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أساليب تطوير كفاءة قادة المدارس على اتخاذ القرارات في إدارة األزمات المدرسية
عبداهلل بن مسعود بن غيث الجهني
جامعة طيبة – كلية الرتبية – قسم اإلدارة الرتبوية

قدم للنشر 1438/7/17هـ  -وقبل 1439/2/2هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ القرار يف إدارة األزمات املدرسية ،والكشف عن أثـر بعض
املتغريات يف تقديرات قادة املدارس لألسلوب املتبع يف اختاذ القرارات أثناء األزمات املدرسية ،والتعرف على أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على
اختاذ القرارات املالئمة يف إدارة األزمات املدرسية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع قادة مدارس التعليم
العام يف املدارس التابعة إلدارة التعليم مبحافظة ينبع ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت االستبانة جلمع البيانات ،وأجري عليها اختبارات الصدق
والثبات ،ومت حتليل البيانات باستخدام برنامج  ،SPSSوتوصلت أهم نتائج الدراسة إىل أن واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ القرارات يف إدارة
األزمات املدرسية جاء إمجاالً بدرجة كبرية ،وأهنم ميارسون األساليب التقليدية عند اختاذ القرارات يف إدارة األزمات املدرسية بنسبة بلغت ( ،)% 50وال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ القرار يف مواجهة األزمات املدرسية
تعزى لـمتغريات :التخصص الدراسي ،واخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية ،واملرحلة الدراسية ،وأن أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القرارات
املالءمة إلدارة األزمات املدرسية حصلت إمجاالً على مستوى استجابة موافق بشدة .ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،مت تقدمي عدد من
التوصيات واملقرتحات لقائدي املدارس ،ومشريف اإلدارة املدرسية ،وإلدارات التعليم ،واقرتاح بعض الدراسات املستقبلية.

الكلمات المفتاحية :قائد املدرسة ،اختاذ القرار ،األزمات املدرسية.
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اإلدارة للتعامل معها واختاذ القرار املناسب حياهلا ملنع
حدوثها أو احلد من آثارها السلبية على سري العمل.
"وللقرارات وقت األزمة خاصية خمتلفة عن القرارات يف
الظروف العادية ،وحيقق كثري من املديرين النجاح يف اختاذ
القرارات يف الظروف الطبيعية ،ولكن يصعب عليهم القيام
بنفس العمل وقت األزمات"( .آل سعود)149 :2006 ،
فاختاذ القرار ميثل أمهية جوهرية يف إدارة األزمات
املدرسية ،إال أن مقدار جناح القرار يتوقف على عدد من
العوامل أبرزها قدرة وكفاءة قائد املدرسة ،وفهمه للقرارات
اإلدارية وأساليب اختاذها ،خاصة وأن األزمات ختتلف يف
خصائصها من حيث احلجم والقوة والتأثري.
ويشري األعرجي ( )1995إىل أن األزمات غري املتوقعة
تتطلب اختاذ قرارات سريعة يف ظل تسارع األحداث ،وضيق
الوقت ،ونقص املعلومات ،لذلك فإن األسلوب األقل ضرراً
يف حالة عدم التأكد هو اختاذ قرارات باستخدام املنهج
املفتوح النهاية ،حبيث يتم اختاذ القرارات يف موقف األزمة
دون حتديدات أولية ،ونظراً ملا الحظه الباحث يف امليدان من
الضغوط اليت تواجه متخذ القرار يف موقف األزمة فستتناول
هذه الدراسة أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالئمة يف إدارة األزمات املدرسية.

مقدمة:
شهدت اإلدارة املدرسية تطوراً كبرياً خالل العقود
السابقة ،وقد اعتمدت يف تطورها بصفة عامة على تطور
مفهوم اإلدارة يف ميدان الصناعة وإدارة األعمال ،إذ ظهرت
قائما بذاته منذ عام ( .1946مرسي:1995 ،
علما ً
بوصفها ً
.) 20
وتنبع أمهية اإلدارة املدرسية من كوهنا تقوم بالعمليات
اإلدارية من ختطيط ،ومتابعة ،وتوجيه ،وتنسيق جلهود
العاملني فيها وفق اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة لتحقيق
األهداف املنشودة ،واليت تتمثل يف تنمية التلميذ تنمية شاملة
ومتكاملة من مجيع النواحي وفقاً لقدراته واستعداداته ،والعمل
املستمر لتحسني عملية التعليم والتعلم ،واالرتقاء مبستواها.
ونظراً ملا تقدمه اإلدارة املدرسية من إسهامات كبرية يف
تربية األفراد وإعدادهم للحياة بوصفهم إحدى القوى الرئيسة
يف اجملتمع فقد اهتم الباحثون هبذا الفرع من فروع اإلدارة منذ
منتصف القرن العشرين ،ومع تطور املعرفة وزيادة الدراسات
والبحوث يف جمال اإلدارة املدرسية ظهرت عدد من اجملاالت
اليت تساهم يف رفع كفاءة اجلهاز اإلداري ولعل من أبرزها
إدارة األزمات املدرسية.
"ففي منتصف الستينات اجته الفكر اإلداري إىل توضيح
مفهوم األزمات ،وخصائصها ،وأنواعها ،وأسباب نشوئها،
واملشاعر املصاحبة هلا ،واآلثار املرتتبة عليها ،وكيفية إدارهتا،
يف حماولة للتوصل إىل النظريات واألفكار اليت تسهم يف
التعامل مع املواقف اليت تفرضها ظروف ومتغريات
العصر"(أمحد)17 :2001 ،
وتواجه املدرسة املعاصرة أنواعاً متعددة من األزمات اليت
ختتلف أسباهبا ،فمنها ما يتعلق بالطالب ،واملعلم ،واملبىن
املدرسي ،ومنها ما يتعلق بالظروف الطبيعية كالزالزل،
واألعاصري ،واحلرائق ،ومن مث تؤدي إىل حدوث خلل يؤثر
على سري النظام يف املدرسة مما يتطلب تدخالً فورياً من

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تشكل األزمات املدرسية ضغوطاً على القيادات
التعليمية يف اململكة العربية السعودية بوجه عام ،وعلى قائدي
املدارس بوجه خاص ،وذلك ملا يصحبها من تأثري على سري
العمل يف املدارس ،وعلى سالمة أفرادها وممتلكاهتا ،ومن
ذلك ما حدث يف بعض املدارس من أزمات خالل السنوات
املاضية كاحلرائق ،والسيول ،وبعض األمراض اخلطرية واملعدية.
ونتيجة لذلك فوضت وزارة التعليم اختاذ القرار يف بعض
األزمات إىل قادة املدارس ،كغياب بعض الطالب نتيجة
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 ما أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القراراتيف إدارة األزمات املدرسية؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ القرار يف
إدارة األزمات املدرسية؟

األمراض املعدية ،وإلغاء الطابور الصباحي يف بعض الظروف
املناخية ،وتعليق الدراسة عند استشعار بعض األزمات.
واختاذ القرار يف أثناء األزمة يتأثر بعدد من العوامل سواء
منها ما يتعلق باألزمة نفسها أم ما يتعلق بالسمات
الشخصية والنفسية ملتخذ القرار ،ومن هذا املنطلق فإن
أسلوب اختاذ القرار من قبل قائد املدرسة سيختلف تبعاً لعدد
من املتغريات كاجلوانب الشخصية ،والوقت ،واملشاركة،
والتخطيط لألزمات ،وتشكيل فريق للتدخل يف األزمات،
وتوافر املعلومات حول األزمة.
وتناول عدد من الباحثني اختاذ القرار كعملية إدارية يف
ظروف األزمات ،إال أن أساليب اختاذ القرار يف إدارة
األزمات املدرسية مل تنل نصيبها من الدراسة حسب اطـالع
الباحث وما قـام به مـن حبث عن دراسـات مماثلة ،إذ تناولت
دراسة عودة ( )2008عملية اختاذ القرارات من حيث تأثريها
على إدارة األزمات وأوصت دراستها إىل تشجيع مبدأ
االستشارة والقرار اجلماعي يف إدارة األزمات ،ودراسة املوسى
( )2006اليت جاء من أبرز نتائجها االهتمام بإعداد وتصميم
برامج تدريبية ملديري املدارس يف جمال إدارة األزمات ،وكيفية
اختاذ القرارات الصحيحة يف ظل ضغط الوقت ،ودراسـة
اليحيـوي ( )2006حول إدارة األزمات يف املدارس املتوسطة
احلكومية ،واليت أوصت بضرورة مشاركة فريق إدارة األزمات
يف اختاذ القرارات ،ودراسة الشريدة واألعرجي ( )2003اليت
هدفت إىل التعرف على طبيعة اختاذ القرارات حيال األزمات
الوظيفية يف املدارس الثانوية ،وأوصت برفع مستويات قدرة
القيادات املدرسية الختاذ القرارات يف ظروف األزمات.
ونظراً ملا يواجهه متخـذ القـرار يف املدرسة من ضغوطات
متعددة بشأن اختاذ القرار يف ظروف األزمات ،وما تتطلبه
نوعية هذه القرارات من سرعة ودقة الحتواء األزمة ،فقد
جاءت هذه الدراسة للتعرف على أساليب تطوير كفاءة قادة
املدارس على اختاذ القرارات املالءمة إلدارة األزمات املدرسية،
وميكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآليت:

