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ّإليوّاإلشارةتّباستثناءّماّتمّّّ،ىوّنتاجّجيديّالخاّصّّماإنّّسالةّماّاشتممتّعميوّىذهّالرّّّبأنّّّأقرّّ
لنيلّدرجةّأوّلقبّّاآلخرينبلّمّمنّقِّقدّ جزءّمنياّلمّيُّّأوّأيّّّىذهّالرسالةّككلّّّوأنّّ،ّحيثماّورد

ّ.أخرىّأوّبحثيةٍّّةٍّةّتعميميّّمؤسسّّّلدىّأيّّّأوّبحثيّّّعمميّّ
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 اإلىداء
إلىّّ...فـانيوالحنانّوالتّّّإلىّمعنىّالحبّّّ...إلىّمالكيّفيّالحياةأىديّعمميّىذاّّّّّّّّّ

إلىّّ...نجاحيّوحنانياّبمسمّجراحيّىاّسرّّّؤإلىّمنّكانّدعاّ...الوجودّبسمةّالحياةّوسرّّ
إلىّوالدتيّّ...منّقمبياّمنسوجةٍّّكتّسعادتيّبخيوطٍّإلىّمنّحاّ...العطاءّالينبوعّالذيّالّيملّْ

ّ..ّأمّدّاّفيّعمرىا...العزيزة.

ّإلىّ...ألنعمّبالراحةّواليناءّوشقيسعىّإلىّمنّّ...لّفخرمنّأحملّاسموّبكّّّإلىّّّّّّّّّ
مّالحياةّمنيّأنّأرتقيّسمّّالذيّعمّّّإلىّ...فيّطريقّالنجاحمنّأجلّدفعيّّءبشيالذيّلمّيبخلّ

ّ..أتّمّاّعميوّنعمةّالّصّحةّوالعافية...إلىّوالديّالعزيز.ّ...وصبرٍّّبحكمةٍّ

إلىّّإلىّمصدرّقوتي...ّ...ذكراىمّفؤادييجّببيمّيجريّفيّعروقيّويإلىّمنّحبّّّّّّّّّّّ
ّ...خوانياّ أخواتيّّو

لىّ...وخيرّصديق:ّزوجيّوخيرّزوجٍّّمنّكانّليّخيرّسندٍّّإلىّّّّّّّّّ ابنيّالغالي:ّمحمدّّوا 
ّ.-حفظوّاّورعاه-

ّ...أىلّزوجيّوجداتوّ...إلىّمنّاحتضنّابنيّفترةّغيابيّلمدراسةّ...ائمتيّالثانيةعّإلىّّّّّّّّ

ّ..الغاليات.ّاتيخاالتيّوعمّّّإلىّ...حفظيمّاّوأطالّفيّعمرىميّوجدّّّتيجدّّّإلىّّّّّّّّ

ماواتّليكونواّبجواره...ّإلىّمنّأبحثّالسّّّفارقونيّعمىّعجٍل،ّواختارىمّربّّإلىّمنّّّّّّّّّ
رغمّمنّأنتمّىناّبالّالوجوه...ّإلىّالذينّبالرغمّمنّغيابيمّأراىمّفيّكلّّّعنيمّبينّالحضور...

ّ...-رحمياّاّ-النائمةّطوياًلّتيّإلىّجدّّّكونكمّىناك...

نّتكاتفناّيدًاّإلىّمّ...جاحّواإلبداعنحوّالنّّّلطريقّمعاًّإلىّمنّسرناّسويًاّونحنّنشقّاّّّّّّّ
لىّوّ...وزمالئيإلىّصديقاتيّوزميالتيّّ،مبيدّونحنّنتعمّّ ،ّنعيمة،ّىنا،ّ:ّسيىاتديقالصّّّا 

ّأميرة...

...ّإلىّالذيّأمدنيّوفيّمسيرتي،ّوخيرّموجّّّمشرفيّالذيّكانّليّخيرّعونّإلىّّّّّ
 ...عقيلّأبوّإبراىيم.د...ّإلىّسالةّواستقامةّتراكيبيابإرشاداتوّوَمالحظو؛ّلتقويمّاعوجاجّالرّّ

لمجميعّّأثبتتياّة،ّولكنّّالتيّمرتّبأقوىّالمعاركّوأكثرىاّمرارّّإلىّإلىّذاتيّالتيّأفتخرّبيا،ّّّّّّ
 ..ّوّفقنيّاّلماّيحّبوّويرضاه...ّ،ّإلىّنفسي.أصعبّالمعاركّالّيخوضياّإالّأقوىّالجنودّأنّّ
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 شكر وتقدير

ي َىَداَنا" َذا اْلَحْمد  ل مَّو  الَّذ  َي َلْوَل َأْن َىَداَنا المَّو   ِليََٰ ّ(34)األعراف،ّّ"َوَما ك نَّا ل َنْيَتد 

فخالصّشكريّواحتراميّألستاذيّالدكتورّإبراىيمّأبوّمنّالّيشكرّالناسّالّيشكرّا،ّّّّّّّّّ

نسانيتوّوتواضعو،ّورقيوّالعمميّّ ،ّوالذيّأوالنيّواألخالقيّّّعقيلّالذيّكانّقمةّوقدوةّفيّعمموّوا 

خراجياّبيذهّالحمّّ شرافوّعمىّرسالتي،ّوا  ّة،ّفجزاهّاّخيرّالجزاء.كاملّاىتماموّورعايتوّوا 

وتوضيحاتيمّّالّسديدةّبإرشاداتيمّالذينّتكرمواّعميّّّوافرّلألساتذةكرّالوتقديريّالمفعمّبالشّّّّّّّّّ

ّمة،ّوبجيدىمّووقتيمّفيّقراءةّىذهّالرسالة.القيّّ

ّإلىّلجنةّالحكمّاألفاضل.ّكرّأيضاًّأتقدمّبالشّّّو

ىمّاءكرّالجزيلّوالثناءّالجميلّإلىّعمادةّكميةّالتربيةّإلرشادىمّوتشجيعيمّأبنأتقدمّبالشّّّوّّّّّّّ

ّ.قديركرّواالحترامّوالتّّمّجزيلّالشّّىّإكمالّدراستيم،ّفميالطمبةّعم

اتّمنّدررّوعباراتّمنّأسمىّموناّحروفًاّمنّذىبّوكممإلىّمنّعمّّكرّأتقدمّبالشّّّوّّّّّّّ

تنيرّلناّمسيرةّالعممّوالنجاح،ّإلىّأساتذتناّّعباراتّفيّالعمم،ّإلىّمنّصاغواّلناّمنّفكرىمّمنارةًّّو

ّالكرام.

ّ.وقفّمعيّيساندنيّفيّدربي،ّوالدتيّالغاليةّووالديّوأختيّرغدوالّأنسىّشكرّمنّ

 ...العظيم أن يتقبل ىذا العمل خالصًا لوجيو الكريم وفي النياية أسأل اهلل العمي  

 الباحثة:

 شيد نيروخ
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 دراسة ممخص ال

ّّّّّّّّّّّ ّالدراسة ّىذه ّالمدرسيّّّإلىىدفت ّاألزمات ّإدارة ّممارسة ّدرجة ّمديريّمعرفة ّلدى ة

م،ّوأثرّمتغيراتّ)جنسّالمعمّّمين،ّفيّمحافظةّالخميلّمنّوجيةّنظرّالمعمّّّالحكومّيةالمدارسّ

ّالمدرسةّمديرجنسّ ّالمدرسة، ّنوع ّطمبة، ّّعدد ّفيّذلك، ّسنواتّالخبرة( استخدمتّّوالمدرسة،

مناسبتياّوغرضّلمدراسةّلّأداةًّّ،ّكماّاستخدمتّالباحثةّاالستبانةالتحميميّّّالباحثةّالمنيجّالوصفيّّ

قبلّاألولّ)ّبحيثّاحتوىّالمحور،ّ(ّمحاور4عةّعمى)(ّفقرة،ّموز34ّّنّ)مّتتكونّّّوالتيالدراسة،ّ

(ّفقرة،ّأما11ّعمىّ)ّ)أثناءّحدوثّاألزمة(فيّنيّالثاّوالمحورّ،(ّفقرة14)ّ(ّعمىحدوثّاألزمة

ّالم ّاألزمة(حور ّحدوث ّ)بعد ّّالثالث ّ)فقد ّعمى ّفقرة،11احتوى )ّّ ّمجتمع ّمنّوتكون الدراسة

ّومعممة1941ًّ) ّمعممًا ّتمّّّ،( ّ)ّوقد ّعمى ّاألداة ّمعم144ّّتطبيق ّومعمّّ( ّممّّمًا ّفيّمة ّيعممون ن

ّاخِتيُروامد ّوقد ّالخميل، ّوسط ّالطّّّالطريقةبّيرية ّّوالعشوائية ّالدّّتوصّّبقية، ّإلىمت النتائجّّراسة

ّّأنّّّ:اآلتية ّاألزماتّالمدرسيّّدرجة ّإدارة ّلدىّمديريّالمدارسّممارسة فيّمحافظةّّالحكومّيةة

ّأزمةّطارئةّ،الخميلّكانتّبدرجةّمرتفعة ّألّي ّمسبقًا ّوأنّمديريّالمدارسّلدييمّتصورًا وعمىّ،

ّ ّّانةاالستبّمحاورجميع ّوبعدىا()قبل ّأثنائيا ّوفي ّاألزمة ّإلى ّالدراسة ّتوصمت ّكما ّقدرةّ، أن

ّعمّالمديرين ّبكثيرّمنّقدرتيم ّأكبر ّقبلّحدوثيا ّبعدّّىعمىّالتعاملّمعّاألزمة التعاملّمعيا

α عدمّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ)،ّوأشارتّنتائجّالدراسةّإلىّانتيائيا

منّوجيةّّالحكومّيةةّلدىّمديريّالمدارسّطاتّدرجةّإدارةّاألزماتّالمدرسيّّ(ّفيّمتوسّّ≥ 0.05

ّنوعّالمدرسة،ّعددّطمبةة،ّم،ّجنسّمديرّالمدرسمتغيراتّ)جنسّالمعمّّإلىّمينّتعزىّنظرّالمعمّّ

ّّو ّالخبرة(، ّسنوات ّالمحمّّّيريمدّأنّّالمدرسة، ّالمجتمع ّيشركون ّحمولّّيّّالمدارس ّإيجاد في

المدارسّومساعدتياّفيّإدارةّّالصعوباتّفيّلألزمات،ّوأنّالمجتمعّالمحّمّيّلوّدورّفيّتذليل

ّلمجياتّالّرسمّيةّكمديرياتّالّتربيةّوالّتعميمّفيّمساعدةّالمدرسّية،ّّواألزماتّ ّكبيرًا أّنّىناكّدورًا
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بميًاّلألزماتّالتيّرًاّمستقالمدارسّيضعونّتصوّّّيريمدّأنّّاألزماتّالمدرسّية،ّّوالمدارسّفيّإدارةّ

ّم.يييمكنّأنّتواج

ّيا:أىمّّّ،وقدمتّالباحثةّبعضّالتوصيات

ّ ّنتائج ّولممحافظةّالّسؤالمن ّالمّالرئيس ّممارسة ّدرجة ّتكون ّأن ّاألزماتّّديرينعمى إلدارة

ّاستمراريّّّالّبدّّّ،ةّمرتفعةالمدرسيّّ ّالعامةّوالمتّّةّالتّّمنّضرورة ةّوسطةّوالمدرسيّّكاملّبينّاإلدارة

ّالنّّ ّخالل ّالماديّّندواتّوالدّّشراتّوالبوستراتّوالّّمن ّّووالمعنويّّّعم ّبرامجّ، ّتصميم ّعمى العمل

ّ ّتدريبية ّوكفاءاتيم ّالمديرين ّقدرات ّالتّّتنّمي ّالعمميّّعمى ّمتوقّّّطبيق ّأزمة ّداخلّلسيناريو عة

ّالنظريّّ ّالجانب ّعمى ّالتدريب ّبرامج ّاقتصار ّوعدم ّالعمميّّالمدرسة، ّبالجانب ّتزويدىم ّبل ،ّ

ّمبةّعمىّالسيناريوىاتّالمقدمة.مينّوالطّّعّحدوثياّفيّالمدارس،ّوتدريبّالمعمّّلألزماتّالمتوقّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 ة.إدارةّاألزماتّالمدرسيّّّاألزمة، :الكممات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed at knowing the degree of school crisis management practice among 

government school principals in Hebron Governorate before, during and after the 

crisis from the teachers' point of view. It also aimed at finding out the effect of some 

variables (teacher’s gender, schoolprincipal's gender, school  type, number of school 

students, teachers years of experience) on the results of the study. The researcher used 

the descriptive analytical method adopting the questionnaire as a study tool as it meets 

the  purpose of the study. The questionnaire consisted of (40) paragraphs, distributed 

on (3) domains. The first domain is subdivided into 'before theoccurrence' of the 

crisis' with (13) items, 'during The occurrence of the crisis' with 15 items, and 'after 

The occurrence of the crisis'  with (12) items. The tool was distributed to (203) male 

and female teachers working in the Central District of Hebron. A stratified random 

sample was used in this study. 

Results of the study showed the following:  

The degree of school crisis management practice among government school principals 

in Hebron governorate was high, and that school principals have a pre-conception of 

any emergency crisis on all domains of the questionnaire (before, during, and after the 

crisis(, and The ability of managers to deal with a crisis before it occurs is much 

greater than their ability to deal with it after its occurrence, and There were no 

statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) in means of 

school crisis management among government school principals from the teachers' 

point of view due to the variables (teacher’s gender, school principal’s gender, school 

type, number of students at school, years of experience), and That school 

administrators involve the local community in finding solutions to crises, and that the 

community has a role in overcoming crises and helping the staff to manage school 

crises, and A significant role was played by the official authoritiessuch as the 

directorates of education  in assisting schools to help them to deal with these crises, 

and School principals have their future visions of dealing with the crises they may 

face. 

Followings are some recommendations stated by the researcher: 

Based on  the results of the main question,  it is necessary to continue the integration 

between the public, middle and school administration through brochures, posters, 

seminars and physical& moral support, and The necessity of having everlasting 

coordination between schools, regardless of their primary or secondary type in order 

to have joint efforts in facing any emergency crisis., and Working on designing 

training programs that develop the capacities of managers and their competencies in 

the practical application of expected crises scenario in the school level. The training 

programs should not be limited to theoretical side, but rather providing them with the 

practical side of the crises expected to occur in schools. Teachers and students should 

also be trained on the expected scenarios., and Having a special section for crises 

using social media services and other websites that concern with communication 

between homes and schools. This section is to be  concerned with crises that may 

happen in the school. There is also a need to deal with the possibility of preventing 

them if they happen in the forthcoming days. 
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 فيرس المحتويات

 رقم الصفحة العنوان
ّأّالغالف
ّبّإقرار
ّجّالرسالةّإجازة

ّدّآيةّقرآنيةّ
ّهّاإلىداءّ

ّوّكرّوالتقديرّالشّّ
ّزّراسةّبالمغةّالعربيةالدّّممخصّ

ّطّراسةّبالمغةّاالنجميزيةممخصّالدّّ
ّيّفيرسّالمحتويات

ّمّقائمةّالجداول
ّنّقائمةّاألشكال
ّنّقائمةّالمالحق
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 المقدمة>

ة، فيناؾ الكثير مف التطور ى مجاالت الحيافي شتّ  ممحوظاً  شيد العالـ في الفترة األخيرة تطوراً         

وتطور عمميا بشكؿ يفوؽ الخياؿ، وعمى الرغـ مف  ،واألساليب والوسائؿ التي تقدمت التكنولوجيّ 

 ؛ إذلـ يكف بالقميؿ زماتٍ كالٍت وأما تبع ىذا التطور مف مش ف  أإال  ،يجابيات الناتجة عف ىذا التطورإلا

ال  يدة بتزايد التطورات، فقد أصبحت األزمات جزءاً مت ىذه التطورات الكثير مف األزمات المتزاتخمّ 

 (. 2006يتجزأ مف نسيج الحياة، ووقوع األزمات قد أصبح مف حقائؽ الحياة اليومية )ىيكؿ، 

 يداء، عانى شعبيا عمى مرّ الشّ  في فمسطيف، بمد الحضارة والعراقة واألصالة، بمد األنبياء وأـّ و         

ة السياسيّ  وأاألزمات االقتصادية  زمات عمى جميع األصعدة، سواءواأل غوطاتزماف الكثير مف الضّ األ

عّما كابدتو ث إال ويتحدّ  وال بشر لـ يبؽ حجر فييا وال شجرو ية وغيرىا الكثير، االجتماعّ  وأية المحمّ  وأ

امد الذي تقع ى جنوبيا، ذلؾ الجنوب الصّ ى غربيا، ومف شماليا حتّ ، مف شرقيا حتّ مف محف ومصائب

كاف، أحد أكبر المراكز المساحة وعدد السّ  مدينة خميؿ الرحمف، أكبر المدف الفمسطينية مف حيثُ فيو 

االقتصادية في فمسطيف، إال أف  ذلؾ ال يخفي حقيقة األزمات المختمفة في محافظة الخميؿ )الجياز 

 (. 2017لإلحصاء الفمسطيني،  المركزيّ 

ى تقميدًا اجتماعيًا، فالتعميـ الذي دخؿ محافظة رفًا أو حتّ التعميـ في محافظة الخميؿ عُ  دّ عيُ         

نو الجزء األساس القائـ عميو أنيف ىو جزء أصيؿ مف الثقافة المجتمعية فييا، كما الخميؿ منذ مئات السّ 

مف  إذذلؾ، د ( سنة تؤكّ 16-6%( مف الفئة العمرية بيف )96ميف التي فاقت )المتعمّ  انيا، فنسبُ كّ سُ 

في المحافظة ال يمتحؽ بمقاعد الدراسة، فالثقافة السائدة في المحافظة  طفالً  تجدَ  بالغة أفعوبة الالصّ 

 ميف، لذلؾ تجد المدارس تعجّ لغير المتعمّ  ىي ثقافة عممية بحتة، تقوـ عمى أساس أنو ال مستقبؿَ 

 (.  2012بطمبتيا في سائر أنحاء المحافظة )غرفة صناعة وتجارة الخميؿ، 
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في القوانيف والموائح قد تكوف ناتجة مف وجود ثغرات  بشكؿ عاـ األزمةباحثة أف وترى ال       

أخطاء في استخداـ األمور اإلدارية، وقد  مف تنشأ مف سوء التطبيؽ، أوقد الموضوعة، أو  والتشريعات

التي تحدث فييا األزمة،  المؤسسةأو سوء التنظيـ أو سوء التقويـ في  ،يتكوف نتيجة سوء التخطّ 

ي إلى حدوث األزمات في منظومة التعميـ، وتختمؼ ىذه األسباب ناؾ العديد مف األسباب التي تؤدّ وى

مكاناتيا ودرجة استعدادىا، كما تختمؼ مف  إلى أخرى مؤسسةفي تأثيرىا مف  عمى حسب ظروفيا وا 

 خرى عمى حسب طبيعتيا. إلى أ تعميميةٍ  مرحمةٍ 

تعميـ والمدارس، إال أّف ذلؾ ال يخفي حقيقة وجود أزمات ة بالعمى الرغـ مف العناية الخاصّ         

ؼ نجاح إدارة األزمة عمى مدى المعرفة والدراية بالعوامؿ مختمفة األنواع في قطاع التعميـ، ويتوقّ 

أو مواجية تمؾ  ،ب األزمة، ومدى القدرة عمى التكيؼ معياوالمتغيرات البيئية التي يمكف أف  تسبّ 

ع بطابع وبذلؾ فإف إدارة األزمات تتمتّ  ؛مةلبيئة الداخمية أو الخارجية لممنظّ سواء في ا ،المتغيرات

 (.2000العجمي، ( وعالجيّ  مزدوج: وقائيّ 

لمعديد  تصّديياء وْ ة، وفي ضَ التعميميّ ة و ية في العممية التربويّ المدرسّ  ء أىمية اإلدارةوْ وفي ضَ         

الطمبة والبيئة ميف و ؽ بالمعمّ ، ومنيا ما ىو متعمّ يةرسّ ؽ باإلدارة المدمف األزمات، منيا ما ىو متعمّ 

التعميـ واإلشراؼ قة بمديريات التربية و أخرى متعمّ  والمناىج والمباني، إضافة إلى أزمات ةالمدرسيّ 

وأولياء األمور )خميؿ،  يّ ية بعض األزمات مع المجتمع المحمّ ، كما تواجو اإلدارة المدرسّ التربويّ 

2016.) 

ظّؿ األزمة الحالية التي تسود العالـ أجمع، جائحة فيروس كورونا والذي يعتبر أزمة يمر  وفي        

بيا العالـ بأسره، الذي توافؽ انتشاره مع وقت إعداد ىذه الّدراسة، وفي ظؿ األصوات المرتفعة التي 

طي مع تنادي بأىمية إدارة األزمة عمى المستوى الجيد، ولعمؽ إحساسنا بدور المدرسة في التعا



4 
 

األزمات سواء أكانت اقتصادّية أو نفسّية أو مرضّية أو اجتماعّية، كاف ال بد مف الوقوؼ عمى إعداد 

وتأىيؿ المديريف، ودرجة ممارستيـ إلدارة األزمات المدرسية، الذي ىو مف أولويات وزارة التربية 

قيادّي التربوّي الفاعؿ، وتقديـ والتعميـ، لعمؽ إحساسيا بأىمية وظيفة ىذه الّصفوة المينّية، ودورىا ال

البرامج المتنوعة والتركيز فييا عمى المستوى والمعايير العالية لتحقيؽ مستوى مرموؽ مف الجودة 

 .والتميز

وما  ،التعميـفي قطاع التربية والتعميـ، ومشاىداتيا لواقع  معّممةً  ومف خالؿ عمؿ الباحثة        

وكيفية إدارة إدارة المدرسة،  كاىؿ ضغوطات الواقعة عمىوال في المدارس، أزماتيتعرض لو مف 

الذي يقع تحت أزمة كبرى،  عب الفمسطينيّ يا الشّ روؼ التي يعيشالظّ  ليذه األزمات في ظؿّ  المديريف

دى ة لالمدرسيَ ، ومف خالؿ ما تقدـ ارتأت الباحثة ضرورة دراسة إدارة األزمات وىي أزمة االحتالؿ

ميف في محافظة الخميؿ مف وجية نظر المعمّ  وفي أثنائيا وبعدىا قبؿ األزمة ةالمدارس الحكوميّ  مديري

 اآلتية:ف خالؿ طرح مشكمة البحث م

 مشكمة الدراسة وأسئمتها> 

التدابير رؽ و ربوية تنادي باتخاذ أفضؿ الطّ في اإلدارة الت الحديثةَ  التربويةَ  االتجاىاتِ  إفّ         

ضرورة استخداـ األساليب والطرؽ  العاـ، وترى أيضاً  الدراسيّ  بشكؿ أفضؿ في تنظيـ الجوّ  سياـلإل

البشرية وء شحف كافة اإلمكانات المادية و في ض أزمة طارئة تواجو التعميـ المدرسيّ  الوقائية أليّ 

في يا كاختالف ،حٍ األزمات، وىي تختمؼ مف عدة نوا مف والمعنوية لمواجيتيا، وال يخمو التعميـ المدرسيّ 

 وغيرىا مف االختالفات.  دةالحجـ والشّ 

أف  مدارسنا تقبع تحت االحتالؿ،  وخصوصاً  ،ونحف في فمسطيف ال تخمو مدارسنا مف األزمات        

مف نا وال نغفؿ عف غيرىا مف األزمات، وىُ  ،تعميـ بشكؿ عاـال التي تواجوزمة األولى األ يوى
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ومف ؼ يتعامؿ معيا رأس اليـر في المدرسة، وكي ،أزمة طارئة في المدارس ًا متابعة أيّ روري جد  الضّ 

حدوثيا  أثناءفي و يا ثقبؿ حدو  األزمة إلدارة تعامؿ المديريف وجّدّيتيـالتعرؼ عمى مدى  اً جد   الميـّ 

 .ر مستقبالً بَ ي الحقائؽ والعِ وبعد حدوثيا لتقصّ 

التربية  ؽ وزارةالتي تقم وضوعاتمف الم (ةاألزمات المدرسيّ )موضوع  عدّ و يُ ومف ىذا كمّ         

ضافر العديد مف الجيود ب عمييا مف خالؿ تمحاولة التغمّ إلى  لتي تسعى دوماً اوالتعميـ الفمسطينية، و 

تقؼ  عمؿ الباحثة معّممة، فقد الحظت أزمات عديدًة ومختمفةً ت الالزمة لذلؾ، ومف خالؿ اواإلمكان

ختالؼ ميارة إدارة ىذه األزمات لدى مديري سة التربوية والتعميمية، واأماـ تحقيؽ أىداؼ المؤسّ  عائقاً 

األزمة وفي أثنائيا وبعد معرفة درجة إدارة األزمة في المدارس )قبؿ  مف وال بدّ  المدارس وتنوعيا،

ب، سواء حسب ما يتطمّ  كؿّ  ،الالزمة إلدارة األزمةتطوير الميارات اإلدارية  ف مفنتمكّ ى (، حتّ حدوثيا

أثناء حدوثيا أو في قابة، وسواء قبؿ حدوث األزمة أو وجيو أو الرّ أو التّ  نفيذخطيط أو التّ في مرحمة التّ 

إدارتيا ب ىذا يتطمّ و  ،منيا زمة أو التقميؿ مف ثثارىا والحدّ ي إلى منع حدوث األا يؤدّ بعد حدوثيا، ممّ 

 : اآلتي الرئيس الّسؤاؿومف خالؿ العرض السابؽ يمكف تحديد المشكمة في بالطريقة السميمة، 

 درجة ممارسة إدارة األزمات المدرسية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ؟". "ما 

 : اآلتيعمى النحو أسئمة فرعية  الّسؤاؿانبثؽ عف ىذا  وقد

ة في محافظة الخميؿ ة لدى مديري المدارس الحكوميّ ما درجة ممارسة إدارة األزمات المدرسيّ  .1

 ميف؟.قبؿ حدوث األزمة مف وجية نظر المعمّ 

ة في محافظة الخميؿ ة لدى مديري المدارس الحكوميّ ما درجة ممارسة إدارة األزمات المدرسيّ  .2

 ميف؟.أثناء حدوث األزمة مف وجية نظر المعمّ 
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ة في محافظة الخميؿ ة لدى مديري المدارس الحكوميّ ما درجة ممارسة إدارة األزمات المدرسيّ  .3

 ميف؟.بعد حدوث األزمة مف وجية نظر المعمّ 

تقديرات  متوسطات بيف( α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

ة في محافظة ة لدى مديري المدارس الحكوميّ إدارة األزمات المدرسيّ  ممارسةلعينة الدراسة أفراد 

، نوع المدرسة مدير: )جنس المعمـ، جنس اآلتية دخيمةالى إلى المتغيرات المستقمة الخميؿ تعز 

 لمدرسة، عدد طمبة المدرسة، سنوات الخبرة(؟.ا

 >راسةات الد  فرضي  

 : اآلتيةفرية ات الصّ صياغة الفرضيّ  تـّ  سؤاؿ الدراسة الفرعي الرابعولإلجابة عف 

تقديرات متوسطات  بيف( α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

ت المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة أفراد عينة الدراسة لممارسة إدارة األزما

 ـ.جنس المعمّ  الخميؿ تعزى إلى

تقديرات متوسطات  بيف (α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

أفراد عينة الدراسة لممارسة إدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة 

 . المدرسة مدير جنسعزى إلى الخميؿ ت

تقديرات متوسطات  بيف( α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

أفراد عينة الدراسة لممارسة إدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة 

 نوع المدرسة.الخميؿ تعزى إلى 

تقديرات متوسطات  بيف( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -

أفراد عينة الدراسة لممارسة إدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة 

 .عدد طمبة المدرسة الخميؿ تعزى إلى
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تقديرات متوسطات  بيف( α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

د عينة الدراسة لممارسة إدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة أفرا

 سنوات الخبرة. الخميؿ تعزى إلى 

 أهداف الدراسة>

 : تحقيؽ اآلتي ىدفت ىذه الدراسة إلى

معرفة درجة ممارسة إدارة األزمات المدرسية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة  .1

 دوث األزمة مف وجية نظر المعمميف. الخميؿ قبؿ ح

ة في محافظة ة لدى مديري المدارس الحكوميّ معرفة درجة ممارسة إدارة األزمات المدرسيّ  .2

 ميف. الخميؿ أثناء حدوث األزمة مف وجية نظر المعمّ 

ة في محافظة ة لدى مديري المدارس الحكوميّ معرفة درجة ممارسة إدارة األزمات المدرسيّ  .3

 ميف. وث األزمة مف وجية نظر المعمّ الخميؿ بعد حد

 بيف (α ≤ 0.05) إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةما معرفة  .4

تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسة إدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس  متوسطات

 ـ،: )جنس المعمّ اآلتيةيمة الدخالمتغيرات المستقمة  الحكومّية في محافظة الخميؿ تعزى إلى

 ، سنوات الخبرة(. عدد طمبة المدرسة، نوع المدرسة، جنس مدير المدرسة

 ة الدراسة>أهمي  

 التطبيقية في: ة الدراسة النظرية و تكمف أىميّ 

ة في محافظة الخميؿ إلدارة األزمات تناولت مدى ممارسة مديري المدارس الحكوميّ يا أن .1

ميف، وىو مف الموضوعات مف وجية نظر المعمّ  ثنائيا وبعدىاحدوثيا وفي أ ة قبؿالمدرسيّ 
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ألنيـ  ؛ميفالمعمّ المدارس و  يريوىي فئة مد، لمجتمعية مف فئات اقو بفئة ذات أىمّ اليامة لتعمّ 

 موف األساس في العمؿ. يمثّ 

 مف الدراسات (، إلجراء مزيدٍ ة)األزمات المدرسيّ  اً جد   وء عمى موضوع ىاـّ تسميط الض  محاولة  .2

 بيذا الموضوع لتطوير التعميـ.  ْعَنىالتي تُ 

ألصحاب القرارات في  ؤمؿ بأف تكوف مفيدةً االستفادة مف النتائج التي تقدميا الدراسة، التي يُ  .3

عمى مخرجات  س إيجاباً كا ينعة، ووزارة التربية والتعميـ، ومديريات التربية، ممّ المدارس الحكوميّ 

 التعميـ. 

 التدريبية لمديري المدارس في تنمية ميارة إدارة األزمات والوقاية منيا.تفيد في تخطيط البرامج  .4

في مجاؿ إدارة األزمات الّثمرة منو الباحثوف  جنيي اً ىامَ  ؿ ىذه الدراسة مرجعاً تمثّ ف يؤمؿ أ .5

 ة. المدرسيّ 

ة محاولة عممية لتشخيص واقع إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكوميّ ىذه الدراسة ؿ تمثّ  .6

 محافظة الخميؿ.  في

 ة في مدينة الخميؿ. ة الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع وندرتيا في فمسطيف، وخاصّ قمّ  .7

 حدود الدراسة> 

 لمدراسة:  اً حدوداآلتية تـ تحديد المعايير 

د نتائج ىذه الدراسة خالؿ فترة زمنية تقع ضمف الفصؿ الدراسي الثاني الحدود الزمنية: تتحدّ  -

 .  (2019/2020)لمعاـ الدراسي 

 الخميؿ.  تربية مديريةل ابعةالتة الحدود المكانية: المدارس الحكوميّ  -

 الخميؿ. تربيةة في مديرية في المدارس الحكوميّ  المعمميف والمعمماتالحدود البشرية:  -
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حدوثيا وفي ة قبؿ ة: تقتصر ىذه الدراسة عمى ميارة إدارة األزمات المدرسيّ الحدود األكاديميّ  -

، وليست مف وجية ميفة مف وجية نظر المعمّ الحكوميّ لدى مديري المدارس  وبعدىاأثنائيا 

 أنفسيـ. يريفنظر المد

 اإلجرائية> و ة التعريفات المفاهيمي  

 >لغةً  (درجة)معنى 

)مصطفى  يء في المستوى"رج الشّ في الشرؼ، وىي تدّ  ورتبةً  (، وتعني منزلةً اسـ"درجة )        

 (. 1985جار، النّ عبد القادر و والزيادات و 

تجيبوف في الدراسة المس المستوى الذي يحصؿ عميو" بأّنيا: إجرائياً ( درجة) ؼ الباحثةوتعرّ         

 )موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، معارض، معارض بشدة(.  :مستويات ةوىي خمس، انةعمى االستب

 >(اإلدارة المدرسية)تعريف 

والعمميات مف  الجيود واألنشطة مجموعة" بأنيا: (ةرسيّ اإلدارة المد)( 2001ؼ مرسي )يعرّ         

يف، توجيو، ورقابة(، التي يقوـ بيا المدير مع العامميف معو مف مدرسّ ومتابعة، و  ،)تخطيط، وتنظيـ

دارييف بغرض بناء الطالب عداده وا  ، ووجدانياً  ،اجتماعياً ، و أخالقياً ، و مف جميع النواحي )عقمياً  وا 

ويحافظ عمى بيئتو المحيطة، ويسيـ في تقدـ  ،ى أف  يتكيؼ بنجاح مع المجتمعلمساعدتو عم؛ (جسمياً و 

 مجتمعو".
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 >(المدير)تعريف 

خص األوؿ المسؤوؿ عف األعماؿ اإلدارية والفنية ( المدير بأنو: "الشّ 2011ؼ عابديف )يعرّ         

خالؿ االستخداـ األمثؿ ة ورفع مستواىا مف بغرض تطوير جميع عناصر البيئة التعميميّ  ،في مدرستو

عداد األنشطة والمشروعات والبرامجانات البشرية والمادية المتاحة و لمموارد واإلمك  ". اليادفة والبّناءة ا 

دارتها)تعريف   >(األزمة وا 

ع تتشابؾ فيو األسباب : "حدث مفاجئ غير متوقّ ( بأنيااألزمة)( 2009يعرؼ عبد العاؿ )        

خذ القرار وتجعؿ مدير المدرسة ومتّ  ،ث بسرعة كبيرة لتزيد عف درجة المجيوؿوتسير األحدا ،بالنتائج

 ".سمبيةٍ  ي إلى نتائجَ مكف أف  يؤدّ ي اً عصيب اً وتفقده القدرة عمى السيطرة، باعتبارىا موقف ،في حيرة بالغة

ـ لتفيّ  ةبأنيا: نشاط ىادؼ تقوـ بو اإلدارة المدرسيّ  (إدارة األزمة)( 2000يعرؼ الطيب )        

 اتخاذ وتنفيذ التدابيركي تحدد ما ينبغي عممو حياليا، و نتائجيا، لطبيعة المخاطر وأسبابيا ومجرياتيا و 

 بة عمييا.تيا واآلثار المترتّ ـ في مواجية ىذه األزمات وتخفيؼ حدّ لمتحكّ  وتنفيذىا

يب المتنوعة والمتطورة : ىي األسال(ةإدارة األزمات المدرسيّ )( إلى أف  2002وأشار أبو قحؼ )        

المدارس في كيفية مواجية األزمات التي تواجييـ، و كيفية التعامؿ معيا مف  يروالتي يستخدميا مد

 ة لممدير. ة العمميّ خالؿ المنيجيّ 

فعؿ لما  تقوـ بو اإلدارة كردّ  بأنيا: "نشاط (ةإدارة األزمات المدرسيّ )( 2018يعرؼ المشاقبة )و         

 ة واضحة المعالـ تضع المستقبؿ في حسابيا، وتعدّ ، وال توجد خطّ اتيدات وضغوطتواجيو مف تيد

ة لمواجية مشكالتو أو منعيا قبؿ وقوعيا، عندئذ تتحرؾ اإلدارة وتقـو بسمسمة مف الجيود إلنيائيا، العدّ 

ـ    تعود اإلدارة إلى السكوف". ث
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ا الدرجة التي يحصؿ عميي :بأنيا ائياً إجر  (ةدرجة إدارة األزمات المدرسيّ )وتعرؼ الباحثة         

 . وفي أثنائيا وبعدىا بإدارة األزمات قبؿ األزمة ةالخاص انةالمستجيبوف عمى فقرات االستب
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 الفصل الثاني

 ابقةوالدراسات الس   اإلطار النظري  

 .النظريّ  اإلطار -

  .ابقةالدراسات السّ  -

 .ابقةالتعقيب عمى الدراسات السّ  -
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  >النظري طاراإل

 مقدمة>ال

فقد زادت الحاجة  ،رات المذىمة التي طرأت عمى ىذا العالـمع تطورات العصر المدىشة والتغيّ         

قيا يجابية التي تحقّ وعمى الرغـ مف النتائج اإل ،إلى خمؽ إدارات قادرة عمى التماشي مع ىذه التطورات

ومف ىنا فقد زادت  ،د أزمات ناتجة عف ىذه التطوراتإال انو ال يمكف إخفاء حقيقة وجو  ،التطورات هىذ

 إداريةً  أساليبَ و  بدائؿَ و  ستراتيجياتٍ إ ا يتطمبممّ  ،الحاجة إلى التعامؿ مع األزمات في العصر الحالي

قد أطمؽ البعض عمى العصر الحالي مفيـو "عصر ، و لمتعامؿ مع واقع الحياة المختمفة جديدةً 

  .(2014 ،الزاممية )ائعة في حياتنا اليوميّ ىيـ الشّ ف المفافأصبح ىذا المفيـو م ،األزمات"

 >اإلدارة

 فكاف كؿّ  ،مف خالؿ مواقفو مع صحبو اآلخريفقيادة  ومبادئيا وففّ  اإلدارةس رسولنا الكريـ أسّ         

ع تميز مع االحتفاظ بجمينجاز األعماؿ بنجاح و في كيفية اِ  مبدأ جديداً  خُ سِ رَ موقؼ مف مواقؼ الرسوؿ تُ 

ورى في الشّ اعتمد و  ،خريفإلى اآلالموكمة  ودوف التقميؿ مف المياـّ  ،الغير حؽّ  إىدارودوف  ،الحقوؽ

فات الحسنة في التعامؿ مع بالصّ  التحميعمى  -عميو الّصالة والّسالـ– الرسوؿ بؿ وحثّ  ،أمورىـ

تحفيزىـ عمى العمؿ أكبر أثر في توجيو صحابتو و  -صّمى اهلل عميو وسّمـ– وقد كاف لمرسوؿ ،اآلخريف

  .(2013 ،البنا) عة عشر قرناً قبؿ أف يكتب فييا بأرب أسسياو  اإلدارةفنجده قد وضع  ،بكفاءة

 اإلغريقيّ و  يعود إلى العصر اليونانيّ  (دارةاإل)أصؿ كممة  الرجوع إلى التاريخ نجد أفّ بو         

((serve )باإلدارة يقوـ عمى خدمة  يعمؿ فْ مَ  حيث يقوـ ذلؾ عمى أساس أف   ،وتعني )الخدمة

 :ىما ،( ىي في األساس تتكوف مف مقطعيف بالالتينيAdminister) (يدير)كممة  كما أفّ  ،اآلخريف
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(Ad) ( وministerبمعنى يخدـ اآلخريف )،  ّية ليا ىو تنظيـ شؤوف الناس والعنا والمعنى العممي

  .(2009 ،الدعيمجبأمورىـ لتحقيؽ أىداؼ معينة )

تعمؿ عمى استغالؿ  ،ةة مستمرّ عممية اجتماعيّ " :اإلدارة ىي أفّ ( 2004عبد الوىاب ) يذكرو         

ىدؼ  إلىلموصوؿ  ،الرقابةوالتنظيـ والقيادة و  الموارد المتاحة استغالال أمثؿ عف طريؽ التخطيط

 ". معيف

جيو أنشطة ( تعني "عممية تو 2009إبراىيـ )حيا أف اإلدارة كما يوضّ ا سبؽ ممّ ترى الباحثة         

ط ليا، وىي األفراد نحو تحقيؽ أىداؼ مشتركة، وتقوـ بمتابعة األداء ومدى تحقيقو لألىداؼ المخطّ 

 ر بالبيئة المحيطة".ر ويتأثّ نشاط ىادؼ يؤثّ 

  >اإلدارة ةأهمي  

وذلؾ باستخداـ الموارد  ؛ط لياالمخطّ تحقيؽ األىداؼ المرسومة و إلى دارة تيدؼ عممية اإل        

وبيئة مناسبة  ،دةة محدّ منيجيّ  ؽَ فْ وَ  ،التي يمكف تسخيرىا في المساعدة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ ،المتاحة

 .(2013 ،العامري)

ة أىميّ  تلذلؾ تبمور  ،سواء تمؾ المجتمعات النامية أو المتقدمة ،ة كبرى في المجتمعاتلإلدارة أىميّ و 

  :(2006)القريوتي ومبارؾ، وذلؾ كما ذكرىا  اإلدارة فيما يمي

  .لبقاء المشروع وتطوره ،تحقيؽ األىداؼ بعد تحديدىاسعُي اإلدارة الى   -1

  .خص المناسب في المكاف المناسبالشّ  عمى وضع العمؿ -2

  .كؿ المناسبعمى توفير عناصر اإلنتاج لممشروع ومزجيا بالشّ  العمؿ -3
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  رة. عمى أكمؿ وجو، وأبيى صو  الموكمة إلييـ زىـ ألداء المياـّ يحفتفيف و توجيو الموظّ  -4

  .تصحيحيااكتشاؼ االنحرافات واإلشكاالت و  -5

ة لدفع األفراد الستقباؿ روريّ لدييـ المعمومات والميارات الضّ  تحفيز األفراد والتأكد مف أفّ  -6

  .القرارات وتنفيذىا

المشاريع  وتمدّ يـ في خمؽ قيادات واعية، ، وتساتلخدمة المجتمع اإلدارة في المشاريع ُس مارَ تُ  -7

 تكار. واالب باإلبداع

اىتماـ بعض الدوؿ باإلدارة أكثر مف  كما أفّ  ،لمدى تطور األمـ راً ومؤشّ  اإلدارة معياراً  تعدّ  -8

 .رةً أخرى متأخّ و  أخرى ناميةً و  متقدمةً  صناعيةً  دوالً  خمؽرى الدوؿ األخ

سة عمى مف كونيا األساس في تحقيؽ أىداؼ المؤسّ ة اإلدارة تنبع أىميّ  وترى الباحثة أفّ         

 سة وحجميا ومرادىا.الؼ ىدؼ تمؾ المؤسّ اخت

 >مهنة أمعمم  أم فن   اإلدارة

  :عمى النحو اآلتي أـ مينةً  اً أـ عمم اً كانت فنّ  إذافيما  اإلدارة( 2013ح البنا )توضّ 

 >فن   اإلدارة

ؼ في تطبيؽ المعارؼ حيث يرتكز االىتماـ فييا حوؿ الميارة وحسف التصرّ  ؛فناً  اإلدارةدُّ تع        

وتعاممو مع العنصر  ،ذكاء في ممارسة عمموخبرة وميارة و  إلىالمدير يحتاج  أفّ أي  ،المعموماتو 

  .في المجاالت المختمفة اإلدارةىو القدرة عمى تطبيؽ  اإلدارة فففّ  ،لمعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ البشريّ 
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  >عمم اإلدارة

وييدؼ االتجاه  ،فيو األساليب العممية طبؽُ مياديف العموـ التطبيقية الذي تُ  إحدى اإلدارة دُّ تع        

بيا رجؿ  يمكف أف ييتديَ  عمميةٍ  أصوؿٍ قواعدىا عمى  إرساءمحاولة  إلى اإلدارةفي دراسة  العمميّ 

 وفعالّيتيا اإلدارة ةر محددة تقاس عمى أساسيا كفاءمعايي إلىالوصوؿ و  ،في ممارستو لعممو اإلدارة

  .ةة موضوعيّ بطريقة عمميّ 

  >مهنة اإلدارة

وتتطمب  ،عقمياً  المينة تقوـ عمى مجموعة متكاممة مف المعارؼ واألفكار التي تتطمب تدريباً         

عطاءؼ رية في التصرّ ى مف الحّ ومدً  ،صمدة طويمة مف التدريب المخصّ  والبحث عف أفكار  ،الحكـ وا 

وتحتاج  ،ديد مف الخصائصتشترؾ مع المينة في الع اإلدارة أفّ وبما  ،اآلخريفخدمة  دوتؤكّ  ،جديدة

فرد لديو  بأدائياأف يكوف ىناؾ مينة يقـو  فال بدّ  بحكمٍة وحنكٍة، اإلداريةقائد أو مدير يدير العممية  إلى

  .المرجوة يعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ ،العمـالخبرة و 

صائصيا ، فيي تجمع بيف خمينةوعمـ و  ففّ  اإلدارة أفّ مف خالؿ العرض السابؽ ترى الباحثة         

 وصفاتيا.

