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حكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً
حكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْ ِ
يُؤتِي الْ ِ
كَثِرياً وَمَا يَذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األَلْبَابِ 

صدق اهلل العظيم
(البقرة)962 :

ب


اإلهداء
إىل أبي وأمي
إىل زوجيت العزيزة
إىل أوالدي األعزاء
إىل أخواتي الغاليات
إىل روح أستاذي الفاضل  :عثمان جحجوح "أبوسائد"
إىل الشموع اليت احرتقت من أجل أن تنري لنا الطريق

ت


شكر وعرفان

" َر ِّب أَ ْو ِز ْعنِي أَنْ أَ ْ
ادلِ ْ
هدحَُ َوأَ ْ
ادحلِ ح َ َت ْر َ
ِدَََّ َوأَنْ أَ ْع َمد َ َ
ش ُك َر ن ِْع َم َت َك الَّتِي أَ ْن َع ْم َت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َّ
لِي فِي ُذ ِّر َّيتِي ِإ ِّني تُ ْب ُ
سلِمِينَ " (األحقاف .)51 :
ت ِإلَ ْي َك َو ِإ ِّني مِ َن الْ ُم ْ
الحمـد هلل رب العــالمينل الــذ علـم بــال لمل علــم امنسـان مــا لــم يعلـمل الل ــم انفعنــا بمــا

علمتنـال وعلمنـا مـا ينفعنـال وزدنــا علمـال وهـب لنـا مـن لــدنك رحمـةل إنـك أنـت الوهـابل والص ـ ة
والس م على نبينا محمد أشرف المرسلين ,وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هداه إلى

يوم الدينل وي ول الرسول صلى اهلل عليه وسلم في الحديث الشـريفممن قـال جـزاكم اهلل خيـرال

ف د أبلغ في الثنـا) صـ حيح الجـام،ل وقولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم مر يشـكر اهلل مـن ر يشـكر

الناس رواه أحمد والترمذ .

لذا ي تضي الواجب أن أذكر فضل من شجعني وساعدني على إتمام هذه الدراسة ور ينكر

فضل الفض ) إر من ران على قلبهل وسا) منبتاً.

لم تصل هذه الدراسة إلى النور إر بفضل الخالق عز وجل ثم بفضل أصحاب الفضل الذين

وقفوا بجانبي طوال فترة دراستي ولم يبخلوا على بمساعدة أو إرشاد أو توجيه ور يسعني بعد أن

أوشـكت هــذه الرســالة أن تخــري إلـى حيــز الوجــود أن أت ــدم بالشـكر والعرفــان لوالــد الكــريمين
وأخواتي وزوجتي وأبنائي لما وفروه لي من جو مناسـب للبحـث والت صـي عـن المعرفـةل الـذين

أعانوني وعانوا في سبيل تذليل كل صعب وتعبيد كل دربل فل م مني الت ـدير وارعتـزاز والحـب

داعيا من اهلل عـز وجـل أن يعيننـي فـي تعويضـ مللما بـذلوه مـن ج ـد وعنـا) ,ودعـا) ل ـم مـن

األعماق بالصحة والعافية والسعادة .

كما أت دم بالشكر الجزيل وعظيم ارمتنان وأسمى آيات الحب لجامعة األزهر الغرا) الصرح

العلمــي الشــامم متمثلـــة بعمــادة الدراســات العليـــا والتــي أتاحــت لـــي فرصــة ارلتحــاق ببرنـــامج

الدراسات العليا ,ملت ى األئمة والعلما).

وان كان من الواجب أن يذكر أهل الفضل بفضل م ,وأن يخص بعض م بالذكر ,فإني أت دم

بخالص شكر وعظيم ت دير إلى أساتذتي األفاضل الدكتور:عامر يوسف الخطيـب ,والـدكتور
محمد هاشم أغال اللذان أسعداني بإشراف ما على هذه الدراسة كما منحاني الكثير من وقت مـا,

وجادا على بإرشادات ما السديدة و توجي ات ما المفيدة ومنحاني من علم ما ما يعجز مثلى عن

مكافئت مال مما كان له أكبر األثر في إنجاز هذا البحثل وخروجه على هذا الشكل ,فجزاهما اهلل

عني خير الجزا).

ث


كما وأت دم بوافر الشكر وعظيم ارمتنان والت دير للجنة الحكم والمناقشة الدكتور :بسام أبو

حشيش والدكتور :ص يب كمال األغا الذين شرفوني ب بول مناقشة الدراسـة  ,ولـدورهم الكبيـر

في إثـرا) الدراسـة مـن علم ـم وخبـرت م  .كمـا ر يفـوتني أن أت ـدم بجزيـل الشـكر إلـى األسـاتذة
المحكمين الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل في مراحله المختلفة.

كما وأتوجه بالشكر العميـق إلـى زم ئـي األسـاتذة األفاضـل والـذين سـاعدوني وسـاندوني فـي

أحنك الظروف وأصعب ال أ.علـي أبوعـودةل أ .سـمير شـعتل أ .علـي النمروطـيل أ .موسـى أبـو

لبنل أ .أحمد فارسل أ.محمد جعبر.

ور أنسى أن أشكر امخوة في مركز ال طان التربو ل وامخوة في مكتبة الجامعة امس مية

بخان يونس لمساعدتي في أوقات كثيرةل هؤر) من ذكرت م فشكرت مل أما من نسيت م ف م أولى

الناس بالشكر والت دير.

وأدعو اهلل سبحانه وتعالى أن ينال هذا الج د ال بول و الرضالفحسبي أنني اجت دتل ولكل

مجت د نصيبل والكمال هلل وحدهل فإن وف ت فمن اهللل وان قصرتل فعذر ل وله سبحانه وتعاىل
قَا لُو اْ سُ بْ حَا نَ كَ الَ عِ لْ مَ لَ نَا إِ الََّ مَا عَ لََّ مْ تَ نَا إِ نََّ كَ أَن تَ ا لْ عَ لِي مُ ا لْ حَ كِي مُ (البقرة.) 23:
واهلل من ورا) ال صد.
الباحث

ماهر محمد أبو معمر
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ملخص الدراسة
دور مديريات التربية والتعليم في إدارة األزمات التعليمية التي تواج ا المدارس الحكومية في محافظات

غزة وسبل تطويرها .

وهدفت الدراسة إلي التعرف علي دور مديريات التربية والتعليم في إدارة األزمات التعليمية التي تواجه

المدارس الحكومية في ظل الحصار علي غزةل والحرب علي غزة  ,والتجاذبات السياسية الفلسطينية ,كما

هدفت إلي معرفة دور المديريات في اس تشعار األزمات والتخطيط ل ا ومواج ت ا وكيفية الوقاية من ا ومد

ارستفادة من ا بعد حدوث ا ومعرفة واق ،األدا) الفعلي للمديريات ثم أهم امجرا)ات الم ترحة لتطوير أدائ ا.
وقد تمثلت مشكلة الدراسة في امجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما دور مديريات التربية وال تعليم في إدارة األزمات التعليمية التي تواج ا المدارس الحكومية في

محافظات غزة ؟

وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 .1ما دور مديريات التربية والتعليم في استشعار األزمـات التعليميـة التـي تواج ـا المـدارس الحكوميـة فـي
محافظات غزة ؟
 .3ما دور مدي ريات التربية والتعليم في التخطيط مدارة األزمات التعليمية التي تواج ا المـدارس الحكوميـة
في محافظات غزة ؟
 .2ما دور مديريات التربيـة والتعلـيم فـي مواج ـة األزمـات التعليميـة التـي تواج ـا المـدارس الحكوميـة فـي
محافظات غزة ؟
 .4ما دور مديريات التربية والتعليم في الوقاية من األزمات التعليمية التي تواج ا المدارس الحكومية في

محافظات غزة ؟

 . 5ما دور مديريات التربية والتعليم في ارستفادة من األزمات التعليمة التي تواج ا المدارس الحكومية في

محافظات غزة ؟

 . 6ما واق ،األدا) الفعلـي لمـديريات التربيـة والتعلـيم فـي إدارة األزمـات التعليميـة التـي تواج ـا

المدارس الحكومية في محافظات غزة ؟

 . 7هل توجد فروق ذات درلة إحصائية في استجابات أفراد العينة في مجارت إدارة األزمات التعليمية التي
تواج ا المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لمتغيرملجنسل المؤهل العلميل سنوات الخدمةل مكان

المديرية ؟

 . 8ما امجرا)ات الم ترحة لتطوير دور مديريات التربية والتعليم في إدارة األزمات التعليمية التي تواج ا

المدارس الحكومية في محافظات غزة ؟

ح


وقد استخدم الباحث المن ج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة موضوع الدراسة ,حيث تكون مجتم،

ونائبا وطب ت الدراسة على
الدراسة من جمي ،مدرا) ومديرات المدارس ونواب م والبالغ عددهم ً 787ا
مدير ً
ونائبا  ,وذلك بنسبة  %11من مجتم ،الدراسة .
عينة عشوائية حيث بلغت ً 118ا
مدير ً
ولتح يق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانه ل ذا الغرض اشتملت علي  15ف رة تم توزيع ا علي
خمسة أبعاد ,وتم التأكد من صدق ارستبانة بعرض ا علي مجموعة من المحكمين وصدق ارتصال

مدير ومديرة ونواب م  ,وتم حساب ثبات ارستبانة
الداخلي بتطبي ا علي عينة استط عية تكونت من ً 05ا

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ,والتجزئة النصفيةل حيث بلغ معامل الثبات الكلي  . %87واستخدم الباحث

التكراراتل النسب المئويةل المتوسطاتل اختبار  T.Testل وتحليل التباين األحاد رستخراي النتائج .

وقد قام الباحث باستخدام أداة ثانية وهي مالم ابلة حيث تم إعداد أسئلة تشمل جمي ،محاور ارستبانة

وتم عرض ا علي  6من المديرين والمديرات من أجل معرفة أرائ م.
وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج اآلتية:

 .1ت وم مديريات التربية والتعليم بممارسة ادراة األزمات التعليمية وبدرجة كبيرة بنسبة . %86.0

 .2احتل البعد الخامس وهو ارستفادة من األزمات بعد حدوث ا المرتبة األولي من حيث األهمية بنسبة
.%22

 .0احتل البعد الثالث وهو م واج ة األزمات المرتبة الثانية من حيث األهمية وبنسبة .%21.1
 .7احتل البعد الثاني وهو التخطيط مدارة األزمات المرتبة الثالثة من حيث األهمية بنسبة .%88.6
 .1احتل البعد الراب ،وهو الوقاية من األزمات المرتبة الرابعة بنسبة .%86.8

 .6احتل البعد األول وهو استشعار األزمات المرتبة الخامسة من حيث األهمية بنسبة .%85.2

 .7احتل البعد السادس وهو واق ،األدا) الفعلي المرتبة السادسة من حيث األهمية بنسبة .%78.2

 .8ر توجد فروق ذات درلة إحصائية في استجابات أفراد العينة في مجارت إدارة األزمات التعليمية

التي تواج ا المدارس الحكومية في محا فظات غزة تعزى لمتغير م الجنسل المؤهل العلميل سنوات

الخدمةل مكان المديرية .

أهم امجرا)ات الم ترحة لتطوير دور مديريات التربية والتعليم من خ ل التوصيات اآلتية:
 .1إنشا) قسم يختص بإدارة األزمات في ك ل مديرية من مديريات ال طاع .

 .3تخصيص ميزانية مست لة لكل مدرسة من أجل معالجة آثار أ أزمة تتعرض ل ا .

 .2تزويد مدرا) المدارس بأرشيف يتضمن أهم األزمات التي حدثت في المدارس من قبل.
 .4تدريس مساق خاص بإدارة األزمات للط ب في الجامعات الفلسطينية .

خ


 .5ع د مؤتمرات سنوية ح ول إدارة األزمات و مناقشة أهم األزمات التي تعرضت ل ا المؤسسات.
 .6ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ومديريات التربية والتعليم من أجل إزالة جمي ،المؤسسات
والمواق ،العسكرية ال ريبة من المؤسسات التعليمية بسبب تعرض ا لل صف باستمرار.
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ABSTRACT
The role of directorates of Education in crisis management,
that faced by public schools in governorates of the Gaza strip
and the ways of developing them.
The study aimed to identify the role of the directorates of
Education in crisis management, that face the public schools under
the siege of Gaza, the war on Gaza, the Palestine political deviation, it
also aimed to know the role of directorates in the sense of crisis,
planning to face them, the way of protecting them and how to take
advantage of it after its occur and then find out the most important
proposed procedures to develop its performance..

The problem of the study was to answer the following question:
What is the role of the Directorates of Education in crisis
management, face by public schools in the governorates of the Gaza
strip.
Some sub questions were emerged from the main question as follows:
1. What is the role of directorates of education in the educational
sense of crisis facing public schools in the governorates of the Gaza
strip?
2- To what degree do the Directorates of Educations plan for crisis
management that face the public schools in the governorates of the
Gaza Strip?
3. What is the role of directorates of education to face the crises that
faced in the public schools of the Gaza strip governorates?
4- To What degree do the directorates of education exercise the
protection of educational crises that that faced in the public schools of
the Gaza strip governorates?
5- What is the role of directorates of education to benefit from the
educational crises that faced in the public schools of the Gaza strip
governorates?
6- What is the factual Performance of educational directories in
"educahonal crisis management" (G C M) when face the
Governmental schools in Gaza Governorates?

 ذ

7- Are there significant differences in the areas of the educational
crisis management that faced in the public schools of the Gaza strip
governorates, due to the variable (sex- Qualification _ _ _ years of
service and the place of Directorate)
8- What are the proposed procedures to develop the role of the
directorates of education in the educational crisis management that
faced in the public schools of the Gaza strip governorates?
The researcher used the descriptive and analytical approach to describe
the phenomenon under the study, where the study population of all
managers an school principals, are 784 director and a deputy and the
study sample was randomly hitting 118 director and deputy, with a
rate of 15% of the population of the study.
To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a
questionnaire for this purpose that included a 50 paragraph was
distributed to five dimensions, the availability of the questionnaire
was censured by the submission to the group of arbitrators, and
certified internal communication applied to a sample reconnaissance
consisted of 30 managers, directors and their deputies, the stability of
the questionnaire was calculated by using the equation Cronbach
alpha, with an overall reliability coefficient of 87%, and retail midterm
The researcher used duplicates - percentages - averages - - Test T.
Test - and the unilateral analysis of variance to extract the results.
The researcher used a second tool (the interview) that questions have
been prepared to cover all the topics resolution and was offered on 6
of the managers and directors in order to know their views.

The study got to the following results:
1- . The Directorates of Education practice administrating educational
crises, and significantly increased by 86.3%.
2- The fifth dimension is to take advantage of the crisis after the event
ranked occupied first position in importance by 92%.
3-The third dimension is the face of crises, Occupied second position
only in importance and by 91.1%.
4- The second dimension, a crisis management plan for Occupied the
third most important position by 88.6%.
5. The fourth dimension is the prevention of crises, ranked occupied
fourth position by 86.8%.
6. The first dimension, a sense of crisis ranked occupied fifth position
 ر

in terms of importance by 80.9%.
7. No statistically significant differences in the areas of crisis
management educational disadvantages faced by public schools in the
governorates of the Gaza strip , due to the variable (sex, years of
service- qualification- place of the Directorate).
development of the The most important procedures proposed for the
role of the directorates of education through the following
recommendations:
1- Finding department specialized in managing the educational
crises in each directorate.
2- Allocate a separate budget for each school in order to address
the effects of any exposed crisis.
3. Provide school administrators archive includes the most
important crises in the schools before.
4- Teaching a special course in crisis management for students
in the Palestinian universities.
5- Held annual conferences on crisis management and discuss
the most important crises suffered by the institutions.
6- The need for coordination with the Ministry of Interior and
the Directorates of Education for the removal of all institutions
and military sites near educational institutions because of their
exposure to the continued bombardment.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها

* مقدمة
* مشكلة الدراسة
* أهداف الدراسة
* أهمية الدراسة
* حدود الدراسة
* مصطلحات الدراسة

~~1

مقدمة
ال يمكن ألي مجتمع مهما بلغ من التقدم والعلم والرقي أن يخلو من األزمات  ,والمـجتمع

الراقـ ـي والمتحضر هو الذي يستطي ع أن يحل مشاكله وأزماته بنفسه ,فاألزمات أصبحت ظاه ةر
عالمية في جميع المجاالت السياسية و االقتصادية والتجارية والعـلمية.

ويرى الباحث أن االهتمام بالنظام التعليمي وتوفير كل احتياجاته في أي بلد سيكون له دور م ـهم

وفعال وعظيم في بنائه ,وعلى جميع المستويات  ,ألن الحكم على الشعوب يتم من خالل ما أنجزته

وابتكرته و أبدعته على المستوي العلمي والتكنولوجي.

ويرى بعض المفكرين أن موضوع التعامل مع األزمات يعتبر من الموضوعات الحيوية مما لها من
تأثير على اإلنسان وبقاءه وأصبح التركيز على موضوع األزمات من األمور التي تهم كل من
الباحثين والكتاب المتخصصين في اإلدارة ,حيث االتجاه السائد اآلن في الفكر اإلداري هو دراسة
األزمات والتعامل معها والعمل على إدارتها والتخفيف من آ ثارها ونتائجها وتجنبها بقدر المستطاع
(اللوزي.)911 :9111 ,
ويعــيا التعلــيم فــي معظــم دول العــالم أزمــة حقيقيــة ,وان اخ تلفــت أبعادهــا وتنوعــت أشــكالها ,فــيمكن
اســتخدام أســلوب األزمــة فــي مجــال التعلــيم وخاصــة أن جوانــب األزمــة فــي التعل ـيم متعــددة وتتطل ــب
الحلول الحاسمة (عمار)91 :9111,
فاألزمــة التعليميــة تعب ــر عــن نفس ــها مــن خ ــالل القصــور فــي مواكب ــة التطــورات العلمي ــة وبعــدها ع ــن
مجـرى التطــور فــي علــوم اإلدا ةر والتكنولوجيــا اإلداريــة الجديــدة وعــدم إفادتهــا مــن هــذه العلــوم وأدوات
هذه التكنولوجيا ,وهناك الكثيـر مـن األزمـات التعليميـة التـي واجهـت الـنظم التعليميـة فـي المجتمعـات
المتقدم ــة والناميـ ــة علـ ــى السـ ــواء ,فـ ـالنظم التعليميـ ــة القـ ــاد ةر علـ ــى وض ــع توقعـ ــات لأزمـ ــات واإلعـ ــداد
لمواجهتهـا تكـون أكثـر مــن يرهـا قـدرة علــى تجاوزهـا ,ولـذلك يجـب أن يخضــع التعامـل مـع األزمــات
لل تخطـيط المسـبو والخبـ ةر والد اريـة فـي معالجـة بـوادر األزمـة وعـدم السـمام بامتـدادها وهـذا يعتبـر لـب
العملية التعليمية في الوقت الحاضر (إبراهيم)7 :1009,
وهذه التغيرات متفاوتة ومتباينة كما وكيفا ولعل من أبـرز مالمـح العصـر الـذي نعيشـه تلـك التغيـرات
المذهلة والمتالحقة في شتى المجاالت ,وتأتي االستجابات من مجتمع آلخر ومن فئة إلى أخرى بل
ومن فرد إلـى آخـر ,ولـذلك فـ ن أهميـة التعلـيم مسـألة أثبتـت بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن بدايـة التقـدم

~~2

الحقيقي هو التعليم وأن كل الدول التي تقدمت شرقا و ربا تقدمت من بوابة التعليم بـل وتضـعه فـي
أولوية اهتماماتها وسياساتها (بهاء الدين.)91 :9117,
ونظ ار ألن السياسة الدولية متغي ةر فـي االتجـاه والمفهـوم ،فـ ن أ لـب دول العـالم ال ترضـى اليـوم عـن
مناهج التعليم ,والجـدل حولهـا مسـتمر ,وخيـر مثـال علـى ذلـك اليابـان ,فعلـى الـر م مـن الضـجة التـي
أثيرت حول نجام وتفوو نظام التعليم فيها واإلشادة به عالميا أدركت اليابان أن السياسات التعليمية
تســتند علــى ثوابــت ومتغي ـرات ,وأيقــن القــائمون علــى التعلــيم أن هنــاك قصــو ار بــدأ يتســلل إلــى نظ ــام
التعليم في اليابان وهذا القصور ليس ناجما عن خلل في النظام ,بقدر ما هو قصور في قد ةر النظام
القائم على مواكبة وتلبية متغيرات العصر ,وفي ضوء ذلك شرعت الحكومة اليابانيـة ب نشـاء مجلـس
قــومي لالص ــالم التعليم ــي ليعم ــل بمثاب ــة جه ــاز استشــاري ل ــرئيس ال ــوزراء ,وال يتع ــارض عم ــل ه ــذا
المجلس مع األجه ةز القائمة بالفعل وانما يعزز دورها ويمدها بتوصياته (حاتم)191 :9117,
لقـد ارجـع جنــدرون ( )Gendron9111مقترحـات وتوصــيات ( )100مـتتمر لســنوات عديـدة مضــت
تناولـت المشـكالت ،ومـن خـالل فحصـه لهـذه المـتتمرات ,وجـد أنـه ال يوجـد اخـتالف كبيـر بيـنهم فــي
طبيعة هذه المشكالت .لقد اكتشف أن أهم الصعوبات التي تواجه شغل الوظائف الحيوية والقياديـة
ه ـ ــي فشـ ـ ــل النظ ـ ــام التعليمـ ـ ــي الث ـ ــانوي فـ ـ ــي تلبيـ ـ ــة ومواجه ـ ــة المهـ ـ ــارات المختلف ـ ــة للطـ ـ ــالب(إب ـ ـ ـراهيم,
.)9101009
وعلـى الــر م مـن تعــدد األزمــات وتباينهـا التــي يمكــن أن تتعـرض لهــا المتسســات التعليميـة ف ـ ن لكــل
أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب عمل إلدارتها والتصدي لها ,ف ن كل
األزمـات تخضـع لمعـايير وعناصــر عامـة مشـتركة فــي التخطـيط لهـا بفاعليــة واإلعـداد الجيـد لتجنــب
الوقوع فيها أو التخفيف من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل آثارهـا لصـالح المنظمـة أو المتسسـة
(األعرجي)771 :1000 ,
ويـرى الباحــث أن علــى العـاملين فــي مــديريات التربيــة والتعلـيم أن يــوفروا كــل مـا يلــزم المــدارس مــن
مديرين ومعلمين وموجهين ومرشدين تربويين وتوفير احتياجاتها من الكتب والقرطاسية والمستلزمات
الضــرورية ,وتــوفير المبــاني الجــاه ةز واألثــاث المالئــم ومتابعــة احتياجاتهــا وحــل مشــاكلها أول ب ـأول،
وتـوفير الحمايـة لهـا ومتابعــة الطـالب وحـل مشــاكلهم اإلداريـة والتنسـيو مــع المجتمعـات المحليـة مــن
أجـل تـوفير الجـو االجتمـاعي المناسـب مـن أجـل حمايـة الطـالب ووقـايتهم مـن كـل عناصـر اإلزعــا
~~3

وترسيخ األسس والمبادئ التي تضبط العالقات بين المعلمين والطالب واإلدارة ،ويحتا التعامل مع
األزمات إلى نوع خاص من اإلدارات التربوية في المديريات يتم تأهيلها وتدريبها تدريبا وافيا لصقل
المهـارات والمواهــب واالسـتعدادات الطبيعيــة حيـث أن التعامــل مــع األزمـات لــه طـابع خــاص يســتمد
خصوصيته من تأثير اللحظة األولى لأزمة.
وقـد أشـار الباحــث كـارول نشــيين( )Carol Nation, 9111فـي د ارســته إلـى آثــار التـدخل األســري
والتربوي في المـدارس بسـبب كثـ ةر حـاالت االنتحـار وصـور كيفيـة التـدخل فـي األزمـات المحتمـل أن
تحدث داخل الفصل( .كارول نشيين.)Carol Nation, 9111011 :
كمـا أكــد سـنيدر ( )Sneedr,9111علــى أهميـة دور مــديري المـدارس فــي التـدخل حــين وقـوع أزمــة
وعالجها ووضع االستراتيجيات الالزمة والمناسبة لمواجهتها( .سنيدر )Sneedr,9111:7:
وأوضــح ك ــل مــن ديفي ــد ( )Deavedودجــالس ( )Dglas ,9111خص ــائص فريــو مواجه ــة األزم ــات
المدرس ــية عل ــى وج ــه التحديد,وتعرض ــا إل ــى العدي ــد مـ ــن الواجب ــات والمه ــام الت ــي يج ــب أن يق ــوم بهـ ــا
أعضاء الفريو وكيف تتم االسـتجابة لمنـاا العنـف وكيفيـة تكـوين فريـو مواجهـة األزمـات المدرسـية.
(ديفد ودجالس .) Deaved And Dglas ,9111
أما على صعيد الدراسات العربية فهناك العديـد منهـا التـي تناولـت هـذا الموضـوع فـي البيئـة العربيـة
منهــا د ارســة (األلفــي )1001,والتــي تناولــت إدا ةر أزم ــات التعلــيم فــي مصــر وتوصــل إلــى أن هن ــاك
أزمـات فــي التعلـيم المصــري ,وأن هنـاك عجــز فـي النظــام التعليمـي فــي مواجهـة كثيــر مـن األزمــات,
وأن هنــاك اعت ـراف مــن قب ــل و از ةر التربيــة والتعلــيم بوجــود بع ــض األزمــات وتجاهلهــا للــبعض اآلخ ــر
(األلفي.)1001,
ويــرى (أبــو خليــل )1009 ,فــي د ارســته أنهــا ه ــدفت إلــى تحليــل الخط ـوات التــي يجــب إتباعهــا ف ــي
التخطـيط فـي التعامـل مـع بعــض األزمـات ,وتشـخيص أهـم العناصـر التــي تحـد مـن بعـض األزمــات
على مستوى المدرسة( .أبو خليل.)1009 ,
كمـا أكـد (الحــويطي )9111 ,علـى أهميــة تحديـد دور الثقافـة التنظيميــة فـي إدا ةر األزمــات وكـان مــن
نتــائج الد ارس ــة أن توصــل الباح ــث إلــى أن ــه كلم ــا كــان أعض ــاء التنظــيم ف ــي المدرســة يملك ــون ثقاف ــة
تنظيمية واضحة وا يجابية في مجال مواجهة األزمات كلما أمكن تجنب حدوثها ,وادارتها بشكل فعال
عند حدوثها( .الحويطي.)9111 ,
~~4

