاملين فيها ،بما ُيعيد الثقة لهم
ً
وألصحاب املصالحُ ،ويرسخ املصداقية ،ويبني العالقات (قهواجي .)2015 ،حيث اتفق كال من مارلون (Marlon,
) 20216وسوهمان ) ،)Sohmen, 2015والرشيدي ( ،)2015وكعواش ( )2015على أن القيادة اإلبداعية تشتمل على
ما لدى القائد من قدرة على إحداث التطوير في األسلوب اإلداري؛ للعمل عن طريق
ُ
تفعيل واستخدام التقنيات الحديثة التي تتناسب مع متطلبات البيئة املدرسية ،وتتفق مع لغة العصر الحديث ،وتلبي
ُ
ً
عمل مبتكرة ،ومستحدثة للتغيير والتحسين ،والتطوير النوعي والكمي
حاجات املستفيدين ،مستخدما في ذلك أساليب ٍ
الجهني ,حريري

()19

عالقة القيادة اإلبداعية بإدارة األزمات للمرحلة الثانوية
في المدارس الحكومية بمدينة جدة من ِوجهة نَظر المع ِّلمات

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد األربعون ــ أكتوبر 2021م

في مجالت العمل؛ بهدف حلها وتطوير مناخها الوظيفي ،وتلبية حاجات املرؤوسين فيها ،والتأثير في اآلخرين ،إضافة إلى
ُحسن الخلق في التعامل مع العاملين وتحفيزهم واستثمار ما لديهم من مواهب وقدرات عقلية فيما ُيحقق أهداف
املنظمة .وأضاف بيتيرسون ) (Peterson, 2015أن القيادة اإلبداعية هي الفكرة أو القتراح الذي يساهم في زيادة
اإلنتاجية لدى املنظمة.
َ
فامليدان التربوي بحاجة إلى قادة تبدع في التعامل مع الصعوبات التي تتعرض لها من خالل التصدي
َ
لألزمات الطارئة التي تعترض الطريق نحو تحقيق أهدافها ،والسير بالتجاه الذي يجعل من األزمة فرصة لستثمار
الطاقات البشرية ،بما يعود على املؤسسات التعليمية ،وما يتصل بها بالنفعُ ،ويحقق لها التميز الذي تسمو إليه.
ُ
وتجدر اإلشارة هنا ،إلى أن غالبية الدراسات التي أجريت على التعليم العام في اململكة العربية السعودية،
فيما َيخص إدارة األزمات أوصت بضرورة إنشاء وحدة إلدارة األزمات في إدارة التعليم؛ وذلك للتنبؤ باملستقبل املنظور
فيما يخص األزمات والتخطيط لتالفي ما يترتب عليها من مخاطر وآثار.
مشكلة الدراسة:
َ
َ
واجه القطاع التربوي كمثل جميع القطاعات أزمة عاملية تمثلت في جائحة كورونا ،التي أحدثت تغيرات
مفاجئة ل زال ُيعاني من محاولة السيطرة عليها والتخطيط للتقليل من مخاطرها وإدارة عمليات التعلم خاللها؛ إذ أن
هذه األزمة تسببت في مخاطر متعددة منها ما وقع أثره على قطاع التعليم؛ في إغالق املدارس ،وما ترتب عليها من
عواقب اجتماعية ،واقتصادية أثرت على املجتمع املحلي ،وسيطر األثر األكبر فيها على الفئات املحرومة ،وعائالتهم.
إضافة إلى ما تسببت به من أضرار عدة ،منها :توقف التعلم ،عدم جاهزية األهل للتعلم عن ُبعد ،وعدم
املساواة في النتفاع من املنصات التعليمية ،والتكلفة القتصادية الباهظة ،ارتفاع نسبة التوقف عن الدراسة،
والعزلة الجتماعية.
وبحسب الرصد العالمي لإلغالق ،فقد بلغ عدد الدارسين املتأثرين  ،1,184,126,508وإجمالي عدد
ً
الدارسين املسجلين  ،%67.6و 143إغالقا في جميع أنحاء البالد (اليونيسكو.)2020 ،
املعلمات أن ُيجرين نقله جذرية من التعليم في الصفوف إلى التعليم عن
إضافة إلى أن هذه األزمة اضطرت ِّ
ُبعد ،واستلزمت هذه النقلة استخدام املنصات اإللكترونية (عين ،بوابة املستقبل ،يوتيوب ،واملنظومة) ،التي بالرغم
بشكل كامل
املعلمات الفني والتقني لها ،إل أنه وجد عجز لدى الطالب في تحقيق نواتج التعلم
من توافرها واستعداد ِّ
ٍ
ُ
في أثناء هذه الفترة من األزمة ،وهذا ما أكدته الدراسة الستطالعية التي أجرتها الباحثتان على عينة مكونة من 20
معلمة من ُم ِّعلمات املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية في مدينة جدة ،والالتي ينتمين إلى مجتمع الدراسة الحالية.
بشكل كامل،
التعلم لم تتحقق
املعلمات اعتبرن أن نواتج ِّ
ولقد أكدت الدراسة الستطالعية أن  %85من ِّ
ٍ
ُ
بشكل كامل ووافقت  %55فقط منهن على استمرار عمليات
غط
املعلمات أشرن إلى أن املحتوى لم ي ِّ
و %45من ِّ
ٍ
بشكل طبيعي خالل األزمة؛ األمر الذي أعزته املشاركات في الدراسة الستطالعية إلى قلة خبرة
القياس والتقويم
ٍ
املعلمات أشرن إلى أن
القائدات التربويات في إدارة العمليات التعليمية في أثناء األزمة ( ،)%45علما أنه  %70من ِّ
ُ
بشكل فاعل مع املجتمع املحلي واألسر لحتواء األزمة.
القائدات التربويات تواصلن
ٍ
ُ
املعلمات عدم وجود جهة معينة ُمختصة لوضع الخطط الخاصة بالتعليم
ومن جهة أخرى ،أكدت  %45من ِّ
والتعلم في أثناء األزمة لتسهيل العملية التعلمية-التعليمية ،ومن ضمنها إلزام الطالبات حضور الفصول الفتراضية
َ
املعلمات على أن توافر
لتلقي الدروس عبر منصات التعلم اإللكترونية ( ،)%50والجدير ذكره هنا ،تأكيد  %90من ِّ
منصات التعلم اإللكترونية واستخدامها بفاعلية قد ساهم في إنجاح العملية التعلمية-التعليمية.

الجهني ,حريري
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كمعلمة في املرحلة الثانوية وتنتمي إلى مجتمع
وفي ضوء هذه املعطيات ،ومن موقع إحدى الباحثتين
ِّ
ُ
الدراسة ،رأت أنه يتوجب الستعداد إلدارة األزمات بطريقة مبتكرة من ِّقبل القائدات الالتي يعتبرن املسؤولت عن
جميع العمليات التعلمية والتعليمية واإلدارية في املدرسة ،وهذا ما ُيمكن تحقيقه من خالل ممارسة القيادة
اإلبداعية التي تشتمل على األفكار التي تتصف بالطالقة واألصالة واملرونة ،وخاصة في اتخاذ القرارات وحل املشكالت
بطر ٍق مبتكرة.
وهذا ما أكدت عليه دراسة العبد هللا وآخرون ( )2019التي أظهرت نتائجها ضرورة الستعداد إلدارة األزمات
عن طريق التخطيط املستقبلي للتعامل معها ،ودعم قدرات القادة الفذة؛ ملنع حدوثها أو التقليل من آثارها.
وتجدر اإلشارة هنا ،إلى أنه ل توجد دراسة سابقة في نطاق الدراسة الحالية حول هذا املوضوع املتمثل في
عالقة القيادة اإلبداعية بإدارة األزمات للمرحلة الثانوية في املدراس الحكومية بمدينة جدة وقد أكدت على ذلك
مكتبة امللك فهد الوطنية.
وهذا ما يدعم إجراء الدراسة الحالية التي تهدف للتحقق من العالقة بين القيادة اإلبداعية ،وإدارة األزمات
املعلمات ،إضافة إلى أن الدراسة الحالية من
للمرحلة الثانوية في املدارس الحكومية في مدينة جدة من ِّوجهة نظر ِّ
الدراسات الحديثة التي تناولت أزمة ل زالت قائمة بحسب تاريخ هذه الدراسة.
أسئلة الدراسة:
ما عالقة ممارسة نمط القيادة اإلبداعية بإدارة األزمات لدى قائدات املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية
في مدينة جدة؟
ولإلجابة على السؤال البحثي الرئيس ي ،ينبغي اإلجابة على األسئلة الفرعية اآلتية:
َ
 -1ما درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية فيما يتعلق ب ـ ـ (األصالة ،املرونة،
املعلمات؟
حل املشكالت ،الطالقة) من ِّوجهة نظر ِّ
ُ
املعلمات حول درجة ممارسة القيادة اإلبداعية
 -2هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات إجابات ِّ
َ
لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية فيما َيتعلق ب ـ ـ (األصالة ،املرونة ،حل املشكالت ،الطالقة) تعزي
لختالف سنوات الخبرة في التعليم؟
 -3ما درجة ممارسة قائدات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة جدة إلدارة األزمات املدرسية من حيث
املعلمات؟
(الهروب ،املواجهة ،التعاون ،الحتواء) من وجهة نظر ِّ
ُ
 -4هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات إجابات املعلمات حول درجة ممارسة قائدات املدارس
الثانوية الحكومية في مدينة جدة إلدارة األزمات املدرسية من حيث (الهروب ،املواجهة ،التعاون ،الحتواء)
َ
تعزي لختالف سنوات الخبرة في التعليم؟
ُ
ً
إحصائيا بين ممارسة القيادة اإلبداعية وإدارة األزمات لدى قائدات املدارس
 -5هل توجد عالقة ارتباطية دالة
الثانوية الحكومية في مدينة جدة؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس اآلتي :التحقق من عالقة ممارسة نمط القيادة اإلبداعية بإدارة
األزمات لدى قائدات املدارس الحكومية للمرحلة الثانوية في مدينة جدة من وجهة نظر املعلمات.
وللوصول للهدف الرئيس ،ينبغي التحقق من األهداف الفرعية اآلتية:
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.1
.2

.3

.4
.5

درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس الحكومية فيما َيتعلق ب ـ ـ (األصالة ،املرونة ،حل
املشكالت ،الطالقة).
املعلمات حول درجة ممارسة القيادة اإلبداعية
وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات استجابات ِّ
َ
لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية فيما َيتعلق ب ـ ـ (األصالة ،املرونة ،حل املشكالت ،الطالقة) تعزي
لختالف سنوات الخبرة في التعليم.
املعلمات حول درجة ممارسة قائدات املدارس
وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات استجابات ِّ
الثانوية الحكومية في مدينة جدة إلدارة األزمات املدرسية من حيث (الهروب ،املواجهة ،التعاون ،الحتواء)
َ
تعزي لختالف سنوات الخبرة في التعليم.
درجة ممارسة قائدات املدارس الحكومية في مدينة جدة إلدارة األزمات املدرسية من حيث (الهروب،
املواجهة ،التعاون ،الحتواء).
ً
إحصائيا بين ممارسة القيادة اإلبداعية ،وإدارة األزمات لدى قائدات املدارس
وجود عالقة ارتباطية دالة
الثانوية الحكومية في مدينة جدة.

أهمية الدراسة:
ُ
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية القضية التي تعالجها ،وما تسمو إليه من أهداف ،وتسعى إليه من
معالجات ملوضوعات تهم القطاع التربويُ ،ويمكن إبراز تلك األهمية باآلتي:
ُ
 .1قد تحقق هذه الدراسة إضافة علمية حول عالقة القيادة اإلبداعية بإدارة األزمات في املؤسسات التعليمية؛
نظرا لقلة الدراسات التي تبحث في هذين املتغيرين ً
وذلك ً
معا؛ مما ُيغني املكتبة العلمية من جهةً ،ويؤسس
ألبحاث لحقة في هذا اإلطار من جهة ثانية.
ُ
 .2قد تفيد نتائج هذه الدراسة القائدات التربويات ،في التعرف على السمات اإلبداعية؛ للتمكن من ممارستها
ُ
بفاعلية في أثناء األزمات التي يمكن أن تصيب أو تلحق باملؤسسات التربوية.
 .3قد ُتفيد هذه الدراسة ُ
صناع القرار ،في إعادة النظر بصالحيات ،ومهام القائد التربوي إلدارة األزمات.
 .4قد ُتفيد هذه الدراسة ُ
صناع القرار ،في تحسين أو تطوير البيئة املدرسية؛ مما يساعد قائدات املدارس على
تطبيق أفكارهم اإلبداعية ،أو املبتكرة ملواجهة األزمات.
حدود الدراسة:
َ
اقتصرت هذه الدراسة على محاولة استنتاج عالقة القيادة اإلبداعية بإدارة األزمات لدى قائدات املدارس
الحكومية للمرحلة الثانوية في محافظة جدة من ِّوجهة نظر عينة من ُم ِّعلمات املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية
بمدينة جدة في الفصل الدراس ي األول لعام .1443 /1442
مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
ً
 أوال :القيادة اإلبداعيةThe Relationship of Creative : oمقدرة القائدات التربويات على إحداث التغيرات املرغوبة لتجاوز األزمات؛ عن طريق مشاركة اتخاذ القرارات،
وتحفيز ابتكار الحلول بما يحقق التميز في تنفيذ األهداف.