 اإلدارة المدرسية>

بسمات وخصائص مستقمة تجعؿ تعريفيا يختمؼ في بعض التفصيالت  ةاإلدارة المدرسيّ  تتميز        

 عممية وظيفية تمارس عف طريؽ :( بأنيا2007المعايطة ) فيي كما ذكرىا ،لإلدارة عاـّ عف التعريؼ ال

بواسطة  لتحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خالؿ تنفيذ المياـّ رقابة الجيود نسيؽ و نظيـ والتّ خطيط والتّ التّ 

نسيؽ خطيط والتّ عمميات التّ  تشمؿ ةاإلدارة المدرسيّ معو في أف ( 2013البنا )، وقد اتفقت اآلخروف
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وىذه العمميات متشابكة و مترابطة، وتتفاعؿ بايجابية ضمف مناخ مناسب داخؿ المدرسة  ،وجيووالتّ 

 مة تضعيا الدولة بما يتفؽ مع أىداؼ المجتمع والدولة.لسياسات عا قاً فْ وخارجيا وَ 

حصيمة العمميات التي  أنيا( 2002العمايرة ) حياة كما وضّ اإلدارة المدرسيّ  وترى الباحثة أفّ         

وتؤدي اإلدارة وظيفتيا مف خالؿ  ،مف خالليا استثمار اإلمكانات البشرية والمادية لتحقيؽ األىداؼ يتـّ 

  .ؾ األفرادالتأثير في سمو 

  >اإلدارة التربوية واإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية العالقة بين

ة أشمؿ وأوسع مف فاإلدارة التربويّ  (،التعميـ)مف كممة  أشمؿ وأعـّ  (التربية)كممة ال شؾًّ أف          

 ،ةمصطمح اإلدارة المدرسيّ أما بالنسبة ل ،واإلدارة التعميمية جزء مف اإلدارة التربوية ،ةاإلدارة التعميميّ 

 ،ما تقوـ بو المدرسة مف أجؿ تحقيؽ رسالة التربية التي وضعتيا الدولة د كؿّ فإنيا تتناوؿ بشكؿ محدّ 

وبيذا  ،ة يتحدد مستواىا عمى مستوى المدرسة فقطفاإلدارة المدرسيّ  ،ووافقت عمييا السياسة العامة لمبمد

 (.2002)العبد هلل،  ّيةبصورٍة كمّ مف اإلدارة التربوية  اً تصبح جزء

صمة ىي ة ارة التربويّ ة أو اإلدة باإلدارة التعميميّ صمة اإلدارة المدرسيّ  أفّ مًما سبؽ ترى الباحثة         

 .بالعاـّ  الخاّص 

 ة> اإلدارة المدرسي  وظائف )عناصر( 

أىـ  ومف "،وفاألنشطة التي يمارسيا اإلداريّ : "ىيوظائؼ اإلدارة  أفّ  (2009دعيمج ) حوضّ ي -

 ىذه الوظائؼ والعناصر ما يمي: 

بموجبيا  ويتـّ  ،تيدؼ إلى التنبؤ بمعرفة المستقبؿ ،وىي عممية مدروسة ذكية : التخطيط،أوالً  -

  .(2000، وسالـ ورمضاف والدىاف ووضع الخطط لموصوؿ إلييا )مخامرة ،تحميؿ األىداؼ
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وتحديد األنشطة  ،ىداؼ المطموبةا دراسة طبيعة األبموجبي وىذه الوظيفة يتـّ  ،التنظيـ :ثانياً  -

 وظيفة.  ة والمواصفات المطموبة لكؿّ الفرعيّ ة و الرئيسيّ 

 ةٍ عمميّ  عمى أسسٍ  وىذا اإلرشاد مبنيّ  ،وىي عممية إرشادية لألفراد العامميف ،التوجيو :ثالثاً  -

 . (2013 ،البنا)لتحقيؽ األىداؼ المرجوة 

مة جاد االنسجاـ بيف جميع األنشطة في المنظّ وىي العممية التي تيدؼ إلى إي ،التنسيؽ :رابعاً  -

 (.2007، معايطةؽ النجاح )ؿ العمؿ وتحقّ طريقة تسيّ ب

ء وْ نية في ضَ وىي عممية اختيار بديؿ لتحقيؽ ىدؼ خالؿ فترة زم ،اتخاذ القرار :خامساً  -

  .(2008، عبد الرسوؿرة )المعمومات المتوفّ 

ط فؽ ما ىو مخطّ ف أف تنفيذ الخطط يسير وَ االتصاؿ والرقابة، وتيدؼ إلى التأكد م :سادساً  -

ـ  لو،  عطاء وتتمخّ  ،التغذية الراجعة ث ص في اعتراؼ الفرد باستقباؿ رسالة االتصاؿ، وا 

 (.2013تيا وصالحيتيا العامة )البنا، انطباعاتو حوؿ صحّ 

ينيا، فيما ب كبيرٍ  إلى حدّ  متشابيةٍ  ؼ إدارات المؤسساتوظائ أفّ مف خالؿ الّسابؽ ترى الباحثة 

بمرحمة التخطيط والتنظيـ  سة أو المشروع، فاإلدارة السميمة يجب أف تمرّ عمى اختالؼ نوع المؤسّ 

 والتوجيو والتنسيؽ واتخاذ القرار والمتابعة. 

 :ةة اإلدارة المدرسي  أهمي  

ة ألساسيّ ؿ في مجمميا الفمسفة اوىذه القواعد تشكّ  ،ةتيا عمى قواعد أساسيّ تستند اإلدارة في أىميّ         

تمامًا لمفائدة تعرضت ليا )البنا، وضرورتيا في المدرسة مف وراء وجود اإلدارة ( عمى الّنحو 2013، وا 

 :اآلتي
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وخارجيا عف طريؽ المواءمة بيف مصمحة  ة داخؿ المدرسةوالرغبات اإلنسانيّ  إشباع الحاجات -

  .الفرد ومصمحة المدرسة

  .ـ األمثؿ لمموارد المادية والقوى البشريةة عمى تحقيؽ االستخداتعمؿ اإلدارة المدرسيّ  -

مف خالؿ توجيو اإلدارة جيود العامميف نحو  ،كاليؼالتّ  تحقيؽ األىداؼ بأيسر الطرؽ وأقؿّ  -

 المنشود. اليدؼ

ى ال يحصؿ تناقض حتّ  ،ولةشريعية والدّ مطة التّ بقوانيف السّ  وثيقاً  اإلدارة المدرسية ارتباطاً  ارتباط -

وبذلؾ تتجو اإلدارة نحو تحقيؽ  ،ة وبيف ما تيدؼ إليو الدولةدارة المدرسيّ بيف ما تيدؼ إليو اإل

  .األىداؼ العامة لمدولة

التي تقوـ مف مدى تحقيقيا لألىداؼ المرجوة ة تنبع ة اإلدارة المدرسيّ أىميّ  وترى الباحثة أفّ         

 عمى وضعيا وزارة التربية والتعميـ في بالدنا.

  >ةأهداف اإلدارة المدرسي  

عنى مف التربية أف تُ  فأصبح مطموباً  ،ة باألعماؿ اإلدارية والنواحي الفنيةترتبط اإلدارة المدرسيّ         

ولما كاف مف بيف أىداؼ التربية  ،تحقيؽ أىدافومشكالتو و  وأف تعمؿ عمى حؿّ  ،بدراسة المجتمع

( 2000كما أشار العجمي ) ،(اً وروحيّ  ،اً عقميّ  ،اً اجتماعيّ  ،اً نفسيّ ) متكامالً  ة إعداد الطالب إعداداً محاول

وعمى الرغـ مف صعوبة الفصؿ  ،ـ أىداؼ اإلدارة المدرسية إلى أربع مجموعاتإلى أنو يمكف أف تقسّ 

استعراض أىـ أبعادىا بصورة مبسطة كما  إال انو سيتـّ  ،بيف ىذه المجموعات لمتداخؿ الكبير فيما بينيا

  :يمي

 :ؿ ىذه األىداؼ فيما يميوتتمثّ  ،بويةالتر األهداف الثقافية و  >أولً 
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و الخبرات المناسبة لسنّ ويده باألفكار والمعمومات و مف خالؿ تز تنمية قدرات الطالب ومياراتو،  -

  .وقدراتو

أمؿ التي تتطمب التّ  ميمةة السّ االىتماـ بتنمية طرؽ دراستو لمظواىر المختمفة باألساليب العمميّ  -

  .فكير واالبتكاروالتّ 

  :ياوأىمّ  ألهداف الجتماعيةا >ثانياً 

  .ب عمى ذلؾ مف حقوؽ وواجباتبدوره نحو مجتمعو وأفراد أسرتو وما يترتّ  البتعريؼ الطّ  -

جؿ التعاوف مف أ ،ة سميمة بينو وبيف اآلخريفعمى إقامة عالقات اجتماعيّ  البتشجيع الطّ  -

  .اء لتحقيؽ أىداؼ المجتمعالبنّ 

  :تتركز فيو  األهداف الدينية واألخالقية >ثالثاً 

 .سميماً  التأكد مف فيـ الطالب لعقيدتو فيماً  -

  .البة الطّ حيحة في شخصيّ واآلداب الصّ الّنبيمة واألخالؽ  الحميدة االىتماـ بغرس القيـ -

  .لنفسو وأسرتو ومجتمعو اإلسالميّ  نافعاً  وبذلؾ يكوف عضواً  ،ساب الطالب الخمؽ القرثنيّ إك -

  :ؿ فيتتمثّ و  األهداف القتصادية >رابعاً 

تنميتيا لتطور و  ،وكيفية الحفاظ عمييا ،في مجتمعوتعريؼ الطالب بمصادر الثروة الطبيعية  -

  .ء اإلمكانات المتاحة ومشكالت المجتمع المختمفةوْ المجتمع وتقدمو في ضَ 

 وتنمية السموؾ االقتصاديّ  ،و واحترامو لدى الطالب مف جيةوحبّ  ،غرس قيمة العمؿ اليدويّ  -

  .واحدٍ  في ثفٍ  واقتصادياً  منتجاً  ف جية أخرى ليكوف إنساناً الرشيد لديو م
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الّسابقة  األىداؼعمى ( 2013 ،)البنا أضافتبؿ  ،ة عمى ذلؾوال تقتصر أىداؼ اإلدارة المدرسيّ 

 أىدافًا أخرى، وىي:

ىداؼ التي تعمؿ لخدمة المجتمع تمؾ األ ،تحقيؽ أىداؼ التربية والتعميـ عي لموصوؿ إلىالسّ  -

  .بأبنائوالنيوض و 

  .وتعزيز ثقتو بنفسو ،متكامالً  الب بناءً ة الطّ بناء شخصيّ  -

  .وتحسيف العالقات بيف العامميف ،في المدرسةوتنسيقيا األعماؿ الفنية واإلدارية ـ تنظي -

  .ة المسؤولة عف التعميـالتربويّ ة و تي تصدر عف اإلدارات التعميميّ تطبيؽ األنظمة ال -

وتفعيؿ مجالس أولياء األمور والتعاوف معيـ في  ،يةوالبيئة المحمّ تطوير العالقات بيف المدرسة  -

  .المشكالت حؿّ 

ة مف الناحية الجسديّ  ،متكامالً  اً ة الطمبة نموّ شخصيّ  ة تساعد عمى نموّ توفير أنشطة مدرسيّ  -

  .ة وغيرىاة واالقتصاديّ االجتماعيّ ة و والعقمية والنفسيّ 

، ووضع خطط التطور والنمو الالـز مستقبالً و  عمى تنفيذ المشاريع حاضراً  اإلشراؼ التاـّ  -

  .لممدرسة في المستقبؿ

بما يحقؽ زيادة الكفاءة  وعقالنياً  عممياً  توجيو استخداـ الطاقات المادية والبشرية استخداماً  -

 .والفاعمية

نماة ال تقتصر عمى جانب معيف، أىداؼ اإلدارة المدرسيّ أف مّما ُعِرَض سابقًا ترى الباحثة   ؿتشم وا 

مف  واسعةً  بفئة معينة فقط )كالطالب مثاًل(، بؿ تشمؿ شريحةً  مختمؼ الجوانب، كما أنيا ال ُتعَنى

 المجتمع.
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  >ةخصائص اإلدارة المدرسي  

كما ذكرىا  ة بشكؿ خاّص خصائص اإلدارة التربوية بشكؿ عاـ واإلدارة المدرسيّ  مف أىـّ         

  :(2000 ،)الفريجات

 ؛ إذ ال تناقضات بينيما.ة لمبالدة والسياسيّ ماعيّ تتفؽ مع الفمسفة االجت -

  .وتتكيؼ حسب الموقؼ ،تتسـ بالمرونة في الحركة والعمؿ -

رية حسب متطمبات الموقؼ األصوؿ والمبادئ النظ المدرسّية بحيث تكيؼ اإلدارة ،عممية -

 .العمميّ 

نجاح في تحقيؽ وال ،ات المتاحةية عبر االستخداـ األمثؿ لإلمكانالتميز بالكفاءة والفاعم -

 األىداؼ.

  :ة وىيمف  الخصائص التي يجب أف تتسـ بيا اإلدارة المدرسيّ  ( مجموعةً 2002وقد أضاؼ أحمد )

خطيط السميـ ة والتّ بؿ عمى الموضوعيّ  ،طالتخبّ حيث ال تعتمد عمى العشوائية و : إدارة ىادفة -

 .األطراؼ كافةِ  بمشاركة

واتخاذ القرارات المناسبة دوف  ،تفسير األحداث بعقالنيةفي  وليا الدور القياديّ  :ةإدارة ايجابيّ  -

 ارتجاؿ.

بيف جميع العامميف في  األلفةتعاوف و وال واألخذ بآراء اآلخريف، ورىـ بالشّ تتس :يةإدارة جماعّ  -

 الواحد. بروح الفريؽالعمؿ و  المدرسة،

 ،د تسيء إلى العمـ التربويّ معينة ق أو تربويةٍ  فكريةٍ  أو مذاىبَ  ال تنحاز إلى ثراءٍ  :ةإدارة إنسانيّ  -

  .تحرص عمى تحقيؽ األىداؼ دوف قصور أو مغاالة و

 لخدمة الطمبة. تتـ في وسط اجتماعيّ  :ةإدارة اجتماعيّ  -



23 
 

ؽ في مة التي تطبّ ية واألساليب المنظّ فييا استخداـ المعارؼ العممّ  ويتـّ  :ةإدارة تكنولوجيّ  -

 .اإلدارةيا في ميداف ة بغية حمّ مواجية المعوقات العمميّ 

 والنجاح في تحقيؽ األىداؼ. ،ات المتاحةاالستخداـ األمثؿ لإلمكانوىي  :إدارة فاعمة -

دة المرنة اإلنسانية لمتحقيؽ ة يجب أف تتسـ بالصفات الجيّ اإلدارة المدرسيّ  وترى الباحثة في ذلؾ أفّ 

 األمثؿ لألىداؼ، وعدـ الجمود في اإلدارة. 

  >ةرسي  اإلدارة المد في رةالمؤث   العوامل

ا يؤدي ممّ  ،متغيرات عديدةة تتأثر بعوامؿ و المدرسيّ  اإلدارة أفّ  إلى( 2000يشير العجمي )         

ر تمؾ العوامؿ التي تؤثّ  أىـّ  ولعؿّ  ،آلخرة مف مرحمة ألخرى ومف مجتمع المدرسيّ  اإلدارةاختالؼ  إلى

  :ةالمدرسيّ  اإلدارةعمى طبيعة 

  .حجـ المدرسة -

  .اتوة المدير وسمشخصيّ  -

 .ةنوعية المرحمة التعميميّ  -

  .نوعية العامميف -

  .ريفية( ،بدوية ،طبيعة البيئة الجغرافية )ساحمية -

   .سماتيـتيـ و اة لمعامميف وشخصيّ الت العمميّ المؤىّ  -

 .(ة )مركزية أو ال مركزيةالتعميميّ  اإلداراتنوعية  -



24 
 

 االقتصاديّ  زدىارفاال، جتمعقتصادية السائدة في المتتأثر باألوضاع االالعوامؿ االقتصادية:  -

ؿ عمؿ األمر الذي يسيّ  ،يساعد عمى توفير الوسائؿ المختمفة لممارسة األنشطة التربوية

ؼ عمى النقيض مف ذلؾ، فالتخمّ ي رسالتيا عمى الوجو األكمؿ، و ؤدّ يجعميا تاإلدارة، و 

إلدارة بروز نشاطات جديدة يفرض عمى ا فّ إكما  ،عمى اإلدارة ئاً يشكؿ عب االقتصاديّ 

 .ة أف تواجييا حسب ظروفياالمدرسيّ 

ض دوؿ تفر  فثّمةوتشريعاتيا،  تتأثر بالسياسة العامة لمدولة واتجاىاتيا ة:يّ العوامؿ السياس -

شكؿ ر بة تؤثّ بيالتعددية الحز  كما أفّ  ،في شؤونيا ؿتتدخّ و  ،ةسمطتيا عمى اإلدارة المدرسيّ 

 .الحكوماتة مع تغيير وخاصّ  ة،مباشر عمى اإلدارة المدرسيّ 

 المديريفما يدفع  ،ةر في اإلدارة المدرسيّ ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثّ  أفّ مّما سبؽ ترى الباحثة 

 ة.رة في إدارتو المدرسيّ حسب العوامؿ المؤثّ  إلى التعامؿ مع المواقؼ بشكؿ مختمؼ، كؿّ 

  >األزمة

ت واألزمات التي تعترض كالسات مف وجود بعض المشيعاني مختمؼ األشخاص والمؤسّ         

 ،لشمولية طبيعتيا واتساع نطاؽ استخداميا ،األزمة بشكؿ دقيؽ معنىعب تحديد مف الصّ  إذ طريقيـ؛

عب الصّ ويكاد يكوف مف  ،مجاالتيااإلنسانية وغيرىا بمختمؼ صورىا ومستوياتيا و فيي تشمؿ العالقات 

التي قد  ،"ابتداًء مف "أزمات الثقة ،امو" في اتساع مجاالت استخدإيجاد مفيوـ يضاىي مفيوـ "األزمة

وانتياًء باألزمات الدولية التي قد تنشأ بيف  ،د استمرار العالقة بينيـوالتي تيدّ  ،تنشأ بيف فرديف أو أكثر

  .(2003 ،العمار) ر العالـ بأكممو تحت التيديدي تجعؿ مصيالتّ و  ،القوى العظمى
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والتي قد  ،بؿ تأخذ بالتطور ،ؼ عند مرحمٍة معينةٍ ا قد ال تتوقّ وما يزيد مفيوـ األزمة تعقيدًا أني        

ـ   ،تبدأ عمى المستوى الفرديّ   ّص ا يجعؿ ىذه األزمة تخممّ  ،ةساتيّ تنمو لتأخذ أبعادًا أكثر مؤسّ  ث

 .(Barton، 1993سة بأكمميا )المؤسّ 

أو حصر  ،لألزمة يوعم متفؽ مفيوـ واحدعب تقديـ نو مف الصّ فإ ،وفي ضوء ما ذكر سابقاً         

ة في فقد يكوف مف األنسب اإلشارة إلى االتجاىات الرئيسيّ  ثـ  ومف  ،التعريفات المطروحة لمفيوـ األزمة

  .(2015 ،مع اإلشارة إلى بعض نماذج تعريفات األزمة )اليوسفي ،توضيح معنى األزمة

 ،ؿ سير العمؿاجئة التي تعطّ "حالة مف الصعوبة المف :ىي (األزمة) أفّ ( 2013البنا ) ذكرت        

جؿ أمف  تاـ  و  كامؿٍ  استنفارٍ  إلىتؤدي و  ،ستراتيجيات وطرؽ التنفيذالخطط واإل إرباؾوتعمؿ عمى 

كما أنيا موقؼ مفاجئ تتجو فيو العالقات بيف  ،ص مف أثارىا السمبيةالتخفيؼ مف حدتيا أو التخمّ 

أو  ،بينيا في المصالح واألىداؼ قائـٍ  ارضٍ لتع نتيجةً  طرفيف أو أكثر نحو المواجية بشكؿ تصعيديّ 

لمصالحو  ؿ تيديداً يمثّ  ،المدافع اآلخره الطرؼ ي عمؿ يعدّ عمى القياـ بتحدّ  األطراؼحد أ إلقداـ نتيجةً 

في ذلؾ وسائؿ  مستخدماً  ،المصالح ؾلمحفاظ عمى تم سريعاً و  مضاداً  ركاً تح يستمـزما  ،وقيمو الحيوية

 ". ةة أو حتى عسكريّ ة أو اجتماعيّ صاديّ ة أو اقتسواء أكانت سياسيّ  ،ةالضغط وبمستوياتيا المختمف

تصبح لو األولوية المطمقة  ،موقؼ مفاجئ غير متوقعىي  (األزمة) أفّ ( 2003أحمد ) ذكرو         

كما  ،سة أو أىدافياقطاعات المؤسّ  إحدىد ألنو ييدّ  ،واتخاذ قرار لحسمو ،في ضرورة التعامؿ معو

  .سة بشكؿ ال يمكف التسامح معوقيـ العميا في المؤسّ ال إحدىد ييدّ 

تفضي إلى نتائج وثثار سمبية في معظـ  (األزمة) وما يتبادر إلى أذىاننا في الغالب أفّ         

 ديرت ىذه األزمة بطريقةٍ إال انو قد ينتج عف األزمة ثثار ايجابية في بعض األحياف إذا ما أُ  ،األوقات

 (. 2002 ،)توفيؽ احترافيةٍ 
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لحظة حاسمة  (األزمة) أشار إلى أفّ ( حيث Webster، 1991ويبستر ) هدؤكّ وىذا ما ي        

، ، وذلؾ بالحصوؿ عمى نتائج ايجابية بعد األزمةيا نقطة تحوؿ قد تكوف إلى األفضؿ، كما أنوحرجة

 ( في أفّ 1998) ، وقد اتفؽ معو اليواريسمبيةً  وذلؾ بإعطاء األزمة نتائجَ  ،أو نقطة تحوؿ إلى األسوأ

، وىذا ما يعكسو التعريؼ ىذا التغيير مفاجئ نحو األفضؿ أو األسوأ، وأفّ  اً تكوف تغيير قد  (األزمة)

 المفاجأة.ز عمى عنصر التحوؿ والتغيير و لألزمة، والذي يركّ  غويّ مال

د لمقيـ التيدي :أوليا ،ليا ة( في تعريفو لألزمة إلى العناصر الثالث2004وقد أشار مينا )        

سر التخاذ قصر الوقت الميّ  :وثالثيا ،المفاجأة في التوقيت :وثانييا ،واألىداؼ والمصالح القومية

 .ف األزمة عنصر المفاجأة( مع العنصر الثاني وىو تضمّ 2004) اتفؽ اليزايمةوقد  ،القرار

د محدد، بؿ يتسـ أنو ال يقتصر معنى األزمة عمى مفيـو واحمف العرض الّسابؽ ترى الباحثة         

 . دٍ ى موحّ مولية واالتساع، إال أنو يفضي في نياية المطاؼ إلى معنً بالشّ 

 >األزمةو المشكمة والكارثة  نالفرق بي

 إليياالتي يمكف النظر  ،بيف ىذه المفاىيـ الثالثة اً ىناؾ خمط أف   إلى( 2002أشار أحمد )        

 إلىولكف مع مرور الوقت يمكف أف تتحوؿ  ،مشكمةفاألساس ىي  ،مستويات ةمشكمة بثالث أنياعمى 

ـ  أزمة   إلىاالنتقاؿ مف مرحمة في التصاعد و  ثخذةجميع الكمؼ والقيـ  فإف   وىنا ،كارثة إلىتتحوؿ  ث

  :اآلتيةمنطمؽ يجب توضيح المفاىيـ مف ىذا الو  ،أخرى
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 >مفهوم المشكمة

وجود عوائؽ تعترض  إدراؾالذي ينشأ عف  رالتوتّ  يىالمشكمة  ( أفّ 2013ح البنا )توضّ         

الحصوؿ عمى نتائج أفضؿ  إمكانيةع أو توقّ  ،حالة مف عدـ الرضا أنياكما  ،ىداؼإلى األ الوصوؿ

 .وأكثر فاعميةً  حسفٍ  باالستفادة مف العمميات واألنشطة المألوفة عمى وجوٍ 

مرضية أو غير مرغوب فييا  نتيجة غير :أنياعمى  ثخرمف منظور ( 2013البنا ) فياوتعرّ         

دراسات عنيا لمتعرؼ  إلى إجراءتنشأ مف وجود سبب أو عدة أسباب معروفة أو غير معروفة تحتاج 

 .تأثيرىاؼ مف حيث درجة حدتيا و كما تختم ،ف التأثير عميياى يمكّ عمييا حتّ 

يسعى لموصوؿ  عائؽ أو مانع يحوؿ بيف الفرد واليدؼ الذي" :( بأنيا2002أحمد ) وعّرفيا        

يجعؿ  ،غير مفاجئ ر المشكمة عف حدث لو شواىد وأدلة تنذر بوقوعو بشكؿ تدريجيّ وتعب   ،تحقيقو إلى

والعالقة بيف المشكمة  ،أفضؿ حؿ بشأنيا مف بيف عدة حموؿ ممكنة إلىؿ التوصّ  إمكانيةمف السيولة 

وتسبب  ،اذاتيست ىي األزمة بحد ولكنيا لي ،فالمشكمة قد تكوف ىي سبب األزمة ،واألزمة وثيقة الصمة

 ."ألىدافو تشكؿ تيديداً  ياإنّ  إذ ،يشعر تجاىيا بانفعاؿ شديد ثحي ،عمى الفرد المشكمة ضغطاً 

 >الفرق بين المشكمة واألزمة

رؽ يا بأيسر الطّ ويمكف حمّ  ،ة مف األزمةحدّ  المشكمة أخؼّ " أفّ  إلى( 2013تشير البنا )        

رارة فيي كالشّ  ،ب وقوع األزمةتجنّ  إلىوقد يؤدي حميا  ،ياكبيرة مف أجؿ حمّ  اً وال تتطمب جيود ،وأسيميا

ـ   فّ إ  ،قد تتطور لتصبح كارثةً و  ،ت األزمةاشتعمت النار وحمّ  إىمالياتـ  فّ ا  و  ،النار إطفاء تـّ  إطفاؤىا ت

 ،"أزمة إلىمة ى ال تتحوؿ تمؾ المشكحتّ  ،اً ونافذ المفعوؿ ومستمر  اً المشكمة يجب أف يكوف نيائي وحؿ  

 ،والعالقة بيف المشكمة واألزمة عالقة وثيقة الصمة ،حالة مف عدـ االتزاف إلىكما أف المشكمة تؤدي 

  ."ذاتيا ولكنيا لف تكوف ىي األزمة بحدّ  ،فالمشكمة قد تكوف سبب األزمة
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 >مفهوم الكارثة

ييدد  ،كوف بفعؿ الطبيعةما ي حدث مفاجئ غالباً " :الكارثة ىي ( أفّ 2013ا )وضح البنّ تّ         

الدولة  أجيزةوتشارؾ في مواجيتو كافة  ،لألمور بالتوازف الطبيعيّ  خؿّ ويّ  ،ة لمبالدالمصالح القوميّ 

والجيود العادية  اإلمكاناتالتي تتجاوز في مواجيتيا  ،لمممتمكات شامالً  اً وقد تكوف تدمير  ،المختمفة

بأف  أيضاً  وأضافت ،ةً مر الذي يتطمب معونات خارجيّ ألا ،اإلسعاؼرطة و والشّ  لخدمات الدفاع المدنيّ 

أو  بتسبويّ  ،إنذاريقع بمنذرات بسيطة أو بدوف  ،في حياة مجتمع ما ئالكارثة اضطراب مأساوي مفاج

أو تشريد أعداد كبيرة مف أفراد المجتمع تفوؽ قدرة أجيزة الطوارئ  ،خطيرة إصاباتد بوفاة أو ييدّ 

وتتطمب تحريؾ وحدات مماثمة ليا مف  ،عامؿ معيا في الحاالت العاديةتّ لممطات المحمية ة والسّ المختصّ 

في مواجية الكارثة والسيطرة عمييا".  ةلممساعدأماكف أخرى   

  >الفرق بين الكارثة واألزمة

الكارثة تختمؼ  أفّ  إال ،ً مفاجئا منيما موقفاً  عمى الرغـ مف اتفاؽ الكارثة واألزمة في كوف كؿّ         

وقد تحدث  ،المباشر عمى مصالح الدولة السمبيّ  التأثير إلىي تج عنيا مف خسائر فادحة قد تؤدّ فيما ين

وقد يكشؼ حدوث  ،ئة في األنماط الطبيعيةبصورة سيّ  اإلنسافؿ لتدخّ  أو نتيجةً  طبيعيةٍ  الكارثة ألسبابٍ 

كانت في حالة  أنيا إال ،الكارثة عف وجود بعض األزمات التي كانت قائمة بالفعؿ قبؿ وقوع الكارثة

تكوف  إذ ،الكوارث تبرز األزمات إف  وعميو ف ،اإلداريّ ساعد عمييا انتشار ظواىر الفساد  ركوٍد وُسباتٍ 

)البنا،  واإلشراؼبسبب تجاىؿ أو تياوف أو عدـ مصداقية في المتابعة  إما، ؿبعض األزمات في الظّ 

2013.)  

ط المشكمة عًا، يمييا األزمة وىي تتوسّ ضررًا وتوسّ  األقؿّ المشكمة ىي  أفّ  مّما سبؽ ترى الباحثة        

 والكارثة مف حيث الحجـ، وأكبرىا ضررًا ىي الكارثة.
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 >األزماتأسباب 

وىي عمى النحو  ،حدوث األزمات متعددة إلى فضياألسباب التي ت ( أفّ 2003) أحمدذكر ي        

  :اآلتي

  :سباب اآلتيةإلى األاألزمة  عزىمف وجية نظر االقتصادييف ت

  .وأثر األزمة االقتصادية في العالـ وعدـ مواكبتيا ،عدـ االحتياط مف األزمات -

  .حيحة لممجتمعدؽ في نشر المعمومات والبيانات الصّ عدـ الصّ  -

  .بعض القرارات التي تتخذىا الحكومة -

  :إلى األسباب اآلتية فترجع األزمة ،أما مف وجية نظر اجتماعيةٍ 

 .وائؼ المختمفةظيور الطّ  إلىي ا يؤدّ ممّ  ،ةالتفرقة العنصري -

 .وفشؿ األمف واالستقرار في المجتمع ،عدـ العدؿ والمساواة -

رات أو مثؿ تعاطي المخدّ  ،يئة في المجتمعوانتشار بعض العادات السّ  ،األخالقيّ ظاـ انييار النّ  -

  .الترويج ليا

  :إلىفتعزى  ،أما مف وجية نظر سياسية

  .التي تتناسب مع حاجة الشعب اإلصالحاتنجاز إات في القيادفشؿ الحكومات و  -

  .راعاتالصّ  إدارةالسياسية وضعؼ قدرتيا عمى  األحزابعدـ فعالية  -

  .القدرة عمى مواجيتياعدـ و  ،ة لمواكبة التطورات المعاصرةالفشؿ في تطوير األنظمة السياسيّ  -

  :منياو  ،األزمات بنشو  إلى قودأخرى ت اً ( أسباب2013 ،البناويضيؼ )
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غيرىا مف و  ،حرائؽ والتقمبات الجوية الحادةكالزالزؿ والبراكيف واألعاصير وال :أسباب خارجية -

 .بيعيةالكوارث الطّ 

تفاقـ األزمة وتحوليا  إلىي ا يؤدّ ممّ  ،البشرية لمتعامؿ مع األزماتالمادية و  اتاإلمكانضعؼ  -

 كارثة. إلى

  .حدوث أزمة كانيةإمإلى ر التي تشير المبكّ  اإلنذار إشاراتتجاىؿ  -

  .والخوؼ الوظيفيّ  ،مة واألدوار المطموبة مف العامميفعدـ وضوح أىداؼ المنظّ  -

  .غير المالئمة اإلداريةوالقيادة  ،نظاـ صنع القراراتضعؼ نظاـ المعمومات و  -

مة التخطيط والتدريب والتنمية لمتعامؿ ءوعدـ مال ،مراجعة دورية لممواقؼ المختمفة إجراءعدـ  -

  .زمات مع األ

  .استعراض القوة مف قبؿ المدير -

 . (2009الظاىر، سميمة في مواجية األزمة )السائد بوضع حموؿ غير  الفكر الجماعيّ  -

  .الفوضوية غير الرشيدة اإلدارة -

  .واألخطاء البشرية ،وانعداـ الثقة ،تعارض المصالح واألىداؼ -

  .(2006 ،ماىرالمشاكؿ والكوارث ) األمؿ في حؿّ  اليأس وفقداف -

األزمات التي تقع ىي ليست  سبب معيف واحد لحدوث األزمة، وأفّ  أنو ليس ثّمةمما سبؽ ترى الباحثة 

 جميعيا مف فعؿ اإلنساف، بؿ لمطبيعة دور أيضًا في خمؽ بعض األزمات التي قد تواجو األشخاص.

 >األزمات إدارة

نو يقتضي وجود إ إذ ؛عامؿ مع األزماتىو الت اإلدارةأحد محاور االىتماـ في ال شؾ  في أف         

 ،االتزاف االنفعاليّ بالعديد مف الميارات كالشجاعة والثبات و  سموفمف المديريف الذيف يتّ  نوع خاّص 
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الالزمة لمتعامؿ مع األزمة ورسميا كات التكتي وصياغة اإلبداعيّ والقدرة عمى االتصاؿ والحوار والتفكير 

  .(2013 ،البنا)

لمحاضر  إدارةفيي  ؛األزمة ىي عممية عممية رشيدة تبنى عمى العمـ والمعرفة إدارةة عممي إف        

قصور أو خمؿ يصيب  ومعالجة أيّ  ،بأدائياسة واالرتقاء وبذلؾ تعمؿ عمى حماية المؤسّ  ،والمستقبؿ

ي فضعة التي تغير المتوقّ في فحص وفيـ المواقؼ المفاجئة و  يفيد عمؿٍ  إطارَ ؿ وتمثّ  ،أحد قطاعاتيا

أو  ،وفي ظميا ،األزماتروؼ و لمتعامؿ مع الظّ  موقفيّ  إداريّ منيج  أنياكما  ،لمنظاـ القائـإلى ىدـٍ 

أحجاميا تنبؤية لتوقع األزمات بأشكاليا و وتبنى عمى القدرة ال ،االستعداد ليا والتخطيط لمواجيتيا

  .(2002 ،أحمدحدوثيا ومجاالت وقوعيا ) وأوقات

أفضؿ النتائج الممكنة بما يحقؽ  إلىيء ىو التعامؿ معو لموصوؿ الشّ  إلدارةفالمفيـو البسيط         

ومحاولة  ،األزمة تعني التعامؿ مع عناصر موقؼ األزمة إدارة ف  إومف ىنا ف ،باإلدارةمصالح القائـ 

يب وأسال ،ة المألوفةوالقواعد واألسس المبتكرة تتجاوز األشكاؿ التنظيميّ  اإلجراءاتلتطبيؽ مجموعة مف 

 فقاً توجيييا وَ سيطرة عمى األزمة والتحكـ فييا و وذلؾ بيدؼ ال ؛الروتينية المتعارؼ عمييا اإلدارة

  .(2013 ،البناسة )حة المؤسّ لمصم

استجابة  إنتاجة مف شأنيا خاصّ  إدارةعممية " :ىياألزمة  إدارة أفّ ( 2004) عميوة كروذ        

 ،اً خاصّ  والمدربيف تدريباً  ف مسبقاً المنتقي اإلدارييفة مف مف خالؿ مجموع ،لمواقؼ األزمات إستراتيجية

 الحدّ  إلىمف أجؿ تقميؿ الخسائر  ،ةخاصّ  إجراءات إلى باإلضافةوكفاءاتيـ والذيف يستخدموف مياراتيـ 

 األدنى". 

بؤ بالتن "العممية اإلدارية التي تيتـّ  :إدارة األزمات ىي ( أفّ 2009عبد العميـ والشريؼ ) ويرى        

وبعث  ،دة لألزمةة المولّ ورصد المتغيرات الداخمية والخارجيّ  ،باألزمات المحتممة عف طريؽ االستشعار
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أو اإلعداد لمتعامؿ مع األزمات بأكبر قدر ممكف مف  وقوع األزمة ات المتاحة لمنعالموارد واإلمكان

مع دراسة أسباب األزمة  ،ميفالعاممة والبيئة و رر لممنظّ قدر مف الضّ  وتحقيؽ أقؿ ،الكفاءة والفاعمية

 تكرارىا". وأواستخالص النتائج لمنع حدوثيا 

ا وقد اتفقت الباحثة مع البنّ  ،ةاألزم إدارةمفاىيـ  تعدد مف خالؿ ما عرض سابقاً  ى الباحثةتر         

 ،ختمفةالم اإلداريةب عمى األزمة باألدوات العممية كيفية التغمّ " :ىوو ليا  اإلجماليّ المعنى ( في 2013)

  .يجابياتيا"إاتيا واالستفادة مف بيب سمتجنّ و 

 >باألزمات واإلدارةاألزمات  إدارة

لذا وجب التفرقة بيف المصطمحيف كما ؛ باألزمات واإلدارةاألزمات  إدارة أسموبخمط بيف  ثم ةَ         

 .(2013،االبنّ ) إليو أشارت

 >األزمات إدارة >أول

ب سمبياتيا وتجنّ  ،المختمفة اإلداريةب عمييا باألدوات العممية يفية التغمّ ك (األزمة إدارة)تعني         

وذلؾ  ؛مستمرة تيتـ بالتنبؤ باألزمات المحتممة إداريةعممية  أنياكما  ،يجابياتواالستفادة مف اإل

زمة األ إلدارةزمة وتوفير الموارد دة لألباالستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخمية والخارجية المولّ 

 .مة والبيئة والعامميفقدر مف األضرار لممنظّ  ؽ أقؿّ وبما يحقّ  ،بأكبر قدر مف الفاعمية

 >باألزمات اإلدارة >ثانيا

 التي تواجو المؤسسة وتتعامؿ معيا بشكؿ عالجيّ  األزمةساكنة تنفعؿ مع  إدارة بأنياوتعني         

  .وقتية تبدأ مع األزمة و تنتيي بانتيائيا دارةإفيي  ثـ  ومف  ،يخطئ وأقد يصيب و  وىذا المنيج المتّبع
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يجادىاتقـو عمى افتعاؿ األزمات  (باألزمات اإلدارة) ( أفّ 2003كما أضاؼ أحمد )          وا 

طمؽ عمييا البعض كما يُ  ،مةلمتغطية والتمويو عمى المشاكؿ القائدة لدى الفرد أو المنظّ  وسيمةً باعتبارىا 

األزمات مف أجؿ إنجاز  يتسـ بصنع إداريّ أسموب  أنياكما  ،اآلخريفمى ـ والسيطرة عحكّ األزمة لمتّ 

ذلؾ مف خالؿ  ـّ ويمكف أف يت ،فقداف المصداقيةر و وتّ و يخمؽ بيئة عمؿ يسودىا التّ ى، و األعماؿ

ـ   ،التخطيط لخمؽ أزمة استثمارىا أو استكماؿ الفرص التي يمكف أف تنتج عف أزمة حقيقية لتحقيؽ  ث

  .العادية روؼالظّ لتي كاف يصعب تحقيقيا في بعض األىداؼ ا

 ضروريّ و التعامؿ مع األزمات والتفرقة بيف صناعة األزمة وبيف معالجتيا ىو أمر الـز  ف  إ        

  .عالج الناجح والمناسب ليالملوضع العالج وتخطيط وتنظيـ وتوجيو ومتابعة 

، أما اإلدارة وفي أثنائيا وبعدىا وث األزمةإدارة األزمات تكوف قبؿ حد"ويمكف اإلجماؿ بأف         

 ."باألزمات فتكوف خالؿ فترة األزمة، وتنتيي بانتياء تمؾ األزمة

وفي  إدارة األزمات التي تكوف عمى مراحؿ )قبؿ األزمة وبناًء عمى ما سبؽ ترى الباحثة أفّ         

صر عمى فترة )أثناء األزمة(، والتي (  تختمؼ بشكؿ كبير عف اإلدارة باألزمات التي تقتأثنائيا وبعدىا

 فيما لو حدثت أزمة مشابية.  قد تكوف فييا األزمة مفتعمة كسيناريو تدريبيٍ 

 >الة لألزماتالفع   اإلدارة( إجراءاتمقومات )

 اآلتية اإلجراءاتف ذلؾ ويتضمّ  ،األزمات إلدارةة الخاصّ  اإلداريةىناؾ بعض االحتياجات والميارات 

  :(2013حسب )البنا، 

  .ومعالجتو لمتأـزفيذا يساعد عمى التعامؿ مع الحدث ا ؛وتسييميا اإلجراءاتتبسيط  -
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 بإطارحيث ال يمكف التعامؿ في حالة األزمة  ،يةالتعامؿ مع األزمة لممنيجية العممّ  إخضاع -

  :ية ىيوظائؼ أساسّ  أربععمى  اإلداريّ المنيج  رتكزبؿ يجب أف ي ،مف العشوائية االرتجالية

 خطيط       ب. التنظيـ           ج. التوجيو              د. الرقابة أ. الت

  .رة فيياالمؤثّ وتحديد القوى الصانعة لألزمة و  ،تقدير موقؼ األزمة والتحميؿ الكامؿ ألسبابيا -

مكانيةوالتنبؤ باحتماالت تطور األحداث  ،جمع المعمومات الدقيقة عف أبعاد األزمة - السيطرة  وا 

  .عمييا

  .ةد األولويات ووضع الخطط والبدائؿ وفؽ معايير عمميّ تحدي -

  .ة لتحقيؽ عمموتفويض السمطة ومنح أفراد الفريؽ المعالج لألزمة السمطة الضروريّ  -

رؼ عمييا مع الطّ  واإلبقاء ،متابعة فورية لتداعيات األزمة مف خالؿ فتح قنوات االتصاؿ -

 .اآلخر

واالستفادة مف القوى البشرية  ،والمعنويّ  الماديّ  وتوفير الدعـ ،الوفرة االحتياطية الكافية -

تاحةالمخمصة   .مدروسة أسسوفؽ  فرصة العمؿ التطوعيّ  وا 

كسب قدر أكبر مف  لمخطر، وىنا يتـّ  اً أحد ُض عرّ في موقع األحداث بما ال يُ  التواجد المستمرّ  -

 المعمومات.