أما في البيئة الفلسطينية فالدراسات محدودة جدا ولم يتوفر منها إال القليل فـي حـدود علـم الباحـث،
ومـن هنـا جـاءت أهميـة هــذا الموضـوع والتـي تتمثـل فـي مواجهــة األزمـات التـي تحـدث فـي المــدارس
ومدى فاعلية المديريات في التعامل معهم.
ويتكــد (حمدونــة )1001 ,علــى أهمي ــة التعــرف إلــى األزمــات الت ــي يواجههــا مــدير المدرســة وكيفي ــة
ممارسـته لمهـا ةر إدا ةر األزمــات فـي محافظـة ـزة ،ومـدى فاعليــة مـدراء المـدارس الثانويــة فـي ممارســة
مهارة األزمات وبشكل فعال( .حمدونة.)1001 ,
وترى (عودة  )1001,من خالل د ارسـتها معرفـة أنـواع األزمـات والمخـاطر اإلداريـة التـي مـن الممكـن
أن تتعـرض لهــا متسســات التعلــيم العالي،حيــث أجـرت د ارســتها علــى الجامعــة اإلســالمية وأكــدت أن
الجامعـة ملتزمـة بعمليـة التخطـيط إلدا ةر األزمات,وبعمليـة المراجعـة وتقيـيم النتـائج وأهميـة المعلومـات
واالتصاالت لدى فريو إدا ةر األزمات في الجامعة( .عودة .)1001,
وي ــرى (عبـ ــد العـ ــال  )1001,مـ ــن خـ ــالل د ارسـ ــته التعـ ــرف إلـ ــى أسـ ــاليب إدا ةر األزمـ ــات لـ ــدى مـ ــديري
المـدارس الحكوميــة فــي ـ ةز وعالقتهــا بــالتخطيط االســتراتيجي المدرســي ،أن هنــاك عالقــة ارتباطيــه
موجبة بين أساليب إدارة األزمات المدرسية والتخطيط االستراتيجي,ووجود عالقة ارتباطيه سالبة بين
أسلوب الهروب والتخطيط االستراتيجي المدرسي( .عبد العال .)1001,
ومـن خـالل عمـل الباحــث فـي المـدارس ومــن خـالل الظـروف التـي عايشــناها خـالل الحـرب األخي ـ ةر
على ةز وفرض الحصار والخالفات الداخلية ،أن هناك أزمات حقيقية لم يتم التعامل معها كما هو
مطلــوب ،منهــا زيــادة عــدد الطلبــة داخــل الفصــل (الكثافــة الطالبيــة) ونقــص فــي المبــاني المدرس ــية،
وس ــوء توزي ــع التخصص ــات ف ــي الم ــدارس ،وس ــوء األوض ــاع االقتص ــادية الت ــي يع ــاني منه ــا الطلب ــة,
والفقر ،ونقص الكتب والمستلزمات التعليمية  ،كما ولم يكن هناك تعاونا مطلقا من قبل المديريات
بالنسبة لتدريس الطلبة أثناء الحرب وتوقف التدريس تماما مع العلم أننا كلنا سمعنا أن ألمانيا أثناء
الحرب عليها من الواليات المتحدة األمريكية كان طالبها يدرسون تحت األرض.
وبنـاء علـى مـا تقـدم يحـاول الباحـث فـي د ارسـته التعـرف علـى دور مـديريات التربيـة والتعلـيم فـي ـ ةز
في مواجهة هذه األزمات وكيفية ممارستها لمهارة إدارة األزمات في محافظات زة وسبل تطويره.
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مشكلة الدراسة:
وتتمثل مشكلة الدراسة في الستال الرئيس اآلتي:
مـا دور مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي إدا ةر األزمــات التعليميـة التــي تواجههــا المــدارس الحكوميــة فــي
محافظات زة وسبل تطويره ؟
وي نبثو عن الستال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .9مـ ــا دور م ـ ــديريات التربي ـ ــة والتعل ـ ــيم ف ـ ــي استشـ ــعار األزم ـ ــات التعليمي ـ ــة الت ـ ــي تواجهه ـ ــا الم ـ ــدارس
الحكومية في محافظات ةز ؟
 .1مـا دور مــديريات التربيـة والتعلــيم فـي ال تخطــيط إلدا ةر األزمـات التعليميــة التـي تواجههــا المــدارس
الحكومية في محافظات ةز ؟
 .1ما دور مديريات التربية والتعليم في مواجهة األزمات التعليمية التـي تواجههـا المـدارس الحكوميـة
في محافظات ةز ؟
 .4م ــا دور مـ ــديريات التربي ــة والتعلـ ــيم ف ــي الوقايـ ــة مـ ــن األزم ــات التعليميـ ــة الت ــي تواجههـ ــا المـ ــدارس
الحكومية في محافظات ةز ؟
 .1مــا دور م ــديريات التربيــة والتعل ــيم فــي االس ــتفادة مــن األزم ــات التعليميــة الت ــي تواجههــا الم ــدارس
الحكومية في محافظات ةز ؟
 .1مـ ــا واقـ ــع األداء الفعلـ ــي لم ـ ــديريات التربيـ ــة والتعلـ ــيم فـ ــي إدا ةر األزم ـ ــات التعليميـ ــة التـ ــي تواجهه ـ ــا
المدارس الحكومية في محافظات ةز ؟
 .7هل توجد فروو ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة في مجاالت إدارة األزمـات التـي
تواجهها المدارس الحكومية في محافظات ةز تعزي لمتغير (الجنس  -المتهـل العلمـي  -سـنوات
الخدمة  -مكان المديرية) ؟
 .1مـا اإلجـراءات المقترحــة لتطـوير دور مــديريات التربيـة والتعلــيم فـي إدا ةر األزمــات التعليميـة التــي
تواجهها مدارس الحكومية في محافظات ةز ؟
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أهداف الدراسة:
ستسعى الدراسة إلى تحقيو األهداف التالية:
 .9التعــرف إل ـى دور مــديريات التربيــة والتعلــيم ف ــي إدا ةر األزمــات التعليميــة التــي تواجههــا الم ــدارس
الحكومية في قطاع زة.
 .1الوقـ ــوف عل ـ ـى دور مـ ــديريات التربيـ ــة والتعلـ ــيم فـ ــي استشـ ــعار األزمـ ــات التعليميـ ــة التـ ــي تواجههـ ــا
المدارس الحكومية في محافظات زة.
 .1الكشـف عـن دور مــديريات التربيـة والتعلـيم فــي ال تخطـيط إلدا ةر األزمـات التعليميــة التـي تواجههــا
المدارس الحكومية في محافظات زة.
 .4تحدي ــد دور مـ ــديريات التربيـ ــة والتعل ــيم فـ ــي مواجهـ ــة األزمـ ــات التعليمي ــة التـ ــي تواجههـ ــا المـ ــدارس
الحكومية في محافظات زة.
 .1بيــان دور م ــديريات التربيــة والتعل ــيم فــي الوقاي ــة مــن األزم ــات التعليميــة الت ــي تواجههــا الم ــدارس
الحكومية في محافظات زة.
 .1معرفــة واق ــع أداء م ــديريات التربيــة والتعل ــيم ف ــي االســتفادة م ــن األزم ــات التعليميــة الت ــي تواجهه ــا
المدارس الحكومية في محافظات زة.
 .7الكش ــف عـ ــن واق ــع األداء الفعلـ ــي لمـ ــديريات التربي ــة والتعلـ ــيم فـ ــي إدا ةر األزم ــات التعليميـ ــة التـ ــي
تواجهها المدارس الحكومية في محافظات زة.
 .1بيـان معرفــة إذا كـان هنــاك فــروو ذات داللـة إحصــائية فـي اســتجابات أف ـراد العينـة فــي مجــاالت
إدارة األزمات التي تواجهها المدارس الحكومية في محافظات زة تعزي لمتغير(الجنس ،المتهل
العلمي ،سنوات الخدمة ،مكان المديرية).
.1

تقـديم بعـض المقترحـات واإلجـراءات التـي تسـهم فـي تطـوير مـديريات التربيـة والتعلـيم فــي إدا ةر
األزمات التعليمية التي تواجه المدارس الحكومية في قطاع زة.
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أهمية الدراسة:
 .9قلـة الد ارسـات فـي هـذا المجــال ممـا يـدعو إلـى التركيـز علــى العامـل التربـوي واإلداري لمـا لـه مــن
دور كبير وفعال في إدا ةر األزمات داخل المدارس.
 .1تع ــد ه ــذه الد ارس ــة حج ــر أسـ ــاس ف ــي مج ــال إدا ةر األزم ــات والتـ ــي ي ــتدي اإلع ــداد له ــا ومواجهتهـ ــا
والتغلب عليها إلى رفع الكفاءة اإلدارية والتعليمية على مستوى المديرية والمدرسة.
 .1قـ ــد يس ـ ــتفيد م ـ ــن ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة المس ـ ــئولون واإلداريـ ـ ـون والم ـ ــديرون والمعلمـ ـ ـون ب ـ ــبعض األزم ـ ــات
وخصائصها وكيفية التغلب عليها.
 .4قــد يســتفيد منهــا التربوي ــون وواضــعو السياســات التعليميــة ومتخ ــذو الق ـ اررات فــي التفكيــر وبش ــكل
عميو وخالو في تطوير النظـام التربـوي ومـن ثـم تقـديم رتيـة حـول النظـام التربـوي الـذي يصـبو
إليه القرن الحادي والعشرين والذي يسهم إسهاما فعاال في مواجهة األزمات التربويـة فـي قطـاع
زة.
 .1يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة المعلمون – مدراء المدارس – الموجهون التربويون – القائمون
على التعليم.
حدود الدراسة:
 الحد البشري :تم تطبيو هذا البحث على مدراء ونواب المـدارس فـي المـديريات السـت بمحافظـاتزة.
 الحد الزماني  :تم تطبيو الشو الميداني من هذه الدراسة خالل العام الدراسي 1090م. الحد المتسساتي  :المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات ةز الست.مصطلحات الدراسة:
الدور:
ويعرفه (حجي )111 :9111 ،بأنـه القـد ةر علـى األداء الجيـد بشـكل يعكـس قـدرة اإلنسـان علـى
إنجاز ما يطلب منه (حجي)111 :9111 ،
ويشير (محمد )11 :1007 ،إلى أنه مجموعة من األفعال المكتسبة يتديهـا شـخص فـي موقـف
تفاعل اجتماعي تحدد دوافع يسعي الفرد إلي إرضائها بالقيام بتلك األعمال(.محمد.)11 :1007 ,

~~8

ويعرفهها الحاحهه إجرائيًهها :هــو نمــط مــن الــدوافع واألهــداف والمعتقــدات والقــيم والنشــاطات
السلوكية التي يتوقع من الفرد أن يتديها في موقف معين أو عمل أو وظيفة.
اإلدارة:
عرفها (محضر " )9111 ,هي عبارة عن نشاط بشري جمـاعي هـادف يهـتم بتنظـيم شـتون الجماعـة
ويعم ل علي تطوير وتقديم ما تعمله هذه الجماعة تطوي ار سريعا نحو التقدم واالزدهار وان يكون هذا
النشاط في ضوء تنسيو وتوجيه هادفين(.محضر)91 :9111 ,
وعرفهـا لفنجوســتن بأنهــا "الوصـول إلــى الهــدف بأحسـن الوســائل وأقــل التكـاليف فــي حــدود الم ـوارد
والتسهيالت المتاحة وبحسن استخدامها"(.حجي)91 :9111 ,
ويعرفهها الحاحه إجرائيها  :بأنهـا القـد ةر علـى إ نجـاز األعمـال فـي أقـل وقـت فـي حـدود اإلمكانيــات
المتاحة من أجل تحقيو األهداف المرجوة .
األزمة :
عرفهــا (دي ــرك )9111,بأنهــا عب ــا ةر عــن ح ــدث مفــاجت ي ــر متوقــع تتش ــابك فيــه األس ــباب بالنت ــائج
وتسـير األحـداث بسـرعة كبيـ ةر لتزيـد مـن درجـة المجهــول وتجعـل متخـذو القـرار فـي حيـ ةر بالغـة وتفقــد
القدرة على السيطرة( .ديرك )1009111
ويعرفهـا (عليــوة )9111,علـى أنهــا موقـف عصــيب ممكـن أن يــتدي إلـى نتــائج سـلبية.

(عليــوة,

.)1 :9111
ويعرفها الحاح إجرائياً :بأنها عبارة عن موقف مفاجت تتداخل فيه األسباب والنتائج وتسير فيه
األحداث بسرعة نحو المجهول بحيث يقف اإلنسان عاج از عن التعامل معها دون القد ةر على اتخاذ
أي قرار مما يتدي إلى تعقيد األمور و موضها وعدم وضوم الرتية لها.
إدارة األزمة:
عرفهـا (الطيـب )1000,بأنهــا " نشـاط هـادف يقــوم بـه المجتمــع لـتفهم طبيعـة المخــاطر المتماثلـة لكــي
يحدد ما ينبغي عمله إزائها واتخاذ وتنفيذ التدابير للتحكم في مواجهة الكوارث وتخفيف حدة وآثار ما
يترتــب عليه ــا وأن ه ــذا النش ــاط اله ــادف ينفصــل ب ــوظيفتين هم ــا اإلدراك وال ــتحكم (الطي ــب:1000 ،
.)11
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وعرفهـا ( )Steven Fink -1986بأنهــا القـد ةر علـى إ ازلــة الكثيـر مـن المخــاطر والتأكـد مـن تحقيــو
أكبر قدر من التحكم في مصير المنظمة وهذا يعني استخدام التخيل لعـرض أسـوء مـا يمكـن حدوثـه
ثم تقديم الق اررات البديلة قبل الحدوث (.)Steven Fink -1986 – 10
ويعرفها الحاح إجرائيًا :بأنها تلك العملية التي تتطلب استشعا ار للخطر ثم التخطـيط لمواجهتـه،
واالستفادة منه في حل األزمة وضبطها والوقاية منها ومحاولة التنبت باألزمات المستقبلية.
المدارس الحكومية:
وتشير إليها (و ازرة التربية والتعليم )9111 ،بأنها المدارس التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتـي
تهتم بالطلبة ورعايتهم أخالقيا وع لميا وتعليميـا واجتماعيـا وثقافيـا ودينيـا مـن المرحلـة األساسـية
الـدنيا حتــى الثانويــة العامـة مــن أجــل أن يكون ـوا فعـالين فــي خدمــة مجتمعـاتهم علــى جميــع األصــعدة
وف ــي ك ــل المسـ ــتويات ( .و از ةر التربي ــة والتعلـ ــيم الفلس ــطينية  : 699:،نش ـ ـ ةر رق ــم م.ت )6 .نش ـ ـ ةر
خاصة.
محافظات غزة:
وهــي المحافظ ــات الت ــي تمت ــد م ــن ش ــمال القط ــاع حتــى جنوب ــه وتش ــمل محافظ ــات ش ــمال ـ ـ ةز و ـ ـ ةز
والوسطى وخان يونس ورفح (و از ةر التخطيط والتعاون الدولي.) 94 :9117 ،
مههديريات الترحيههة والتعلههي  :هـي التـي تســتمد ق ارراتهـا مـن و از ةر التعلــيم العـالي وتكـون مســئولة
مباش ـ ةر عــن المــدارس التابعــة لهــا حيــث تقــوم بتــوفير احتياجــات المــدارس مــن إدارة ومعلمــين وأثــاث
مدرسـي وبـرامج وقـ اررات إداريـة وتربويـة وماليـة مـن اجـل تقـديم أفضـل تعلـيم يتناسـب مـع الطلبـة فــي
جميع المستويات.
(و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية  : 6991،نش ةر رقم م.ت ،7: .نش ةر خاصة).
التطوير:
ويعرفه (السويدي )40 :1007 ,بأنه تحويل الشـيء أو الشـخص أو المجتمـع مـن طـو ار إلـى طـور
أرقى وأفضل (السويدي)40 :1007 ,
وعرفته الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا المعلومات (  ) 1001بأنه  " :مصطلح
عام يشير إلى عمليـة مقصـودة هادفـة ينـتج عنهـا ترقيـة الشـت موضـوع التطـوير مـن طـور أدنـى إلـى
طور أعلى  ( .صبري. ) 197 : 1001 ،
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ويعرفا الحاح إجرائيا  :هو إجراء تغيـرات فعالـة مـن أجـل الوصـول إلـي األفضـل فـي أي مجـال
من المجاالت.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
* مقدمة .
* أوال  :تعريف األزمة ( لغة واصطالحا ) .
* ثانيا  :مناهج تشخيص األزمات المدرسية .
* ثالثا  :إدارة األزمات .
* راحعا  :مراحل إدارة األزمة .
* خامسا  :أساليب إدارة األزمات .
* سادسا  :أزمة التعلي في فلسطين .
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مقدمة :
يحتـا التعامـل مــع األزمـات إلـي توض ـيح لكافـة جوانبهـا ,ومعرفــة كاملـة المتـدادها وأطرافهــا كمـا أنهــا
تحتا إلي رصد وتتبع وتحديد وقياس ,ومعرفة كاملة لتطوراتها واحداث ياتها منذ نشوئها ,وهي تحتا

أيضا إلي تحليل ودراسة لمكوناتها حتى يمكن فهمها.

وهـو مــا تـم عرضــه فـي هــذا الفصـل الــذي اشـتمل علــي تعريـف األزمــة لغـة واصــطالحا ,ثـم توضــيح

الفرو بي ن األزمة التعليمية واألزمة المدرسية ,ثم بيان األزمـة كمـرادف لمصـطلح المشـكلة – الضـغط
– الص ـراع – الحــادث ,ثــم اإلش ــا ةر إلــي أ هــم من ــاهج تشــخيص األزمــات المدرس ــية ,ثــم الحــديث ع ــن

أسباب األزمة وخصائصها وأنواعها وتقسيماتها وأبعادها ,ثم كيفية أدارة األزمة ثم توضيح الفرو بين
إدا ةر األزمــة واإلدا ةر باألزمــة ,ثــم بيــان أه ــم مبــادئ إدا ةر األزمــة وأهــم مراحله ــا ,ثــم ذكــر أهــم معوق ــات

عمـل إدا ةر األزمـات ,ثــم الحـديث عـن أهميــة دور المعلومـات فـي إدا ةر األزمــة ,ثـم بيـان أســاليب إدا ةر

األزمة سواء األساليب التقليدية أو الحديثـة  ,مـع تفسـير أهـم اسـتراتجيات مواجهـة األزمـات ,ثـم اختـتم

الباحث بالحديث عن األزمة التعليمية في الوطن العربي بصو ةر عامة وفي فلسطين بصو ةر خاصة.

أوال :األزمة لغة واصطالحا
األزمة لغة:
يعتبـر موضــوع علــم األزمــات وادارتهــا مــن أهــم الموضــوعات التــي طفــت علــى الســطح فــي
العصر الحديث لما لها من أهمية كبرى وعظمى في التأثير في واقعنا.
كمــا تكمــن أهميتــه فــي اعتقــاد بعــض المفكــرين ف ــي انــه واقعــا البــد منــه كأنــه قضــاء وقــد ار ,ي ــر أن
الحقيقة هي أن األزمات قد تكون بفعل اإلنسان وكذلك حلها وادارتها ,وتجاوز أسبابها أيضا
إن إدا ةر األزمات هي إدا ةر المستقبل والحاضـر وتعتبـر إدا ةر عمليـة رشـيدة تبنـى علـى العلـم والمعرفـة
وتعمل على حماية ووقاية المتسسة واالرتقاء بأدائها والمحافظة على سالمة المشتغلين بها ومعالجة
أي قصور أو خلل يصيب أحد قطاعاتها أو معالجة أي سبب قد يكون من شأنه إحداث بوادر أزمة
مستقبلية ومن ثم تحتفظ المتسسة بحيويتها واستمرارها (أحمد)91 :1001
لق ــد أص ــبحت إدارة األزم ــات س ــلوكا ومنهج ــا يحم ــل ف ــي طيات ــه مالم ــح رتي ــة للتفاع ــل والتكام ــل مـ ــع
متطلبـات الحيـاة المعاص ـ ةر ومـع متطلبـات التكيــف ,وطـرم المعالجـة الفوريــة لأزمـات وبشـكل علمــي
وعملي سريع لأزمات تتم دائما تحت ضغط وهذا الضغط قـد يولـد ويتولـد عنـه انحـراف أو اسـتهواء
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أو الخضـوع لمحـاذير ومخـاوف تجـارب سـابقة ،كمـا قـد تبتعـد عمليـات المعالجـة عـن اإلدا ةر العلميــة،
وهو ما قد ينجم عنه أخطاء في المعالجـة وكـوارث فـي العـال نتيجـة العشـوائية االرتجاليـة الجاهلـة،
حيث تجذب األزمات المتخصصين والهواة ال ار بين في تقديم المعونة تحت دوافع مختلفة ومن هنا
قد تحدث كوارث" وأزمات جديدة (الخضيري.)91- 90 :1001,
ويرى الباحث أن أ لب اإلدارات والقيادات والمتسسات البد وأن تتعرض ألزمة إدارية مهما كانت
علــى درجــة عاليــة مــن الــوعي والفهــم ،واألزمــات التعليميــة هــي نــوع مــن األزمــات التــي تتعــرض لهــا
القيادة التربوية والتعليمية ،واألزمة التي تعرض لها قطاع ةز نتيجة الحصار الظالم واالختالف في
وجهــات النظــر السياســية أثــرت علــى كــل م ــن المدرســة والمــدير والمعلــم والطالــب وولــي األم ــر ،واذا
كانت أي إدا ةر تتأثر بظروف المجتمع وأحداثه.
إن مـديريات التربيـة والتعلـيم هـي أولـى هـذه المتسسـات ،ألنهـا تواجـه هـذه األزمـة مـن أجـل مسـاعدة
المدارس في التكيف مع الظروف الطارئة الحديثـة ,ولـذلك يجـب أن يكـون التعامـل عقالنيـا حتـى ال
تتطــور وتقض ــي علــى األخض ــر واليــابس ف ــي مج ــال التعلــيم ،ل ــذا ال بــد م ــن تخطــيط جي ــد واس ــتعداد
ووضـع ســيناريوهات نســتطيع مــن خاللهـا الخــرو بأقــل األض ـرار ،وان كانـت األزمــة التــي اجتاحــت
القطاع اشتملت على جميع نواحي الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والعلمية حيث
سـببت حرجــا كبي ـ ار لكثيــر مـن المتسســات التعليميــة وعلــى أرســها المـدارس الحكوميــة لــذا كــان الــدور
األكبر واألعظم ملقى على عاتو المديريات لمواجهتها والتغلب عليها.
ولـذا جــاءت هـذه الد ارســة لتبــين الـدور اللــذي قامـت بــه هــذه المـديريات إلدا ةر هــذه األزمـة ،ومــن هــذا
المنطلو سيقوم الباحث بتوضيح مفهوم األزمـة ومعناهـا والمفـاهيم التـي لهـا عالقـة بهـا ،ومعنـى إدا ةر
األزمات في التعليم وأسبابها وخصائصها وكيفية مواجهتها ومن ثم التغلب عليها ،وسوف يستعرض
الباحث بنبذة تاريخية عن األزمة قديما.
ويشــير (العم ــاري )97 :9111 ،إل ــى أن األزمــة قديم ــة ق ــدم الوج ــود اإلنســاني ذات ــه وتع ــود أص ــولها
األولـى إلـى علــم الطـب اإل ريقــي القـديم حيـث كــان مقابلـه يســتخدم للداللـة علـى وجــود نقطـة تحــول
مهمـة أو لحظــات مصـيرية فــي تطــور المـرض يتوقــف عليهـا شــفاء المــريض خـالل فت ـ ةر قصــيرة أو
موته (العماري.)97 :9111 ،
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وشـاع اســتخدام مصـطلح األزمــة فـي القــرن الســادس عشـر فــي المعـاجم الطبيــة وانتقـل فــي القــرن
السـابع عشـر لداللـة علـى ارتفـاع درجـة التـوتر فـي العالقـات بـين الدولـة والكنيسـة ،وتـواتر اسـتخدامه
فـي القــرن التاسـع عشــر لداللــة علـى ظهــور مشــاكل خطيـ ةر أو لحظــات تحــول فاصـلة فــي العالقــات
السياس ــية واالقتص ــادية واالجتماعي ــة ،ول ــم يك ــن ريب ــا أن يس ــتخدم علم ــاء الط ــب النفس ــي مصـ ــطلح
األزمــة ف ــي بح ــوثهم منــذ مطل ــع الق ــرن التاس ــع عشــر وحت ــى اآلن عن ــد حــديثهم ع ــن أزم ــة الهوي ــة أو
االنعكاسـات النفســية لأزمــات علــى الفــرد والجماعــة ،كمــا شــاع اســتخدام المصــطلح ذاتــه فــي مجــال
الدراسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية( ،شعبان.)14 :1004 ،
وذكرها (مجمع اللغة العربية )91 ،9111 ،بمعنى الشدة والضيو ,حيـث يقـال أزمـت السـنة أزمـا أي
اشتد قحطها ،وتأزم أي أصابتهم أزمة واألزمة هي الضيو والشدة ،ويقال أزمة سياسية ،أزمة ماليـة،
أزمة اقتصادية ،أزمة تعليمية ...الخ( .مجمع اللغة العربية.)91 ،9111 ،
وعرفها (الرازي )91 :9117 ،في قاموس الصحام بأنها الشدة أو القحط( .الرازي)91 :9117 ،
األزمة اصطالحا:
عرفهـ ــا (كامـ ـ ـل )1001بأنهـ ــا :موق ـ ــف أو وضـ ــع يمث ـ ــل اضـ ــطرابا للمنظوم ـ ــة صـ ــغرى كان ـ ــت
(تعليمية) أو كبرى (مجتمع) ويحول دون تحقيو األهداف التعليميـة والتربويـة الموضـوعية ويتطلـب
إجراءات فورية للحيلولة دون تفاقمها للعودة باألمور إلى حالتها الطبيعية( .كامل)91 :1001،
وعرفهـا (الشـعالن )1001,بأنهـا عبــارة عـن حالـة مــن التـوتر ونقطـة تحـول تتطلــب قـ ار ار ينـتج عنــه
تـ ــدخل مواقـ ــف جديـ ــدة س ـ ـواء كانـ ــت إيجابيـ ــة أو سـ ــلبية تـ ــتثر علـ ــى مختلـ ــف الكيانـ ــات ذات العالق ـ ــة
(الشعالن)11 :1001 ،
وأشار إليها (أحمد )1001,بأنها حدث مفاجت يـتدي إلـى صـعوبة التعامـل معـه ومـن ثـم البحـث عـن
وسائل وطرو إلدارته بشـكل يحـد مـن أثـا هر السـلبية (أحمـد )17 :1001،وعرفهـا (أبـو مايلـة)1001,
بأنه ــا :نقط ــة تح ــول أساس ــية فـ ــي أح ــداث متتابع ــة ومتص ــارعة تسـ ــبب ص ــدمة وت ــوتر وض ــغط ،ممـ ــا
يضعف من إمكانية الفصل السريع والمتثر وتقود إلى نتائج ير مر وبة لتدني االستعداد لمجابهتها
(أبو مايلة)101 :1001،
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وعرفهـا (هــالل )9111,بأنهــا :نتيجــة نهائيـة لت ـراكم مجموعــة مــن التـأثيرات أو حــدوث خلــل مفــاجت
ي ـ ــتثر عل ـ ــى المقومـ ـ ــات الرئيس ـ ــية للنظـ ـ ــام وتش ـ ــكل تهدي ـ ــد واضـ ـ ــح لبق ـ ــاء المنظمـ ـ ــة أو النظ ـ ــام نفسـ ـ ــه
(هالل.)1 :9111،
وعرفهـا (الثبيتـي )9111,بأنهــا :هـي عبــا ةر عـن تحــول مفـاجت يترتـب عليــه خلـل فــي التـوازن وعــدم
االستقرار واضطراب في النظم ينتج عنه خسائر اقتصادية وبشرية أو معنوية(.الثبيتي)94 :9111،
وعرفهــا (بــروك وآخ ــرون )9111 ،Brock al et ،بأنه ــا :حالــة متقت ــة مــن الض ــيو وعــدم التنظ ــيم
وتتميز بصفة خاصة بعدم قد ةر الفرد على مواجهـة موقـف معـين باسـتخدام الطـرو التقليديـة ألسـلوب
حـل المشـكالت مـع احتمـال وقـوع تغييـر فـي النتـائج (بـروك وآخـرون)14 :9111 ،Brock al et ،
وعرفه ـ ــا ( )Booth ,9111حال ـ ــة يواجهه ـ ــا أفـ ـ ـراد أو جماع ـ ــات أو منظم ـ ــة وال يمك ـ ــن التعام ـ ــل معه ـ ــا
باستخدام اإلجراءات الروتينيـة العاديـة وفيهـا تظهـر الضـغوط الناشـئة عـن التغيـر الفجـائي(،Booth
.)34:1993
خلص الباحث من خالل التعريفات السابقة إلى ما يلي:
 - 9اتف ــاو ك ــل م ــن ب ــروك( )Brockوب ــوث( )Boothبـ ــأن األزم ــة ال يمك ــن التعام ــل معه ــا بـ ــالطرو
الروتينية والتقليدية.
 - 1هناك عناصر مشتركة في كل أزمة:
 - 1األزمة نقطة تحول ير معتادة و ير مألوفة.
 - 4تنشأ األزمة نتيجة ظروف مفاجئة.
 - 1تتابع األحداث بشكل سريع.
 - 1تسبب األزمة في بدايتها درجة عالية من التوتر والضعف.
ويــرى الباحــث أن األزمــة فــي المجــال التربــوي تســبب خلــال فــي التفكيــر نتيجــة الضــغوط المتراكمــة,
يترتب عليه سوء استغالل للبدائل المتاحة.