الجهني ,حريري

()22

عالقة القيادة اإلبداعية بإدارة األزمات للمرحلة الثانوية
في المدارس الحكومية بمدينة جدة من ِوجهة نَظر المع ِّلمات

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد األربعون ــ أكتوبر 2021م

ً
ثانيا :إدارة األزماتCrisis Management :
َ
 oما تقوم به القيادة التربوية بموظفيها من إداريين وعاملين في املدرسة من العمل وفق إجراءات وقائية محددة،
من أجل مواجهة األزمات الحالية واملستقبلية من خالل توزيع األدوار وإسناد املهام الالزمة للحد من آثار األزمة في
جميع مراحلها؛ لستعادة النشاط والعودة لطبيعة العمل ،بالستفادة من التجارب السابقة وبالعتماد على
أساليب علمية ُمنظمة.

 .2منهجية الدراسة وإجراءاتها
ِمنهج الدراسة:
استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي في صورته الرتباطية لتحقيق أهداف الدراسة ،ملناسبته مع أهداف
الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة:
َ
تكون مجتمع الدراسة من جميع ُم ِّعلمات املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية بمدينة جدة ،وقد بلغ
املجتمع الكلي (ُ )4973م ِّعلمة ،خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ( 1442/1441وزارة التعليم.)1441 ،
عينة الدراسة:
تم تطبيق استبانة البحث على عينة عشوائية بسيطة من ُم ِّعلمات املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية
بمدينة جدة ،وقد بلغ عدد أفراد العينة في صورتها النهائية (ُ )357م ِّعلمة ،بنسبة ( )%13,9من املجتمع الكلي
للدراسة ،كما هو موضح بالجدول (.)1
جدول ( )1توزيع العينة ِوفق ُمتغيري املؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة
ُ
ُ
النسبة املئوية
العدد
تغير
تغير
فئات امل ِ
امل ِ
7.3
26
دبلوم
87.1
311
بكالوريوس
املؤهل العلمي
5.6
20
دراسات عليا
100
357
املجموع
17.1
61
أقل من  4سنوات
33.1
118
من  4إلى أقل من  9سنوات
عدد سنوات الخبرة
49.8
178
 9سنوات فأكثر
100
357
املجموع
أداة الدراسة:
ً
َ
ُ
قامت الباحثتان بإعداد استبانة مكونة من محورين تحقيقا ألهداف الدراسة من خالل الرجوع إلى األدب
َ
النظري والدراسات السابقة مثل دراسة آل حسين ( )2018ودراسة عبد العال ()2009؛ وتضمنت الستبانة في
َ
صورتها األولية محورين فرعيين :حيث عني املحور األول بالقيادة اإلبداعية ،وتضمن ( )29عبارة ُموزعة على أربعة
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َ
َ
مجالت( :املجال األول األصالة ،وتضمن سبع عبارات ،املجال الثاني املرونة ،وتضمن سبع عبارات ،املجال الثالث
َ
َ
بحل املشكالت ،وتضمن سبع عبارات ،املجال الرابع بمجال الطالقة ،وتضمن ثماني عبارات).
َ
وعني املحور الثاني بإدارة األزمات ،وتضمن ( )35عبارة ُموزعة على أربعة مجالت( :املجال األول أسلوب
َ
َ
الهروب ،وتضمن ثمان عبارات ،املجال الثاني أسلوب املواجهة ،وتضمن تسع عبارات ،املجال الثالث بأسلوب
َ
َ
التعاون ،وتضمن تسع عبارات ،املجال الرابع بأسلوب الحتواء ،وتضمن تسع عبارات).
صدق االتساق الداخلي لالستبانة:
تم التأكد من التساق الداخلي لالستبانة في كل محور من محاورها الفرعية؛ بتطبيق الستبانة على عينة
استطالعية قوامها (ُ )30م ِّعلمة من خارج العينة النهائية ،وحساب معامل الرتباط بيرسون  Pearson Correlationبين
كل محور من محاور الستبانة ،ومجالته الفرعية.
ً
إحصائيا عند مستوى دللة (،)0.01
وقد تبين أن قيم الرتباط في لجميع الفقرات مع مجالتها هي دالة
ً
إحصائيا عند مستوى دللة ( ،)0.01مما يدل على
وتبين أن قيم الرتباط لجميع املجالت مع الدرجة الكلية هي دالة
صدق التساق الداخلي لالستبانة.
ثبات االستبانة:
ُ
تم التأكد من ثبات الستبانة بواسطة معامل الثبات ألفا كرونباخ في ضوء استجابات مقياس ليكرت ،ويبين
الجدول ( )2معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من املجالت الفرعية ملحور القيادة اإلبداعية ،والثبات للمحور
ككل.
جدول ( )2الثبات لالستبانة ومجاالتها الفرعية.
ألفا كرونباخ
عدد العبارات
املجال
0.911
7
األصالة
0.857
7
املرونة
0.936
7
حل املشكالت
0.874
8
الطالقة
0.973
29
محور القيادة اإلبداعية
0.725
8
الهروب
0.917
9
املواجهة
التعاون
0.873
9
0.906
9
الحتواء
0.960
35
محور إدارة األزمات
يتضح من الجدول السابق أن محور القيادة اإلبداعية يتمتع بقدر مرتفع ً
جدا من الثبات ،حيث بلغت قيمة
الثبات للمحور ككل ( ،)0.973وتراوحت في كل مجال من مجالته الفرعية بين ()0.936-0.857؛ مما ُيشير إلى إمكانية
ثبات النتائج املستفادة منه ،وتعميمها على مجتمع الدراسة.
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ً
كما يتضح من الجدول السابق أن محور القيادة اإلبداعية يتمتع بقدر مرتفع جدا من الثبات ،حيث بلغت
قيمة الثبات للمحور ككل ( ،)0.960وتراوحت في كل مجال من مجالته الفرعية بين ( ،)0.917-0.725مما يشير إلى
إمكانية ثبات النتائج املستفادة منه ،وتعميمها على مجتمع الدراسة.
لذلك بقيت الستبانة في صورتها النهائية كما هي في صورتها األولية.
ومعيار الحكم:
تصحيح االستبانة ِ
ً
ُ
ُ
صيغت عبارات الستبانة ِّوفق سلم متدرج خماس ي ،على النحو التالي( :عالية جدا) تأخذ خمس درجات،
ً
(عالية) تأخذ أربع درجات( ،متوسطة) تأخذ ثالث درجات( ،منخفضة) تأخذ درجتان( ،منخفضة جدا) تأخذ درجة
واحدة.
وتم استخدام املعيار التالي للحكم على درجة ممارسة القيادة اإلبداعية ،وهي على النحو التالي:
جدول ( )3املتوسطات املرجحة لغايات الدراسة وفق املقياس املتدرج الخماس ي
درجة املوافقة
املتوسط املرجح
ً
عالية جدا
من  4.21إلى 5
عالية
من  3.41إلى 4.20
متوسطة
من  2.61إلى 3.40
منخفضة
من  1.81إلى 2.60
ً
منخفضة جدا
من  1إلى 1.80
إجراءات تطبيق الدراسة:
تم تطبيق استبانة الدراسة وفق اإلجراءات التالية:
 مخاطبة مكاتب التعليم وإدارة التعليم بمحافظة جدة للسماح بتطبيق أداة الدراسة. تم تطبيق استبانة الدراسة على العينة. بلغ عدد الستبانات املعادة والصالحة للتحليل ( )357استبانة.ً
 قامت الباحثتان بعد استكمال جمع الستبانات بمراجعتها وتدقيقها؛ استعدادا إلدخالها في الحاسب اآللي،ثم إجراء التحليل اإلحصائي لها.
أساليب املعالجة اإلحصائية:
ً
تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم الجتماعية ( ،)SPSSلتحليل البيانات وفقا ملشكلة الدراسة
وأسئلتها ،وقد استخدمت الباحثتان األساليب اإلحصائية اآلتية:
 املتوسط الحسابي والنحراف املعياري؛ لحساب درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس،ودرجة ممارستهن إلدارة األزمات.
ُ
 اختبار تحليل التباين أحادي التجاه )(ANOVA؛ للكشف عن دللة الفروق بين متوسطات استجاباتَ
املعلمات حول درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس ،ودرجة ممارستهن إلدارة األزمات ،تعزي
ِّ
ُ
ملتغيري املؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة.
 -اختبار شيفيه  Scheffeللمقارنات البعدية.
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 معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس،ودرجة ممارستهن إلدارة األزمات.