إلى الفرؽ أف تخضع ىذه  عمى ،إليياؿ السريع عند الحاجة ة لمتدخّ ات خاصّ فرؽ ميمّ  إنشاء -

  .واالستفادة مف التجارب السابقة ،وحجميا ةالميمّ  حسب نوع دريب خاص وعاؿٍ ت

 إعالميةوتقديـ خطط  ،األزمةالمستخدمة في مواجية  اإلجراءاتتوعية المواطنيف وتوضيح  -

  .وفي أثنائيا وبعدىا قبؿ األزمة
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إدارة باالستثناء، حيث تخرج زمات ىي اإلدارة باألأف  مف خالؿ ما سبؽ ترى الباحثة        

، فتذىب اإلدارة إلى عمؿ األوامر اإلدارية عف مسار األوامر العادية وعف الييكؿ التنظيميّ 

 بيا، أو التقميؿ مف أثرىا.إجراءات معينة لمحاولة القضاء عمى المشكمة، أو تجنّ 

  >معوقات عمل إدارة األزمات

منيا ما  ،ىناؾ ما يعيؽ فكر إدارة األزمة ذاتو إال أفّ  ،رة األزماتعمى الرغـ مف الجيود المبذولة إلدا

 ، وىي:(2013 ،عامريالإليو ) أشار

ياس عمى والق ،واالعتماد عمى النجاح في الوضع الحاليّ  ،ـ مف تجارب اآلخريفرفض التعمّ  -

 .نفسو المجاؿنجاح منّظمات أخرى في 

لما قد  وتضع احتماالً  ،نيا إدارية مستقبميةإحيث  ،عدـ االىتماـ بضرورة وجود إدارة لألزمات -

 فال ضرورة ليا في الوقت الحاضر.  ،ال يحدث

  .مةوالغرور بقيادات المنظّ  ،مة كفيؿ بالحماية مف األزماتحجـ المنظّ  االعتقاد بأفّ  -

  .والتواكؿ وعدـ األخذ باألسباب ،االعتماد عمى جيات أخرى عند وقوع األزمة -

ية وما يأتي بعد ذلؾ ال أىمّ  ،مة ومنتجاتياىو حماية سمعة المنظّ  ساسيّ اليدؼ األ التفكير بأفّ  -

 .لو

 حموؿإلى في عدـ الوصوؿ  اً نفسو يمكف أف يكوف سبب اإلداريّ  ا سبؽ أفّ وترى الباحثة ممّ     

لذا فالتفكير العميؽ بمختمؼ األمور يساعد في الوصوؿ إلى الحموؿ  ؛تناسب األزمة المواجية لو

 المناسبة.
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 >ةألزمات المدرسي  ا

محيطة بالنظاـ تراكـ مجموعة مف التأثيرات الخارجية والداخمية ال عفاألزمات المدرسية  نجـت        

، بحيث ة لمنظاـ التعميميّ ر عمى المقومات الرئيسيّ أو حدوث خمؿ مفاجئ يؤثّ  ،والمدرسيّ  التعميميّ 

 ،يؽ وعدـ التنظيـ"حالة مؤقتة مف الضّ  :ة ىيفاألزمة المدرسيّ  ،لبقائو وواضحاً  صريحاً  ؿ تيديداً يشكّ 

رؽ التقميدية ف باستخداـ الطّ عدـ قدرة المدير عمى مواجية موقؼ معيّ  إلىي ا يؤدّ ممّ  ،اإلدارةوخمؿ في 

 ة في حاؿبخاصّ و  ،غير مرغوبة ما تكوف نتائج غالباً  إلىىذه األزمة وتؤدي  ،في التعامؿ مع الموقؼ

  .(2013 ،البناى مواجيتيا" )ود استعداد أو قدرة عمعدـ وج

  >ةالمدرسي   األزماتأسباب 

 ،ؿ مف أثارىاأو يقمّ  ،ة ودوافع حدوثيا يمنع حدوث األزمةالمدرسيّ  األزمات أسبابمعرفة  ف  إ        

كما ذكرىا  عمى النحو اآلتيويمكف تحديد بعض األسباب  ،وقعت إذامنيا  ويعمؿ عمى الحدّ 

  :(2010)الترامسي، 

 >ةنظيمي  أسباب ت

  :نظيـ داخؿ المدرسةؽ بالتّ وىي تتعمّ 

  .حدوث األزمة إمكانية إلىر التي تشير المبكّ  اإلنذار إشاراتة المدرسيّ  اإلدارةتجاىؿ  -

  .ضعؼ العالقات بيف العامميف داخؿ المدرسة -

  .تفاقميا إلى فضيا يممّ  ،المادية والبشرية لمتعامؿ مع األزمات اتاإلمكانضعؼ  -

ب عمى ذلؾ مف قصور في تحديد األولويات المطموب لتعميـ وما يترتّ غموض أىداؼ ا -

  .تحقيقيا
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  .ةالمدرسيّ  اإلدارةاـ داخؿ صراع المصالح بيف العامميف والنزاع اليدّ  -

  .ةة والضغوط الخارجيّ المدرسيّ  لإلدارةنقص التوازف بيف الكفاءة الداخمية  -

  .ةالمدرسيّ  اإلدارةي واجيت مراجعة دورية لممواقؼ المختمفة الت إجراءقصور في  -

  >ةإداري  أسباب 

  >ةالمدرسيّ  باإلدارةؽ وتتعمّ 

  .التفسير الخاطئ لألمور، و والشائعات ،التكراروالجمود و  ،اإلداريّ النمط  -

  .ظـ الرقابة واالتصاؿ والحوافزووجود عيوب في نُ  ،ضعؼ الميارات القيادية -

 .ونفس اإلداريّ في بنية النظاـ  عؼ الداخميّ الضّ  -

  .ذ القرار في المدرسةمنفّ و  ،خذ القرارتعارض األىداؼ بيف متّ  -

 >ةأسباب اجتماعي  

 :اآلتي وتتمثؿ في ،مجتمع المحيط بالمدرسةؽ بالوىي تتعمّ 

  .وعدـ تحقيؽ التوازف االجتماعيّ  ،ةراعات االجتماعيّ الصّ  -

 .يجابية المطموبةارس القائمة عف خمؽ السموكيات اإلوعجز المد ،ضعؼ السمطة -

 .يات الجديدة والمعاصرةعجز الثقافة العامة عف مواجية التغيرات والتحدّ  -

  .األوضاع الراىنة لمجتمعو شعور الفرد باالغتراب في ظؿّ  -

  >ةأسباب شخصي  

  :اآلتي ؿ فيوتتمثّ  ،ؽ بالعامميف داخؿ منظومة التعميـوىي تتعمّ 
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  .بأخطائيـيف اعتراؼ العامم عدـو  ،وسيادة العمؿ الفرديّ  ،سيادة األنانية -

  .وعدـ وجود ثقة بيف العامميف ،اـالنزاع اليدّ ُنُشوب ضعؼ التعاوف و  -

 ، واليروب مف تحّمؿ المسؤولية. بسيولة مف بعض المواقؼ وانسحابيـ تراجع العامميف -

 .خذةعدـ االلتزاـ بتنفيذ القرارات المتّ  -

  أو المؤسسة التي يعمؿ فييا الموّظؼ.  مةضعؼ االنتماء لممنظّ  -

  :مثؿ ،أخرىأسباب  إلى إلضافةبا

 . كمييما معاً في البشرية أو في الموارد المادية و  لنقص الحادّ وا ،الكثافة الطالبية -

 ة. وعدـ الكفاية لألبنية التعميميً  والقصور الذاتيً  ،ةزيادة التكمفة التعميميً  -

  .ة لحاجة السوؽمة المخرجات التعميميً ءعدـ مال -

عداده ـعمّ ونقص تدريب الم ،ةالنقص في الكفاءات العمميً  - ة وغياب الفمسفة التعميميّ  ،وا 

  .الواضحة

ووجود خمؿ في العممية  ،بمبدأ تكافؤ الفرص واإلخالؿ ،ةاكتظاظ المناىج والمقررات الدراسيّ  -

 ة.التعميميّ 

 (. 2013 ،)البنا غياب الوعي االجتماعيّ  -

قوع األزمات مختمفة، منيا أسباب تقع مف إلى و  األسباب التي تقود أف  مما سبؽ ترى الباحثة         

تؤدي إلى ؛ بحيث ، وأسباب مادية وأخرى معنويةداخؿ المدرسة، وأسباب أخرى مف خارج المدرسة

 ة. عرقمة تحقيؽ األىداؼ المرجوّ 
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  >ةأنواع األزمات المدرسي  

  :(2002، أحمدىا )كما ذكر  اآلتيةنواع لأل وفقاً  المدرسّية فت األزماتصنَ 

  :إلىوتقسـ  ،ة أثرىاحسب شدّ  :أوالً 

مثؿ  ،ود نظاـ التعميـ كمّ وتيدّ  ،وىي األزمات التي يصعب التعامؿ معيا :أزمات شديدة األثر -

 ؛ بحيث ال يتواءـ المنياج المدرسّي مع الّطمبة ومستوياتيـ. الكتاب المدرسيّ 

ب واحد مف ر في جانوتؤثّ  ،وىي األزمات التي يسيؿ التعامؿ معيا :أزمات محدودة األثر -

 ، كأف يكوف ىناؾ نقص في األدوات الرياضية التي يحتاجيا الطالب. جوانب التعميـ

 مف جوانب التعميـ كالتمويؿ.  أكثرعمى جانب واحد أو  رتؤثّ وىي التي  :أزمات متكررة األثر -

 :إلىقسـ وت ،حسب المستوى :ثانياً 

  ض واألعاصير والزالزؿ والبراكيف.واألمرا مثؿ الحروب ،وة تؤثر عمى العالـ كمّ أزمات عالميّ  -

؛ حيث الجوع واالقتتاؿ الداخمّي إفريقيامثؿ  ،معيف مف العالـ إقميـر عمى تؤثّ  ةإقميميّ أزمات  -

  واألمراض المعدية التي تفتؾ بيـ بسبب انييار المنظومة الّصحّية. 

 .أزمة البطالةك ،ر بيا الغالبية العظمى مف سكاف المجتمعوىي التي يتأثّ  :ةمجتمعيّ  اتأزم -

مثؿ الفشؿ في  ،معنوية أوبصورة مادية  ماإر بيا شخص معيف وىي التي يتأثّ  :ةفرديّ  اتأزم -

 ، أو الفشؿ في بناء الّذات. التعميـ

  :إلىوتقسـ  ،منيّ حسب البعد الزّ  :ثالثاً 
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ألزمة ا إدارةمبكرة يمكف االستفادة منيا في  إنذاررات وبالتالي ليا مؤشّ  ،أزمات متكررة الحدوث -

مكانية  ، كأزمة رسوب الطمبة في نياية العاـ الّدراسّي. ع حدوثياتوقّ  وا 

ع حدوثيا كحالة وفاة وبالتالي يصعب توقّ  ،إنذاروىي التي تحدث دوف سابؽ  ،أزمات مفاجئة -

 طالب. 

 :إلىوتقسـ  ،: أزمات بحسب محتواىارابعاً 

  .بكحاالت الرسوب لمطال ابع المعنويّ يغمب عمييا الطّ  أزمات -

 .سةحريؽ في المؤسّ  مثؿ ،ؿ حاالت الخسارة في األدواتوتمثّ  ،ابع الماديّ أزمات يغمب عمييا الطّ  -

  :إلىوتقسـ  ،أزمات حسب سبب الحدوث :خامساً 

 واألعاصير والبراكيف واألمراض الفتّاكة. في حدوثيا كالزالزؿ لإلنسافأزمات طبيعية ال دخؿ  -

  .داخؿ المدرسةكالعنؼ  اإلنسافأزمات مف صنع  -

 .رقةعف مصدر غير معموـ كالسّ  تجةأزمات نا -

  :إلىقسـ وت ،أزمات حسب مراحؿ نشوئيا :اً سادسّ 

                   .كموفالفي مرحمة  أزمة -            .أزمة في مرحمة التصعيد -        .أزمة في مرحمة النشوء -

 .اإلخمادة أزمة في مرحم -      .أزمة في مرحمة االحتواء -

 >(4235) ت البناوقد أضاف

  :إلىوتقسـ  ،اجمة عنياالنّ  اآلثارحسب  :سابعاً 
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  .المباشر معروؼ أثرىا أفّ أي  ،جانبية ثثارأزمات ليس ليا   -

  .مضاعفات غير مباشرةجانبية و  ثثارأزمات ليا   -

  :إلىوتقسـ  ،ر باألزمةأزمات حسب نوع الجميور المتأثّ  :ثامناً 

  .سةقة بالعامميف داخؿ المؤسّ متعمّ أزمات داخمية  -

  .سةقة بما ىو خارج المؤسّ أزمات خارجية متعمّ  -

  :وتقسـ إلى ،: أزمات حسب نوعياتاسعاً 

 .ةأزمات نفسيّ  -                    .ةأزمات اجتماعيّ  -                  .ةأزمات إداريّ   -

 .ةأزمات أمنيّ  -                      .ةأزمات سياسيّ  -                .ةأزمات اقتصاديّ  -

 ، وتقسـ إلى:أزمات حسب مدى شموليتيا :عاشراً 

  .أزمات عامة -                 .أزمات جزئية -

أزمة عف  األنواع المختمفة لألزمات تحتاج إلى تعامؿ مختمؼ لكؿّ  أفّ  مف خالؿ ما سبؽ ترى الباحثة

شر ر بشكؿ مبايا في نياية المطاؼ ستؤثّ جية، ولكنّ تكوف داخمية أو خار ىذه األزمات قد  وأفّ  األخرى،

 . أو جميعيـ األفرادأو غير مباشر عمى بعض 

 >ةالمدرسي  خصائص األزمات 

يات التي يجب مجموعة مف التحدّ  أماـ مدرسةالتي تجعؿ المجموعة مف الخصائص المدرسّية لألزمة 

  :وىي ،ه الخصائصىذ ( أىـّ 2013والبنا ) ،(2003ويبيف أحمد ) ،عمييا مواجيتيا
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 حصوليا عٍ فجائية الحدوث وغير متوقّ  أنيا. 

  ةنفسيّ ة و بشريّ خسائر مادية و  إلىقد تؤدي.  

  تفاقـ الخسائرب يؤدي إلى مناسوالّناجح ال باألسموب المستجدّ  في مواجية الحدث اإلدارةفشؿ.  

 الخبرة الالزمة لمواجيتيا اإلدارةحدوث مشكالت جديدة ال تمتمؾ  إلى فضيت.  

  ما مّ  ،في مواجية الحدثجيودىا المبذولة بالرغـ مف اإلدارة وضعؼ قدراتيا  تاإمكانقصور

 .المزيد مف الخسائر إلىي يؤدّ 

  ّسات ومقومات البيئةتيديد األزمة الستقرار المؤس.  

  ّفات المنتظمة وفقداف صرّ ؼ التّ توقّ  إلىي كما قد تؤدّ  ،ر بيف األعضاءوتّ ترفع األزمة درجة الت

  .زفالتوا

  عدد في عناصرىا وعوامؿ أسبابيا وقوى المصالح المؤيدة التّ التعقيد والتشابؾ والتداخؿ و

 .والمعارضة

 ؽ المعموماتوالقصور في تدفّ  ،عدـ وضوح الرؤية. 

  ّمةز بتغيرات في العالقات بيف أعضاء المنظّ تتمي. 

 د اذه محدّ الوقت المتاح لصنع القرار واتخ القرار أفّ  وحيث يدرؾ متخذ ،ضغط الوقت. 

  ّالفصؿ السريع  إمكانيةا يضعؼ مف ممّ  ،وضغطاً  راً تسبب األزمة في بدايتيا صدمة وتوت

 .والمؤثر لمجابيتيا

 سة ىي مصدر األزمةرعة في المؤسّ المتصاة لألحداث المتتابعة و وؿ األساسيّ نقطة التح. 

  ّالمطروحة لمجابية  في البدائؿ ؾّ درجة عالية مف الشّ  إلى فضيالتصاعد المفاجئ لألزمة ي أف

  .األحداث المتصارعة

 اكتساب خبرات جديدة.االستفادة مف الموقؼ و  إمكانية 
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  ؾ في مصداقيتياوتشكّ  ،وغاياتيا ةالمدرسيّ  اإلدارة أىداؼتيدد. 

  ّعمى األحداثيا يطرة أو ضعففقداف الس.  

مف العمؿ  عاليةً  رجةً يتطمب مف المشاركيف د موقفاً  تعدّ  األزمة أفّ مما سبؽ ترى الباحثة         

 ـ في الطاقات واإلمكانات وحسف توظيفيا في إطار مناخ تنظيميّ مف التحكّ  عاليةً  ر درجةً واألداء، وتوفّ 

ة غير مألوفة ونظمًا مواجيتيا تتطمب أنماطًا تنظيميّ  فعالة، كما أفّ سـ بدرجة عالية مف االتصاالت الّ يتّ 

 .ومواجيتيا بة عمى التغيرات المفاجئةجديدة المترتّ الظروؼ ال ف مف استيعابوأنشطة مبتكرة تمكّ 

 ة>إدارة األزمات المدرسي  

قو بمدى تحقيؽ لتعمّ  ةً مف األمور األكثر أىميّ ىو  (ةإدارة األزمات المدرسيّ )موضوع  إفّ         

تقوـ بو  "نشاطٌ ىي:  ،ةإدارة األزمات المدرسيّ  ( أفّ 2018ح مشاقبة )األىداؼ الموضوعة، حيث يوضّ 

ة واضحة المعالـ تضع المستقبؿ في فعؿ لما تواجيو مف تيديدات وضغوط، وال توجد خطّ  إلدارة كردّ ا

العدة لمواجية مشكالتو أو منعيا قبؿ وقوعيا، عندئذ تتحرؾ اإلدارة وتقوـ بسمسمة مف  حسابيا، وتعدّ 

ـ  الجيود إلنيائيا،   تعود اإلدارة إلى السكوف" ث

 >ء التجاهات الحديثةو  سية في ض  متطمبات إدارة األزمات المدر 

وما يقوـ عمى نجاح ىذه  ،ة ىي المدرسةسات في المنظومة المجتمعيّ المؤسّ  أحد أىـّ  لعؿّ         

ة لتطوير العممية كما أنيا إحدى الطرؽ الرئيسيّ  ،ةالمدرسة وتحقيؽ فعاليتيا ىو عنصر اإلدارة المدرسيّ 

عدادىا لمواالتعميميّ  سات ومف ىنا ال بد لممؤسّ  ،كبة المتغيرات واألزمات المعاصرةة وتوجيو المدرسة وا 

لمنع حدوث  مةً منظّ  عمميةً و  عمميةً  اً ة والمدارس أف تضع خططسات التعميميّ بما في ذلؾ المؤسّ 

 ،مدرسة إلمكانات كؿّ  فقاً ء المستوى األفضؿ وَ وْ والتدريب عمى مواجيتيا إف حصمت في ضَ  ،األزمات
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الحاجة إلى  ا يعنيممّ  ،ف نفسيا لمواجية ىذه األزماتسات أف تحصّ مؾ المؤسّ باإلضافة إلى أنو عمى ت

 .(2011 ،أحمدة )سة التعميميّ ؤسّ داخؿ الم لمعمؿ اإلداريّ  تطوراً و  أساليب أكثر تقدماً 

ومف الخطأ تجاىؿ وجود األزمة  ،ة باالعتراؼ بوجودىا وفؽ ظروفياتبدأ إدارة األزمات المدرسيّ         

 ( إلى أىـّ 2013وقد أشارت البنا ) ،ؿ المسؤوليةوىذا يفرض عمى اإلدارييف تحمّ  ،جمياميما صغر ح

  :وىي ،متطمبات إدارة األزمات

ة وتخفيؼ حدّ  ،اممةواالستعداد لممواجية الشّ  ،ع األزمةاكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكرة لتوقّ  -

 .األزمة

 ة.مى خطط مواجية األزمة التعميميّ واالىتماـ بالتدريب ع ،ـ وتدريبواالىتماـ بإعداد المعمّ  -

دة والمناىج ووضع االمتحانات الجيّ  ،ةر مراقبة الجودة في العممية التعميميّ يثليات جديدة لتطو  -

 واليادفة. المتطورة

ستراتيجية متكاممة األبعاد تيدؼ إلى  ،إنشاء ثلية جديدة لمواجية األزمة - ووضع خطط شاممة وا 

  .لكوارثإعداد النشء لمواجية األزمات وا

نشاء بنؾ معمومات في مجاؿ إدارة األزمة ،التخطيط إلدارة األزمة - دخاؿ عمـ إدارة  ،وا  وا 

واالىتماـ بتدريس عمـو المستقبؿ وتكنولوجيا عصر المعمومات عمى مستوى  ،األزمات

 .المدارس

  المختّصة. العامة لمجياتة و تحديد الواجبات الخاصّ  -

متطمبات يجب مراعاة  لذا ؛طورات والتغيراتىو عصر الت حاليّ العصر ال ترى الباحثة أفّ و         

، واألخذ بعيف االعتبار جميع النواحي التي ء االتجاىات الحديثةوْ ة في ضَ إدارة األزمات المدرسيّ 

 ع حدوث األزمة .رة لتوقّ األزمة، وعدـ تجاىؿ إشارات اإلنذار المبكّ  تخّص 
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  >ةمة المدرسي  مراحل إدارة األزمات في المنظ  

ف تمكّ و  ،وذلؾ بالتنبؤ باألزمة ،ة إلى االستعداد لمواجية األزمةتيدؼ إدارة األزمات المدرسيّ         

لذا وّضح ماىر  ؛والمحافظة عمى ثقة جميع األطراؼ المعنية ،اإلدارة مف السيطرة عمى الموقؼ

  ة عمى النحو اآلتي:مراحؿ إدارة األزمة المدرسيّ  (2006)

 :رات اإلنذارمرحمة اكتشاؼ إشا  .1

ر باإلشارات مطالبوف بالتنبؤ المبكّ  ، فإف المديريفوبيانات دقيقة راتٍ لصعوبة الحصوؿ عمى مؤشّ  نظراً 

عالجية سريعة لمنع حدوث األزمة أو والبدء باتخاذ إجراءات وقائية و  ،التحذيرية المبكرة لجوانب الخطر

  .ف وقعتمف أثرىا إ الحدّ 

  :مرحمة االستعداد والوقاية .2

 ،ؿ األنشطة اليادفة في تغطية اإلمكانات والقدرات وتدريب األفراد عمى كيفية التعامؿ مع األزمةمثّ ت

وذلؾ بإعداد خطط بديمة لمقابمة  ،معالجتيا قبؿ أف تستفحؿعؼ في المنظومة و اكتشاؼ نقاط الضّ و 

  .فرد وتوضيح دور كؿّ  ،جميع االحتماالت واختبار ذلؾ

  :منيا مرحمة احتواء األضرار والحدّ  .3

 ،مف األضرار الناتجة عف األزمة ؿ ىذه المرحمة في إعداد الوسائؿ واألساليب الالزمة لمحدّ وتتمثّ 

والحيمولة دوف أف  ،وتيدؼ ىذه المرحمة إلى إيقاؼ سمسمة التأثيرات الناتجة عف األزمة داخؿ المدرسة

  .ر األزمة عمى بقية أجزاء المنظومة أو بيئتياتؤثّ 
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 :النشاط مرحمة استعادة .4

 :ياأىمّ  ،تتضمف ىذه المرحمة عدة جوانب

 . والمعنويّ  عمى المستوى الماديّ  ،أثناء األزمةفي فقده  محاولة استعادة ما تـّ  . أ

 .تخفيؼ ثثار األزمة عمى األطراؼ المعنية ةمحاول . ب

 .واستعادة مستويات النشاط ،كانت عميو قبؿ األزمة إلى ماإعادة األوضاع  . ت

وتخصيص أفراد لمقياـ  ،يتمّتع بيا المديروف عاليةً  فنيةً  ومياراتٍ  راتٍ تتطمب ىذه المرحمة قد . ث

  .الالزمة باألنشطة

 :عمـمرحمة التّ  .5

عادة التقويـ لما تـّ  ،وىي مرحمة استخالص العبر المستفادة مف األزمة ووضع الضوابط  ،نجازهإ وا 

  .الالزمة لمنع تكرار األزمات مستقبالً 

مراحؿ، ورغـ أنيا ب في تطورىا تمرّ عميمية في المدارس األزمة التّ  أفّ  مما سبؽ ترى الباحثة        

إلى حدوث األزمة  تفضي مؿ وأسباب مختمفةواإال أنيا نتاج تفاعؿ وتداخؿ ع ،تظير بشكؿ فجائيّ 

بالقدر الذي  وثيقاً  ة في المدارس متصمة اتصاالً ة في المدارس، ومراحؿ تطور األزمة التعميميّ التعميميّ 

المرحمة  ، إال أفّ بيف ىذه المراحؿ عب الفصؿيو متداخمة تقود إحداىا إلى األخرى، ومف الصّ تصبح ف

ب الوقوع في أزمات مشابية، كما تفيد في التقميؿ مف أثر ـ تفيد في تجنّ وىي مرحمة التعمّ  ،األخيرة

 األزمة إذا وقعت. 
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 >المسمم في إدارة األزمات دور اإلداري  

تباعيا عند امف الخطوات التي يمكف  ة عمى عددٍ نّ في الكتاب والسّ  سالميّ يف اإلالدّ  حثّ         

  :( كما يمي2013 ،البناوقد أشارت إلييا ) ،حدوث األزمة

 .–ـ ى اهلل عميو وسمّ صمّ  –ة رسولو مف كتاب اهلل وسنّ  اً أف يكوف مرجع إدارة األزمة نابع -

دقيقة في تخفيؼ أثر  واالستفادة مف كؿّ  ،أثناء األزمات، وتوزيع المياـّ  في تتخطيط الوق -

ـ  ة ىذا األمر، ومف أىميّ  -ـ وسمّ  ى اهلل عميوصمّ  -األزمات، وقد أدرؾ الرسوؿ  لكؿ  أوجد النبيّ  ث

مف المسؤولية  كافئةً مت ومنح أجزاءً  ،، وفرض المياـّ ع المسؤولياتطاقة ما يناسبيا مف عمؿ، ووزّ 

بف أبي  ى عميّ تولّ  -ـ ى اهلل عميو وسمّ صمّ  -يده والسمطة ألصحابو رضي اهلل عنيـ، ففي ع

بف كعب،  أثناء غيابيما ُأبيّ في اف كتابة الوحي، كما كاف يقوـ بذلؾ أيضًا طالب وعثماف بف عفّ 

دقات، وكاف حذيفة بف أمواؿ الصّ  يكتبافوزيد بف ثابت، وكاف الزبير بف العواـ وجييـ بف الصمت 

خيؿ، وكاف المغيرة بف شعبة والحسف بف نمر يكتباف الميزانيات تقديرات الدخؿ مف الن اليماف يعدّ 

 (.2007، اهلل دوالمعامالت بيف الناس )عب

ندؽ عندما جمع أصحابو في غزوة الخ -ـى اهلل عميو وسمّ صمّ  –بي ورى، وىذا ما فعمو النّ الشّ  -

 –ضي اهلل عنو ر  – ىـ وكاف مف بيف اآلراء رأي سمماف الفارسيّ ءيأخذ رأييـ، فعرضوا عميو ثرا

 وابلصّ إلى األنو األقرب  –ـ ى اهلل عميو وسمّ صمّ  – فأخذ برأيو النبيّ  ،الذي أشار إلى حفر الخندؽ

" )الشورى، عماًل بقولو تعالى، والواقع ـْ ـْ ُشوَرٰى َبْيَنُي  (.38: " َوَأْمُرُى

ـ  الشعور بالطمأنينة والثقة باهلل سبحانو وتعالى   - ويضع في اعتباره قولو  ،الثقة بالذات والنفس ث

 ( .3تعالى: "َوَمْف َيَتَوك ْؿ َعَمى الم ِو َفُيَو َحْسُبُو" )الطالؽ، 
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ـُ اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكـ" ، بدليؿ قولو تعالىوعال واإلكثار مف الدعاء ؽ باهلل جؿّ التعمّ  - : "َوَقاَؿ َربُُّك

 (.60)غافر، 

وما يشير إلى ذلؾ قولو تعالى: "َفِإف   وب، ويفّرج الكروب،الذي يغفر الّذن و جؿ وعالالثقة بالمّ   -

 :افعيّ ، وكما قاؿ الشّ (6 –5َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا * ِإف  َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا" )الشرح، 

 اهلل منيا المخرجُ  وعندَ  ذرعاً         ى بيا الفتَ  يؽُ ضِ يَ  نازلةٍ  ولرب  

 فرجُ يا ال تُ أظنُّ  وكنتُ  تْ جَ رِ فُ         يا تُ مقاحَ  تْ مَ ا استحكَ ممّ اقت فَ ضَ 

ـ يؤكد عدـ الوقوع في صمى اهلل عميو وسمّ  النبيّ ف :ا سبؽ مف تجارب ماضيةاالستفادة ممّ   -

ال يمدغ  نو قاؿ: "أ -ـاهلل عميو وسمّ  ىصمّ – عف النبيّ  روى البخاريّ ، حيث األمر مرتيف

 ". المؤمف مف جحر واحد مرتيف

معنويات العامميف وقت  رفعو  ،مة نحو األفضؿدـ تغيير المنظّ المبادأة واالبتكار فيما يخ -

فالقائد الناجح عميو إشعاؿ حماس ، ا يشعرىـ بالحماس والحيوية وااللتزاـ بالعمؿاألزمات ممّ 

-قد كاف الرسوؿ ف، األزمة ي إلى رغبة الفرد في المشاركة وحؿّ األمر الذي يؤدّ  ،العامميف

يـ ؿ في سبيؿ اهلل مقابؿ الجنة، وكاف يحرضّ ذابة عمى البالصح يحّض  -ـسمّ ى اهلل عمية و صمّ 

المصادر التي  فكتاب اهلل وسنة رسولو مف أىـّ  ،جاعة في مقارعة أعداء اهللعمى اإلقداـ والشّ 

ِإف  الم َو اْشَتَرٰى ": في النفوس المؤمنة، لقولو تعالى الوسائؿ تأثيراً  أكثر دّ ألنيا تع ،شحذ اليمـت

ـُ اْلَجن َة ِمَف اْلُمْؤِمنِ  ـْ َوَأْمَواَلُيـ ِبَأف  َلُي َوْعًدا  ۚ  ُيَقاِتُموَف ِفي َسِبيِؿ الم ِو َفَيْقُتُموَف َوُيْقَتُموَف  ۚ  يَف َأنُفَسُي

نِجيِؿ َواْلُقْرثِف  ـُ ال ِذي َفاْسَتْبِشُروا ِبَبيْ  ۚ  َوَمْف َأْوَفٰى ِبَعْيِدِه ِمَف الم ِو  ۚ  َعَمْيِو َحقًّا ِفي الت ْوَراِة َواإْلِ ِعُك

ِلَؾ ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيـُ  ۚ  َباَيْعتـُ ِبِو   (. 111" )التوبة، َوذَٰ
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 وحؿّ  ،مو إلدارة األزماتع بصفات تؤىّ يتمتّ  مة قائداً ى إدارة األزمات داخؿ المنظّ أف يتبنّ   -

 .(26 ،صص)الق" اْلَقِويُّ اأْلَِميفُ  اْسَتْأَجْرتَ  َمفِ  ِإف  َخْيرَ " :يقوؿ تعالى ،المشكالت

َيا " :يقوؿ تعالى ،ي بيا عند األزمةمّ مى القائد التحالصفات التي يجب ع ( مف أىـّ برالصّ ) دّ يع  -

ْبِر َوالص الِة ِإف  الم وَ  اِبِريفَ  َمعَ  َأيَُّيا ال ِذيَف ثَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالص   .(153 ،)البقرة "الص 

ي المسمـ ركعتيف مف غير ، وتكوف بأف يصمّ وجؿّ  عزّ  اهلل مفىي َطَمُب اْلِخَيَرِة و :االستخارة  -

ـ  ـ، الفريضة ويسمّ  عف  الدعاء الذي رواه البخاري يدعو بنّص  ثـ  ي عمى نبيو، يحمد اهلل ويصمّ  ث

ـ  إن ي أْسَتخيُرَؾ بِعْمِمَؾ، وأْسَتْقِدُرَؾ بُقْدَرِتَؾ، وأْسأُلَؾ ِمْف ال:"-ـاهلل عميو وسمّ  ىصمّ  –رسوؿ اهلل  مُي

ـُ  ـ  إْف ُكْنَت َتْعَم ـُ، وأْنَت َعال ـُ الُغيوِب، المُي ـُ وال أْعَم فضِمَؾ الَعِظيـ، فإن َؾ تَْقِدُر وال أْقِدُر، وَتْعَم

ي في ِديني وَمَعاشي وَعاِقَبِة أْمري َخيٌر ل -ي في الشيء الذي يريدهويسمّ  -أف ىَذا األمَر 

ـ  َعاِجمِو وثِجِمِو فاْقُدْرُه لي وَيس ْرُه لي،  ـُ أف  ىذا األْمَر َشرٌّ لي في  ث ْف ُكْنَت َتْعَم َباِرْؾ لي فيِو، وا 

ِلَي الَخْيَر َحْيُث  ِديِني وَمَعاشي وَعاِقَبِة أمري َعاِجِمِو وثِجِمِو َفاْصِرْفُو َعن ي، َواْصِرْفِني َعْنُو، واْقُدْر 

ـ  َكاَف،   ."أْرِضِني ِبوِ  ث

 -ـى اهلل عميو وسمّ صمّ -سوؿ الرّ  فنجد أفّ  :ؾ بالقيـ والمثؿ واألخالؽ والسموكيات الحسنةالتمسّ   -

السموكيات التي أمر االقتصادية لـ يتنازؿ عف القيـ والمثؿ واألخالؽ و وقت األزمات والمحف 

، فقد قاؿ تعالى عف رسولو واليسر بعد العسر ،عد األزمةالنصر ب وبذلؾ استحؽّ  ،اهلل بيا

ن ؾَ  : "-ـاهلل عميو وسمّ  ىصمّ  –د محمّ   (.4" )القمـ، َلَعمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ  َواِ 

ناس فخرج ال ،فييا عظيماً  اً ومثاؿ لذلؾ لما ارتجفت المدينة وسمع الناس دويّ  :جاعةالشّ   -

يقوؿ  ،عمى حصانو مف غير سرج قد عاد راكباً  –ـ ى اهلل عميو وسمّ صمّ  – نبيّ فإذا بالّ  ،لينظروا

بنا  )كنا إذا اشتدّ  :يقولوف –رضواف اهلل عمييـ  –وكاف أصحابو  ،.. لـ تراعوا(.)لـ تراعوا :ليـ

 ، أخرجيما بخاري ومسمـ.( –ـ ى اهلل عميو وسمّ صمّ  – الوطيس احتمينا بالنبيّ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://kalemtayeb.com/safahat/item/17281
https://kalemtayeb.com/safahat/item/17281
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وبالتالي  ،الغضب يؤدي إلى تشويش التفكير وعدـ التركيزف :ب الغضب وقت األزمةتجنّ   -

أوصني! فقاؿ  :-ـى اهلل عميو وسمّ صمّ  - رجاًل قاؿ لمنبيّ  فعف أبي ىريرة أفّ  ،قرارات عشوائية

 البخاري. ، أخرجود مرارًا؛ قاؿ: "ال تغضب""ال تغضب" فردّ  :ـى اهلل عميو وسمّ صمّ 

)ثؿ  "َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوك ْؿ َعَمى الم وِ  ۚ   اأْلَْمرِ  ِفي َوَشاِوْرُىـْ " :يقوؿ تعالى :توسيع نطاؽ المشاورة  -

 (.159 ،عمراف

واألزمات التي يمكف أف  كالتالمش مة لمعمؿ عمى حؿّ التعاوف بيف األفراد داخؿ المنظّ   -

ْثـِ َواْلُعْدَوافِ  ۚ   ُنوا َعَمى اْلِبر  َوالت ْقَوىٰ )َوَتَعاوَ " :قاؿ تعالى ،سةتواجييا المؤسّ  " َواَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإْلِ

 .(2 ،المائدة)

 ،األزمة لحؿّ  فالمسمـ بعد أف يختار مف الحموؿ ما يراه مالئماً  :ؿ عمى اهللاالستعانة والتوكّ   -

، ؿ(وتوكّ  عقمياا) :–ـ ى اهلل عميو وسمّ صمّ  –لقولو  ،ؿ عمى اهلل ويستعيف بوو أف يتوكّ عمي

 ،)المجادلة" َكَتَب الم ُو أَلْغِمَبف  َأَنا َوُرُسِمي ِإف  الم َو َقِويٌّ َعِزيزٌ " :ويقوؿ تعالى ،أخرجو الترمذيّ 

21). 

) ثؿ "َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوك ْؿ َعَمى الم ِو  " :يقوؿ تعالى ،رددالتّ  وأخاذؿ عـز والعمؿ وعدـ التّ ال  -

 .والحاـز يسرع إلى العمؿ ،كوىالعاجز يمجأ إلى كثرة الشّ  :ولذا فقد قيؿ ،(159، عمراف

ر والتشاؤـ، بى اإلسالـ أتباعو عمي التفاؤؿ واألمؿ والبعد عف التطيّ فقد رّ  :التفاؤؿ وعدـ التشاؤـ -

ـْ َلِئْف  قاؿ سبحانو: "َقاُلوا ِإن ا َتَطي ْرَنا ،األنبياء ىالمتطيريف بدعاو القرثف الكريـ ىؤالء  وقد ذـّ  ِبُك

ـْ ِمن ا َعَذاٌب َأِليـٌ  ـْ َوَلَيَمس ن ُك ـْ تَْنَتُيوا َلَنْرُجَمن ُك ـْ َبؿْ *  َل ـْ َأِئْف ُذك ْرُت ـْ َمَعُك ـْ َقْوـٌ  َقاُلوا َطاِئُرُك َأْنُت

َعْف ُعَبْيِد  ،يرةعف الطّ  -ـاهلل عميو وسمّ  ىصمّ  -ؿ كما نيى الرسو ، (19-18 ،يس) "ُمْسِرُفوفَ 

اَل :َسِمْعُت َرُسوَؿ اهلِل صمى اهلل عميو وسمـ َيُقوؿُ  :َأف  َأَبا ُىَرْيَرَة َقاؿَ  ، ْبِف َعْبِد اهلِل ْبِف ُعْتَبةَ اهللِ 

اِلَحُة َيْسَمُعَيا َأَحُدُكـْ  :؟ َقاؿَ َوَما اْلَفْأؿُ  :َقاُلوا ،َوَخْيُرَىا اْلَفْأؿُ  ،ِطَيَرةَ   ، أخرجو البخاري. اْلَكِمَمُة الص 
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مداده بأفضؿ الكوادر والتجييزات واألدواتتكوي  -  .ف فريؽ عمؿ لوقت األزمات وا 

ع أف تحدث في الحاضر والمستقبؿ والعمؿ عمى العمؿ عمى حصر األزمات التي مف المتوقّ   -

 تقبؿ التغيير وقت األزمات.و  ،دراستيا ووضع بدائؿ لمحموؿ المناسبة ليا

مة ليس التي تتبعيا، فما يناسب منظّ  مات األخرى في حموؿ األزماتعدـ تقميد المنظّ   -

 مات.بيف المنظّ  واألجواء المواتية روؼمة أخرى لعدـ تكافؤ الظّ رورة أف يناسب منظّ بالضّ 

خير اإلدارة ىي اإلدارة اإلسالمية في مواجية المشكالت واألزمات  أفّ مما سبؽ ترى الباحثة     

األضرار، ويتجنب  و مع األزمات يخرج بأقؿّ مف يتبع اإلدارة اإلسالمية في تعامم وأفّ والمصاعب، 

 الوقوع في نفس األزمات في المرات التي تمييا.

 ة>واقع األزمات المدرسي  

ضح مف خالؿ الدراسات واألبحاث السابقة وجود أزمات نو يتّ ( إلى أ2013) ليمانيتشير ا        

  ، ومف أمثمتيا:، عمى اختالؼ مستوياتيا وأحجاميا وعدد طمبتيامشتركة بيف المدارس

  :ؽ بالطمبةأزمات تتعمّ  :أوالً 

و يظير  ،حيث يحصؿ أف تمتاز فئة معينة مف الطالب بالعدوانية :مشكمة السموؾ العدوانيّ  -

ىذه  دّ تعو  ،تائـالشّ  و جار بيف الطالب فيما بينيـالشّ  :مف أمثمتيا ،ذلؾ في صور عديدة

بالتالي ىدر و  ،طاقة سائر الطالبـ و مّ بو مف ىدر في طاقة المعا تسبّ م أزمة فيماالمشكمة 

 .الفكرلمماؿ و 

  .ةكره التمميذ لبعض المواد الدراسيّ  -
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 فيالعاـ وسوء التغذية وضعؼ الجسـ  حيالصّ عؼ إف الضّ  :واالنفعالية ةحيّ المشاكؿ الصّ  -

غيب عف وكثرة التّ  والعجز عف تركيز االنتباه الذىنيإلى الفتور  يمقاومة األمراض يؤدّ 

 فير ا يؤثّ مميذ عف عدة دروس ممّ فقد يتغيب التّ  ،الدراسيّ وىذا يؤثر عمى التحصيؿ  ،المدرسة

 .ةلممادة الدراسيّ  البنائيّ تحصيمو 

 (.2015التسّرب والرسوب وعدـ امتالؾ ميارات استخداـ الوسائؿ التقنية والمعرفية )اليوسفي،  -

 :تتعمؽ بالمنيج الدراسيّ  أزمات :ثانياً 

 ،يورالمواىب عف الظّ والتي تعيؽ  ،بالبيئة الفعميةالمكدسة وغير المرتبطة  يةالمناىج الدراسّ  إفّ  -

 .(2010 )لطفي، مف الرسـ أو التمثيؿ أو الرياضةالطالب كأف تمنع 

مة الستخداـ ة توافر األطر التدريبية المؤىّ وقمّ  ،الحاسوب في التعميـ إلدخاؿة الموارد المالية قمّ  -

 .(2015 الحاسوب )اليوسفي،

 :ةؽ بالمباني المدرسيّ تتعمّ  أزمات :ثالثاً 

 المييأةغير المباني المستأجرة المزعجة و  ىناؾ كما أفّ  ،لمجميعكافية ة مدرسيّ  عدـ وجود مبافٍ  -

 .(2010 ،لطفي) التعميمية األىداؼلتحقيؽ 

 اإلصالحصة مف أجؿ عمميات ة الموارد المالية المخصّ وقمّ  ،والكثافة الطالبية ،الدواـ النصفيّ  -

  .(2015 ،)اليوسفي رسيّ المد

  :ةالمدرسيّ  باإلدارةؽ أزمات تتعمّ  :رابعاً 

القرارات  في اتخاذ إلييامثمى يمجأ  ثلياتوعدـ وجود  ،في اتخاذ القرارالعمياء المركزية طغياف  -

 (.2010 ،لطفي) في المواضيع المتنوعة
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ية النظاـ وعدـ ؾ بحرفوالجمود والتمسّ  ،نجازىابعض المديريف لواجباتيـ وتأجيؿ إ إىماؿ -

 .المرونة في تطبيقيا والروتينية في التعامؿ

  .ية التعامؿوحدّ  ،والعامميف اإلدارييفبيف  اإلنسانيةضعؼ العالقات  -

 :المعمميفب تتعّمؽأزمات  :خامسا

  .وعدـ امتالكيـ الخبرات الكافية ،ميفعدـ تقديـ التأىيؿ المناسب لممعمّ  -

 أويس، وىدؼ وجودىـ ىو الحصوؿ عمى وظيفة المعمميف غير الراغبيف بالتدر توظيؼ  -

 .العمؿ فييابمناطؽ ال يرغبوف إلى توجيييـ 

 .(2013 ،البنا) يةفّ ة استخداـ الوسائؿ التعميمية اليادفة في عممية التعميـ داخؿ الغرؼ الصّ قمّ  -

كأزمة عدـ القدرة عمى التواصؿ بشكؿ مستمر مع  ،( بعض األزمات2015تضيؼ اليوسفي )و         

اقتصارىا عمى مف حيث جانب االمتحانات  يخّص  وقد أضافت ما ،ألسباب مختمفة يّ المجتمع المحمّ 

الموارد المالية صات و وأزمات تمويؿ التعميـ كأزمة سوء توزيع المخصّ  ،عند الطالب الجانب المعرفيّ 

 .صاتوضعؼ المراقبة عمى توزيع الموارد والمخصّ  ،والمادية

ضعؼ استيعاب التالميذ لبعض المواد ك بعض األزمات ( أيضاً 2010) وأضاؼ عطوي        

ميف ضعؼ التزاـ بعض المعمّ  و ،لمساعدة التالميذ الضعاؼ اإلضافيةة الساعات قمّ و  ،ةالدراسيّ 

وصوؿ الكتب المدرسية و  ،التالميذ أمور أولياءالمدارس مع  إداراتة لقاءات مّ قو  ،مات بالدواـوالمعمّ 

المدرسة في حصر  إدارةتياوف  ، والميذ الجدد في بداية العاـ الدراسيّ التّ سوء استقباؿ و  ة،ر متأخّ 

 .ماتميف والمعمّ مف قبؿ المعمّ  استخداـ العقاب البدنيّ و  ،ومتابعتو ومتابعة الغياب

مف األزمات التي  طائفةً تواجو سة مؤسّ  شأنيا شأف أيّ  ،المدرسة ا سبؽ أفّ ترى الباحثة ممّ         

عمى أكمؿ وجو، كما تختمؼ ألعماليا ومياّميا المنوطة بيا المدرسة  أداءريؽ تمثؿ صعوبات في ط



54 
 

، فحدوث أزمات يعة القائميف عميياتبعًا لظروؼ المدارس وطبإلى أخرى عوبات مف مدرسة ىذه الصّ 

 داخؿ المدرسة ىو أمر واقع ال محالة.