األزمة التعليمية:
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هـي عبـا ةر عـن مشـكلة أو حالـة تواجـه النظــام التعليمي،وتحـدث نتيجـة لتـراكم مجموعـة مـن التــأثيرات
الخارجيـة المحيطــة بالنظـام التعليمــي،أو حـدوث خلــل مفــاجت يـتثر علــى المقومـات الرئيســية للنظــام
التعليمي يهدد بقائه(.أحمد)11 :1001,
وخلـل فـي اإلدارة ،وتتصــف بعـدم قـد ةر المــدير علـى مواجهــة موقـف معـين واســتخدام الطـرو التقليديــة
في التعامل مع األزمة ،وتتدي إلى نتائج ير مر وبة وخاصة في حالة عدم وجود استعداد أو قد ةر
على مواجهتها(.بروك وآخرون) Brook al et 9111017 ,
األزمة المدرسية:
تعتبر المدرسة المتسسة األولى في المجتمع ,لما تقوم به من جهد عظيم وكبير في بناء األفراد من

كل الجوانب,وهي كباقي المتسسات البد أن تواجهها بعض المشاكل واألزمات التي تعترض طريقها
,ولذا سنوضح مفهوم األزمة المدرسية .

عرفهـا( أبـو خليـل  )1009,بأنهــا نقطـة تحـول يــر عاديـة تتمثـل فـي مواقــف تتعـرض لهـا المدرســة
بصــو ةر فجائيــة بش ــكل يصــعب التنبــت ب ــه وتتالحــو فيه ــا األحــداث بســرعة ،وتتش ــابك فيهــا األس ــباب
بالنتائج ،وينجم عنهـا تهديـد لـأروام والممتلكـات وينـتج عنهـا قلـو وتـوتر لجميـع أفـراد المدرسـة ،ممـا
يفقد إدا ةر المدرسة القد ةر على السيط ةر واتخاذ الق اررات السليمة (أبو خليل)111 :1009 ،

ويرى بعض التربويين بأنها الحالة التي يعيشها مدير المدرسـة عنـد مواجهتـه لمواقـف طارئـة وتشـكل
عليه خط ار وعلى العاملين معه ويصاحبها تهديد وقلة معلومات وامكانات وضيو وقت ،مما يضطر
لمواجهتهــا بس ــلوكيات ق ــد تك ــون ايجابي ــة ،فتأخ ــذ بمجــرى األزم ــة إل ــى ب ــر األم ــان والنج ــاة ،أو س ــلبية
فتجلب الشقاء له ولمن معه (المهدي ،وهيبة)971 :1001 ،
األزمة كمرادف لمصطلح المشكلة:
المشكلة :هي عبارة عن حالة صعبة تتطلب حل (.) lerbinger,91170910
وأش ــار إليه ــا (ب ــدوي )117 :9111 ،بأنه ــا ح ــاالت تتعقـ ــد فيه ــا عوام ــل متش ــابكة تتص ــف بـ ــالغموض
ويحتا حلها إلى معرفة أسبابها وتحليل عناصرها وظروفها (بدوي )117 :9111
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وهي عبا ةر عن عوائو وصعوبات تحول دون الوصول للهدف المأمول وتراكمها يتدي لظهور
أزمات وتكرر حدوثها إذا استمرت لفت ةر طويلة دون حل (.) lerbinger,91170910
واذا كانت األزمة ظاهرة أعمو وأكثر خطورة من المشكلة ،فقد تعرض األزمة استقرار النظام
واستم ارره لالهتزاز واالنهيار ،بينما المشكلة أقل خطو ةر على النظام ويمكن التوصل إلى حلول لها
بسهولة ولكنها حين تتحول إلى معضلة يصعب حلها وتتعقد سبل معالجتها ،هنا تتولد األزمة وال
تصبح مجرد مشكلة ،وقد تكون المشكلة سببا لأزمة أما األزمة فعادة ما تمثل إحدى الظواهر
المتفجرة عن المشكلة ،وتأخذ موقفا حادا صعبا معقدا ير معروف النتائج وكل أزمة في حد ذاتها
تمثل مشكلة ،ولكن ليس كل مشكلة أزمة حيث ال تتحول المشكلة بالضرورة إلى أزمة ،ويطلو
مصطلح األزمات على المشكالت الحادة التي قد يشعر النظام اتجاهها باالنفعال الشديد والتهديد
بأمنه واستق ارره (راتب)40 :9111 ،
ويرى الباحث أن المشكلة هي حالة من عدم الرضا بسبب الصعوبات التي تمنع تحقيو األهداف أو
الوصول إليها ،وتظهر المشكلة عندما ال نستطيع الحصول على النتائج المتوقعة مـن أعمالنـا ،كمـا
وأنها تعتبر تمهيد لأزمة إذا اتخذت مسا ار معقدا يصعب توقع نتائجه بصورة دقيقة.
األزمة كمرادف لمصطلح الضغط
يتميــز الض ــغط بخاص ــية ذات بع ــد واح ــد تجع ــل م ــن الص ــعوبة إمكاني ــة اس ــتخدامه كمـ ـرادف
لمفهوم األزمة ،حيث ينظر إلى الضغط باعتبا هر تهديدا لأهداف ،وهـو مـا يشـكل عنص اـر واحـدا مـن
عناصـر األزمـة ،وعلــى الـر م م ـن أن الضـغط يشــكل نوعـا مـن التــوتر أو اإلجهـاد الشــديد فـال يصــل
إلـى مسـتوى األزمــة ،فقـد يظــل الحـدث الظــاهر يتطـور إلـى مســتوى األزمـة إذا افتقــد الشـخص القــد ةر
علـى التصـدي لـه أو السـيط ةر عليـه ،فاألزمـة تتطلـب حل ـوال جديـدة قـد ال تتـوفر لـدى الفـرد مـن خــالل
استخداماته العادية لميكانزمات حل المشكلة (كامل)10 :1001 ،
ويــري( اليت ــون  )Laytoneأن ه ن ــاك أنـ ـواع معينــة م ــن الض ــغط تك ــون مــتث ةر للبش ــر وحينم ــا يص ــل
الضـغط إلـى مسـتوى معـين ،ف ـ ن األفـراد يسـتجيبون لـه بأسـاليب محــددة تشـكل ردود الفعـل علـى هــذا
التوتر ،وتمثل المتغيرات التابعة ،بينما يمثل الضغط بأنواعه المختلفة المتغير المستقل حيث توجـد
أنـواع معينـة مـن الضـغط تــتدي إلـى ظهـور أنمـاط معينـة مــن االسـتجابات فعلـى سـبيل المثـال تكــون
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االسـتجابة المتمثلـة فــي اللجـوء إلـى العنــف كـنمط مـن االســتجابات فـي مواجهـة األزمــة ،والتـي يشــير
إليها ( اليتون  )Laytoneهنا بمعنى الضغط واالستجابة للضغط :هي استجابة ناد ةر إذا ما قورنت
باالســتجابات األخــرى للضــغط فــي المجتمعــات التــي تســودها الرقابــة البوليســية الصــارمة حيــث ي ــتم
استبعاد هذه االستجابة من قبل ممثلي الضبط االجتماعي واذا كان الضغط قد استخدم هنا كمرادف
لأزم ــة ف ن ــه يمك ــن الق ــول ب ــأن الض ــغط يتمي ــز بخاص ــية ذات بع ــد واح ــد فق ــط تجع ــل م ــن الص ــعوبة
استخدامه كمرادف لأزمة حيث ينظر إلى الضغط باعتبا هر تهديدا لأهداف ،وهو مـا يشـكل عنصـ ار
واحدا فقط من عناصر األزمة (راتب )11: 9111 ,
ويـرى الباحــث أن مفهـوم األزمــة يعــد أكبـر وأعمــو وأشــمل وأعظـم وأكثــر اتســاعا مـن مفهــوم الضــغط
ألن الض ــغط ال يمث ــل إال عنصـ ـ ار واح ــدا م ــن عناصـ ــر األزم ــة وهـ ـو تهدي ــد األه ــداف وه ــي الخاصـ ــة
الوحيدة التي يتسم بها مفهوم الضغط.

األزمة كمرادف لمصطلح الصراع:
لقـد عــرف لــويس كــوزر( (lwies kozearالص ـراع بأنــه عمليــة اجتماعيــة ضــرورية لفهــم العالقــات
االجتماعية ،ويمثل نضاال وكفاحا حول القيم والمكانات ومصادر القوة(.راتب)44: 9111 ,
أما جور زيمل ( ) Gorge Zemalفقد عرفه بأنه عملية اجتماعية من عمليات التفاعل االجتماعي
مثل المنافسة التي تعد نوعا من الصراع الغير مباشر(.شعبان)41: 1004 ,
ويعتبـر الص ـراع مـن أكثــر المفـاهيم تــداخال مــع مفهـوم األزمــة والخلـط بــين مفهـومي الص ـراع واألزمــة
نجـده داخـل علـم االجتمـاع حيــث يسـتخدم المصـطلحين أحيانـا كمت ـرادفين للتعبيـر عـن نفـس الظــاه ةر
وخاصــة ل ــدى االتجــاه ال ــوظيفي فــي عل ــم االجتم ــاع ،بينمــا نج ــد تمي ـ از واض ــحا بــين الظ ــاهرتين ل ــدى
االتجاه الراديكالي والكالسيكي والحديث على حد سواء (عمر)91 :9111 ،
ويقتــرب مفه ــوم الصـ ـراع والن ـزاع م ــن مفه ــوم األزمــة باعتب ــار أن بع ــض األزمــات تعب ــر ع ــن
تصـارع إرادتـين ،وتضــاد مصـالحهما وتعارضـهما إال أن الص ـراع قـد ال يكـون بــالغ الشـدة ومـدم ار كمــا
هو الحال في األزمات ،كما أن الصـراع يكـون معـروف أبعـاده واتجاهاتـه وأط ارفـه وأهدافـه ،فـي حـين
تكون مثل هذه المعلومات ش به مجهولة بالنسبة لأزمات ،فصراع القوى العالمية وعصر الرعب وما
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يفرضــه مــن انســحاو األضــعف حتــى النخــاع هــي معركــة بــين األقــوى واألضــعف والتــي عبــر عنهــا
الفالسفة داروين في تنازع البقاء ،وماركس في صراع الطبقات وتوبيني فـي نظريـة التحـدي ونيتشـه
في تكريس القوة و يرهم كثيرين ،إال أنهم جميعا تحدثوا عن استمرارية تواجد العالقة الصراعية وهـو
أمـر مختلــف عــن األزمــة فــي انتمائهــا ب ـ فراز نتائجهــا أو الحيلولــة بينهــا وبــين هــذا اإلف ـراز واالنتهــاء
صفة مالصقة لأزمات (الخضيري)910 :1001 ،
أوجا االختالف حين األزمة والصراع:
 الصراع أ حد أشكال التفاعل االجتماعي بينما األزمة ال تتضمن بالضرو ةر التفاعـل بـين طـرفين أو
أكثر.

 يشـترط فـي الصـراع وجـود طـرفين أو أكثـر يــدخالن فـي منافسـة لتحقيـو نفـس الهـدف أمـا المنافســة
جزء من عملية الصراع بينما ال تمثل الجزء الضروري من األزمة.

 تستلزم عملية الصراع وجود أطراف معروفة وأهداف محددة بينما ال تتضمن األزمة ذلك

 األزمة ليست بالضرو ةر عملية تبادلية بل قد تأخـذ مسـا ار واحـدا عكـس الصـراع الـذي يأخـذ مسـارين
تأثير وتأثر ،أخذ وعطاء ،دفع وجذب ،خسا ةر وربح ،لكل طرف (عمر)11 :9111 ،