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤ a

 )0.05بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ
القرار يف إدارة األزمات املدرسية تعزى لـمتغريات :التخصص
الدراسي ،واخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية ،واملرحلة الدراسية؟
 -3ما أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالءمة يف إدارة األزمات املدرسية؟
أهداف الدراسة:
 -1التعرف على واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ
القرار يف إدارة األزمات املدرسية.
 -2الكشف عن أثر متغريات :التخصص الدراسي ،اخلربة يف
جمال اإلدارة املدرسية ،املرحلة الدراسية ،يف تقديرات قادة
املدارس لألسلوب املتبع يف اختاذ القرارات أثناء األزمات
املدرسية.
 -3التعرف على أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على
اختاذ القرارات املالءمة يف إدارة األزمات املدرسية.
أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف موضوعها الذي يناقش قضية
مهمة يف جمال اإلدارة املدرسية من خالل تنوع األساليب اليت
يتبعها قادة املدارس عند اختاذهم للقرارات ،واليت تؤثر على
العمل املدرسي ،خاصة إن كان القرار يتم اختاذه يف أثناء
وجود أزمة مدرسية يتطلب التعامل معها السرعة ودقة اختيار
البدائل املتاحة.
وقد تشكل هذه الدراسة إضافة إىل األدب الرتبوي يف جمال
إدارة األزمات املدرسية ،إذ تعد من الدراسات البحثية اليت
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وتعرف األزمة املدرسية إجرائيًا بأهنا :حالة حرجة تؤدي إىل
ّ
حدوث خلل يف النظام املدرسي اليومي وتشتت انتباه
العاملني يف املدرسة عن أداء أعماهلم.

تربط بني اختاذ القرار وبني إدارة األزمات املدرسية من حيث
اختيار األساليب املناسبة الختاذ القرار ،واليت رمبا تساهم
بفعالية يف احلد من األزمات املدرسية أو تقليل اآلثار الناجتة
عنها ،وميكن حتديد األمهية العملية هلذه الدراسة فيما يأيت:
 -1رمبا تسهم هذه الدراسة يف التوصل إىل معرفة أفضل
األساليب الختاذ القرارات يف إدارة األزمات املدرسية مما يقلل
العبء عن كاهل قائد املدرسة.
 -2ميكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة ،وتوصياهتا
الختاذ القرارات املالءمة يف إدارة األزمـات املدرسيـة بفاعلية
وكفاءة ،ومن مث تقدمي وصف إجرائي الختـاذ القرارات املتعلقة
بإدارة األزمات يستفيد منها العاملون يف جمال القيادة
املدرسية.
 -3قد يستفيد من هذه الدراسة كل من قائدي املدارس
بوجه عام ،ومشريف أقسام اإلدارة املدرسية يف إدارات
ومكاتب التعليم ،والباحثني يف جمال اإلدارة املدرسية.

إدارة األزمات المدرسية :تعرفها فرج

(:2006

 )22بأهنا:

"قدرة مديرات مدارس التعليم العام على التنبؤ باألزمات
احملتملة ،واالستعداد للوقاية منها والتعامل معها عند وقوعها
بكفاءة ،وإعداد بدائل خمتلفة ملواجهتها إذا وقعت باستخدام
أسلوب إداري حيتوي على عدد من املهارات ،للسيطرة على
املواقف املفاجئة اليت متر على املدرسة واحلد من تفاقمها من
خالل استغالل مجيع املوارد املادية والبشرية املتاحة داخل
املدرسة وخارجها".
وتُعرف إدارة األزمات املدرسية إجرائيًا بأهنا :العمليات
اإلدارية اليت يقوم هبا قائد املدرسة حبيث تساهم يف العمل
على تاليف حدوث األزمة ،أو التقليل من آثارها السلبية،
وذلك من خالل التخطيط ،ومجع املعلومات ،وتكوين فريق
العمل ،واختاذ القرارات.

مصطلحات الدراسة:

حدود الدراسة:

أساليب اتخاذ القرار :يعرفها العزاوي ( )21 :2006بأهنا:
"الطرق اليت تتم من خالهلا املفاضلة بني حلول بديلة ملواجهة
مشكلة معينة واختيار احلل األمثل من بينها".
وميكن تعريف أساليب اختاذ القرار إجرائيًا بأهنا :الطرق
اليت يستخدمها قائد املدرسة يف حتديد جمموعة من احللول
الختيار البديل األفضل ملعاجلة أزمة مدرسية قائمة سواء
أكانت بطريقة تقليدية أم بطريقة علمية ،كما حتددها أداة
الدراسة.

الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة على أساليب اختاذ
القرار يف إدارة األزمات املدرسية ،وهي األساليب التقليدية،
وتشتمل على :اخلربة ،واحلكم الشخصي والبديهة ،ودراسة
اآلراء واالقرتاحات ،وإجراء التجارب ،واألساليب العلمية،
وتتضمن :األرقام القياسية ،وشجرة القرارات ،ودراسة احلالة،
والتحليل احلدي ،ونظرية االحتماالت ،وأسلوب بريت،
ونظرية املباريات ،واحملاكاة ومتثيل األدوار.

األزمة المدرسية :يعرفها أمحد ( )27 :2002بأهنا" :حدث

الحـد المكاني :مت تطبيق الدراسة على مدارس التعليم العام

مفاجئ غري متوقع يؤدي إىل صعوبة التعامل معه ومن مث
ضرورة البحث عن وسائل وطرق إلدارته بشكل حيد من آثاره
السلبية".

(بنني) االبتدائية ،واملتوسطة ،والثانوية التابعة إلدارة التعليم
مبحافظة ينبع.
الحـد البـشري :مت تطبيق أداة الدراسة على قائدي املدارس
احلكومية مبحافظة ينبع.
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وتوصلت نتائج الدراسة إىل أنه ينبغي على مديرات املدارس
اختاذ القرارات يف موقف األزمات عن طريق مشاركة عضوات
الفريق يف صنع القرار ،وضرورة استخدام خطوات التفكري
العلمية الختاذ القرارات يف مواقف األزمات واضحة األبعاد.
ودراسة آدامز وكرتسونس (& Kritsonis, 2006
 ،)Adamsوهتدف إىل حتليل خطط إدارة األزمات يف
املدارس اليت عانت من األزمات يف املاضي ،واستخدم
الباحثان املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل أنه يتم منح
املدارس أدو ًارا واسعة النطاق إلدارة األزمات والتخطيط بوجه
أكثر فعالية عندما تكون يف حالة حدوث أزمة ،وأن يتم
تقييم مستوى املدارس يف األزمات من خالل دراسة
مستويات التأهب.
ودراسة املوسى ( ،)2006واليت هدفت إىل معرفة واقع
إدارة األزمات يف مدارس التعليم العام مبدينة الرياض ،ووضع
تصور مقرتح إلدارة األزمات ،إذ استخدمت الباحثة املنهج
الوصفي ،ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية ،ومت مجع
املعلومات باستخدام أداة االستبانة ،وتوصلت نتائج الدراسة
إىل أنه ال خيتلف توافر مقومات إدارة األزمات باملدارس
باختالف املرحلة الدراسية ،وأن املؤهل العلمي واخلربة
الوظيفية ملديري ومديرات املدارس ال يؤدي إىل توافـر
مقومات إدارة األزمات باملدارس ،وضرورة توفري املرونة يف
التصرف (صالحيات) للمدرسة للتكيف مع األحداث
األزمية ،واالهتمام بإعداد وتصميم برامج تدريبية ملديري
املدارس يف جمال إدارة األزمات ،وكيفية اختاذ القرارات
الصحيحة يف ظل ضغط الوقت.
ودراسة ماكنيل وتوبنغ ( Macneil & Topping,
 ،)2007واليت هدفت إىل دراسة احلوادث اخلطرية يف املدارس
كإطالق النار ،واالنتحار ،والنشاط اإلرهايب ،واستخدم
الباحثان املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل ضرورة وجود
قاعدة بيانات لألزمات اخلطرية ،وأن طريقة تناول وسائل

الح ـ ـ ـ ـد الزماني :مت إجراء هذه الدراسة خالل الفصل
الدراسي الثاين من العام الدراسي 1431 / 1430هـ.