 ة> في مواجهة األزمات المدرسي   بعض الدولتجارب 

منو، باختالؼ أنواع تمؾ األزمات ومصادرىا  وال بدّ  األزمات المدرسية أمر حتميّ وقوع  إفّ         

ا كاف ال بد مف عرض تجارب بعض الدوؿ في إدارة نوأشكاليا وطريقة التعامؿ معيا وعالجيا، ومف ى

 ، ومف ذلؾ:األزمات التي تعاني منيا مدارسياأبرز 

 ة>زمات المدرسي  في إدارة األ  حدة األمريكيةالوليات المت  تجربة  -

في مختمؼ مجاالت  حدة األمريكيةالواليات المتّ عمى الرغـ مف التطور العظيـ الذي تعيشو         

، واإلمكانات التي تعمؿ عمى توفيرىا لممدارس، مف القوة االقتصادية التي تمتمكيا الحياة لدييا، وبالرغـ

 في مدارسيا. ةذلؾ ال يخفي حقيقة وجود بعض األزمات المدرسيّ  إال أفّ 

األزمات التي يعاني  أف أىـّ  إلى  (Amos, & Harrington, 2012)ثموس وىارنغتوف أشار        

 :ىي ،ص بثالث أزماتمخّ يتفي الواليات المتحدة األميركية  العاـّ  منيا التعميـ الثانويّ 

 .وسوؽ العمؿ العاـّ  أزمة وجود فجوة بيف التعميـ الثانويّ  .1

 .يّ وبيف التعميـ الفنّ  العاـّ  ميـ الثانويّ زمة الفصؿ بيف التعأ .2

 .فةً زمة العنؼ بأبعادىا وأشكاليا كاأ  .3

حدة التي واجيتيا الواليات المتّ  ةء ما سبؽ يمكف اختصار الحموؿ لألزمات المدرسيّ وْ وفي ضَ    

 األمريكية باآلتي:

 .البلمطّ  وضع برامج إرشاد ودعـ نفسيّ  .1
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 ة.يصفّ  ية والأنشطة صفّ  ة، ع إنتاجيمشاري، وضع برامج المشاركة مع األسرة .2

 .الّناجحة والّناجعة وؿووضع الحم ،تشكيؿ فريؽ إلدارة األزمات  .3

األميركية حدة الحموؿ التي نفذتيا الواليات المتّ  فّ : إالقوؿ ُيمكف ومما سبؽ ترى الباحثة أّنو

مشابية ليا  دولة تعاني مف أزمات ، وعمى درجة كبيرة مف الواقعية التي تستطيع أيّ الةفعّ 

( يمخص أىـ 1وعالجو، والشكؿ ) مشكالتيا وأزماتيا ير عمى نيجيا لتفاديالعمؿ بيا والسّ 

 .في الواليات المّتحدة األمريكية والحموؿ المتّبعة لتفادييا وعالجيا موجودةاألزمات ال

 

 يكيةحدة األمر ة والحمول المأخوذ بها في الوليات المت  (> أبرز األزمات المدرسي  3شكل )

 الواليات المتحدة األمريكية

 العنؼ في المدارس

 األزمات الحمول

 توفير الدعـ والمساعدة
الدعـ والمساعدة

أزمة الفصؿ بيف التعميـ 
ـّ والفنيّ   العا

التعميـ العاـ والفني

 التعميـ التعاونيّ  برامج

الفجوة ما بيف التعميـ  
 وسوؽ العمؿ

 مشروع الحاضف
 يّ التكنولوج
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 ة>تجربة اليابان في إدارة األزمات المدرسي   -

في الياباف بجودة النظاـ والتكامؿ بيف المركزية  عميميّ ظاـ التّ ع النّ عمى الرغـ مف تمتّ         

 ، إال أفّ (2002)بدراف،  ناعةبالصّ  واالىتماـ الخاّص  ،لمتعميـ اركة في التخطيطمشوالالمركزية وال

بعد ( 2015صت اليوسفي )لخّ يا، وقد التي تسعى إلى حمّ ، ةمات المدرسيّ الياباف تعاني مف بعض األز 

والحموؿ التي تعمؿ الياباف عمى األزمات  أىـّ جمعيا لعدد مف الدراسات التي تدور حوؿ ىذا الموضوع 

ما  االستثمار في اإلنساف ىو أىـّ : "( إلى أفّ 2015مت اليوسفي )وقد توصّ ، تمؾ األزمات تطبيقيا لحؿّ 

عمى  المدرسيفعميـ و ربية والتّ ر اىتماميا الكبير بالتّ الياباف عمى إنجازه وتحقيقو، وىذا ما يفسّ عممت 

سمت إدارة ، كما اتّ في النظاـ التعميميّ  كبيرةً  قت الياباف جودةً ، ونتيجة لذلؾ االىتماـ حقّ سواء حدّ 

 .عة في نفوس طالبياالفريؽ والجماالتعميـ بالتكامؿ بيف المركزية والالمركزية ، وغرست روح 

كما جاءت عند  تربوي في الياباف بثالث أزماتالنظاـ ال ياصت األزمات التي يعاني منمخّ وقد ت

 ي:وى ،( كما يمي2015اليوسفي )

 .ادىوذلؾ نتيجة لتطور الحياة وتعقّ  ؛ناعةالب لعصر ما بعد الصّ أزمة إعداد الطّ  .1

وأعضاء  ةمف اإلدارة المدرسيّ  يود كؿّ يا ج، وىي مف األزمات التي تكاتفت لحمّ أزمة العنؼ .2

 .والمرشد النفسيّ  الباحث االجتماعيّ ة و الييئة التدريسيّ 

 .أزمة صعوبة المناىج .3

 فيي:  ،تمؾ األزماتالوسائؿ العالجية ل أما فيما يخّص 

 .األجنبيةاالىتماـ بتعميـ المغات  .1

 .االجتماعيّ المرشد ة و وضع حموؿ وقائية وعالجية بالتعاوف مع الييئة التدريسيّ  .2

 ية.  فّ تفعيؿ دور األنشطة الصّ  .3
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ة بعض الحموؿ الوقائية والعالجية لدور اإلدارة المدرسيّ  (Ikegashira, 2011) اكي جاشيراوقد ذكر 

 وىي كما يمي: ،ألزمة العنؼ في التصديّ 

  ُّموسـ دراسيّ  بداية كؿّ  فية ظـ المدرسيّ تعريؼ الطمبة بالضوابط والقرارات والن.  

  ظـ رسيف عمى لوائح الثواب والعقاب؛ لكي يكونوا عمى دراية بالنّ لياء األمور والمدّ إطالع أو

 ة.موالقوانيف المنظّ 

  أساليب التربية الحديثة في التعامؿ باعتّ او تطبيؽ مبدأ المساواة بيف الطمبة. 

 توفير المناخ الديمقراطيّ و الطمبة الفرصة لمحديث بحرية تامة  عطاءإ. 

 أيضاً  ًا والراسبيفريف دراسيّ والمتعثّ  فّ يف لمطمبة كبار السّ صّ تقديـ دعـ ورعاية خا. 

 مراعاة الدقة في توزيع الطمبة عمى الفصوؿ حسب فروقيـ الفردية. 

  ّالحد الناشئة لخمؽ المواطف الصّ يا تعيّ توعية المدرسيف بأىداؼ مينتيـ التي مف أىم. 

   ّرسيفتنظيـ ندوات ومحاضرات لمطمبة وأولياء أمورىـ والمد. 

  ّمرةأولياء األمور لموقوؼ عمى سموكيات أبنائيـ داخؿ المدرسة بصفة مستّ  حث .  

  ّالطمبة  تسموكياع في تتبّ  بدوره المينيّ  ات المتاحة ليقوـ المصمح االجتماعيّ اإلمكان توفير كؿ

 . ًا ناضجاً ميني ى يكوف منتجاً صصو حتّ عف كثب، وعدـ تكميفو بأعماؿ إدارية بعيدة عف تخّ 

 داخؿ المدرسة، والحـز في اتخاذ القرارات  ساىؿ مع الطمبة في حاالت العنؼ الجسديّ عدـ الت

 ما ة إذاظـ والقوانيف المدرسيّ مبة العدوانييف أو المخالفيف لمنّ الطّ  التأديبية المناسبة لمفعؿ في حؽّ 

 ؾ.ب األمر ذلتطمّ 

 اقات الزائدة لدى صات داخؿ المدرسة لمعمؿ عمى تفريغ الطالتخصّ  شجيع التعاوف بيف كؿّ ت

 .الطمبة
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  ّوتكثيؼ البرامج واألنشطة والرحالت التي تعمؿ عمى تخفيؼ االىتماـ بفترة النشاط المدرسي ،

  .المشاعر، وتمطيؼ اآلثار السمبية لدى الطمبة

  مف خالؿ تكثيؼ عقد االجتماعات والندوات  رألولياء األمو  وتطويره الوعي التربويّ تنمية

  ة.؛ لمعرفة طرؽ التربية الحديثلميتمة أساسًا بتربية األبناءوالدورات التثقيفية ا

  ّمصمحة المناسب لما فيو  الجوّ  ئلتييّ ؛ وأوليائيـ الطمبة جمعية ثباءالة في أنشطة المشاركة الفع

 ( يوّضح أىـّ األزمات في الياباف والحموؿ المتبعة لعالجيا.2سة، والشكؿ )المدر و مبة مطّ ل

 

 
 مات المدرسي ة والحمول المأخوذ بها في اليابان(> أبرز األز 4شكل )

 اليابان

 العنؼ في المدارس

 األزمات الحمول

وضع حموؿ وقائية 
الجيةوع

إعداد الّطالب لعصر ما 
 بعد الّصناعة

االىتماـ بتعميـ المغات 
 األجنبية

ـ العزوؼ عف تعمّ 
 المغات األجنبية

ربط المغات األجنبية  
 ة   بالحياة اليوميّ 

عوبة المناهج ص

 وكثافتها

تفعيل دور األنشطة 

 الصفية
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 > ةالمدرسي   تجربة ألمانيا في إدارة األزمات -

بب السّ  عزىوي ،مف والية إلى أخرى قة بنظاـ التعميـ المدرسيّ في ألمانيا تختمؼ القواعد المتعمّ         

لتابعة لمواليات االتحادية، ما يعني التربية والتعميـ ا وزارة عميـ في ألمانيا ىو مف مياـّ الت في ذلؾ إلى أفّ 

، وال تخمو المدارس بو الخاّص  الواليات االتحادية ىي المسؤولة عمى تعديؿ قواعد النظاـ التعميميّ  أفّ 

، وبعض ألمانيا األوربية فياألزمات  أبرز (2015ليوسفي )ص اتمخّ في ألمانيا مف بعض األزمات، و 

 :كاآلتي تمؾ األزماتالحموؿ التي تضعيا مدارسيا لمتعامؿ مع 

مواجيتيا أزمة العنؼ والعدوانية التي تعاني منيا المدارس األلمانية، والتي عممت ألمانيا عمى  .1

تحديد الوسائؿ التي في ضد العنؼ في المدرسة، كونو يسيـ  ويّ مف خالؿ وضع ميثاؽ أورب

بمشاركة وذلؾ  ؛وأعماؿ التخريب بطريقة إيجابية العنؼ ؼ ضدّ تسمح لممدارس بالتصرّ 

، باإلضافة إلى ضرورة إشراؾ يفانيّ ومرشديف نفسف مف طالب ومدرسيّ  عناصر المدرسة كافة

 . في حّؿ األزمات والمشكالت يّ المجتمع المحمّ 

 ية إلىرات في المدارس األلمانرات، فقد وصمت نسبة متعاطي المخدّ أزمة تعاطي المخدّ  .2

 الطالب افقتيـ قصد محاولة إصالحبمر  اجتماعيّ  تكميؼ مختّص عالج ذلؾ ب %(، ويتـّ 7)

فإنيـ  ؛، وفي حاؿ صعوبة االندماج واستحالة االنضباطالمشكمةالخمؿ و  انطالقًا مف جذور

 .مساعدتيـ وليس معاقبتيـ دَ صْ ة قَ ة بذوي االحتياجات الخاصّ يحولونيـ إلى مدارس خاصّ 

 لمدارس ذات نظاـ حيث عممت عمى معالجتيا مف خالؿ إنشاء ا ،ي مخرجات التعميـأزمة تدنّ  .3

نشاء، روس التقوية في المدرسة الثانوية، كما قامت بتطبيؽ بعض داليـو الكامؿ صفوؼ  وا 

مسائية لمطالب، وتجاوز االختبارات التحريرية الفصمية لتقييميـ واالعتماد عمى مشاركتيـ في 

 .العديد مف المشروعات وتقييـ أدائيـ فييا
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 جودة في ألمانيا والحموؿ المتّبعة لعالجيا وتفادييا.( يوضح أىـّ األزمات المو 3والشكؿ )

 

 ة والحمول المأخوذ بها في ألمانيا(> أبرز األزمات المدرسي  5شكل )

 ة> تجربة مصر في إدارة األزمات المدرسي   -

عدد السكاف، وال يخفى األثر العظيـ الذي مصر إحدى أكبر الدوؿ العربية مف حيث  تعدُّ         

ص وتمخّ ذلؾ ال يخفي حقيقة انتشار األزمات في مدارسيا،  أفّ  إالمجاؿ العمـ، قدمتو مصر في 

 ما يمي:وىي ك ،تمؾ األزمات أىـّ  ( بناء عمى جمعيا عددًا مف الدراسات2015اليوسفي )

 ألمانيا

 العنؼ في المدارس

 األزمات الحمول

 ّد العنؼوضع ميثاؽ ض

 منيا وضع قانوف لمحدّ  راتتعاطي المخدّ 

 مسائية إضافة فصوؿ تدني مخرجات التعميـ



60 
 

 ة.الطمبة داخؿ الفصوؿ الدراسيّ  أعدادارتفاع  .1

بة ، وصعو ف مف جيةرسيالمدّ ي أجور ؛ نتيجة لتدنّ ة بشكؿ كبيروس الخصوصيّ ر انتشار الدّ  .2

  .صعوبة نظاـ االمتحاناتة مف جية أخرى و المناىج الدراسيّ 

 ي العالمات.نسب الرسوب، وتدنّ  ارتفاع .3

 ب بيف الطمبة.ارتفاع نسب التسرّ  .4

 .تمويؿ التعميـسوء  .5

  ق ببعض الحمول التي وضعتها لذلك، فهي>أما فيما يتعم  

 النظر في اليياكؿ اإلدارية. إعادة .1

 مويؿ.لتّ تنويع مصادر ا .2

 قرار بتعديؿ نظـ االمتحانات. .3

تي ال واألزمات لمشكالت( بعض ا2013بمدرسة الجبالو الثانوية )ة االجتماعيّ  التربيةذكرت و         

 تي:، عمى النحو اآلوحموؿ ممكنة لياة تعاني منيا اإلدارة المدرسيّ 

مسيرة الأو إدارية تعيؽ كانت  فنيةٍ  ما يحدث مف معوقاتٍ  كؿّ  تمؾ المشكالت أو األزماتيقصد ب

 :يمكف النظر إلييا مف زاويتيف زماتوىذه األ ،ة داخؿ المدرسةالعممية التعميميّ 

 >ومنها ،تقع عمى اإلدارة أزماتأوًل >  *

 :رىـميف أو تأخّ كثرة غياب المعمّ  -1

 .باحعف الحضور في الصّ أو تأّخرىـ ميف عض المعمّ ب: تكرار غياب زمةاأل

 :رحةالحموؿ المقت
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  ّمدير المدرسة عالج ىذا الجانب.ؿ الحيات التي تخوّ قيد بالصّ مف التّ  لو ر البدّ ـ المتأخّ المعم 

  ّليبتعد عف الالمباالة بالعمؿ جادّ ه قرار حسـ بشكؿ خذ ضدّ يتّ ـ المتغيب بدوف عذر المعم. 

  ّإلى مدارس أخرى قريبة مف مسكنو ّتغّيبوال ـ كثير التأخرّ نقؿ المعم. 

 بية.ية والمستشفيات مع المدارس في منح التقارير الطّ حّ ات الصّ ية مف الوحدلجدّ ا 

 :سميّ أثناء الدواـ الرّ في ميف عض المعمّ تفريغ ب -2

 ،ميفمستوى المعمّ  تطويرل سميّ أثناء الدواـ الرّ في : تعقد إدارة التعميـ لقاءات ودورات تنشيطية زمةاأل

 ب إرباكًا لممدرسة.ما يسبّ  وىو ،ـ لحضورىااألمر الذي يتطمب تفريغ أكثر مف معمّ 

 :الحموؿ المقترحة

 في إقامة مثؿ ىذه الدورات راسيّ لدّ استغالؿ الفترات التي تسبؽ بداية العاـ ا. 

 ميف عمى الحضور.مع وضع حوافز لتشجيع المعمّ  ،أف تكوف مثؿ ىذه المقاءات مسائية 

 :أولياء أمور التالميذ مع المدرسةعدـ تجاوب  -3

 .ب لممجالس التي تعقدىا المدرسةأولياء أمور الطال: عدـ حضور زمةاأل

 الحموؿ المقترحة :

  ّة ىذه المجالستجنيد كافة وسائؿ اإلعالـ المقروءة والمسموعة والمرئية لتعريؼ اآلباء بأىمي، 

 .البواجباتيـ تجاه أبنائيـ الطّ و 

 ع النتائج لعقد مثؿ ىذه المجالساستغالؿ فترة توزي. 

 :البلمطّ  باحيّ ر الصّ التأخّ  أزمة - 4
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أو لبعد  ـ،د منيعمّ بت باحيّ الب لممدرسة بعد االنتياء مف االصطفاؼ الصّ الطّ ثّمة مف  : حضورزمةاأل

 .عف المدرسة ـسكني

 :الحموؿ المقترحة

  ّفي االنتظاـ. وضع حوافز لمطالب المثالي 

  ّره.الب بالحسـ مف درجات المواظبة في حالة تكرار تأخّ أمر الطّ  توجيو لفت نظر لولي 

  ّالب مف درجة المواظبة.الحسـ عمى الط 

  ّالب مف حصص مادة محببة إلى نفسو كالتربية البدنية.حرماف الط 

  ّالب إلى مدرسة قريبة مف سكنو.نقؿ الط 

 :ميف خالؿ اليوـ الدراسيّ ذاف المعمّ كثرة استئ - 5

 .الرسميّ الدواـ في أثناء بداية الدواـ أو في وقت معيف  ـ معىي خروج المعمّ  :زمةاأل

 :حةالحموؿ المقتر 

 باعتباره معّممًا غائباً ويعامؿ  ،مـ مف التوقيعيمنع المع ،االستئذاف مع بداية الدواـ في حاؿ. 

 وضع حدود معروفة لمجميع كحدّ  فيتـّ  ،ـ المستأذف لفترة محددة مف الدواـالمعمّ  أما في حاؿ 

 .خاّص  ي سجؿّ ؽ ذلؾ فويوثّ  ،صؿ الدراسيّ أقصى لعممية االستئذاف خالؿ الف

  ّأمور حياتو بال تأثير عمى عممو نجازإف مف ـ في يوـ يختاره ليتمكّ تخفيض حصص المعم. 

 :ظافةاؿ النّ عمّ  أزمة - 6

ى أعماؿ النظافة وتحميؿ المدرسة : وىي معاناة المدارس في توفير األيدي العاممة التي تتولّ زمةاأل

 .اىمياالممقاة عمى ك إضافة إلى أعبائيا ،ماليةً  أعباءً 
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 :الحموؿ المقترحة

  ّتأميف العمالة الالزمة لكؿّ بموجبيا  ى إدارة التعميـ التعاقد مع شركات نظافة يتـّ أف تتول 

 .مدرسة

  ّؿ الوزارة التكاليؼ المالية ليذه العمالة.أف تتحم 

 و بيد مدير المدرسةئلعمؿ أو إلغاأف يكوف قرار استمرار العامؿ في ا. 

 :غب في التدريسـ غير الراالمعمّ  أزمة -7

مناطؽ ال إلى ييـ أو توجي ،ميف الذيف ال يرغبوف في التدريس لعدـ قدرتيـ: وجود عينة مف المعمّ زمةاأل

 .العمؿ فييابيرغبوف 

 :الحموؿ المقترحة

  ّميف المقربيف إليو لنصحوعض المعمّ ث إلى بالتحد. 

 ع بو وتقديـ النصيحة والمشورة لواالجتما. 

 سداء الّنصيحة إليو.في حاؿ استمرار وضعو، ي  بّمغ المشرؼ الّتربوّي لالجتماع بو وا 

 .توجيو لفت نظر إليو، لتحسيف وضعو وتقويمو، إذا ما واصؿ تياونو وعدـ اكتراثو 

 رفع أمره إلى إدارة الَتعميـ الّتخاذ الالـز حيالو، إذا لـ تؤت الحموؿ الّسابقة ُأكميا. 

 :ترميـ المدارس بعقود طويمة -8

 ،ةالترميـ مع بداية السنة الدراسيّ  ويستمرّ  ،ـ إدارات التعميـ بتسميـ مشاريع ترميـ لممدارس: قيازمةاأل

 .ات المدرسةإلمكان لمطالب وتعطيالً  اً ا يسبب إزعاجممّ 

 :الحموؿ المقترحة
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 ليا. ووضع جدوؿ زمنيّ  ،حصر أعماؿ الترميـ بشكؿ دقيؽ 

  ّواـ الرسميّ ساعات الدفي إيقاؼ العمؿ د بالترميـ بإلزاـ المتعي. 

  حقيقيةً  حياتٍ ومنحو صال ،عف الترميـ مسؤوالً تعييف أحد طاقـ المدرسة. 

 تتسب ب بها اإلدارة المدرسي ة نفسها، ومنها> أزماتانيًا > * ث

 ،_ عدـ وضوح قواعد العمؿ في كثير مف األمور، حيث ال توجد تحديدات واضحة إلجراءات العمؿ1

 .موؾ المعتادميذ الذي يخرج عف السّ أو التم ،رالمقصّ  ـمثؿ قواعد محددة لمحاسبة المعمّ 

 ،قبؿذي مشكالت جديدة لـ تكف موجودة مف  نشوبالتي تواجييا إدارة المدرسة و غوط كثرة الضّ  -2

 .الب، والعنؼ داخؿ المدرسةراؼ الطّ ؽ ببعض مظاىر انحة فيما يتعمّ وبخاصّ 

 والجمود في التعامؿ مع المراقبيف فيما يتعمؽّ  ،عارات والتركيز عمى النواحي اآلليةاالىتماـ بالشّ  -3

 بالقواعد والموائح والقوانيف.

لمدير يطرة المركزية والبيروقراطية عمى العمؿ وعدـ منح اسّ الؾ األجيزة العميا السمطة الحقيقية و تممُّ  -4

 .ة التعامؿ وفؽ صالحياتوحريّ 

 ة الحديثة.ياب األساليب العمميّ قميدية في إنجاز األعماؿ وغرؽ التّ االعتماد عمى الطّ  -5

 ولية والتقاعس عف أداء الواجبات .ؤ ب مف المسالتيرّ  -6

 تعارضيا أحيانًا.وتداخؿ بعض القرارات و  ،مة لمعمؿظّ كثرة القرارات والموائح المن -7

 وعدـ االستمرار في تدريبو. ،نقص التأىيؿ لمدير المدرسة -8

 ادية والبشرية التي يحتاجيا العمؿ بالمدرسة.بات المالنقص في التسييالت والمتطمّ  -9
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 اإلدارة >تسب بها  الحمول الممكنة لعالج المشكالت التي* 

 يتـ االختيار وفؽ أسس ومعايير صحيحة ومقننة. ، بحيثحسف اختيار مديري المدارس -1

 يوس.وذلؾ مف خالؿ تقديـ برامج في اإلدارة التربوية في مرحمة البكالور  ؛اإلعداد المسبؽ -2

 لمديري المدارس. تقديـ الدورات التدريبية والتأىيؿ العمميّ  -3

 .لحقيقيةاختيار مديري المدارس مف أصحاب الخبرة ا -4

 .عمى الئحة المرحمة التي يعمؿ بياالمدير  إطالع -5

ى يسيؿ التنفيذ شتراؾ جميع العامميف في ىذا التخطيط حتّ ا  و  ،ميـ لمعمؿ المدرسيالتخطيط السّ  -6

 المسؤولية. مكنو تحّمؿوبالتالي ي ،ـ في ذلؾ العمؿأسيفرد بأنو اشترؾ و  ما يعرؼ كؿّ عند

 .  ارئةروؼ الطّ ؽ النظاـ ومراعاة الظّ المرونة في تطبي -7

 (.2015( يمّخص أىـّ األزمات المدرسّية والحموؿ المعموؿ بيا في مصر )اليوسفي، 4وشكؿ )
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 ل المأخوذ بها في مصرة والحمو(> أبرز األزمات المدرسي  6شكل )

 

حدة األمريكية والياباف وألمانيا ة في كؿ مف الواليات المتّ بعد استعراض األزمات التعميميّ         

ة وأسبابيا، وكيفية واضحًا فيما يتعمؽ بطبيعة األزمات المدرسيّ  اً ىناؾ تباين ومصر ترى الباحثة أفّ 

ة في مصر أخرى، فبينما اتسمت األزمات المدرسيّ إدارتيا مف مجتمع إلى ثخر، ومف بيئة ثقافية إلى 

زت األزمات ة بتمويؿ التعميـ، تميّ بسيطرة األزمات السموكية، واألزمات الناتجة عف المشكالت الخاصّ 

باإلضافة إلى أزمة الفصؿ القائـ ما  ،حدة األميركية بسيطرة أزمات العنؼة داخؿ الواليات المتّ المدرسيّ 

 مصر

 الحلول األزمات

 امتحاف الثانوية العامة
 قرار بتعديؿ نظـ
 االمتحانات

 ةأزمة إداريّ 
 إعادة النظر في

 ةاإلداريّ  اليياكؿ

 ة الموارد الماليةقمّ 
 التمويؿ تنويع مصادر

 صة لمتعميـخصّ الم

ميزانيات  سوء توزيع
 التعميـ

 )ال حموؿ(
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مف جية  يّ والتعميـ الفنّ  العاـّ  مف جية، وما بيف التعميـ الثانويّ  العاـّ  الثانويّ  بيف سوؽ العمؿ والتعميـ

أزمات المدارس اليابانية،  ناعة مف أىـّ أخرى، فيما كانت أزمة إعداد الطالب لعصر ما بعد الصّ 

زمات األ مف أىـّ  ي مستوى مخرجات التعميـ لدى الطالب األلمانيّ رات وتدنّ وكانت أزمة العنؼ والمخدّ 

 التي تعاني منيا المدارس األلمانية.
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 >ابقةلس  راسات االد  

 الباحثة عرضتو  ،االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة تـّ         

  :وىي ،األقدـ إلىمرتبة مف األحدث  ،راسات ذات العالقة بموضوع الدراسةالدّ  أىـّ 

يات في الجامعة المستنصرية إدارة األزمات لعمداء الكم  " :( بعنواف2019دراسة محسف ) .1

 ".ينال من وجهة نظر التدريسي  ر الفع  وعالقتها باتخاذ القرا

 بيف عالقةوال ،مستوى اتخاذ القرارمستوى إدارة األزمات و البحث في  كاف اليدؼ مف الدراسة        

 ،سيفمدرّ في الجامعة المستنصرية مف وجية نظر ال ياتواتخاذ القرار لدى عمداء الكم األزماتإدارة 

وبمغ عدد  ،لمناسبتو وغرض الدراسة انةكما استخدمت االستب ،حميميّ التّ  اتبعت الباحثة المنيج الوصفيّ 

، في اختيار العينة العشوائيّ  وقد استخدمت الباحثة األسموب الطبقيّ  ،ميفمعمّ ( مف ال370أفراد العينة )

 إدارتيـيات في الجامعة المستنصرية بمستوى جيد في ع عمداء الكمّ تمتّ لبحث إلى مت نتيجة اتوصّ و 

 إلىمت النتائج كما توصّ ، د في اتخاذ القرارعوف بمستوى جيّ العمداء يتمتّ  فّ وأ، لألزمات عند حدوثيا

ف إدارة بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بي إذ ،اتخاذ القراربيف إدارة األزمات و  عالية ارتباطيوعالقة  وجود

 .(0.825األزمات واتخاذ القرار )

ة بجامعة األمير سطام بن تطوير دور القيادات األكاديمي  " :( بعنواف2019دراسة الخويطر ) .2

 ". عبد العزيز في إدارة األزمات

ة بجامعة األمير سطاـ بف لتعرؼ عمى واقع دور القيادات األكاديميّ ا كاف اليدؼ مف الدراسة        

والمعوقات التي تواجو القيادات  عمى االحتياجات ات، والتعرؼ أيضاً في إدارة األزمعبد العزيز 

ة فييا، وتحديد الدور المقترح ليـ في إدارة األزمات، وسبؿ تطوير دور تمؾ القيادات األكاديميّ 
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، سحيّ الم حميميّ التّ  المنيج الوصفيّ استخدمت الباحثة و ، ة في إدارة األزمات مف وجية نظرىـاألكاديميّ 

 مت الدراسة، وتوصّ ( قائداً 174مف ) عينة الدراسةتكونت و  ،انةستباالو مقابمة ف ىما: التياستخداـ أدا وتـّ 

ة بجامعة األمير سطاـ بف واقع دور القيادات األكاديميّ كانت درجة  يا:إلى عدد مف النتائج مف أىمّ 

عالية( في إدارة األزمات نحو ىناؾ موافقة بدرجة )، و طة(عبد العزيز في إدارة األزمات )متوسّ 

ىناؾ موافقة بدرجة  ، كما أفّ األزمات، والدور المقترح ليـ ة في إدارةاحتياجات دور القيادات األكاديميّ 

ة في إدارة األزمات نحو معوقات دور القيادات طة( مف وجية نظر القيادات األكاديميّ )متوسّ 

 .وسبؿ تطويره ،ةاألكاديميّ 

تصور مقترح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات بوزارة التربية " :بعنواف (2019دراسة الحاوري ) .3

 ". والتعميم بالجمهورية اليمنية في ضوء الخبرات العربية والعالمية

معرفة واقع الدور الذي تقـو بو وزارة التربية والتعميـ بالجميورية اليمنية كاف اليدؼ مف الدراسة         

االستفادة منيا و عالمية في إدارة األزمات الع عمى التجارب العربية والواالطّ ة، في إدارة األزمات التربويّ 

لمناسبتو  استخدـ الباحث المنيج الوصفيّ و  ،اء وحدة إلدارة األزمات بالوزارةر مقترح إلنشفي بناء تصوّ 

ف ( م268)لطبيعة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف المناسبتي بانةواستخدـ االست لطبيعة البحث،

ور الذي واقع الدّ  إلى أفّ  ت النتائجصموتوّ  ،ومكاتبيا بالمحافظاتوموظفييا ية والتعميـ وزارة الترب قيادات

وأنو ال يوجد بديواف عاـ  تقوـ بو الوزارة في إدارة األزمات التربوية لـ يكف عند المستوى المطموب،

وما ىو  ،يط واإلعداد والمتابعة والتنسيؽطخة التّ الوزارة وال مكاتبيا وحدة إلدارة األزمات تتكفؿ بميمّ 

مف  مستفيداً  ؿ الوزارة إلدارة األزمات، وقد خرج البحثتشكيميا مف قب موجود ليس سوى لجنة تـّ 

ر مقترح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات التربوية بوزارة التربية والتعميـ بتصوّ  ة والعربيةلميّ التجارب العا

رة داخؿ إدا كؿّ  وكذا مياـّ  ،يّ ألىداؼ والمياـ والييكؿ التنظيمرسالة واف تمؾ الوحدة: الرؤية والتتضمّ 
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لمحافظة في ا إلى متغيروجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات العينة تعزى لى ا  ؿ، و الييك

 .ةانجميع محاور االستب

ة في محافظة درجة امتالك مديري المدارس الحكومي  " :( بعنواف2018)دراسة المشاقبة  .4

  ."ة من وجهة نظرهماألزمات المدرسي   إدارةزرقاء لمهارة ال

المدارس في محافظة الزرقاء لميارة إدارة  يرير تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف درجة امتالؾ مد        

لمناسبتو لغرض  ةاناستب ّدـقو  ،استخدـ الباحث المنيج الوصفيّ و  ،ة مف وجية نظرىـاألزمات المدرسيّ 

أف  درجة امتالؾ أوضحت النتائج و  ،ومديرة اً ( مدير 125ينة عشوائية مكونة مف )اختيار عو الدراسة، 

 ؿة مف وجية نظرىـ عمى األداة ككّ المدارس في محافظة الزرقاء لميارة إدارة األزمات المدرسيّ  مديري

مجاؿ ، لمستوى الحقوؿ: مجاؿ المواجية اً وفق بة بترتيب تنازليّ وكاف ترتيب الحقوؿ مرتّ ، كانت مرتفعة

 الداللة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىأظيرت النتائج و ، منطقة االحتواءالتعاوف، 

(α ≤ 0.05)  ة المدارس في محافظة الزرقاء لميارة إدارة األزمات المدرسيّ مديري في درجة ممكية

  بسبب متغير الجنس.

لمدارس عمى اتخاذ القرارات في أساليب تطوير كفاءة قادة ا" :( بعنواف2018)دراسة الجيني  .5

  ."ةإدارة األزمات المدرسي  

التعرؼ عمى واقع ممارسة قادة المدارس ألساليب اتخاذ القرار في كاف اليدؼ مف الدراسة         

بع ة، والكشؼ عف أثر بعض المتغيرات في تقديرات قادة المدارس لألسموب المتّ إدارة األزمات المدرسيّ 

ة، كذلؾ إلى التعرؼ عمى أساليب تطوير كفاءة قادة أثناء األزمات المدرسيّ  في في اتخاذ القرارات

 واعتمدت الدراسة المنيج الوصفيّ  ،ةالمدارس عمى اتخاذ القرارات المالئمة في إدارة األزمات المدرسيّ 

في  عاـّ وتكّوف مجتمع الدراسة مف قادة مدارس التعميـ ال ،لجمع البيانات انةالستبواستخدمت ا  ،المسحيّ 
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مت نتائج ، وتوصّ ( قائداً 81عمى )االستبانة وطبقت  ،ابعة إلدارة التعميـ بمحافظة ينبعالمدارس التّ 

ة جاء إجماال المدرسيّ األزمات ألساليب اتخاذ القرارات في واقع ممارسة قادة المدارس الدراسة إلى أف  

ة بنسبة رة األزمات المدرسيّ قرارات في إداوأنيـ يمارسوف األساليب التقميدية عند اتخاذ ال ،بدرجة كبيرة

( بيف قادة المدارس في α ≤ 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى)وال توجد فروؽ ذ ،%(50بمغت)

ص متغيرات: )التخصّ إلى ة تعزى مستوى ممارستيـ ألساليب اتخاذ القرار في مواجية األزمات المدرسيّ 

  .ة(والمرحمة الدراسيّ  ،ة، والخبرة في مجاؿ اإلدارة المدرسيّ الدراسيّ 

إدارة األزمات لدى مسؤولي شعب التربية الكشفية من " :( بعنواف2018دراسة الزبيدي ) .6

 ."وجهة نظر مشرفيها

ربية الكشفية مف وجية شعب التّ  رؼ عمى إدارة األزمات لدى مسئوليالتعكاف اليدؼ منيا         

ية القيادة اإلدارية في شعب التربية الكشفية لألىمّ  عينة البحث ؾإدراعرؼ عمى مدى والتّ  ،نظر مشرفييا

مت واستخد  ،التحميميّ  ، حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفيّ اجحة في إدارة األزماتالعميا النّ 

ي أقساـ النشاط التربية الكشفية ف نة البحث بمشرفيمت عيوتمثّ  لمدراسة، أداةً انة المقابالت واالستب

 إدراؾفي  ضعؼإلى:  نتائج الدراسةمت وتوصّ  ،اً فني اً مشرف (273الغ عددىـ )الب فوالمدرسي الرياضيّ 

ضعؼ القابميات التي و  ،والمدرسيّ  ياضيّ ربية الكشفية في أقساـ النشاط الرّ شعب التّ في  اإلنذارمرحمة 

ضعؼ و  ،أزـّ ية في مرحمة التّ مسؤولي شعب التربية الكشفية في تحديد نقاط الضعؼ في الكمّ  يمتمكيا

 ،مواجية مرحمة االنفجارفي  والمدرسيّ  لقيادات في شعب التربية الكشفية في أقساـ النشاط الرياضيّ ا

 .وكذلؾ ضعؼ انحسار األزمات في مرحمة االنحسار

ة في شمال ة الحكومي  واقع إدارة األزمات بالجامعات األردني  " :( بعنواف2018دراسة عباينة ) .7

 ". األردن
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ة في شماؿ األردف مف واقع إدارة األزمات في الجامعات الحكوميّ  عمى عرؼالتّ  إلىىدفت         

، المنيج الوصفيّ  الباحث فقد أستخدـوجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 

 ةاختيارىـ باستخداـ طريقة العين تـّ  مًا،معمّ (240) عينة الدراسة توقد بمغ ،لمدراسة أداةً  انةستبواال

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات  وأظيرت نتائج الدراسة أفّ  ،وائية مف مجتمع الدراسةبقية العشالط

: االتصاالت كاآلتيزمات، وكاف ترتيب األبعاد طة لواقع إدارة األة يشيروف إلى تقديرات متوسّ الحكوميّ 

ـ   ـ  التخطيط  ث ـ  اتخاذ القرار  ث الدراسة إلى وجود أثر كما أشارت  ،المعمومات ؽ إدارة األزمة وأخيراً فري ث

لى عدـ وجود أثر لمتغير ية لصالح العموـ اإلنسانية، ولمتغير الجنس لصالح الذّ لمتغير الكمّ  كور، وا 

 .رىـ إلى واقع إدارة األزمات في الجامعاتالرتبة األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس في تصوّ 

ستراتيجيات المصادر واإل >ئلإدارة األزمات بكميات جامعة حا" :( بعنواف2018دراسة طيفور ) .8

 ". ةالمستخدمة لمتعامل معها من وجهة نظر القيادات األكاديمي  

يات جامعة حائؿ مف خالؿ تحديد التعرؼ عمى كيفية إدارة األزمات بكمّ كاف اليدؼ منيا         

، ةاألكاديميّ ستراتيجيات المستخدمة لمتعامؿ معيا مف وجية نظر القيادات مصادر األزمات واإل

 ،لجمع البيانات ةانبناء استب تـّ وقد  ،الوصفيّ  حميميّ ولتحقيؽ ذلؾ، استخدمت الباحثة المنيج التّ 

راسة في نتائجيا مت الدّ وتوصّ  ،ة( مف القيادات األكاديميّ 37وطبقت الدراسة عمى عينة تكونت مف )

لالستراتيجيات المستخدمة  يةرجة الكمّ الدّ  كبيرة، وأفّ  كانت ية لمصادر األزماتأف  الدرجة الكمّ إلى 

إالى في مصادر األزمات تعزى  طة، كما تبيف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً لمواجيتيا متوسّ 

، كما تبيف وجود (، والمسمى الوظيفيّ ةاألكاديميّ الجنس وسنوات الخبرة، والرتبة )اختالؼ متغيرات: 

تغير الخبرة، وعدـ وجود فروؽ دالة مإلى ستراتيجيات المستخدمة تعزى في اإل فروؽ دالة إحصائياً 
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، والمسمى ةاألكاديميّ تبة الجنس، والرّ )متغيرات  إلى في االستراتيجيات المستخدمة تعزى  إحصائياً 

.(الوظيفيّ   

رة درجة ممارسة اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية إلدا" :( بعنواف2017دراسة العاجز ) .9

 ". لديهم ي  ستراتيجاألزمات وعالقتها بالتفكير اإل

التعرؼ إلى درجة ممارسة اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية إلدارة إلى دفت الدراسة ى        

، حميميّ التّ  المنيج الوصفيّ  استخدـ الباحثو  ،لدييـ رات التفكير االستراتيجيّ األزمات وعالقتيا بمؤشّ 

مف العامميف  (123)لدراسة المكونة مف ف، عمى عينة اتياة الدراسة التي تكونت مف استبانبتطبيؽ أد

النتائج كما يأتي:  وكانت أىـّ  ،في اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية )مساعد عميد فما فوؽ(

الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة درجة ممارسة اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية إلدارة األزمات، 

التخطيط لمواجية : بة تنازلياً ، وىذه المجاالت مرتّ (3.79) يّ حسابط ، وبمتوسّ (%76.03)كانت 

ـ  األزمة  ـ  ، ما بعد األزمةلالتغذية الراجعة  ث ات داللة توجد فروؽ ذ، كما التعامؿ مع األزمةمجاؿ  ث

طات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة بيف متوسّ  (α≤0.05) إحصائية عند مستوى داللة

، وذلؾ لصالح (نوع الجامعة)الجامعات الفمسطينية إلدارة األزمات تعزى إلى متغير  اإلدارة العميا في

متغير إلى وؽ تعزى ة منيا، ولمتغير الرتبة العممية لصالح )أستاذ مساعد(، بينما ال توجد فر الحكوميّ 

التفكير أفراد العينة لمؤشرات تقدير لرجة الكمية الدّ  ، كما أشارت النتائج إلى أفّ (سنوات الخدمة)

وجود عالقة طردية متوسطة ذات داللة مت النتائج إلى توصّ و  مرتفع،لدى اإلدارة العميا  ستراتيجيّ اإل

ودرجة التقدير  ،إحصائية بيف درجة ممارسة اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية إلدارة األزمات

 .(0.573)، حيث كاف معامؿ االرتباط يساوي رات التفكير اإلستراتيجيّ لمؤشّ 
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ة واإلدارية في درجة مشاركة رؤساء األقسام األكاديمي  ":( بعنواف2017دراسة الشبوؿ ) .10

 ". الجامعات األردنية في التخطيط إلدارة األزمات من وجهة نظرهم

ة في ة واإلداريّ التعرؼ عمى درجة مشاركة رؤساء األقساـ األكاديميّ  ىدفت ىذه الّدراسة إلى        

متغيرات في درجة بعض الفي التخطيط إلدارة األزمات مف وجية نظرىـ، وأثر  الجامعات األردنية

ستخدـ الباحث لمفائدة  اً اتمام، و حميميّ التّ  الوصفيّ  ـ المنيج المسحيّ مشاركتيـ، وذلؾ باستخدا

داريّ  رئيس قسـ أكاديميّ ( 150) أفراد العينةوبمغ عدد  ،لجمع البيانات انةاالستب في الجامعات  وا 

درجة مشاركة رؤساء  أظيرت نتائج الدراسة أفّ و  ماؿ،ة في إقميـ الشّ ة والخاصّ ة الحكوميّ األردنيّ 

، فيما كانت درجة مشاركتيـ في طةالتعامؿ مع األزمة( كانت متوسّ  ةاألقساـ في مجاؿ )خطّ 

عدـ  النتائج كما أظيرت، الوقاية مف األزمة( بدرجة منخفضةة استشعار األزمة، و مجالي )خطّ 

في مجاؿ خطة الوقاية مف األزمة، ( (α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوىوؽ ذوجود فر 

ع األزمة، ة التعامؿ مة استشعار األزمة وخطّ وجود فروؽ في مجالي خطّ وأظيرت النتائج 

لى جنس و إلى الولممجاالت كافة تعزى  ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  ،صالح الذكورا 

عامؿ ة التّ ة الوقاية مف األزمة، وخطّ ة استشعار األزمة، وخطّ خطّ في مجاالت:  (α≤0.05) مستوى

وعدـ وجود فروؽ ذات  ،طبيعة العمؿ ولصالح اإلدارييفإلى ولمدرجة الكمية تعزى  ،مع األزمة

ت افي مجاؿ: خطة استشعار األزمة؛ ووجود فروؽ ذ (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى 

رجة الكمية ة التعامؿ مع األزمة، ولمدّ اية مف األزمة، وخطّ ة الوقداللة إحصائية في مجاالت: خطّ 

 .سنوات فأكثر 10خبرة ولصالح إلى التعزى 

دراسة ألفضل ممارسات التواصل في أزمة القيادة " :بعنواف Daniel)، 2017دراسة دانييؿ ) .11

 ". يات والجامعاتة لمكم  التنظيمي  
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 التواصؿ الواجب استخداميا في حاؿجيات استراتيتحديد أفضؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى         

استخداـ منيج المراجعة المنيجية )تحميؿ  وتـّ  ،يات والجامعاتالتي تواجو القادة في الكمّ  األزمة

استخداـ  وتـّ  ،دراسة تجريبية ذات صمة بعنواف الدراسة (30) تحميؿ ألكثر مف إلجراء المحتوى(

أثناء في واصؿ لمتّ  إستراتيجية( 11)نو يوجد أكثر مف النتائج أ أىـّ  مف وكاف بطاقة مالحظة لذلؾ،

يا بناء سيناريوىات تحاكي واقع األزمة قبؿ حدوثيا وتدريب ، ومف أىمّ التعامؿ مع األزمات

 العامميف عمييا.