ويــرى الباح ــث أن الص ـراع م ــن المفــاهيم األكث ــر ت ــداخال مــع األزم ــة حيــث يتص ــف ب ــبعض
السـمات المشـابهة لسـمات األزمــة مثـل تهديـد األهــداف ،كمـا أن كـل مـن الص ـراع واألزمـة يـتدي إلــى
تغيـر اجتمــاعي ،كمـا يعتبــر الص ـراع المرحلـة األخي ـ ةر لأزمـة ،بينمــا األزمــة ال تشـكل أي مرحلــة مــن
مراحل الصراع.
األزمة كمرادف لمصطلح الحاد :
الحاد  :هو فعل مادي له تـأثير سـلبي علـى الفـرد أو المنظمـة فـ ذا مـا اشـتعلت النيـران فـي
إحـدى المـدارس وتـم إخمادهـا بسـرعة ،وتسـبب ذلــك فـي بعـض الخسـائر الماديـة والبشـرية ،ممكــن أن
نسمي ما وقع حادثا (مكاوي)11 :1001 ،
ولكن إذا كان حدثا صغي ار ك نسان اضب يشـتكي مـن وجـود حشـرة داخـل مشـروب ـازي،
ويمـل هــذا اإلنسـان شــكواه إلـى أحــدى وســائل اإلعـالم بدليلــه المـادي ممكــن أن يتحـول هــذا الحــادث
الصغير إلى أزمة كبرى ()49 :9111 ،Bland
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ثانيا :مناهج تشخيص األزمات المدرسية:
 - 9المنهج الوصفي التحليلي:
ويق ــوم ه ــذا الم ــنهج عل ــى تش ــخيص األزم ــة وفق ــا للمرحلـ ـة الت ــي وص ــلت إليه ــا وتحدي ــد مظاهره ــا
ومالمحها العامة والنتائج التي أفرزتها أو تأثي هر على هيكل الكيان اإلداري ،وينتهـي هـذا المـنهج
بتوصيف األزمة وعرض أبعادها وجوانبها ومظاهرها التي وصلت إليها واألطراف الفاعلـة فيهـا،
ويحتــا أيض ــا لممارس ــة وخبـ ـ ةر م ــن جان ــب م ــدير األزم ــات حت ــى يس ــتطيع أن يق ــوم بتشخيص ــها
واإللمام بكافة جوانبها (.نيم )71 :1001 ,
 - 1المنهج التاريخي لتشخيص األزمات:
يقوم هذا المنهج وفقا لنظرية أن أي أزمة ال تنشأ فجأة ،بل هي نتا تفاعل أسباب وعوامل
نشأت قبل ظهور األزمة تاريخيا ،ومن هنا ف ن التعامل معها يبنـى علـى معرفـة كاملـة بالماضـي
لأزمـة وردهـا إلــى أصـولها التاريخيــة ،ويـتم وفقــا لهـذا المـنهج تقســيم األزمـة لم ارحــل تاريخيـة يــتم
تشـخيص وتوصــيف كــل مرحلـة وتتبــع العوامــل التــي أثـرت فيهــا وتــأثرت بهـا ثــم معرفــة العوامــل
المسـببة لهـا ومــن ثـم يـتم توضــيح الرتيـا أمـام متخــذ القـرار ومسـاعدته علــى الوصـول إلـى حقيقــة
األزمة( .البلداوي)11 :1007 ,
 - 1منهج النظ في تشخيص األزمات:
يعبر منهج النظم على أن هناك مجموعة من األجزاء أو األقسام تعمل مع بعضـها الـبعض
ف ــي تواف ــو وتناسـ ــو وت ــتدي مجموعـ ــة م ــن العملي ــات المتكاملـ ــة بتن ــا م لتحقيـ ــو ه ــدف معـ ــين أو
مجموعة من األهداف ،وينظـر لأزمـة علـى أنهـا نظـام متكامـ ل يحتـوي علـى أربعـة عناصـر هـي
م ـ ـ ـ ـ ــدخالت األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة – نظـ ـ ـ ـ ـ ــام تش ـ ـ ـ ـ ــغيل األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة – مخرجـ ـ ـ ـ ـ ــات نظ ـ ـ ـ ـ ــام التشـ ـ ـ ـ ـ ــغيل – التغذيـ ـ ـ ـ ـ ــة
المرتدة(.الخضيري)971 :1001 ,
 - 4المنهج الحيئي لتشخيص األزمة:
يـرى هـذا المـنهج أن أي أزمـة هـي وليـدة البيئـة التـي نشـأت فيهـا وتفاعلـت معهـا ،وأن هنــاك
عوامل ساعدت على توفير المناا المتيد لها ،ويقوم هذا المنهج عند تشخيص أي أزمة بتحليل
القوى البيئية المتث ةر في صنع األزمة وفي نموها وفي استفحالها واشتدادها ويتم تشـخيص دقيـو
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لعناصر القوى البيئية التي أحدثت األزمـة وأحاطـت بهـا ،وبعـد التشـخيص يـتم تصـنيف العوامـل
إلى ثالثة أنواع وهي كالتالي:
أ  -العناصـر المســتقلة الفاعلــة المــتث ةر علـى نم ـو واتجــاه وســير األزمـة والتــي تــدور معهــا وجوبــا
وعدما.
ب  -العناصر المرتبطة المتفاعلة المتـأث ةر باألزمـة والتـي تسـتجيب لضـغوطها وتـتدي إلـي اشـتداد
مظاهرها وتحدد اتجاهها ومضمونها ومحتواها.
 المحددات التي تمارس تأثيرها على العناصر السابقة وتضع قيودا على حركتها واتجاهاتهـاومن خالل هذا التصنيف يمكن لمتخذ القرار اإلداري تشخيص األزمة بشكل دقيو والتعامل
مع القوى البيئية التي أدت إلى ظهور األزمة( .الخضيري)971 - 971 :1001 ,
 - 1منهج دراسة الحالة لتشخيص األزمات :
ويعتمـد هــذا المـنهج علــى د ارسـة كــل أزمـة علــى حـدا باعتبــار أن األزمـة حالــة مسـتقلة ور ــم
تشابه بعض األزمات ال يمكن أن تتماثل تماثال تاما ،فاختالف الزمان والمكان ومحل وموضوع
األزمة كفيل بأن يجعل كل أزمة خاصـة بـذاتها ومـن خـالل هـذه الخصوصـية يـتم تحديـد الفـروو
الفردية بين األزمة الحالية واألزمات السابقة.
ويقوم منهج دراسة الحالة على تشـخيص دقيـو لأزمـة وتتبعهـا بشـكل كامـل ود ارسـة مـا أدت
إليـه ومـا أفرزتــه ومـن ثـم يكــون التعامـل معهــا أفضـل ،ويهـتم هــذا المـنهج بكـل شــيء عـن الحالــة
المدروس ــة سـ ـواء فـ ــي الماض ــي أو الحاض ــر أو اتجاهاتهـ ــا المتوقع ــة ف ــي المسـ ــتقبل ،وي ــتم د ارسـ ــة
األزمة من عدة جوانب:
 حجم األزمة التي وصلت إليه. المناا العام الذي أحاط باألزمة منذ مولدها حتى اللحظة. العوامل واألسباب الكامنة التي أدت إلى هذه األزمة.ومن هنا يتيح هذا المنهج الوصول إلى رتية أكثر عمقا وتتصف بالشمول والترابط بما في ذلك
د ارســة كافــة العوامــل والجوانــب والمتغي ـرات والثوابــت المــتثرة والمتــأث ةر بالحالــة األزمويــة ،ومــن ثــم
تســاعد د ارســة الحال ــة علــى رس ــم طريــو معالج ــة األزمــة والوص ــول إلــى قـ ـ اررات أكثــر موض ــوعية
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لمواجهة الضغط األزموي وذلك إلحاطـة متخـذ القـرار بكافـة عناصـر الموقـف واألسـباب والعوامـل
الخاصة باألزمة ومن ثم تتوفر للخطة والقرار كافة خطوات النجام(.الخطيب)991 :1001 ,
 - 1منهج ال دراسات المتكاملة لتشخيص األزمات:
وهو منهج يستمد تكامله من خالل استخدامه لجميع المناهج السابقة فهو يصـف ويشـخص الحالـة
التي وصلت إليها األزمة ويتتبعهـا تاريخيـا ،ويدرسـها فـي ضـوء د ارسـات أو مقارنـة ويقـوم تشـخيص
األزمة على ثالث رتى أساسية هي:
 رتيا عميقة ضاربة الجذور في أعماو ماضي األزمة لمعرفة أسباب نشوئها. رتيا واسعة تحيط بالمناا المحيط باألزمة والمدى الذي وصلت إليه في الحاضر. رتيـا استشـراقية ممتــدة إلـى األمـام والــى المسـتقبل وتوقعـات مــا سـيحدث مـن تطــورات فـي األزمــةومخاطر استمرارها( .فتحي)71 :1001 ,
ويــري الباح ــث أن التشــخيص الس ــليم لأزمــات ه ــو الس ــبيل األمثــل للتعام ــل معهــا ,وبدون ــه يص ــبح
التعامــل مــع األزم ــة ارتجاليــا ,وأســاس التش ــخيص الســليم هــو الخبـ ـ ةر والممارســة والمعرفــة ,ووف ــرت
المعلومـات والبيانـات أمـام متخـذ القـرار ,ولـذلك فـ ن معرفـة األسـباب والبواعـث لنشـوء األزمـة يســاعد
وبدرجة كبي ةر إلي تحديد كيفية عالجها ومن يتـولي أمـر التعامـل معهـا لـذلك نحتـا إلـي معرفـة أهـم
المناهج األساسية التي تساعدنا في تشخيص األزمات حتى نستطيع احتوائها في أسرع وقت.
أسحاب األزمة:
ال يمكن أن تحدث األزمة بدون سبب ،بل ال بد أن يكون هناك العديد من األسباب التي تقف وراء
حــدوث األزم ــة ،وكلم ــا كــان الم ــدير ق ــاد ار علــى التعام ــل معه ــا وعالجهــا كلم ــا ك ــان أيضــا ق ــاد ار عل ــى
االسـ تفادة منهـا وتحويـل سـلبياتها إلـى إيجابيـات ،ولـذا تعتبـر عوامـل الخبـ ةر والعلـم والمهـا ةر الشخصـية
أمـو ار حتميـة فـي اختيـار مــديري األزمـات ،كمـا ويعتبـر التـدريب الــدائم والمسـتمر أحـد السـبل الرئيســة
لتحقيــو الجاهزي ــة واالســتعداد ال ــدائم لمواجه ــة أي أزمــة مجاني ــة تحــدث للكي ــان اإلداري (الخض ــيري،
)11 :1001
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ويشير األدب التربوي إلي أن هناك مجموعـة مـن األسـباب المختلفـة التـي تـتدي إلـى حـدوث األزمـة
أهمها:
 - 9تعارض المصالح واألهداف:
حينما تكون وجهات النظر مختلفة ومتباينة من أجل المصلحة الشخصية وليست من أجل
مصـلحة المتسسـة ،تحـدث الفجـوة الواسـعة فـي اآلراء بسـبب اخـتالف المصـالح واألهـداف ،وتبـدأ
الصراعات في الظهور سواء بين األفراد أو العاملين أو المديرين أو رتساء األقسام ،األمر الذي
ي ــتدي إلـ ــى حـ ــدوث األزمـ ــة بس ــبب عـ ــدم وجـ ــود االحت ـ ـرام المتب ــادل بـ ــين العـ ــاملين ،وعـ ــدم احت ـ ـرام
المتسسـ ــة ونظمهـ ــا ،وقل ـ ــة التنسـ ــيو ب ـ ــين ط ـ ـواقم المتسس ـ ــة المختلفـ ــة والمتع ـ ــددة ،وانعـ ــدام الرقاب ـ ــة
والمتابعـة وعــدم وجـود تقــديم مرحلــي ونهـائي كــل ذلــك يـتدي إلــى تفــاقم الوضـع وظهــور األزمــات
(آل الشيخ)10 :1001 ،
 - 1سوء اإلدراك
قــد تت ـوافر المعلومــات والبيانــات وقــد تكــون األمــور كاملــة يــر منقوصــة وممكــن أن يح ــدث
إدراك نـاقص أو ســوء إدراك وتحــدث األزمــة ،ويــتدي ذلــك إلـى عــدم ســالمة االتجــاه الــذي يتخــذه
القائـد اإلداري ممــا ينـتج عنــه تخـبط فــي الق ـ اررات وانعـدام فــي التنسـيو – ارتجاليــا – عش ـوائيا –
انع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام االنتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوالء – س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيات عنيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تجتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اإلداري
إلى أن ينهار (الخضيري)11 :1001 ،
 - 1سوء الفه :
وهومـا يشــير إلـى خطــأ فــي اسـتقبال وفهــم المعلومــات المتاحـة عــن األزمــة ويرجـع ذلــك إلــى
عـدة أســباب منها(عـدم القــد ةر علـى جمــع المعلومـات  ,وعــدم ربطهـا بالمعلومــات المتعلقـة باألزمــة,
وقلــة إش ــارات اإلن ــذار  ,والت ــداخل والتش ــويا فــي المعلوم ــات وتض ــاربها ,والخ ــداع البص ــري ف ــي
اســتقبال المعلومــات  ,كمــا وأن المعلومــات تكــون ســريعة ومتغي ـ ةر وال يمكــن اإللمــام بهــا( .مــاهر،
)1 :1001
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 - 4اإلدارة العشوائية :
وهـ ــي اإلدا ةر التـ ــي تعتمـ ــد علـ ــى األه ـ ـواء والمزاجيـ ــة ،حيـ ــث تتصـ ــف بالعش ـ ـوائية واالرتجاليـ ــة
الجاهل ــة القائم ــة علـ ــى الش ــللية والتخ ــبط واالزدواجيـ ــة والتعددي ــة ف ــي المهـ ــام المتعارض ــة ،والفسـ ــاد
اإلداري والمحســوبية ،ه ــذه اإلدا ةر ال تســبب األزم ــات فق ــط بــل م ــدم ةر للكيــان اإلداري تق ــوم عل ــى
الجهل والتجهيل واإلجهال وتشجيع االنحراف واشاعة التسيب ،ولها أو صاف آخري منها :عدم
االعتـراف بــالتخطيط وأهميتـه وعــدم احتـرام الهيكــل التنظيمـي لمتسســة واشـاعة الص ـراع الــداخلي
بين األفراد وعدم وجـود رقابـة علميـة ووقائيـة عالجيـة واسـتبدالها برقابـة تلصصـية( .الخضـيري ,
)71 :1001
 - 1الخوف الوظيفي:
جمي ــع األط ـ ـراف العامل ــة داخـ ــل المتسس ــة تفقـ ــد األم ــن الـ ــذي يه ــم الجميـ ــع ،وي ــدفعهم للعمـ ــل
بمسـتوى عــال داخــل المتسســة ،وهــذا يــتثر بصــو ةر ســلبية علــى ســلوكياتهم مــع بعضــهم الــبعض
وخاصـة فـي إدا ةر ح ـوار حـول قضــية معينـة مــن القضـايا العالقـة التــي تهـم المتسســة ،وهـذا ين ـتج
عنـه نتـائج سـلبية مثــل عـدم اعتـراف العـاملين بأخطــائهم ،وتفضـيل المصـلحة الفرديـة الشخصــية
علـى المصـلحة العامـة والجماعيـة ممـا ينـتج عنــه عـدم ثقـة بـين الـزمالء العـاملين و يـاب التغذيــة
الراجعة (اليحيوي)1 :1001 ،
 - 1اليأس:
وه ـو فقــدان األم ــل فــي ح ــل المشــاكل ،أو هـ ـو اإلحبــاط وعــدم الر ب ــة لــدى متخ ــذ الق ـرار ف ــي
مواجهــة المش ــاكل ويرج ــع ذلــك إل ــى ع ــدم تشــجيع الع ــاملين عل ــى إ بــداء أرائه ــم ومقترح ــاتهم وع ــدم
المشــاركة ف ــي صــنع القـ ـرار وت ــدهور األنظمــة اإلداري ــة والش ــعور بــالظلم والقم ــع اإلداري وكراهي ــة
العمـل كـل ذلـك يـتدي إلـى حالـة مـن اليـأس يترتـب عليهـا فقـدان الر بـة فـي العمـل وانعـدام الثقـة.
(الحمالوي)1 :9111 ،
 - 7ضعف اإلمكانات الحشرية والمادية
ومن األمثلة عليها ضعف أنظمة المعلومات وما ينتج عنها من عدم وجود معلومات سليمة
تساعد على اتخاذ القرار المناسب ،وعدم دراسة الحلول البديلة ومشاركة أفراد ير متهلين و ير
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مدربين ليس لديهم الخب ةر الكافية وهذا يتدي إلـى تطـور األزمـة وتفاقمهـا وزيـادة الخسـائر الناتجـة
عنها (المهدي وهيبة)941 :1001 ،
 - 1عد وضوح أهداف المنظمة:
تكون أهداف المنظمة ير واضحة مما يترتب على ذلك عدم وضـوم األولويـات المطلـوب
تحقيقها – وعدم موضوعية تقيم األداء – وعدم معرفة العاملين بـاألدوار المطلوبـة مـنهم – وعـدم
وضـع خطـط لمواجهــة تحـديات المســتقبل – التبـاطيء فـي التعامــل مـع األزمــات لمجـرد ظهورهــا
وسلبية االستعداد وعدم المواجهة (أحمد)10 :1001 ،
 - 1األخطاء الحشرية:
وهي تعتبر من أهم األسباب التي تتدي إلى وجود األزمة ودائما ما تحدث بسبب وجود مناا
بشــري يــر مناســب وال مالئــم ،ينــتج عنــه حالــة مــن الت ارخــي والفوضــى وعــدم تحمــل المس ــتولية
وانعدام العالقة بين العاملين في المتسسة مما ينتج عنه عدم تفهم لوجهات النظر المختلفة بـين
الع ــاملين والقضـ ــاء علـ ــى التخط ــيط السـ ــليم المشـ ــترك ومعالجـ ــة األم ــور شـ ــكليا وس ـ ـطحيا واهمـ ــال
المتسسة بدرجة عالية (الثبيتي)91 :9111 ،
 -90سوء التقدير:
وهو أن المعلومات تعطى لها قيمـة وتقـدير أكبـر مـن حجمهـا ،ومعنـى مخـالف للحقيقـة ومـن
أســباب ســوء التق ــدير مــا يل ــي – المغــاالة ف ــي قيمــة المعلوم ــات الخاصــة باألزم ــة – الثقــة ال ازئ ــدة
بـالنفس – الشـك فـي قيمـة المعلومـات والتـأثر بشـعارات وهميـة – واالسـتهانة باألزمـة والمعلومـات
المرتبطة بها – وعدم التحليل للمعلومات الواردة عن األزمة(.ماهر)14 :1001 ،
 - 99اإلشاعات:
وهي عبارة عن استخدام معلومات كاذبة ومضللة واعالنها في توقيت معين يتدي إلى أزمة
وتعد اإلشاعات من أهم المصادر واألسباب القوية التي تتدي لحـدوث األزمـة وتكـون أسـرع مـن
أي سبب آخر ،بل إن كثير من األزمات البا ما كـان مصـدرها الوحيـد إشـاعة أطلقـت ووظفـت
بشـكل معــين ،ممــا يــتدي إلــى وجــود اإلشــاعات وظهورهــا إهمــال األزمــة ووجــود تــوتر جمــاهيري
وانعـدام الحقــائو لــدى النــاس ووجـود تخــبط بــين المســئولين ،ومــن أمثلـة هــذا النــوع مــن األزمــات
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االستغناء عن عدد متزايد من العاملين – أو تخفـيض الحـوافز لـدى العـاملين (العمـاري:1001 ،
)11
 - 91ضعف العالقات اإلنسانية:
يـتدي ضــعف العالقــات اإلنســانية بـين العــاملين فــي المنظمــة إلـى اإلهمــال واالعتمــاد علــى
الغير والتواكل وعدم الثقة وعدم الوالء للعمل والمنظمة والتخبط في اتخاذ الق اررات والتعصب في
الرأي وعدم احترام الرأي اآلخر (مصطفي)410 :1001 ،
 - 91الرغحة في االحتزاز:
حي ــث تعـ ــد الر بـ ــة فـ ــي االبت ـ ـزاز أح ــد الممارسـ ــات اإلجراميـ ــة لجماعـ ــات الضـ ــغط وأصـ ــحاب
المصـالح التــي تنتشــر فــي الشـركات والمنظمــات اإلداري ـة لتكــون السـلطة الخفيــة المســيط ةر علــى
الكيـ ــان اإلداري التـ ــي تتواجـ ــد فيـ ــه ،منته ـ ـ ةز وجـ ــود ملفـ ــات تـ ــأمين وسـ ــيط ةر علـ ــى القـ ــادة الرسـ ــمين
اإلداريـين للشـركة حـول المشـروع وتمــارس ضـده عمليـة االبتـزاز ،وعــادة مـا تكـون عمليـة االبت ـزاز
إمـا لقائــد إداري جديــد أو إداري قــديم ولكنــه تخلــى عـن الشــرف والفضــيلة وألقــى نفســه فــي ب ـراثن
الخطــأ واالنحـ ـراف والرذيل ــة وت ــتم الســيطرة عل ــى متخ ــذ القـ ـرار فــي الكي ــان اإلداري وايقاع ــه تح ــت
ضغوط رهيبة نفسية ومادية ،واستغالل مجموعة من التصرفات الخاطئة السرية التي قام بها في
الماضــي والتــي ال يعلمه ــا إال أحــد العــاملين مع ــه ويجب ـ هر عل ــى القيــام بتصــرف أكث ــر خطــأ وأش ــد
ـدر جديــدا البتـ ـ اززه واجبــاره علــى القيــام بتص ــرفات
ضــر ار ،ولتصــبح هــذه التص ــرفات الجديــدة مصـ ا
تكون شديدة الخطأ والضرر (الخضيري)77- 71 :1001 ،
 - 94عد االهتما حالتنمية الحشرية:
توسيع ونقل الخبرات وتحفيز العاملين على اإلبداع إذا كـان هنـاك إهمـا ل مـن قبـل اإلدا ةر العليـا
للمتسسـة وعـدم تطـوير وتـدريب العـاملين فيهـا يــتدي إلـى ضـعف الثقـة والعالقـات اإلنسـانية بــين
العاملين داخل المتسسة وبالتالي عدم تقبل اآلراء الجديدة والحلول المبتك ةر واإلبداعات للمشاكل
والصــعوبات ممــا ينــتج عنــه شــعور باإلحب ــاط وضــعف ال ـوالء واالنتمــاء للمتسســة (بــن عب ــد اه،
:1001ص)111- 119
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 - 91انعدا الثقة:
وهو عدم اإليمان باآلخرين وانعدام الثقة في بعض الناس وربما انعدام الثقة في نظام كامـل
مثل انعدام الثقة في اإلدا ةر العليا للمتسسة أو المنظمة ويرجع سبب عدم الثقة إلى ما يلي:
ســيادة ظــروف عمــل س ــيئة ،وانخفــاض الــدخل ،وانخفــاض ال ــروم المعنويــة والدفاعيــة ،والت ــوجس
والخــوف مــن تصــرفات النظــام ،وعــدم االهتم ــام بالعمــل ،واسترضــاء رتســاء واللجــوء إلــى الحي ــل
السياسـية ،وعــدم كفــاءة النظـام اإلداري واالســتبداد والدكتاتوريــة فــي العمـل اإلداري ،كــل مــا ســبو
يتدي إلى وجود تربة خصبة الشتعال األزمات داخل المنظمة (ماهر)17 :1001 ،
 - 91تعارض األطراف:
كثيـ اـر مــا يح ــدث اخــتالف فــي الرتي ــا والطموحــات واأله ــداف بــين منفــذي القـ ـرار فــي الكي ــان
اإلداري الواحـد وبـين متخـذ القـرار ،وأيضـا صـانع القـرار ،وأيضـا المسـتفيدين منـه ،ومـن ثـم تتعــدد
التوجيهــات ويفتق ــد متخــذ القـ ـرار رتيتــه الش ــاملة لم ــا يحــدث داخ ــل الكيــان اإلداري فع ــال ويص ــبح
ضحية التأثيرات المتعارضة للمنفذين لق ارراته ،والتي تتعارض أهداف بعضهم مع عمليات التنفيذ
وتتوافـو أهـداف الـبعض اآلخـر مـع هـذه العمليـات فـالبعض يسـرع فـي تنفيـذ األوامـر والتوجيهــات
والــبعض اآلخ ــر يتباط ــأ ويتخ ــاذل ع ــن إجـ ـراء ه ــذا التنفيــذ مم ــا ي ــتدي إل ــى تخ ــبط وتع ــارض ف ــي
األهداف وافتقاد للوحدة الفكرية والعملية للكيان اإلداري مما يتدي إلى حـدوث أزمـة (الخضـيري،
)11 :1001
 - 97األزمات المخططة والمتعمدة:
وه ـو افتعــال المشــاكل واألزمــات للتمويــه علــى أزمــات أكبــر ،وه ـو محاولــة لصــرف النظــر عــن أزمــة
حقيقيـة بافتعــال أزمــات جانبيــة أو وهميـة ويرجــع الســبب فــي افتعــال األزمـات إلــى مــا يلــي( :مــاهر،
.)11 :1001
 محاولة التمويه والتغطية على األزمات الحقيقية. محاولة كسب أرضية بصو ةر ير أخالقية على حساب الغير. انعدام الواعظ الديني واألخالقي. -انعدام الثقة في اآلخرين (ماهر)11 :1001 ،
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 - 91هناك أسحاب لألزمات تكون خارجة عن إدارة المنظمة:
مثـل الـزالزل والبـراكين واألعاصـير والتقلبـات الجويـة الحـادة والكـوارث الطبيعيـة التـي يصـعب الـتكهن
بها والتحكم في أبعادها (أحمد.)11 :1001 ،
ويمكن أن تنشأ األزمة ألسباب أخرى مثل( :الهميم)101 :1004 ,
 أزمات تنشأ بسبب وباء مرضي. أزمات تنشأ بسبب تناقض وجود. أزمات تنشأ بسبب اختالف الدين. أزمات تنشأ بسبب احتقان التاريخ وترسبات الماضي. أزمات تنشأ بسبب ثأر دولي. أزمات تنشأ بسبب نظام جديد ال يحسن السيط ةر على وسائل القوة (الهميم)101 :1004 ،ويــرى الباحــث أن أســباب األزمــة كثي ـ ةر ومتشــابكة وال يمكــن فصــلها عــن بعضــها الــبعض ،س ــوى أن
هناك أزمات تكون بسبب خار عن إرادة اإلنسان وال دخل لالنسان فيها مثـل األزمـات الناتجـة عـن
الك ـوارث الطبيعي ــة أمــا األزم ــات التــي تك ــون بســبب اإلنس ــان فهــي متع ــددة وكثي ـ ةر وه ــذا يتطلــب م ــن
صـانعي ال قـرار أن يسـيروا علـى قاعـدة وضـع الرجـل المناسـب فـي المكـان المناسـب ،فالرجــل اإلداري
الحقيقي والذي دائما تكون عنده رتية مستقبلية لأحداث وحسن توقع يستطيع أن يتعامل مع األزمة
منـذ حــدوثها وهـي فــي مرحلــة المهـد ويســتطيع أن يحجمهــا ويحـد منهــا بــل ويقضـي عليهــا ،وان كــان
إداري من أصحاب المراكز الرنانة ووضع في مكانه لسبب ما ،ف نه ال يستطيع أن ينجـز أي شـيء
وتحاصره األزمة من جميع الجوانـب ويقـف كالتائـه فـي الصـحراء ال حـول وال قـوة لـه ،ويكـون عضـوا
مشاركا ومتحدا مع األزمة في زيادة الخسائر والخراب والتدمير على جميع المستويات.
خصائص األزمة:
على الر م من أن األزمة هي موقـف خطيـر يهـدد الكيـان اإلداري ويـدم هر  ,وأحـداثها تتالحـو بسـرعة

ونتائجها تت اركم  ,إال أن لها خصائص متعددة أهمها:
 - 9ضيق الوقت

يـدرك صـناع القـرار أن الوقـت المتـام لصـنع الق ـرار واتخـاذه قبـل أن تتطـور األزمـة هـو وقـت محــدود
واال فـ ن القـرار يصـير يــر ذي جـدوى فـي مواجهــة األزمـة ويـتثر ذلـك علــى صـناع القـرار ويضــعهم
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تحت ضغط ذ هني كبير ويسبب إرباك شديد لهم ويمكن التغلب على ذلك بالتدريب والتنبت باألزمات
(مهنا)147 :1004 ،
 - 1المفاجأة
المفاجـ ــأة ق ـ ــد تكـ ــون ف ـ ــي الزمـ ــان أو المك ـ ــان وعلـ ــى الط ـ ــرف الـ ــذي يس ـ ــتخدمها أن يخطـ ــط تمام ـ ــا
الستثمار نتائجها في سرعة تنفيذ ما يخطـط لـه ،إن التصـاعد المفـاجت يـتم مـن خاللـه الوصـول إلـى
درجـة عاليـة مـن الشــك فـي البـدائل المطروحــة مـن أجـل مواجهـة تســارع األحـداث وتالحقهـا ألن ذلــك
يتم تحت ضغط نفسي مرتفع جدا والمعلومات ناد ةر وناقصة (منصور)91 :9111 ،
 - 1التوتر واالضطراب
ينـتج عـن األزمـة تـوتر شـديد واضـطراب يــر مسـبوو يزيـد مـن نسـبة الضـغوط ويـتدي إلــى
تضارب في اآلراء وتعارض ويرفع من درجات التوتر بين األعضاء مما ينتج عنه فقدان التوازن
وتوقف في التصرفات المنتظمة (مصطفى)471- 471 :1001 ،
 - 4تهديد استقرار المؤسسة ومقومات الحيئة
مواجهة األزمة تتطلب أنماطا تنظيمية ير مألوفة ونظم وأنشطة مبتكرة تمكن من استيعاب
ومواجهة الظروف الجديدة المترتبة على التغيرات المفاجئة ،وترفع درجات التوتر بين األعضاء
(أحمد)11 :1001 ،
 - 1تعدد األطراف والقوى المؤث رة في حدو األزمة
حيث أن أطراف األزمة متعـددة وال تقتصـر علـى طـرف معـين فقـط فمـثال تعـارض المصـالح
يجعــل هنــاك صــعوبة كثي ـرة فــي الســيطرة عل ــى الموقــف وادارتــه ممــا يــتدي إلــى خلــو ص ــعوبات
ومشاكل إدارية وبشرية وسياسية وبيئية و يرها (العسيلي وعبد اه)19 :1001 ،
 - 1وجود مجموعة من القوى ذات االتجاهات الضاغطة
وتكون هذه المجوعة ضا طة على الكيان اإلداري ومتخذ القرار فيـه إلمـالء إرادتهـا ويشـكل
هـذا الضـغط تهديـدا أساسـيا لمصـالح الكيـان اإلداري واسـتم ار هر فـي أدائـه الـوظيفي ،ويشـعر متخــذ
القرار بالحيرة والعجز وعدم القدرة على التعامل معها وقد تـتدي أحيانـا لمتخـذ القـرار اإلداري لفقـد
ثقته في نفسه وتتدي إلى حالة من انعدام التوازن (الخضيري)911- 919 :1001 ،
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 - 7تساعد األزمة على ظهور أمراض سلوكية مرضية خطيرة
مثل القلو والتوتر وفقدان الدافع على العمل والتفكك وتقطع النسيج االجتماعي وانهيار هيكل القيم
ونسو المبادئ والعادات وتفسخ العالقات االجتماعية (الخضيري)911 :1001 ،
 - 1ضعف القدرة على المواجهة
مــن الجوانــب األساســية فــي فهــم األزمــات وديناميتاهــا أنهــا تعــرض قــدرات ومهــارات ألف ـراد عل ــى
المواجه ــة إل ــى االنهي ــار أو االض ــطراب أي ع ــدم كفايـ ــة أس ــاليب الف ــرد ف ــي التعام ــل م ــع أحـ ــداث
األزمة( .كامل)14 :1001 ،
 - 1الصدمة
إن األزمة تسبب عنـد حـدوثها وخاصـة عنـد بـدايتها تـوتر وصـدمة وضـغط وعـدم تركيـز ممـا
يضعف إمكانية مجابهتها ،لذا تتطلب تحكم في اإلمكانات والطاقات المتاحة وحسن توظيفها في
إطار يتم بدرجة عالية من االتصاالت الفعالة (الطيب)14 :9110 ،
 - 90التهديد
وهو عبارة عـن اإلجـراءات واألفعـال التـي تصـدر مـن فـرد أو مجموعـة أفـراد أو نظـام معـين سـواء
باإلشارة أو القول أو الفعـل مـن أجـل االسـتجابة لمطالـب أو شـروط محـددة يسـعى الطـرف األول
لتحقيقها من قبل الطرف الثاني مـع التلـويح باسـتخدام القـوة عنـد عـدم االسـتجابة لهـذه المطالـب،
وهناك أنواع متعددة للتهديدات منها تهديد سياسي أو عسكري أو اقتصادي أوثقافي أو اجتماعي
وهناك مصادر تهديد داخلية وخارجية أما أدوات التهديد فهـي األفـراد والجماعـات (مهنـا:1004 ،
)144- 141
ويــرى الباح ــث أن خص ــائص األزم ــة عل ــى ال ــر م م ــن تع ــددها وكثرته ــا وش ــموليتها إال أن هن ــاك
إجمــاع م ــن الجمي ــع ال يختل ــف علي ــه اثن ــان علــى شـ ـدة وخط ــو ةر وعظم ــة س ــلبيتها ،ونتائجه ــا الم ــدم ةر
وخســائرها الفادح ــة ب ــل هــي كالس ــوس ال ــذي ينخ ــر فــي العظ ــم حت ــى يقض ــي عليــه ،ب ــل ه ــي م ــرض
سـرطاني يجتـام مــن يعمـل فـي المتسســة حتـى إنهاكــه ومـن ثـم قتلــه ولـذا تحتـا األزمــة مـن الجميــع
وقفة رجل واحد بكل قوة وصـالبة حتـى يمكـن مواجهتهـا والتغلـب عل يهـا مـن أجـل الوصـول للمتسسـة
في النهاية إلى بر األمان.
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أنواع األزمات وتقسيماتها:
ت تعـدد أنـواع األزمـات وتختلـف إال أنـه تـم تصـنيفها وفـو األسـس اآلتيـة (الخضـيري- 949 :1001 ,
)941
 - 9تصنيف األزمات من حيث مرحلة التكوين:

ويمكن تصنيف األزمات إلى خمسة أنواع وفقا لهذا األساس هي كالتالي:
 األزمة في مرحلة الميالد. األزمة في مرحلة النمو. األزمة في مرحلة النضج. األزمة في مرحلة االنحسار. -األزمة في مرحلة االختفاء.

 - 1تصنيف األزمة من حيث معدل تكرار حدوثها:

يمكن تصنيف األزمات إلى نوعين وفقا لهذا األساس وهما:

 أزمات ذات طابع دوري متكرر الحدوث. أزمات ذات طابع فجائي عشوائي ير متكرر. - 1تصنيف األزمات من حيث عمو األزمة:
 أزمات سطحية ير عميقة هامشية التأثير. أزمات عميقة متغلغلة جوهرية هيكلية التأثير. - 4تصنيف األزمات من حيث شدتها:
 أزمات عنيفة ساحقة يصعب مواجهتها. أزمات هادئة خفيفة يسهل مواجهتها. - 1تصنيف األزمات من حيث الشمول والتأثير:

 أزمات عامة شاملة لجميع أجزاء الكيان اإلداري الذي حدثت به األزمة. -أزمات خاصة جزئية تنحصر في جزء أو أكثر من أجزاء الكيان الذي حدثت به األزمة.
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 - 1تصنيف األزمات من حيث موضوع أو محور األزمة:
 أزمات مادية. أزمات معنوية. أزمات تجميع بين النوعين السابقين. - 7تصنيف األزمات من حيث مدى اإلحساس بها:
 أزمات صريحة علنية محسوسة وملموسة. أزمات ضمنية خفية مستت ةر ير محسوسة. - 1تصنيف األزمات من حيث سرعة األزمة:
 أزمات زاحفة بطيئة الحركة والتصاعد. أزمات فجائية سريعة. - 1تصنيف األزمات من حيث المستوى:
 أزمات على المستوى القومي للدولة. أزمات على مستوى الوحدة اإلنتاجية والمشروع.-90

تصنيف األزمات من حيث المنطقة الجغرافية:
 أزمة عالمية مستوردة من الخار . أزمة محلية يمكن تصديرها إلى الخار . -أزمة محلية المنشأ والتأثير.

تقسي األزمات حسب المعايير اآلتية:
 - 9نوع ومضمون األزمة:

 - 1هنــاك أزم ــات اقتص ــادية  -سياس ــية  -وف ــو ه ــذا المعيــار ق ــد تظه ــر أزم ــة بيئي ــة أو سياس ــية أو
إعالمية أو اقتصادية.