الدراسات السابقة:
أوالً /الدراسات المتعلقة بإدارة األزمات المدرسية:

دراسة الشريدة واألعرجي ( ،)2003واليت هدفت إىل التعرف
على طبيعة عمليات اختاذ القرارات حيال األزمات الوظيفية
يف املدارس الثانوية  ،إذ استخدم الباحثان املنهج الوصفي
املسحي ،وكانت أداة الدراسة هي االستبانة ،وقد بلغ جمتمع
الدراسة ( )89مديراً يف حمافظة إربد ،يف حني بلـغ عـدد
االستبانات املستـردة من هـذا اجملمـوع ( )70استبـانة وبنسـبة
( ،)%87.65وتوصلت نتائج الدراسة إىل أمهية األخذ يف
االعتبار العوامل البيئية الداخلية واخلارجية يف التعامل مع
األزمات ،وأن هناك تباين يف مستويات وجود األزمات واختاذ
القرارات عند مديري املدارس ،وضرورة رفع مستويات قدرة
القيادات املدرسية الختاذ القرارات يف ظروف األزمات.
ودراسة األلفي ( ،)2003واليت هدفت إىل التعرف على
واقع إدارة األزمات واملمارسات احلالية هلا ،وجهود التعامل
مع األزمات يف مؤسسات التعليم ومستوياته اإلدارية
املختلفة ،واستخدم املنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة
االستبانة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن أسلوب إدارة
األزمات أحد االجتاهات احلديثة يف الفكر اإلداري املعاصر،
وأن هناك الكثري من أزمات التعليم اليت واجهت النظم
التعليمية يف اجملتمعات املتقدمة والنامية على السواء ،وأن
النظم التعليمية واملدرسية القادرة على وضع توقعات لألزمات
واإلعداد ملواجهتها تكون أكثر قدرة من غريها على جتاوزها
بسرعة وفاعلية.
ودراسة اليحيوي ( ،)2003واليت هدفت إىل التعرف على
مدى ممارسة املديرات لعمليات إدارة األزمات باملنهجية
العلمية ،واستخدمت املنهج الوصفي املسحي ،ومت اختيار
العينة بالطريقة القصدية ،واستخدمت الباحثة االستبانة،
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املدرسية ،وهي تتفق إىل حد كبري مع دراسة الشريدة،
واألعرجي ( )2003واليت هدفت إىل التعرف على طبيعة
عمليات اختاذ القرارات حيال األزمات الوظيفية يف املدارس
الثانوية ،كما أن هناك اختالفاً فـي البيئات اليت طبقت فيها
بعض الدراسات السابقة كـدراسة عودة ( )2008واليت مت
تطبيقها يف فلسطني ،ودراسة الشريدة ،واألعرجي ()2003
يف األردن ،ودراسـة األلفـي ( )2003فـي مصــر ،ودراسـة
آدامـز وكـرتسونس ( )Adams & Kritsonis, 2006يف
الواليات املتحدة األمريكية ،ودراسة ماكنيل وتوبنغ
( )Macneil & Topping, 2007يف اسكتلندا ،واتفقت
الدراسة احلالية مع بقية الدراسات السابقة فقد طبقت يف
بيئة اململكة العربية السعودية ،وأيضاً هناك اختالف يف جمتمع
الدراسة ،إذ طبقت دراسة عودة ( ،)2008واأللفـي ()2003
علـى جمتمـع مؤسسات التعليم العالـي ،يف حني طُبقت دراسة
اليحيوي ( )2003على جمتمع مدارس البنات ،ودراسة
الشريدة واألعرجي ( ،)2003ودراسة آدامز وكرتسونس ( &
 )Adams Kritsonis, 2006على جمتمع مديري املدارس
الثانوية ،ودراسة املوسى ( )2006على جمتمع مدارس التعليم
العام (بنني وبنات) ،وأما الدراسة احلالية فسيتم تطبيقها على
جمتمع قادة مدارس التعليم العام (بنني) فقط ،وتتفق الدراسة
احلالية مع مجيع الدراسات السابقة على أمهية موضوع إدارة
األزمات؛ لكونه عل ًـما حديثًا يشمل على جوانب إدارية وفنية
ينبغي على قائد املدرسة اإلملام هبا ،كما تتفق الدراسة احلالية
مع مجيع الدراسات السابقة يف استخدام املنهج الوصفي؛
ألنه للدراسة ،وأيضاً تتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات
السابقة يف استخدام االستبانة أدا ًة جلمع البيانات املطلوبة.

اإلعالم لعمليات االنتحار يولد املزيد من االنتحاريني ،وأن
تبتعد إدارة األزمات يف املدارس عن البريوقراطية واجلمود.
ودراسة عودة ( ،)2008واليت هدفت إىل التعرف على أنواع
األزمات واملخاطر اإلدارية اليت ميكن أن تتعرض هلا
مؤسسات التعليم العايل ،والتعرف على أساليب
واسرتاتيجيات إدارة األزمات اليت استخدمتها اجلامعة
اإلسالمية بغزة ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
التحليلي ،واختريت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية،
وطبقت عليهم أداة االستبانة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
إدارة اجلامعة تستخدم الطريقة العلمية الختاذ القرارات وذلك
بدرجة متوسطة ،وأن إدارة اجلامعة تعتمد على عملية القرار
اجلماعي يف معظم الوقت ،وأن قيادة اجلامعة هلا دور مهم
يف عملية اختاذ القرارات أثناء وقوع األزمات من خالل
احرتامها لوجهات النظر املختلفة واملقرتحات املقدمة من قبل
فريق العمل.
التعليق على الدراسات المتعلقة بإدارة األزمات

المدرسية:

بالنظر إىل الدراسات السابقة يتضح أن الدراسات
السابقة والدراسة احلالية تتفق من حيث موضوعها ،فهي
تتناول موضوع إدارة األزمات ،إال أهنا ختتلف من حيث
تناوهلا للموضوع ،فدراسة عودة ( )2008تناولت واقع إدارة
األزمات ،ودراسة آدامز وكرتسونس (& Kritsonis, 2006
 )Adamsهدفت إىل حتليل خطط إدارة األزمات يف املدارس
اليت عانت من األزمات يف املاضي ،ودراسة اليحيوي
( )2003تناولت مدى ممارسة املديرين واملديرات إلدارة
األزمات املدرسية ،ودراسة ماكنيل وتوبنغ ( & Macneil
 )Topping, 2007تناولت احلوادث اخلطرية يف املدارس،
ودراسة املوسى ( )2006هدفت إىل وضع تصور مقرتح
إلدارة األزمات املدرسية ،ودراسة األلفي ( )2003واليت
تناولت إدارة أزمات التعليم يف مصر ،يف حني تناولت
الدراسة احلالية أساليب اختاذ القرار يف إدارة األزمات

ثانياً /الدراسات المتعلقة باتخاذ القرار:

دراسة دروزة ( ،)2003واليت هدفت إىل التحقق من
مدى اختاذ مدير املدرسة يف وكالة غوث الدولية للقرارات
التطويرية يف أربعة جماالت تتعلق بعناصر العملية التعليمية،
وهي :البيئة املدرسية ،والتلميذ ،واملعلم ،واملنهج،
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف العوامل اإلنسانية والبيئية
والتنظيمية لعملية اختاذ القرار لدى مديري املدارس تعزى إىل
اختالف اجلنس ،واملؤهل العلمي ،ومستوى املدرسة ،وتوجد
فروق ذات داللة إحصائية يف العوامل اإلنسانية والبيئية
والتنظيمية لعملية اختاذ القرار لدى مديري املدارس تعزى
لصاحل اخلربة اإلدارية األعلى فئة ( 11سنة فأكثر).
ودراسة اإلبراهيم والقضاة ( ،)2006واليت هدفت إىل
التعرف على درجة فاعلية عملية اختاذ القرارات اإلدارية لدى
مديري ومديرات املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة
عجلون ،والتعرف على أثر متغريات :اجلنس ،واملؤهل
العلمي ،واخلربة اإلدارية على عملية اختاذ القرارات اإلدارية،
واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،وأسفرت أهم
نتائج الدراسة عن أن درجة فاعلية عملية اختاذ القرارات
اإلدارية لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية احلكومية يف
حمافظة عجلون جاءت عالية ،ووجود فروق ذات داللة