ة التابعة لوكالة الغوث في إدارة دور منطقة نابمس التعميمي  " :( بعنواف2016دراسة عطير ) .34

 ".األزمات

ة لوكالة الغوث في إدارة ة التابعالتعرؼ إلى دور منطقة نابمس التعميميّ  ليدؼ منياكاف ا        

لى معرفة أثر، األزمات ة في إدارة األزمات، متغيرات في تقييـ دور منطقة نابمس التعميميّ ال بعض وا 

عينة  ، وتكونتلمدراسة أداةً  انةستباال وقد استخدـ الباحث، المسحيّ  استخداـ المنيج الوصفيّ  وتـّ 

، وأظيرت نتائج الدراسة حصوؿ مجاؿ االستفادة ف المديريف والنواب والمرشديف( م42الدراسة مف )

ًا، ومجاؿ مواجية األزمات ومجاؿ التخطيط لألزمات مف األزمات بعد حدوثيا عمى رتبة مرتفعة جدّ 

ممجاالت عمى رجة الكمية لطة، والدّ عمى رتبة مرتفعة، ومجاؿ استشعار األزمات عمى درجة متوسّ 

راسة وجود فروؽ عمى مجاؿ استشعار ات الدّ ة بفرضيّ رتبة مرتفعة، وأظيرت نتائج الدراسة الخاصّ 

ية تبعًا لمتغير الجنس لصالح واالستفادة مف األزمات، والدرجة الكمّ  ،األزمات، والتخطيط لألزمات

، وطبيعة العمميّ  خصص، والمؤىؿعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير التّ و الذكور، 

 .العمؿ، وسنوات الخدمة
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ة الفمسطينية من األزمات بالمدارس الحكومي   إدارةواقع " :بعنواف (2016)دراسة خميؿ   .35

 ".ة الغربيةف  المديرين في جنوب الض   وجهة نظر

ة الفمسطينية مف وجية بالمدارس الحكوميّ  األزمات إدارةالكشؼ عف واقع  كاف اليدؼ منيا        

لمناسبتو لطبيعة ىذه  الوصفيّ واستخدـ الباحث المنيج  ،ة الغربيةفّ المديريف في جنوب الضّ نظر 

ؿ ما نسبتو تشكّ و  ،ً ( مديرا140وتكونت عينة الدراسة مف ) ،لمدراسة استبانةوتـ تطوير  ،الدراسة

متغيرات ل اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية البسيطة تبعاً  تـّ  األصميّ الدراسة مجتمع %( مف 30)

األزمات بالمدارس الحكومية الفمسطينية في  إدارةطات درجة واقع بينت النتائج أف  متوسّ و  ،الدراسة

األزمات  إدارةطات أبعاد واقع متوسّ  وأفّ  ،مرتفعة جاءتة الغربية مف وجية نظر المديريف فّ جنوب الضّ 

ـ   ،األزمات قبؿ وقوعيا إدارةواقع  :ىي تنازلياً عمى الترتيب  ـ   ،األزمات بعد وقوعيا إدارةواقع  ث واقع  ث

مت النتائج إلى وجود فروؽ بيف وتوصّ  ذات درجة مرتفعة، اوجميعي ،أثناء وقوعيافي األزمات  إدارة

ؿ ، ووجود فروؽ تعزى إلى المؤىّ اإلناثتبعا لمتغير الجنس ولصالح  األزماتمتوسطات واقع إدارة 

سنة  (11)سنوات الخبرة وىـ مف لدييـ خبرة  فروؽ تعزى إلىقؿ، ووجود ولصالح بكالوريوس فأ العمميّ 

 وجود فروؽ تعزى إلىة، وعدـ نوع المدرسة لصالح المدرسة األساسيّ  تعزى إلى ووجود فروؽ فأكثر،

 مكاف المدرسة.

لثانوية ر مقترح إلدارة األزمات لدى مديري المدارس اتصو  " :( بعنواف2016)دراسة بطاح  .14

  ."لكويتة في دولة االحكومي  

بدولة الكويت مف وجية  ة في مدارس التعميـ الثانويّ األزمات المدرسيّ  عمىعرؼ تّ ال إلىىدفت         

 ستراتيجيات مواجية األزمة في مدارس التعميـ الثانويّ إالمدارس الحكومية، ودرجة ممارسة نظر مديري 

ر مقترح إلدارة األزمة في صوّ ة، مع تقديـ تبدولة الكويت مف وجية نظر مديري المدارس الحكوميّ 
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ة، وأثر متغيري مدارس المرحمة الثانوية في دولة الكويت مف وجية نظر مديري المدارس الحكوميّ 

الدراسة مف وتكو نت عينة  ،انةتطوير أداة الدراسة وىي االستب وتـّ ( في ذلؾ، )الجنس، والمؤىؿ العمميّ 

 ة في مدارس التعميـ الثانويّ درجة انتشار األزمات المدرسيّ وأظيرت نتائج الد راسة  ( مديرًا ومديرة،117)

أف  درجة ممارسة مديري المدارس طة، و ة متوسّ المدارس الحكوميّ بدولة الكويت مف وجية نظر مديري 

ستراتيجيات مواجية األزمة منخفضة، وأشارت النتائج إلى أف  ة في دولة الكويت إلالثانوية الحكوميّ 

لة ر المقترح إلدارة األزمة في مدارس المرحمة الثانوية في دو صوّ مدارس عمى التّ استجابات مديري ال

في جميع  (الجنس والمؤىؿ العمميّ )أثر متغيري إلى عدـ وجود فروؽ تعزى الكويت منخفضة، و 

الجنس )أثر إلى تعزى  إحصائية، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة قة باألزمات المدرسيةاالت المتعمّ المج

 رس التعميـ الثانويّ في جميع المجاالت المتعمقة باستراتيجيات مواجية األزمة في مدا( العمميّ والمؤىؿ 

ر المقترح إلدارة صوّ في التّ  (الجنس والمؤىؿ العمميّ )أثر إلى ، وعدـ وجود فروؽ تعزى بدولة الكويت

 .مةاألز 

الثانوية في  األزمات في المدارس إلدارةواقع التخطيط " ( بعنواف:2016) دراسة مقابمة .15

 ". محافظة عمان من وجهة نظر معممي المدارس

 الثانوّيةاألزمات في المدارس  إلدارةواقع التخطيط  إلىالتعرؼ حيث كاف اليدؼ مف الدراسة         

واستخدـ  ،اففي محافظة عمّ  الحكومّية الثانوّيةفي محافظة عماف مف وجية نظر معممي المدارس 

ينة عشوائية مف مجتمع اختيار ع وتـّ ، لمبحث استبانةتطوير  وتـّ  ،لمسحيّ ا الوصفيّ الباحث المنيج 

 ( معمماً 708بمغ عددىـ )، و %(5خد عينة )أتـ  إذ ،الحكومّيةمات في المدارس المعمّ ميف و المعمّ 

مت وتوصّ  ،ةفي المدارس الخاصّ مف المعّمميف والمعّممات ( 104) ، والحكومّيةومعممة مف المدارس 

اف مف وجية نظر األزمات في محافظة عمّ  إلدارة الثانوّيةأف  واقع تخطيط مديري المدارس  إلىالدراسة 
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 الثانوّيةأف  واقع تخطيط مديري المدارس لى ا  و  ،عمى مجاالت الدراسة ككؿ طاً ميف كاف متوسّ المعمّ 

مات مف وجية اف عمى مجالي التقويـ والرؤية المستقبمية لمتخطيط لألز األزمات في محافظة عمّ  إلدارة

، كما أشارت كانا بدرجة متوسطةفة تنفيذ الخطّ ة و إعداد الخطّ  مجاال أما، ميف كاف مرتفعاً نظر المعمّ 

( يعزى إلى متغير α ≤ 0.05) النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  ة(.يّ ة أو حكومنوع المدرسة )خاصّ 

ر مقترح إلدارة األزمات في مدارس التعميم الثانوي العام تصو  " :اف( بعنو 2015) اليوسفيدراسة . 16

 ". عض التجارب العالمي ةفي الجمهورية العربية السورية في ضوء ب

في  العاـّ  األزمات التي تواجو مدارس التعميـ الثانويّ  عرؼ عمى أىـّ التّ ىدفت ىذه الّدراسة إلى         

قة بإدارة أزماتيا، عّرؼ عمى واقع إدارة األزمات فييا، والمقترحات المتعمّ ة، والتوريّ الجميورية العربية السّ 

لى تصوّ  استخداـ المنيج  تـّ و  ،ةر مقترح إلدارة األزمات في ضوء بعض تجارب الدوؿ العربية والعالميّ وا 

رة، ومدي مديراً  (245) تكونت عينة الدراسة مفو  ،االستبانة ، كما استخدمت الباحثةالتحميميّ  الوصفيّ 

في  اً شيوعمبة قة بالطّ وأظيرت الدراسة النتائج اآلتية: أف  أكثر األزمات المتعمّ  ،ومدّرسة اً مدرسّ  (974)و

إحضار مواد ممنوعة : ظر المديريف والمدّرسيف ىي أزمتامف وجية ن العاـّ  الثانويّ مدارس التعميـ 

ية الواحدة نتيجة فّ بة داخؿ الغرفة الصّ ، وزيادة عدد الطم. أفالـ( وتداوليا فيما بينيـ.لممدرسة )مجالت

 ىي أزمة حدوثاً قة بالمدّرسيف أف  أكثر األزمات المتعمّ ، و أمنياً  راً نزوح الطمبة مف مناطؽ أخرى تشيد توتّ 

أف  و  ،األزمات رسيف، وأزمة ضعؼ االلتحاؽ بالدورات التدريبية المناسبة لحؿّ غياب الحوافز المادية لممدّ 

وبة مفاىيـ بعض ، وأزمة صعىي أزمة كثافة المناىج الدراسية عمقة بالمناىج تواجداً أكثر األزمات المت

ـ  المناىج الدراسية،  أف  أكثر  و ،انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية بسبب صعوبة المناىج أزمة ث

يـ نجاح الطمبة عمى التقو تائج الخاصة باعتماد النّ ىي أزمة  اً شيوعقة باالمتحانات األزمات المتعمّ 
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ـ  ، أمنياً  راً ض المناطؽ التي تشيد توتّ صعوبة إجراء االمتحانات في بع وأزمة ،النيائيّ  انخفاض  أزمة ث

 .روؼ األمنيةمستويات التحصيؿ لدى الطمبة نتيجة الظّ 

ألدوار التي يمعبها رؤساء الجامعات إدارة األزمة> ا" ( بعنواف:Garcia ،2015دراسة جارسيا ) .17

 ".دراسة حالة لنظام جامعة ولية فموريدا ،ي التعميم العالياألزمات فو مدير و 

إلى معرفة مدى فيـ مديري الجامعات ومديري األزمات لمفيـو األزمات ىذه الّدراسة ىدفت         

دارةوقيادة األزمات  سؤولياتيـ التي تدور موأدوارىـ و  (،وفي أثنائيا وبعدىا األزماتاألزمات )قبؿ  وا 

قابالت مع جميع مديري الجامعات تطبيؽ م وتـّ ، استخداـ المنيج النوعيّ  وتـّ المة، السّ حوؿ األمف و 

 راسة إلى أفّ مت الدّ ، وتوصّ ( مديراً 16ىـ )دوالبالغ عد ،في التعميـ العالي في فموريدا األزماتمديري و 

، آلخريفيري األزمات مع الرؤساء اة عالقة مديري الجامعات ومدبأىميّ  األزمات ترتبط بشكؿ أساسيّ 

وفي أثنائيا  األدوار التي يستخدميا مف يتعامؿ مع إدارة األزمة )قبؿ األزمة وقدمت توضيحًا ألىـّ 

 ( في التعميـ العالي.وبعدىا

 ،ردود الرئيس عمى األزمة في الحرم الجامعي  " ( بعنواف:Menghini، 2014. دراسة مينغي )18

  ".فاتهمر يفعل القادة وكيف يرى اآلخرون تص  ماذا 

وبياف  ،تجاه األزمات في الحـر الجامعيّ وسموكياتيـ القادة  إجراءاتىدفت الدراسة إلى تحديد         

حالة في الجامعات بعينة كبيرة  ت دراسةولتحقيؽ اليدؼ تمّ  أثناء إدارة األزمة، في المسؤولية التي تقع

ة والتغطيات يخيّ ض الوثائؽ التار عراة واستخصيّ شّ المقابالت الف خالؿ الزيارات الميدانية ليا و عامة، مو 

وسائؿ تعزيز الثقة التي يستخدميا القادة مع فرقيـ  أفّ برز النتائج أكاف مف و ، ليذه الحالة ةاإلعالميّ 

ية كوف القائد أىمّ  النتائج أبرزت، كما في إدارة األزمة واألتباعر عمى القادة ي تؤثّ سّ والمجتمع المؤسّ 

حاطو  اً نشيط  .األزماتة فريؽ الطوارئ في إدارة أىميّ أيضًا ينت النتائج بو  ،باألزمات توا 
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 إلدارة الثانوي ةر مقترح لرفع كفاءة جاهزية المدارس تصو  " :( بعنواف2013دراسة يونس ). 19

 ". بمنطقة القصيم المدرسي ةاألزمات 

إلدارة األزمات  لمبنيف بالقصيـ الثانوّيةالتعرؼ عمى مستوى جاىزية المدارس  كاف اليدؼ منيا        

ا إذا كانت ميف الذيف يعمموف بيا، إلى جانب الكشؼ عمّ ، مف وجية نظر المديريف والمعمّ المدرسّية

 ،واألىمية إلدارة األزمات الحكومّيةبيف عينة الدراسة حوؿ جاىزية المدارس  إحصائياً ىناؾ فروؽ دالة 

إلدارة األزمات، ولتحقيؽ ذلؾ  الثانوّيةدارس مقترح يسيـ في رفع كفاءة جاىزية الم تصّورتمييدًا لتقديـ 

مًا معمّ  (342تطبيقيا عمى ) وقد تـً  ،واالستبانة أيضاً  ،التحميميّ  الوصفيّ استخدـ الباحث منيج البحث 

بمنطقة  الثانوّية المدرسّيةمستوى جاىزية المباني  فّ أ :إليياؿ وصّ التّ  تـّ  التيومف أىـ النتائج  ومديرًا،

دارتيا األزمات  زية الكادر البشري لمواجية، ومستوى جاىّسطةمتو القصيـ جاءت  جاء بدرجة وا 

بيف ثراء عينة الدراسة حوؿ  إحصائياً ، كما كشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ دالة أيضاً  متوّسطة

مف كؿ    في واألىمية، وحوؿ مدى جاىزية الكادر البشريّ  الحكومّيةمدى جاىزية مباني المدارس 

 واألىمية.  حكومّيةالالمدارس 

مدى امتالك مديري المدارس لممهارات اإلدارية والفنية في " :( بعنواف2012)عدية دراسة السّ  .20

  ."بسمطنة عمان في مدارس التعميم األساسي بمنطقة الباطنة شمالً  المدرسي ةالتعامل مع األزمات 

رس لمميارات اإلدارية والفنية في ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى امتالؾ مديري المدا        

 ،بسمطنة عماف بمنطقة الباطنة شماالً  في مدارس التعميـ األساسيّ  المدرسّيةالتعامؿ مع األزمات 

ولتحقيؽ أىداؼ  ،ومديراتيا عمى تقديرات مديري المدارس بعض المتغيراتأثر  معرفةباإلضافة إلى 

عدا، و الوصفيّ المنيج  الباحثة استخدمتالدراسة،  ـ   ،استبانةد ا  عمى عينة الدراسة التي  اتطبيقي ث

بمنطقة الباطنة  مديري مدارس التعميـ األساسيّ  أفّ  تائجالنّ  ومف أىـّ  ،ومديرة ( مديراً 60تكونت مف )
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ت التي تحدث نيـ مف التعامؿ مع األزماتمكّ  ف يمتمكوف ميارات وقدرات إدارية وفنيةبسمطنة عما شماالّ 

ذات فقد أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ  ،ؽ بأثر متغيرات الدراسةا يتعمّ أما فيمبحكمة ودراية، 

في  المدرسّيةفي مدى امتالؾ مديري المدارس لمميارات اإلدارية والفنية في التعامؿ مع األزمات داللة 

ة فيما ، بينما توجد فروؽ فردي، وسنوات الخبرة لممجاؿ اإلداريّ مف الجنس، والمؤىؿ العمميّ  متغيرات كؿّ 

 ة ولصالح الحمقة األولى.المرحمة التعميميّ  يخّص 

في  الثانوي ة الحكومي ةمعوقات إدارة األزمات في المدارس " :( بعنواف2012)دراسة عنتور  .21

  ."وسبل عالجها من وجهات نظر المديرين ،فة الغربيةمحافظات الض  

ألزمات وسبؿ عالجيا في المدارس معوقات إدارة اعمى تعّرؼ الإلى ىذه الدراسة ىدفت         

في محافظات الضفة الغربية مف وجيات نظر المديريف، إضافة إلى معرفة  الثانوّية الحكومّية

 الباحثة واستخدمت، متغيراتبعض الل اً نظر في معوقات إدارة األزمات تبعاالختالؼ في وجيات ال

رت الباحثة عينة طبقية عشوائية وقد اختا ،ليذا الغرض استبانة الباحثة أعدت حيث ،الوصفيّ المنيج 

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: ىناؾ درجة منخفضة لمعوقات إدارة  ،( مديًرا223) ابمغ عددى

ال و  ،مف وجيات نظر المديريف فة الغربيةفي محافظات الضّ  الثانوّية الحكومّيةاألزمات في المدارس 

المديريف في مجاالت معوقات إدارة األزمات في المدارس  طات وجيات نظرتوجد فروؽ بيف متوسّ 

ة، خصص، والخبرة اإلداريّ ، والتّ الجنس، والمؤىؿ العمميّ )متغيرات إلى تعزى  الثانوّية الحكومّية

أف  أكثر معوقات إدارة و  ،(والمحافظة، وعدد الدورات اإلدارية، وموقع المدرسة، وعدد طمبة المدرسة

ؿ طرؽ معالجة األزمات تتمثّ  ، ويّ ؽ بالمجتمع المحمّ ارية، تمييا معوقات تتعمّ األزمات ىي معوقات إد

األزمات وأطراؼ األزمة بشكؿ مباشر وقوي،  مف خالؿ التنسيؽ ما بيف الجية المشرفة عمى حؿّ 

  .ة باألزماتوتكثيؼ التوعية الخاصّ 
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 الثانوي ةلدى مديري المدارس في إدارة األزمات  اإلبداع اإلداري  " :( بعنواف2012)دراسة فارس . 22

 ". ظات غزةفي محاف

فػػي  اإلداريّ اإلبػػداع  بيبعػػض أسػػال ػػؽيعػػرؼ إلػػى درجػػة تطبالدراسػػة إلػػى التّ ىذه ىػػدفت حيث         

 المشرفيفمف  في محافظات غزة مف وجية نظر كؿّ  الثانوّيةاألزمات لدى مديري المدارس  إدارة

 ػؿيالتحم، و لعصػؼ الػذىنيّ وا ،كاوايشػيبعػة ىػي: )مخطػط إالمتّ  بيواألسػال ف،يمػوالمعمّ  التربوييف

لكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة إلى كما ىدفت الدراسة  رة(،العوامػؿ المػؤثّ  ػؿيتحم، و المورفولػوجيّ 

 واسػتخدـ الباحػث المػنيج طات استجابات عينة الدراسة لبعض المتغيرات،بيف متوسّ  اإلحصائية

 فييالتربػػو  فيالمشػرفمف  (120)وبمغت عينة الدراسة  ،ليذا الغرض استبانةً وطور  ،مػيّ يالتحم الوصفيّ 

مف ( 407بمػغ عػددىـ )و  ػػة،يّ العنقود نػػةيالع قػػةيبطر  فيمػػالمعمّ  نػػةيع ػػارياخت وتػػـّ  ،ػػةيّ فػػي المػػدارس الثانو 

 الثانوّيةبمغ متوسط درجة تطبيؽ مديري المدارس  :تيةاآلالنتائج  إلىوخمصت الدراسة  ،المعمميف

والتحميؿ  ،%(68،91) والعصؼ الذىنيّ  ،%(65،86األزمات ) إدارةألسموب التحميؿ ايشيكاوا في 

، %( مف وجية نظر المشرفيف التربوييف73،54رة )و تحميؿ العوامؿ المؤثّ  ،%(69،54) المورفولوجيّ 

والعصؼ  ،%(70،72ألسموب تحميؿ ايشيكاوا ) الثانوّيةرس مديري المدا يؽط درجة تطببمغ متوسّ  و

%( مف 77،71تحميؿ العوامؿ المؤثرة )  ،%(74،51والتحميؿ المورفولوجي ) ،%(76،54الذىني )

 إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة و  ،في محافظات غزة الثانوّيةميف في المدارس وجية نظر المعمّ 

  (. ى الوظيفيّ المسمّ ، المؤىؿ العمميّ  ،الخدمةسنوات  ،الجنسمتغيرات )إلى التعزى 

في شمال  الثانوي ة الحكومي ةاألزمات التربوية في المدارس ":( بعنواف2011)دراسة الياللي . 23

  ."فمسطين وكيفية إدارتها من وجهات نظر المديرين
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في فمسطيف  ثانوّيةال الحكومّيةاألزمات التربوية في المدارس عمى تعّرؼ ال كاف اليدؼ منيا        

لجمع  أداةً  اعتماد المقابمة، و اعتماد المنيج النوعيّ  وتـّ ، ة إدارتيا مف وجيات نظر المديريفوكيفي

أظيرت النتائج أف  األزمات التربوية في المدارس و  ،ومديرة ( مديراً 50تكونت العينة مف ) ،البيانات

ؿ في أزمة االحتالؿ، ليما أزمات عامة، تتمثّ في فمسطيف، تنقسـ إلى قسميف، أو  الثانوّية الحكومّية

، وأزمة البناء يّ مبة، وأزمة العالقة مع المجتمع المحمّ ميف، وأزمة الطّ وأزمة المنياج، وأزمة المعمّ 

مديرية عمى حدة. ويعتمد مديرو المدارس  ة، ذات عالقة بكؿّ والقسـ الثاني أزمات خاصّ  ،رسيّ المد

في إدارتيـ لألزمات مف خالؿ محاولة  موقفيةً  وقيادةً  أساليب تقميديةً ومديراتيا  الثانوّية الحكومّية

حاطتيا بقدر مف السّ   ،ممكنةيا وتجاوزىا بأقصى سرعة رية، وحمّ السيطرة عمى األزمة قدر اإلمكاف، وا 

ة إلدارة األزمة دوف ومديراتيا، بصالحيات أوسع، بخاصّ  الثانوّية الحكومّيةويطالب مديرو المدارس 

خراج المدرسة الفمسطينية مف دائرة الصّ  الرجوع راع إلى مديرية التربية، لحظة وقوع األزمة، وا 

 واالختالؼ الحزبي والسياسي. 

 واألهمي   لدى مديري مدارس التعميم العام الحكومي   األزماتإدارة ":( بعنواف2011)دراسة الزلفي  .24

 ".بمدينة الطائف

لتعرؼ عمى أبرز األزمات التي تواجو مديري مدارس التعميـ الدراسة في اىذه أىداؼ  تمثمت        

 الحكوميّ  ائؼ، وكذلؾ التعرؼ عمى دور مديري مدارس التعميـ العاـّ بمدينة الطّ  واألىميّ  العاـ الحكوميّ 

استخداـ المنيج  تـّ و  ،حدوثيا وفي أثنائيا وبعدىابمدينة الطائؼ في التعامؿ مع األزمة قبؿ  واألىميّ 

تكونت عينة الدراسة و  لبيانات الالزمة ألغراض الدراسة،لجمع ا انةاستخداـ االستبو  ،مسحيّ ال الوصفيّ 

يا: أف  أبرز األزمات التي كاف مف أىمّ  ،وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ،( مديراً 135مف )

أف  دور و  ،متوّسطةتواجو مديري مدارس التعميـ العاـ الحكومي واألىمي بمدينة الطائؼ كانت بدرجة 
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الطائؼ في التعامؿ مع األزمة قبؿ حدوثيا كاف  مدينةب واألىميّ  مديري مدارس التعميـ العاـ الحكوميّ 

بمدينة الطائؼ في التعامؿ مع  واألىميّ  أف  دور مديري مدارس التعميـ العاـ الحكوميّ و  ،متوّسطةبدرجة 

 واألىميّ  ري مدارس التعميـ العاـ الحكوميّ أف  دور مديو  ،ةأثناء حدوثيا كاف بدرجة عاليفي األزمة 

أن و توجد فروؽ ذات داللة  و ،مع األزمة بعد حدوثيا كاف بدرجة عالية مؿبمدينة الطائؼ في التعا

، وكذلؾ المدارس األىمية(، وكانت الفروؽ لصالح أىميّ ، لمتغير نوع المدرسة )حكوميّ  وفقاً إحصائية 

 ورات التدريبية. الخبرة والدّ  تة وعدد سنواوالمرحمة التعميميّ  مميّ وجود فروؽ وفقا لمتغير المؤىؿ الع

في مديريات  الحكومي ة الثانوي ةفي المدارس  المدرسي ةاألزمات " :( بعنواف2010)دراسة  الحمو . 25

 ". ة الغربية، فمسطينف  شمال الض  

في  الثانوّيةي المدارس لدى مدير  المدرسّيةالتعرؼ عمى مستوى األزمات  كاف اليدؼ منيا        

 المدرسّيةمديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية، باإلضافة إلى تحديد الفروؽ في مستوى األزمات 

 ىذه الدراسة تـّ  اؼولتحقيؽ أىد ،المسحيّ  الوصفيّ وتـ استخداـ المنيج  ،بعض المتغيراتبناء عمى 

ريات في مدي الثانوّيةمديرة مف المدارس و  ( مديراً 132وتطبيقيا عمى عينة قواميا )، استبانةتطوير 

أف  مستوى األزمات لدى أفراد عينة الدراسة إلى راسة ، وأشارت نتائج الدّ فة الغربيةمحافظات شماؿ الضّ 

ة، ة واالجتماعيّ ة احتمت المرتبة األولى، تمتيا األزمات النفسيّ أف  األزمات النوعيّ و ، كاف متوسطاً 

ـ  ة، ومف فاإلداريّ   إلى وجود فروؽ عمى جميع المجاالت تبعاً  ة، وأشارت النتائج أيضاً ات السموكيّ األزم ث

لمتغير المؤىؿ  ة تبعاً المدرسة، وكانت لصالح مدارس الذكور، وفي مجاؿ األزمات السموكيّ  علمتغير نو 

مى ع ة اعتماداً أما في مجاؿ األزمات النوعيّ  ،ؿ أعمى مف البكالوريوسصحاب المؤىّ ، ولصالح أالعمميّ 

ألساليب التي يعتمدىا المديروف في يعزى إلى اأما فيما  ،مديرية فكانت لصالح مديرية نابمسمتغير ال
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، بينما نفسوأعمى أساليب التعامؿ مع  التعامؿ مع األزمات، فقد أبرزت النتائج أف  المدير نفسو كاف

 أسموب ىو أسموب االتصاؿ بمجاف اإلصالح.  كاف أقؿّ 

المدارس  المشكالت التي تواجه مديري أهم  " :( دراسة بعنوافLiming ،2010)دراسة  ليمينغ  .26

  ."في مقاطعة مانشستر في بريطانيا الحكومي ةفي المدارس  الثانوي ة

في  الثانوّيةالمدارس  يالتي تواجو مدير  زماتاأل أىـّ  إلى عرؼتيدؼ ىذه الدراسة إلى الت        

 ء متغيرات الجنس والمؤىؿ العمميّ وْ ستر في بريطانيا، في ضَ في مقاطعة مانش الحكومّيةالمدارس 

عت عمييـ استمارة شممت وزّ  ا ومديرةً رً مدي (24)والخبرة في العمؿ، وطبقت الدراسة عمى عينة مف 

، مجاؿ الييئة في المجاالت اآلتية: مجاؿ النظاـ التربويّ  المدرسّيةالتي تواجو اإلدارة  زماتاأل

ت أظيرت الدراسة النتائج وبعد تحميؿ البيانا ،يةمبة، مجاؿ المجتمع والبيئة المحمّ ة، مجاؿ الطّ التدريسيّ 

 زماتىذه األ أىـّ  ، وأفّ متوّسطةفي المجاالت األربعة بدرجة  أزماتيواجو مديرو المدارس  اآلتية:

ـ  مبة قة بالطّ المتعمّ  تمؾكانت  ـ   ،المتعمقة بالمعمميف زماتاأل ث  اً ية، وأخير لبيئة المحمّ قة باالمتعمّ زمات األ ث

التي  ونوعّيتيا زماتاأل ظيرت الدراسة وجود فروؽ في مستوىأو  ،ربويّ ظاـ التّ قة بالنّ المتعمّ  ألزماتا

ة عدـ وجود فروؽ أظيرت الدراسكما  ،لمتغير الجنس ولصالح الذكور تبعاً  المدرسّيةتواجو اإلدارات 

والخبرة في  المؤىؿ العمميّ  لمتغيرات تبعاً  المدرسّيةاإلدارات التي تواجو ونوعيتيا  زماتاألفي مستوى 

 العمؿ. 
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 ابقة>راسات الس  التعقيب عمى الد  

الباحثوف في ىذا المجاؿ العديد مف الدراسات التي تدور حوؿ موضوع الدراسة الحالية،  ـقدّ         

فقد تشابيت الدراسة الحالية  والدراسة الحالية،ُأعّدت الدراسات السابقة التي  وىناؾ عالقة تكاممية بيف

، والدراسة الحالية المدرسّيةاألزمات  إدارةمع بعض محاور الدراسات السابقة، كالتعرض لدراسة درجة 

لدى مديري  وفي أثنائيا وبعدىا قبؿ حدوثيا المدرسّيةز بأنيا تقيس درجة ممارسة األزمات تتميّ 

ىذه الدراسة ىي األولى مف نوعيا التي تطبؽ  ف  إ، حيث فمسطيفميف في المدارس مف وجية نظر المعمّ 

 .حسب عمـ الباحثة فمسطيففي 

 يريفلممد المدرسّيةلمبحث لقياس درجة ممارسة إدارة األزمات  ميف عينةً اختيار المعمّ  وقد تـّ         

مف تقييمو خص أقدر عمى تقييـ الشّ  اآلخريفترى الباحثة أف   إذ ؛تقييـ أنفسيـ المديريفمف اختيار  بدالً 

التي استخدمت الدراسات السابقة نتائج بيف نتائج الدراسة الحالية و  مممقارنةف: لنفسو، ىذا أواًل، أما ثانياً 

 أنفسيـ.  المديريف وجية نظر

يالحظ أف  الدراسات السابقة كانت تيدؼ إلى تقييـ دور مديري المدارس في التعامؿ مع و         

دارتيا، لكنيا اخت مفت في تناوؿ المتغيرات، فبعضيا تناوؿ جاىزية المدارس في األزمات، األزمات وا 

، وفي أداة جمع البيانات، المدرسّيةوالمعوقات التي تواجييـ في األزمات، واختمفت في إدارات المراحؿ 

وفي مكاف إجراء الدراسة وزمانيا، وتفاوتت عينات الدراسة مف ناحية الكـ نتيجة أىداؼ تمؾ الدراسات 

جر   ا، وبعضيا اآلخر تشابو في بعض المحاور.اءاتيوا 

واإلجراءات المنيجية،  وقد استفادت الباحثة مف تمؾ الدراسات في إثراء اإلطار النظريّ         

لذا تأتي ىذه  ؛جتمع الدراسة، وعينتيا، ونتائجياوصياغة أسئمة الدراسة وتطوير أداتيا، واختيار م

تدرس ، إذ في ىذا المجاؿ، ولسد النقص في ىذا الحقؿ الدراسيّ لجيود الباحثيف  الدراسة استكماالً 
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األزمة وفي  )قبؿ المدرسّيةلميارة إدارة األزمات  الحكومّيةالمدارس  يريممارسة مدر الباحثة درجة 

 ميف.مف وجية نظر المعمّ أثنائيا وبعدىا( 

(، ودراسة 2015ي )(، ودراسة اليوسف ,2017Danielدانييؿ ) دراسة كؿ مفوقد استخدمت         

ودراسة الزلفي ، (Garcia، 2015دراسة جارسيا )و (، 2016(، ودراسة خميؿ )2016عطير )

تناولت موضوع درجة (، حيث األزمة وفي أثنائيا وبعدىاإلدارة األزمة )قبؿ  ةالثالمحاور الثّ  (2011)

ادت الباحثة مف ذلؾ في وقد استف، حدوثيا وفي أثنائيا وبعدىا إلدارة األزمة قبؿ المديريفممارسة 

تناولت  التي (2015دراسة اليوسفي )مف  أيضاً استفادت الباحثة ، وتوضيح األىداؼ، و إعداد األداة

مف خالؿ تطبيؽ فقط،  الثانوّيةطبقت عمى المدارس  التي ،باإلضافة إلى إدارة األزمات ،واقع األزمات

 .المدارس األساسّيةباإلضافة إلى  ،الثانوّيةالدراسة الحالية عمى المدارس 

تناولت البحث في مستوى إدارة األزمات عند حدوثيا لعمداء  التي(، 2019دراسة محسف)وفي         

، ومف ىنا استفادت إدارة األزمات عند حدوثيا فقطاقتصرت عمى دراسة ىذه الدراسة  أفّ  إالالكميات، 

 (.ثنائيا وبعدىاقبؿ األزمة وفي أالباحثة مف خالؿ تقسيـ إدارة األزمة إلى )

(، موضوع تطوير 2019( ودراسة الحاوري )2019دراسة الخويطر )بعض الدراسات مثؿ  وتناولت

ة بشكؿ عاـ، ودرست موضوع دور القيادات في إدارة األزمة، ودرجة إدارة األزمات لمقيادات األكاديميّ 

مستعينًة بالخبرات العالمية  ،توحدة إلدارة األزما إنشاءالتربوية،كما امتازت أنيا ىدفت إلى  األزمات

 .المدرسّيةوقد استفادت الدراسة الحالية مف ذلؾ في تناوؿ األزمات والعربية، 

دراسة و (، 2012دراسة السعدية )و (، 2018تكاممت الدراسة الحالية مع دراسة مشاقبة )و         

دراسة درجة إلى ىدفت تمؾ الدراسات  فقد ،في اليدؼ(، 2018( ودراسة الجيني )2012عنتور )

معرفة و  االحتواء والتعاوف والمواجية،حيث  مف المدرسّيةالمدارس لميارات إدارة األزمة  يريامتالؾ مد
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دراسة معوقات إدارة و  ،األزماتامتالؾ مديري المدارس لمميارات اإلدارية والفنية في التعامؿ مع 

اتخاذ القرار في إدارة  ألساليبس األزمات وسبؿ عالجيا، والتعرؼ إلى واقع ممارسة قادة المدار 

 .األزمات

(، دراسة فارس 2016(، ومقابمة )2017(، والشبوؿ )2018عباينة )مف  ة كؿّ دراس أما         

واقع التخطيط لألزمات في المدارس  تدرسالتي ( Menghini، 2014دراسة مينغي )و  (2012)

درجة تطبيؽ أساليب و مؿ مع األزمة، والجامعات، مف حيث استشعار األزمة وتنفيذ الخطط والتعا

تجاه األزمات في الحـر وسموكياتيـ القادة  ، وتحديد إجراءاتفي إدارة األزمات اإلداريّ  اإلبداع

 كيفية التعامؿ معيا عند مديريو  ،ىذا أسيـ وساعد في إعطاء صورة عامة عف األزمات ، كؿّ الجامعيّ 

 المدارس.

(، ودراسة 2015) اليوسفيكدراسة  المدرسّيةسة واقع األزمات ذىبت بعض الدراسات إلى دراو         

دراسة الحمو و (،  ,2010Lemingليمينغ)دراسة (، و 2010(، ودراسة الحمو )2011الياللي )

في حيف تناولت  ،المدرسّيةزمات لأل عاماً  التي قدمت توضيحاً  (2011الزلفي)دراسة ( و 2010)

 المدارس.ي ميارات إدارة األزمات عند مدير  الدراسة

العديد مف الدراسات، كدراسة محسف  واستفادت ىذه الدراسة مف األدوات المستخدمة في       

دراسة (، و 2018الجيني )دراسة (، و 2018مشاقبة )دراسة (، و 2019الحاوري )دراسة (، و 2019)

حيث استخدمت جميعيا (، 2018طيفور )دراسة (، و 2018عباينة )دراسة (، و 2016مقابمة )

ؽ مف عمى كيفية البناء وصياغة الفقرات وكيفية التحقّ أيضًا الع االطّ  لمبحث، وتـّ  أداةً ستبانة اال

 ة وقابمية االستخداـ(، وىناؾ بعض الدراساتدؽ والثبات والموضوعيّ )الصّ  ةخصائصو السيكومتري
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داة بيف ىناؾ دراسات دمجت في استخداـ األ فّ أ، كما استخدمت المقابمة (2011كدراسة الياللي )

 (. 2018(، والزبيدي )2019والمقابمة كدراسة الخويطر ) انةاالستب

استخدمت الدراسة  إذ ،واستفادت الباحثة مف المناىج المستخدمة في العديد مف الدراسات        

(، 2019(، والخويطر )2019دراسة محسف )ومف ىذه الدراسات ، التحميميّ  الوصفيّ الحالية المنيج 

دراسة دانييؿ في حيف (، 2017(، والشبوؿ )2017(، والعاجز )2018(، وطيفور )2018الزبيدي )

 .المنيج النوعيّ  ت( استخدم2011دراسة الياللي )بينما تحميؿ المحتوى،  ت( فقد استخدم2017)

ص والتخصّ  السابقة، فمنيا مف استخدـ المؤىؿ العمميّ  تعت المتغيرات الديموغرافية لمدراساتنوّ         

(، 2012(، وعنتور )2012(، والسعدية )2016(، وبطاح )2016(، و خميؿ )2016عطير)سة كدرا

متغيرات  احتوت عمى أيضاً تمؾ الدراسات  أفّ  إال(،  ,2010Leming(، وليمينغ )2011والزلفي )

دراسة الزلفي  ساعدتمشابية لمتغيرات الدراسة الحالية، كمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، كما 

دراسة مقابمة أما الدراسة الحالية،  في( ، ثانويّ متغير نوع المدرسة )أساسيّ اختيار ي ( ف2011)

(، اً وثانويّ أ اً ( وليس )أساسيّ أو خاّص  متغير نوع المدرسة )حكوميّ دراسة أثر تطرقت إلى  فقد (2016)

ومف ، مّيةالحكو عمى المدارس ( و وثانويّ  وقد استخدمت الدراسة الحالية متغير نوع المدرسة )أساسيّ 

دراسة عنتور  الذي استخدمتوالباحثة متغير عدد طمبة المدرسة المتغيرات التي استفادت منيا 

 . الدراسة الحالية، وقد استخدـ في (2012)

كاف ىناؾ تفاوت  المدرسّيةالتي تناولت موضوع األزمات ؽ بنتائج الدراسات السابقة وفيما يتعمّ         

التي  (،2018(، والزبيدي )2017(، والشبوؿ )2016ة، فدراسة بطاح )بيف نتائج الدراسات السابق

 إلى أفّ  ارت( التي درست األزمات التربوية، أش2019ألزمة بشكؿ عاـ، ودراسة الحاوري )عرضت ل

(، وعباينة 2019درجة إدارة األزمة كانت منخفضة وضعيفة، بينما أشارت نتائج دراسات الخويطر )
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دراسة  أما، متوّسطةإدارة األزمة كانت بدرجة  (، إلى أفّ 2016ومقابمة ) (،2018(، وطيفور )2018)

(، فقد 2012(، والسعدية )2016(، وخميؿ )2016(، وعطير )2018(، والمشاقبة )2019محسف )

، متوّسطة)عالية،  ةوقد استفادت الدراسة الحالية في التقسيمات الثالث ،جاءت نتائجيا بدرجة مرتفعة

 ومنخفضة(.

 :عمى الّنحو اآلتي عاـ كانت أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة وبشكؿ

 ثراؤه اإلطار النظري  بناء  .ليذه الدراسةوا 

 تعريؼ مصطمحات الدراسة. 

  وتحديد فقراتيا ومجاالتيا. بانةالدراسة المناسبة، وىي االستبناء أداة 

 .تسييؿ الوصوؿ إلى المراجع وتوثيقيا 

 عف الدراسات السابقة:يز الدراسة الحالية وما يمّ 

إدارة األزمات درجة ممارسة ز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تناوليا لموضوع )تتميّ  .1

 (. قبؿ األزمة وفي أثنائيا وبعدىا المدرسّية

( قبؿ األزمة وفي أثنائيا وبعدىا) المدرسّيةإدارة األزمات  درجة ممارسةتناولت الدراسة الحالية  .2

 سات أخرى.اسات السابقة تناولت مؤسّ بينما الدر  ،في محافظة الخميؿ حكومّيةالفي المدارس 

 أنفسيـ. يريف، بداًل مف المدميفتطبيؽ الدراسة عمى المعمّ  .3

 

 

 



92 
 

 الفصل الثالث

جراءاتهاالدراسة  ةمنهجي    وا 

 تمييد -

 .دراسةمنيج ال -

 .متغيرات الدراسة -

 مجتمع الدراسة.  -

 .دراسةعينة ال -

 أداة الدراسة.  -

 األداة. بناء -

 أداة الدراسة.  صدؽ -

 ثبات أداة الدراسة._ 

 إجراءات الدراسة.  -

 المعالجة اإلحصائية. -
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 : دتمهي

جراءاتويتناوؿ ىذا الفصؿ منيجية البحث الميدانية           مف التعريؼ بأدوات البحث التي تـّ  وا 

 تيا، فضاًل عف المجتمع األصميّ حقؽ مف صدقيا وثبابعة لمتّ يا، واإلجراءات المتّ ائباعيا، وكيفية بنتّ ا

جراءات التطبيؽ.  لمبحث وعينة البحث وا 

 منهج الدراسة> 

الوصفية،  ، وىو منيج مناسب في البحوثالتحميميّ  الوصفيّ استخدمت الدراسة الحالية المنيج        

في الواقع،  ىياىرة كما ة، وىو منيج يعتمد عمى دراسة الظّ االجتماعيّ ة و ة والتربويّ في المياديف النفسيّ 

وجداوؿ  مف خالؿ أرقاـٍ  اً رقميّ  وصفاً  بإعطائياً  ياً وكمّ  بر عنيا كيفياً ويعّ  ،دقيقاً  بوصفيا وصفاً  وييتـّ 

وىذا المنيج يساعد عمى  ،اىرة أو حجميا أو درجة ارتباطيا مع الظواىر األخرىح مقدار ىذه الظّ توضّ 

لدى مديري  المدرسّيةممارسة إدارة األزمات روؼ الراىنة، ويبيف مدى الوصوؿ إلى الحقائؽ عف الظّ 

في محافظة الخميؿ، ويساعدنا عمى فيـ الحاضر والواقع، ورسـ خطط المستقبؿ  الحكومّيةالمدارس 

 مع طريقة جمع البيانات المعتمدة في الدراسة، التحميميّ  الوصفيّ واتجاىاتو، ويتناسب المنيج 

صدؽ بياناتو عمى عوامؿ كثيرة ترتبط بأفراد العينة عتمد في انة التي تواستخدمت الباحثة االستب

 (.2018 يتيـ في تقديـ البيانات )مسالمة،وجدّ 

 متغيرات الدراسة>

 احتوت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية: 

 .لإلدارة المدارس يريرجة ممارسة مد: دالمتغير المستقل  
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 : مستقمة الدخيمةال اتالمتغير 

 ف: )ذكر، أنثى(. مف مستويي ووى ،االستبانةجيب عمى الم المعّمـوىو : المعّمـجنس  -

 مف مستوييف: )ذكر، أنثى(.  المعّمـ المجيب، وىو إليياجنس مدير المدرسة الذي ينتمي  -

 مف مستوييف: )أساسي، ثانوي(. نوع المدرسة، وىو -

 طالب فأكثر(. 500طالب،  500مف  قؿّ أ)مف مستوييف:  ، وىوعدد طمبة المدرسة -

( سنوات، أكثر مف 10-5( سنوات، مف )5وىي مف ثالثة مستويات )أقؿ مف ) سنوات الخبرة -

 ( سنوات(. 10)

 .المدرسّية: إدارة األزمات المتغير التابع

 > مجتمع الدراسة

التابعة لمديرية  الحكومّيةفي المدارس العامميف يف المعّممتكوف مجتمع الدراسة مف جميع         

 (2019/2020) راسيّ في الفصؿ الثاني مف العاـ الدّ  معممًا ومعممةً  ( 2902الخميؿ والبالغ عددىـ )

 . المعّمـجنس لمتغير  تبعاً  وضح توزيع مجتمع الدراسةي اآلتيـ، والجدوؿ 

 (> 3جدول )

 المعم مجنس توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب 

 ةالنسبة المئوي   العدد المتغير
 %49 1415 ذكور

 %51 1487 إناث

 % 100 2902 المجموع
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الخميؿ يزيد عميـ في مديرية عدد اإلناث العامالت في قطاع الت ابؽ نالحظ أفف بيانات الجدوؿ السّ وم

، والتي ائدة في المجتمع الفمسطينيّ قافة السّ كور العامميف في قطاع التعميـ، وذلؾ بسبب الثّ الذّ عدد  مىع

ات الدواـ غير الطويؿ مقارنًة بوظائؼ أفضؿ وظيفة تناسب اإلناث ىي التعميـ، وعدد ساع تعتبر أفّ 

 أخرى، بينما مجاؿ عمؿ الذكور أوسع بكثير، فيتوزعوف ما بيف وظائؼ التعميـ، والوظائؼ األخرى.