 - 1النطاو الجغرافي لأزمة.
وتنقسم إلى:

 أزمات محلية أزمات قومية أزمات دولية~ ~ 33

 - 4حجم األزمة:
 أزمة صغيرة أزمة متوسطة أزمة كبي ةر - 1المدى الزمني لظهور وتأثير األزمة:
وقسمها(أحمد  )11 :1001 ,إلى:
 أزمة انفجارية سريعة. أزمة بطيئة طويلة. - 1أسباب األزمة( :صقر)11 :1001 ,
 أزمات نتيجة األخطاء اإلدارية والفنية. أزمات ناتجة عن االتجاهات العامة في البيئة الخارجية. أزمات ناتجة من خار المنظمة وليست للمنظمة سبب في حدوثها. أزمات ناتجة عن الكوارث الطبيعية,فيضانات ,زالزل ,براكين...،الخ. - 7طبيعة أطراف األزمة:
 أزمات داخلية. أزمات خارجية (العسيلي وعبدا ه)10- 91 :1001،أما كامل فقد قسم األزمة إلى ثالثة تصنيفات
 أزمة بيولوجية. أزمة بيئية. أزمة طارئة (كامل)941 :1001,ويشير (ماهر)10 :1001 ،إلى عدة أقسام لأزمات أهمها:
 أزمات مادية ومعنوية. أزمات بسيطة أو عنيفة. أزمات جزئية أو عامة. أزمات وحيدة أو متكررة. أزمات حسب مراحل دو ةر حياة األزمة (ماهر)10 :1001,~ ~ 34

أما كومبس  Coombsفقد قسم األزمات إلى نوعين أساسين هما:
 أزمات متعمدة. أزمات ير متعمدة.أما األزمات المتعمدة فقد قسمها إلى قسمين:
- 9التجاوزات:
وهي أزمات تنتج عن تصرفات متعمدة من جانب بعض المسئولين بالمنظمة،من خالل سوء التقدير
أو تجاوز حدود االختصاصات مما ينتج عنه ضرر للمنظمة وجمهورها العام.
 - 1اإلرهاب:

وهي أفعال متعمدة لتخريب نشاط المنظمة وسـمعتها لـدى الجمـاهير وتنـتج عـن أطـراف خارجيـة مـن

المنافسين أو األعداء ((Coombs,1995:455

أما ليربنجر ( )Lerbinger,1997:27فقد قسم أنواع األزمات وفو مسبباتها على النحو التالي:

 - 9أزمات قدرية :مثل الفيضانات والزالزل والبراكين.
 - 1أزمات تكنولوجية :وتنشأ عن مخاطر استخدام وسائل تكنولوجية حديثة.
 - 1أزمات المنافسة:عندما تواجه المنظمة جماعة تهاجمها وتنتقد تصرفاتها.
 - 4أزمات إرهابية :مثل وضع ملوثات أو سموم أو أعمال عدوانية.
 - 1أزم ــات ربحي ــة :م ــن خ ــالل الر بـ ــة ف ــي التوس ــع وف ــتح األس ـ ـواو عل ــى حس ــاب االهتم ــام بـ ــالجودة
واإلتقان.
 - 1أزمات الخداع :عندما تتعمد المنظمة خداع جهة معينة أو جمهور معين.
 - 7أزمات إدارية :تنتج عن اإلهمال وسوء التشغيل وضعف الرقابة (.)Lerbinger,1997:27
تصنيف بالدوين(  (Baldwin ,1973و تصنيف روزن( )Rosen، 9111

صنف بالدوين األزمات إلى ستة أنواع من خالل عمله في العيادة النفسية وهي:
 - 9أزمات شخصية.
 - 1أزمات مفاجئة.
 - 1أزمات ناتجة من حدوث صدمة.
 - 4أزمات في النضج.
 - 1أزمات تتدي إلى حدوث اضطراب نفسي.
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 - 1أزمات تتدي إلى حدوث طوارئ طبية كاالنتحار(.كامل)11 :1001 ,
أما روزن  )Rosen) 9111صنف األزمات على النحو اآلتي:
 - 9أزمات نمائية
 - 1أزمات موقفية
 - 1أزمات معقدة

أحعاد األزمة:
تتميز األزمة بعدة أبعاد رئيسة تمثل في األتي (مهنا )111- 111 :1004 ,

 - 9ثقل األزمة (وزنها)

ويقاس بمدى تهديـدها للمتسسـة أو المنظمـة مـن الناحيـة االقتصـادية أو مـن الناحيـة االجتماعيـة
(مدى استقرارها)
 - 1التعقيد والتشابك
يعني موض األزمة وعدم وضوم أطرافها المشتركة مـن حيـث الطـرف المعـادي وحلفـاته وقدرتـه
ونوايـاه  -حجــم القــوة المهـددة  -مســاحة موقــع األحـداث والــزمن المتــام لصـنع الق ـرار واتخــاذه -
مدى مالئمة أدوات ووسائل تنفيذ القرار.
 - 1حدة األزمة وثقافتها
وتعني حجم الضغوط التي تتولد نتيجة أهداف معينة تتطلب رد فعل سريع وحاسم سـواء كانـت
الضغوط خارجية أو داخلية مادية أو معنوية.
 - 4مدة األزمة أو فت ةر استمرارها
ويعني الفت ةر الزمنية التي تستغرقها األزمة وقد تكون:
قصيرة :من يوم إلى ستة أيام.
متوسطة :وتستغرو من أسبوع حتى ثالثة أشهر.
طويلة :وتستغرو حتى ستة أشهر.
ممتدة :وتستغرو أكثر من ستة أشهر.
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- 1نمط االتصال لحل األزمة
ويتوقـف نمــط االتصـال علــى درجـة الســرية والرسـمية ومــدى اسـتمرارية عمليــة االتصـال وتتضــمن
األشكال اآلتية:
 اتصاالت في صو ةر محادثات شفوية أو لقاءات شخصية أو االثنين معا. اتصاالت رسمية أو من خالل طرف ثالث أو من خالل وسائل اإلعالم. اتصال من خالل مندوبين أو إشارات أو تلميح. - 1المحصلة النهائية لالزمة

ويكون إما ب نهاء األزمة سلميا  -أو تسكين األزمة  -أو تصعيد األزمة بالعمل العدائي.

أمـا وينـر وكـاهن( )Weiner and Kahnفقـد حـددا اثنـي عشـر بعـدا لأزمـة ,وهـي (حجـي:9111,

)400- 111

 - 9تعتبر البا تحوال في تتابعات ظاه ةر من الحوادث واألفعال.
 - 1تعد موقفا يتطلب من المشاركين درجة عالية من العمل واألداء.
 - 1تهدد األهداف والغايات وبخاصة تلك المتصلة بأعضاء المنظمة.
 - 4تتبع بنواتج هامة تشكل تبعاتها مستقبل أعضاء المنظمة.
 - 1تتكون من حوادث متقاربة ينتج عنها مجموعة من الظروف.
 - 1تتدي إلى الحي ةر وعدم التثبت في تقويم الموقف ووضع بدائل للتعامل معه.
 - 7تقلل التحكم في األحداث وتأثيراتها.
 - 1تزيد درجة اإللحام التي تنتج عن القلو بين المشاركين.
 - 1تعتبر فرصة تكون فيها المعلومات المتاحة لأعضاء ير مالئمة.
 -90تزيد ضغوط الوقت بالنسبة لأعضاء.
 -99تتميز بتغيرات في العالقات بين أعضاء المنظمة.
-91

ترفع درجة التوتر بـين األعضـاء وبخاصـة فـي األزمـات المتصـلة بالسياسـات بـين

القوى الداخلية أو بين القوى الخارجية .
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ثالثا :إدارة األزمات:
يعد علم إدارة األزمات أحد العلوم اإلنسانية الحديثة التي ازدادت أهميتها في اآلونة األخي ةر
والذي شهد تطورات متالحقة على المستوى المحلـي أو اإلقليمـي أو الـدولي ،وتعـود حداثـة هـذا العلـم
وأسـباب ظهـو هر إلــى طبيعـة العصـر واحتياجاتــه مـن متغي ـرات ومـا يطرحـه مــن مسـعطيات وامكانيــات
جعلته عالما مأزوما تتصارع فيه المصالح وتتفوو منه قوة جديدة فاقت القوة الحربية العسكرية وهـي
قوة المصلحة والمعرفة (شعبان:1004 ،ص ،)11وتشير بعض الـدالئل إلـى أن االتجاهـات العالميـة
الحديثة في دراسة األزمات التي ساهمت في تكوين علم إدا ةر األزمة قد اتخذ مسارين:
األول :اهتم بمفهوم علم األزمات بشكل عام ،وما اعتراه من تطورات.

الث ــاني :ويركـ ــز علـ ــى عل ــم إدا ةر األزمـ ــات ومداخلـ ــه المختلفـ ــة ب ــالتطبيو علـ ــى بعـ ــض األزمـ ــات ذات
الطبيعة السياسية والعسكرية واالجتماعية واالقتصادية والصناعية ،وفي هذا اإلطار تناول الباحثون
إدا ةر األزمـ ــات م ـ ــن منطـ ــو عل ـ ــم اإلدا ةر والعالق ـ ــات العامـ ــة وك ـ ــذلك إدا ةر األزم ـ ــات مـ ــن منط ـ ــو وعل ـ ــم
العالقات الدولية (مصطفى ،)9401000،ويعد علـم إدا ةر األزمـات أحـد علـوم المسـتقبل وعلـم التكيـف

مع المتغيرات ،علم تحريك الثوابت وقوى الفصل في كافة المجاالت اإلنسانية وهو بذلك علم مستقل
بذاته له اتصال بكافة العلـوم اإلنسـانية يأخـذ منهـا ويضـيف إليهـا مـا هـو جديـد تحتاجـه (الخضـيري،
)1109111
لقــد نش ــأ مصــطلح األزم ــة وكيفيــة التعام ــل معه ــا فــي مج ــال اإلدا ةر العامــة لتش ــير إل ــى دور
الدولة في مواجهة األزمات المفاجئة والظـروف الطارئـة مثـل الح ارئـو والفيضـانات والبـراكين والـزالزل
واألوبئة والحروب (الزاملي وآخرون)11 :1001،
وادارة األزمـ ــات هـ ــي إدارة الحاضـ ــر والمسـ ــتقبل حيـ ــث أ نهـ ــا إدا ةر علميـ ــة رشـ ــيدة تبنـ ــى عل ـ ــى
المعرفــة والعلــم وتعمــل عل ــى حمايــة المتسســة واالرتق ــاء بهــا والمحافظــة عل ــى ســالمة المشــتغلين به ــا
ومعالجــة أي قص ــور أو خل ــل يصــيب أح ــد فروعه ــا ومــن ث ــم تخط ــط المتسســة بحيويته ــا واس ــتمرارها
(الخضـيري ،)9909110 ،ونظ ـ ار لحداثـة هــذا العلــم الـذي بــدأ فـي الســتينات مــن القـرن الماضــي ف ـ ن
جـدال حـدث حـول تسـمية هـذا المصـطلح فهنـاك مـن يفضـل اسـتعمال مصـطلح" معالجـة األزمـات" أو
التعامــل م ــع األزمــات ب ــدال مــن مص ــطلح "إدارة األزمــات" وذل ــك مــن واق ــع مفهــوم اإلدا ةر ال ــدال عل ــى
الـتحكم الكامــل أو السـيطرة التامــة علــى تطـورات األزمــة وهـذا مــا ال يتحقــو دائمـا ،وحقيقــة األمــر أن
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التعامـل مــع األزمـة بهــدف السـيط ةر والقضــاء عليهــا يـتم بــاألدوات العلميـة المختلفــة لـذلك فقــد أصــبح
مصــطلح "إدارة األزمــات" مص ــطلحا علميــا لــه أس ــاليبه ومناهجــه وذل ـك توافق ــا مــع طبيعــة اإلدارة ف ــي
مختلف مجاالت النشاط اإلنساني (الحا )91 :1004 ،
ويمكــن اس ــتخدام أس ــلوب إدا ةر األزم ــات ف ــي مج ــال التعل ــيم وخاص ــة أن جوان ــب األزم ــة ف ــي
التعليم متعددة وتطلب حلوال شاملة وحاسمة ناجحة لتمكينها مـن إحـداث اآلثـار االيجابيـة فـي تكـوين
المواطن ،باعت بار أن بناء اإلنسان هو الـذي يـدفع بالحيـاة علـى أرض الـوطن إلـى الحيويـة والتحـرر
والتجديد واإلبداع (عمار.)91 :9111،
تعريف إدارة األزمة:
وفيما يلي استعراض بعض هذه التعريفات :
عرفهـ ــا (مص ـ ــطفى  )1001بأنهـ ــا العملي ـ ــة اإلداريـ ــة المس ـ ــتم ةر التـ ــي ته ـ ــتم بـ ــالتنبت باألزم ـ ــات
وباالستشع ار ورصد المتغيرات البيئية المولدة لأزمة وتعبئة اإلمكانات المتاحة وتجهيز الموارد لمنع
األزمـة ،والتعامـل معهـا بكفـاءة وفاعليـة لتقليـل األضـرار وضـمان العـودة للظـروف الطبيعيـة فـي أسـرع
وقت (مصطفى)11 :1001 ،
وعرفهــا (فري ــد وعج ــوة )1001 ,بأنهــا تخط ــيط اس ــتراتيجي يحــتم عل ــى إدا ةر المنظم ــة اتخ ــاذ
مجموعـة مــن الق ـ اررات فـي ظــروف يــر عاديــة يسـودها التــوتر فــي وقـت محــدد تســتهدف االســتجابة
السليمة ألحداث األزمة ومنـع تصـاعدها وتقليـل سـلبياتها وعـودة المنظمـة ألوضـاعها الطبيعيـة (فريـد
وعجوة)971 :1001 ،
وعرفهـا (أحمــد )1001 ,بأنهـا :نشــاط هـادف يقــوم علـى البح ـ ث والحصـول علــى المعلومــات
لأزم ــة الت ــي تمك ــن اإلدا ةر م ــن التنب ــت بأم ــاكن واتجاه ــات األزم ــة المتوقع ــة وتهيئ ــة المن ــاا المناسـ ــب
للتعامل معها عن طريو اتخاذ التدابير من أجل التحكم في األزمة المتوقعة والقضاء عليها أو تغيير
مسارها لصالح المنظمة (أحمد)11 :1001 ،
وعرفهـا (أب ـو قحــف )1001 ,بأنهـا :عبــا ةر عــن مجموعــة مـن االســتعدادات والجهــود اإلداريــة
التي تبذل لمواجهة أو الحد من اآلثار السلبية المترتبة على األزمة (أبو قحف)111 :1001 ،
وعرفها (األعرجي ودقامسة )1000,بأنها :التعامل مع األزمات من أجل تجنب حـدوثها مـن
خالل التخطيط للحاالت التي يمكـن تجنبهـا واجـراء التحضـيرات لأزمـات التـي يمكـم التنبـت بحـدوثها
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فـي إطـار نظـام يطبــو مـع هـذه الحالـة الطارئــة عنـد حـدوثها بغـرض الــتحكم فـي النتـائج أو الحـد مــن
آثارها التدميرية (األعرجي ودقامسة)77 :1000 ،
وعرفها (الحويطي )9111,بأنها :إطار عمل يفيد في فحص المواقف المفاجئة وفهمها والتي تحمل
بين طياتها الضغوط الشديدة والرفض والهدم للنظام القائم حيث أنها منهج إداري موقفي للتعامل مع
ظــروف األزم ــات ف ــي ظلهــا أو االس ــتعداد له ــا ،والتخطــيط لمواجهته ــا وتتبن ــى بالدرجــة األول ــى الق ــد ةر
التنبتية لتوقع األزمات بأشكالها وأحجامها و أو قات حدوثها ووضع خطط كاملة لأزمـات المتوقعـة
(الحويطي)1 :9111 ،
وعرفها () Littejtohn,9111بأنها :عبـا ةر عـن نظـام يسـتخدم للتعامـل مـع األزمـات مـن أجـل تجنـب
حـدوثها والتخطــيط للحـاالت التــي ال يمكـن تجنبهــا ،واج ـراء التحضـيرات لأزمــات التـي يمكــن التنبــت
بها ،وهونظام يطبو للتعامل مع الحاال ت عند حدوثها الطارئ لغرض الـتحكم فـي النتـائج والتخفيـف
من حدة آلثارها التدميرية)Littejtohn ،9111 :1( ،
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن مالحظة ما يلي:
 .9يجب أن يكون رد الفعل من اإلدا ةر على درجة عاليـة مـن السـرعة وفاعليـة االسـتجابة ونجاعتهـا
إلبعاد األخطار قبل وقوعها.
 .1اتخاذ ق اررات حاسمة من أجل إعادة المنظمة إلى وضعها الطبيعي.
 .1وضع الحلول المناسبة من خالل التنسيو مع الكفاءات المختصة.
 .4التنبت باألزمات المحتملة ودراسة كل صغي ةر وكبي ةر للمنظمة من خالل التخطيط االستراتيجي.
 .1االستعداد لمواجهة األزمات في أي وقت والجاهزية التامة على أعلى مستوى وتوفير اإلمكانات
المتاحة.
 .1دراسة األسباب التي تتدي إلى حدوث األزمات لتفاديها في المستقبل.
 .7استخدام المنهجية العلمية في مواجهة األزمات من أجل مجابهتها بكفاءة وفاعلية.
 .1تزويد فريو األزمات بالمعلومات الالزمة إلدا ةر األزمة.
 .1اتخاذ تدابير وقائية لتقل يل الخسائر وتحقيو قدر كبير من النتائج اإليجابية.
 . 90اإلشراف على سير العمل أثناء األزمة والتأكد من صحة مساراتها.
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 . 99تبـادل المعلومــات واألخطــار المتعلقــة باألزمــة مــن خــالل تــوفير نظــام اتصــال واتخــاذ الق ـ اررات
المناسبة في ظل ضيو الوقت وتسارع األحداث.
الفرق حين إدارة األزمة واإلدارة حاألزمة:
لقد ارتبط مصطلح إدارة األزمات ارتباطا قويا باإلدارة العامة ،فـ دا ةر األزمـات نشـاط هـادف
يقوم على البحث والحصول على المعلومات الالزمة التي تمكن اإلدا ةر من التنبت بأماكن واتجاهات
األزمة المتوقعة وتهيئة المناا المناسب للتعامل معهـا عـن طريـو اتخـاذ التـدابير الالزمـة للـتحكم فـي
األزمة المتوقعة والقضاء عليها (أحمد)11 :1001 ,
إدارة األزمة:
إن إدا ةر األزمة هي كيفية التغلب عليها باألدوات العلمية اإلدارية المختلفة وتجنب سلبياتها
واالســتفادة م ــن ايجابياته ــا وه ـو عم ــل متكام ــل شــامل يس ــتمد ش ــموله مــن ش ــمولية األزم ــة وامت ــداداتها
(الخضيري.)14 :1001 ،
واذا كان ــت األزمـ ــة ال تخـ ــر مـ ــن كونه ــا حـ ــدثا يصـ ــعب توقعـ ــه يترت ــب عليـ ــه خسـ ــائر ماديـ ــة
ومعنوية مما ينجم عنه الكثير من المشكالت ،ف ن حسن إدارته يتوقف على مهارات وقـدرات اإلدا ةر
وكيفية مواجهة األزمة حيث تختص إدا ةر األزمة بمنهجية التعامـل مـع األزمـات فـي ضـوء االسـتعداد
والمعرفـ ـ ــة والـ ـ ــوعي واإلدراك واإلمكانـ ـ ــات المت ـ ـ ـواف ةر والمهـ ـ ــارات وأنمـ ـ ــاط اإلدا ةر السـ ـ ــائدة (عـ ـ ــامر وعبـ ـ ــد
الوهاب)11- 11 :9114 ،
والهــدف الع ــام إلدا ةر األزم ــات ه ـو تحقي ــو درج ــة اســتجابة س ــريعة عالي ــة وفعالــة لظ ــروف المتغيـ ـرات
المتس ــارعة لأزمـ ــة به ــدف درء أخطارهـ ــا ق ب ــل وقوعهـ ــا وال ــتحكم واتخـ ــاذ القـ ـ ار ارت الحاسـ ــمة لمواجهتهـ ــا
وتقلــيص األض ـرار وتــوفير ال ــدعم الضــروري إلعــادة الت ـوازن إل ــى حالتهــا الطبيعيــة (أفن ــدي:9114 ،
)11
اإلدارة حاألزمة:
هــي افتعــال األزمــات للتمويــه والتغطيــة علــى مشــاكل قائمــة فــي النظــام ف ـ ن اإلدا ةر باألزمــة هــي ف ــن
صناعة المتامرات ويستخدم فيها أساليب المكر والخداع والفسو والكـذب والتهديـد والضـغوط (مـاهر،
.)19 :1001
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وهي عبارة عن نشاط تقوم به اإلدا ةر كرد فعل لما تواجهه من تهديـدات وضـغوط متولـدة عـن األزمـة
وال توجد خطة واضحة المعالم تضع المستقبل فـي حسـبانها وتعـد العـدة لمواجهـة مشـكالتها أو منعهـا
قبــل ح ــدوثها ولكــن تت ــرك األم ــور واألحــداث تت ــداعى حتــى تق ــع األزم ــة عندئ ـذ تتح ــرك اإلدا ةر وتق ــوم
بسلسلة من المجهودات الشاقة وان كانت نتائجها ير فعالة حتى تنقضـي األزمـة فتعـود اإلدارة إلـى
السكون (خطاب )197 :9111 ,
فـاإلدا ةر باألزمــات إذن هــي إدا ةر سـاكنة تنفعــل مــع األزمـة التــي تواجــه المتسسـة ،إذن فــاإلدارة وقتيــة
تبدأ مع األزمة وتنتهي بانتهائها (خطاب )191 - 197 :9111 ،نقال عن أحمد.
ويـرى مصـطفى "أن هنـاك اخـتالف كبيـر بـين إدا ةر األزمـة واإلدا ةر باألزمـة ،حيـث أن اإلدا ةر باألزمــة
تلعب فيها األهداف دور القوة الضا طة بالنسبة التخاذ الق اررات حيث تسعى لتحقيو األهداف التي
ك ــان يصـ ــعب تحقيقه ــا فـ ــي الظ ــروف العاديـ ــة ،أم ــا إدا ةر األزمـ ــة فتس ــعى إلـ ــى تحقي ــو إعـ ــادة الت ـ ـوازن
للمنظمـ ــة ،وهـ ــذا يعتمـ ــد عل ـ ــى االسـ ــتعداد والمعرفـ ــة وال ـ ــوعي واإلد ارك واإلمكانـ ــات المتاحـ ــة أي س ـ ــرعة
اسـتيعاب الموقـف األزمـوي وتكــوين رتيـة واضـحة وأهـداف محــددة اتجاهـه للتغلـب عليـه (مصــطفى،
.)414 - 411 :1001
أما الهدف من استخدام أسلوب اإلدا ةر باألزمات فهو:
 .9السـعي إلـى تحويـل األشــخاص أو الجماعـات أو الكيانـات إلـى موقــف دفـاعي بـدال مـن المواقــف
الهجومية التي كانت تعتمد عليها من قبل.
 .1الخرو من أزمات مزمنة.
 .1وسيلة للتمويه واخفاء المشاكل الرئيسية الموجودة بالفعل.
 .4صناعة المتامرات.
 .1لفت نظر الرأي العام أو المستهدفين لقضية أو فئة يصعب االهتمام بها في الظروف العادية.
 .1منع األطراف األخرى من االستمرارية من تحقيو نجاحاتها .
 .7السعي إلى الهيمنة والسيط ةر على بعض المواقع أو المناطو تحت دعوى الحمايـة والخـوف مـن
اآلخرين( .هالل )911 :1004 ,
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ويتطلب نجاح اإلدارة حاألزمات عدة شروط أهمها( :المدهون )41 :1009 ،
 .9وجود تفاوت كبير في القوى لصالح مدير األزمة.

 .1إقن ــاع الط ــرف المس ــتهدف بق ــدرة م ــدير األزم ــة عل ــى إح ــداث الخس ــائر واال أص ــبح ض ــحية له ــذه
األزمة.

 .1عدم تصعيد األزمة لصراع سافر بحيث ال يشعر المستهدف بتضحيته بمصلحة جوهرية.
 .4إفالت السيط ةر على األزمة من قبل مدير األزمة بحيث تتحول إلى تمرد.

ويـرى الباحـث أنـه ال يمكــن االسـتغناء عـن اإلدا ةر باألزمــة ألننـا بحاجـة ماســة إليهـا لتكـون مــع إدا ةر

األزمات من أجل خلو أس ةر متكاملة ومتواصلة ومتبادلة فـي مـديريات التربيـة والتعلـيم التـي تتعـرض

كل وقت إلى ظروف عصيبة ،وواجب عليها أن تغيرها ولو متقتا وتضعنا في ظروف بديلة أفضل
مــن أجــل تجنــب الكثي ــر مــن المشــاكل والصـ ـراعات مــن أجــل المقــد ةر عل ــى تحقيــو أهــداف ال يمك ــن
تحقيقها في ظروف عادية ألسباب تكون فوو طاقاتها المحتملة.

محادئ إدارة األزمات:
التعام ــل مـ ــع األزم ــات فـ ــن ومهـ ــا ةر ويحت ــا إلـ ــي وعـ ــي ش ــامل متكامـ ــل ,لـ ــيس فق ــط بحاضـ ــر األزمـ ــة

ومالمحها وما يحدث فيها ومنها  ,بل وما هو خفـي ألنـه ال يقـل خطـو ةر عـن مـا هـو معـروف  ,ولـذا
يجب معرفة أهم مبادئ إدا ةر األزمات المتمثلة في النقاط اآلتية ( :حلمي)91 :9111،

 .9ضرورة توفير نظام متطور لالتصاالت سواء كانت اتصاالت داخلية أو خارجية من اجل جمـع
المعلومات وتحليلها أو تعريف اإلدا ةر بالبيئة المحيطة باألزمة.
 .1التحديد الواضح للهدف من وجود إدا ةر األزمات ،وبدون تحديد الهدف ال يمكن لـالدا ةر أن تحـدد
الحــاالت الت ــي تســتلزم ت ــدخال ســريعا أوال وع ــدم وضــوم الرتي ــا بالنســبة لله ــدف يســبب لبس ــا ف ــي
المفاهيم المختلفة المرتبطة باألزمة.
 .1البحث عن القيادة العقالنية ير االنفعالية والتي تثو بنفسها وقـدراتها وثقافتهـا التـي تمكنهـا مـن
التعامل مع األزمة بأسلوب علمي.
 .4االس ــتعداد واإلع ــداد والتخط ــيط المس ــبو لأزمـ ــات المحتمل ــة ومعرف ــة المتغيـ ـرات البيئي ــة المسـ ــببة
لأزمة ،واعداد سيناريوهات المواجهة لها.
 .1العمــل علــى اســتعادة النشــاط بص ــو ةر طبيعيــة بعــد حــدوث األزمــة ف ــي أقــرب وقــت ممكــن وبأق ــل
تكلفة.
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 .1تحليــل وتقيــيم األزم ــات الســابقة وكش ــف أي قصــور أو خلــل ف ــي عمليــة مواجهته ــا واإلعــداد له ــا
بمحاولة منع تك ارراها م ةر أخرى ومن أجل تحسين أسلوب المواجهة.
 .7ضــرو ةر تــوفير المعلوم ــات الصــحيحة والكافيــة فاألزم ــة عــادة ه ــي حالــة مــن ع ــدم التأكــد ونق ــص
المعلومات الالزمة التخاذ ق اررات سليمة.
المهارات األساسية المطلوحة إلدارة األزمة:
إن اإلدا ةر الفعالــة الالزمــة ال تعتم ــد علــى قائم ــة مــن األدوات واآلليــات الواج ــب إنجازهــا ف ــي
المنظمات ،وانما تعتمد على حالة مزاجية عامة تستوجب االحتكام إلى العقل وتحييد العواطف.
إن المهـا ةر األساســية للتعامـل مــع األزمــة تكمـن فــي القــد ةر علـى استكشــاف الضــغوط التـي تقــع علــى
اآلخـرين وكيفيـة مواجهتهـا ،وتحتـا إلــى التعامـل معهـا علـى جبهتــين ،األولـى أن جميـع العيـون تقــع
على الحدث في حد ذاته ،والثانية كيفية تعامـل المنظمـة مـع هـذا الحـدث ،ولعـل الجبهـة الثانيـة هـي
األكثـر أهميــة حيـث ينبغــي ت ـوافر بعـض المهــارات الخاصـة باالســتجابة الالزمــة مـن جانــب أعضــاء
فريو إدا ةر األزمة وتشمل(:مكاوي )11- 11 :1001،
 .9صفاء الذهن وصناعة الق اررات بشكل منطقي.
 .1األخذ باالعتبار اهتمامات المساهمين والحلفاء على المدى الطويل وليس على القصير.
 .1مشاركة آخرين في عملية صنع الق اررات.
 .4االتصال بوضوم.
 .1تجنب اتخاذ الجانب الدفاعي.
 .1كن أمينا وقاد ار على االعتراف بأنك ال تعرف جميع اإلجابات.
 .7حافظ على كونك المصدر الرئيسي لأخبار.
 .1اجعل استجابتك سريعة ،وتجنب االستجابة بذعر أو بهلع.
 .1استخدم الموارد المتاحة للمنظمة على الوجه األمثل.
 . 90القدرة على العمل تحت أقصى درجات ضغوط الوقت.
 . 99القدرة على إقامة صالت مع اآلخرين والعمل في إطار الفريو.
 . 91الحاجة إلى المرونة والتفكير اإلبداعي.
 . 91القدرة على إدراك الضغوط التي تفرضها األزمة على الذات وعلى اآلخرين.
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إستراتيجية إدارة األزمات:
مــن واقــع اســتقرار مفه ــوم األزمــة وبحــث الجوان ــب المختلفــة ذات الطــابع اإلداري والسياس ــي
وفــي ضــوء الخب ـ ةر المعاص ـ ةر للــنظم ب ــاختالف أنواعهــا ،يقتــرم الــدكتور ســيد عليــوة إس ــتراتيجية إلدا ةر
األزمات تقوم على القواعد التالية:
-

القدرة على تحقيو التكامل بين مختلف النشاطات السياسية واالقتصادية واإلدارية.