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت أهم
نتائج الدراسة إىل أن مديري املدارس يتخذون القرارات
التطويرية بنسبة ال بأس هبا ،وأن أعلى القرارات التطويرية
كانت متعلقة مبجال التلميذ ،يليها املتعلقة مبجال املعلم ،مث
جمال البيئة املدرسية ،يف حني كانت أدىن القرارات التطويرية
هي اليت تتعلق مبجال املنهج املدرسي ،وأظهرت الدراسة
وجود أثر لسنوات اخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية أوالً ،مث
جمال اخلربة يف سلك التعليم ثانياً ،وذلك يف اختاذ املدير
للقرارات التطويرية لصاحل املديرين الذين مضى عليهم يف
اإلدارة املدرسية عشر سنوات فأكثر.
ودراسة مسكي ( ،)2003واليت هدفت إىل التعرف على
مظاهر اختاذ القرار لدى مديري املدارس ،والتعرف على
بعض مسات الشخصية واختاذ القرار يف ضوء متغريات املرحلة
التعليمية ،والتخصص الدراسي ،ومستوى اخلربة ،إذ استخدم
الباحث املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل أنه توجـد
عـالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بني مسات الشخصية:
السيطرة ،واملسؤولية ،واالتزان االنفعايل ،وبني اختاذ القرار ،وال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينة الدراسة يف اختاذ
القرار تبعاً ملتغريات :املرحلة الدراسية ،والتخصص الدراسي،
ومستوى اخلربة.
ودراسة أيب محدي ( ،)2005واليت هدفت إىل معرفة أثر
العوامل اإلنسانية والبيئية والتنظيمية على عملية اختاذ القرار
لدى مديري املدارس يف إقليم اجلنوب ،وعالقة ذلك ببعض
املتغريات ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،ومت
اختيار العينة بطريقة طبقية عشوائية ،واستخدمت االستبانة
جلمع البيانات ،وتوصلت الدراسة إىل أن مديري ومديرات
املدارس يتأثرون بالعوامل اإلنسانية عند اختاذهم للقرارات
بدرجة عالية ،وأن العوامل اليت حققت أعلى متوسطات
حسابية هي اختاذ القرارات طبقاً للقوانني واألنظمة
والتعليمات ،وأن مديري ومديرات املدارس يتأثرون بالعوامل
البيئية بدرجة متوسطة عند اختاذهم للقرارات اإلدارية ،وأنه ال

إحصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05تعزى ملتغري اجلنس
لصاحل الذكور ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )a ≤ 0.05تعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل
الدراسات العليا ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغري اخلربة.
ودراسة احلريب ( ،)2008واليت هدفت إىل التعرف على
أبرز معوقات صنع القرار اإلداري املدرسي لدى مديري
املدارس االبتدائية مبنطقة تبوك ،وحتديد أبرز معوق لصنع
القرار اإلداري املدرسي ،والتعرف على الفروق يف استجابات
مديري ووكالء املدارس االبتدائية اليت تعزى إىل متغريات:
السن ،واخلربة اإلدارية ،واملؤهل العلمي ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي ،وتوصلت أهم نتائج الدراسة إىل أن أبرز
املعوقات التنظيمية متثلت يف كثرة األعباء على مدير املدرسة،
وقلة الصالحيات املمنوحة يف صنع القرار املدرسي ،وضعف
دعم إدارة التعليم ملدير املدرسة يف صنع القرار املدرسي،
ومتثلت أبرز املعوقات الشخصية يف نقص اخلربة يف صنع
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الدراسـات السابقة اختاذ القـرار مـن جوانب متعددة كـدراسة
دروزة ( )2003اليت تناولت اختاذ القرار من حيث قدرة املدير
على اختاذ القرارات التطويرية وإحداث التغيري ،ودراسة
مسكي ( )2003اليت تناولت اختـاذ القـرار مـن نواحي
شخصية ونفسية ،ودراسة أيب محـدي ( )2005التـي تنـاولت
العـوامل املؤثرة فـي اختـاذ القـرار ،ودراسة اإلبراهيم والقضاة
( )2006اليت اهتمت بفاعلية عملية اختاذ القرارات اإلدارية
يف املدارس ،ودراسة احلريب ( )2008اليت تناولت معوقات
صنع القرار اإلداري املدرسي ،ودراسة السيد ( )2008اليت
تناولت اختاذ القرار من حيث عالقته باألساليب املعرفية،
ودراسة تشي كيونغ ( )Chi Keung , 2008اليت تناولت
املشاركة يف اختاذ القرار ،وتتفق الدراسة احلالية مع مجيع
الدراسات السابقة من حيث اجملتمع الذي طبقت عليه
الدراسة ،إذ مت تطبيقها على جمتمع قادة املدارس.
كما تتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة من
حيث استخدامها للمنهج الوصفي ،واالستبانة أداةً للدراسة.

القرار ،كما أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة
إحصائية تبعاً ملتغري السن وكانت الفروق لصاحل (45-36
سنة) ،يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري
اخلربة ،واملؤهل العلمي.
ودراسة السيد ( ،)2008واليت هدفت إىل الكشف عن
العالقة بني األساليب املعرفية وفاعلية اختاذ القرار لدى
مديري مدارس التعليم اإلعدادي مبحافظة سوهاج ،واستخدم
الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت أهم نتائج
الدراسة إىل أن فاعلية اختاذ القرارات لدى مديري مدارس
التعليم اإلعدادي مبحافظة سوهاج ترتاوح ما بني متوسط
وضعيفة ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني
األساليب املعرفية وفاعلية اختاذ القرارات ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية يف كل من األساليب املعرفية وفاعلية اختاذ
القرارات لدى مديري املدارس ترجع ملتغري اجلنس لصاحل
الذكور ،ومتغري نوع املؤهل لصاحل املؤهل العلمي ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع إىل متغري سنوات
اخلربة.
ودراسة تشي كيونغ ( ،)Chi Keung , 2008وهدفت
إىل التعرف على اجملاالت اليت من شأهنا أن تساعد مديري
املدارس على إشراك املعلمني يف اختاذ القرار ،إذ استخدم
الباحث املنهج الوصفي ،واستخدم االستبانة أداةً جلمع
البيانات ،وتوصلت الدراسة إىل أن املعلمني يفضلون
إشراكهم يف القرارات مبجال النموذج التعليمي ،وجمال املناهج
الدراسية ،وجمال اإلدارة ،وأن إشراك املعلمني يف اختاذ
القرارات له نتائج إجيابية مؤثرة يف الرضا الوظيفي ،وااللتزام،
وإدراك أعباء العمل.

منهج الدراسة:
استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،وذلك
ملالءمته ملثل هذا النوع من الدراسات ،إذ يشري عبيدات
وآخرون ( )247 :2005إىل أن املنهج الوصفي "يعتمد على
دراسة املشكلة أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ،ويهتم
بوصفها وصفاً دقيقاً ،ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو تعبرياً كمياً".
مجتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع قادة مدارس التعليم العام
(بنني) ،ويف مجيع املراحل الدراسية التابعة إلدارة الرتبية
والتعليم مبحافظة ينبع ،والبالغ عددهم ( )97قائداً ،خالل
الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1431 / 1430هـ.

التعليق على الدراسات المتعلقة باتخاذ القرار:
ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث
تناوهلا ملوضوع اختاذ القرار ،وذلك ألهنا تناولت اختاذ القرار
من حيث األساليب اليت يتبعها قادة املدارس عند اختاذهم
للقرارات يف إدارة األزمات املـدرسية ،يف حني تناولت
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كما يتبني أن أعلـى فئة من جمتمع الـدراسة تتمثل
بأصحاب اخلربة عشر سنوات فأكثر ،إذ بلغ عددهم ()37
قائداً ،وبنسبة بلغت ( )% 45.7من جمتمع الدراسة،
ويالحظ أن أقل عدد يف سنوات اخلربة يف جمال اإلدارة
املدرسية من تبلغ خربهتم أقل من مخس سنوات إذ بلغ
عددهم ( )13قائداً ،وبنسبة مئوية بلغت ( )% 16من جمتمع
الدراسة.
كما يتضح من اجلدول اآليت أن النسبة األكرب ألفراد
اجملتمع هم من قائدي مدارس املرحلة االبتدائية إذ بلغ
عددهم ( )37قائداً ،وبنسبة مئوية بلغت ( )% 45.7من
جمتمع الدراسة ،مث يليهم قائدو مدارس املرحلة املتوسطة فقد
بلغ عددهم ( )29قائداً.