 (> 7شكل )

 في مدارس مديرية وسط الخميل حسب الجنس في مجتمع الدراسة ينالمعم منسب 

 

 عينة الدراسة > 

عينة الدراسة  %(، حيث بمغت7بنسبة ) جتمع الدراسة اإلحصائيّ اختيار عينة الدراسة مف م تـّ         

 تـّ وقد الخميؿ،  مديرية مدارس في الحكومّيةالمدارس مات مي ومعمّ مف معمّ  مةً مًا ومعمّ ( معمّ 203)

 : اآلتيةاستخداـ القاعدة  تـّ  إذة، بقيالعشوائية الطّ  ريقةطّ الاختيارىـ ب

  يّ حجـ العينة الكمّ ×  اإلحصائيّ حجـ الذكور في المجتمع عينة الذكور = 
 حجـ المجتمع اإلحصائي ّ                                

 ذكور

 إناث
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 . اً ممعمّ  (99) =  (287245)=      (203×  4151) عينة الذكور =
                   (2902)              (2902 ) 

  يّ حجـ العينة الكمّ × حجـ اإلناث في المجتمع اإلحصائي عينة اإلناث = 
  حجـ المجتمع اإلحصائيّ                                

 . معممةً  (104) = (301861)=     (203×  4871)عينة اإلناث = 
                   (2902)            (2902) 

 ح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية: والجدوؿ اآلتي يوضّ 

 (> 2جدول)
 >يموغرافيةالد   خصائص العينة

 األعداد والنسب المئوية لتوزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقمة 
 (ة، نوع المدرسة، عدد طمبة المدرسة، وسنوات الخبر مدير المدرسة، جنس المعم مجنس )

 العدد الفئت المتغير
النسبت 

 تالمئوي  

 المعلّمجىس 

 51.2 104 أوثى

 48.8 99 ركر

 100.0 203 المجموع

 المذرست مذٌر جىس

 54.7 111 ركر 

 45.3 92 أوثى

 100.0 203 المجموع

 ووع المذرست

 ًّ  53.2 108 أساس

 46.8 95 ثاوويّ 

 100.0 203 المجموع

 عذد طلبت المذرست

 14.3 29 طالب فما دون 500

 85.7 174 طالب 500 أكثر مه

 100.0 203 المجموع

 سىواث الخبرة

 18.2 37 سىواث  5مه أقلّ 

 27.1 55 سىواث 10 – 5 مه

 54.7 111 سىواث 10أكثر مه 

 100.0 203 المجموع
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 يف الذكور، إال أفّ المعّممات اإلناث يفوؽ عدد المعّممعدد  ابؽ نالحظ أفّ مف خالؿ الجدوؿ السّ         

ناث معًا، يكوف ذكور رس فييا ؾ ألف معظـ المدارس التي يدّ يفوؽ عدد المديرات، وذل المديريفعدد  وا 

 المدير فييا مف الذكور.

 >أداة الدراسة

 بناء األداة>

ـ           ، ذات العالقة ومتنوعةً  مختمفةً  االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة التي تحوي أدواتٍ  ت

ـ  (، 2016) خميؿ ومف خالؿ االستعانة بدراسة   عنى بمدى ممارسة إدارة األزماتتُ  استبانةإعداد  ت

محاور:  ةيف، وىو مكوف مف ثالثالمعّمممف وجية نظر  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّية

( 13المدارس إلدارة األزمة قبؿ حدوثيا، ويحتوي عمى ) يريألوؿ: يقيس درجة ممارسة مدر المحور ا

 يريمدر الثاني: يقيس درجة ممارسة (، والمحو 13-1باألرقاـ مف) االستبانةفقرة، وىي مرتبة في 

باألرقاـ  االستبانةبة في ( فقرة، وىي مرتّ 15أثناء حدوثيا، ويحتوي عمى )في المدارس إلدارة األزمة 

األزمة بعد حدوثيا، وىي  المدارس إلدارة يرير الثالث: يقيس درجة ممارسة مد(، والمحو 28-14مف )

 (.40-29باألرقاـ مف ) االستبانةبة في ( فقرة، وىي مرتّ 12) تحوي

 المدرسّيةمدى ممارسة إدارة األزمات لتحديد درجة  ،قديرالت مقياس ليكرت خماسيّ استُخدـ         

ـ  د عينة الدارسة، وقد رادى أففي محافظة الخميؿ ل الحكومّيةلدى مديري المدارس  اعتماد المعيار  ت

 (موافؽ بشدة)وىي:  ،تقديرات ةرت فقرات األداة بخمسقدّ  حيث :فقرة التالي في الحكـ عمى درجة كؿّ 

وتأخذ  (معارض)( درجات، و3وتأخذ ) (محايد)( درجات، و4وتأخذ ) (موافؽ)( درجات، و5وتأخذ )

 .واحدةً  ( درجةً 1، ومعارض بشدة وتأخذ )( درجتيف2)
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 وذلؾ كما في الجدوؿ اآلتي:

 (> 5جدول )

 درجات مقياس ليكرت

 ةمعارض بشدّ  معارض محايد موافؽ ةموافؽ بشدّ 
5 4 3 2 1 

، عالية(، وذلؾ عمى النحو متوّسطة: )منخفضة، اآلتيةالستجابات عمى عدد الفئات تقسيـ درجات ا تـّ 
 اآلتي:

  4=  1 – 5أصغر قيمة في المقياس =  –المدى لقيـ المقياس = أكبر قيمة في المقياس 

ات، فيكوف ( فئ3) سة ىوراد مجتمع الدراطات استجابات أفزمة لتفسير متوسّ عدد الفئات الال وبما أفّ 

 طوؿ الفئة منيا:

 1333=                   4  =              مدى قيـ المقياس  
 3عدد قيـ التفسير                     

 :عمى الّنحو اآلتيسة راد الدار ت أفطات استجاباوعميو تكوف الفئات المعتمدة لتفسير متوسّ 

 (.2333( إلى )1300)درجة )منخفضة(: مف 

 (.3367مف ) ( وأقؿّ 2333أكثر مف )(: طةمتوسّ درجة )

 (.5300( إلى )3367درجة )مرتفعة(: مف )

 (200( = )5×40ىي ) االستبانةوعميو يكوف أعمى درجة عمى 

 (. 40( = )1×40ىي ) االستبانةوأقؿ درجة يمكف الحصوؿ عمييا عمى 

 صدق أداة الدراسة> 

ـ           ( 12بمغ عددىـ ) ،صخصّ ف ذوي الخبرة والتّ ميف معرض األداة عمى مجموعة مف المحكّ  ت

 اووضوحي االستبانة(، لمعرفة أرائيـ حوؿ مدى انسجاـ 1مًة، انظر ممحؽ رقـ )مًا ومحكّ محكّ 
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بعض تعديؿ  محاور، وتـّ إلى ال، وانتماء الفقرات لمقياس ككؿّ إلى ا ، مف حيث انتماء الفقراتاتيوشموليّ 

عادة صياغتيا الفقرات ف جميع أنواع المعمومات عف ي قاعدة بيانات واستمارات تتضمّ مثؿ فقرة "يبن ،وا 

 ، وتـّ "لتصبح "يبني قاعدة بيانات شاممة عف المدرسة قيا في الحاسوب"ويوثّ  ،المدرسة ومشكالتيا

، مواجية األزمات التي قد تواجييـ"ألفراد المدرسة ل اً تدريبي اً إضافة بعض الفقرات مثؿ: "يصمـ برنامج

ـ   وحدة إلدارة األزمات في إدارات التربية والتعميـ  إنشاءيقترح مثؿ " ،اآلخر مف الفقرات حذؼ البعض وت

ـ   ،"المختمفة المدرسّيةر فييا المعمومات المطموبة لألزمات تتوفّ   االستبانةحذؼ القسـ الثالث مف  وت

ا النيائية ، وأصبحت األداة في صورتيالمدرسّيةوىو القسـ الذي يدرس واقع األزمات  ،بشكؿ كامؿ

ـ  وقد (، 2( فقرة ، انظر ممحؽ )40مف ) مكونةً  ؽ مف صدؽ األداة بحساب معامؿ االرتباط حقّ التّ  ت

مية مجاؿ مع الدرجة الكّ  في كؿّ  فقرة مف فقػرات الدراسة بيف كؿّ ( Person Correlationبيرسوف )

مًة مًا ومعمّ ( معمّ 24جميا )ة حوذلؾ بعد تطبيؽ األداة في صورتيا األولية عمى عينة استطالعيّ ليا، 

 : ذلؾ كما ىو موّضح في الجدوؿ اآلتيو مف خارج العينة األصمية، 

 >(6جدول )
 فقرة من فقـرات الدراسة ارتباط بيرسون بين كل  نتائج معامل 
 ية لهامجال مع الدرجة الكم   في كل   

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

معبمل 

 االرتببط )ر(

الداللت 

 اإلحصبئيت

 المدارس إلدارة األزمات قبل حدوثها يريل> درجة ممارسة مدر المحور األو

 0.000 **0.681 يبني قاعدة بيانات شاممة عف المدرسة 1

 0.000 **0.770 يمارس إجراءات وقائية لألزمات قبؿ حدوثيا 2

 0.000 **0.697 يتنبأ بالمشكالت وبناء حموؿ مسبقة ليا 3

 0.000 **0.670 ة في المدرسةص موازنة جانبية لمحاالت الطارئيخصّ  4

 0.000 **0.707 يستفيد مف التجارب والخبرات السابقة في إدارة األزمات 5

 0.000 **0.746 مف األعضاء ذوي الخبرة والميارة لمواجية األزمات يعد فريقاً  6
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في إيجاد الحموؿ المناسبة في حاؿ وقوع  يّ يتعاوف مع المجتمع المحمّ  7
 األزمات

0.651** 0.000 

 0.000 **0.699 سيف والطمبةينشر ثقافة التعاوف بيف المدرّ  8

يكوف عمى اتصاؿ دائـ ومباشر مع الجيات الرسمية إليجاد الحموؿ المناسبة  9
 لألزمة عند حدوثيا

0.614** 0.000 

 0.000 **0.749 ألفراد المدرسة لمواجية األزمات التي قد تواجييـ اً تدريبي اً يصمـ برنامج 10

 0.000 **0.765 ع لحدوث األزمةتوقّ مسيناريو  تجارب عممية لكؿّ جري ي 11

 0.000 **0.707 ع حدوث أزمةؿ عمى توقّ رات التي قد تدّ يرصد كافة المؤشّ  12

 0.000 **0.702 أزمة نشوبي إلى غرات التي قد تؤدّ الثّ  يعمؿ عمى سدّ  13

 أثناء حدوثهافي زمات المدارس إلدارة األ  يريي> درجة ممارسة مدالمحور الثان
 0.000 **0.746 مع فريؽ إدارة األزمات فورياً  يعقد اجتماعاً  14

 0.000 **0.748 ص مختمؼ جوانب األزمة و أبعادىايشخّ  15

 0.000 **0.758 ع األدوار حسب الخبراتيوزّ  16

 0.000 **0.788 د درجة خطورة األزمة ومدى تطورىايحدّ  17

 0.000 **0.717 لمتعامؿ مع األزمة. محدداّ  زمنياّ  يضع برنامجاّ  18

 0.000 **0.751 د درجة استعداد المدرسة لألزمة .يحدّ  19

 0.000 **0.609 يف أو الطمبةالمعّممب لـو يتجنّ  20
 0.000 **0.770 لمتعامؿ مع األزمة .وتحميميا تحميؿ البدائؿ المتاحة  يعمؿ عمى 21

 0.000 **0.791 لمناسب .في الوقت االمناسب يتخذ القرار  22

 0.000 **0.743 خذ لمواجية األزمة.ع مف القرار المتّ بة والعائد المتوقّ د التكمفة المترتّ يحدّ  23

 0.000 **0.776 في المدرسة . وقعتنتائج األزمات السابقة التي  يرجع إلى 24

 0.000 **0.761 أثناء األزمة .في ب األولويات التي يجب تنفيذىا يرتّ  25

 0.000 **0.757 صورة األزمة طالعيـ عمىيتواصؿ مع جيات االختصاص ال 26

 0.000 **0.726 يشارؾ المدير أولياء األمور في إيجاد حموؿ لألزمة 27
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 0.000 **0.769 ر المواـز المناسبة لمواجية األزمةيوفّ  28

 االمدارس إلدارة األزمات بعد حدوثه يريالمحور الثالث> درجة ممارسة مد
 0.000 **0.751 لألزمات بػأنواعيا التي يمكف أف تحدث في المدرسة. مستقبمياً  يضع تصوراً  29

 0.000 **0.768 مف ذوي الخبرة والكفاءة إلدارة األزمات. متجدداً  مدرسياً  يكوف فريقاً  30

 0.000 **0.751 ب المدرسة بعض األزمات.يضع قاعدة بيانات ومعمومات تجنّ  31

 0.000 **0.759 المختمفة. المدرسّيةلمتعامؿ مع األزمات  إرشادياً  الً يعد دلي 32

رؽ واألساليب ينشر ثقافة إدارة األزمات بيف المدرسيف والطمبة بكافة الطّ  33
 الممكنة والمتاحة .

0.727** 0.000 

 0.000 **0.730 وتعرقؿ تقدميـ حؿ األزمات التي تواجييـعمى ز العامميف في المدرسة يحفّ  34

 0.000 **0.794 األساليب المتبعة في إدارة األزمات.عمى بادلة لمتعرؼ زيارات متجري ي 35

ؿ ما يتعمؽ بإدارة األزمات كّ  يتضمفّ  لكترونيّ إيعمؿ عمى إنشاء موقع  36
 .المدرسّية

0.743** 0.000 

 0.000 **0.771 ؼ المصادر التكنولوجية في رصد اإلجراءات واألعماؿ اإلداريةيوظّ  37

 0.000 **0.775 يعمؿ عمى حصر جميع االرتدادات لألزمة 38

 0.000 **0.783 فيا األزمةفسية التي قد تخمّ غوط النّ لمتقميؿ مف الضّ جاىدًا يسعى  39

 0.000 **0.797 األزمة تقييـ أداء جميع المتعاونيف في حؿّ  40
 ( 0.05االرتباط ذا داللة إحصائية عند المستوى ) *  تعني أفّ 

 (0.01ف االرتباط ذا داللة إحصائية عند المستوى )**  تعني أّ 

مع جميع فقرات الدراسة تحظى بدرجات ذات داللة إحصائية  ابؽ أفّ مف الجدوؿ السّ  ضحيتّ         

ًا مف ع بدرجة كبيرة جدّ فقرات الدراسة تتمتّ  ية ليا في مجاالت الدراسة، مما يشير إلى أفّ الدرجة الكمّ 

 وضعت لقياسو.  اصالحة لم وأنيا ،دؽالصّ 
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 ثبات أداة الدراسة>

ـ            Cronbach'sمف ثبات أداة الدراسػة باستخداـ معادلة الثبات )كرونباخ ألفػا  التحّقؽ ت

Alpha ّـ  ، حيػث ( لالتسػاؽ الداخمي كما ىو  الكمّيةوالدرجة  االستبانةعمى محاور حساب قيمة )ألفا(  ت

 موضح في الجدوؿ اآلتي:

 >(5دول )ج
 ( بين جميع الفقرات مجتمعةCronbach's Alphaمعامل التساق الداخمي )كرونباخ ألفا  

 المعيار
 

قيمة معامل  
الثبات 

 )كرونباخ ألفا(

عدد 
 الفقرات

 13 0.916 المدارس إلدارة األزمات قبل حدوثها يريالمحور األول> درجة ممارسة مد
 15 0.939 أثناء حدوثهافي دارس إلدارة األزمات الم يريالمحور الثاني> درجة ممارسة مد

 12 0.935 المدارس إلدارة األزمات بعد حدوثها يريسة مدالمحور الثالث> درجة ممار 
 40 0.972 ةيالكم  الدرجة 

 يريتناوؿ )درجة ممارسة مدكرونباخ عمى المحور الذي يقيمة ألفا  ابؽ أفّ مف الجدوؿ السّ  ضحيتّ 

كرونباخ عمى المحور الذي قيمة ألفا  (. وأفّ 0.916ات قبؿ حدوثيا( قد بمغت )المدارس إلدارة األزم

قيمة  (. وأفّ 0.939أثناء حدوثيا( قد بمغت )في المدارس إلدارة األزمات  يريتناوؿ )درجة ممارسة مدي

د المدارس إلدارة األزمات بعد حدوثيا( ق يرياوؿ )درجة ممارسة مدر كرونباخ عمى المحور الذي يتنألفا 

 (. 0.972قد بمغت ) كرونباخ لألداة ككؿّ (. كما أف قيمة ألفا 0.935بمغت )

جدًا مف االتساؽ  كبيرةً  ىناؾ درجةً  أفّ عمى ؿ ا يدً ، ممً قيمة ألفا كانت مرتفعةً  ا سبؽ أفّ ممّ ُيمحظ 

ويمكف  ،درجة عالية مف الثباتع بأداة الدراسة تتمتّ  عمى ذلؾ فإفّ  بيف فقرات الدراسة، وبناءً  الداخميّ 

 .تطبيقيا عمى عينة الدراسة ألغراض البحث العمميّ 
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 إجراءات الدراسة> 

 اتيا. فرضيّ يتيا و وأىدافيا وأىمّ تحديد مشكمة الدراسة  .1

 ابقة. راسات السّ الدّ و  عرض اإلطار النظريّ  .2

 تحديد مجتمع الدراسة واختيار أفراد عينة الدراسة.  .3

 األساليب اإلحصائية المناسبة. اختيار (، و االستبانةاد أدوات الدراسة )إعد .4

 تدويف البيانات. عمى أفراد عينة الدراسة و  االستبانةتوزيع  .5

 دالالتيا. ات والحصوؿ عمى النتائج و االستبانتحميؿ بيانات  .6

 .والمقترحات وتقديـ التوصيات وتفسيرىا، عرض االستنتاجات .7

 ة>المعالجة اإلحصائي  

ـ   سة،رالإلجابة عف أسئمة الد        ، حيث (SPSSبرنامج ) عف طريؽ حميؿ اإلحصائيّ استخداـ التّ  ت

ـ   طات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لمعرفة مدى ؿ في المتوسّ المتمثّ ، الوصفيّ استخداـ اإلحصاء  ت

ـ  في محافظة الخميؿ، كما  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةممارسة إدارة األزمات  استخداـ  ت

((T-test  ميؿ التبايف األحاديّ تحو (One Way Anovaل ) معرفة فيما إذا كانت ىناؾ فروؽ في

، المدرسة رمدي، جنس المعّمـرات )جنس متغيّ إلى  تعزى المدرسّيةطات تقدير درجة إدارة األزمات متوسّ 

 ، سنوات الخبرة(.عدد طمبة المدرسةنوع المدرسة، 
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 الفصل الرابع

 (نتائج الدراسة)

 تمييد 

  الرئيس. ّسؤاؿالنتائج 

  األوؿ. الفرعيّ  الّسؤاؿنتائج 

 الثاني. الفرعيّ  الّسؤاؿ نتائج 

 الثالث. الفرعيّ  الّسؤاؿ نتائج 

 الرابع. الفرعيّ  الّسؤاؿ نتائج 

 األولى. الفرضّية نتائج -

 .الثانية الفرضّية نتائج -

 .ثالثةال الفرضّية نتائج -

 .رابعةال الفرضّية نتائج -

 .خامسةال الفرضّية نتائج -
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 تمهيد>

 ات. عف أسئمة الدراسة، واختبارات الفرضيّ  باإلجابةقة مف ىذا الفصؿ عرض النتائج المتعمّ يتضّ         

 ه>والذي نص   الرئيس الس ؤال نتائج 
في محافظة الخميل من  الحكومي ةلدى مديري المدارس  المدرسي ةما درجة ممارسة إدارة األزمات 

 ين؟المعم موجهة نظر 

ـ   الّسابؽ الّسؤاؿبة عف لإلجا         لمدرجات  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ت
 في محافظة الخميؿ الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةدرجة ممارسة إدارة األزمات حوؿ  الكّمّية

وذلؾ كما ىو موضح  العامة، الكّمّيةالدرجة و ( ىاوبعد حدوث األزمة وفي أثنائياقبؿ ) ةلممحاور الثالث
 :اآلتيفي الجدوؿ 

  >(6جدول )
لدى مديري  المدرسي ةحول درجة ممارسة إدارة األزمات  الكم ي ةطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمدرجات المتوس  

 العامة الكم ي ةوالدرجة  )قبل حدوث األزمة وفي أثنائها وبعدها(في محافظة الخميل  الحكومي ةالمدارس 

 المرحمة المجال
المتوسط 
 الحسابي  

النحراف 
 المعياري  

 الدرجة

  المدرسي ةدرجة ممارسة إدارة األزمات 

في  الحكومي ةلدى مديري المدارس 
محافظة الخميل من وجهة نظر 

 ينالمعم م

 مرتفعة 0.612 3.851 قبل حدوث األزمة

 مرتفعة 0.631 3.826 أثناء حدوث األزمةفي 

 مرتفعة 0.671 3.676 بعد حدوث األزمة

 مرتفعة 0.596 3.784 الكم ي ةالدرجة 

درجة ممارسة إدارة حوؿ يف المعّممالستجابة  الكّمّية رجاتدّ ال أفّ  الّسابؽيتضح مف الجدوؿ         

)قبؿ  ةعمى المحاور الثالث في محافظة الخميؿ الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةاألزمات 
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مرتفعة وفؽ مقياس الدراسة، مع  درجة ( وىي3.78قد بمغت ) ا وبعدىا(حدوث األزمة وفي أثنائي

 (.   0.596)يساوي  انحراؼ معياريّ 

دارة إلفي محافظة الخميؿ  الحكومّيةمديري المدارس  اتممارسأف  اً بيف الجدوؿ أيضّ يو         

وانحراؼ  ،(3.85) حسابيّ  بمتوّسط درجةحظيت بأعمى  قد قبل حدوث األزمة المدرسّيةاألزمات 

في محافظة الخميؿ إلدارة األزمات  الحكومّيةممارسات مديري المدارس يمييا  (.0.612)قدره  معياريّ 

انحراؼ ب( 3.83) ابيّ ػالحس ، حيث كاف المتوسطّ وبدرجة مرتفعة أيضاً  مةحدوث األز  أثناء المدرسّية

دارة األزمات إلمحافظة الخميؿ في  الحكومّيةمديري المدارس  اتممارسا . أمّ (0.631)قدره  معياريّ 

(، 3.68ليا ) ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ  أيضًا بدرجة مرتفعة،فقد حظيت  حدوث األزمة بعد المدرسّية

  .(0.671)قدره  بانحراؼ معياريّ 

دارة األزمات إلفي محافظة الخميؿ  الحكومّيةأف ممارسات مديري المدارس ّمما سبؽ نستنج         

مديري  وبعدىا(، وىذا يعني أفّ يا في أثنائو قبميا ا بيف مراحؿ إدارة األزمة )فض وتيرتيا متنخ المدرسّية

 .وتتناقص ىذه القدرة بعد انتياء األزمة ،المدارس لدييـ القدرة عمى إدارة األزمة قبؿ حدوثيا

  ه>والذي نص   األول الفرعي   الس ؤالنتائج 

في محافظة الخميل قبل  الحكومي ةمديري المدارس لدى  المدرسي ةما درجة ممارسة إدارة األزمات 

 ين؟المعم محدوث األزمة من وجهة نظر 

ـ   الّسابؽ الّسؤاؿلإلجابة عف          طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استخراج المتوسّ  ت

محافظة الخميؿ في  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةالدراسة حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات 

 :اآلتيح في الجدوؿ ية لبياف أبرزىا، وذلؾ كما ىو موضّ قبؿ حدوث األزمة مرتبة حسب األىمّ 
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 >(9جدول )
 المدرسي ةطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات الدراسة حول درجة ممارسة إدارة األزمات المتوس  

 يةبة حسب األهم  مرت   ،وث األزمةفي محافظة الخميل قبل حد الحكومي ةلدى مديري المدارس 

الرقم في  الترتيب
المتوسط  الفقرات الستبانة

 الحسابي
النحراف 
 الدرجة المعياري

1 9 
ة إليجاد الحموؿ يكوف عمى اتصاؿ دائـ ومباشر مع الجيات الرسميّ 

 المناسبة لألزمة عند حدوثيا
 مرتفعة 0.813 4.15

 مرتفعة 0.768 4.06 ة في إدارة األزماتالّسابقيستفيد مف التجارب والخبرات  5 2
 مرتفعة 0.748 4.02 يبني قاعدة بيانات شاممة عف المدرسة 1 3

4 7 
يتعاوف مع المجتمع المحمي في إيجاد الحموؿ المناسبة في حاؿ وقوع 

 األزمات
 مرتفعة 0.864 4.02

 مرتفعة 0.880 3.97 مف األعضاء ذوي الخبرة والميارة لمواجية األزمات د فريقاً يعّ  6 5
 مرتفعة 0.965 3.94 رسيف والطمبةينشر ثقافة التعاوف بيف المدّ  8 6
 مرتفعة 0.803 3.89 إجراءات وقائية لألزمات قبؿ حدوثياب قـوي 2 7
 مرتفعة 0.831 3.84 أزمة نشوبيعمؿ عمى سد الثغرات التي قد تؤدي إلى  13 8
 مرتفعة 0.849 3.75 يتنبأ بالمشكالت وبناء حموؿ مسبقة ليا 3 9
 مرتفعة 0.878 3.68 يخصص موازنة جانبية لمحاالت الطارئة في المدرسة 4 10
 مرتفعة 0.906 3.68 حدوث أزمة إمكانيةفة المؤشرات التي قد تدؿ عمى يرصد كا 12 11

12 10 
ألفراد المدرسة لمواجية األزمات التي قد  اً تدريبي اً يصمـ برنامج

 تواجييـ
طةمتوسّ  1.006 3.61  

 متوّسطة 0.965 3.45 ع لحدوث األزمةتوقّ معممية لكؿ سيناريو  يجري تجارب 11 13
 مرتفعة 0.612 3.85 الكم ي ةالدرجة 

يف حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات المعّممأف درجات استجابة  الّسابؽيتضح مف الجدوؿ         

 ،ؿ قبؿ حدوث األزمة كانت غالبيتيا مرتفعةً في محافظة الخمي الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّية

 معياريّ ( وىي مرتفعة وفؽ مقياس الدراسة، مع انحراؼ 3.85ليا ) الكّمّيةوقد بمغت الدرجة 

(0.612   .) 
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في محافظة وأبرزىا  الحكومّيةممارسات مديري المدارس  أىـّ  أفّ  الّسابؽويتبيف مف الجدوؿ         

( التي حظيت بأعمى 9ورد في الفقرة ) ما قبؿ حدوث األزمة ىو سّيةالمدر الخميؿ إلدارة األزمات 

ة إليجاد عمى اتصاؿ دائـ ومباشر مع الجيات الرسميّ  )يكوف في ىذا المحور، وىي المتوّسطات

(. يمييا ما 0.813) معياريّ ( وانحراؼ 4.15) حسابيّ  بمتوّسطالحموؿ المناسبة لألزمة عند حدوثيا(، 

ة في إدارة األزمات(، حيث كاف الّسابق)يستفيد المدير مف التجارب والخبرات  ىيو ( 5) ورد في الفقرة

)يبني  ي( وى1(. يمييا ما ورد في الفقرة )0.768) معياريّ ( بانحراؼ 4.06) ط الحسػابيّ المتوسّ 

 معياريّ ( بانحراؼ 4.02) ط الحسػابيّ المدير قاعدة بيانات شاممة عف المدرسة(، حيث كاف المتوسّ 

(0.748.) 

 وىي( 11لدى أفراد العينة عمى الفقرة ) الحسابية عمى ىذا المحور المتوّسطاتوقد كانت أدنى         

 معياريّ (، وانحراؼ 3.45) حسابيّ  بمتوّسطلكؿ سيناريو متوقع لحدوث األزمة(،  تجارب عمميةً  جري)ي

راد المدرسة لمواجية األزمات ألف اً تدريبي اً ـ برنامج( وىي )يصمّ 10، وفقرة )متوّسطةوبدرجة  (0.965)

 .متوّسطة(، وىي بدرجة 1.006) معياريّ ( وانحراؼ 3.61) حسابيّ  بمتوّسطالتي قد تواجييـ(، 

 ه>والذي نص   الثاني الفرعي   الس ؤال نتائج 

في محافظة الخميل أثناء  الحكومي ةلدى مديري المدارس  المدرسي ةما درجة ممارسة إدارة األزمات 

 ين؟المعم من وجهة نظر حدوث األزمة م

ـ   الّسابؽ الّسؤاؿلإلجابة عف          ة لفقرات معياريّ الحسابية واالنحرافات ال المتوّسطاتاستخراج  ت

في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةالدراسة حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات 

 :اآلتيح في الجدوؿ بياف أبرزىا، وذلؾ كما ىو موضّ ية لحسب األىمّ  مرتبةً  ،أثناء حدوث األزمةفي 

 :(:جدول )
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 المدرسي ةة لفقرات الدراسة حول درجة ممارسة إدارة األزمات معياري  الحسابية والنحرافات ال المتوس طات
 يةبة حسب األهم  أثناء حدوث األزمة مرت  في في محافظة الخميل  الحكومي ةلدى مديري المدارس 

في الرقم  الترتيب
ط المتوس   الفقرات الستبانة

 الحسابي  
النحراف 

 الدرجة معياري  ال

 مرتفعة 0.831 4.05 يشارؾ المدير أولياء األمور في إيجاد حموؿ لألزمة 27 1
 مرتفعة 0.846 4.01 مع فريؽ إدارة األزمات فورياً  يعقد اجتماعاً  14 2
 مرتفعة 0.808 4.00 مةاألز  صورةطالعيـ عمى يتواصؿ مع جيات االختصاص إل 26 3
 مرتفعة 0.856 3.93 والقدرات يوزع األدوار حسب الخبرات 16 4
 مرتفعة 0.785 3.88 د درجة خطورة األزمة ومدى تطورىايحدّ  17 5

6 
 

25 
 مرتفعة 0.787 3.88 أثناء األزمة .في يرتب األولويات التي يجب تنفيذىا 

 مرتفعة 0.752 3.84 ص مختمؼ جوانب األزمة و أبعادىايشخّ  15 7
 مرتفعة 0.847 3.83 ة التي حدثت في المدرسة .الّسابقيرجع إلى نتائج األزمات  24 8
 مرتفعة 0.855 3.83 ر المواـز المناسبة لمواجية األزمةيوفّ  28 9
 مرتفعة 0.841 3.81 في الوقت المناسب .المناسب يتخذ القرار  22 10
 مرتفعة 0.784 3.78 لمتعامؿ مع األزمة . وتحميميا احةالبدائؿ المت يعمؿ عمى دراسة 21 11
 مرتفعة 0.865 3.73 لمتعامؿ مع األزمة. محدداً  زمنياً  يضع برنامجاً  18 12
 مرتفعة 0.866 3.71 د درجة استعداد المدرسة لألزمة .يحدّ  19 13

14 23 
 خذ لمواجيةع مف القرار المتّ بة والعائد المتوقّ د التكمفة المترتّ يحدّ 

 األزمة.
 مرتفعة 0.873 3.71

 متوّسطة 1.092 3.43 مبةالطّ يف و المعّممب لـو يتجنّ  20 15
 مرتفعة 0.631 3.83 الكم ي ةالدرجة 

يف حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات المعّمماستجابة أف درجات  الّسابؽح مف الجدوؿ تضّ ي        

أثناء حدوث األزمة كانت غالبيتيا في الخميؿ في محافظة  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّية

 معياريّ ( وىي مرتفعة وفؽ مقياس الدراسة، مع انحراؼ 3.83ليا ) الكّمّيةوقد بمغت الدرجة  ،مرتفعة

(0.631  .) 
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في محافظة الخميؿ  الحكومّيةأف أبرز ممارسات مديري المدارس  أيضاً  الّسابؽويتبيف مف الجدوؿ 

)يشارؾ المدير أولياء  وىي( 27) ورد في الفقرة ما أثناء حدوث األزمة ىوفي  ةالمدرسيّ إلدارة األزمات 

(. 0.931) قدره معياريّ ( وانحراؼ 4.05)يساوي  حسابيّ  بمتوّسطاألمور في إيجاد حموؿ لألزمة(، 

مع فريؽ إدارة األزمات(، حيث كاف  فورياً  )يعقد المدير اجتماعاً  وىي( 14يمييا ما ورد في الفقرة )

)يتواصؿ  وىي( 26)ي الفقرة (. يمييا ما ورد ف0.846) معياريّ ( بانحراؼ 4.01) ط الحسػابيّ متوسّ ال

( 4.0) الحسابيّ  المتوّسط(، حيث كاف إلطالعيـ عمى مجريات األزمةالمدير مع جيات االختصاص 

 (. 0.808) معياريّ بانحراؼ 

المدير لـو  يتجّنب) ي( وى20) مى الفقرةلدى أفراد العينة ع وقد كانت أدنى درجات االستجابة        

 .متوّسطةوىي بدرجة  (1.092) معياريّ (، وانحراؼ 3.43) حسابيّ  بمتوّسطيف أو الطمبة(، المعّمم

 هوالذي  الثالث الفرعي   الس ؤال نتائج  >نص 

في محافظة الخميل بعد  الحكومي ةلدى مديري المدارس  المدرسي ةما درجة ممارسة إدارة األزمات 

 ين؟المعم مدوث األزمة من وجهة نظر ح

ـ   الّسابؽ الّسؤاؿلإلجابة عف          ة لفقرات معياريّ ة واالنحرافات الالحسابيّ  اتالمتوّسطاستخراج  ت

في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةالدراسة حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات 

 :آلتياح في الجدوؿ ىمية لبياف أبرزىا، وذلؾ كما ىو موضً حسب األ مرتبةً  ،بعد حدوث األزمة

 >(;جدول )
 المدرسي ةة لفقرات الدراسة حول درجة ممارسة إدارة األزمات معياري  ة والنحرافات الالحسابي   اتالمتوس ط

 يةحسب األهم   ،في محافظة الخميل بعد حدوث األزمة مرتبةً  الحكومي ةلدى مديري المدارس 

رقم في ال الترتيب
 المتوس ط الفقرات الستبانة

 الحسابي  
النحراف 

 الدرجة معياري  ال

 مرتفعة 0.848 3.79مستقبميا لألزمات بػأنواعيا التي يمكف أف تحدث في  راً يضع تصوّ  29 1
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 المدرسة.
 مرتفعة 0.812 3.78 األزمة أداء جميع المتعاونيف في حؿّ  يقّيـ 40 2

3 34 
وتعرقؿ  األزمات التي تواجييـ ة لحؿّ يحفز العامميف في المدرس

 تقدميـ
 مرتفعة 0.882 3.78

4 33 
رسيف والطمبة بكافة الطرؽ ينشر ثقافة إدارة األزمات بيف المدّ 

 واألساليب الممكنة والمتاحة .
 مرتفعة 0.836 3.74

 مرتفعة 0.919 3.70 مف ذوي الخبرة والكفاءة إلدارة األزمات. متجدداً  مدرسياً  يكوف فريقاً  30 5

6 35 
بعة في إدارة لمتعرؼ إلى األساليب المتّ  متبادلةً  زياراتٍ  يجري

 األزمات.
 مرتفعة 0.905 3.69

 مرتفعة 0.858 3.67 فسية التي قد تخمفيا األزمةغوط النّ يسعى لمتقميؿ مف الضّ  39 7
 مرتفعة 0.916 3.67 يوظؼ المصادر التكنولوجية في رصد اإلجراءات واألعماؿ اإلدارية 37 8
 متوّسطة 0.876 3.64 ب المدرسة بعض األزمات.يضع قاعدة بيانات ومعمومات تجنّ  31 9
 متوّسطة 0.809 3.63 يعمؿ عمى حصر جميع االرتدادات لألزمة 38 10
 متوّسطة 0.920 3.53 المختمفة. المدرسّيةلمتعامؿ مع األزمات  إرشادياً  دليالً  يعدّ  32 11

12 36 
بإدارة  يتعّمؽما  كؿّ  يتضّمف إلكترونيّ وقع يعمؿ عمى إنشاء م

 .المدرسّيةاألزمات 
 متوّسطة 0.989 3.48

 مرتفعة 0.671 3.68 الكم ي ةالدرجة 

يف حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات المعّممدرجات استجابة  أفّ  الّسابؽمف الجدوؿ  يّتضح        

 ،دوث األزمة كانت غالبيتيا مرتفعةخميؿ بعد حفي محافظة ال الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّية

 معياريّ ( وىي مرتفعة وفؽ مقياس الدراسة، مع انحراؼ 3.68ليا ) الكّمّيةوقد بمغت الدرجة 

(0.671  .) 

في  وأبرزىا الحكومّيةأىـ ممارسات مديري المدارس  أفّ أيضًا  الّسابؽف مف الجدوؿ ويتبيّ         

)يضع ي( وى29ورد في الفقرة )ما بعد حدوث األزمة ىو  المدرسّيةت محافظة الخميؿ إلدارة األزما

( 3.79) حسابيّ  بمتوّسطتحدث في المدرسة(،  أفّ لألزمات بػأنواعيا التي يمكف  مستقبمياً  تصوراً المدير 

ـ أداء جميع المتعاونيف في حؿ يّ )يقي( وى40(. يمييا ما ورد في الفقرة )0.848) معياريّ وانحراؼ 
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 (. يمييا ما ورد في الفقرة0.812) معياريّ ( بانحراؼ 3.78) الحسابيّ  المتوّسطحيث كاف األزمة(، 

 المتوّسط( وىو أنو )يحفز المدير العامميف في المدرسة لحؿ األزمات التي تواجييـ(، حيث كاف 34)

 (0.882) معياريّ ( بانحراؼ 3.78) الحسابيّ 

)يعمؿ المدير عمى  وىي( 36) اد العينة عمى الفقرةبة لدى أفر وقد كانت أدنى درجات االستجا        

(، 3.48) حسابيّ  بمتوّسط(، المدرسّيةبإدارة األزمات  يتعّمؽما  كؿّ  يتضّمف إلكترونيّ إنشاء موقع 

لمتعامؿ مع األزمات  إرشادياً ( وىي )يعد دلياًل 32، يمييا ما ورد في الفقرة )(0.989) معياريّ وانحراؼ 

، متوّسطة( وىي بدرجة 0.989قدره ) معياريّ ( وانحراؼ 3.53) حسابيّ  بمتوّسطالمختمفة(  المدرسّية

 حسابيّ  بمتوّسط( وىي )يعمؿ عمى حصر جميع االرتدادات لألزمة( 38يمييا ما ورد في الفقرة )

 .متوّسطة( وىي بدرجة 0.809) معياريّ ( وانحراؼ 3.63)

 هوالذي  الرابع الفرعي   الس ؤال نتائج  >نص 

إدارة األزمات  متوس طات( في α≤0.05وق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )هل توجد فر 

ين تعزى إلى المعم مفي محافظة الخميل من وجهة نظر  الحكومي ةلدى مديري المدارس  المدرسي ة

، نوع المدرسة، عدد طمبة المدرسة، مدير المدرسة، جنس المعم م> )جنس اآلتيةالمتغيرات المستقمة 

 الخبرة(؟سنوات 

 ى النحو اآلتي:اآلتية عم الصفرية اتالفرضيّ  نتائجمت الباحثة دق الّسابؽ الّسؤاؿلإلجابة عف 

 عمى> التي تنص   األولى الفرضي ةنتائج 

تقديرات أفراد  متوس طات بين( α≤0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ))

في محافظة الخميل تعزى إلى  الحكومي ةلدى مديري المدارس  ةالمدرسي  دارة األزمات عينة الدراسة إل

 .(المعم مجنس 
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( لمفػػػػروؽ فػػػػي T-testة اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة اختبػػػػار ت )الّسػػػػابق الفرضػػػػّية صػػػػّحةلمتحقػػػػؽ مػػػػف         

فػي محافظػة الخميػؿ تعػزى إلػى  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةميارة إدارة األزمات  متوّسطات

 لؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي:، وذّمـالمعجنس 

 >(10جدول )
بين متوس طات تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسي ة لدى ( لمفروق T-testنتائج اختبار ت ) 

 .المعم متعزى إلى جنس  كومي ة في محافظة الخميلمديري المدارس الح

 المقياس
جنس 
 المعم م

 العدد
 المتوس ط
 الحسابي  

النحراف 
 معياري  ال

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الدللة 
 اإلحصائية

 قبل حدوث األزمة
 0.586 3.851 104 أنثى

0.017 201 0.987 
 0.642 3.850 99 ذكر

 أثناء حدوث األزمةفي 
 0.594 3.852 104 أنثى

0.597 201 0.551 
 0.669 3.799 99 ذكر

 بعد حدوث األزمة
 0.647 3.741 104 أنثى

1.414 201 0.159 
 0.692 3.608 99 ذكر

 الكم ي ةالدرجة 
 0.573 3.815 104 أنثى

0.745 201 0.457 
 0.621 3.752 99 ذكر

درجة قيمة الداللة اإلحصائية المقابمة لمقياس الدراسة حوؿ  أفّ  الّسابؽدوؿ ػيتبيف مف الج        

حدوث  قبؿ)في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  ّيةالمدرسممارسة ميارة إدارة األزمات 

(، 0.551(، )0.987قد بمغت ) الكّمّيةوكذلؾ الدرجة  حدوث األزمة (ىابعدوفي أثنائيا و ، األزمة

، الفرضّية(، وىذه النتيجة تعني قبوؿ 0.05( عمى الترتيب، وجميعيا أكبر مف )0.457(، )0.159)

ميارة إدارة  متوّسطات ( فيα≤0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذاأي أنو 

، مما يدؿ المعّمـفي محافظة الخميؿ تعزى إلى جنس  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةاألزمات 



004 
 

درجة ممارسة ميارة إدارة األزمات الذكور ال يختمفوف عف اإلناث في وجيات نظرىـ حوؿ  يفالمعّمم أفّ 

 )قبؿ حدوث األزمة، وفي أثنائيا وبعدىا(في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  درسّيةالم

 .عموماً 

 >التي تنص عمى الثانية الفرضي ةنتائج 

بين متوس طات تقديرات أفراد ( α≤0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ))

ة لدى مديري المدارس الحكومي ة في محافظة الخميل تعزى إلى عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسي  

 .المدرسة( مديرجنس 

( لمفػػػػروؽ فػػػػي T-testة اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة اختبػػػػار ت )الّسػػػػابق الفرضػػػػّية صػػػػّحةؽ مػػػػف لمتحقّػػػػ        

فػي محافظػة الخميػؿ تعػزى إلػى  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةميارة إدارة األزمات  متوّسطات

 ، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي: المدرسة مدير نسج

 >(33جدول )
بين متوس طات تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسي ة لدى ( لمفروق T-testنتائج اختبار ت ) 

 .مدير المدرسةجنس مديري المدارس الحكومي ة في محافظة الخميل تعزى إلى 

 المقياس

جنس 

مدير 

 المدرسة

 العدد
 المتوّسط

 الحسابيّ 

االنحراف 

 معياريّ ال

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 قبل حدوث األزمة
 0.604 3.833 111 ذكر

-0.450 201 0.653 

 0.625 3.872 92 أنثى

 أثناء حدوث األزمةفً 
 0.632 3.825 111 ذكر

-0.041 201 0.967 

 0.633 3.828 92 أنثى

 عد حدوث األزمةب
 0.677 3.719 111 ذكر

1.000 201 0.319 

 0.664 3.624 92 أنثى
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ةالدرجة  ٌّ  الكلّ
 0.600 3.792 111 ذكر

0.206 201 0.837 

 0.595 3.775 92 أنثى

درجة قيمة الداللة اإلحصائية المقابمة لمقياس الدراسة حوؿ  أفّ  الّسابؽدوؿ ػيتبيف مف الج        

)قبؿ حدوث في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةيارة إدارة األزمات ممارسة م

(، 0.967(، )0.653قد بمغت ) الكّمّيةوكذلؾ الدرجة حدوث األزمة وفي أثنائيا وبعدىا( األزمة

 ،الفرضّية(، وىذه النتيجة تعني قبوؿ 0.05( عمى الترتيب، وجميعيا أكبر مف )0.837(، )0.319)

ميارة إدارة  متوّسطات ( فيα≤0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أي أنو 

، مدير المدرسة جنسفي محافظة الخميؿ تعزى إلى  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةاألزمات 

رسة ميارة إدارة الذكور ال يختمفوف عف المديرات اإلناث حوؿ درجة مما المديريف أفّ  عمى ا يدؿّ ممّ 

 )قبؿ حدوث األزمة، وفي أثنائيا وبعدىا(محافظة الخميؿ في  المعّمـمف وجية نظر  المدرسّيةاألزمات 

 بشكؿ عاـ.