-

ت ــوفير منـ ــاا مالئـ ــم يقـ ــوم علـ ــى التف ــاهم والمشـ ــاركة بـ ــين جميـ ــع المسـ ــتويات واالختصاصـ ــات
الوظيفية على المستوى اإلداري أو المستوى المركزي.

-

المرونة التي تمكن من التشكيل التنظيمي للمتسسات واعادة تشكيلها وفو ظروف األزمة.

-

العناية بتشكيل ووضع سياسات عامة لكافة القضايا المجتمعية المتعلقة ب دا ةر األزمات.

-

صيا ة التشريعات المتعلقة بقضايا األزمات.

-

تشجيع الدراسات واألبحاث المتعلقة ب دا ةر األزمات.

-

تحديد أفضل األساليب لتنمية وعي الرأي العام بمخاطر وتحديات األزمات.

-

بنــاء وتنميــة شــبكة م ــن االتصــاالت الفعالــة التــي ت ــتمن ت ـوافر المعلومــات بالســرعة المطلوب ــة
وتعين في تحديد أبعـاد المشـكلة أو المشـكالت الماثلـة ووضـع المتشـرات لمـا سـيترتب عليهـا مـن
نتائج.

-

الكفــاءة والفاعلي ــة ف ــي اس ــتقراء المس ــتقبل بالق ــدر ال ــذي يحق ــو اإللم ــام الكام ــل بطبيع ــة األزم ــة
واستكشاف كل البدائل الممكنة لدرء أخطارها أو التخفيف منها واإلعداد لمواجهتها عند حدوثها.

-

القــد ةر عل ــى تحديــد األس ــبقيات وتوجيــه اهتم ــام المجموعــات واألفـ ـراد والمشــكالت الرئيس ــة م ــع
م ارعـاة اإلفــادة مــن التغذيــة المرتــدة التــي تفيــد التنظـيم بــردود فعــل متباينــة تجــاه أســاليب معالجــة
األزمة.

-

الفاعليـة فـي تنميـة العالقـات التبادليـة والتعاونيــة والتكامليـة مـع فعاليـات البيئـة ذات العالقــات
والعم ــل عل ــى تنس ــيو جهوده ــا ف ــي إطـ ــار منظوم ــة موح ــدة م ــع النش ــاطات الرسمية(س ــيد عليـ ــوة,
 )1004نقال عن (مهنا )11- 19 :1004 ,
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ويخلص الدكتور سيد عليوة من جملة ما تقد إلى ثال نقاط رئيسة وهي:
 - 9أن إدا ةر األزمات تستوجب بطبيعتها توافر معلومات عن جوانب متعددة وخبرات مهنية وفنية وال
تتأتى لكيان تنظيمي واحد ،األمر الذي يجعل إدا ةر األزمات مسئولية جماعية تنتمي إلى العمـل
الجماعي الذي تتداخل وتمتز فيه أدوار ونشاطات وأجه ةز وكيانات متعددة.
 - 1أن التكـوين المتسســي التقليــدي القــائم علـى البيئــة الوظيفيــة بمــا فيـه مــن تجزئــة لالختصاصــات
والمسئوليات وما يكتنفه من محدودية وبطء في االتصاالت يمثل النقيض إلدا ةر األزمات.
 - 1أن التنسـ ــيو التنظيمـ ــي إلدا ةر األزم ـ ــات ينبغـ ــي أن يبن ـ ــى علـ ــى منظومـ ــة تتفاع ـ ــل وتتمـ ــاز فيه ـ ــا
نشاطات وجهود كل الكيانات والخبرة .نقال عن (مهنا.)11- 19 :1004 ،
قواعد إدارة األزمات:
هنـاك بعـض القواعـد التـي يجـب اإلشـا ةر إليهـا عنـد الحـديث عـن إدا ةر األزمـات ،وهـي قواعــد
تمت وتطورت تدريجيا بعد أن اكتسبت مصداقية على محك التجربة والخطأ ،ولذلك يعتبر الماضي
مقي ــاس والحاض ــر وك ــذلك المس ــتقبل ،وم ــع ذل ــك ف ن ــه م ــن المس ــتحيل أن يص ــبح نس ــخة مك ــر ةر عـ ــن
الحاضر إال أنه وليده الذي يحمل جل قسـماته ،لـذلك يقـول جوثـان روبرسـن أسـتاذ العالقـات الدوليـة
بجامعـة النكســتر "إن علـى الــذين ير بــون فـي ت ـأمين بقــائهم فـي الغــد أن يبحث ـوا عـن األســباب التــي
مكنت أسالفهم من الحفاظ على بقائهم باألمس" ولذا يجب االستفادة من التجربة التاريخيـة فـي إدا ةر
األزمات( .المدهون )44 :1009 ,
لــذا توجــد عــدة قواعــد اتفــو اإلجمــاع اإلداري علــى مراعاتهــا عنــد التصــدي إلدا ةر أزمــة( :الم ــدهون ,

. )41 :1009

 .9محدودية األهداف:
هي أن يدرك كل طرف أنه ليس بوسعه أن يحقو كل أهدافه مرة واحدة ومع ذلك فـ ن هنـاك أهـدافا
ال يج ــب التن ــازل عنهـ ــا والت ــي تمث ــل مصـ ــلحة جوهري ــة م ــع ضـ ــرو ةر ع ــدم االنـ ـزالو فـ ــي إ ـ ـراء زيـ ــادة
المطالــب أو التمــادي فــي طلــب التنــازالت باعتقــاد أن الخصــم ال يملــك لهــا ردا(.المــدهون :1009 ,
)41
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 .1الحرص على عدم إح ار الخصم:
وهــي النظ ــر إل ــى الخص ــم كشــريك ف ــي إدارة األزم ــة فل ــيس مجــديا اللج ــوء إل ــى المب ــادرة ذات
الحصيلة الصفرية بل إلى مباد ةر تبادل التنازالت وذلك ألن طرفي األزمة يجلسان في قارب واحد ال
يطفـو بأحــدهما وان ــرو فبهمــا معـا لــذلك ال يجــدر بأحــد األطـراف إح ـ ار الطــرف اآلخــر بحيــث ال
يجد الخير أمامه ملجأ سوى اللجوء إلى العنف لحفظ ماء وجهه (هنداوي)11 :9114 ,
 .1التصعيد التدريجي للردع " الخيارات المرنة ":
من األفضل في إدارة األزمة أن نجرب خيا ار بعد آخر ،واذا لم ينجح خيا ار ما لجأنا إلى خيـار أشـد،
إذ لــيس مــن المعقــول اللجــوء إلــى خيــار أضــعف ،كمــا أن اســتخدام أقــوى كــروت الضــغط فــي بدايــة
اللعبـة ال يــدع أمــام الــذي يخس ـره إال اســتخدام القـوة تجنبــا لخســارة ال يقبلهــا وال يحتملهــا وهــذا المــنهج
أصـ ــعب مب ـ ــدأ "الـ ــرد الم ـ ــرن الت ـ ــدريجي "والـ ــذي يرج ـ ــع بأصـ ــوله إل ـ ــى المب ـ ــدأ " إتاحـ ــة حري ـ ــة الحرك ـ ــة"
(المدهون)41 : 1009 ,
 .4إتاحة الوقت الضروري للخصم للتدبر:
ف هدار مبدأ حرية الحركة ال ينجم عن قطع الطريو عن اختيار بدائل أخرى بـل دائمـا يترتـب علـى
ضــغط عامــل الوقــت الــذي ال يســمح للخصــم بالتــدقيو فــي اختيــار البــديل المناســب وضــغط الوق ــت
يتدي إلى ضغط نفسي يفرضه حر الموقف (دراالمير )997 :1001 ,
 .1توسيع نطاو المشاورات:
وه ــذا مب ــدأ ال يق ــف عن ــد إدا ةر األزم ــات ب ــل ف ــي كـ ــل قـ ـرار وموق ــف ويتف ــرع ع ــن ه ــذا المب ــدأ ضـ ــرو ةر
االعتماد على أكثر من مصدر من مصادر المعلومات (الشافعي )71 :1009 ,
 .1إحكام ق بضة القيادة على القرار:
إن سيطرت القيادة علـى القـرار االسـتراتيجي هـو الضـمان األكبـر لتجنـب عواقـب وخيمـة واتسـاقا مـع
هذا الفكر ال تستخدم خطط الطوارئ بطريقة آلية أثناء األزمات ،دائما يجري مراجعتها قبل التطبيو
وتعديلها على ضوء الظروف المصاحبة لأزمة (مكاوي )970 :1001 ,
 .7توسيع قاعدة الدعم الالزم لقرار األزمة:

إن فا عليـة قـرار األزمـة يتوقـف إلــى حـد كبيـر علـى مــدى مـا يتمتـع بـه مــن تأييـد ،وال يقصـد مـن ذلــك

إجراء استفتاء حول القرار وانما دعم وجود تعارض بين البديل المقترم وبين القيم الجوهرية للمجتمع

(مصطفي )991 :1001 ,
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 .1تحصين قرار األزمة ضد المتامرات الخارجية:

تتوقــف ســالمة ق ـرار األزمــة علــى القــد ةر عل ــى العزلــة عــن المــتتمرات الخارجيــة بقــدر اإلمكــان وبن ــاء

حساباته على أسس موضوعية خالصة تتعلو بواجهة الخطر الداهم الـذي يهـدد أحـد القـيم الجوهريـة

للدولة (الفهيد )17 :1001 ,

 .1تعزيز نظام االتصاالت:

لمــا كانــت إدا ةر األزمــات تتطلــب تعاونــا مش ــتركا بــين طرفيهــا لوقــف تــداعيات الموقــف فـ ـ ن

هناك ضرو ةر لبقـاء قنـوات االتصـال مفتوحـة ومتعـددة قـدر اإلمكـان ،وفـي مجـال إدا ةر األزمـات تتعـدد

قنوات االتصال (المدهون)41- 41 :1009 ،

راحعا :مراحل إدارة األزمة:
يعـد التعامـل مــع األزمـات أحــد محـاور االهتمــام فـي اإلدارة ،لـذا يقتضــي التعامـل مــع األزمـات وجــود
نــوع خ ــاص م ــن المــديرين ال ــذين يتص ــفون بالعديــد م ــن المه ــارات أهمهــا الش ــجاعة والثب ــات واالتـ ـزان

االنفعـالي ،والقــد ةر علـى التفكيــر اإلبـداعي والقــد ةر علـى االتصــال والحـوار وصــيا ة ورسـم التكتيكــات
الالزمة للتعامل مع األزمة.

واتفق معظ الكتاب والحاحثين على المراحل الخمس إلدارة األزمة وهي:
المرحلة األولى :اكتشاف إرشادات اإلنذار:
وتتضــمن ه ــذه المرحلــة استش ــعار اإلنــذار المبك ــر الــذي ينب ــت بقــرب وق ــوع األزمــة ،وع ــادة مــا ترس ــل
األزمـة قبـل وقوعهـا سلسـلة مـن إشـارات اإلنــذار المبكـر واألعـراض التـي تـوحي باحتمـال وقـوع أزمــة،
واذا ل ــم يوجـ ــه االهتمـ ــام الكـ ــاف لهـ ــذه اإلشـ ــارات فم ــن المحتمـ ــل أن تقـ ــع األزمـ ــة ولكـ ــن عنـ ــدما تكـ ــون
المتسسة مستعدة للمواجهة بخطة واضحة ،ويكون المـديرون عنـدهم مهـارات عاليـة فـي الشـعور بـأي
إشـارات حتـى وان كانــت خافتـة ،أمـا المتسســات يـر المسـتعدة لمواجهــة األزمـات فيحـاول المــديرون
حجــب إش ــارات اإلن ــذار الت ــي تتنبــأ بق ــرب وق ــوع األزم ــات ،وتع ــد إشــا ةر اإلن ــذار المبك ــر مش ــكلة لـ ـدى
المديرين نظ ار الختالف قدراتهم في التنبـت باحتمالهـا وفقـا لخصائصـهم الشخصـية ومسـتوى تـأهيلهم،
ل ــذلك فـ ـ ن احت ـ ـواء ه ــذه اإلش ــارات والتعامـ ــل معه ــا يتوق ــف علـ ــى مه ــا ةر وكف ــاءة المـ ــديرين ف ــي التقـ ــاط
اإلشارات الحقيقة والهامة حتى يسهل التعامل معها (الحمالوي )11 :9111
ويـرى الباحــث أنـه علــى الـر م مــن أن هــذه الخطـوة تمثــل الخطـوة األولــى فـي مواجهــة األزمــة إال أن
كثيـر مـن المــديرين والمـديرات ال يهتمــون بهـا معللــين ذلـك بسـبب كث ـ ةر األعمـال اإلداريــة والفنيـة ممــا
يجعل المتسسة تقع في أزمات هي في نى عنها.
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المرحلة الثانية :االستعداد والوقاية من األزمة:
وتقـوم هـذه المرحلـة علـى أسـاس " أن الوقايـة خيـر مـن قنطـار عـال " بمعنـى أنـه يجــب أن
يتـوافر لــدى المتسســات األسـاليب واالســتعدادات الكافيــة للوقايـة مــن األزمــات ،وتـرتبط هــذه المرحلــة
بســابقتها ،فمــن الصــعب أن تمن ــع شــيء لــم تتنب ــأ أو تنــذر باحتمــال وقوع ــه ،والهــدف مــن االس ــتعداد
والوقاية هو اكتشاف نقاط القوة والضعف ومعالجتها قبل أن تتدي إلى ظهور األزمة وتناميها.
وتتمثل هذه المرحلة باألنشطة الهادفة في تغطية اإلمكانات والقدرات وتدريب أفراد المجموعات على
كيفيـة التعامـل مـع األزمـة بحيــث ال بـد مـن تـوافر أسـاليب كافيــة لـدى المدرسـة للوقايـة مـن األزمــات،
واله ــدف م ــن الوقاي ــة هـ ـو اكتش ــاف نق ــاط الض ــعف ومعالجته ــا قب ــل أن تس ــتفحل ويص ــعب عالجهـ ــا،
وأفضـل شـيء ه ـو منـع األزمـة مــن الوقـوع فعنــدما تقـع األزمـة ال يســتطيع سـوى عـدد محــدد جـدا مــن
النــاس أن يتص ــرف بهــدوء وبكف ــاءة دون أن يكــون م ــدربا علــى ذل ــك ،ولهــذا الس ــبب فمــن الض ــروري
تصـميم سـيناريوهات مختلفـة ،ومتابعــة جيـدة لأحـداث حتــى يصـبح كـل فـرد ملمــا بـدوره الملقـى علــى
عاتق ــه تمام ــا ويتطل ــب االس ــتعداد لمواجه ــة األزم ــة وضـ ــع خط ــط ش ــاملة وواقعي ــة ق ــادرة عل ــى تحقيـ ــو
التكامل بين األنشطة من أجل تحقيو الهدف (الكشميري)10 :9111 ،
ويـرى الباحــث أن كثيـر مــن أصــحاب المتسسـات والهيئــات يتجـاهلون هــذه المرحلــة علـى الــر م مــن
أهميتهـا فـي مواجهــة األزمـة ،ويرجعـون األســباب إلـى عـدم د اريــتهم وقلـت خبـراتهم بطــرو الوقايـة مــن
األزمات.
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المرحلة الثالثة :احتواء األضرار والحد منها:
تتميــز ه ــذه المرحل ــة بالقي ــام بتنفي ــذ خط ــة المواجه ــة الت ــي ت ــم وض ــعها ف ــي المرحل ــة الس ــابقة لتقل ــيص
األض ـرار الناجمــة عــن األزمــة ،والهــدف مــن هــذه المرحلــة ه ـو إيقــاف سلســلة التــأثيرات الناتجــة ع ــن
األزمــة واحتـ ـواء اآلث ــار الناتج ــة عنه ــا وعالجه ــا ،وهـ ـي مهم ــة أساس ــية م ــن مه ــام إدا ةر األزم ــات الت ــي
ته ــدف فـ ــي المقـ ــام األول إلـ ــى تقليـ ــل الخسـ ــائر ألدن ــى حـ ــد ممكـ ــن ،وال شـ ــك أن كفـ ــاءة هـ ــذه المرحلـ ــة
وفعاليتهـا تعتمـد إلــى حـد كبيـر علــى المرحلـة السـابقة التــي تمـر فيهـا ،االســتعداد والتحضـير لمواجهــة
األزمــة ،ومــن الضــروري عــزل األزمــة لمنعهــا مــن اال نتشــار فــي بقيــة أج ـزاء المدرســة ،كمــا يجــب أن
يتفر المديرون للتعامل مع األزمة وترك األمور العادية واتخاذ الق اررات الروتينيـة لمـن يمكـن إنـابتهم
(أحمد.)11 :1001 ،
المرحلة الراحعة :استعادة النشاط:
وهي مرحلة يتم فيهـا محاولـة اسـتعادة األصـول المفقـودة والملموسـة والماديـة والمعنويـة وعـادة
مـا ينتــاب الجماعــة التــي تعمــل فــي هــذه المرحلــة شــيء مــن الحمــاس ال ازئــد حيــث تتكــاثف الجماعــة
وتتماس ــك فـ ــي مواجه ــة خطـ ــر محـ ــدد ومهم ــة أكبـ ــر تحديـ ــدا (ش ــريف )11 :9117 ،ومرحلـ ــة اسـ ــتعادة
النشاط هي عبارة عن العمليات التي تقوم بها إدا ةر المدرسة التي نجحـت فـي احتـواء أضـرار األزمـة
المدرسـية بهـدف اسـتعادة التـوازن والمقـد ةر علـى ممارسـة األعمـال والنشـاطات االعتياديـة قبـل تعــرض
المدرسة لأزمة ،حيث ال بد أن تتوافر للمدرسة خطط طويلة أو قصي ةر األجل إلعادة األوضـاع لمـا
كانـت عليــه قبــل األزمـة واســتعادة مســتويات النشــاط ،وهـذا يتطلــب قــدرات فنيـة واداريــة ودعمــا ماليــا
كبي ار (أحمد.)11 :1001 ،
ويـرى الباحـث أن اســتعادة النشـاط فـي المدرســة ال يـتم إال مــن خـالل مجموعـة مــن البـدائل المتنوعــة

والفعالـة ،ويجــب اختيــار أفضــلها مــن حيــث الصــفات والم ازيــا وفــو إســتراتيجية متكاملــة ،حيــث تعيــد
للمدرسة وضعها االعتيادي.
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المرحلة الخامسة :التعل :
وتتمثـل فـي مجموعــة العناصـر التــي تعكـس مــدى قيـام اإلدا ةر بوضــع الضـوابط لعــدم تكـرار األزمــات

ف ــي المس ــتقبل واس ــتخالص ال ــدروس والعب ــر م ــن األزم ــات الت ــي واجهته ــا س ــابقا لالس ــتفادة منه ــا فـ ــي

التطوير والتحسين (األعرجي ودقامة.)771 :1001 ،

وي ــرى ك ــل م ــن (الطي ــب( )70- 11 :9111 ،وب ــن عب ــد اه )170 - 111 :1001 ،أن إدا ةر األزمـ ــة
تمر بأربع مراحل هي:
 .9مرحلة تلطيف وتخفيف األزمة:
وفــي ه ــذه المرحلــة ت ــتم إدا ةر مختلــف األنش ــطة فــي المدرس ــة بالشــكل ال ــذي يقلــل م ــن احتم ــاالت

حدوثها وذلك من خالل:

 -تحديد نوعية المخاطر التي تهدد المدرسة واحتماالت ذلك.

 -معرفة تفصيلية عن ظروف المنظمة الداخلية والخارجية المحيطة بها.

 التنب ــت باألخط ــار المحيطـ ــة بالمدرس ــة والحيلول ــة دون تأثيرهـ ــا عليه ــا (ب ــن عبـ ــد اه :1001 ,)111

 .1مرحلة االستعداد والتحضير:
ويكون هدف إدا ةر األزمات في هذه المرحلة هو التحضير واالستعداد لكل االحتماالت التـي أسـفرت
عنها المرحلة األولى ،ويكون التحضير واالستعداد بوضع خطة متكاملة لمجابهة األزمة.
وتق ــوم هـ ــذه الخطـ ــة علـ ــى تق ــدير وتحديـ ــد المتطلبـ ــات الماديـ ــة والمالي ــة والبشـ ــرية مـ ــع تـ ــدريب األف ـ ـراد
والمجموعات على القيام بأدوارهم بكفاءة عالية (بن عبد اه)170- 111 :1001 ،
 .1مرحلة المجاحهة:
وهـي المرحلـة الحاسـمة والرئيسـية فـي إدا ةر األزمـة ،حيــث يتوقـف عليهـا حجـم الخسـائر التـي ســتلحو
بالمدرسـة مــن جـراء األزمــة ومــن الطبيعـي أن تتوقــف قــوة وكفـاءة المجابهــة مــع أحـداث األزمــة علــى
مــدى دق ــة األداء ف ــي الم ــرحلتين الس ــابقتين وكفاءتهم ــا ،باإلض ــافة ل ــبعض العوام ــل المتعلق ــة بطبيع ــة
األزمة ودرجة عنف أحداثها (الطيب . )11 :9111 ,
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 .4مرحلة إعادة التوازن:
وتقــوم ه ــذه المرحلــة عل ــى ه ــدف إعــادة المدرس ــة إل ــى وضــعها الطبيع ــي ال ــذي كانــت علي ــه قب ــل
حدوث األزمة ،وهذا يستغرو وقتا طويال ،لذا يجـب وضـع خطـة طويلـة األجـل حسـب آثـار األزمـة،
وعمقها على أن تتضمن الخطة ما يلي( :الطيب)70- 11 : 9111 ,
-

االتفـاو علـى ســلم ألوليـات أعمـال مرحلــة إعـادة الت ـوازن ومهامهـا عمـل تقيــيم بمجمـل أســاليب
المجابهة لالستفادة منها في المستقبل .

-

ويـرى الباحـث أن الكتـاب يشـتركون معظمهــم فـي المضـمون بالنسـبة لم ارحـل إدارة األزمــة وان
كــان هن ــاك اختالف ــا بس ــيطا ف ــي الش ــكل ،أي أن هنــاك قواس ــم مش ــتركة يتف ــو عليه ــا الكت ــاب م ــع
بعضهم البعض بالنسبة لخطوات إدا ةر األزمة وما يتم من إجراءات في كل خطوة.

معوقات عمل إدارة األزمات:
علــى ال ــر م م ــن الجه ــد الكبي ــر المب ــذول المتوقــع م ــن إدا ةر األزم ــة إال أن ــه يوج ــد عوام ــل متع ــددة
وكثيـ ةر ومتداخلـة ومتشــابكة فـي بعضـها الــبعض تواجـه اإلدارات وفكـر إدا ةر األزمــة ذاتـه ،تمنعهـا مــن
تأدية عملها وتقف حـائال قويـا مـن أجـل إعاقـة عمـل إدارة األزمـة ومـن أهـم هـذه المعوقـات( :عبـاس,
)11- 11 :1004
-

بدايـة العمـل بتفـاتل ازئـد مـن قبـل بعــض القيـادات يجعلهـا تنظـر نظـ ةر شـتم بـل وتــرفض إدا ةر
األزمات ألن إدارة األزمات لها رتية مستقبلية وتوقع لما سيحدث.

-

كثير من القيادات تعتقد أن إدا ةر األزمات ال ضرو ةر لها في الوقت الحاضر.

-

عدم توقع حدوث أزمات بالمعنى الذي يستدعي وجود إدا ةر لأزمات.

-

هناك قيادات ذو كفاءات عالية مشهود لها وبالتالي ال تتوقع أزمات.

-

التفاتل بالمستقبل.

-

االعتقــاد م ــن قبــل القي ــادات بأنه ــا تســير عل ــى نفــس خط ــا متسس ــات عديــدة ناجح ــة وبالت ــالي
سيكون النجام حليفها.

-

عدم تأثير الشائعات علينا وعلى مكانتنا.

-

عدم تعرضنا حتى اآلن ألي مشكلة ،فلماذا نتوقع األسوأ.

-

ال توجد أزمة طالما أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الضرر.
~ ~ 52

-

ما هي األزمة التي يجب أن نستعد لها اآلن ؟ ربما يحدث يرها.

-

األزمة قدر ال يمكن رده ،ألسنا متمنين باه؟

-

إذا كانت أكبر من قدرنا واستعداداتنا فماذا نفعل؟

-

سوف تقع يعني سوف تقع واذا قدر لها ذلك وحتى إذا استعدينا لها.