 .3نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها
 نتائج السؤال األول :ما درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس الحكومية فيما َيتعلق ب ـ ـ
(األصالة ،املرونة ،حل املشكالت ،الطالقة)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسط الحسابي ،والنحراف املعياري ،ودرجة املوافقة ،والترتيب،
لكل مجال من املجالت الفرعية ملحور ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية ،وللمحور
ككل ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
ً
جدول ( )4درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة مرتبة تنازليا
االنحراف املعياري
الترتيب
درجة املوافقة
املتوسط الحسابي
املج ــال
1
عالية
0.87
3.66
الطالقة
2
عالية
0.90
3.61
املرونة
3
عالية
0.82
3.60
األصالة
4
عالية
0.88
3.54
حل املشكالت
عالية
0.83
3.60
محور القيادة اإلبداعية
يتضح من الجدول السابق ممارسة قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة للقيادة اإلبداعية من
ُ
َ
ِّوجهة نظر امل ِّعلمات بدرجة عالية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لستجاباتهن على مجموع عبارات هذا املحور (،)3.60
وهو يقع في مجال استجابة (عالية) ،وبلغ النحراف املعياري ( ،)0.83وقد تراوحت املتوسطات الحسابية لستجابات
املعلمات على املجالت الفرعية للمحور بين ( ،)3.54و(.)3.66
ِّ
َ
ُ
وجاء مجال الطالقة في مقدمة املجالت التي تحققت فيها ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس
الثانوية ،بمتوسط حسابي ( ،)3.66يليه مجال املرونة ،بمتوسط حسابي ( ،)3.61ثم مجال األصالة ،بمتوسط
ً
وأخيرا مجال حل املشكالت ،بمتوسط حسابي (.)3.54
حسابي (،)3.60
ُ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء امتالك قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة للمؤهالت واملهارات
َ
ُ
العلمية والعملية التي تؤهلهن لإلبداع في مجال القيادة املدرسية ،كما تعزو ذلك إلى استفادتهن من الدورات
ُ
ُ
التدريبية املقدمة لهن في هذا املجال ،إلى جانب توافر عدد من الصالحيات لدى قائدات املدارس التي تتيح لهن
َ
ُ
اإلبداع في مجال عملهن ،كما تعزو الباحثتان ذلك إلى توافر بيئة عمل مناسبة تشجع قائدات املدارس على إبراز
قدراتهن اإلبداعية ،وتوظيفها بالشكل املناسب؛ للوصول إلى أفكار ،وحلول فريدة ،ومالئمة یمكن من خاللها مواجهة
ُ
املشكالت ،والتحديات الداخلية ،والخارجية التي تواجه سير العمل باملدرسة بطرق غير تقليدية ،وتساعد على تطوير
العمل املدرس ي؛ لتحقيق األهداف املرسومة على النحو املأمول ،كما يمكن تفسير هذه النتائج في ضوء كون قائدات
ُ
ُ
ُ
قومات نجاح قائدة املدرسة في
املدارس يدركن أن ممارسة ،وتفعيل اإلبداع داخل البيئة املدرسية يعد من أهم م ِّ
أدائها ،كما أن نمط سلوكها القيادي ُيؤثر َس ًلبا أو ً
إيجابا في مستوى اإلبداع لدى منسوبات املدرسة.
واتفقت هذه النتائج مع ما كشفت عنه دراسة آل حسين ( )2018التي أظهرت موافقة عينة الدراسة على
ممارسة قائدات املرحلة البتدائية في محافظة حوطه بني تميم لجميع عمليات القيادة اإلبداعية ،وأختلف مع دراسة
الجهني ,حريري
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البوش ي) (2018ومقابلة ( )2019والسلمي وبكر ( )2012التي كشفت عن ممارسة اإلبداع لدى قادة املدارس بدرجة
متوسطة ،كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ) Jarvis (2015التي أظهرت َ
ضعف مستوى اإلبداع لدى
قادة املدارس ،وعزوف القادة عن املخاطرة ،والتجاه نحو التطبيق الحرفي للتعليمات اإلدارية مع العجز التام عن
القيادة اإلبداعية.
وفيما يلي عرض لدرجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة
بحسب كل مجال من مجالتها.
املجال األول -األصالة:
حصلت جميع عبارات مجال األصالة على درجة موافقة عالية ،حيث تراوحت ُمتوسطاتها الحسابية بين
َ
َ
( ،)3.42و( ،)3.80وتمثلت أكبر الجوانب التي تحققت فيها ممارسة قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة
للقيادة اإلبداعية في مجال األصالة ،فيما يلي( :تعمل القائدة على إعطاء فرصة للمنسوبات املدرسة للتعبير عن
َ
املواضيع املطروحة ،وتعمل القائدة على انتقاء األفكار التي ُيمكن تطبيقها في العمل ،وتعمل القائدة على مناقشة
األفكار املطروحة في ضوء ُمناسبتها لإلمكانيات املتاحة) ،بمتوسطات حسابية على التوالي ( ،)3.68 ،3.68 ،3.80بينما
َ
تمثل أدناها في العبارة (تعمل القائدة على توليد أفكار أصيلة ُمختلفة عن اآلخرين) ،بمتوسط حسابي (.)3.42
ُ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء امتالك قائدات املدارس املهارات ،والقدرات العقلية الالزمة التي
َ
ُ
تمكنهن من إيجاد حلول جديدة ذات كفاءة عالية ،وتجنب ِّتكرار أفكار اآلخرين ،وأساليب العمل التقليدية ،والروتينية
ُ
ُمحدودة الجدوى ،والفاعلية ،وهذا َيرجع إلى استفادتهن من الدورات التدريبية التي تنمي فيهن األصالة اإلبداعية،
َ
َ
وحرصهن على التميز ،واإلبداع في قيادتهن للمدرسةَ ،
وسعيهن املتواصل إلى تطوير َمهاراتهن ،وخبراتهن في القيادة
ِّ
ِّ
ِّ
َ
اإلبداعية من خالل برامج النمو املنهي املختلفة ،كما يرجع ذلك إلى إدراك قائدات املدارس أن األساليب التقليدية في
َ
تسيير املدرسة لم َتعد ذات جدوى في ظل التغيراتَ ،
والتطورات املعرفية ،والتكنولوجية ،واإلدارية ،والتربوية التي
َيشهدها امليدان التربوي ،التي فرضت التجديد على مستوى األساليب ،والبرامج ،واملناهج ،وإيجاد أفكار ،واستحداث
مشروعات ،وبرامج جديدة غير مسبوقة ،يمكن من خاللها مواكبة تلك َ
التطورات ،واإلسهام في إحداث تغييرات
َ
إيجابية في سلوك ُمنسوبات املدرسة ،وأدائهن املنهي ،وتحسين الجودة النوعية للخدمات التعليمية ،والتربوية التي
ُ
تقدمها املدرسة .وقد اتفقت النتيجة مع نتائج دراسة آل حسين (  )2018وشاويش (  )2018التي أظهرت ممارسة
قائدات املدارس لألصالة اإلبداعية بدرجة عالية .واختلفت مع نتائج دراسة مقابلة ( )2019التي أظهرت ممارسة
األصالة اإلبداعية لدى قادة املدارس بدرجة متوسطة.
َ
ُ
ُ
وتعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم ( ،)6وهي "تعمل القائدة على ِّإعطاء فرصة ملنسوبات املدرسة للتعبير عن
ُ
املواضيع املطروحة" في ُمقدمة جوانب األصالة املتحققة في القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس إلى عنايتهن
َ
َ
بالعالقات اإلنسانية ،من خالل ِّحرصهن على تلبية احتياجات ُمنسوبات املدرسة إلى الحترام والتقدير ،وتعزيز الثقة
بينهن ،وإد اكهن ألثر ذلك في تنمية روح النتماء والولء للمدرسةَ ،وتعزيز دافعية ُمنسوبات املدرسة نحو َ
التميز
ر
َ
َ
واإلبداع في مجال عملهن ،كما أنهن ُيدركن أن القيادة املدرسية الحديثة عملية تعاونية تشترك فيها جميع ُمنسوبات
املدرسة ،وأن املدرسة ل ُيمكن لها النجاح في تحقيق أهدافها إذا افتقدت القيادة املدرسية العمل بروح الفريق ،كما
ُ
ُ
تدرك قائدات املدارس أهمية تشجيع ُمنسوبات املدرسة على طرح أفكارهنُ ،ومناقشة املوضوعات املتعلقة باملدرسة،
ُ
وأن لذلك ً
أثرا في تعزيز أدائهن ،وفي تنمية مهاراتهن في إيجاد أفكار ،وحلول ،جديدةُ ،ومبتكرة تسهم بفاعلية في تطوير
َ
العمل باملدرسة ،ومواجهة املشكالت ،والتحديات التي تعترضها .وقد اتفقت النتيجة مع نتائج دراسة شاويش
الجهني ,حريري
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( ،)2018التي كشفت عناية قادة املدارس بتشجيع منسوبي املدارس على ما يقدمونه من أفكار وآراء في املوضوعات
املختلفة.
َ
َ
كما تعزو الباحثتان مجيء الفقرة رقم (" )3تعمل القائدة على توليد أفكار أصيلة مختلفة عن اآلخرين" في
ُ
َ
املرتبة األخيرة بين الجوانب املتحققة في مجال األصالة بدرجة تحقق عالية ،إلى اهتمام قائدات املدارس باألصالة
اإلبداعية ،وإدراكهن أن توليد األفكار الجديدة ،واملُختلفة ُيزيد من مكانتهاُ ،
وسمعتها القيادية ،واإلبداعية بين
َ
املعلماتُ ،ويسهم في معالجة القضايا التربوية ،وإيجاد برامج ،وأنشطة ُمستجدةُ ،ومبتكرةَ ،ورائدة في املجال التربوي،
ِّ
َ
ُ
ً
وأن لذلك أثرا في الرتقاء بجودة التعليم ،ومواكبة متطلبات العصر ،وتحقيق تطلعات املجتمع املدرس ي ،واملحلي .وقد
اتفقت النتيجة مع دراسة شاويش ( )2018ومقابلة ( )2019التي كشفت قدرة قادة املداس على اإلتيان بأفكار أصيلة
ً
غير مألوفة .بينما اختلفت مع نتيجة دراسة آل حسين ( )2018التي أظهرت أن قائدات املدارس يقدمن أفكارا أصيلة
مختلفة عن اآلخرين بدرجة متوسطة.
املجال الثاني -املرونة:
وحصلت جميع عبارات مجال املرونة على درجة موافقة عالية ،حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين
َ
َ
( ،)3.51و( ،)3.79وتمثلت أكبر الجوانب التي تحققت فيها ممارسة قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة
َ
حديث ُومتطور،
للقيادة اإلبداعية في مجال املرونة ،فيما يلي( :تحرص القائدة على إنجاز األعمال املوكلة لها بأسلوب
ٍ
َ
َ
َ
وتحرص القائدة على مناقشة العامالت معها حول اآلراء والحلول التي تقترحها ،وتحرص القائدة على الستفادة من
ُ
َ
املالحظات املوجهة لديها) ،بمتوسطات حسابية على التوالي ( ،)3.66 ،3.69 ،3.79بينما تمثل أدناها في العبارة
َ
(تحرص القائدة على تجربة أفكار ُمبتكرة وغير معتادة لحل املشكالت) ،بمتوسط حسابي (.)3.51
ُوتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء وجود استعداد لدى قائدات املدارس لقبول التغيير َ
والتطور اإلداري،
َووعيهن باآلثار السلبية للجمود في التفكير ،وكونهن َيمتلكن الصالحيات املناسبة لتخاذ القرارات ،وعدم خوفهن من
ُ
ُ
َ
وضع
املسؤولية والفشل ،وقدرتهن على التعامل السريع مع امل
عطيات املتغيرة ،ورغبتهن في تحسين الوضع القائم إلى ٍ
ُ
أفضل ،كما َيرجع ذلك إلى وعي قائدات املدارس بالفوائد املتعددة للمرونة في مجال العمل القيادة املدرسية ،وأنها
ُتسهم في سير العمل باملدرسة َوتجنب َتعطله ،كما أنها ُتسهم في إحداث تغييرات إيجابية في ُ
صلب العمل ،وكونهن
َ ِّ
َ
َ
َ
ُيدركن ما ُيمكن أن َيعترض َسير العمل باملدرسة من ُمشكالت وأزمات وعراقيل تتطلب التعامل معها بمرونة من أجل
ُ
ُمعالجتها بفاعلية .كما أنهن ُيدركن أن املرونة تعزز التعاون ،والتفاهم ،والثقة املستدامة بين القائدة ،ومنسوبات
َ
َ
املدرسة ،كما َيرجع ذلك إلى ُوعيهن بأن تعاملهن بمرونة تنظيمية في مجال العمل ،وإحداث تغيرات في أساليب العمل
بين الفترة واألخرى ،يجعل املدرسة تتسم بقابليتها ل َلتكيف الستراتيجي مع ُمختلف الظروف املحيطة واملتغيرة ،التي
ُ
َ
قد تطرأ على املدرسة في أي وقت ،وكون املرونة في التسيير اإلداري والتربوي ،تساعد املدرسة في التعامل مع جميع
املخاطر والتحديات بكل ثقة ،والستجابة السريعة لهاَ ،
والتصرف بكل أريحية ،وثقة مع أي من الفرص ،أو التهديدات
ُ
حد سواء.
التي تواجه املدرسة على ٍ
ُ
ُ
كما تدرك قائدات املدارس أن املرونة في العمل اإلداري ،والتربوي تساعد في بناء ،وتعزيز ثقافة املدرسة
ُ
القائمة على الثقة ،والشفافية ،والبتكار ،وتضمن بذلك أن تظل ُمخلصة لرؤيتها وقيمها ،كما أن املرونة تقلل من
ُ
النفقات ،وارتفاع التكلفة التشغيلية للمدرسة ،وتساهم في ِّإكساب العامالت باملدرسة الثقة بالنفس ،وفي تنمية
وتطوير قدراتهن وخبراتهن املهنية ،وهذا األمر يجعل قائدات املدارس حريصات على ممارسة املرونة في عملهن ،وتطوير
بصورة مستمرة ،واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة الحارثي ( )2013وآل حسين ()2018
مهاراتهن في هذا املجال
ٍ
الجهني ,حريري
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التي كشفت أن واقع تطبيق مهارة املرونة لدى مديري املدارس جاء بدرجة كبيرة .واختلفت مع نتائج دراسة مقابلة
( )2019التي أظهرت ممارسة املرونة اإلبداعية لدى قادة املدارس بدرجة متوسطة.
َ
َ
َ
ديث
وتعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم ( ،)14وهي "تحرص القائدة على إنجاز األعمال املوكلة لها بأسلوب ح ٍ
ُ
ُومتطور" في ُمقدمة الجوانب املتحققة في مجال املرونة في القيادة اإلبداعية ،إلى توافر اإلمكانيات املادية ،والتنظيمية،
ُ
والتقنية ،والبشرية ،الالزمة باملدرسة ،التي تشجع قائدات املدارس على ِّاستحداث أساليب عمل جديدة ُومتطورة،
َ
ُ
كما يرجع ذلك إلى وعي قائدات املدارس َبتغير األدوار واملهام املرتبطة باإلدارة املدرسية الحديثة ،واملتمثلة في تهيئة