ونظراً حملدودية اجملتمع مت إجراء الدراسة على مجيع أفراده،
إذ بلغ عـدد االستبانات العائدة والصاحلة للـدراسة ()81
استبانة ،وذلك بنسبة ( )% 84من جمتمع الدراسة.
خصائص مجتمع الدراسة:

يوضح اجلدول اآليت رقم ( )1أن فئة قادة املدارس
احلاصلني على مؤهالت دراسية يف التخصص العلمي أكثر
من فئة قادة املدارس احلاصلني على مؤهالت دراسية يف
التخصص األديب ،إذ يبلغ عدد قادة املدارس أصحاب
التخصص العلمي ( )42قائداً ،وبنسبة مئوية ( ،)% 51.9يف
حني بلغ عدد قادة املدارس أصحاب التخصص األديب ()39
قائداً ،وبنسبة مئوية بلغت ( )% 48.1من جمتمع الدراسة.

جدول1
خصائص مجتمع الدراسة وفقاً لمتغيرات :التخصص الدراسي ،والخبرة في مجال اإلدارة المدرسية ،والمرحلة الدراسية:
متغريات الدراسة

التخصص الدراسي

العدد

النسبة املئوية

علمي

42

% 51.9

أديب

39

% 48.1

81

% 100

اجملموع
اخلربة جمال اإلدارة املدرسية

أقل من  5سنوات

13

% 16

 10 – 5سنوات

31

% 38.3

أكثر من  10سنوات

37

% 45.7

81

% 100

ابتدائي

37

% 45.7

متوسط

29

% 35.8

ثانوي

15

% 18.5

81

% 100

اجملموع
املرحلة الدراسية
اجملموع

القسم األول :البيانات العامة ،وتشمل :التخصص الدراسي،
واخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية ،واملرحلة الدراسية.
القسم الثاين :اشتمل على جمموعة من العبارات عددها
( )62عبارة موزعة على احملاور اآلتية:
احملور األول :أساليب اختاذ القرارات ،وحيتوي على ()48
عبارة ،واستخـدم مقياس ليكرت اخلمـاسي :بدرجة كبرية
جداً ،بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة
قليلة جداً.

أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على االستبانة أداةً جلمع البيانات،
وهدفت إىل الكشف عن واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب
اختاذ القرار يف إدارة األزمات املدرسية ،ووضع جمموعة من
املقرتحات لرفع كفاءة قائدي املدارس يف اختاذ القرارات
املالئمة ملواجهة األزمات ،وتكونت االستبانة يف صورهتا
األولية مما يأيت:
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ويف ضوء املالحظات مت تعديل صياغة بعض عبارات
االستبانة ،وإضافة عبارتني ،وبذلك يصبح عدد عبارات
األداة ( )64عبارة.

احملور الثاين :أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالئمة يف إدارة األزمات املدرسية ،وحيتوي على
( )14عبارة ،واستخدم مقياس ليكرت اخلماسي :موافق
بشدة ،موافق ،غري متأكد ،غري موافق ،غري موافق بشدة.

االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

صدق المحكمين ألداة الدراسة:

قام الباحث بالتحقق من االتساق الداخلي ألداة
الدراسة وذلك من خالل تطبيقها على عينة استطالعية
مكونة من ( )28قائد مدرسة من خارج إدارة تعليم ينبع
الذي ميثله جمتمع الدراسة ،إذ مت حساب صدق االتساق
الداخلي مبعامل ارتباط وفقاً للجداول اآلتية:

للتحقق من صدق احملكمني قام الباحث بعرض األداة
يف صورهتا األولية على ( )10حمكمني من أهل اخلربة
والتخصص من أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات
السعودية ،وذلك لالستفادة من مالحظاهتم حول صياغة
عبارات االستبانة ،ومدى وضوحها ،ومالءمة كل عبارة
للمحور التابعة له.

جدول2

معامل االرتباط بين أساليب اتخاذ القرار وبين الدرجة الكلية للمحور األول:
أساليب اختاذ القرار

معامل االرتباط

أسلوب اخلربة

** 0.663

أسلوب احلكم الشخصي والبديهة

** 0.613

أسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات

** 0.682

أسلوب إجراء التجارب

** 0.763

أسلوب األرقام القياسية

** 0.847

أسلوب شجرة القرارات

** 0.851

أسلوب دراسة احلالة

** 0.637

أسلوب التحليل احل ّدي

** 0.711

أسلوب نظرية االحتماالت

** 0.789

أسلوب بريت

** 0.771

أسلوب نظرية املباريات

** 0.690

أسلوب احملاكاة ومتثيل األدوار

** 0.746

** دالة عند مستوى الداللة ()0.01

جيدة من االتساق الداخلي ،وميكن االعتماد عليها يف إجراء
الدراسة.

يبني اجلدول ( )2أن قيم معامل االرتباط لكل أسلوب من
أساليب اختاذ القرار مع الدرجة الكلية للمحور األول والذي
تنتمي له األساليب موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى
الداللة املوضح يف اجلدول ،إذ بلغ أدىن
ارتباط ألسلوب احلكم الشخصي والبديهة مبقـدار (،)0.613
يف حني بلـغ أعلى ارتباط ألسلوب شجرة القـرارات مبقـدار
( ،)0.851مما يشري إىل أن أساليب اختاذ القرار تتمتع بدرجة

جدول3
معامل االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لألداة
احملاور

معامل االرتباط

احملور األول

** 0.978

احملور الثاين

** 0.638

** دالة عند مستوى الداللة ()0.01
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يبني اجلدول ( )3أن قيمة معامل االرتباط بني درجات كـ ـل
حمـ ـ ـ ـ ـور وبني الدرجـ ـ ـة ال ـكـ ـلية ل ـألداة مـ ـ ـوجـ ـبة ودالة
إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)0.01إذ بلغ معامل
االرتباط للمحور األول مع الدرجة الكلية لألداة
( ،)0.978يف حني بلغ معامل االرتباط للمحور الثاين مع
الدرجة الكلية لألداة ( ،)0.638وهذا يؤكد أن األداة تتمتع
بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي ،وميكن االعتماد عليها
يف إجراء الدراسة.

ثبات أداة الدراسة:

للتحقق من ثبات أداة الدراسة قام الباحث حبساب
درجة ثبات كل حمور من حماور الدراسة باستخدام معامل
ألفا كرونباخ ،كما مت حساب معامل ألفا كرونباخ لقيـاس
الثبات الكلي جلميـع العبارات ،إذ بلغت قيمة معامـل الثبـات
الكلـي ( )0.941وهو معدل ثبات مرتفع ومقبول ،واجلدول
( )4يوضح معامالت الثبات حملاور الدراسة ،والثبات الكلي
ألداة الدراسة:

جدول4
قيم الفاكرونباخ لمحاور الدراسة والثبات الكلي لألداة

عدد العبارات

معامل الثبات

حماور الدراسة
احملور األول

48

0.942

احملور الثاين

16

0.782

الدرجة الكلية لألداة

64

0.941

ومعامل ارتباط بريسون ومعامل ألفا كرونباخ حلساب صدق
االتساق الداخلي لألداة ،ومعامل ألفا كرونباخ حلساب
الثبات ،واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة
عن السؤال األول والثالث ،واختبار (ت) واختبار حتليل
التباين األحادي  One Way ANOVAلإلجابة عن السؤال
الثاين.

الشكل النهائي ألداة الدراسة:
يف ضوء إجراءات الصدق والثبات اليت مت اعتمادها يف
هذه الدراسة ،أصبحت األداة بشكلها النهائي تتكون من
( )64عبارة ،موزعة على حماور الدراسة ،إذ إن عبارات احملور
األول البالـغ عددها ( )48عبارة مل حيدث هلا إضافة أو إلغاء
سوى تعديل صياغة بعض العبارات ،يف حني أن عبارات
احملـور الثاين والبالـ ـ ـ ـغ عـ ـ ـددها ( )14عبـ ـارة قبل التحـ ـكيم
أضاف إليها احملكمون عبارتني ،كانت صياغة العبارة األوىل:
"عرض جتارب القادة املتمـ ـ ـيزين يف مواج ـ ـهة األزم ـ ـ ـات
امل ـدرس ـية"ّ ،أما الع ـ ـ ـبارة الثانية فقـد كانت صياغتها" :منح
حوافز تشجيعية ألفضل قائد يف إدارة األزمات املدرسية".