-

األزمات التي وقعت لمدارس أخرى سابقا وقعت لظروف خاصـة بهـذه المـدارس فلمـاذا نتوقـع
حدوثها؟

دور المعلومات في إدارة األزمة:
إن النجام في إدا ةر األزمات بكافة أنواعها وعلى مختلف المستويات يستند في جوه هر علـى
مجموعة من الدعائم الرئيسية ،يـأتي فـي مقـدمتها "المعلومـات" التـي تعتبـر حجـز الزاويـة لنجـام كافـة
التدابير واإلجراءات المتخـذة بجميـع م ارحـل األزمـة بـدء مـن التنبـت بحـدوثها وتحديـد أبعادهـا واإلنـذار
بهـا مـرو ار بعمليـات التخطـيط والتنسـيو وبنـاء الســيناريوهات ثـم تقـديم البـدائل واختيـار أنسـبها واتخــاذ
قـرار وأســلوب التعامــل معهـا ومواجهــة ردود الفعــل والتـداعيات المحتملــة لهــا ووصـوال لعمليــة اســتعادة
األوضاع وتنظيمها باستخالص النتائج والخرو بالدروس المستفادة لصالح اسـتخدامها مسـتقبال فـي
درء وادارة أي أزمات مشابهة.
وتتحمـل أجهـ ةز المعلومــات بكافـة تخصصـاتها العــبء الرئيسـي فـي بنــاء قواعـد المعلومـات األساســية
واالسـتمرار فـي تحـديثها وتحليلهـا وتزويــد م اركـز إدا ةر األزمـات بهـا فــي التوفيـو المناسـب بمـا يض ـمن
اإلدارة الناجحة لأزمة( .مهنا )111 :1004 ,
أهمية المعلومات في إدارة األزمة:
تتكد التجربة على مر التاريخ أن ياب المعلومات ونقصها وعدم دقتها كانت دائما العامل المباشر
والرئيس ــي فـ ــي اتخ ــاذ الق ـ ـ اررات يـ ــر الس ــليمة والتـ ــي ت ــتدي إلـ ــى الفشـ ــل والهزيم ــة عنـ ــد إدا ةر أي مـ ــن
الصـراعات وضــياع الحقـوو فــي أي مـن عمليــات التفــاوض والفشـل فــي تنفيـذ أي مــن المشــروعات،
وفـي عــالم اليــوم صــارت المعلومــات تشــكل عالمــا قائمـا بذاتــه بعــد أن صــارت تــتحكم بكافــة مظــاهر
الحياة وتطوراتها وصعود مكانتها في حسابات القوة للدولة ،مع ما تتمتع بـه مـن قيمـة نسـبية خاصـة
ذات وزن مـ ــتثر بكافـ ــة عمليـ ــات تحديـ ــد األه ـ ــداف وصـ ــنع السياسـ ــات واالسـ ــتراتيجيات فـ ــي مواجه ـ ــة
التحديات والتهديدات سواء التي تواجه األمن القومي للدولة في دوائ هر المختلفة أو تلك التي تعترض
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أنشــطة مختل ــف المتسســات أو األجه ــزة أو الش ــركات ،وتبــرز أهمي ــة ال ــدور الحيــوي للمعلوم ــات م ــن
خالل ما يلي( :مهنا)110 :1004 ,
 .9تجنب المفاجأة:
المفاجــأة تحــدث فــي حالــة قصــور المعلومــات أو عــدم دقــة تقييمهــا وتقــديرها أو عنــد عــدم رفعهــا ف ــي
الوقت المناسب إلى متخذ القرار( .مهنا)119 :1004 ,
 .1سرعة اتخاذ القرار وتحقيو أهدافه:
عدم توفير الوقت الكافي التخاذ القرار هو أيضا أحد سمات األزمـة إال أن تـوفر المعلومـات القيمـة،
واستخدامها بواسطة عناصر صـنع أو اتخـاذ القـرار فـي التوقيـت المناسـب ،تسـاهم إلـى حـد بعيـد فـي
تجاوز التداعيات السلبية لهذا العامل( .مهنا)119 :1004 ,
 .1ضمان التوصل إلى القرار السليم بعيدا عن انطباعات خاطئة لصانعي القرار:
ال جدال في أن لكل من يعمل في مجال المعلومات أو لمن سترفع له المعلومة التخاذ القرار صو ةر
ذهنيــة خاص ــة لتقي ــيم المســائل والقض ــايا ،وم ــن هنــا تب ــرز أهمي ــة المعلومــات واس ــتمرار تح ــديثها بم ــا
يتضمن تغيير هذه الصورة وفقا للمتغيرات وتطـور األحـداث كأسـاس التخـاذ القـرار السـليم بعيـدا عـن
أي انطباعات خاطئة تتثر سلبيا على أي من م ارحـل اتخـاذ القـرار فـي مواجهـة األزمـة ،األمـر الـذي
قد يترتب عنه زيادة تداعياتها السلبية وتفاقم مخاطرها وتهديداتها(.عودة)41 :1001 ,
 .4زيادة المرونة في اتخاذ القرار لمواجهة األزمة وتداعياتها المحتملة:
يشــكل اس ــتمرار تــدفو المعلوم ــات خــالل م ارح ــل إدارة األزمــة ع ــامال رئيســيا ف ــي ســرعة اتخ ــاذ القـ ـرار
المناسب وادخال التعديالت عليه واتخاذ ق اررات جديدة في الوقت المناسب(اليحيوي.)91 :1001 ,
 .1تعظيم اإلمكانيات والقدرات الخاصة ب دا ةر األزمة:
ويتم ذلك من خالل:
أ .تحقيو أفضل استثمار لالمكانيات المتاحة والحصول على مردود إ يجابي في مواجهة األزمة.
ب .التحكم في البدائل المتاحة خالل مراحل تصعيد األزمة.
 .ضـبط إيقــاع التصــاعد باألحــداث فــي األزمــة وتحقيـو التنســيو بــين أطقــم إدا ةر األزمــة وعناصــر
التنفيذ.
د .تجميـ ــع المعلومـ ــات الخاصـ ــة بم ارحـ ــل األزمـ ــة واسـ ــتخالص الـ ــدروس المسـ ــتفادة واسـ ــتخدامها فـ ــي
مواجهة األزمات المشابهة مستقبال( .عبد العال)11 :1001 ,
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ومــن جانــب أخــر يشــير (صــقر )11 :1001 ,الــي دور المعلومــات فــي إدارة األزمــات عبـــر

مراحل هي:

أ .مرحلة ما قبل األزمة
-

المساهمة في تحديد السياسة العامة واألهداف.

-

المساهمة في تقدير المخاطر المحتملة.

-

المساهمة في تحديد األزمات المحتملة.

-

بناء قواعد المعلومات المناسبة لكل من هذه األزمات.

-

المس ـ ــاهمة ف ـ ــي إعـ ـ ــداد م ـ ــا يل ـ ــي "المتش ـ ـ ـرات ،الشـ ـ ـواهد الت ـ ــي تنبـ ـ ــت بح ـ ــدوث األزم ـ ــة ،إعـ ـ ــداد
السيناريوهات والخطط لمواجهة األزمة".

-

التنبت باألزمة.

-

تنش ــيط عناص ــر جم ــع المعلومـ ــات وتحليله ــا واع ــداد التقـ ــديرات لتح ــديث أو تع ــديل أو تغييـ ــر
السيناريوهات والخطط لمواجهة األزمة.

-

اإلنذار في التوقيت المناسب باألزمة.

ب .مرحلة األزمة:

الحفـ ـ ــاظ علـ ـ ــى متابعـ ـ ــة تطـ ـ ــور األحـ ـ ــداث وتزويـ ـ ــد طـ ـ ــاقم إدا ةر األزمـ ـ ــة باحتياجاتـ ـ ــه لتطـ ـ ــوير وتغييـ ـ ــر

الســيناريوهات المعــدة واع ــداد البــدائل لص ــالح اتخــاذ القـ ـرار ،ومواجهــة الت ــداعيات وردود األفعــال ف ــي

األزمة(.مهنا)107 :1004 ,
 .مرحلة ما بعد األزمة:

االستمرار في متابعـة األبحـاث السـتعادة األوضـاع واسـتخالص النتـائج والـدروس المسـتفادة منهـا فـي

أزمات مستقبلية مشابهة.
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خامسا :أساليب إدارة األزمات:
تختلـف األزمـة مــن حيـث نوعهــا وأسـبابها ومكوناتهــا ,ولـذلك يجــب مواجهتهـا بكــل اإلمكانـات الماديــة

والبشرية المتوفرة ,وال يتم ذلك إال من خالل( :هالل )991 :1004 ,
 وقف التد هور والخسائر.-

تأمين وحماية العناصر المكونة للكيان األزموي.

-

د ارسـة األســباب والعوامـل التــي أدت لأزمــة التخـاذ إج ـراءات الوقايــة لمنـع تكرارهــا أو حــدوث
أزمات مشابه لها

-

السيط ةر علي حركة األزمة والقضاء عليها.

-

االستفادة من الموقف الناتج عن األزمة في اإلصالم والتطوير.

ويعتبــر أســلوب التعامــل مــع األزم ــات أهــم العوامــل المــتث ةر ف ــي تطــور األزمــة والخســائر أو القض ــاء
عليها ،ومن أهم األساليب المستخدمة في التعامل مع األزمات هي- :
 - 9األساليب التقليدية:
أ  -أسلوب النعامة "الهروب":
ويحــدث ه ــذا األس ــلوب عن ــدما يص ــاب الف ــرد المتعامــل م ــع األزم ــة ب ــالحي ةر والعج ــز ف ــي مواجه ــة
األزمة ,ويحدث نوع من التوتر الشديد ويزداد هذا التوتر عندما تكشـر األزمـة عـن أنيابهـا وتزيـد مـن
أثارهـا وأعبائهـا ,ولكـي يســتطيع الفـرد الخـرو مـن هــذه الحالـة السـيئة والتـي نتجــت عـن عـدم مقدرتــه
علــي مجابهــة األزمــة ,فيلجــأ بطريقــة يــر شــعورية إلــي بعــض األســاليب الســلبية والتــي ال يس ــتطيع
معايشتها فت ةر مـن الـزمن فيضـطر إلـي الهـروب مـن الموقـف كليـة حتـى ال يسـتمر فـي التعـرض لهـذه
المشكلة (المهدى وهيبة.)971 :1001 ,
ويش ــير (هـ ــالل )997- 991 :1004 ،إلـ ــى أن أشـ ــكال الهـ ــروب مـ ــن األزمـ ــة يأخـ ــذ عـ ــدة صـ ــور مـ ــن
أهمها:
أ  -الهروب المباشر:
مثــل تــرك مجــال األزمــة وتأثيرهــا نهائيــا واالعت ـراف بعــدم القــد ةر والمجابهــة والفشــل فــي المواجه ــة
ومن ثم يكون علي استعداد كبير من أجل تحمل تباعات هذا الهروب.
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ب  -الهروب غير المباشر:
ويــتم ذلــك مــن خــالل اإلصــابة بــبعض األعـ ـراض الصــحية التــي تســتدعي النقــل بعيــدا عــن مجتم ــع
األزمة ,أو اصطناع مواقف تظهره بعيدا عن األزمة.
ت  -التنصل من المسؤولية:
ويتم من خالل إلقاء المسـتولية علـي اآلخـرين وتبريـر المواقـف التـي سـببت فـي حـدوث األزمـة بأنهـا
أسباب منطقية وسليمة في ظاهرها وان كانت ال تغير من الواقع الفعلي بحيـث ال يعتـرف بعجـزه أو
قصوره أو فشله أمام الناس.
ث  -التركيز علي جانب أخر:

حيث يعمل المسئول علي تفادي الفشل المتوقع في مواجهة األزمة ,وبالتركيز علي جانب آخر من
الموضوع ,وليس في صميم األزمة أو علي جانب يستطيع أن يحقو فيه بعض النجام.
ج  -اإلسقاط:

حيــث يعمــل المســئول علــي تغطيــة قصــو هر فــي مواجهــة األزمــة بتركيــز األدوار علــي عيــون

اآلخـرين والقصـور فــي أدائهـم ,و البـا مــا يركـز علــي أنـه قـد حظــرهم كثيـ ار مـن ذلــك ,وال يقتصـر هــذا
اإلسقاط علي المرتوسين فقد ولكنه قد يمتد إلى الرئاسات األعلى ( .هالل)997- 991 :1004 ،
 - 2القفز فوق األزمة :
ويتركز هذا األسلوب علي االهتمام بالتظاهر بأنه قد تم السيط ةر علي األزمة عن طريو التعامل مع
الجوا نب المألوفة والتي هناك خب ةر في التعامل معهـا ,وهنـاك أوجـه تشـابه فيهـا مـع الخبـرات القديمـة,
ويتدى هذا األسلوب البا إلى ترك النار تحت الرماد ,حيث يعتقد المسئول نفسه والمحيطين به في
مجتمع األزمة أنه قد تم السيط ةر عليها في حين أنها تستعد للظهور م ةر أخرى ,ويكـون تأثيرهـا أكثـر
قوة (أحمد.)911 :1001,
 - 3إنكار األزمة:

وتســتخدم هــذه الطريقــة ف ــي ظــل ديكتاتوريــة ش ــديدة التســلط ،تــرفض االعتـ ـراف بوجــود أي خلــل ف ــي
الكيــان اإلداري الــذي تشــرف عليــه ,بــل وانكــار حــدوث أزمــة نهائيــا ,بــل ويصــل الوضــع فــي بعــض
األحيان اإلدعاء بحسن األداء وسالمة الموقف ,والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو التقييم اإلعالمي
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ال ــذي ي ــتدى إل ــى نج ــام م ــن أج ــل الس ــيط ةر عل ــي األزم ــة وت ــدميرها دون أن يزي ــد ويس ــتفحل خطره ــا
(الشافعي:1009:ص.)911
 - 4كبت األزمة:

وهو تحرك سريع وعنيف وسرى ضد قوي األزمـة بهـدف تـدمير واخمـاد العناصـر األساسـية المحركـة
لأزمة وهي إستراتيجية تشير إلي أن المنظمة ال هي مستبدة وال متسلطة (ماهر.)11 :1001 ,
 - 5تنفيس األزمة:

ويـتم تنفـيس األزمـة مـن خـالل فـتح ثغـرات مختلفـة فـي جـدار األزمـة وبنيانهـا وتنفـيس حالـة الغضــب

والغليــان والت ــوتر المصــاحبة ألح ــداث األزم ــة ،وايجــاد قض ــايا جزئيــة تس ــتوعب جانب ــا هامــا م ــن ه ــذا
الضغط وتستنزف جهد أصحابها مما يتدى إلي ضعف القوة الرئيسة (الشافعي)911 :1009 ،
 - 6إخماد األزمة:

وهي من الطرو بالغة الضـعف التـي تقـوم علـي الصـدام العلنـي ,والصـريح مـع كافـة العناصـر التـي

تضمها األزمة ,وتصـفيتها ,وعـادة ال يـتم اللجـوء إلـى هـذه الطريقـة إال عنـدما تصـل األزمـة إلـي حالـة
التهديد الخطير والمدمر (الخضيري.)919 :1001 ,
 - 7عزل قوي األزمة:

وهـو القيـام ب بعـاد قـوي األزمـة عـن الموقـف األزمـوي ,وفـي هـذا الموقـف يـتم تحديـد المحـركين لأزمـة
وع ـ ـ ـزلهم جغرافي ـ ـ ــا ومادي ـ ـ ــا ونفسـ ـ ــيا ع ـ ـ ــن أح ـ ـ ــداث األزمـ ـ ــة نفس ـ ـ ــها ,وي ـ ـ ــتم العـ ـ ــزل بع ـ ـ ــدة ط ـ ـ ــرو منه ـ ـ ــا:
(ماهر)11 :1001,
 إرسال محركي األزمة إلي مهام وظيفية أو عملية مع تقديم إ راءات لهم. نقل محركي األزمة إلي أقسام وفروع بعيدة جغرافيا. التهديد واالبتزاز النفسي لمحركي األزمة . - 8تشكيل لجنة لبحث األزمة:

نتيجـة لـنقص المعلومـات التـي سـببت األزمـة ،وكـذلك عـدم معرفـة حركـة األحـداث ومـداها يـتم تشـكل

لجنة لبحث األزمة تهدف إلي:
 -معرفة الذين تسببوا في هذه األزمة.

 -تجميد الموقف وافقاد قوة الدفع (أحمد :1001ص)11
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 - 9بخس األزمة:

حيث يتم االعتراف باألزمة ,ولكن مع التقليل من شأنها وأنها " زوبعـة فـي فنجـان "أو يمـة وعـدت"

واألمـر بسـيط وتحـت السـيط ةر واألمـر يـر مقلـو ,وسـيتم التعامـل معهـا باألسـاليب المناسـبة لظــروف
األزمة وأسبابها ومحركيها ,وتفيد هذه الطريقة فعال في األزمات البسيطة والمحدودة والجزئية ,وحينما
تكون اإلدا ةر قادرة علي عال األمر بعد التهوين من شأنه والتقليل من حجمه (ماهر)11 :1001 ,
 - 01تفريع األزمة:

فتفري ــع األزم ــة ي ــتم م ــن خ ــالل إيج ــاد مس ــارات بديل ــة ومتع ــددة أم ــام ق ــوة ال ــدفع المول ــدة لتي ــار األزمـ ــة

وتدفقاتــه ,ليتح ــول إلــي مس ــارات بديلــة وعدي ــدة تس ــتوعب جهــود ق ــوة تيــار أح ــداث األزمــة وتقل ــل م ــن
خطورته ,و البا ما تتم هذه العملية علي ثالث مراحل هي:
المرحلة األولى :مرحلة الصدام

يتحدد من خالل الصدام العنيف مع القوة الدافعة لنشت األزمة الدافعة والمولدة لروافدها مدي تماسك

هـذه القــوة ,ومقــدار اســتعداد كــل منهــا لالســتمرار فـي الصــدام وتحمــل تكلفتــه ,ومــدي ت ارجــع بعضــها,
ومدى ترابط وحدة األهداف أو تعارضها (القحطاني.)41- 47 :1001 ,
المرحلة الثانية :مرحلة وضع البدائل

وفي هذه المرحلة يتم وضع مجموعة من األهداف البديلة لبعض العناصر المشتركة في صنع تيار

األزمة بعد انسالخها عن تيـار قـوي األزمـة ودفـع هـذه العناصـر إلـي اتجـاه متشـعب ومتفـرو ومـن ثـم
يسهل التعامل مع كل منها علي حدا.
المرحلة الثالثة :مرحلة التفاوض
حيث يتم التفاوض مع أصحاب كل فـرع واسـتقطاب وامتصـاص بعـض العناصـر التـي خرجـت عـن
اجتماع قوي األزمة (القحطانى.)41- 47 :1001 ,
ويري الباحث أن االستراتيجيات ال يمكن أن تقدم حال ناجحـا وناجعـا بقـدر مـا تقـدم حـال لفتـ ةر زمنيـة
وجيزة ,وبالتالي يجب علي مدير كل متسسة أن يدرك جيدا أن النجام في الوصول إلي حل األزمة
ه ـو ع ــدم إنكاره ــا واالعتـ ـراف به ــا ألن المواجه ــة أفض ــل م ــن اله ــروب ،كم ــا وأن ــا الط ــرو التقليدي ــة ال
تتناسـب وال تــتالءم مــع التكنولوجي ـا وحريــة ال ـرأي فــي اتخــاذ الق ـرار وال تتماشــي مــع روم العصــر لــذا
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يكمــن الح ــل الحقيق ــي ف ــي مــدي اإلحس ــاس واإلدراك والتحض ــر للمواجه ــة ولــيس االنتظ ــار ث ــم إع ــداد
جدول زمني من أجل التغلب عليها .
 - 2األساليب الحديثة والغير تقليدية في التعامل مع األزمات:

بســبب ع ــدم ج ــدوى الط ــرو التقليدي ــة ف ــي التعام ــل م ــع األزم ــات حالي ــا وبس ــبب التق ــدم العلم ــي

والتطور التكنولوجي ,ساعد ذلك علـي ظهـور أسـاليب حديثـة لمواجهـة األزمـات بحيـث تكـون متوافقـة
ومتناسبة مع طبيعة المتغيرات ومن أهم هذه األساليب:
 - 0األسلوب العلمي:

ويعتبر هذا األسـلوب األكثـر ضـمانا للسـيط ةر علـي األزمـة وتوجيههـا إلـي مصـلحة الكيـان أو مجتمـع
األزمة.

َه َدى أ ََّم ْن يم ِشي سِوّيا عَلى ِ
صَراط م ْس َتِقيم " الملك 11
وقال تعالي :أ ََف َم ْن َي ْم ِشي م ِكّبا َعَلى َو ْج ِه ِه أ ْ
َ َ
َْ
أما األساليب االجتهادية ف نها ير كافية للتعامل مع األزمات الحديثة بسبب تعقدها وتشابكها.

ويتم ذلك من خالل الخطوات اآلتية:
أ  -الدراسة المبدئية ألبعاد األزمة:
حيـث يـتم د ارســة األزمـة بشـكل علمــي مـنظم وتهـدف هــذه الخطـوة إلـي تحديــد األسـباب والعوامــل
التي أدت إلي وجود األزمة ,وترتيبها حسب خطورتها ,وتحديد المرحلة التي وصلت إليها ونقطة
البداية والقوي المتيدة والمعارضة لأزمة (المهدى وهيبة)971 :1001,
ب -الدراسة التحليلية لأزمة:
ويتم التحليل من أجل الوصول إلي اليقين عن طريو التمييز الواضع بين عناصر الموقف
مـن أجــل بيــان عناصـر األزمــة ,وتقســيمها إلـي أكبــر عــدد ممكـن مــن األج ـزاء ,مـن أجــل إدراكهــا
بشكل منتظم ,ويتم تحليل الموقف إلي ما يتركـب مـن عناصـر مبسـطة بهـدف اإلحاطـة بهـا مـن
كل جانب (أحمد )11 :1000 ,ويصعب مواجهة األزمة بشكل كلي ,ألنه في كثير من األحيان
يعتبـر ذلـك خـار نطــاو اإلمكانـات المتاحـة ،أمــا تحليـل الموقـف وتقســيمه وتجزئتـه ف نهـا تهــدف
إلي( :هالل .)911- 919 : 1004 ،
 -بيان الفروو الواضحة بين الظواهر واألسباب.

 -دور كل من المكون البشري والمكون الطبيعي في ظهور األزمة.
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 عدد العناصر المشتركة في صناعة األزمة. -تحديد اإلمكانات المتاحة بصو ةر مباشرة.

ت  -التخطيط العلمي للتعامل مع األزمة:

وهـ ــي مرحلـ ــة وضـ ــع الخطـ ــط ورسـ ــم الس ـ ــيناريوهات وحشـ ــد القـ ــوة مـ ــن أجـ ــل مواجهـ ــة األزم ـ ــة
والتصـدي لهــا ,ويــتم رســم خريطــة عامــة لمســرم العمليـات مــع إج ـراء كافــة التغي ـرات ,وعلــي هــذا
المسـرم يـتم وضــع كافـة األطـراف والقــوي التـي تـم حشــدها مـن قبـل صــانعي األزمـة ومـن جانــب
مق ــاومي األزمـ ــة وتحديـ ــد بـ ــتر التوصـ ــل ألم ــاكن الص ـ ـراع وأمـ ــاكن الغليـ ــان (أب ـ ـو خليـ ــل:1009 ،
)111- 119
 - 2التدخل الفعلي لمواجهة األزمة:
تتضمن معالجة األزمة مهاما أساسية ,وأخـري ثانويـة وتكميليـة ,تتمثـل األولـي فـي المواجهـة السـريعة
واالسـتيعاب وتحويــل مسـار القــوي الصـانعة لأزمــة ,بينمـا تتمثــل المهـام الثانويــة فـي عمليــات تهيئــة
المسـار وتقـديم التأييـد المطلـوب إلـي الفـرو المكلفـة بالمواجهـة ,سـواء كـان تأييـدا علنيـا مـتث ار أو خفيـا
ووفقـا لمـا تمليـه الحالــة وتقتضـيه المعالجـة ,أمـا المهــام التكميليـة فتتمثـل فـي إ ازلــة اآلثـار الناتجـة مــن
عمليــة المواجهــة ومحاولــة ترتيــب واعــادة األوضــاع إل ــي مــا كانــت عليــه قبــل األزمــة (أحم ــد:1001,
)10
ويــري الباحــث أنــه يجــب عل ــي مــديري المــديريات االبتعــاد ع ــن العش ـوائية وسياســة رد الفعــل واتب ــاع
أســاليب إداري ــة حديثـ ـة للقض ــاء عل ــي اآلث ــار الس ــلبية واالس ــتفادة م ــن النت ــائج الحالي ــة ،وحتـ ـى ي ــنجح
التخطيط ال بد من مشاركة جميع األقسام في المديرية والعمل علي استنزاف جميع الطاقات الكامنة
داخلهم واعطاء الضوء األخضر للجميع باإلبداع واالبتكار من أجل تـوفير إدا ةر فعالـة تقـيم المواقـف
جيـدا وتعــد البـدائل الضــرورية بـدون تــأخير لضــرو ةر إجـراء التجــارب مـن أجــل معرفـة نقــاط الضــعف
والتغلب عليها.
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 - 3المشاركة الديمقراطية للتعامل مع األزمات:

ويتم استخدام هذه الطريقة حينمـا يكـون طـابع األزمـة يغلـ ب عليـه الجانـب البشـري وفـي بيئـة تفضـل
الحريـة السياســية واالقتصــادية  ,وفــي منظمـة يحتــرم أفرادهــا المــدير األعلـى الــذي ســيقود الديمقراطيــة
اإلدارية بينه وبين والعاملين.
ويبـدأ األمـر بـ عالن صــريح عـن األزمـة وعمقهــا وحـدودها وخطورتهـا والخط ـوات التـي اتخـذت لحلهــا
وما يتبقي من خطوا ت للوصول إلي الحل السليم (ماهر.)11- 11 :1001,
 - 4طريقة تصعيد األزمة:

وهو أن تترك األزمة حتى تزيد وتحتـدم ,وخاصـة حينمـا يكـون هنـاك أفـراد مختلفـين فـي المصـالح أو
الخلفية السياسية أو العرقية ,وعلي األخص في العمل الشعبي والسياسي ,ويتم التصعيد لكي يصل
النقاا وتصل األزمة إلي نقطة التعارض (ماهر)17 :1001,
 - 5طريقة تفتيت األزمة:

وهي من أفضل الطرو للتعامل من أزمات ذات الضـخامة والشـدة والتـي تتجمـع قواهـا وتنـذر بخطـر