 >عمى التي تنص   الثالثة الفرضي ةنتائج 

بين متوس طات تقديرات أفراد ( α≤0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )) 

إلدارة األزمات المدرسي ة لدى مديري المدارس الحكومي ة في محافظة الخميل تعزى إلى  عينة الدراسة

 .(نوع المدرسة

( لمفػػػػروؽ فػػػػي T-testة اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة اختبػػػػار ت )الّسػػػػابق الفرضػػػػّية صػػػػّحةلمتحقػػػػؽ مػػػػف         

الخميػؿ تعػزى إلػى فػي محافظػة  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةميارة إدارة األزمات  متوّسطات

 نوع المدرسة، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي: 

 :(21جدول )
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بين متوس طات تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسي ة لدى ( لمفروق T-testنتائج اختبار ت ) 
 نوع المدرسة. مديري المدارس الحكومي ة في محافظة الخميل تعزى إلى

 المقياس
نوع 
 سةالمدر 

 العدد
 المتوس ط
 الحسابي  

النحراف 
 معياري  ال

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 ةالحري  

الدللة 
 اإلحصائية

 قبل حدوث األزمة
 0.634 3.861 108 أساسي

0.259 201 0.796 
 0.590 3.839 95 ثانوي

 أثناء حدوث األزمةفي 
 0.622 3.877 108 أساسي

1.225 201 0.222 
 0.638 3.769 95 ثانوي

 بعد حدوث األزمة
 0.682 3.698 108 أساسي

0.501 201 0.617 
 0.661 3.651 95 ثانوي

 الكم ي ةالدرجة 
 0.599 3.812 108 أساسي

0.707 201 0.480 
 0.595 3.753 95 ثانوي

درجة قيمة الداللة اإلحصائية المقابمة لمقياس الدراسة حوؿ  أفّ  الّسابؽدوؿ ػيتبيف مف الج        

)قبؿ حدوث في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةممارسة ميارة إدارة األزمات 

( 0.480(، )0.617(، )0.222(، )0.796قد بمغت ) الكّمّيةوكذلؾ الدرجة  وفي أثنائيا وبعدىا( األزمة

 أنو ال توجد فروؽ، بمعنى ةالفرضيّ (، وىذه النتيجة تعني قبوؿ 0.05عمى الترتيب، وجميعيا أكبر مف )

لدى  المدرسّيةميارة إدارة األزمات  متوّسطات ( فيα≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في  يفالمعّمم أفّ عمى  وىذا يدؿّ  .نوع المدرسةفي محافظة الخميؿ تعزى إلى  الحكومّيةمديري المدارس 

درجة ممارسة حوؿ  الثانوّيةمعممي المدارس  المدارس األساسية ال يختمفوف في وجيات نظرىـ عف

)قبؿ حدوث األزمة، في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةميارة إدارة األزمات 

. وفي أثنائيا وبعدىا(  عمى وجو العمـو
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 >عمى التي تنص   الرابعة الفرضي ةنتائج 

بين متوس طات تقديرات أفراد ( α≤0.05ة )ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدلل)

عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسي ة لدى مديري المدارس الحكومي ة في محافظة الخميل تعزى إلى 

 .(عدد طمبة المدرسة

( لمفػػػػروؽ فػػػػي T-testة اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة اختبػػػػار ت )الّسػػػػابق الفرضػػػػّية صػػػػّحةلمتحقػػػػؽ مػػػػف         

فػي محافظػة الخميػؿ تعػزى إلػى  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةألزمات ميارة إدارة ا متوّسطات

 عدد طمبة المدرسة، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي: 

 >(35جدول )
بين متوس طات تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسي ة لدى ( لمفروق T-testنتائج اختبار ت ) 

 عدد طمبة المدرسة.ي ة في محافظة الخميل تعزى إلى مديري المدارس الحكوم

 المقياس
عدد طلبة 

 المدرسة
 العدد

 المتوّسط

 الحسابيّ 

االنحراف 

 معياريّ ال

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 ةالحريّ 

الداللة 

 اإلحصائية

 قبل حدوث األزمة

طالب  500
 فما دوف

29 3.867 0.530 

0.154 201 0.878 
أكثر مف 

 طالب 500
174 3.848 0.626 

 أثناء حدوث األزمةفي 

طالب  500
 فما دوف

29 3.802 0.531 

-0.222 201 0.824 
أكثر مف 

 طالب 500
174 3.830 0.647 

 بعد حدوث األزمة

طالب  500
 فما دوف

29 3.670 0.539 

-0.057 201 0.954 
أكثر مف 

 طالب 500
174 3.677 0.692 
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 الكم ي ةالدرجة 

طالب  500
 ففما دو 

29 3.780 0.476 
-0.047 201 0.963 

 أكثر من

 طالب 500
174 3.785 0.615 

درجة قيمة الداللة اإلحصائية المقابمة لمقياس الدراسة حوؿ  أفّ  الّسابؽدوؿ ػيتبيف مف الج        

ث )قبؿ حدو في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةممارسة ميارة إدارة األزمات 

( 0.963(، )0.954(، )0.824(، )0.878قد بمغت ) الكّمّيةوكذلؾ الدرجة  وفي أثنائيا وبعدىا( األزمة

ال توجد فروؽ ، أي أنو الفرضّية(، وىذه النتيجة تعني قبوؿ 0.05عمى الترتيب، وجميعيا أكبر مف )

لدى  المدرسّيةزمات ميارة إدارة األ متوّسطات ( فيα≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 أفّ عمى  ا يدؿّ ممّ  ،عدد طمبة المدرسةفي محافظة الخميؿ تعزى إلى  الحكومّيةمديري المدارس 

طالب ال يختمفوف في  500)) مىال يزيد عدد طمبتيا عالتي س مدار الالذيف يعمموف في  يفالمعّمم

درجة طالب حوؿ  (500) ىتزيد أعداد طمبتيا عمالتي دارس وجيات نظرىـ عف الذيف يعمموف في الم

)قبؿ حدوث في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةممارسة ميارة إدارة األزمات 

 بشكؿ عاـ.  وفي أثنائيا وبعدىا( األزمة

 >عمى والتي تنص   الخامسة الفرضي ةنتائج 

ات تقديرات أفراد عينة بين متوس ط( α≤0.05ل توجد فروق ذات دللـة إحصائيـة عند المستوى ))

الدراسة إلدارة األزمات المدرسي ة لدى مديري المدارس الحكومي ة في محافظة الخميل تعزى إلى 

 .(سنوات الخبرة

لدى مديري  المدرسّيةحوؿ درجة ممارسة ميارة إدارة األزمات  ةالّسابق الفرضّيةالختبار         

استخرجت الباحثة  وفي أثنائيا وبعدىا( وث األزمة)قبؿ حدفي محافظة الخميؿ  الحكومّيةالمدارس 



009 
 

وات سن تغيرمجات استجابة أفرد العينة تبعًا لة لدر معياريّ ة واألعداد واالنحرافات الالحسابيّ  اتالمتوّسط

 : اآلتيالخبرة، كما في الجدوؿ 

 >(61جدول )
إدارة  ة ممارسةأفرد العينة حول درج ة، لدرجات استجابةمعياري  ة، واألعداد، والنحرافات الالحسابي   اتالمتوس ط
تعزى  وفي أثنائها وبعدها( )قبل حدوث األزمةفي محافظة الخميل  الحكومي ةلدى مديري المدارس  المدرسي ةاألزمات 

 إلى سنوات الخبرة. 

 العدد سنوات الخبرة  المقياس
 المتوس ط
 الحسابي  

 النحراف
 معياري  ال

 قبل حدوث األزمة

 0.629 3.895 37 سنوات  5مف أقؿّ 

 0.607 3.954 55 سنوات 10 – 5مف 

 0.607 3.785 111 سنوات 10أكثر مف 

 0.612 3.851 203 المجموع

 أثناء حدوث األزمةفي 

 0.592 3.853 37 سنوات  5مف أقؿّ 

 0.721 3.866 55 سنوات 10 – 5مف 

 0.598 3.798 111 سنوات 10أكثر مف 

 0.631 3.826 203 المجموع

 بعد حدوث األزمة

 0.523 3.703 37 سنوات  5أقؿ مف

 0.777 3.786 55 سنوات 10 – 5مف 

 0.656 3.613 111 سنوات 10أكثر مف 

 0.671 3.676 203 المجموع

 0.523 3.817 37 سنوات  5أقؿ مف الكم ي ةالدرجة 
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 0.661 3.869 55 سنوات 10 – 5مف 

 0.585 3.732 111 سنوات 10أكثر مف 

 0.596 3.784 203 المجموع

 (ANOVAتحميؿ التبايف األحادي ) ةالباحث تاستخدم ةالّسابق الفرضّية صّحةمف  ؽولمتحقّ         

في محافظة  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةإدارة األزمات  متوّسطاتفي فروؽ الختبار ال

  :اآلتي وؿيف في الجدػكما ىو مب ،الخميؿ تعزى إلى سنوات الخبرة

 (37جدول )
بين متوس طات تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسي ة نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق 

 سنوات الخبرة.لدى مديري المدارس الحكومي ة في محافظة الخميل تعزى إلى 

 مصدر التباين المقياس
مجموع 

 عاتالمرب  
درجات 

 يةالحر  
ط متوس  

 بعاتمر  ال
قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 قبل حدوث األزمة

 1.533 0.572 2 1.144 بيف المجموعات

  

  

0.218 

  

  

 0.373 200 74.621 داخؿ المجموعات

   202 75.765 المجموع

 أثناء حدوث األزمةفي 

 0.254 0.102 2 0.204 بيف المجموعات

  

  

0.776 

  

  

 0.400 200 80.099 داخؿ المجموعات

   202 80.303 المجموع

 بعد حدوث األزمة

 1.273 0.571 2 1.143 بيف المجموعات

  

  

0.282 

  

  

 0.449 200 89.801 داخؿ المجموعات

   202 90.944 المجموع

 0.355 1.040 0.370 2 0.740 بيف المجموعات الكم ي ةالدرجة 
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   0.355 200 71.098 داخؿ المجموعات

  202 71.838 المجموع

درجة )قيمة الداللة اإلحصائية المقابمة لمقياس الدراسة حوؿ  أفّ  الّسابؽدوؿ ػيتبيف مف الج        

)قبؿ حدوث في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةممارسة ميارة إدارة األزمات 

قد بمغت  في المدارس تعزى إلى سنوات الخبرة الكّمّيةرجة وكذلؾ الد األزمة، وفي أثنائيا وبعدىا(

(، وىذه النتيجة 0.05وىي أكبر مف ) ،( عمى الترتيب0.355(، )0.282(، )0.776(، )0.218)

في  (α≤0.05)ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصائيػة عند المستوى ، أي أنو الفرضّيةتعني قبوؿ 

في محافظة الخميؿ تعزى إلى  الحكومّيةلدى مديري المدارس  ةالمدرسيّ ميارة إدارة األزمات  متوّسطات

في  يف ال ينتج عنو اختالؼالمعّمماالختالؼ في سنوات الخبرة لدى  أفّ عمى مما يدؿ  .سنوات الخبرة

في  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةدرجة ممارسة ميارة إدارة األزمات وجيات نظرىـ حوؿ 

  .بشكؿ عاـ دوث األزمة، وفي أثنائيا وبعدىا()قبؿ حمحافظة الخميؿ 
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 تمهيد>

ـ  تائج التي مناقشة النّ  ؿفصيتناوؿ ىذا ال         ألسئمة  حميؿ اإلحصائيّ ؿ إلييا مف خالؿ التّ التوصّ  ت

 . في ضوء نتائج ىذه الدراسةوبعض المقترحات وصيات التّ  عرض إلى إضافةالدراسة، 

 ئيس>راسة الر  قة بسؤال الد  تائج المتعم  أوًل> مناقشة الن  

في  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةت "ما درجة ممارسة إدارة األزماالرئيس:  الّسؤاؿ نّص 

 لخميؿ؟". محافظة ا

لدى مديري  المدرسّيةيف حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات المعّممالستجابة  الكّمّية ةالدرج فّ إ        

( وىي 3.78قد بمغت ) )قبؿ حدوث األزمة وفي أثنائيا وبعدىا(في محافظة الخميؿ  الحكومّيةالمدارس 

عدة ، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى (0.596) معياريّ اسة، مع انحراؼ ؽ مقياس الدر فْ وَ مرتفعة 

تحت  ترزحالتي و  ،خصوصاً ائدة في فمسطيف عمومًا ومدينة الخميؿ روؼ السّ الظّ منيا:  ،أسباب

كما ظروؼ طارئة وأزمات قد تواجو المدارس،  أليّ  ا يستدعي االستعداد الدائـ والمستمرّ االحتالؿ، ممّ 

أزمة طارئة، فمف وزارة التربية والتعميـ إلى  تكامؿ األدوار لمواجية أيّ تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 

مف  مدرسة، والتي تتكامؿ مجتمعةً  كؿّ مديريات التربية في المحافظات والمدف الفمسطينية إلى إدارة 

ـّ بيا اختيار اآلجة إلى "فف اإلمداد"، كما تعزو الباحثة ىذه النتي عـ الموجستيّ خالؿ الدّ  لية التي يت

ال   فمف خالؿ المقابالت التي أجرتيا الباحثة مع بعض مديري المدارس، فقد أشاروا إلى أنو ،المديريف

ثلية تعييف و  ،بخمس سنوات خبرة في مجاؿ التدريس إلدارة قبؿ المرور عمى األقؿّ إلى ايصؿ الشخص 

، واالعتماد عمى ثلية يريفعرض مواقؼ ليؤالء المد في%( 40عف ) تأخذ نسبة ال تقؿّ  يريفالمد

قبؿ الوصوؿ إلى  المدرسّيةاالختالط بالبيئة  أفّ كما  ،حيحةمع تمؾ المواقؼ بالطريقة الصّ فيـ تصرّ 

 .، إدارة تمؾ األزمات وثلية المدرسّيةيكسبو الخبرة بواقع األزمات  مرحمة اإلدارة )في فترة التدريس(
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لدى مديري المدارس  المدرسّيةإدارة األزمات درجة ممارسة  أفّ إلى أيضًا  وتشير النتائج        

 معياريّ ( وانحراؼ 3.851يساوي ) حسابيّ  بمتوّسطقبؿ حدوث األزمة  في محافظة الخميؿ الحكومّية

( وانحراؼ 3.676) حسابيّ  بمتوّسطلألزمة بعد حدوثيا  ( أكبر بكثير مف أدارة المديريف0.612قدره )

لمقياـ بخطط الطوارئ قبؿ  إلى إلزاـ وزارة التربية لممديريف (، وتعزو الباحثة ذلؾ0.671) معياريّ 

بالقياـ بتقارير حوؿ األزمات التي  اـ، بينما ليس ىناؾ إلزاـ لممديريفع كؿّ حدوث األزمة وفي بداية 

ؿ أثرىا في وتقمي ،ب األزمةالتي يمكف مف خالليا تجنّ ة والتي تحتوي عمى التفاصيؿ الميمّ  نشب،ت

 المرات القادمة.

 أفّ التي أظيرت  (2016(، وخميؿ )2018مشاقبة ) مف كؿّ  وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة        

(، 2019الخويطر ) مف كؿّ  واختمفت مع نتيجة دراسةمرتفعة،  يريفدرجة إدارة األزمات لدى المد

في ، متوّسطة يريفألزمات لدى المددرجة إدارة ا أفّ أظيرت التي  (2016(، ومقابمة )2018باينة )وع

إلدارة  درجة ممارسة المديريف أفّ  (2018(، والزبيدي )2019الحاوري )مف  كؿّ دراسة حيف بينت 

  األزمات كانت ضعيفة. 

 ة:قة بأسئمة الدراسة الفرعيّ ثانيًا: مناقشة النتائج المتعمّ 

هوالذي  األول الفرعي  قة بالسؤال مناقشة النتائج المتعم   . أ  >نص 

في محافظة الخميؿ قبؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةما درجة ممارسة إدارة األزمات "

 ."يف؟المعّممحدوث األزمة مف وجية نظر 

لدى مديري  المدرسّيةيف حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات المعّممالستجابة  الكّمّية ةالدرج فّ إ        

( وىي مرتفعة وفؽ مقياس 3.85بمغت ) (يؿ )قبؿ حدوث األزمةفي محافظة الخم الحكومّيةالمدارس 

ة الخطّ  يعّدوف المديريف أفّ  تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلىو (، 0.612) معياريّ الدراسة، مع انحراؼ 
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، والتي تحتوي عمى وضعيا بداية العاـ الدراسيّ  يتـّ التي  عامؿ مع األزماتف التّ تتضمّ  نوية التيالسّ 

مع توضيح  ،(وارئة الطّ خطّ )ى التي توضع تحت مسمّ ، والمشكالتضمنيا األزمات  مف ،أمور عديدة

 أفّ تقع وكيفية إدارتيا، كما تعزو الباحثة ذلؾ إلى  أفّ ف التي مف الممكخطوات التعامؿ مع األزمة 

ة إليجاد الحموؿ المناسبة لألزمة قبؿ مدير المدرسة عمى اتصاؿ دائـ ومباشر مف الجيات الرسميّ 

لدى مديري  قبؿ حدوثيا المدرسّيةيجعؿ درجة ممارسة إدارة األزمات  يا وىذه ىي الوقاية، وىذاحدوث

 .مرتفعة الحكومّيةالمدارس 

رة إدا أفّ التي أظيرت  (2016عطير )و ( 2016مقابمة ) مف كؿّ  ىذه النتيجة مع دراسةوتتفؽ         

التي ( 2011ىذا المحور مع دراسة الزلفي ) ، بينما تختمؼ نتائجحدوثيا مرتفعة لألزمات قبؿ المديريف

بوؿ مف الشّ  كؿّ دراسة في حيف بينت  ،متوّسطةكانت قبؿ حدوثيا  لألزمات المديريفإدارة  أفّ أظيرت 

 .كانت ضعيفةقبؿ حدوثيا لألزمات  المديريفإدارة  أفّ  (2018والزبيدي ) (2017)

ه الذيالثاني  الفرعي  ؤال مناقشة النتائج المتعمقة بالس   . ب  >نص 

أثناء في في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةما درجة ممارسة إدارة األزمات "

 ."يف؟المعّممحدوث األزمة مف وجية نظر 

لدى مديري  المدرسّيةيف حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات المعّممالستجابة  الكّمّية ةالدرج فّ إ        

 معياريّ ( مع انحراؼ 3.826بمغت ) (حدوث األزمة أثناءفي محافظة الخميؿ )في  الحكومّيةالمدارس 

وجود لجنة الطوارئ  ، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلىوىي مرتفعة وفؽ مقياس الدراسة (0.631)قدره 

 يف الذيف يختارىـ المدير بناءً المعّممالتي يكوف فييا المدير مديرًا ليذه المجنة مع بعض داخؿ المدرسة، 

ويكوف أحد أعضائيا  يف وقدراتيـ عمى مواجية المصاعب التي تواجييـ،المعّممعمى نظرتو وخبرتو في 
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سات ومؤسّ  يّ أيضًا منسؽ المجنة الصحية والمرشد وأحد أولياء األمور أو شخص مف المجتمع المحمّ 

 وقوع األزمة. ميـ في حاؿكؿ السّ ؼ بالشّ ىذه المجنة تتصرّ فإّف وبدورىا  شريكة،

عمى أعمى درجة في ىذا وحصمت فقرة "يشارؾ المدير أولياء األمور في إيجاد حموؿ لألزمة"         

الباحثة  ( بدرجة مرتفعة، وتعزو0.831قدره ) معياريّ ( وانحراؼ 4.05بمغ ) حسابيّ  بمتوّسطالمحور 

 لمحيط في حؿّ الذي يعتمد بشكؿ كبير عمى العائمة وا العشائريّ  طبيعة المجتمع الفمسطينيّ ذلؾ إلى 

ؾ إلى محاولة ائدة في المجتمع، كما تعزو الباحثة ذلوالى العادات والتقاليد السّ  ،األزمات التي تعترضو

 الداعـ الماديّ  يعدّ  يّ ، فالمجتمع المحمّ وزيادتيا الثقة بينيـ وتعزيز يّ كسب المدرسة لممجتمع المحمّ 

 ؿ عمى المدرسة أداء رسالتياتسيّ  يّ ة لممجتمع المحمّ المشاركة اإليجابي أفّ األوؿ لممدرسة، كما  والمعنويّ 

 .بنجاح المدرسّيةتنفيذ الخطط  وينجـ عنيا يّ دة مع المجتمع المحمّ العالقة الجيّ و 

يف والطمبة" عمى أدنى درجة في ىذا المحور، حيث المعّمملـو  يتجّنببينما حصمت فقرة "        

، وتعزو متوّسطة( وبدرجة 1.092قدره ) اريّ معي( وانحراؼ 3.34) حسابيّ ط حصمت عمى متوسّ 

أو  ،الموـ عمى اآلخريف الذي يمقي كالمدير مثالً  ،ىو في موقع مسؤوليةمف مالعديد  الباحثة ذلؾ إلى

يجاد حموؿ لمعقبات التي واجيتو أو التعمّ  ةمف محاول الظروؼ لتبرير فشميـ، بدالً  ـ مف االستمرار وا 

سيؿ عمى أي شخص إلقاء المـو عمى اآلخريف ولكف الصعب ىو مف ال إذاألخطاء التي اقترفيا، 

شخص يمكنو  تحمؿ مسؤولية جميع النتائج واالستمرار بالمحاولة حتى النياية، رغـ أنو ال يوجد أيّ 

 .و يمتمؾ القدرة عمى االستمرار والمحاولة مف جديدولكنّ  ،يطرة عمى الظروؼ التي تحيط بوالسّ 

 (2011الزلفي )و  (2016وعطير ) (2019) محسفمف  كؿّ جة مع دراسة وتتفؽ مع ىذه النتي        

بينما تختمؼ نتائج ىذا المحور مع  ،حدوثيا مرتفعة أثناءفي  لألزمات المديريفإدارة  أفّ أظيرت التي 
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في حيف ، متوّسطةحدوثيا أثناء  في لألزمات المديريفإدارة  أفّ أظيرت ( والتي 2017) شبوؿدراسة ال

 نخفضة.حدوثيا م أثناءفي  لألزمات المديريفإدارة  أفّ  (2018) الزبيديدراسة أظيرت 

هوالذي  ،الثالث الفرعي  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال  . ج  >نص 

بعد في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةما درجة ممارسة إدارة األزمات "

 ؟."يفالمعّممحدوث األزمة مف وجية نظر 

لدى مديري  المدرسّيةيف حوؿ درجة ممارسة إدارة األزمات المعّممالستجابة  الكّمّية جةالدر  فّ إ        

( وىي مرتفعة وفؽ مقياس 3.676حدوث األزمة( بمغت ) بعدفي محافظة الخميؿ ) الحكومّيةالمدارس 

الميداف ووجود  متابعة قسـ إلىجة ىذه النتي(، وتعزو الباحثة 0.671) معياريّ الدراسة، مع انحراؼ 

 ابع ىذه المجنة لجاف الطوارئ في المدارستَ لجنة طوارئ خاصة في كؿ مديرية يترأسيا مدير التربية، تُ 

حتى في وذلؾ  ؛مف وزارة التربية والتعميـفييا اىتماـ ومتابعة مف قبؿ الجيات المسؤولة  والتي يكوف

 التعامؿ مع األزمة.  ةلالّطالع عمى كيفيّ ة بعد مرور األزمة خاصّ ب، و أبسط األمور

تحدث في المدرسة"  أفّ مستقبميًا لألزمات بأنواعيا التي يمكف  وراً تصّ وقد حصمت فقرة "يضع         

( وىي بدرجة 0.848قدره ) معياريّ ( وانحراؼ 3.79مقداره ) حسابيّ  بمتوّسطعمى أعمى درجة 

يكسب الخبرات، فبالتالي يصبح المدير  المرور باألحداث والتجارب أفّ  الباحثة ذلؾ إلىمرتفعة، وتعزو 

  أزمات. يقع مف  أفّ ما يمكف  تصّورقادرًا عمى 

" فقد المدرسّيةبإدارة األزمات  يتعّمؽما  كؿّ  يتضّمف إلكترونيّ أما فقرة "يعمؿ عمى إنشاء موقع         

( 0.671) معياريّ ( وانحراؼ 3.48مقداره ) حسابيّ  بمتوّسطحصمت عمى أدنى درجة في ىذا المحور 

المتوفرة، وضعؼ البنية  ضعؼ اإلمكانات االلكترونية، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى متوّسطةوبدرجة 

كما ينبغي، ومقاومة  يّ الوطف العرب يمنتشرة فالغير  وثقافتيا المواقع االلكترونية فمسفةلى وا   التحتية،
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يزيد مف أعباء و الباحثة ذلؾ إلى أنو كما تعز محوسبة،  قميدية المعتادة إلى طرؽ حديثةرؽ التّ الطّ  غييرت

 عباء األصمية الكبيرة والضغوطات المتتالية.المدير فوؽ األ

(، 2016مقابمة )و  (2011الزلفي )و  (2016عطير ) مف كؿّ  ىذه النتيجة مع دراسةوتتفؽ         

المحور مع دراسة ا بينما تختمؼ نتائج ىذ، رتفعةحدوثيا م بعد لألزمات المديريفإدارة  أفّ التي أظيرت 

حدوثيا  بعد لألزمات المديريفإدارة  أفّ والتي أظيرت ( 2018ودراسة الزبيدي )، (2017الشبوؿ )

 نخفضة. م

هالرابع والذي  الفرعي  بالسؤال  المتعم قةد. مناقشة النتائج   >نص 

أفراد  بيف متوّسطات تقديرات( α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )"

 عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة الخميؿ تعزى إلى

، نوع المدرسة، عدد طمبة المدرسة مدير، جنس المعّمـ: )جنس اآلتيةالدخيمة قمة المتغيرات المست

 ."المدرسة، سنوات الخبرة(؟

 :الّسؤاؿىذا  فع لإلجابة عرضت فرضّياتفقد  ،ؿالّسؤاىذا  عف اإلجابةى تستطيع الباحثة وحتّ 

هاألولى والتي  الفرضي ة  ا>نص 

بيف متوّسطات تقديرات ( α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة الخميؿ تعزى 

 .المعّمـس جنإلى 

 الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةإدارة األزمات  اإلحصائية حوؿ درجة قيمة الداللة فّ إ        

(، 0.987قد بمغت ) الكّمّيةكذلؾ الدرجة حدوث األزمة وفي أثنائيا وبعدىا(  و  في محافظة الخميؿ )قبؿ
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تيجة تعني قبوؿ (، وىذه الن0.05)( عمى الترتيب، وجميعيا أكبر مف 0.457(، )0.159(، )0.551)

بيف متوّسطات ( α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )، أي أنو الفرضّية

تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة الخميؿ 

يف الذكور ال يختمفوف عف اإلناث في وجيات نظرىـ حوؿ ّممالمع أفّ  ا يدؿّ ، ممّ المعّمـجنس تعزى إلى 

حدوث األزمة   في محافظة الخميؿ )قبؿ الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةدرجة إدارة األزمات 

د بيا جميع التعميمات التي تتزوّ  أفّ ، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى ( عموماً وفي أثنائيا وبعدىا

بغض  ،ر واإلناث عمى حد سواء، وأف أي أزمة أو حالة طارئة سيتـ التعامؿ معياالمدارس تشمؿ الذكو 

، بغض النظر عف جنسيـ ، بؿ يجب عمى العامميف في المدارس(أـ أنثى اً ذكر )خص النظر عف الشّ 

ذكور دوف اإلناث، أو اإلناث دوف الذكور، ال، فال يقتصر ذلؾ عمى المدرسّيةالمشاركة في إدارة األزمة 

 كمييما. ى عمبؿ 

 درجة متوّسطاتعدـ وجود فروؽ في في  (2012اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة فارس )        

، بينما اختمفت مع نتيجة دراسة عباينة المعّمـجنس  ى إلىتعز  المديريفلدى  إدارة األزمات ممارسة

إلى تعزى  مديريفاللدى  إدارة األزمات ممارسة درجة متوّسطاتفي فروؽ أظيرت  التي( 2018)

 .لصالح الذكورو  المعّمـجنس 

هانية والتي الث   الفرضي ة  ا>نص 

بيف متوّسطات تقديرات ( α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة الخميؿ تعزى 

 . المدرسة مديرنس جإلى 
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لدى مديري المدارس  المدرسّيةإدارة األزمات  ممارسة قيمة الداللة اإلحصائية حوؿ درجة فّ إ        

قد بمغت  الكّمّيةوكذلؾ الدرجة  )قبؿ  حدوث األزمة وفي أثنائيا وبعدىا(في محافظة الخميؿ  الحكومّية

(، وىذه 0.05ميعيا أكبر مف )( عمى الترتيب، وج0.837(، )0.319(، )0.967(، )0.653)

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ، أي أنو الفرضّيةالنتيجة تعني قبوؿ 

(α≤0.05 ) بيف متوّسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس

يف في المعّممثراء  أفّ  عمى ا يدؿممّ  ،مدير المدرسةجنس  الحكومّية في محافظة الخميؿ تعزى إلى

 إناثات التي تديرىا مدير  مدارساليف في المعّمم ف أراءال يختمفوف ع تي يديرىا مدراء ذكورمدارس الال

في  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةإدارة األزمات  ممارسة في وجيات نظرىـ حوؿ درجة

إلى ، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة بشكؿ عاـ ائيا وبعدىا()قبؿ  حدوث األزمة وفي أثنمحافظة الخميؿ 

لى ا  و وأولياء األمور،  يّ والمديرات بالمتابعة مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ والمجتمع المحمّ  المديريفشعور 

إلى مستويات مرتفعة، والى زيادة الدور الذي تقوـ بو المرأة في المجتمع  إدارتياوصوؿ األنثى في 

وتعزو  األنثى مع الرجؿ في اإلدارة والقدرة القيادية لممرأة الفمسطينية، ى إلى تكافؤا أدّ ممّ ، الفمسطيني

ف مف كال الجنسيف، والتي تتضمّ  المديريف يتمّقاىاإلى طبيعة الدورات الموحدة التي الباحثة ذلؾ أيضًا 

 .اً محتوى واحد

( وبطاح 2018وطيفور ) (2018) مشاقبة مف كؿّ  ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة اتفقت        

إدارة ممارسة  درجة متوّسطاتفي عدـ وجود فروؽ في  (2012وعنتور )( 2012( وسعدية )2016)

 مف كؿّ  بينما اختمفت مع نتيجة دراسة ،جنس مدير المدرسة تعزى إلى المديريفلدى  المدرسّيةاألزمات 

إدارة ممارسة  درجة طاتمتوسّ وجود فروؽ في  أظيرتالتي  (2016، وعطير )(2017) شبوؿ

لصالح الذكور، كما اختمفت مع نتيجة و  متغير جنس مدير المدرسة تعزى إلى المديريفلدى  األزمات

 ( التي كانت فييا الفروؽ لصالح اإلناث.2016) خميؿدراسة 



030 
 

هالثة التي الث   الفرضي ة  ا>نص 

بيف متوّسطات تقديرات  (α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة الخميؿ تعزى 

 .(أو ثانويّ  )أساسيّ  نوع المدرسةإلى 

لدى مديري المدارس  المدرسّيةإدارة األزمات  ممارسة قيمة الداللة اإلحصائية حوؿ درجة فّ إ        

قد بمغت  الكّمّيةوكذلؾ الدرجة  )قبؿ  حدوث األزمة وفي أثنائيا وبعدىا(ي محافظة الخميؿ ف الحكومّية

(، وىذه 0.05( عمى الترتيب، وجميعيا أكبر مف )0.480(، )0.617(، )0.222(، )0.796)

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ، بمعنى أنو الفرضّيةة تعني قبوؿ النتيج

(α≤0.05)  بيف متوّسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس

يف في المدارس المعّمم أفّ عمى نوع المدرسة، وىذا يدؿ الحكومّية في محافظة الخميؿ تعزى إلى 

دارة حوؿ درجة ممارسة ميارة إ الثانوّيةاألساسية ال يختمفوف في وجيات نظرىـ عف معممي المدارس 

)قبؿ  حدوث األزمة وفي أثنائيا في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةاألزمات 

 وعمى وجو العموـ. وبعدىا(

إلى طبيعة التعميمات واألنظمة والقوانيف الموحدة في كافة المدارس، سواء  تعزو الباحثة ذلؾ        

، كما ارة التربية والتعميـ الفمسطينيةنظرًا لتبعية المدارس إلى وز ، الثانوّيةالمدارس األساسية أو المدارس 

تعزو الباحثة ذلؾ إلى الدور الكبير الذي يمعبو المجتمع المحمي وأولياء األمور بالعناية بأمور المدرسة 

 .يا، والدعـ المختمؼ الذي يقدـ إلييافي المحيط، بغض النظر عف نوع

إدارة األزمات  ممارسة درجة متوّسطاتفي عدـ وجود فروؽ في ة واتفقت نتيجة ىذه الدراس        

 بينما اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع(، 2018مع دراسة الجيني )نوع المدرسة تعزى إلى  المديريفلدى 
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 متوّسطاتوجود فروؽ في  أظيرت( والتي 2011الزلفي )و  (2012مف السعدية ) كؿّ نتيجة دراسة 

 .لصالح المرحمة األساسيةإلى متغير نوع المدرسة و  تعزى المديريفلدى  تإدارة األزما ممارسة درجة

هالتي الرابعة  الفرضي ة  ا>نص 

بيف متوّسطات تقديرات ( α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

افظة الخميؿ تعزى أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس الحكومّية في مح

 .عدد طمبة المدرسةإلى 

لدى مديري المدارس  المدرسّيةإدارة األزمات ممارسة  حوؿ درجةقيمة الداللة اإلحصائية  فّ إ        

قد بمغت  الكّمّيةوكذلؾ الدرجة  )قبؿ  حدوث األزمة وفي أثنائيا وبعدىا(في محافظة الخميؿ  الحكومّية

(، وىذه 0.05( عمى الترتيب، وجميعيا أكبر مف )0.963(، )0.954(، )0.824(، )0.878)

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ، أي أنوالفرضّيةالنتيجة تعني قبوؿ 

(α≤0.05 ) بيف متوّسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة األزمات المدرسّية لدى مديري المدارس

يف الذيف يعمموف المعّمم أفّ عمى مما يدؿ  ،عدد طمبة المدرسةإلى الحكومّية في محافظة الخميؿ تعزى 

وف طالب ال يختمفوف في وجيات نظرىـ عف الذيف يعمم (500) مىفي مدراس ال يزيد عدد طمبتيا ع

لدى  المدرسّيةإدارة األزمات ممارسة  طالب حوؿ درجة (500) مىفي مدارس تزيد أعداد طمبتيا ع

 بشكؿ عاـ. )قبؿ  حدوث األزمة وفي أثنائيا وبعدىا(في محافظة الخميؿ  الحكومّيةمديري المدارس 

 بغّض  ،ة، والتعميمات واحدنفسيا موزارةلجميع المدارس تخضع  أفّ وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 

 النظر عف عدد طمبة المدرسة.

 متوّسطاتوؽ في ال توجد فر نو إ إذ ،(2012مع دراسة عنتور ) الفرضّيةواتفقت نتيجة ىذه         

 تعزى إلى عدد طمبة المدرسة. المديريفإدارة األزمات لدى  ممارسة درجة
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هالخامسة التي  الفرضي ة  ا>نص 

درجة  متوّسطات( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

ة الخميؿ تعزى إلى سنوات في محافظ الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةإدارة األزمات ممارسة 

 الخبرة.

لدى  المدرسّيةإدارة األزمات ممارسة  ةس الدراسة حوؿ )درجقيمة الداللة اإلحصائية لمقيا فّ إ        

وكذلؾ الدرجة  )قبؿ  حدوث األزمة وفي أثنائيا وبعدىا(في محافظة الخميؿ  الحكومّيةمديري المدارس 

( 0.355(، )0.282(، )0.776(، )0.218دارس قد بمغت )تعزى إلى سنوات الخبرة في الم الكّمّية

، أي أنو ال توجد فروؽ ذات الفرضّية(، وىذه النتيجة تعني قبوؿ 0.05وىي أكبر مف ) ،عمى الترتيب

لدى  المدرسّيةإدارة األزمات ممارسة  درجة متوّسطات( في )α≤0.05داللػة إحصائيػة عند المستوى )

االختالؼ  أفّ عمى ا يدؿ ممّ  ،(ة الخميؿ تعزى إلى سنوات الخبرةحافظفي م الحكومّيةمديري المدارس 

إدارة  ظرىـ حوؿ درجة ممارسةفي وجيات ن ؼيف ال ينتج عنو اختالالمعّممفي سنوات الخبرة لدى 

)قبؿ  حدوث األزمة وفي أثنائيا في محافظة الخميؿ  الحكومّيةلدى مديري المدارس  المدرسّيةاألزمات 

 اـ.بشكؿ ع وبعدىا(

ف عمى اختالؼ خبراتيـ تتشابو حسب ما يرونو يالمعّممثراء  أفّ وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى         

في فمسطيف، وكذلؾ تشابو  الحكومّيةتشابو األزمات التي تمر بيا المدارس حيث  إلدارة مديرىـ لألزمة،

في  المديريفؾ تشابو رد فعؿ ومستوى حدتيا، وكذل الحكومّيةالمعيقات التي تواجو مديري المدارس 

دارتيا، التع بالغيا عف بمديرية التربية والتعميـ إل المدير في معظـ األزمات يتصؿفامؿ مع األزمة وا 

 .فيؼ حدتياب عمى األزمة وتخلمتغمّ  يّ مع أفراد المجتمع المحمّ  فاألزمة، وكذلؾ يتعاو 
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د فروؽ ذات داللة و وجفي عدـ  (2018) مع دراسة الجينيّ  الفرضّيةواتفقت نتيجة ىذه         

 أنيا إال، سنوات الخبرةتعزى إلى  المديريفلدى إدارة األزمات  ممارسة درجة متوّسطاتإحصائية في 

والزلفي  (2016( وخميؿ )2017( والشبوؿ )2018طيفور ) مف كؿّ  اختمفت مع نتائج دراسة

إدارة ممارسة  درجة ّسطاتمتو في  وؽفر  إلى وجودحيث أشارت نتائج تمؾ الدراسات (، 2011)

 سنوات الخبرة.تعزى إلى  المديريفلدى  األزمات
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 التوصيات>

 بناًء عمى نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي>

إلدارة األزمات  المديريفتكوف درجة ممارسة  أفّ عمى  ، وحفاظاً الرئيس الّسؤاؿمف نتائج  .1

ة ة والمدرسيّ المتوّسطو ية التكامؿ بيف اإلدارة العامة مف ضرورة استمرار  ال بدّ  ،مرتفعة المدرسّية

 . والمعنويّ  شرات والبوسترات والندوات والدعـ الماديّ مف خالؿ النّ 

أزمة عمى مستوى المديرية، ومناقشة ما حدث خالؿ تمؾ  ضرورة عمؿ اجتماع بعد حدوث أيّ  .2

 ،ثرىا واستخالص العبربيا في المرات القادمة والتخفيؼ مف أرؽ لتجنّ األزمة، وأفضؿ الطّ 

 ى يكوف إدارة األزمات بعد حدوث األزمة عمى درجة مرتفعة بشكؿ أكبر.وذلؾ حتّ 

ة لكي ة أـ ثانويّ بغض النظر عف نوعيا أساسيّ  ،ة التنسيؽ بيف المدارسضرورة استمراريّ  .3

 أزمة طارئة. تتظافر الجيود في مواجية أيّ 

لسيناريو أزمة  عمى التطبيؽ العمميّ  لمديريفاقدرات  نّميعمؿ عمى تصميـ برامج تدريبية تال .4

، بؿ تزويدىـ عة داخؿ المدرسة، وعدـ اقتصار برامج التدريب عمى الجانب النظريّ متوقّ 

يف والطمبة عمى المعّممع حدوثيا في المدارس، وتدريب لألزمات المتوقّ  بالجانب العمميّ 

 السيناريوىات المقدمة.

ة بالمدارس، ة الخاصّ ت عمى مواقع التواصؿ االلكترونيّ باألزما العمؿ عمى توفير قسـ خاّص  .5

ىذا القسـ باألزمات والمشكالت التي  ىصؿ بيف البيت والمدرسة، بحيث يعنبالتوا التي تختّص 

مكانية الوقاية منيا  تحصؿ أو قد تحصؿ داخؿ المدرسة، وكيفية التعامؿ مع تمؾ األزمة، وا 

بيف المدارس  عمى توفير قاعدة اتصاؿ تكنولوجيّ  العمؿ، و فيما إذا حدثت في المرات القادمة
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ا توزيعي قة يتـّ ة تستخدـ وقت األزمات، ووضع خطط إجرائية منسّ والمديريات واإلدارات التعميميّ 

 األزمات. عمى المدارس والعمؿ بيا في حاؿ

، نحو إدارة المسؤوليات الواقعة عمى عاتقيـ واتخاذ القرارات المديريفزيادة الوعي وتوجيو  .6

 يف والطمبة.المعّممـو عمى قاء المّ ؿ نتائج تمؾ القرارات، وعدـ إلوتحمّ 

مف خالؿ  المدرسّيةالعمؿ عمى توفير اإلمكانيات المادية الالزمة لمتعامؿ مع األزمات  .7

أثناء التعامؿ مع في درسة تخصيص ميزانية كافية مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ تستخدميا الم

 . األزمة

  المقترحات>

 وىي:  ،تقترح الباحثة بعض الدراسات

 ية(. فّ لألزمات الصّ  الحكومّيةمي المدارس دراسة )درجة ممارسة معمّ  إجراء .1

 الكميات(.  عات الفمسطينية مف وجية نظر مديريدراسة )واقع إدارة األزمات بالجام إجراء .2

 ة(. اصّ إلدارة األزمات في المدارس الخ راسة )درجة ممارسة مديري المدارسإجراء د .3

 الستنتاجات> 

 :األزمة المدرسّيةعامؿ مع فقد تـ وضع تصور عف كيفية التّ  ّدراسةمف خالؿ نتائج ال

والتعامؿ معيا يشوبو الحيطة والحذر  تدمير لألىداؼ التربوية وعرقمتيا،ىي  ةيلمدرسا األزمات

 الشديديف وليذا ينصح بما يمي:

، ولكف استخداـ وليس مف خارجيامدرسة مف اليكوف  أفيجب  األزمة المدرسيةمف يدير  فّ أ .1

 الشورى مع األشخاص سواء مف داخؿ المدرسة، أو مف المجتمع المحمي وخارجيا.
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 يأخذ بمبدأ القياس واالستفادة مف الخبرات السابقة. أف األزمة المدرسيةعمى مدير  .2

ؿ يجب دراستيا ب ،تأجيميا( فقد تتطور أو إخفائياكبتيا )بمعنى  أو األزمة إنكارال يفضؿ  .3

 ومواجيتيا. أسبابياومعرفة 

 .الالمباالةالتقميؿ مف شانيا مف خالؿ  أو األزمةال يفضؿ بخس  .4

عمى مصالح  خارجية بناءً  أومف خالؿ مغذيات داخمية  يجب أف ال تضخـ األزمة سواء .5

 .اإلمكافؿ عزليا قدر يفضّ  معينة، بؿ

 .األزمةسـ عمى سير فاف عامؿ السرعة عامؿ حا األزمةحؿ  إطالةال يفضؿ  .6
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 المصادر والمراجع العربية>قائمة 

  .القراف الكريـ 

 ( .2009إبراىيـ، مجدي،)   عالـ الكتب. القاىرة. ،ممعجم مصطمحات مفاهيم التعميم و التعم  

 ( .2011أحمد، إبراىيـ)،   القاىرة. ،دار الفكر العربي ،ة في المدارسإدارة األزمات التعميمي 

 وفاء دار ال ،(1ط  ) ،منظور عالمية التعميمي   ةإدارة األزم ،(2003. )إبراىيـحمد أحمد، أ

 .اإلسكندرية ،لدنيا الطباعة والنشر

 ( .2002أحمد، أحمد إبراىيـ،)   ط  ة في المدارس األسباب والعالجإدارة األزمات التعميمي ،

 . القاىرة.  دار الفكر العربيّ  (،1)

 ( .2002البخاري، محمد،) (، دار ابف كثير، دمشؽ.1، ط )ح البخاريصحي 

 ( .2002بػدراف، شػبؿ)،  كميػة التربيػة، منشػورات جامعػة  ،نظـم التعمـيم فيتكـافؤ الفـرص

 .اإلسػكندريةاإلسكندرية، 

 (.2016بطاح، منصور،) ر  الثانوي ةمقترح إلدارة األزمات لدى مديري المدارس  تصو 

جامعة ثؿ  ية العمـو التربوية،كمّ  ،ماجستير غير منشوررسالة  ،في دولة الكويت الحكومي ة

 البيت. األردف. 