الظروف املالئمة ،وتقديم الخدمات الالزمة التي ُتساعد على تربية الطالباتَ ،وتعليمهن َ
وصقل مواهبهنَ ،وتهيئتهن،
ً
وإعدادهن ملواكبة ُمتطلبات ،واحتياجات سوق العمل املتسمة بالتنوع ،والتغير املستمر ،كما تشمل مهام اإلدارة
ُ
املدرسية تنظيم ،وتوجيه ،وتحفيز جميع العامالت في املدرسة ،وتهيئة جميع الظروف املالئمة التي تسهم في نموهن
ً ُ
وخ ً
وجه؛ بغية تحقيق أهداف املدرسة ،وهذا ما َيتطلب استخدام أساليب
ِّمهنيا،
للقيام بأدوارهن على أفضل ٍ
لقيا؛ ِّ
ُ
ُ
ُمتنوعة وحديثة تلبي احتياجات املجتمع املدرس ي املختلفة ،كما يرجع ذلك إلى حرص قائدات املدارس على مواكبة
التطورات َ
َ
والتغيرات املعرفية ،والتكنولوجية ،والتربوية التي شهدتها اإلدارة املدرسية الحديثة ،واستفادتهن من
التجاهات اإلدارية الحديثة في هذا املجال ،وإدراكهن أن استخدام األساليب الحديثة ،واملتطورة في إنجاز األعمال
َ
ضرورة ًملحة َفرضتها تلك َ
التغيرات ،والتطورات ،وأن ذلك من شأنه أن ُيزيد من فاعلية العمل
اإلدارية أصبح
َ
املدرس يُ ،ويحسن جودته ،كما ُيؤدي إلى تخفيض التكاليف ،واختصار الجهد ،والوقت ،بما ينعكس بصورة إيجابية
في تحسين جودة ُمخرجات التعليم باملدرسة .وقد اختلفت النتيجة مع نتائج دراسة مقابلة ( )2019التي أظهرت أن
قادة املدارس يحرصون على استخدام أساليب متطورة وجديدة في إنجاز األعمال بدرجة متوسطة.
َ
َ
كما تعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم (" )11تحرص القائدة على تجربة أفكار ُمبتكرة وغير ُمعتادة لحل
ُ
َ
املشكالت" في املرتبة األخيرة بين الجوانب املتحققة في مجال املرونة في القيادة اإلبداعية بدرجة تحقق كبيرة ،إلى
اهتمام قائدات املدارس باملرونة في التفكير ،وعدم اقتصارهن على فكرة واحدة والتمسك بها ،وإدراكهن أن التنويع في
ُ
َ
األفكار املبتكرة ،وتجربتها في حل املشكالت َيزيد من قدرتها على الوصول إلى أفضل اإلجراءات ،والحلول التي ُيمكن من
وقت ،وتكلفة ،وجهد ،وذلك ُمقارنة فيما لو اقتصرن على الحلول التقليدية التي قد
خاللها معالجة املشكالت في أقل ٍ
َ
ُ
بكفاءة عالية .وقد اختلفت النتيجة مع
ل تتناسب مع واقع املدرسة ،واحتياجاتها ،ول تحقق األهداف املرجوة منها
ٍ
ً
نتيجة دراسة آل حسين ( )2018ومقابلة ( )2019التي أظهرت أن قائدات املدارس يستخدمن أفكارا غير تقليدية لحل
املشكالت بدرجة متوسطة.
املجال الثالث -حل املشكالت:
حصلت ست عبارات من مجال حل املشكالت على درجة موافقة عالية ،حيث تراوحت متوسطاتها
َ
َ
الحسابية بين ( ،)3.53و( .)3.61وتمثلت أكبر الجوانب التي تحققت فيها ممارسة حل املشكالت لدى قائدات املدارس
ُ
ُ
ُ
فيما يلي( :تحسن القائدة ربط أسباب املشكلة بالنتائج ،تحسن القائدة إدراك أبعاد املشكلة بوضوح تام ،تحسن
القائدة تحليل املشكلة من كافة جوانبها) ،بمتوسطات حسابية على التوالي ( ،)3.58 ،3.59 ،3.61وحصلت عبارة
ُ
ُ
واحدة على درجة موافقة متوسطة ،وهي (تحسن القائدة التنبؤ باملشكلة قبل حدوثها) ،التي تمثل أقل الجوانب
املمارسة في مجال حل املشكالت ،بمتوسط حسابي (.)3.39
ُ
ُ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء امتالك قائدات املدارس للخبرات واملهارات الالزمة التي تمكنهن من
تحديد املشكالت املدرسية في املواقف املختلفةَ ،
والتعرف إلى ُمسبباتها ،والعوامل املؤثرة فيها ،وقدرتهن على تحديد
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َمواطن َ
بشكل دقيق ،وتحديد حجمها وجوانبها ،ومعرفة مدى تأثيرها على املدرسة ،والبيئة
الضعف في العمل املدرس ي
ٍ
َ
التنظيمية لها ،كما يرجع ذلك إلى وعي القائدات بكون املدارس ل تخلو من وجود مشكالت تختلف حدتها من مدرسة
َ
َ
إلى أخرى ،وكون املدرسة قد تتعرض لحدوث أزمات تتطلب التعامل معها بحكمة ،وروية ،وأساليب علمية مدروسة؛
ولهذا فهن حريصات على تطوير قدراتهن ،ومهاراتهن في حل املشكالت املدرسية ،من خالل الستفادة من البرامج
ُ
التدريبية املقدمة لهن في هذا املجال ،والستفادة من التجارب املدرسية الرائدة في حل املشكالت بطر ٍق إبداعية،
والطالع على األساليب الحديثة ،واإلبداعية في حل املشكالت ،كما يعزي ذلك إلى كون قائدات املدارس من خالل
إملامهن بعملية التخطيط املدرس ي ،والستراتيجي يقمن بتشخيص واقع املدرسة ،من خالل رصد نقاط القوة
َ
والضعف فيها ،ورصد الفرص ،والتهديدات ،واملخاطر ،التي يمكن من خاللها التنبؤ بما قد تتعرض له املدرسة من
مشكالت ،فيتعاملن معها بنوع من الثقة ،والستجابة السريعة لهاَ ،
والتصرف بكل أريحية مع تلك التهديدات،
ٍ
واملشكالت التي تواجه املدرسة .واتفقت النتيجة مع نتائج دراسة أبو شاويش ( )2018التي أظهرت ممارسة حل
املشكالت بدرجة عالية من قبل قادة املدارس .بينما اختلفت مع نتيجة دراسة آل حسين ( )2018ومقابلة ()2019
التي أظهرت أن قائدات املدارس يمارسن حل املشكالت في القيادة اإلبداعية بدرجة متوسطة.
َ
ُ
ُ
وتعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم ( ،)21وهي" تحسن القائدة ربط أسباب املشكلة بالنتائج" في مقدمة
ُ
الجوانب املتحققة في مجال حل املشكالت في القيادة اإلبداعية ،إلى حرصهن على استخدام األساليب العلمية في
التعامل مع املشكالت التي تقع باملدرسة ،وأن من أهم الخطوات األساسية ملعالجة املشكلة ،ووضع الحلول املبتكرة،
َ
واملناسبة لها تتمثل في الوقوف على ُمسبباتها والعوامل املؤثرة فيها ،والوقوف على حدة املشكلة ،وتأثيراتها على سير
العمل ،كما يرجع ذلك إلى استفادتهن من برامج النمو املنهي التي عززت لديهن مهارات املنهج العلمي في التعامل مع
املشكالت املدرسية .وقد اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة آل حسين ( )2018وشاويش ( )2018التي أظهرت أن
قائدات املدارس يربطن أسباب املشكالت بالنتائج بدرجة عالية.
َ
ُ
كما تعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم (" )15تحسن القائدة التنبؤ باملشكلة قبل حدوثها" في املرتبة األخيرة
َ
ضمن الجوانب املتحققة في مجال حل املشكالت في القيادة اإلبداعية ،بدرجة تحقق متوسطة ،إلى أن عملية التنبؤ
باملشكالت قبل حدوثها تحتاج إلى تدريب ،ومهارة عالية ،وممارسات ،وخبرات طويلة في مجال القيادة املدرسية،
والبحث العلمي ،وقد ل تتوافر لدى بعض قائدات املدارس ،كما أن بعض املشكالت ،واألزمات قد تقع بصورة طارئة،
وغير ُمتوقعة ،وعلى خالف ما يقع في املدارس؛ مما ُيزيد من التأكيد على ضرورة التدريب ،واملمارسة؛ لكتساب مثل
بصورة أنجع .وقد اتفقت النتيجة
هذه املهارات ،واستخدام أسلوب حل املشكالت؛ للتعامل مع املشكالت املدرسية
ٍ
مع نتيجة دراسة آل حسين ( )2018ومقابلة ( )2019التي أظهرت أن قائدات املدارس يتنبأن باملشكلة قبل حدوثها
بدرجة متوسطة .بينما اختلفت مع نتيجة دراسة شاويش ( )2018التي أظهرت قدرة قادة املدارس على التنبؤ
باملشكالت قبل حدوثها بدرجة عالية.
املجال الرابع -الطالقة:
حصلت جميع عبارات مجال الطالقة على درجة موافقة عالية ،حيث تراوحت ُمتوسطاتها الحسابية بين
َ
َ
( ،)3.54و( ،)3.76وتمثلت أكبر الجوانب التي تحققت فيها ُممارسة قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة
َ
َ
للقيادة اإلبداعية في مجال الطالقة فيما يلي( :تحرص القائدة على السعي إلى التجديد واإلبداع في عملها ،تحرص
القائدة على إقناع العامالت معها بمقترحاتها من أجل تحقيق أهداف العملَ ،تحرص القائدة على َتبني وجهات َ
النظر
ِّ
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َ
األخرى عند اقتناعها بصحتها) ،بمتوسطات حسابية على التوالي ( ،)3.72 ،3.75 ،3.76بينما تمثل أدناها في العبارة
َ
(تحرص القائدة على سرعة إنتاج كلمات وصور ذات خصائص محددة) بمتوسط حسابي (.)3.54
ُ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء امتالك قائدات املدارس للقدرات ،واملهارات العقلية الالزمة التي
ُ
تساعدهن على إنتاج عدد كبير من األفكار ،والحلول خالل فترة زمنية معينة ،كما يرجع ذلك إلى وعي قائدات املدارس
بأهمية تنويع األفكار ،والحلول في املواقف التربوية ،وعند حدوث املشكالت املدرسية املختلفة ،من أجل ِّإتاحة مجال
ُ
واسع لختيار األنسب ،واألفضل بينها ،كما يرجع ذلك إلى إدراك قائدات املدارس أن العمل اإلداري والتربوي ،تواجهه
َ
العديد من القضايا ،واملواقف التي تتطلب منهن إيجاد حلول إبداعية سريعةُ ،ومتنوعة للتعامل معها ،ووضع بدائل
َ
ُ
ُ
متعددة لحل املشكالت الطالبية ،والصراعات التنظيمية ،والنزاعات بين املوظفات وامل ِّعلمات عند تعارض املصالح،
وكذلك عند وضع الجداول الدراسية في بداية السنة الدراسية ،وكذلك عند وقوع أزمات غير ُمتوقعة في املدرسة،
َ
ونحو ذلك من القضايا واملشكالت التي تتطلب إيجاد حلول بديلة ،وفعالة في مدة زمنية محدودة للتعامل معها،
ُ
َ
ومعالجتها ،وهذه املهارات املرتبطة بالطالقة اإلبداعية تكتسبها قائدات املدارس من خالل الخبرات املتراكمة؛ نتيجة
ملمارستهن العملية للقيادة املدرسية ،وتعاملهن املستمر مع تلك القضايا واملشكالت ،كما يتم اكتسابها من خالل
التدريب املستمر ضمن برامج النمو املنهي املقدمة لهن ،إلى جانب استفادتهن من الدورات التدريبية املقدمة لهن في
مجال اإلبداع في القيادة املدرسية ،وكذلك عند تدربهن على أساليب حل املشكالت ،واستخدامهن أساليب العصف
الذهني عند مشاركتهن في ورش العمل ،والندوات املختلفة ،واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الحارثي
( )2013وآل حسين (  )2018التي كشفت أن واقع تطبيق مهارة الطالقة اإلبداعية لدى مديري املدارس كان بدرجة
كبيرة .واختلفت مع نتائج دارسة مقابلة ( )2019التي أظهرت ممارسة الطالقة اإلبداعية لدى قادة املدارس بدرجة
متوسطة.
َ
َ
وتعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم ( ")28تحرص القائدة على السعي إلى التجديد ،واإلبداع في عملها" في
ُ
ُمقدمة الجوانب املتحققة في مجال الطالقة في القيادة اإلبداعية ،إلى إدراك قائدات املدارس أن ذلك من السمات
الشخصية الالزمة في القيادة املدرسية الحديثة ،وكون سمعة املدرسة ،وقدرتها على تحقيق الجودة النوعية في
ُ
التعليم َيتحدد في ضوء قدرة منسوباتها على التجديد واإلبداع؛ ملواكبة التطورات املستمرة التي َيشهدها امليدان
التربوي ،كما أنهن ُيدركن أهمية التجديد ،واإلبداع ،وأهميته في إيجاد برامج وأنشطة جديدةُ ،ومتنوعة ،وغير تقليدية
ُتلبي احتياجات املجتمع املدرس ي ،واملجتمع املحليُ ،وتواكب املستجداتَ ،
والتطورات املعرفية ،والثقافية،
والتكنولوجية املستمرة ،التي حتمت على املؤسسات التعليمية مسايرتها .وقد اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة آل
حسين ( )2018التي أظهرت حرص قائدات املدارس على التجديد واإلبداع في العمل بدرجة عالية .واختلفت مع
دراسة مقابلة ( )2019التي أظهرت ممارسة بدرجة متوسطة في هذا الجانب.
َ
َ
كما تعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم ( ")23تحرص القائدة على سرعة إنتاج كلمات وصور ذات خصائص
محددة" في املرتبة األخيرة ضمن الجوانب املتحققة في مجال الطالقة في القيادة اإلبداعية بدرجة تحقق عالية ،إلى
ُ
عناية قائدات املدارس في أثناء الجتماع بامل ِّعلمات بطرح أفكارهن لتطوير العمل باملدرسة ،واستخدامهن الكلمات،
َ
ُ
واملصطلحات العلمية ،والصور املتنوعة التي تعنى بتوضيح أهمية الفكرة ،وجدواها التطويرية ،أو العالجية للمشكالت
َ
ُ
املدرسية ،وذلك بالنظر إلى أهميتها كأساليب تعزيزية ،وإقناعيه بجدوى ما تقدمه من أفكار وحلول .وقد اتفقت
النتيجة مع نتيجة دراسة آل حسين ( )2018التي أظهرت أن قائدات املدارس ينتجن كلمات وصور ذات خصائص
محددة بدرجة متوسطة.
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 نتائج السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤بين متوسطات
ُ
علمات حول درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة
استجابات امل ِ
َ
جدة تعزي الختالف عدد سنوات الخبرة؟
ُ
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي التجاه ) ،(ANOVAوالنتائج كما يلي:
جدول ( )6نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه ) (ANOVAللكشف عن داللة الفروق بين متوسطات
َ
ُ
ُ
علمات حول درجة ممارسة القيادة اإلبداعية تعزي ملتغير عدد سنوات الخبرة.
استجابات امل ِ
املجال