نتائج الدراسة ومناقشتها:
إجابة السؤال األول( :ما واقع ممارسة قادة المدارس ألساليب

اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية؟) لإلجـابة عن هذا
السؤال قام الباحث حبساب املتوسطـات احلسابية
واالحنـرافات املعيارية لكل أسلـوب من أساليب اختاذ القرار،
واجلدول اآليت يوضح ذلك:

أساليب المعالجة اإلحصائية:
يف ضوء أهداف الدراسة وتساؤالهتا ،مت استخدام
التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص جمتمع الدراسة،
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جدول5
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب اتخاذ القرار التي يمارسها قادة المدارس في إدارة األزمات المدرسية
األسلوب

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

مستوى االجتاه

أسلوب اخلربة

3.39

1.10

بدرجة متوسطة

أسلوب احلكم الشخصي والبديهة

4.01

0.77

بدرجة كبرية

أسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات

3.77

0.99

بدرجة كبرية

أسلوب إجراء التجارب

3.56

1.01

بدرجة كبرية

أسلوب األرقام القياسية

3.26

1.05

بدرجة متوسطة

أسلوب شجرة القرارات

3.33

0.94

بدرجة متوسطة

أسلوب دراسة احلالة

4.30

0.70

أسلوب التحليل احل ّدي

3.36

1.08

بدرجة كبرية جداً
بدرجة متوسطة

أسلوب نظرية االحتماالت

3.50

0.90

بدرجة كبرية

أسلوب بريت

4.02

0.86

بدرجة كبرية

أسلوب نظرية املباريات

3.31

1.20

بدرجة متوسطة

أسلوب احملاكاة ومتثيل األدوار

2.78

1.12

بدرجة متوسطة

تتطلب تدخالً سريعاً الختاذ القرار ،باإلضافة إىل قصر الوقت
املستغرق يف تنفيذهّ ،أما أسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات
فيقوم على مبدأ املشاركة يف اختاذ القرار ،وميتاز عن غريه من
األساليب بأن الوقت واجلهد واألدوات املستخدمة أقل تكلفة
من بعض األساليب األخرى ،يف حني يعتمد أسلـوب إجراء
التجارب على مـدى تعلم القائد من أخطاء القرارات السابقة
املتخذة يف أزمات مشاهبة.
وجاء أسلوب نظرية االحتماالت يف املرتبة السادسة
ومبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.50واحنراف معياري قدره
( ،)0.90ورمبا يعزى ذلك إىل أن احلاجة إىل استخدام هذا
األسلوب تأيت نتيجة رغبة قائد املدرسة يف حماولة التخفيف
من حدة األزمات ،ويتطلب استخدامه توفر بيانات
ومعلومات عن األزمات السابقة اليت وقعت يف املدرسة ،أو
يف املدارس األخرى ،وينتمي هذا األسلوب إىل جمموعة
األساليب العلمية يف اختاذ القرارات.
يف حني جاءت باقي األساليب بدرجة ممارسة متوسطة،
وهي على الرتتيب :يف املرتبة السابعة أسلوب اخلربة مبتوسط
حسايب بلغ ( ،)3.39مث يف املرتبة الثامنة أسلوب التحليل
احل ّدي مبتوسط حسايب ( ،)3.36تليه يف املرتبة التاسعة
أسلوب شجرة القرارات مبتوسط حسايب بلـغ ( ،)3.33مث يف

يتضح من اجلدول ( )5أن قادة املدارس ميارسون أساليب
اختاذ القرار بدرجـات متفـاوتة ،فقد جاء يف املرتبة األوىل،
وبدرجة كبرية جداً أسلوب دراسة احلـالة مبتوسط حسايب
( ،)4.30واحنراف معياري ( ،)0.70ورمبا يعزى ذلك إىل أن
هذا األسلوب يتسم بالواقعية أكثر من غريه من األساليب
األخرى ،إذ يتم اختاذ القرار فيه استناداً إىل املعلومات املتاحة
عن األزمة ،وهو من األساليب العلمية املالئمة الختاذ القرار
يف األزمات.
وجاءت مخسة أساليب بدرجة متوسطة ،وهي على التوايل:
يف املرتبة الثانية أسلوب بريت مبتوسط حسايب بلغ (،)4.02
واحنراف معياري ( ،)0.86وهو من األساليب العلمية اليت
تتم من خالل وضع برنامج زمين حمدد للتعامل مع األزمة،
ورمبا يعزى ذلك إىل استشعار قادة املدارس بأمهية عنصر
الـوقت يف احتـواء األزمة ،وحل يف املرتبة الثالثة ،والرابعة،
واخلامسة على التوايل أسلوب احلكم الشخصي والبديهة،
وأسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات ،وأسلوب إجراء
التجارب ،ومبتوسط حسايب بلغ على الرتتيب (،)4.01
و( ،)3.77و( ،)3.56وهذه األساليب تنتمي إىل األساليب
التقليدية يف اختاذ القرارات ،ورمبا يعزى ذلك إىل سهولة
استخدام أسلوب احلكم الشخصي يف مواقف األزمات اليت
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احلالة ،وأسلوب بريت ،وأسلوب احلكم الشخصي والبديهة،
وأسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات ،وأسلوب إجراء
التجارب ،وأسلوب نظرية االحتماالت.
يف حني أن األساليب اليت حصلت على (أقل من
 )3.40وكانت درجة ممارستها متوسطة احتلت اجملموعة
الثانية ،وكان عددها ستة أساليب ،واشتملت على :أسلوب
اخلربة ،وأسلوب التحليل احل ّدي ،وأسلوب شجرة القرارات،
وأسلوب نظرية املباريات ،وأسلوب األرقام القياسية ،وأسلوب
احملاكاة ومتثيل األدوار.
وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة اليحيوي ( )2003حول
ضرورة استخدام خطوات التفكري العلمية الختاذ القرارات يف
مواقف األزمات .كما تتفق مع دراسة عودة ( )2008اليت
توصلت إىل أن استخدام الطريقة العلمية الختاذ القرارات
جاءت بدرجة متوسطة.
وأما نتائج هذه الدراسة فإهنا ختتلف مع نتائج دراسة
دروزة ( ،)2003ودراسة السيد ( )2008اليت توصلت
نتائجها إىل أن قادة املدارس يتخذون القرارات بدرجة ترتاوح
بني متوسطة وضعيفة ،ورمبا يرجع ذلك إىل أن املتغريات
املرتبطة هباتني الدراستني ختتلف عن متغريات الدراسة احلالية
واملرتبطة بإدارة األزمات املدرسية.

املرتبة العاشرة أسلـوب نظـرية املباريات مبتوسط حسايب بلـغ
( ،)3.31مث يف املرتبة احلادية عشرة أسلوب األرقام القياسية
مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.26ويف املرتبة الثانية عشرة
واألخرية أسلوب احملاكاة ومتثيل األدوار مبتوسط حسايب
( ،)2.78ورمبا تعود أسباب ذلك إىل قصور تأهيل قادة
املدارس وتدريبهم على ممارسة أساليب اختاذ القرارات يف أثناء
حدوث األزمات املدرسية ،ورمبا يعزى ذلك إىل أن بعض
هذه األساليب قد يرتتب عليها خماطرة يف اختاذ القرار
كأسلوب اخلربة ،ورمبا يعزى ذلك لعدم استفادة بعض قادة
املدارس من خربات القادة اآلخرين أو الذين تقاعدوا عن
العمل ،ورمبا يعزى أيضاً إىل أن هناك أساليب حتتاج إىل خربة
يف جمال االقتصاد للتعاطي معها كأسلوب التحليل احل ّدي،
وأسلوب نظرية املباريات ،وقد يرجع ذلك إىل أن بعض
األساليب كأسلوب شجرة القرارات ،وأسلوب األرقام
القياسية تتطلب االستعانة باحلاسب اآليل لتقدير ،وحتديد
درجة املخاطرة يف اختاذ القرار ،ورمبا يعود ذلك إىل أن بعض
األساليب تستهلك وقتاً طويالً يف إعدادها وتنفيذها
كأسلوب احملاكاة ومتثيل األدوار ،ويتطلب استخدامها برامج
حاسوبية متقدمة لتحليل موقف األزمة ،ومجيع األساليب
السابقة تنطوي حتت األساليب العلمية يف اختاذ القرار،
ماعدا أسلوب اخلربة ،وأسلوب إجراء التجارب فهما ينتميان
إىل األساليب التقليدية.
وقـام الباحث بدمـج األساليب اليت حصلت على
متوسـط حسايب ( 3.40فأكثر) ،وهي اليت متثل استجابات
قادة املدارس بدرجة كبرية جداً وبدرجة كبرية يف جمموعة
واحدة لكوهنا متارس من قبل قادة املدارس يف إدارة األزمات
املدرسية ،واشتملت على ستة أساليب ،وهي :أسلوب دراسة

إجابة السؤال الثاني( :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

بين قادة المدارس في مستوى ممارستهم ألساليب اتخاذ القرار في
إدارة األزمات المدرسية تعزى لـمتغيرات :التخصص الدراسي،
والخبرة في مجال اإلدارة المدرسية ،والمرحلة الدراسية؟)