 ( .2013البنا، ىالة،)  صفاء لمنشر والتوزيع، دار (،1، ط  )المعاصرة المدرسي ةاإلدارة 

  .عّماف

 ( .2010الترامسي، طارؽ .)"إدارة األزمات المدرسية والصفية". 
topic-https://nsinaiedu.alafdal.net/t50 

  ّمشاكل تواجه إدارة المدرسة " (،2013، )الثانوّيةة بمدرسة الجبالو التربية االجتماعي

 .posts/547845775298738/https://www.facebook.com/542646/132485369 ".وحمولها

https://nsinaiedu.alafdal.net/t50-topic
https://nsinaiedu.alafdal.net/t50-topic
https://www.facebook.com/542646132485369/posts/547845775298738/
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 ( .2002توفيػؽ، عبػد الػرحمف)، مركز الخبرات ، إدارة األزمـات التخطـيط لمـا قـد يحـدث

 .القاىرة ،ة لإلدارةالمينيّ 

  ّكانية في محافظة الخميل جمعات الس  الت  " ،(2017، )لإلحصاء الفمسطينيّ  الجياز المركزي

، "كانالس   أعدادحسب نوع التجمع وتقديرات 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm 

 رارات أساليب تطوير كفاءة قادة المدارس عمى اتخاذ الق ،(2018لجيني، عبد اهلل مسعود. )ا

-45(، ص ص )60العدد ) ة رسالة التربية وعمـ النفس:مجمّ  ،ةالمدرسي  في إدارة األزمات 

64.) 

  ر ،(2019ي، عبد الغني احمد عمي. )الحاور مقترح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات بوزارة  تصو 

ة األردنية في المجمّ  ،ةي ضوء الخبرات العربية والعالمي  التربية والتعميم بالجمهورية اليمنية ف

 (.323-309(، ص ص )3العدد ) ،(15د ): مجمّ العمـو التربوية

 ( .2010الحمو، غساف،)  في مديريات  الحكومي ة الثانوي ةفي المدارس  المدرسي ةاألزمات

ص ص (، 1(، العدد )24) مجّمد: مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،شمال الضفة الغربية

(223 – 262.) 

 ( .2016خميؿ، عصاـ عبد العزيز،) الفمسطينية من  الحكومي ةدارس واقع إدارة األزمات بالم

(، العدد 24د ): المجمّ ةة العموـ التربويّ مجمّ  ،فة الغربيةلض  وجهة نظر المديرين في جنوب ا

 .(474–439ص ص ) (.2)

 ة بجامعة تطوير دور القيادات األكاديمي   (،2019، ذكرى بنت عبد اهلل محمد )الخويطر

 (،10: العدد )المجمة العربية لمتربية النوعية ،األمير سطام بن عبد العزيز في إدارة األزمات

 (. 226-199ص ص )

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
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 (. دار 1) ط  ،اإلدارة العامة واإلدارة التربوية (،2009، إبراىيـ بف عبد العزيز. )الدعيمج

 . عّماف الرواد لمنشر والتوزيع،

 ( .2014الزاممي، عمي)،  لتعامل معها في مدارس سمطنة وأساليب ا المدرسي ةاألزمات

 (.84-64(، ص ص)3(، العدد)8)مجّمد: ةالنفسيّ ة العمـو التربوية و مجمّ  ،انمع  

 ( .2018الزبيدي، خمود حميد عباس،)  بية الكشفية إدارة األزمات لدى مسؤولي شعب التر

ص ص  (،56: العدد )مجمة دراسات وبحوث التربية الرياضية ،من وجهة نظر مشرفيها

(217-230.) 

 ( .2011الزلفي، وافي صالح،) كومي إدارة األزمات لدى مديري مدارس التعميم العام الح

 .عوديةالسّ  ،مكة المكرمة ،التربية كمية ،غير منشورة رسالة ماجستير ،واألهمي بمدينة الطائف

  ّمدى امتالك مديري المدارس لممهارات اإلدارية و الفنية  (،2012عدية، حمدة حمداف. )الس

في مدارس التعميم األساسي بمنطقة الباطنة شمال سمطنة  المدرسي ةفي التعامل مع األزمات 

  (.254-195ص ص )(، 102العدد )(، 2المجمد ): المجمة التربوية ،انع م

 درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية واإلدارية في  (،2017ـ. )الشبوؿ، منذر قاس

اتحاد الجامعات  مجمة ،يط إلدارة األزمات من وجهة نظرهمالجامعات األردنية في التخط

 (.16-2(، ص ص ) 37) مجّمد، العربية لمبحوث في التعميـ العالي

 ( .2000الطيب، حسف). "إدارة الكوارث." 

r1.pdfhttp://www.qatarconferences.org/dialogue2009/speeches/hasan_a 
 ( .2018طيفور، ىيفاء عمي"،) إدارة األزمات بكميات جامعة حائل> المصادر والستراتيجيات

 مجّمد: ة التربيةيّ مجمة كمّ  "،المستخدمة لمتعامل معها من وجهة نظر القيادات األكاديمية

 (.381-353(، ص ص )178(، العدد )37)

http://www.qatarconferences.org/dialogue2009/speeches/hasan_ar1.pdf
http://www.qatarconferences.org/dialogue2009/speeches/hasan_ar1.pdf
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 ( .2009الظاىر، نعيـ إبراىيـ) .اربد. ، ـ الكتب الحديثعال ،إدارة األزمات 

 عّماف ،دار الشروؽ ،الحديثة المدرسي ةاإلدارة  ،(2011). عابديف، محمد عبد القادر. 
 ( .2017العاجز، فؤاد عمي .) درجة ممارسة اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية إلدارة

(، ص 122) (، العدد31) مجّمد: المجمة التربوية ،وعالقتها بالتفكير الستراتيجي األزمات
 (. 189-147ص )

 تعريف اإلدارة وأهميتها" ،(2013) .العامري، محمد عمي شيباف". tps://sst5.com/Articleht 
 ( .2018عباينة، سعيد محمد،) في شمال  الحكومي ةألردنية واقع إدارة األزمات بالجامعات ا

(، ص 3(، العدد )26) مجّمد. مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،األردن
 (. 742-715ص )

 ،شركة ،المدرسي ةجية لممؤسسة رفع الكفاءة اإلنتا (،2002. )إبراىيـ يوسؼ العبد هلل 
 .بيروت ،المطبوعات لمنشر والتوزيع

 ( .2007عبد اهلل، إسالـ" .) ّمهللا علٌه وسلّ  فً حٌاة الرسول صلى اإلداريّ ز مٌّ الت ."

http://midad.com/article/210044 
 ( .2008عبد الرسوؿ، فتحي،) الدار  (،1، ط  )ت التربوية الحديثة في اإلدارةالتجاها

 اإلسكندرية.  ة لمنشر والتوزيع،العالميّ 
 في  الحكومي ةأساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس  ،(2009) .عبد العاؿ، رائد

 ،ة التربيةكميّ  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،محافظات غزة و عالقتها بالتخطيط الستراتيجي  
 فمسطيف. ،غزة، ةإلسالميّ الجامعة ا

 دار  ،المداخل اإلدارية الحديثة في التعميم ،(2009ميـ، أسامة والشريؼ، عمر. )عبد الع
 .عّماف ،المناىج لمنشر والتوزيع

 ( .2001العجمي، محمد)، " ةوالصفي   المدرسي ةإدارة األزمات" ،
om/Article/2134/34https://sst5.c 

 ( .2000العجمي، محمد حسيف،)  مصر. (، دار الفكر العربي،1، ط  )المدرسي ةاإلدارة 
 ( .2010عطوي، جودت عزت،)  الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها  المدرسي ةاإلدارة

  .عّماف (، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،4، ط  )العممية

https://sst5.com/Article/1244/19/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://midad.com/article/210044
http://midad.com/article/210044
https://sst5.com/Article/2134/34
https://sst5.com/Article/2134/34
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 ( .2016عطير، ربيع)، ة لوكالة الغوث في إدارة ة نابمس التعميمية التابعدور منطق
(، العدد 4) مجّمد: مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية ،األزمات

 (.116-79(، ص ص )13)

 ( .2012أبو عقيؿ، إبراىيـ ،)دار أسامة لمنشر والتوزيع، عّماف. مبادئ في اإلحصاء ، 

 ( .2020أبو عقيؿ، إبراىيـ ،)مناهجه، تصميمه، أساليبه اإلحصائية < ، دار البحث العممي 
 األياـ لمنشر والتوزيع، عّماف. 

 ( .2006أبو عوانة، يعقوب ،)دار الكتب المسند الصحيح المخرج عمى صحيح مسمم ،
 العممية، بيروت.  

 ( .2004عميوه، السيد .)(، 3، ط  )يإدارة األزمات والكوارث، مخاطر العولمة واإلرهاب الدول
 القاىرة.  مركز القرار لالستشارات،

 دور تقنية ونظم المعمومات في إدارة األزمات  ،(2003مار، عبد اهلل بف سميماف. )الع
رسػالة ماجسػتير غيػر  ،ريـة العامـة لمـدفاع المـدنيوالكوارث، دراسة تطبيقيـة عمـى المدي

 .يػاضالرّ  ية لمعمـو األمنية.جامعة نايؼ العرب ، كمية الدراسات العميا،منشػورة
 ( .2002العمايرة، محمد حسف،)  (، دار المسيرة لمطباعة 3، ط  )المدرسي ةمبادئ اإلدارة

 . عّماف والنشر،
  ّفي  الثانوي ة الحكومي ةمعوقات إدارة األزمات في المدارس  (،2012الديف. ) عنتور، ندى عز

غير  رسالة ماجستير ،ر المديرينبل عالجها من وجهات نظمحافظات الضفة الغربية وس
 كمية الدراسات العميا، نابمس، فمسطيف.  ،منشورة

  في المحافظة الوضع التعميمي  " ،(2012ة و صناعة محافظة الخميؿ، )غرفة تجار" ،
https://hebroncci.org/new/?p=5465 

 ري المدارس في إدارة األزمات لدى مدي اإلداري  اإلبداع  (،2012ارس، محمود عبد العزيز. )ف

 فمسطيف.  ، كمية التربية، غزة،رسالة ماجستير غير منشورة ،في محافظة غزة الثانوي ة
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 ( .2000الفريجات، غالب،)   الشركة الجديدة للطباعة  (،1، ط  )ربوياإلدارة والتخطيط الت

 . عّماف ،والنشر

 دارة األزمات ،(2002) .أبو قحؼ، عبد السالـ دار الجامعة  .(1) ط  ،اإلدارة اإلستراتيجية وا 
 .اإلسكندرية، الجديدة لمنشر

 ( .2006القريوتي، موسى ومبارؾ، عمي) ،  عّماف ، مؤسسة تسنيـ،ات اإلدارة الحديثةأساسي . 

 أهم المشكالت التي تواجه طالب المرحمة البتدائية" ،(2010. )حمدلطفي، م" ،

topic-klps.yoo7.com/t22https://m 

 ( .2006ماىر، أحمد) ،القاىرة. ،الدار الجامعية ،إدارة األزمات 

 إدارة األزمات لعمداء الكميات في الجامعة  (،2019سف، منتيى عابد الزىرة. )مح

: مجمة كمية التربية ،ر الفعال من وجهة نظر التدريسيينالمستنصرية وعالقتها باتخاذ القرا

 (.548-515ص )ص  (،34العدد )

 ،المفاهيم اإلدارية  (،2000ضاف، زياد والدىاف، أميمو )فؤاد الشيخ ورم مخامرة، محسف وسالـ

 . عّماف ، مركز الكتب األردني،الحديثة

 ( .2001مرسي، محمد منير)،  (، عالـ الكتب الحديث، 1، ط  )الحديثة المدرسي ةاإلدارة

 القاىرة.

 ( .2018مسالمة، بسيـ)، "ج البحث العمميأنواع مناه ."https://mawdoo3.com 

 ( .2018المشاقبة، متعب)،  رقاء في محافظة الز   الحكومي ةدرجة امتالك مديري المدارس

، (2المجمد ): مجمة العمـو التربوية والنفسية ،من وجهة نظرهم المدرسي ةاألزمات  لمهارة إدارة

 . (83-68)ص ص (،29العدد )

https://mklps.yoo7.com/t22-topic
https://mklps.yoo7.com/t22-topic
https://mawdoo3.com/
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 المعجم  (،1985در، حامد و النجار، محمد. )مصطفى، إبراىيـ والزيات، أحمد وعبد القا

 األردف. (، دار عمراف،3، ط )الوسيط

 ( .2007المعايطة، عبد العزيز)،  دار المعاصر اإلداري  في ضوء الفكر  المدرسي ةاإلدارة ،

 الحامد، عّماف.

   .المدخل السيكولوجي المعموماتي المدرسي ةزمات إدارة األ  (،2004)عبد الوىاب، كامؿ ،

 القاىرة.  مكتبة النيضة المصرية،

 ( .2016مقابمة، عاطؼ يوسؼ .) في  الثانوي ةواقع التخطيط إلدارة األزمات في المدارس

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ  ،من وجهة نظر معممي المدارس عم ان محافظة

  (.47-10ص ص )(،  2العدد ) (،14المجمد ): النفس

 ( .2004مينػا، محمػد نصػر)، مؤسسػة شػباب الجامعػة  ،إدارة األزمـات قـراءة فـي المـنهج

 .اإلسكندرية ،لمنشر

 ( .2004اليزايمة، وصفي)، دارة األزمات التربوية  اربد.  ث،عالـ الكتب الحدي ،القيادة وا 

 ( .2011الياللي، حسف،) في شمال  الثانوي ةلمدارس لحكومية األزمات التربوية في ا

المجمد  :مجمة جامعة النجاح لألبحاث، فمسطين وكيفية إدارتها من وجهة نظر المديرين

 (.1186 –1159ص ص )(، 5العدد ) (،25)

 ( .1998اليواري، سيد)، مصر. ،مكتبة عيف شمس ،الموجز في إدارة األزمات 

 ( .2006ىيكؿ، محمد أحمد،) الييئة ات والكوارث والمواقف الصعبةمهارات إدارة األزم ،

 .القاىرة المصرية العامة لمكتاب،

 ( دور القائد المسمـ في إدارة األزمات". 2013اليماني، ىناء" .)
https://www.saaid.net/Minute/79.htm 

https://www.saaid.net/Minute/79.htm
https://www.saaid.net/Minute/79.htm
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 ( .2015اليوسفي، رنيـ سمير،) ر  الثانوي  إلدارة األزمات في مدارس التعميم مقترح  تصو 

غير  رسالة دكتوراه، رية في ضوء بعض التجارب العالميةالعام في الجمهورية العربية السو 

 ، كمية التربية، جامعة دمشؽ، سوريا، دمشؽ.منشورة

 ( .2013يونس، مجدي محمد،) ر  إلدارة الثانوي ةجاهزية المدارس  ةمقترح لرفع كفاء تصو 

 (،87(، العدد )20: المجمد )مجمة مستقبؿ التربية العربية. بمنطقة القصيم المدرسي ةت األزما

 (.340–247ص ص )
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 المصادر والمراجع األجنبية>

- Amos, A., & Harrington, Randal. (2012). Crisis Management Plan. U.S.A: 

Jonesboro-Hodge Middle School, Louisiana. 

- Barton,  L. (1993). Crisis in organization. Library of congress.  U.S.A.  

- Daniel, R. (2017). An examination of organizational leadership crises 

communication best practices for colleges and universities. Unpublished ED, 

D.Disseration, University of Maryland, Maryland, United States. 

- Garcia, B. (2015). "rises leadership: The roles university presidents and 

crisis managers play in higher education –A case study of the state 

university system of Florida, Unpublished Ph. D. Dissertation, Florida 

International University, Florida, United states. 

- Ikegashira, A. (2011). English Education In Japan, Otsuma Women's 

University. Yamakigakuen junior College. Tokyo. 

- Leming, R. (2010). Stress sources and coping strategies of secondary 

public school principals . Unpublished Ph. D. Dissertation, University of 

Denver, U.S. 

- Menghini, R. (2014). Presidential response to crises at public university 

campuses: What leaders do and how others perceive their action, Un 

published Ph. D thesis, university of Pennsylvania, ProQuest LLC. united 

states. 
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- Webster, N. (1991). New Twentith Century Dictionary of English Language, 
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 المالحق

  خطاب المحكمين(> 3ممحق )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 جامعة الخميؿ

 ية الدراسات العمياكمّ 

 برنامج اإلدارة التعميمية

 ./ة_____________________ المحتـر________________: ___ورحضرة الدكت

 ة طيبة، وبعد:تحيّ 

المدارس  يريلدى مد المدرسي ةإدارة األزمات  )درجة ممارسةتقـو الباحثة بإجراء دراسة حوؿ         
ـ  ، حيث في محافظة الخميل( الحكومي ة يدرس  :األوؿأقساـ، القسـ  ثالثةمف  استبانةتطوير  ت

لدى  المدرسّيةدرجة ممارسة إدارة األزمات  يقيسة عف المفحوص، والقسـ الثاني: خصيّ عمومات الشّ الم
مف وجية نظر حدوث األزمة وفي أثنائيا وبعدىا(  قبؿ)في محافظة الخميؿ  الحكومّيةمدراء المدارس 

مف وجية نظر  مّيةالحكو لدى مدراء المدارس  المدرسّيةيدرس واقع األزمات  الث:، والقسـ الثيفالمعّمم
 .يفالمعّمم

فيما إذا كانت صالحًة أو  االستبانةلذا أرجو التكـر بإبداء رأيُكـ السديد ومقترحاتكـ بشأف فقرات         
، وأي اقتراحات أو تعديالت د ليا، وبنائيا المغويّ مجاؿ المحدّ إلى الفقرة  كؿّ غير صالحة، ومدى انتماء 

 ىي: االستبانةفقرات  فبدائؿ اإلجابة ع الدراسة الحالية، عممًا بأفّ  لتحقيؽ ىدؼ أخرى ترونيا مناسبةً 
 .)موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، معارض، معارض بشدة(

 مع فائؽ االحتراـ والتقدير

 الباحثة> شهد نيروخ 

 إبراهيم أبو عقيل . .إشراف> د
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 (> أداة الدراسة قبل التحكيم4ممحق )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 

 : وبعد ،تحية طيبة ،ةالمعّمم/معّمـالحضرة 

لدى  المدرسّيةجزء مف دراسة تجرييا الباحثة بعنواف "درجة ممارسة إدارة األزمات  يى ةالمرفق االستبانة
جامعة  مفة اإلدارة التعميميّ في ماجستير اللنيؿ درجة  محافظة الخميؿ" في الحكومّيةالمدارس  مديري
ة، ة ومينيّ جديّ  بكؿّ  االستبانةنة في األسئمة المتضمّ  فرمتـ باإلجابة علكـ إذا تك وسأكوف شاكرةً ، الخميؿ
خالصكـ في اإلجابة، ولإلشارة أفّ كما  فكؿ المعمومات  ،نجاح ىذا العمؿ يتوقؼ عمى مدى تعاونكـ وا 

مع خالص االمتناف وبالغ ، فقط ة لغايات البحث العمميّ يّ االئتماف والسرّ و المقدمة ستحظى بالعناية 
سيامكـ في انجاز ىذا البحث العمميّ التقدي  . ر لتجاوبكـ وا 

 

: ىي مجموعة االستعدادات والجيود اإلدارية التي تبذؿ لمواجية اآلثار المدرسّيةإدارة األزمات  -
المدارس عمى التنبؤ باألزمات  يرييا قدرة مدنّ إ ويمكف القوؿ أيضاً  السمبية المترتبة عمى األزمات،

المناسبة لموقاية منيا، أو التعامؿ معيا عند وقوعيا بدرجة عالية مف  المحتممة واتخاذ التدابير
عداد بدائؿ مختمفة لمواجيتيا، باستخداـ أساليب إدارية تحتوي عمى العديد مف الميارات  الكفاءة، وا 

المدرسة، والعمؿ عمى عدـ تفاقميا، مف ب تعصؼلمسيطرة عمى المواقؼ المفاجئة التي والقدرات 
 .(2006، الموارد البشرية والمادية المتاحة، داخؿ المدرسة وخارجيا )فرجخالؿ استخداـ 

 

 

 شهد رفيق نيروخ الباحثة>

 المشرف> د.إبراهيم أبو عقيل
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 ةخصي  القسم األول >المعمومات الش  

 أمام ما يناسبك > )×( يرجى التكرم بوضع اإلشارة 

 )          (    أنثى          ذكر            )           (  المعّمـجنس 
 أنثى            )          ( ذكر            )           ( جنس المدير
 )          (           ثانويّ  )          (          أساسيّ  نوع المدرسة

  

 

 

 

فـي محافظـة الخميـل قبـل  الحكومي ـةالمـدارس  لـدى مـديرياألزمات  إدارة> درجة ممارسة الثانيالقسم 

 . وفي أثنائها وبعدها األزمةوث حد

( 3يتكوف مف ) في محافظة الخميؿ، الحكومّيةيقيس درجة ممارسة إدارة األزمات لدى مديري المدارس  

محور يتكػوف مػف مجموعػة فقػرات لجمػع المعمومػات حػوؿ موضػوع الدراسػة، يرجػى التكػـر  وكؿّ  محاور،

حػػوؿ إدارة المػػدير لالزمػػات فػػي المدرسػػة فػػي المسػػتوى المناسػػب مػػف وجيػػة نظػػرؾ )×( بوضػػع اإلشػػارة 

 فقرة. كؿّ أماـ 
 

 يريدرجة ممارسة مد المحور األول> الرقم
 المدارس إلدارة األزمات قبل حدوثها>  

موافق 
 ةبشد  

 معارض  محايد موافق
 

معارض 
 ةبشد  

 ل تنتمي تنتمي النتماء
ف يبني قاعدة بيانات واستمارات تتضمّ  1

ف المدرسة جميع أنواع المعمومات ع
 ومشكالتيا ويوثقيا في الحاسوب. 

  

يعمؿ عمى الوقاية مف األزمات قبؿ  2
 حدوثيا.

  

 يعمؿ عمى التنبؤ بالمشكالت وبناء حؿّ  3
 مسبؽ ليا. 
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ص موازنة جانبية لحالة األزمات يخصّ  4
 المفاجئة. 

  

ة في الّسابقيستفيد مف التجارب والخبرات  5
 إدارة األزمات.

  

مف األعضاء ذوي الخبرة  فريقاً  يعدّ  6
 والميارة لمواجية األزمات. 

  

في إيجاد  يّ يتعاوف مع المجتمع المحمّ  7
 الحموؿ المناسبة في حاؿ وقوع األزمات.

  

يعمؿ عمى نشر ثقافة التعاوف بيف  8
 ف والطمبة. المدرسيّ 

  

يكوف عمى اتصاؿ دائـ ومباشر مع  9
المناسبة الجيات المساندة إليجاد الحموؿ 

 لألزمة بشكؿ سريع. 

  

ألفراد المدرسة  اً تدريبي اً يقترح برنامج  10 
 لمواجية األزمات.

  

ع لحدوث سيناريو متوقّ  تجربة لكؿّ  جريي 11
 األزمة. 

  

ت التي حدثت ممفات عف األزما يعدّ   12
 تـ  ح كيؼ وضّ يبالمدرسة في الماضي 

التعامؿ معيا وجوانب القوة و الضعؼ 
 ارتيا.في إد

  

المدارس  يريالمحور الثاني> درجة ممارسة مد
 أثناء حدوثها في إلدارة األزمات

موافق 
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق
 بشدة

 ال تنتمي تنتمي االنتماء
 
13 

مع فريؽ إدارة  فورياً  يعقد اجتماعاً 
 األزمات.

  

د أسبابيا يحدّ د طبيعة األزمة ونوعيا و يحدّ  14
 . حّميا لمعمؿ عمى

  

  د األطراؼ الذيف يسيموف في مواجية يحدّ  15
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 ة األزمة.حدّ 
   د درجة خطورة األزمة.يحدّ  16
لمتعامؿ مع  محدداً  زمنياً  يضع برنامجاً  17

 األزمة.
  

   د درجة استعداد المدرسة لألزمة. يحدّ  18
عة أو كانت متوقّ  أفّ د درجة توقعيا يحدّ  19

 عة. غير متوقّ 
  

البدائؿ المتاحة  ؿ عمى دراسةيعم 20
 لمتعامؿ مع األزمة. وتحميميا 

  

ؿ المسؤولية الكاممة التخاذ القرار يتحمّ  21
 في الوقت المناسب.

  

يحدد التكمفة المترتبة والعائد المتوقع مف  22
 القرار المتخذ لمواجية األزمة. 

  

ة التي الّسابقنتائج األزمات يستعيف ب 23
  حدثت في المدرسة.

  

 في  يرتب األولويات التي يجب تنفيذىا 24
 أثناء األزمة.

  

بحيث  ؛يحدد مستوى المواجية المطموبة 25
يقدر المستمزمات البشرية والمادية الالزمة 

 لمواجية األزمة.

  

المدارس  يريسة مدالمحور الثالث> درجة ممار 
 إلدارة األزمات بعد حدوثها

موافؽ 
 بشدة 

معارض   معارض محايد  موافؽ
 بشدة 

 ال تنتمي تنتمي االنتماء
مستقبميا لألزمات بػأنواعيا  تصوراً يضع  26

 تحدث في المدرسة.    أفّ التي يمكف 
  

مف ذوي  متجدداً  مدرسياً  يكوف فريقاً  27
 الخبرة والكفاءة إلدارة األزمات.  

  

ب يضع قاعدة بيانات ومعمومات تجنّ  28
 المدرسة بعض األزمات.  
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لمتعامؿ مع األزمات  إرشادياً  دليالً  يعدّ  29
 المختمفة.  المدرسّية

  

ف ينشر ثقافة إدارة األزمات بيف المدرسيّ  30
والطمبة بكافة الطرؽ واألساليب الممكنة 

 والمتاحة. 

  

األزمات  ز العامميف في المدرسة لحؿّ يحفّ  31
 التي تواجييـ. 

  

دارس بعض الزيارات المتبادلة في المنفذ ي 32
لمتعرؼ إلى األساليب المختمفة التي 

 ف في إدارة األزمات. و المدير  نتيجياي

  

يقترح إنشاء وحدة إلدارة األزمات في  33
تتوفر فييا التي إدارات التربية والتعميـ 

 المدرسّيةالمعمومات المطموبة لالزمات 
 المختمفة.

  

 يتضّمف إلكترونيّ يعمؿ عمى إنشاء موقع  34
 . المدرسّيةبإدارة األزمات  ّمؽيتعما  كؿّ 

  

 
 في محافظة الخميل.  الحكومي ةلدى مديري المدارس  المدرسي ة> واقع األزمات لثالقسم الثا

( 4يتكػػوف مػػف ) فػػي محافظػػة الخميػػؿ، الحكومّيػػةلػػدى مػػديري المػػدارس  المدرسػػّيةيقػػيس واقػػع األزمػػات  

مػات حػوؿ موضػوع الدراسػة، يرجػى التكػـر وكؿ محور يتكػوف مػف مجموعػة فقػرات لجمػع المعمو  محاور،

 فقرة. كؿّ في المستوى المناسب مف وجية أماـ )×( بوضع اإلشارة 

 المدرسي ةالمحور األول> واقع األزمات  الرقم 
 بالطمبة.  المتعم قة

موافق 
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق
 بشدة 

 ال تنتمي تنتمي االنتماء
ارس نتيجة تزايد حاالت العنؼ في المد 35

مشاىدة أعماؿ العنؼ التي عاشيا 
 الطالب بشكؿ واقعي.    
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تحدي الطمبة ألنظمة المدرسة بشكؿ  36
 يثير الفوضى واإلزعاج.   

  

كثرة الغياب لدى الطمبة لعدـ االلتزاـ  37
 ة.بقوانيف المدرس

  

لمتعامؿ مع األزمات  إرشادياً  يعد دليالً  38
 المختمفة.  المدرسّية

  

 عدـ التزاـ الطمبة بالمباس المدرسيّ  39
يئة التي نتيجة الظروؼ المادية السّ 

 خمفتيا األزمة. 

  

ة انخفاض المبادئ األخالقية لدى الطمب 40
 (.المصالحة –التسامح  –)التعاوف 

  

   انخفاض المستوى األكاديمي لمطمبة. 41
تدخيف و  ،استخداـ الطمبة لمياتؼ الجواؿ 42

الترويج ي المخدرات و السجائر وتعاط
 ليا.  

  

ظيور انحرافات جنسية بيف الطمبة،  43
 كالشذوذ الجنسي. 

  

إحضار مواد ممنوعة لممدرسة  44
 )مجالت.... أفالـ( وتداوليا فيما بينيـ. 

  

لجوء بعض المدرسيف إلى الضرب  45
بسبب كثافة أعداد الطمبة ضمف القاعة 

 الصفية الواحدة. 

  

 المدرسي ة> واقع األزمات المحور الثاني
 بالمدرسين.  المتعم قة

موافق 
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق
 بشدة 

 ال تنتمي تنتمي  االنتماء
ف بالساعات اىتماـ المدرسيّ  46

الخصوصية عمى حساب التعميـ في 
 .المدرسة

  

  الكافي  ضعؼ التأىيؿ التربويّ  47
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 سيف. لممدرّ 
بكيفية استخداـ  سيفعدـ إلماـ المدرّ  48

 تقنيات التعميـ في دروسيـ.   
  

   الة.  ضعؼ توظيؼ طرائؽ التدريس الفعّ  49
سيف في حؿ المشكالت فشؿ المدرّ  50

 الصفية. 
  

   .المدرسّيةسيف بالقوانيف زاـ المدرّ قمة الت 51
 ضعؼ القدرة عمى التوفيؽ بيف كـّ  52

 ص ليا.المناىج والزمف المخصّ 
  

سيف مع اإلدارة اوف المدرّ ضعؼ تع 53
 .  المدرسّية

  

سيف مع أولياء عدـ تعاوف المدرّ  54
 األمور. 

  

   سيف. انخفاض مستوى كفاءة المدرّ  55
–ف لمطمبة )لفظياإساءة المدرسيّ  56

 جسميا(. 
  

سيف العتداء مف قبؿ تعرض المدرّ  57
 الطمبة. 

  

سيف في زيادة الساعات اإلضافية لممدرّ  58
اطؽ األمنية نتيجة تسرب مدرسيف المن

 ثخريف. 

  

 المدرسي ةالمحور الثالث> واقع األزمات 
 . المدرسي ةباإلدارة  المتعم قة

موافق 
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق
 بشدة 

 ال تنتمي تنتمي االنتماء
 لممناخ التربويّ  المدرسّيةإىماؿ اإلدارة  59

 في المدرسة.
  

عمى إثارة  المدرسّية قمة حرص اإلدارة 60
 سيف نحو العمؿ.ة المدرّ دافعيّ 

  

  رسيف لممدّ  المدرسّيةعدـ إشراؾ اإلدارة  61
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 المتعّمقةفي عممية اتخاذ القرارات 
 بالعممية التربوية والتعميمية.   

ألولياء  المدرسّيةعدـ إشراؾ اإلدارة  62
األمور في عممية اتخاذ القرارات 

 ربوية والتعميمية.   بالعممية الت المتعّمقة

  

عدـ إشراؾ الطمبة في مجالس  63
 المدرسة. 

  

سير تنفيذ  المدرسّيةعدـ متابعة اإلدارة  64
 القرارات التي تتخذ.

  

إىماؿ التعاوف مع بعض الييئات  65
والمؤسسات ذات الصمة بموضوع 

 المنيج.

  

لدور  المدرسّيةعدـ تفعيؿ اإلدارة  66
ف في خدمة األنشطة الصفية لتكو 

 .المدرسّيةالمناىج 

  

لمختمؼ  المدرسّيةعدـ توفير اإلدارة  67
الوسائؿ والتقنيات التعميمية التي تحتاج 

 ة إلنجاح العممّية التعميمّية إلييا المدرس

  

سيادة عالقات إنسانية سيئة داخؿ  68
 المدرسة. 

  

في  اإلداريّ ضعؼ التنسيؽ بيف الجياز  69
ة المركزية والفرعيّ  المدرسة واإلدارات

 )وزارة التربية ومديرية التربية(. 

  

 المدرسي ةالمحور الرابع> واقع األزمات 
 . المدرسي ةبالبيئة  المتعم قة

موافق 
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق
 بشدة 

 ال تنتمي تنتمي االنتماء
غير  تصميـ موقع المبنى المدرسيّ  70

 المناسب.
  

   المتعّمقةة حيّ روط الصّ شّ عدـ توافر ال 71



057 
 

 بالنظافة والتيوية والتبريد و اإلنارة. 
والمياه  تكرار انقطاع التيار الكيربائيّ  72

 .    أثناء اليوـ المدرسيّ 
  

ض المدرسة لحوادث اعتداء عمى تعرّ  73
 الممتمكات. 

  

ة التي عدـ توافر التقنيات التعميميّ  74
 تحتاج إلييا المدرسة. 

  

دة بأحدث ة مزوّ ـ توفر مكتبة مدرسيّ عد 75
 ة. المجالت والمراجع العمميّ 

  

عدـ وجود اإلجراءات الوقائية الكافية  76
لحماية الطمبة مف )الحرائؽ، الكوارث، 

 الزالزؿ..(.
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 أداة الدراسة في صورتها النهائية(> 5ممحق )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 

 : وبعد ،حية طيبةت ،ةحضرة المعّمـ/المعّمم

لدى  المدرسّيةجزء مف دراسة تجرييا الباحثة بعنواف "درجة ممارسة إدارة األزمات  يى ةالمرفق االستبانة
جامعة  مفة اإلدارة التعميميّ في ماجستير اللنيؿ درجة  محافظة الخميؿ" في الحكومّيةالمدارس  مديري
ة، ة ومينيّ جديّ  بكؿّ  االستبانةنة في األسئمة المتضمّ  فلكـ إذا تكرمتـ باإلجابة ع وسأكوف شاكرةً ، الخميؿ
خالصكـ في اإلجابة، ولإلشارة أفّ كما  فكؿ المعمومات  ،نجاح ىذا العمؿ يتوقؼ عمى مدى تعاونكـ وا 

مع خالص االمتناف وبالغ ، فقط ة لغايات البحث العمميّ يّ االئتماف والسرّ و المقدمة ستحظى بالعناية 
سيام  . كـ في انجاز ىذا البحث العمميّ التقدير لتجاوبكـ وا 

 

: ىي مجموعة االستعدادات والجيود اإلدارية التي تبذؿ لمواجية اآلثار المدرسّيةإدارة األزمات  -
المدارس عمى التنبؤ باألزمات  يرييا قدرة مدنّ إ ويمكف القوؿ أيضاً  السمبية المترتبة عمى األزمات،

منيا، أو التعامؿ معيا عند وقوعيا بدرجة عالية مف  المحتممة واتخاذ التدابير المناسبة لموقاية
عداد بدائؿ مختمفة لمواجيتيا، باستخداـ أساليب إدارية تحتوي عمى العديد مف الميارات  الكفاءة، وا 

المدرسة، والعمؿ عمى عدـ تفاقميا، مف ب تعصؼلمسيطرة عمى المواقؼ المفاجئة التي والقدرات 
 .(2006، المادية المتاحة، داخؿ المدرسة وخارجيا )فرجخالؿ استخداـ الموارد البشرية و 

 

 

 شهد رفيق نيروخ الباحثة>

 المشرف> د.إبراهيم أبو عقيل
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 القسم األول >المعمومات الشخصية
 أمام ما يناسبك > )×( يرجى التكرم بوضع اإلشارة 

 أنثى            )          (  ذكر            )           (  المعّمـجنس 
 أنثى            )          (  ذكر            )           (  نس المديرج

 )          (           ثانويّ  )           (         أساسيّ  نوع المدرسة
 فأكثر     )          ( 500 )           (   500مف  أقؿّ  عدد طمبة المدرسة 

 سنوات)     (  10أكثر مف  سنوات )       (  10-5مف  ( سنوات )          5مف  أقؿّ  سنوات الخبرة

 
فـي محافظـة الخميـل قبـل  الحكومي ـةالمـدارس  يريممارسة إدارة األزمات لـدى مـدالقسم الثاني> درجة 

 . وفي أثنائها وبعدها حدوث األزمة

( 3تكوف مف )، يفي محافظة الخميؿ الحكومّيةمدارس ال يريجة ممارسة إدارة األزمات لدى مديقيس در  

ـ محور يتكػوف مػف مجموعػة فقػرات لجمػع المعمومػات حػوؿ موضػوع الدراسػة، يرجػى التكػرّ  محاور، وكؿّ 

فػػي المسػػتوى المناسػػب مػػف وجيػػة نظػػرؾ حػػوؿ إدارة المػػدير لالزمػػات فػػي المدرسػػة )×( بوضػػع اإلشػػارة 

 فقرة. كؿّ أماـ 

 
 يريالمحور األول> درجة ممارسة مد الرقم

 مات قبل حدوثهاالمدارس إلدارة األز 
موافق 
 ةبشد  

 معارض  محايد موافق
 

معارض 
 ةبشد  

      يبني قاعدة بيانات شاممة عف المدرسة  1
يمارس إجراءات وقائية لألزمات قبؿ  2

 حدوثيا  
     

      يتنبأ بالمشكالت وبناء حموؿ مسبقة ليا 3

ص موازنة جانبية لمحاالت الطارئة يخصّ  4
 في المدرسة 

     

ة في الّسابقيستفيد مف التجارب والخبرات  5
 إدارة األزمات
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مف األعضاء ذوي الخبرة  فريقاً  يعدّ  6
 والميارة لمواجية األزمات

     

في إيجاد  يّ يتعاوف مع المجتمع المحمّ  7
 الحموؿ المناسبة في حاؿ وقوع األزمات

     

      رسيف والطمبة ينشر ثقافة التعاوف بيف المدّ  8

يكوف عمى اتصاؿ دائـ ومباشر مع  9
سمية إليجاد الحموؿ المناسبة الجيات الرّ 

 لألزمة عند حدوثيا 

     

ألفراد المدرسة  اً تدريبي اً ـ برنامجيصمّ   10 
 لمواجية األزمات التي قد تواجييـ 

     

توقع مسيناريو  عممية لكؿّ جري تجارب ي 11
 لحدوث األزمة

     

عمى  رات التي قد تدؿّ شّ يرصد كافة المؤ   12
 توقع حدوث أزمة

     

سد الثغرات التي قد تؤدي إلى يعمؿ عمى  13
 أزمة نشوب

     

المدارس  يريالمحور الثاني> درجة ممارسة مد
 أثناء حدوثها في إلدارة األزمات

موافق 
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق
 بشدة

مع فريؽ إدارة  فورياً  يعقد اجتماعاً  14
 زمات األ

     

      ص مختمؼ جوانب األزمة و أبعادىايشخّ  15
      ع األدوار حسب الخبرات يوزّ  16
      د درجة خطورة األزمة ومدى تطورىايحدّ  17
لمتعامؿ مع  محدداً  زمنياً  يضع برنامجاً  18

 األزمة
     

      يحدد درجة استعداد المدرسة لألزمة  19
      مبة يف أو الطّ المعّمملـو  يتجّنب 20
 تحميمياو  يعمؿ عمى دراسة البدائؿ المتاحة 21

 لمتعامؿ مع األزمة 
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      يتخذ القرار في الوقت المناسب  22
يحدد التكمفة المترتبة والعائد المتوقع مف  23

 القرار المتخذ لمواجية األزمة
     

ة التي الّسابقيرجع إلى نتائج األزمات  24
 لمدرسة حدثت في ا

     

في يرتب األولويات التي يجب تنفيذىا  25
 أثناء األزمة 

     

يتواصؿ مع جيات االختصاص  26
 إلطالعيـ عمى صورة األزمة

     

يشارؾ المدير أولياء األمور في إيجاد  27
 حموؿ لألزمة 

     

      يوفر المواـز المناسبة لمواجية األزمة  28
المدارس  يريمارسة مدالمحور الثالث> درجة م
 إلدارة األزمات بعد حدوثها

موافق 
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق
 بشدة 

لألزمات بػأنواعيا  مستقبمياً  تصوراً يضع  29
 تحدث في المدرسة أفّ التي يمكف 

     

مف ذوي  داً متجدّ  مدرسياً  يكوف فريقاً  30
 الخبرة والكفاءة إلدارة األزمات

     

ب ة بيانات ومعمومات تجنّ يضع قاعد 31
 المدرسة بعض األزمات

     

لمتعامؿ مع األزمات  إرشادياً  دليالً  يعدّ  32
 المختمفة المدرسّية

     

رسيف ينشر ثقافة إدارة األزمات بيف المدّ  33
والطمبة بكافة الطرؽ واألساليب الممكنة 

 والمتاحة 

     

األزمات  ز العامميف في المدرسة لحؿّ يحفّ  34
 ، وتعرقؿ تقدميـالتي تواجييـ

     

زيارات متبادلة لمتعرؼ إلى جري ي 35
 األساليب المتبعة في إدارة األزمات 
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 يتضّمف إلكترونيّ يعمؿ عمى إنشاء موقع  36
 المدرسّيةبإدارة األزمات  يتعّمؽما  كؿّ 

     

يوظؼ المصادر التكنولوجية في رصد  37
 اإلجراءات واألعماؿ اإلدارية

     

يعمؿ عمى حصر جميع االرتدادات  38 
 لألزمة 

     

يسعى لمتقميؿ مف الضغوط النفسية التي  39
 قد تخمفيا األزمة 

     

تقييـ أداء جميع المتعاونيف في حؿ  40
 األزمة 
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 مينالمحك  (> قائمة بأسماء 6ممحق )

 الجامعةمكان العمل /  ةالرتبة العلمٌّ  محك  اسم الم  

 جامعة الخميؿ أستاذ دكتور جماؿ أبو مرؽ

 جامعة القدس /أبو ديس أستاذ دكتور محمود أبو سمرة

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ دكتور تيسير أبو ساكور

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ دكتور د شاىيفمحمّ 

 جامعة الخميؿ أستاذ مشارؾ كماؿ مخامرة

 معة القدس المفتوحةجا أستاذ مشارؾ رجاء عسيمي

 جامعة الخميؿ أستاذ مساعد شادي أبو حمتـ

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد خالد كتمو

 جامعة الخميؿ أستاذ مساعد إبراىيـ المصري

 جامعة الخميؿ أستاذ مساعد سناء أبو غوش

 جامعة الخميؿ ماجستير أريج صالح

 جامعة الخميؿ ماجستير فاطمة عيدة
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 كتاب طمب تسهيل مهمة باحث صادر عن جامعة الخميل(> 7)ممحق 
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 كتاب طمب تسهيل مهمة باحث صادر عن وزارة التربية والتعميم(> 8ممحق )
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 (> التدقيق المغوي  لمرسالة9ممحق )