األصالة

املرونة

حل
املشكالت

الطالقة

القيادة
اإلبداعية

مصدر التباين

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

متوسطات
املربعات

بين املجموعات

7.078

2

3.539

داخل املجموعات

234.794

354

0.663

اإلجمالي

241.871

356

بين املجموعات

13.841

2

6.920

داخل املجموعات

272.941

354

0.771

اإلجمالي

286.781

356

بين املجموعات

8.574

2

4.287

داخل املجموعات

268.425

354

0.758

اإلجمالي

277.000

356

بين املجموعات

10.663

2

5.332

داخل املجموعات

258.586

354

0.730

اإلجمالي

269.250

356

بين املجموعات

9.848

2

4.924

داخل املجموعات

232.827

354

0.658

اإلجمالي

242.676

356

قيمة (ف)

5.335

8.976

5.654

7.299

7.487

قيمة احتمال
املعنوية
0.005

0.000

0.004

0.001

0.001

الداللة

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

أظهرت بيانات الجدول السابق وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )0.05≤في درجة
ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة في كل مجال من املجالت الفرعية،
َ
وللمحور ككل تعزي لختالف عدد سنوات الخبرة ،حيث جاءت قيم احتمال املعنوية املصاحبة لقيمة (ف) أقل من
مستوى املعنوية (.)0.05 ≤
وملعرفة اتجاه الفروق في درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس ،تم استخدام اختبار شيفيه
للمقارنات البعدية ،وكانت النتائج كالتالي:
ُ
 الفروق في مجال األصالة كانت في صالح امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرة أقل من أربع سنوات ،فهن يرين ُممارسة
بصورة أكبر من غيرهن ُع ً
موما ،وذلك ُمقارنة
القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس في مجال األصالة ،وذلك
ٍ
ُ
بوجه خاص.
بامل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات ُمتراوحة من أربع إلى أقل من تسع سنوات ٍ
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ُ
 الفروق في مجال املرونة كانت في صالح امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات أقل من أربع سنوات ،وخبرات من تسع
بصورة أكبر
سنوات فأكثر ،فهن يرين ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس في مجال املرونة ،وذلك
ٍ
ُ
مقارنة بامل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات ُمتراوحة من أربع إلى أقل من ِّتسع سنوات.
ُ
 الفروق في مجال حل املشكالت كانت في صالح امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات أقل من أربع سنوات ،وخبرات من
تسع سنوات فأكثر ،فهن يرين ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس في مجال حل املشكالت ،وذلك
ُ
بصورة أكبر مقارنة بامل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات ُمتراوحة من أربع إلى أقل من ِّتسع سنوات.
ٍ
ُ
 الفروق في مجال الطالقة كانت في صالح امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات أقل من أربع سنوات ،وخبرات من تسع
سنوات فأكثر ،فهن يرين ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس في مجال الطالقة ،وذلك بصورة أكبر
ُ
مقارنة بامل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات متراوحة من أربع إلى أقل من تسع سنوات.
ُ
 الفروق في درجة ممارسة القيادة اإلبداعية بشكل عام كانت في صالح امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات أقل من
بشكل عام لدى قائدات
أربع سنوات ،وخبرات من تسع سنوات فأكثر ،فهن يرين ممارسة القيادة اإلبداعية
ٍ
ُ
بصورة أكبر مقارنة بامل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات ُمتراوحة من أربع إلى أقل من ِّتسع سنوات.
املدارس ،وذلك
ٍ
وترجع الباحثتان هذه النتائج إلى أن قائدات املدارس َيحرصن على ممارسة القيادة اإلبداعية بصورة أكبر في
َ
ُ
أثناء تعاملهن مع امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات تعليمية قصيرة أقل من خمسة سنوات ،من خالل حرصهن،
وتشجيعهن املستمر على ممارسة اإلبداع في مجال عملهن ،وتحفيزهن بصورة أكبر من غيرهن على إبداء مرئياتهن،
وأفكارهن حيال القضايا ،واملشكالت التي ُتواجه املدرسة ،وذلك لتنمية قيم َ
التميز ،واإلبداع لديهن ،وتحسين
ِّ
ُ
عهد بالتعليم ،ويفتقدن
تعاملهن مع املشكالت املدرسية التي قد تواجههن ،وتعيق أدائهن املنهي ،باعتبارهن حديثات ٍ
بشكل واسع للتحديات التي
مدركات
إلى الخبرة العميقة ،ويحتجن إلى متابعة ،وعناية خاصة ،ومستمرة ،وهن غير
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ُ
تواجه املدرسة ،وذلك مقارنة بغيرهن من امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات تعليمية أعلى تساعدهن على التعامل األمثل
مع املواقف التعليمية ،والتحديات التربوية املختلفة.
ُ
كما قد يرجع ذلك إلى كون امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات أكبر من  5سنوات في مجال التعليم ُيدركن أن
مجال القيادة اإلبداعية عملية ُمستمرةُ ،ومتجددة ،وأن قائدات املدارس لديهن مهارات جيدة في هذا املجال ،وإن كان
هناك مزيد من الحاجة إلى تطوير مهاراتهن في مجال القيادة اإلبداعية ،بالنظر إلى ما تشهده املدارس الثانوية من
َ
تغيرات ،وتحدياتَ ،وتطورات ُمتنوعة ُومتجددة َتحتم مواكبتها على املستوى اإلداري والتربوي ،والتعامل معها بطر ٍق
بشكل أكثر فاعلية وجودة.
إبداعية ،ومبتكرة؛ لتحقيق األهداف التربوية املرسومة
ٍ
واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة السلمي وبكر ( ،)2012وآل حسين ( ،)2018وشاويش ( )2018التي
كشفت عن وجود فروق ذات دللة إحصائية في درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قادة املدارس من ِّوجهة نظر
َ
ُ
امل ِّعلمين تعزي لختالف عدد سنوات الخبرة ،بينما اختلفت مع دراسة البوش ي ( )2018التي أظهرت عدم وجود فروق
َ
ُ
ذات دللة إحصائية في درجة ممارسة القيادات األكاديمية ملهارة القيادة اإلبداعية تعزي ملتغير سنوات الخبرة.
 نتائج السؤال الثالث :ما درجة ممارسة قائدات املدارس الحكومية في مدينة جدة إلدارة األزمات املدرسية
من حيث (الهروب ،املواجهة ،التعاون ،االحتواء)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسط الحسابي ،والنحراف املعياري ،ودرجة املوافقة ،والترتيب،
لكل مجال من املجالت الفرعية ملحور إدارة األزمات املدرسية ،وللمحور ككل ،والجدول ( )7يوضح ذلك.
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جدول ( )7درجة ممارسة قائدات املدارس الحكومية في مدينة جدة إلدارة األزمات املدرسية.
املتوسط الحسابي االنحراف املعياري
الترتيب
درجة املوافقة
املجال
1
عالية
0.85
3.76
الحتواء
التعاون
2
عالية
0.89
3.75
3
عالية
0.83
3.69
املواجهة
4
عالية
0.71
3.42
الهروب
عالية
0.73
3.66
املتوسط العام إلدارة األزمات
َيتضح من الجدول السابق ممارسة قائدات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة جدة إلدارة األزمات
ُ
َ
املدرسية من ِّوجهة نظر امل ِّعلمات بدرجة عالية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ملجموع استجاباتهن على هذا املحور ككل
( ،)3.66وهو يقع في مجال استجابة (عالية) ،وبلغ النحراف املعياري ( ،)0.73وقد تراوحت املتوسطات الحسابية
ُ
لستجابات امل ِّعلمات على مجالت املحور بين ( ،)3.42و(.)3.76
وجاء أسلوب الحتواء في ُمقدمة األساليب املمارسة إلدارة األزمات املدرسية بمتوسط حسابي ( ،)3.76يليه
ً
وأخيرا أسلوب الهروب
أسلوب التعاون بمتوسط حسابي ( ،)3.75ثم أسلوب املواجهة بمتوسط حسابي (،)3.69
بمتوسط حسابي (.)3.42
ُ
ُ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء وعي قائدات املدارس بما ُيمكن أن تواجهه املدرسة من أزمات
مدرسية ،وحالت طارئة ،ومشكالت مختلفة ،التي َتحتم الستعداد لها ،وحشد ،وتهيئة املوارد املتاحة ،مع الشعور
املشترك بين منسوبات املدرسة ،واملجتمع باملخاطر التي تطرحها األزمة ،وتوفير اإلمكانيات الالزمة ملواجهتها حال
َ
حدوثها ،كما يرجع ذلك إلى استفادة قائدات املدارس من برامج النمو املنهي ،والدورات التدريبية التي تعنى بتنمية
بطريقة فاعلة وناجعة ،كما يرجع ذلك إلى إدراك
مهاراتهن في استخدام األساليب الحديثة إلدارة األزمات املدرسية
ٍ
قائدات املدارس ألهمية إدارة األزمات في املدرسة ،ودورها في تقليل الهدر التربوي ،أو ضياع املوارد ،والحد من اآلثار،
ُ
َ
والخسائر العارضة املحتملة من خالل تقليل درجة احتمالية وقوع األزمة ،وتوقع األزمات ملنع حدوثها ،وتوفير الثقة،
والتحرك املنتظم َ
والستقرار ،واألمن لدى جميع فئات املجتمع املدرس يَ ،
للتدخل في التعامل مع األزمة ،واملواجهة
الفورية ،وتحقيق السيطرة الكاملة في موقف األزمة.
وقد اتفقت النتائج مع نتائج دراسة املشاقبة ( )2018وحمدونة ( )2012ودراسة نيروخ ( )2020التي كشفت
عن ُممارسة ُمديري املدارس ملهارات إدارة األزمات بدرجة عالية ،كما اتفقت مع دراسة الخميس والصالحي (،)2019
َ
التي أظهرت تطبيق قائدات املدارس الثانوية لتخاذ القرار في إدارة األزمات املدرسية بدرجة عالية ،واتفقت مع دراسة
ُ
عبد العال ( )2009في َمجيء أسلوب الحتواء كأبرز األساليب املستخدمة في إدارة األزمات ُمقابل َمجيء أسلوب الهروب
َ
في املرتبة األخيرة بين األساليب املستخدمة ،كما اتفقت مع دراسة غارسيا ) (Garcia, 2015التي هدفت إلى فهم أفضل
إلدارة األزمات في التعليم العالي في جامعة فلوريدا بالوليات املتحدة األمريكية؛ بينما اختلفت النتائج مع دراسة
الهزايمة ( )2014التي أظهرت أن َمستوى القدرة لدى ُمديري املدارس في التعامل مع األزمات جاءت متوسطة.
واختلفت مع دراسة بطاح ( )2016التي كشفت عن استخدام إداه األزمات بدرجة منخفضة.
َ
وتعرض الباحثتان فيما يلي درجة ممارسة قائدات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة جدة إلدارة األزمات
مجال من مجالتها الفرعية.
املدرسية حسب كل ٍ
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املجال األول -الهروب:
حصلت خمس عبارات على درجة موافقة عالية حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( ،)3.50و(،)3.70
ُ
َ
َ
وتمثلت أكبر الجوانب املتحققة في ممارسة أسلوب الهروب في إدارة األزمات املدرسية فيما يلي( :تطلب القائدة
التعليمات من اإلدارة العليا عند حدوث األزمة ،تقوم القائدة بإبالغ املستويات اإلدارية العليا للتعامل مع األزمة عند
َ
حدوثها داخل املدرسة ،تتظاهر القائدة بأنه ما قد تم السيطرة على األزمة وأن املدرسة في أحسن أحوالها)
بمتوسطات حسابية على التوالي ( ،)3.60 ،3.67 ،3.70وحصلت ثالث عبارات على درجة موافقة متوسطة ،حيث
َ
تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( ،)2.93و( ،)3.19وتمثل أبرزها في العبارة (تجد القائدة صعوبة في مواجهة األزمة
َ
بسبب قلة اإلمكانات داخل املدرسة) بمتوسط حسابي ( ،)3.19بينما تمثلت أقل الجوانب املمارسة في هذا املجال في
العبارة (تجد القائدة صعوبة في مواجهة األزمة داخل املدرسة بسبب القصور في أداء العامالت) بمتوسط حسابي
(.)2.93
ُ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء كون بعض األزمات التي تحصل باملدارس قد تتسم بالتعقد ،ويصعب
ُ
ً
صوصا من
بشكل فردي من ِّقبل قائدة املدرسةَ ،ويبرز استخدام قائدات املدارس ألسلوب الهروب خ
التعامل معها
ٍ
خالل طلبهن التعليمات من اإلدارة العليا ،وإبالغ املستويات اإلدارية العليا للتعامل مع األزمة عند حدوثها داخل
ُ
ً
صوصا في األزمات الصحية ،وانتشار األوبئة ،كما هو الحال في جائحة كورونا .وقد
املدرسةَ ،ويظهر ذلك َج ًليا خ
اختلفت النتيجة مع نتيجة دراسة عبد العال ( )2009وبطاح ( )2016التي أظهرت ممارسة مديري املدارس أسلوب
الهروب بدرجة متوسطة.
َ
َ
وتعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم ( ")3تطلب القائدة التعليمات من اإلدارة العليا عند حدوث األزمة" في
ُمقدمة الجوانب املتحققة في مجال أسلوب الهروب ،إلى تقيدهن بالتعليمات الصادرة من اإلدارة العليا للتعامل مع
بشكل
بعض األزمات ،وضرورة ُمخاطبة قائدات املدارس لها وإبالغها بحدوث األزمات التي يصعب التعامل معها
ٍ
َ
ُمستقل من ِّقبل القيادة املدرسية .كما يرجع ذلك إلى تخوف قائدات املدارس من الفشل في معالجة األزمة بصورة
فردية ،أو َ
التعرض للمساءلة من ِّقبل اإلدارة العليا؛ لتجاوزهن الصالحيات املخولة لهن للتعامل مع بعض األزمات
ُ
الطارئة ،أو املزمنة ،كما يرجع ذلك إلى مركزية اإلدارة التي تمارسها املستويات العليا في التعليم .وقد اختلفت النتيجة