لإلجـابة عـن هـذا السـؤال استخـدم الباحـث اختبار "ت"

T-

 ،testوحتـليل التباين األحـادي ( ،)One Way ANOVAكما
هو موضح يف اجلداول اآلتية:

جدول6
نتائج اختبار "ت" T-testلمستوى ممارسة قادة المدارس ألساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية تبعاً لمتغير التخصص الدراسي:
التخصص الدراسي

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

علمي

42

3.35

0.20

أديب

39

3.44

0.27
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درجات احلرية

قيمة "ت"

مستوى الداللة

79

1.720

0.089
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وتتفق نتيجة أثر التخصص الدراسي يف هذه الدراسة مع
دراسات مسكي ( ،)2003وأيب محدي ( ،)2005واملوسى
( ،)2006واحلريب ( )2008يف أن نوع التخصص الدراسي ال
يؤثر على ممارسة قائد املدرسة الختاذ القرار.
يف حني ختتلف هذه الدراسة مع دراسة اإلبراهيم والقضاة
( )2006اليت أظهرت وجود فروق تعزى إىل متغري التخصص
الدراسي ،ودراسة السيد ( )2008اليت أسفرت عن وجود
فروق تعزى إىل متغري التخصص الدراسي لصاحل املؤهل
العلمي ،ورمبا يعزى ذلك إىل أن اجملتمع الذي طبقت عليه
الدراستان السابقتان خيتلف يف تأهيله العلمي عن اجملتمع
الذي طبقت عليه الدراسة احلالية.

يتضح من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب
اختاذ القرار يف إدارة األزمات املدرسية تعزى ملتغري التخصص
الدراسي ،إذ إن قيمة مستوى داللة االختبار تبلغ (،)0.089
وهي أكرب من مستوى الداللة (.)0.05
ورمبا يرجع ذلك إىل أن قائد املدرسة املؤهـل سـواء أكان
ختصصه الدراسي علميًا أم أدبيًا لديه قدر كبري من اخلربة،
ويتفهم واقع األزمات املدرسية ،وأسباهبا ،وكيفية اختاذ
القرارات ملواجهتها ،كونه على اطالع دائم بأهم املشكالت
املدرسية ،وهذا يدل على أن ضوابط اختيار قادة املدارس
واليت ال تعتمد على نوع التخصص الدراسي هلا نتائج إجيابية.
جدول7

نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمستوى ممارسة قادة المدارس ألساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية تبعاً

لمتغير الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية:
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

بني اجملموعات

946.467

2

473.234

1.070

0.348

داخل اجملموعات

34499.854

78

442.306

اجملموع

35446.321

80

األزمات من خ ـ ـالل األزمـ ـ ـات املدرسية اليت وقعت يف
السنوات املاضية ،وطرق التعامل معها.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات مسكي
( ،)2003واليحيوي ( ،)2003واملوسى ( ،)2006واإلبراهيم
والقضاة ( ،)2006وعودة ( ،)2008والسيد (،)2008
واحلريب ( )2008اليت توصلت إىل عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى ملتغري اخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية.
يف حني ختتلف هذه الدراسة مـع نتائج دراسة أيب محدي
( )2005اليت توصلت نتائجها إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغري اخلربة يف اإلدارة املدرسية لصاحل اخلربة
اإلدارية األعلى فئة ( 11سنة فأكثر) ،ورمبا يرجع ذلك إىل
أنه كلما زادت اخلربة زادت الدورات التدريبية يف مجيع
اجملاالت اإلدارية ،ومنها إدارة األزمات املدرسية.

يتضح من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب
اختاذ القرار يف إدارة األزمات املدرسية تعزى ملتغري اخلربة يف
جمال اإلدارة املدرسية ،إذ بلغت قيمة مستوى داللة االختبار
( ،)0.348وهي أكرب من مستوى الداللة (.)0.05
فخربة قادة املدارس حسب ما يبني اجلدول السابق مل
يكن له تأثري يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ القرار يف
إدارة األزمات املدرسية ،ورمبا يكون سبب ذلك إقبال قادة
املدارس ذوي اخلربة األقل على الدورات والربامج املتقدمة يف
إدارة األزمات ،ورمبا يعزى ذلك إىل متابعة قادة املدارس ألهم
املتطلبات ،واملتغريات يف جمال اإلدارة املدرسية ،ورمبا تعود
أسباب ذلك إىل اكتساهبم املهارات يف التعام ــل مـ ـ ــع

58

عبداهلل بن مسعود اجلهين :أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القرارات يف إدارة األزمات ...

جدول8

نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمستوى ممارسة قادة المدارس ألساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية تبعاً
لمتغير المرحلة الدراسية:
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

بني اجملموعات

1064.823

2

532.411

1.208

0.304

داخل اجملموعات

34381.498

78

440.788

اجملموع

35446.321

80

وتتفق نتائ ـ ـج ه ـذه الدراسة م ـع نتائـ ـ ـج دراسـات مس ـكي
( ،)2003وأيب محدي ( ،)2005واملوسى ( )2006يف عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري املرحلة
الدراسية.

يتبني من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ القرار
يف إدارة األزمات املدرسية تعزى ملتغري املرحلة الدراسية ،فقد
بلغت قيمة مستوى داللة االختبار ( ،)0.304وهي أكرب من
مستوى الداللة (.)0.05
ورمبا يعزى ذلك إىل أن األزمات قد حتدث يف املدارس
على اختالف مراحلها ،ومن مث تتكون اخلربات يف إدارة
األزمات لدى قادة املدارس يف مجيع املراحل ،ورمبا يعود ذلك
إىل أن قادة املدارس يف مجيع املراحل الدراسية حيصلون على
نفس املستوى من التدريب والتأهيل يف إدارة األزمات
املدرسية.

إجابة السؤال الثالث( :ما أساليب تطوير كفاءة قادة المدارس

على اتخاذ القرارات المالئمة في إدارة األزمات المدرسية؟)

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات احملور الثاين،
واجلدول اآليت يوضح ذلك:

جدول9
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب تطوير كفاءة قادة المدارس على اتخاذ القرارات المالئمة في إدارة األزمات
المدرسية
المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

االستجابة

إنشاء موقع إلكرتوين يتضمن كل ما يتعلق بإدارة األزمات املدرسية.

4.59

0.64

موافق بشدة

الزيارات املتبادلة بني قادة املدارس للتعرف على األساليب املختلفة اليت يتبعوهنا يف إدارة األزمات املدرسية.
إنشاء وحدة إلدارة األزمات يف إدارات الرتبية والتعليم تتوفر فيها املعلومات املطلوبة لألزمات املدرسية املختلفة.
الدورات التدريبية حول إدارة األزمات ( 5أيام فأقل).

4.53
4.48
4.43

0.50
0.97
0.77

موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة

الورش الرتبوية حول اختاذ القرارات يف األزمات املختلفة.

4.41

0.73

موافق بشدة

إعداد دليل إرشادي للتعامل مع األزمات املدرسية املختلفة.

4.38

0.60

موافق بشدة

تكوين فريق إلدارة األزمات يف املدرسة.

4.29

0.81

موافق بشدة

الندوات الرتبوية حول األزمات املدرسية واختاذ القرارات.

4.28

0.79

موافق بشدة

عرض جتارب القادة املتميزين يف مواجهة األزمات املدرسية.

4.23

0.85

موافق بشدة

تكوين فريق دائم من بعض قادة املدارس ذوي اخلربة إلدارة األزمات املدرسية على مستوى القطاع التعليمي.

4.16

0.96

موافق

القراءات املوجهة حول دور قائد املدرسة يف إدارة األزمات املدرسية.

3.83

0.88

موافق

اللقاءات مع مشريف اإلدارة املدرسية لتدارس األزمات املدرسية.

3.80

1.02

موافق

إجراء جتارب افرتاضية لبعض األزمات املدرسية يف كل فصل دراسي على األقل.

3.72

0.98

موافق

العبارات
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المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

االستجابة

الربامج التدريبية عن إدارة األزمات ( 6أيام فأكثر).

3.27

1.17

غري متأكد

منح حوافز تشجيعية ألفضل قائد يف إدارة األزمات املدرسية.

3.15

0.93

غري متأكد

إعداد حبوث علمية عن اختاذ القرارات يف األزمات املدرسية من قبل قادة املدارس يف كل سنة دراسية.