مع نتيجة دراسة عبد العال ( )2009التي أظهرت أن مديري املدارس يطلبون التعليمات من اإلدارة العليا عند حدوث
األزمات بدرجة متوسطة.
َ
كما تعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم (" )6تجد القائدة صعوبة في مواجهة األزمة داخل املدرسة؛ بسبب
ُ
القصور في أداء العامالت" في املرتبة األخيرة كأقل الجوانب املتحققة في مجال أسلوب الهروب ،إلى كون بعض قائدات
َ
َ
املدارس ربما يحاولن تجنب تحمل املسؤولية في التعامل مع بعض األزمات املدرسية عند وقوعها باملدرسة ،ووجود
مسائلة حولها من ِّقبل اإلدارات العليا ،ورد ذلك إلى قصور في أداء العامالت ،أو تسببهن فيها .واتفقت هذه النتيجة
مع دراسة بطاح ( )2016التي أظهرت أن قادة املدارس يجدون صعوبات في مواجهة األزمات بسبب فصور أداء
العاملين بدرجة متوسطة .بينما اختلفت مع نتيجة دراسة عبد العال ( )2009التي أظهرت ضعف موافقة العينة على
هذا الجانب.
املجال الثاني -املواجهة:
ُ
حصلت جميع عبارات املجال على درجة موافقة عالية ،حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (،)3.56
َ
و( ،)3.80وتمثلت أكبر الجوانب املتحققة في ممارسة أسلوب املواجهة في إدارة األزمات املدرسية فيما يلي( :تحرص
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القائدة على خفض التوتر واستعادة الروح املعنوية لدى العامالت باملدرسة؛ لتتمكن من مواجهة األزمة ،تستعين
القائدة بالتقنية الحديثة كالحاسب اآللي واإلنترنت والخبرات الخارجية للتعامل مع األزمات ،تحرص القائدة على
ُ
سرعة جمع املعلومات الكافية ،والدقيقة املتعلقة باألزمة؛ ليسهل مواجهتها) ،بمتوسطات حسابية على التوالي (،3.80
َ
َ
 .)3.70 ،3.73بينما تمثل أدناها في العبارة (تتبني القائدة سياسة الباب املفتوح في التصالت الداخلية ،والخارجية
ملواجهة األزمة) بمتوسط حسابي (.)3.56
ُ
ُ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء امتالك قائدات املدارس لعدد من الصالحيات التي تخول لهن
مواجهة بعض األزمات املدرسية ،وامتالكهن للسمات العقلية والشخصية ،واملهارات والخبرات العملية التي تؤهلهن
ملواجهة األزمات املدرسية ،والتعامل معها على النحو املطلوب ،كما يرجع ذلك إلى استفادتهن من الدورات التدريبية
في كيفية ُمواجهة األزمات املدرسية ،وحرصهن على الستفادة من التجارب الرائدة في التعامل مع األزمات املشابهة التي
تقع في املؤسسات التعليمية ،كما يرجع ذلك إلى توافر اإلمكانيات املادية ،والتنظيمية ،والتقنية ،والبشرية الالزمة التي
َ
ُ
تساعد املدارس على مواجهة األزمات التي يمكن أن تعترضها ،إلى جانب ُحسن استعداد قائدات املدارس لألزمات
ُ
املدرسية من خالل وضعهن خطط َمدروسة للتعامل مع األزمات املختلفة ،وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة
املشاقبة ( (2018وعبد العال ( )2009التي كشفتا عن استخدام مديري املدارس ألسلوب املواجهة في إدارة األزمات
بدرجة عالية .واختلفت النتيجة مع دراسة بطاح ( )2016التي كشفت عن استخدام أسلوب املواجهة في إداه األزمات
بدرجة منخفضة.
َ
وتعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم (" )14تحرص القائدة على خفض التوتر ،واستعادة الروح املعنوية لدى
ُ
العامالت باملدرسة؛ ل َتتمكن من ُمواجهة األزمة" في ُمقدمة الجوانب املتحققة في مجال أسلوب املواجهة ،إلى امتالك
َ
قائدات املدارس للسمات الشخصية القيادية ،من خالل تحليهن بالهدوء والصبر ،والحكمة في التعامل مع األزمات،
وامتالكهن الشجاعة الكاملة ،والتفاؤل ،وقدرتهن على تنمية العالقات اإلنسانية ،والـتأثير في األخريات ،كما يرجع ذلك
َ
إلى إدراك قائدات املدارس أن مواجهة األزمات املدرسية يستوجب تجنب النفعالت غير املرغوبة كالقلق والتوتر،
ُ
ُ
والخوف ،التي تسبب الرتباك ،والرتجالية في التعامل مع األزمة ،وتؤدي إلى انعدام الثقة لدى منسوبات املدرسة في
ُ
ُ
مواجهتها ،وهي عوامل من شأنها أن تعمق األزمات املدرسية ،وتزيد من حدتها وتفاقمها ،وتقود إلى الفشل في التعامل
معها ،ومواجهتها .وقد اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة عبد العال ( )2009التي أظهرت أن مديري املدارس يحرصون
على خفض التوتر ملواجهة األزمات بدرجة عالية .بينما اختلفت مع نتيجة بطاح ( )2016التي أظهرت موافقة بدرجة
ضعيفة على تحقق هذا الجانب لدى قادة املدارس.
َ
َ
كما تعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم ( ")16تتبنى القائدة سياسة الباب املفتوح في التصالت الداخلية
ُ
والخارجية ملواجهة األزمة" في املرتبة األخيرة بين الجوانب املتحققة في مجال أسلوب املواجهة بدرجة تحقق عالية ،إلى
َ
إدراك قائدات املدارس أن إدارة األزمات املدرسية تتطلب تكاتف جهود جميع الجهات ذات العالقة بالتعليم ،وبحفظ
الصحة ،واألمن ،والسالمة املدرسية؛ مما َيستوجب النفتاح على ُمؤسسات املجتمع الخارجية ،وربط التصالت
ُ
معها؛ للقيام باإلجراءات الالزمة حال وقوع األزمات التي ل تمكن إمكانيات املدرسة املتاحة التعامل معها ،ومواجهتها،
وقد اتفق هذا األمر مع ما أورده بيسيجليجا وآخرون ) (Pecujlija et al, 2017حول العوامل املؤثرة في إدارة األزمات
وهي توافر املعلومات والتصال ،وتوافر البيانات الدقيقة والسريعة والشاملة عما يمكن أن تسبب به األزمة ،وتوافر
الجهود التي تعمل على مقاومة األزمة ،وتوافر املعلومات التي تساعد في السيطرة على األزمة بأسرع وقت وبأقل خسائر
ُ
ممكنة .وذلك ملا تواجهه األزمة من املفاجأة في األحداث الطارئة التي ُتهدد كيان املنظمة ( .)Liu et al.,2017وقد
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد العال ( )2009التي أظهرت أن مديري املدارس يحرصون على خفض التوتر
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ملواجهة األزمات بدرجة جيدة .بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بطاح ( )2016التي أظهرت تكثيف
التصالت الداخلية والخارجية ملواجهة األزمات بدرجة منخفضة لدى قادة املدارس.
املجال الثالث -التعاون:
حصلت جميع عبارات املجال على درجة موافقة عالية حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (،)3.54
ُ
َ
َ
و( ،)3.86وتمثلت أكبر الجوانب املتحققة في ممارسة أسلوب التعاون في إدارة األزمات املدرسية فيما يلي( :تقوم
َ
القائدة بتشكيل فريق ملواجهة األزمات املدرسية ،تستشير القائدة أهل الرأي ،والعلم ،والخبرة في التعامل مع األزمات
ُ
ُ
داخل املدرسة ،تشارك القائدة العامالت باملدرسة في إعداد خطة ُمواجهة األزمة) بمتوسطات حسابية على التوالي
َ
َ
( ،)3.79 ،3.80 ،3.86بينما تمثل أدناها في العبارة (تستخدم القائدة أسلوب العصف الذهني؛ لتحديد الستراتيجيات
املناسبة للتعامل مع األزمة) بمتوسط حسابي (.)3.54
ُ
ُ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء امتالك قائدات املدارس املهارات القيادية الالزمة التي تمكنهن من
َ
إيجاد بيئة عمل ُمناسبة قائمة على التعاون بين منسوبات املدرسة ،أساسها العالقات اإلنسانية الجيدة ،والعمل
ُ
بشكل فعال ،وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج
بروح الفريق ،التي تسهم في التعامل األمثل مع األزمات ،ومواجهتها
ٍ
دراسة املشاقبة ( ،)2018ودراسة عبد العال ( ،)2009التي كشفتا عن استخدام مديري املدارس ألسلوب التعاون في
إدارة األزمات بدرجة عالية .واختلفت النتيجة مع نتائج دراسة بطاح ( )2016التي كشفت عن استخدام أسلوب
التعاون في إدارة األزمات بدرجة منخفضة.
َ
ُ
وتعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم (" )18تقوم القائدة بتشكيل فريق ملواجهة األزمات املدرسية" في مقدمة
ُ
الجوانب املتحققة في مجال أسلوب التعاون ،إلى كون تشكيل فرق العمل ُيعد من الصالحيات املمنوحة لقائدات
املدارس ،حيث َيتم تشكيل فرق ملواجهة األزمات ملدرسية َتتوفر لدى أفرادها القدرة على َ
التدخل الناجع في التعامل
مع األزمات ،والرغبة والستعداد الكامل للبذل والعطاء للتعامل مع تلك األزمات في حال وقوعها ،وقد تكون هذه
َ
الفرق
بصورة دائمة ُيعهد إليها إدارة األزمات املدرسية التي تتعرض لها املدرسة ،ويتم اختيارها من َمستويات،
ٍ
وتخصصات مختلفة ،وخبرات ُمتكاملة ،ويتم تدريبها على إدارة األزمات ،كما يتم تكوين فرق عمل مؤقتة ُيعهد إليها
مهمة إدارة أزمة تعليمية محددة .وقد اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة عبد العال (  )2009ونيروخ ( )2020التي
أظهرت أن مديري املدارس يحرصون على تشكيل فرق عمل مدرسية ملواجهة األزمات بدرجة عالية .بينما اختلفت من
نتيجة دراسة بطاح ( )2016التي أظهرت موافقة بدرجة ضعيفة على تحقق هذا الجانب لدى قادة املدارس.
َ
َ
كما تعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم ( ")26تستخدم القائدة أسلوب العصف الذهني؛ لتحديد
ُ
الستراتيجيات املناسبة للتعامل مع األزمة" في املرتبة األخيرة بين الجوانب املتحققة في مجال أسلوب التعاون بدرجة
قدر ُممكن من األفكار اإلبداعية
تحقق عالية ،إلى وعي قائدات املدارس بأهمية أسلوب العصف الذهني في توليد أكبر ٍ
ُ
واملستجدة ،وأنه أسلوب تعاوني َيتم استخدامه في ورش العمل والجتماعات التي تقيمها قائدات املدارس مع
منسوبات املدرسة عند تدارس القضايا التربويةُ ،
وسبل تطوير العمل باملدرسة ،وحل ما َيعترضها من ُمشكالت .وقد
اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة عبد العال ( )2009التي أظهرت أن مديري املدارس يستخدمون أسلوب العصف
الذهني لحل األزمات املدرسية بدرجة عالية .بينما اختلفت مع نتيجة دراسة بطاح ( )2016التي أظهرت انخفاض
استخدام قادة املدارس أسلوب العصف الذهني لتحيد الستراتيجيات املناسبة للتعامل مع األزمات.
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املجال الرابع -االحتواء:
حصلت جميع عبارات املجال على درجة موافقة عالية ،حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (،)3.62
َ
ُ
َ
و( ،)4.03وتمثلت أكبر الجوانب املتحققة في ممارسة أسلوب الحتواء في إدارة األزمات املدرسية فيما يلي( :تعمل
القائدة على عدم نشر الشائعات ،واملبالغة في الحديث عن األزمة؛ حتى ل َيتفاقم حدوثها ،تعمل القائدة على حصر
ُ
األزمة في نطاق محدود داخل املدرسة؛ حتى ل تنتشر ،تجتمع القائدة مع صانعي األزمة وتناقشهم) بمتوسطات
حسابية على التوالي ( ،)3.81 ،3.85 ،4.03بينما َتمثل أدناها في العبارة ( َتتفاوض القائدة مع ُمسببي األزمة؛ للوصول
لحل مناسب) بمتوسط حسابي (.)3.62
ٍ
ُ
ُ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء ما قد يقع في املدارس من أزمات مدرسية متنوعة ،كشكاوى الطالبات
ُ
ُ
ُ
من امل ِّعلمات أو الخدمات املقدمة باملدرسة ،أو بروز صراعات تنظيمية ،أو خالفات بين امل ِّعلمات حول توزيع
َ
الحصص ،والجداول الدراسية ،ونحوها ،أو وقوع حوادث صحية طارئة ،التي تتطلب احتواءها من ِّقبل قائدات
َ
املدارس ،من خالل استيعاب املوقف وفهم ُمالبساته إلدراك أبعاد األزمة ،ثم احتوائها باتخاذ القرارات املناسبة،
َ
والسريعة لتقليل الخسائر ،وتجنب تفاقم حدة األزمة ،واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة املشاقبة) (2018وعبد
العال ( )2009التي كشفت عن استخدام مديري املدارس ألسلوب الحتواء في إدارة األزمات بدرجة عالية .واختلفت مع
نتيجة دراسة بطاح ( )2016التي أظهرت استخدام أسلوب الحتواء في إدارة األزمات بدرجة منخفضة.
َ
َ
وتعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم (" )26تعمل القائدة على عدم نشر الشائعات واملبالغة في الحديث عن
ُ
األزمة؛ حتى ل يتفاقم حدوثها" في ُمقدمة الجوانب املتحققة في مجال أسلوب الحتواء ،إلى إدراك قائدات املدارس أن
َ
انتشار األزمة ،وتفاقمها من شأنه أن ُيعطل سير العمل باملدرسة ،وقد يتسبب في تفاقم الهدر التربوي ،ووقوع خسائر
ُ
في املوارد املادية ،والبشرية ،كما قد ُيؤدي إلى إيجاد بيئة مدرسية غير مرغبة ،وغير ُمشجعة على العمل ،وتؤدي إلى
ترك انطباعات سيئة على جودة التعليم باملدرسة .وقد اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة عبد العال ( )2009التي
أظهرت أن مديري املدارس يحرصون على عدم نشر الشائعات ملواجهة األزمات بدرجة عالية .بينما اختلفت مع نتيجة
دراسة بطاح ( )2016التي أظهرت موافقة منخفضة في تحقق هذا الجانب لدى قادة املدارس.
َ
ُ
كما تعزو الباحثتان َمجيء الفقرة رقم (" )32تفاوض القائدة ُمسببي األزمة؛ للوصول لحل مناسب" في املرتبة
األخيرة بين الجوانب املتحققة في مجال أسلوب الحتواء ،بدرجة تحقق عالية ،إلى أن هذا األسلوب من شأنه أن يعمل