2.81

1.23

غري متأكد

العبارات

اإلدارة املدرسية لتدارس األزمات املدرسية" مبتوسط حسايب
( ،)3.80واحنراف معياري بلغ ( ،)1.02وأخرياً عبارة " إجراء
جتارب افرتاضية لبعض األزمات املدرسية يف كل فصل دراسي
على األقل" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.72واحنراف معياري
(.)0.98
يف حني حصلت ثـالثة أساليب علـى مستـوى استجـابة
(غري متأكد) ،وهي :عبارة " الربامج التدريبية عن إدارة
األزمات ( 6أيام فأكثر)" مبتوسط حسايب بلغ (،)3.27
واحنراف معياري ( ،)1.17مث عبارة " منح حوافز تشجيعية
ألفضل قائد يف إدارة األزمات املدرسية" مبتوسط حسايب
( ،)3.15واحنراف معياري ( ،)0.93تليها عبارة " إعداد
حبوث علمية عن اختاذ القرارات يف األزمات املدرسية من قبل
قادة املدارس يف كل سنة دراسية" مبتوسط حسايب (،)2.81
واحنراف معياري بلغ (.)1.23
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات الشريدة
واألعرجي ( ،)2003واأللفي ( )2003يف ضرورة رفع
مستويات قدرة القيادات املدرسية الختاذ القرارات يف ظروف
األزمات.
كما تتفق أيضاً مع دراسة اليحيوي ( )2003يف تكوين
فريق إلدارة األزمات على مستوى املدرسة واملنطقة ،وتزويد
املدارس بكل ما هو جديد يف إدارة األزمات من كتيبات
ونشرات ،وإعداد برامج تدريبية لقادة املدارس يف التعامل مع
األزمات.
وكذلك تتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة املوسى
( )2006يف االهتمام بإع ـداد وتصميم برامـ ـ ـج تدريبية
لقائ ـ ـدي املـ ـدارس يف جمال إدارة األزمات وكيفية اختاذ
القرارات الصحيحة يف ظل ضغط الوقت ،وكذلك تتفق مع

يتضح من اجلدول ( )9أن املتوسطات احلسابية لعبارات
أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القرارات
املالئمة يف إدارة األزمات املدرسية تراوحت بني ()4.59
و( ،)2.81وأن أعلى متوسط حسايب كان لعبارة "إنشاء
موقع إلكرتوين يتضمن كل ما يتعلق بإدارة األزمـات املـدرسية"
إذ بلغ املتوسط احلسـايب للعبارة ( ،)4.59وباحنراف معياري
( ،)0.64وأن أدىن متوسط حسايب كان لعبارة "إعداد حبوث
علمية عن اختاذ القرارات يف األزمات املدرسية من قبل قادة
املدارس كل سنة دراسية" ،وبلـغ متوسطها احلسايب (،)2.81
وباحنراف معياري قدره (.)1.23
وكما هو موضح يف اجلدول السابق فقد حصلت تسعة
أساليب لتطوير كفاءة قادة املـدارس على مستـوى استجابة
(موافق بشدة) ،وتراوحت متوسطاهتا احلسابية بني ( )4.59و
(.)4.23
وقد جاءت عبارة "إنشاء موقع إلكرتوين يتضمن كل ما
يتعلق بإدارة األزمات املدرسية" يف املرتبة األوىل مبتوسط
حسايب ( ،)4.59واحنراف معياري ( ،)0.64يف حني جاءت
يف املرتبة التاسعة واألخرية يف هذا املستوى عبارة " عرض
جتارب القادة املتميزين يف مواجهة األزمات املدرسية" مبتوسط
حسايب ( ،)4.23واحنراف معياري بلغ (.)0.85
وحصلت أربعة أساليب على مستـوى استجـابة
(موافـق) ،وهي على الرتتيب :عبارة " تكوين فريق دائم من
بعض قادة املدارس ذوي اخلربة إلدارة األزمات املدرسية على
مستوى القطاع التعليمي" مبتوسط حسايب ( ،)4.16واحنراف
معياري ( ،)0.96مث عبارة " القراءات املوجهة حول دور قائد
املدرسة يف إدارة األزمات املدرسية" مبتوسط حسايب (،)3.83
واحنراف معياري ( ،)0.88تليها عبارة "اللقاءات مع مشريف
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 -2حصلت عبارة "إنشاء موقع إلكرتوين يتضمن كل ما
يتعلق بإدارة األزمات املختلفة" على أعلى متوسط حسايب إذ
بلغ (.)4.59
 -3أن ثالثة متطلبات لتطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالئمة إلدارة األزمات املدرسية حصلت على
مستوى استجابة (غري متأكد) ،وهي اخلاصة بالربامج
التدريبية الطويلة ،ومنح حوافز تشجيعية ألفضل قائد يف إدارة
األزمات ،وإعداد حبوث علمية عن اختاذ القرارات يف
األزمات.

نتائج دراسـة ماكنيل وتوبنغ (
 )2007بضرورة وجود قاعدة بيانات لألزمات اخلطرية.
وتتفق نتائج هذه الدراسة أيضاً مع نتائج دراسة عودة
( )2008بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة يف
إدارة األزمات ،وتكوين فريق إلدارة األزمات املدرسية.
Macneil & Topping,

نتائج الدراسة:
أوالً  /النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول:

 -1أن واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ القرارات يف
إدارة األزمات املدرسية جاء إمجاالً بدرجة كبرية.
 -2أن قادة املدارس ميارسون أسلوب دراسة احلالة يف إدارة
األزمات املدرسية بدرجة كبرية جداً.
 -3أن قادة املدارس ميارسون بدرجة كبرية مخسة أساليب
الختاذ القرارات يف إدارة األزمات املدرسية ،وهي على
الرتتيب :أسلوب بريت ،وأسلوب احلكم الشخصي والبديهة،
وأسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات ،وأسلوب إجراء
التجارب ،وأسلوب نظرية االحتماالت.
 -4أن قادة املدارس ميارسون األساليب التقليدية عند اختاذ
القرارات يف إدارة األزمات املدرسية بنسبة بلغت (.)% 50

توصيات الدراسة:
 -1تصميم برامج تدريبية لتأهيل قادة املدارس على استخدام
األساليب العلمية يف اختاذ القرارات أثناء حدوث األزمات
املدرسية.
 -2إجراء جتارب افرتاضية لنماذج من األزمات املدرسية
وتوجيه قادة املدارس الستخدام أساليب متنوعة الختاذ
القرارات.
 -3توجيه قادة املدارس باالطالع على كل ما يتعلق بإدارة
األزمات املدرسية ،واألساليب العلمية يف التعامل معها.
 -4تكوين فريق إلدارة األزمات يف املدرسة ،وتدريبهم
وتثقيفهم حبيث يكون الفريق جاهزاً يف أي وقت ملواجهة
األزمات ،وتنفيذ القرارات.
 -5إجراء زيارات متبادلة بني قادة املدارس للتعرف على
األساليب املختلفة اليت يتبعوهنا يف إدارة األزمات املدرسية.
 -6إنشاء موقع إلكرتوين يتضمن كل ما يتعلق بإدارة
األزمات املدرسية.
 -7تكوين بيت خربة من بعض قادة املدارس ذوي التميز يف
إدارة األزمـات املدرسية على مستوى القطاع التعليمي.

ثانياً  /النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني:

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤ a

 )0.05بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ
القرار يف إدارة األزمات املدرسية تعزى إىل متغريات:
التخصص الدراسي ،واخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية ،واملرحلة
الدراسية.
ثالثاً  /النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث:

 -1أن أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالئمة إلدارة األزمات املدرسية حصلت إمجاالً
على مستوى استجابة موافق بشدة.
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Abstract: The study aimed to identify the reality of the practice of school leaders in decision-making methods in school
crisis management, and to explore the effect of some variables on the principals' assessment of the method used in making
decisions during school crises and how to improve the efficiency of school principals to make appropriate decisions in school
crisis management , And the study used the descriptive approach, and the study community of all principals of public schools
in the schools of the Department of Education in Yanbu, and to achieve the objectives of the study used the questionnaire to
collect data, and conducted tests of honesty and stability, Analysis of data using the SPSS program, The most important
results of the study showed that the reality of the practice of school leaders in decision-making methods in the management
of school crises came largely, and that they practice the traditional methods when making decisions in the management of
school crises by 50%. There are no statistically significant differences between school leaders the level of their practice of
decision-making in the face of school crises is attributable to the variables: school specialization, school management
experience, and school stage, and that the methods of developing the efficiency of school leaders to make appropriate
decisions for school crisis management Its strongly agree. In the light of the findings of the study, a number of
recommendations and suggestions were presented to school principals, school administrators, education departments and
some future studies.
Keywords: School leader, decision-making, school crises.
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