على تهدئة النفوسُ ،ويسهم في احتواء األزمة ،وعدم تفاقمها ،كما أن التفاوض ،والتحاور مع ُمسببي األزمة هو بداية
الطريقة العملية لحلها ،وكسب الوقت ،والوقوف على أبعاد األزمة ،وتقليل مخاطرها ،وانعكاساتها السلبية على سير
العمل باملدرسة .وقد اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة عبد العال ( )2009التي أظهرت أن مديري املدارس يحرصون
على مفاوضة املتسببين في األزمات املدرسية لحتوائها وذلك بدرجة عالية .واختلفت مع نتيجة دراسة بطاح ()2016
التي كشفت عن انخفاض حرص القادة على الجلوس مع صانعي األزمات والستماع لهم.
ُ
 نتائج السؤال الرابع ومناقشتها :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤بين
ُ
علمات حول درجة ممارسة إدارة األزمات لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية
متوسطات استجابات امل ِ
َ
بمدينة جدة تعزي الختالف عدد سنوات الخبرة؟
ُ
َ
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي التجاه ) ،(ANOVAوالنتائج كما يلي:
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ُ
جدول ( )9نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه ) (ANOVAللكشف عن داللة الفروق بين متوسطات
َ
ُ
علمات حول ممارسة إدارة األزمات تعزي الختالف عدد سنوات الخبرة.
استجابات امل ِ
درجة متوسطات قيمة قيمة احتمال
مجموع
املحور
الداللة
مصدر التباين
املعنوية
(ف)
الحرية املربعات
املربعات
1.710
2
3.420
بين املجموعات
دالة
0.033
3.453
الهروب
0.495
354
175.298
داخل املجموعات
356
178.718
اإلجمالي
3.126
2
6.252
بين املجموعات
دالة
0.011
4.579
املواجهة
0.683
354
241.672
داخل املجموعات
356
247.924
اإلجمالي
4.426
2
8.852
بين املجموعات
التعاون
دالة
0.003
5.753
0.769
354
272.336
داخل املجموعات
356
281.188
اإلجمالي
1.741
2
3.483
بين املجموعات
غير دالة
0.089
2.435
0.715
354
253.142
داخل املجموعات
االحتواء
356
256.624
اإلجمالي
2.457
2
4.914
بين املجموعات
إدارة
دالة
0.010
4.665
0.527
354
186.442
داخل املجموعات
األزمات
356
191.356
اإلجمالي
اتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )0.05≤في
َ
ممارسة قائدات املدارس الثانوية ألسلوب الحتواء ،تعزي لختالف عدد سنوات الخبرة ،حيث جاءت قيمة احتمال
ُ
املعنوية املصاحبة لقيمة (ف) في مجال الحتواء أكبر من مستوى املعنوية (≤  ،)0.05بينما ُوجدت فروق في ممارسة
َ
ككل ،تعزي لختالف عدد سنوات الخبرة ،حيث
أساليب الهروب ،واملواجهة ،والتعاون ،وفي إدارة األزمات املدرسية ٍ
جاءت قيم احتمال املعنوية املصاحبة لقيمة (ف) في كل مجال أصغر من مستوى املعنوية (≤ .)0.05
وملعرفة اتجاه الفروق في إدارة األزمات املدرسيةَّ ،
تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،وكانت
النتائج كالتالي:
ُ
 الفروق في درجة ممارسة أسلوب الهروب كانت في صالح امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات أقل من أربع سنوات،
فهن َيرين ُممارسة قائدات املدارس أسلوب الهروب في إدارة األزمات املدرسية ،وذلك بصورة أكبر ُمقارنة
بغيرهن ُع ً
موما ،وباملعلمات الالتي لديهن خبرات ُمتراوحة من أربع إلى أقل من تسع سنوات.
ُ
 الفروق في درجة ممارسة قائدات املدارس ألسلوب املواجهة كانت في صالح امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات تسع
بصورة أكبر مقارنة
سنوات فأكثر ،فهن يرين ممارسة قائدات املدارس ألسلوب املواجهة في إدارة األزمات ،وذلك
ٍ
ً
ُ
بغيرهن ُعموما ،وبامل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات ُمتراوحة من أربع إلى أقل من تسع سنوات بوجه خاص.
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ُ
 الفروق في مجال درجة ممارسة قائدات املدارس ألسلوب التعاون كانت في صالح املعلمات الالتي لديهن خبرات
بصورة أكبر
تسع سنوات فأكثر ،فهن يرين ممارسة قائدات املدارس ألسلوب التعاون في إدارة األزمات ،وذلك
ٍ
ً
ُ
ُمقارنة بغيرهن عموما ،وبامل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات ُمتراوحة من أربع إلى أقل من تسع سنوات بوجه خاص.
ُ
 الفروق في ممارسة قائدات املدارس إلدارة األزمات املدرسية ككل كانت في صالح امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات
تسع سنوات فأكثر ،فهن يرين ممارسة قائدات املدارس إلدارة األزمات في القيادة املدرسية بشك ٍل عام ،وذلك
ُ
بصورة أكبر مقارنة بغيرهن ُع ً
موما ،وبامل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات ُمتراوحة من أربع إلى أقل من تسع سنوات
بوجه خاص.
ٍ
ُ
َ
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء التطور امللحوظ الذي شهدته اإلدارة املدرسية باململكة العربية
السعودية في العقود األخيرة على مستوى اإلمكانيات ،واألساليب اإلدارية ،والتعليم ،والتد يب ،ومواكبتها َ
للتطورات
ر
املعرفية ،والتكنولوجية ،واستفادتها من َ
َ
التوجهات اإلدارية الحديثة في إدارة األزمات املدرسية ،كما قد يرجع ذلك إلى
َ
ُ
َحرص قائدات املدارس على الستفادة من امل ِّعلمات الالتي لديهن خبرات طويلة في إدارة األزمات من خالل تعاونهن
َ
بصورة أكبر من غيرهن.
واستشارتهن ،وقيادتهن لفرق العمل التي تعنى بإدارة األزمات ،وذلك
ٍ
واتفقت النتيجة مع دراسة نيروخ ( )2020التي أظهرت وجود فروق ذات دللة إحصائية في درجة إدارة
َ
ُ
َ
األزمات املدرسية لدى ُمديري املدارس الحكومية من ِّوجهة نظر امل ِّعلمين تعزي لختالف سنوات الخبرة ،بينما اختلفت
النتيجة مع دراسة حمدونة ( )2012التي أظهرت عدم وجود فروق في استجابات املديرين حول درجة ممارستهم إدارة
َ
األزمات املدرسية تعزي لختالف الخبرة .كما اختلفت النتيجة مع نتيجة دراسة عبد العال ( )2009التي أظهرت عدم
وجود فروق في إدارة األزمات لدى مديري املدارس تعزى لختالف الخبرة.
 نتائج السؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة نمط القيادة اإلبداعية وإدارة األزمات
لدى قائدات املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية في مدينة جدة؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت الباحثتان معامل ارتباط بيرسون Pearson Correlationلحساب
الرتباط بين الدرجة الكلية ملحور القيادة اإلبداعية ،ومحور إدارة األزمات ،ومجالتهما الفرعية ،ويكشف الجدول
( )10عن قيم الرتباط ،ودللتها اإلحصائية وكانت النتائج كالتالي:
جدول ( )10مصفوفة ارتباط درجة ممارسة القيادة اإلبداعية وإدارة األزمات لدى قائدات املدارس الثانوية
الحكومية في مدينة جدة
التعاون
املحور
محور إدارة األزمات
االحتواء
املواجهة
الهروب
**0.762
**0.723
**0.749
**0.737
**0.440
األصالة
**0.781
**0.740
**0.779
**0.762
**0.430
املرونة
**0.805
**0.760
**0.771
**0.458
حل املشكالت
**0.813
**0.776
**0.796
**0.802
**0.449
الطالقة
**0.832
**0.789
**0.815
**0.819
**0.467
محور القيادة اإلبداعية
** دالة عند مستوى 0.05
يتضح من الجدول السابق ما يلي:
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 وجود عالقة ارتباط ُموجبة وطردية بين درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املرحلة الثانوية فياملدارس الحكومية في مدينة جدة وممارستهن إدارة األزمات املدرسية ،حيث بلغت قيمة الرتباط ( ،)0.832وهي
قيمة مرتفعة.
 وجود عالقة ارتباط ُموجبة بين درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس في مجال األصالة،ودرجة ممارستهن ألنماط إدارة األزمات املختلفة (الهروب ،املواجهة ،التعاون ،الحتواء) ،وإدارة األزمات
بشكل عام ،حيث بلغت قيم الرتباط على التوالي (.)0.762 ،0.723 ،0.749 ،0.440،0.737
املدرسية
ٍ
 وجود عالقة ارتباط ُموجبة بين درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس في مجال املرونة ،ودرجةبشكل عام،
ممارستهن ألنماط إدارة األزمات املختلفة (الهروب ،املواجهة ،التعاون ،الحتواء) ،وإدارة األزمات
ٍ
حيث بلغت قيم الرتباط على التوالي (.)0.781 ،0.740 ،0.779 ،0.430،0.762
 وجود عالقة ارتباط ُموجبة بين درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس في مجال حل املشكالت،بشكل
ودرجة ممارستهن ألنماط إدارة األزمات املختلفة (الهروب ،املواجهة ،التعاون ،الحتواء) ،وإدارة األزمات
ٍ
عام ،حيث بلغت قيم الرتباط على التوالي (.)0.805 ،0.760 ،0.771 ،0.458،0.810
 وجود عالقة ارتباط ُموجبة بين درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس في مجال الطالقة،بشكل
ودرجة ممارستهن ألنماط إدارة األزمات املختلفة (الهروب ،املواجهة ،التعاون ،الحتواء) ،وإدارة األزمات
ٍ
عام ،حيث بلغت قيم الرتباط على التوالي (.)0.813 ،0.776 ،0.796 ،0.449،0.802
 وجود عالقة ارتباط ُموجبة بين درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس ،ودرجة ممارستهنبشكل عام ،حيث بلغت
ألنماط إدارة األزمات املختلفة (الهروب ،املواجهة ،التعاون ،الحتواء) ،وإدارة األزمات
ٍ
قيم الرتباط على التوالي (.)0.789 ،0.815 ،0.819،0.467
وتفسر الباحثتان هذه النتائج في ضوء أن امتالك قائدات املدارس للسمات اإلبداعية كالطالقة واملرونة،
ُ
ُ
بصورة أفضل ،وتسهم في تقليل الهدر
واألصالة ،وحل املشكالت تساعدها في إدارة األزمات التي قد تقع باملدرسة
ٍ
ُ
والتكلفة الناجمة عن األزمة ،حيث إن قيادتها اإلبداعية تمكنها من إيجاد حلول ،وأساليب جديدةُ ،ومستحدثة غير
َ
بشكل فعال مع األزمات ،كما أن اتسام القائدة باملرونة ُيبعدها عن الجمود في
تقليدية يمكن من خاللها التعامل
ٍ
َ
التفكير ،ويجعلها أكثر موضوعية ،وعقالنية في التعامل مع األزمات ،ويجعلها تتقبل اآلراء واألفكار املختلفة ،والحلول
املطروحة ،واختيار األنسب منها للتعامل مع األزمات املدرسية ،كما أن امتالكها للحساسية للمشكالت ،وإتقانها
ألسلوب حل املشكالت ،يجعلها أكثر قدرة على التنبؤ باألزمات قبل وقوعها ،ودراستها لألزمة من مختلف جوانبها،
وأبعادها ،ومسبباتها ،ووضع الفروض ،والحلول املحتملة ملعالجتها ،كما ُيسهم امتالك قائدات املدارس ألسلوب
قدر ُممكن من الحلول واألفكار التي ُيمكن من خاللها ُمواجهة األزمات،
الطالقة في تحسين قدرتهن على وضع أكبر ٍ
ُ
والتعامل معها في وقت وجيز ،كما تفسر هذه النتائج في ضوء أن امتالك قائدات املدارس لسمات القيادة اإلبداعية
ُيمكنها من الت ــأثير اإليجابي في املرؤوسات ،ونقل خبراتها اإلبداعية إليهن ،وتشجيعهن ،وتوجيههن إلى َ
التميز ،واإلبداع في
مجال عملهن ،كما ُيسهم ذلك في الحد من احتمالية حصول األزمات املدرسية التي تنتج عن سوء القيادة املدرسية،
وعدم تلبية الحتياجات الوظيفية للعامالت باملدرسة ،كما ُيعزز امتالك قائدات املدارس للسمات اإلبداعية قدرتهن
على التعامل مع األزمات ،واملشاركة في فرق العمل املخصصة للتعامل مع األزمات املدرسية ،وتحسين قدرتهن على
اإلتيان بأفكار ،وأساليب ُمستحدثة ُومبتكرة للتعامل مع األزمات ،وهو ما تؤكده دراسة خير هللا ( )2015التي أظهرت
ُ
َ
َ
أن اإلدارة تحتاج إلــى قائ ــد إبداعي يتمتع بس ــمات القيادة اإلبداعية التــي تس ــاعده فــي الت ــأثير عل ــى األفراد ،وتحفزيهم
على العمـل بجد كفريق ُمتعـاون ُمنسجم ،لتحقيق األهداف املحددة بفاعلية وكفاءة ،وأن تفعيل اإلبداع داخل البيئة
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ً
ً
ُ
إيجابا في
قومات نجاح قائد املدرسة في أدائه ،كما أن نمط سلوكه القيادي ُيؤثر َسلبا أو
اإلدارية للمدرسة من م ِّ
مستوى اإلبداع لدى أفراد املدرسة.
واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة أبو زيتون ( )2015التي أظهرت أن هناك عالقة ذات دللة إحصائية
بين أبعاد القيادة اإلبداعية ،ومؤشرات إدارة األزمات في مديريات الدفاع املدني ،وفيما َيتعلق بأثر أبعاد القيادة
اإلبداعية في ُمؤشرات إدارة األزمات ،فقد أظهرت النتائج بأن ُمتغير تحفيز اإلبداع كان األكثر ً
تأثيرا على مؤشرات إدارة
ً
وأخيرا
األزمات تالهُ ،متغير حل املشكالت ،وصنع القرار ،ثم القدرة على التصال ،والتواصل ،ثم القابلية للتغيير،
ُمتغير املبادأة ،واملجازفة.
ً
إحصائيا عند
كما تؤكد هذه النتائج دراسة سالم ومحمد ( )2017التي كشفت عن وجود تأثير موجب دال
مستوى الدللة ( )0.01لإلبداع على كل من التخطيط ،والستعداد لألزمات ،والقيادة في أثناء األزمات ،كما اتفقت مع
دراسة عباس ( )2015التي كشفت عن وجود عالقة ارتباطية ُموجبة بين إدارة األزمات ،واإلبداع اإلداري لرؤساء
األقسام العلمية في كليات جامعات محافظة بغداد.

التوصيات واملقترحات.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َ
ُ
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توص ي الباحثتان وتقترحان ما يلي:
ُ
إقامة الندوات واملحاضرات في إدارة التعليم ،واملدارس التي تبرز دور القيادة اإلبداعية ،وأثرها في تعزيز قدرة
املدرسة على إدارة األزمات ،ومواجهتها.
تقديم الدورات التدريبية املوجهة لقائدات املدارس في مجال القيادة اإلبداعية من قبل إدارة التعليم.
واملعلمات على
تقديم دورات تدريبية في مجال إدارة األزمات ،وتشجيع قائدات املدارس ،واملوظفات اإلداريات
ِّ
املشاركة فيها.
توفير نظام للحوافز واملكافآت؛ لتحفيز القيادة اإلبداعية لدى قائدات املدارس ،ونشر ثقافة اإلبداع بين
َمنسوبات املدرسة.
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم ،والتصال واملعلوماتية في املدارس؛ لتعزيز القيادة اإلبداعية
باملدارس ،وزيادة فرص النجاح في التعامل مع األزمات املدرسية.
كما َتقترح الباحثتان على الباحثين والباحثات ً
ُ
عددا من املوضوعات التي يمكن من خاللها إكمال ما انتهت إليه
الدراسة الحالية:
إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية "عالقة القيادة اإلبداعية بإدارة األزمات للمرحلة الثانوية في املدارس
املعلمات" في املرحلتين البتدائية واملتوسطة بمحافظة جدة.
الحكومية بمدينة جدة من ِّوجهة نظر ِّ
الحتياجات التدريبية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية بجدة في مجال القيادة اإلبداعية.
الحتياجات التدريبية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة في مجال إدارة األزمات املدرسية.
واقع ممارسة قائدات املدارس الثانوية الحكومية بجدة إلدارة التغيير ،وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري لديهن
َ
من ِّوجهة نظر املشرفات التربويات
ُ
املعلمات
ممارسة إعادة هندسة العمليات اإلدارية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية بجدة من وجهة نظر ِّ
وعالقتها بمستوى القيادة اإلبداعية لديهن.
واقع الشراكة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع في إدارة األزمات من ِّوجهة نظر قائدات املدارس الثانوية
الحكومية بجدة ُ
وسبل تطويرها.
الجهني ,حريري
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 .7دراسة مقارنة بين إدارة األزمات في املدارس الثانوية بمدينة جدة وغيرها من املدارس في املناطق األخرى باململكة
العربية السعودية.
 .8إعداد دليل إجرائي يتضمن خطط وسيناريوهات تتبعها القائدة في أثناء إدارتها للمدرسة يحتوي على صالحيات
ممنوحة أوسع في مجال اتخاذ القرارات لحل املشكالت.
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