شديد.
ويـتم تفتيـت األزمـة فـي حالـة النجـام فـي الوصــول إلـي معرفـة كاملـة ,وتفصـيلية ودقيقـة بكافـة القــوي
المشكلة لتحالفات األزمة ودراستها ,وتحديد إطارات المصالح المتعارضة ،ومن ثم ضرب وحـدة هـذه
التحالفات ب يجاد طرو بديلة لكل اتجاه وتحوي ل األزمة الكبرى إلي أزمات مفتتـة ,ال تمتلـك الضـغط
العنيف الذي تملكه من قبل (الخضيري.)917 :1001 ،
 - 6االحتياط التعبوي للتعامل مع األزمات:

وأخـذت هـذه ا لطريقـة مــن علـوم اإلعـداد العسـكرية وعلــوم إدارة المشـتريات والمخـازن وادارة الم ـواد
في المجال اإلداري حيث يلزم وجود احتياطي في أمـان أو حـد أمـان للمـواد والخامـات وذلـك فـي
حالـة تــأخر توريــدها مــن المــوردين وعلــي المنظمــات أن تتبــع نفــس الفك ـ ةر إن كــان نقــص الم ـواد
ومتطلبات العمل يمثل خطو ةر علي استمرار اإلنتا أو العمل أو قد يهز كيان المنظمة (ماهر،

.)11 :1001
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 - 7طريقة الوفرة الوهمية:

وهي أ حد األسـاليب النفسـية التـي يلجـأ إليهـا متخـذ القـرار للتعامـل مـع األزمـات العنيفـة والسـريعة
والمتالحقـة األحـداث ,والتــي تنـذر بخطـر عاصــف ومـدمر للكيـان اإلداري الــذي تجتاحـه األزمــة,
خاصـة مـع وجــود عامـل نفسـي مصــاحب لهـا ,يعمـل علــي إ يجـاد حالـة فــزع شـديدة تغـري عوامــل
األزمة وتجذب إليها قوي شديدة (الخضيري.)1001:911,

 - 8طريقة تفريغ األزمة من مضمونها:

إذا كانت األزمة تدور حول مضمون وهدف معين ,ف نه بدون هذا المضمون يكون من الصعب

اســتم ارر الضــغط الــدافع لتفاعــل األزمــة ومــن هنــا إذا تــم تفريــغ األزمــة مــن مضــمونها فلــن يس ــتطيع
أفرادهـا االحتفــاظ بقــوة الضــغط الخاصــة بهــا ويــتم ذلــك ب حــدى الطــرو التاليــة( :القحطــاني:1001 ،
)19- 10
 التحالفات المتقتة مع العناصر المسببة لأزمة واستمالتها. االعتراف الجزئي باألزمة ثم إنكارها. ركوب موجة األزمة وتزعمها ثم االنحراف بها باتجاه أخر إلفقاد األزمة ضغطها - 9التحويل لمسار األزمة:

فــي حال ــة األزم ــات البالغــة والت ــي ال يمك ــن وقــف تص ــاعدها أو التعام ــل مــع ق ــوة ال ــدفع (القحط ــاني،
 )10 :1001المولــدة لضــغوطها ال بــد مــن االلتجــاء إل ــى تحويــل مســار األزمــة إلــى مســارات بديل ــة،
ويري (ماهر )1001 ,أ نه علي مدير األزمة أن يعمل علي إقنـاع مسـببي األزمـات وا ـرائهم وحـزبهم
لتحويـل قـدراتهم الهدامـة إلــي مسـارات أخـري إيجابيــة وخالقـة فمـثال يمكـن تحويــل مـن يختـرو أنظمــة
الكمبيوتر إلى أخصائي أمن معلومات (ماهر)11 :1001 ،
 - 01طريقة احتواء األزمة:

وتعتمد هذه علي محاص ةر األزمة أو حصرها في نطاو محدود وتجميدها عند المرحلة التـي وصـلت
إليهــا والعمــل علــي امتصــاص الضــغوط المولــدة لأزمــة واســتيعابها ومــن ثــم إفقادهــا قوتهــا التدميريــة
(أحمد.)41 :1001،
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ويرى (ماهر )1001 ،أن عملية االحتواء تمر بالراحل اآلتية:
 تحديد قيادات األزمة. االجتماع بهم واإلنصات لهم. مطالبتهم بالعمل من خالل القنوات الشرعية. مطالبتهم بتوحيد ر باتهم وحصرها في أهم األمور. البدء في التفاوض للوصول إلي حلول وسط( .ماهر)900 :1001 , - 00تدمير األزمة:

ويلجـأ إليهـا م تخــذ القـرار فــي الكيـان اإلداري الـذي يواجــه أزمـة مستعصــية ذات ضـعف عنيــف

يمثل خط ار مدم ار للكيان اإلداري و البـا تسـتخدم هـذه الطريقـة فـي حالـة يـاب كامـل مـن المعلومـات
وهنا تكمن خطورتها ,وفي هذه الحالة يتم التعامل مع األزمة كالتالي:
 ضرب األزمة بشدة من الجوانب واألط ارف الضعيف لأزمة لتفقدها قوتها المحورية. استقطاب بعض عناصر القوة ذات التأثير،إلفقادها تماسكها ولزعزعت استقرارها. التصفية للعناصر القائدة لأزمة ب فقادها مصداقيتها ونزاهتها. إيجاد قادة جدد أكثر اعتداال وتفهما واستعدادا لتولي قيادة صانعي األزمة وتحـويلهم تـدريجياأو فجـ ـ ـ ـ ــأة إلـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــوي يـ ـ ـ ـ ــر أزمويـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ــوى إيجابيـ ـ ـ ـ ــة وفعالـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي الكيـ ـ ـ ـ ــان اإلداري
(الخضيري.)911 :1001,
ويري الباحث أن استخدام هذه الطرو ينبع من الفلسفة اإلدارية أو الظروف المحيطة باألزمة ,ومع
أن طــرو التعامــل مــع األزمــات كثي ـ ةر إلــي أن ذلــك يتوقــف علــي مــدي مالئمــة الطريقــة لأزمــة التــي
تحدث ,ومدي استعداد فريو إدا ةر األزمة وخبراته ,ومدي قد ةر هذه الطريقة علي المواجهـة ,لـذا يجـب
عنــد اختيــار أي طريقــة أن يأخــذ فــي عــين االعتب ــار مــا يتعلــو بــالموقف األزمــوي ,والفريــو المكل ــف
ب دارة األزمة ,والطرف المسبب لأزمة ,كما ويجب اإلشا ةر إلي أن أي موقف أزموي ال يتوقف علي
طريقة معينة إلدارته ومعالجته ,بل يمكن استخدام أكثر من طريقة في وقت واحد بما يحقو الفاعلية
والكفاءة إلدارة األزمة.
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استراتيجيات مواجهة األزمات:
تستخدم هذه االستراتيجيات منا هج مختلفـة تسـتند إلـى تكتيكـات وآليـات مختلفـة للتعامـل مـع
األزمـة ,ويتوقــف اســتخدم أيــا منهـا علــي الظــروف الموضــوعية لأزمـة واإلمكانــات المتاحــة والقــدرات
الشخصية واإلدارية للقائمين علي مواجهة األزمة (كردم.)79- 11 :1001,
وقبـل التعــرف علــي اسـتراتيجيات مواجهــة األزمــة يجـب معرفــة أن الهــدف مـن مواجهــة األزمــات ه ـو

إدارة الموقف من خالل استخدام اإلمكانيات البشرية والمادية المتوف ةر من خالل ما يلي:
 وقف التدهور والخسائر. تأمين وحماية العناصر األخرى المكونة للكيان. السيط ةر علي حركة األزمة والقضاء عليها. -االستفادة من الموقف الناتج عن األزمة في اإلصالم والتطوير.

 د ارسـة األسـباب والعوامـل التـي أدت لأزمـة التخـاذ إجـراءات الوقايـة لمنـع تكرارهـا أو حــدوثأزمات مشابها لها( .عبد الهادي)71 :9111 ،
ويش ـ ـ ـ ـ ــير ك ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن (ك ـ ـ ـ ـ ــردم )79- 11 :1001 ،و(ه ـ ـ ـ ـ ــالل )917 - 911 :9111 ،إل ـ ـ ـ ـ ــى أهـ ـ ـ ـ ـ ــم
االستراتيجيات والتي تتمثل في:
 - 0إستراتيجية العنف:
وتسـتخدم هــذه اإلسـتراتيجية فــي حالـة المواجهــة مـع األزمــة المجهولـة حي ـ ث ال تتـوفر المعلومــات
الكافيــة ,أو فــي حالــة المواجهــة مــع األزمــات المتعلقــة بالمبــادئ والقــيم ومواجهــة األزمــات التــي تتكــد
المعلومات أهمية استخدام العنف فيها ،ويتم استخدام نوعين من التكتيكات في التعامـل العنيـف مـع
األزمة:
أ  -تكتيك التدمير الداخلي لأزمة:
ويقصــد ب ــه تحط ــيم المقوم ــات التــي اعتم ــدت علي ــه األزم ــة فــي ظهوره ــا م ــن الجوان ــب واألطـ ـراف
المسـئولة عـن حـدوث األزمـة ومهاجمـة العقـول المفكـ ةر أو الوقـود المشـعلة لأزمـة وشـل حركتهـا فـي
إعطاء التعليمات لكي يـتم توقيـف تغذيـة األزمـة بـالوقوف الـالزم السـتمرارها باإلضـافة إلـي محاولـة
خلو صراع داخلي بين القوي الصانعة لأزمة عن طريو االستقطاب.
ب  -تكتيك التدمير الخارجي لأزمة:
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وهو محاولة الحصار الشديد حـول العناصـر المسـببة والمغذيـة لأزمـة مـن الخـار وقطـع مصـادر
اإلمداد عنها ,وتجميع القوي المعارضة الخارجية ودفعها إلى داخل مجال األزمة بحيث يتم تمكين
تسلل عناصر خارجية لتدمير المقومات واألعمدة الرئيسية واألزمة باإلضافة إلى محاولـة اسـتخدام
التكنولوجيات الحديثة للتعامل عن بعد في التدمير مثل أجه ةز التجسس واإلنصات.
 - 2إستراتيجية وقف النمو:
وتهـدف هـذه اإلسـتراتيجية للتركيـز علــى قبـول األمـر الواقـع وبـذل الجهــد لمنـع تـدهو هر وفـي نفــس
ال وقـت الســعي إلــى تقليــل مشــاعر الغضــب والثـو ةر وتقليــل درجــة الح ـ ار ةر المصــاحبة لأزمــة وضــمان
عـدم الوصــول إلــى درجــة االنفجـار وتســتخدم هــذه اإلســتراتيجية فـي حــاالت المواجهــة مــع قــوى ذات
حجم كبير ومتشعبة وقضايا الرأي العام والجماهير واإلضراب العالمي.
يتمثـل تكتيـك المسـتخدم فـي هـذه اإلسـتراتيجية فـي التعامـل بـذكاء وحـرص مـع القـوى المسـببة لأزمـة
واالهتم ــام واالس ــتماع لقـ ــوى األزم ــة والعمـ ــل عل ــى تلبي ــة بعـ ــض المتطلب ــات وتقـ ــديم بع ــض التنـ ــازالت
التكتيكية ومحاولة تقديم النصح واإلرشاد للتخفيف من األزمة حتى يمكن دراسة العوامل المسببة لها
وتالفيها وتهيئة الظروف للتفاوض المباشر.
 - 3إستراتيجية تصعيد األزمة:
تهدف هذه اإلستراتيجية إلى اإلسراع لدفع القوى المشاركة في صناعة األزمة إلى مرحلة متقدمة
كـي تظهــر خالفــاتهم وتســرع بوجــود الص ـراع بيــنهم وتصـلح هــذه اإلســتراتيجية عنــد تكتــل قــوى يــر
متجانسة من أجل صناعة األزمة والتكتيك المستخدم هو التظـاهر بعـدم القـد ةر علـى المقاومـة وتقـديم
تنازالت تكتيكية تكون مصد ار للصراع عند مناقشة كيفية االستفادة منها.
 - 4إ ستراتيجيه التجزئة:
وتقـ ــوم هـ ــذه اإلسـ ــتراتيجية علـ ــى محاولـ ــة التحليـ ــل الـ ــدقيو الشـ ــامل لأزمـ ــات ذات الكتلـ ــة الكبيـ ـ ـ ةر
وتحويلهـا إلــى أج ـزاء أو أزمــات صــغي هر يســهل التعامــل معهــا وتركــز هــذه اإلســتراتيجية علــى ضــرب
ال ــروابط المجمع ــة لأزم ــات لتجزئته ــا وتحوي ــل العناص ــر المتح ــدة إل ــى عناص ــر متعارض ــة والتكتيـ ــك
المســتخدم خل ــف ن ــوع م ــن التع ــارض ف ــي المص ــالح ب ــين األجـ ـزاء المكون ــة لتح ــالف األزم ــة م ــع دع ــم
القيادا ت المأمورة وتقديم اإل راءات لها (الشعالن.)11 :1001،
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إستراتيجية إجهاض الفكر:
تركز هذه اإلستراتيجية على التأثير على الفكـر الـذي يقـف وراء األزمـة مـن حيـث قـيم أو اتجاهـات
معينة أو إضعاف المبادئ أو األسس التي تقوم عليها بحيث ينصرف عنه بعض القوى المتيدة لها
وفـ ــي نف ـ ــس الوق ـ ــت إض ـ ــعاف الض ـ ــغط ال ـ ــدافع لظه ـ ــور ونمـ ـ ـو األزم ـ ــة ،إن التكتي ـ ــك المس ـ ــتخدم له ـ ــذه
اإلسـتراتيجية يتمثــل فـي محاولــة التشــكيك فـي العناصــر المكونـة للفكــر واالقت ـراب مـن بعــض الفئــات
المرتبطـة بشــكل ضـعيف بــالفكر والتحــالف معهـا والتضــامن مــع الفكـر الــذي يقــود األزمـة ثــم التخلــي
عنه واحداث االنقسام( .عودة)19 :1001 ,
 - 5إستراتيجية تغيير المسار:
تسـتخدم هــذه اإلسـتراتيجية مــع األزمـات العنيفــة والخارقـة التــي يصـعب الوقــوف أمامهـا وتتطلــب
هـذه اإلســتراتيجية االنحنــاء للعاصــفة والسـير فــي اتجاههــا ومحاولــة إبطـاء ســرعتها والتوجــه بهــا إلــى
مسارات فرعية وتصدير األزمة خار مجالها ،واستثمار األزمة في شكلها الجديد لتعويض الخسائر.
 - 6إستراتيجية دفع األزمة إلى األمام:
وتهــدف هــذه اإلســتراتيجية إلــى اإلسـ ـراع بــدفع القــوى المشــاركة ف ــي صــناعة األزمــة إلــى مرحل ــة
متقدمة تظهر خالفاتهم وتسرع بوجـود الصـراع بيـنهم وتصـلح هـذه اإلسـتراتيجية عنـد تكتـل وتضـامن
قـوى يـر متشـابهة ومتنـاف ةر مــن أجـل صـناعة األزمـة ،وأن التكتيــك المسـتخدم فـي هـذه اإلســتراتيجية
هو التظاهر بعدم القد ةر على المقاومة وتسريب معلومات خاطئة عن انهيارات حدثت نتيجة لحدوث
األزمــة وم ــن ث ــم تق ــديم تن ــازالت تكتيكي ــة لتك ــون مصــد ار للصـ ـراع عن ــد مناقش ــة كيفي ــة االس ــتفادة به ــا.
(هالل)910 :9111،
ويـرى الباحـث أن اســتخد ام هـذه اإلســتراتيجيات ينبـع مــن الظـروف المحيطــة باألزمـة ومــدى
تأثرهــا بالبيئـ ـة وتوقــف التعام ــل مــع الح ــدث وفقــا لمالئم ــة اإلســتراتيجية المس ــتخدمة ولــذا يج ــب عن ــد
اختيارهــا أن يتخ ــذ فــي ع ــين االعتبــار الموق ــف األزم ــوي وفريــو إدا ةر األزم ــة واألط ـراف الت ــي تغ ــذي
األزمــة ،والبــد مــن اإلشــا ةر إلــى أن ــه يمكــن اســتخدام أكثــر مــن إس ــتراتيجية فــي وقــت واحــد بمــا يحق ــو
الكفاءة والفاعلية إلدا ةر األزمة منوها إلـى أنـه يجـب االسـتفادة مـن ال نتـائج بـ جراء الد ارسـات والبحـوث
ألن األزمات ليست كلها شر فممكن أن يكون منها ما هو خير.
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واقع األزمات التعليمية في الحيئة العرحية
يعـاني نظــام التعلــيم مـن بعــض المشــكالت فـي العــالم العربــي التـي تمثــل فــي جوهرهـا أزمــات ،فعلــى
المستوى القومي هناك أزمة المباني المدرسية من حيـث مسـاحتها الصـغي ةر وعـدم وجـود أمـاكن كافيـة
لممارسـة األنشـطة حيــث بـرزت هــذه األزمـة بصــو ةر كبيـ ةر فـي الســنوات األخيـ ةر  ,فكــان التغلـب علــى
هذه األزمات يتطلب استخدام أساليب إدارية فعالة.
ومن أمثلة األزمات في الوطن العرحي :
الشغب  :وهو سلوك عدواني من جانب الطالـب نحـو أق ارنـه  ,وقـد يرجـع ذلـك إلـى عوامـل نفسـية أو
اجتماعيـة أو عيــب جسـمي أو الفشــل الد ارسـي ,والهــروب مــن المدرسـة ,ويرجــع ذلـك ألســباب عديــدة
منها  :ضعف الرقابة المنزلية  ,أو تأثير قرنـاء ,ومنهـا سـوء إدا ةر المدرسـة وضـعف خـدمات التوجيـه
فيه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ,أو ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم مناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة أنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطتها وبرامجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا التربوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحتياج ـ ـ ـ ـ ـ ــات الط ـ ـ ـ ـ ـ ــالب المتنوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
( المطري )917 :1009,
المباني الدراسية  :والتي ال تتفو مع ظمها مع المقاييس المحددة للمبنى المدرسي من حيث مساحتها
الصغي ةر ,وعدم وجود أماكن كافية لممارسة األنشطة الالصفية (.أبو خليل. )110 :1009,
قلة االنضباط المدرسي  :وهو عدم التزام الطالـب بتعـاليم المدرسـة وال قوانينهـا وأنظمتها,لـذا البـد مـن
توجيه ر بات الطالب وتنظيم ميولـه للوصـول إلـى نمـو السـلوك االجتمـاعي المقبـول الـذي يتفـو مـع
أهداف التربية والتعليم و ايتها(.المطري .)900 :1009,
أزمة اكتظاظ المناهج والمقررات الدراسية  :حيث اعتمدت هـذه المنـاهج علـى أسـاليب وطـرو تعتمـد
على الحفظ والتلقين ,وابتعدت عن االبتكار واإلبداع(.أبو مايلة . )111 :1001,
الحــديث داخــل الفصــل دون إذن المعلــم  :الحــديث الج ــانبي ,مضــغ اللبــان أثنــاء الــدرس  ,الض ــحك
المرتفع ,العدوانية بأشكالها المختلفـة ,الكـذب والسـرقة والتخريـب بشـكل عـام  ,التعصـب و الغـا فـي
االمتحانات(.حمدونة. )11 :1001 ,
كثافة الفصول الزائدة عن الحد  :حيث أن معظم الفصول بالمدارس يراوم عدد الطالب فيها ما بين
41ـ10طالبا .
أزم ـ ــات ناتج ـ ــة ع ـ ــن العج ـ ــز والقص ـ ــور ف ـ ــي التجهيـ ـ ـزات األساس ـ ــية الالزمـ ـ ـة لس ـ ــير العملي ـ ــة التربويـ ـ ــة
والتعليمية(.المهدي,هيبة .) 971 :1000,
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اإلخـالل بمبــدأ تكـافت الفــرص :والمتمثـل فــي عـدم تحقيــو االسـتيعاب الكام ـ ل للطلبـة  ,وارتفــاع نســبة
التسرب و الرسوب ,وتعدد فترات اليوم الدراسي ,وكثافة الفصول (.حمدونة.)11 :1001,

سادسا :أزمة التعلي في فلسطين
التعلي في قطاع غزة حفلسطين زمن االحتالل اإلسرائيلي(.الجدي77 :9111 ,ـ )11

مــن الق ـ اررات الهام ــة التــي ف ــي دســتور كــل دول ــة وتنــادي به ــا المــتتمرات العالميــة كفال ــة حــو التربي ــة
والتعليم لجميع األفراد باعتبار أن التربية األساسية ليست وسيلة,بل هـي ايـة فـي حـد ذاتهـا إذ أنهـا

األساس للتعليم مدى الحياة وللتنمية اإلنسانية.

ومـا دام العلـم والتعلـيم علـى هـذه المنزلـة مـن األهميـة,إذن البـد مـن إلمامـة سـريعة نتعـرف مـن خاللهـا
على التعليم في قطاع ةز خالل فت ةر االحتالل اإلسرائيلي التي امتدت عبر  17عاما.

التعليم في قطاع ةز زمن االحتالل اإلسرائيلي( 9117ـ )9114

ف ــي الخ ــامس م ــن يونيـ ــو  9117وق ــع قط ــاع ـ ـ ةز تح ــت س ــيط ةر االحـ ــتالل اإلسـ ـرائيلي ال ــذي اسـ ــتمر

17عامما حتى . 9114 4 1

ومما ال شك فيه أن طول هذه الفتـ ةر علـى امتـداد  17عامـا قـد تركـت آثـا ار متلمـة تجـاه مرفـو التعلـيم
كواحد من أهم مرافو حياة الشعب الفلسطيني وتربيته وت ارثـه ,لقـد خطـط المحتـل أن يمـارس أسـلوب
التجهيل واإلبعاد عن منابع التراث األصيل ,لكن الشعب كان يقظا مدركا أن سالم العلم أحـد أقـوى

سبل النضال والحياة فتمسك به وظل مص ار عليه .

ففــي الع ــام الد ارس ــي ال ــذي أعقــب ع ــام االح ــتالل  9111 17انخف ــض التعلــيم انخفاض ــا ح ــادا حت ــى

وصل مجموع الطالب  71711طالبا وطالبة من أصل  11179طالبـا وطالبـة ,ألن معظـم الطـالب
فــي المــدارس الحكوميــة والس ــيما الثانوي ـة منهــا ل ــم يتوجه ـوا إلــى مدارس ــهم اســتجابة لــبعض الن ــداءات
الوطنية بمقاطعة التعليم تحت ظل االحتالل ,وألن المعلمين المصريين الذين كانوا يعلمـون المرحلـة

الثانوية قد ادروا القطاع إلى مصر بعد االحتالل مباشرة ,ثم ما لبث أن تغير الوضع التعليمي في

العــام الت ــالي بعــد ع ــودة الطالــب والم ــدرس إل ــى مدرســته ,إد ارك ــا منهمــا أن واجبهم ــا الــوطني ه ــو ف ــي
التعلـ ــيم ولـ ــيس الهـ ــرب منـ ــه  ,وهكـ ــذا أخـ ــذت قافلـ ــة التعلـ ــيم تشـ ــو طريقهـ ــا ر ـ ــم كـ ــل المعوقـ ــات وقلـ ــة
اإلمكانيـات وكثـ ةر المضــايقات ,إلـى أن وصــل عـدد الطــالب فـي العـام الــذي رحـل فيــه االحـتالل فــي

 9111 4 1إلى  117141طالبا.

وقـد جـاء فــي اإلحصـاء الرسـمي الــذي أعـده مجلـس التعلــيم العـالي بالقـدس فــي نشـرته السـنوية للعــام
الد ارس ــي  9111 19أن مجم ــوع س ــكان القط ــاع بل ــغ 794100نس ــمة وأن مجم ــوع ع ــدد الط ــالب فـ ــي

م ارح ــل التعل ــيم قب ــل الج ــامعي 100190طالبـ ــا وطالب ــة ,أي أن نس ــبتهم  %11.09م ــن مجم ــوع عـ ــدد
السكان والجدير بالذكر أنها في الضفة الغربية .%10.01
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المناهج التعليمية
ظلـت المنــاهج والمقــررات تســير وفــو المــنهج المصــري كمــا كانــت عليــه قبــل االحــتالل ,وقــد حالــت
المن ــاهج المصـ ــرية دون محاول ــة المحتـ ــل النفـ ــاذ إل ــى التـ ــاريخ والجغرافيـ ــا والثقاف ــة األدبيـ ــة,ولم يسـ ــمح

المسئولون عن التعليم أل نفسهم التدخل أو التصرف في أي مادة ,إدراكا منهم أن المحتل ينتظر مثل
هذه الفرصة كي يطلب إجراء تعديالت في مواد تعليميـة حساسـة وكـان الهـدف الحفـاظ علـى المـنهج

المصري.

وعلــى ال ــر م م ــن ذل ــك إال أن االح ــتالل وض ــع الكثي ــر مــن العراقي ــل والقي ــود الت ــي تح ــد م ــن التوس ــع

التعليمي ومنها :

 - 9حظر قبول طالب من ير القطاع .

إذ كان يمنع تسجيل أي طالب ال يحمل هوية سكان القطاع ,أو مسجل في هوية أحد والديه ,وهـذا

حرم أبناتنا الذين يسكنون خار الوطن من التمتع بحقهم في التعليم .

 - 1إلغاء كلمة الجنسية.

ومـن أســاليبه الراميـة إلــى تـذويب الهويــة الفلســطين ية أنـه أمــر بشـطب اســتعمال (الجنسـية ) فــي كــل
المعامالت الرسمية واالدارية واالستعاضة عنها بعبا ةر يسكن قطاع ةز .

 - 1تغيير بعض أسماء المدارس.

ألن أسماءها ناقوس يذكرنا بحقوقنا الشرعية ,ومن هذه المدارس مدرسة القدس في رفـح التـي أطلـو

عليه ــا اس ــم بن ــات رف ــح الثانوي ــة ,ومدرس ــة الع ــودة الثانوي ــة الت ــي أطل ــو عليه ــا اس ــم عبس ــان الثانويـ ــة
للبنات,ومدرسة فلسطين الثانوية التي حاول إلغاء اسمها أكثر من م ةر .

 - 4طمس كلمة الجت .

كــي ال تظــل ه ــذه الكلمــة شــبحا يق ــض مضــاجع االحــتالل أم ــر أن تلغــى الكلمــة م ــن كــل الس ــجالت
والمعــامالت الرســمية الحكوميــة ,وبالت ـالي أمــر بعــدم تــدوينها علــى لوحــات اإلعالنــات واإلحصــاءات
والبيانات بدعوى أن التعليم الحكـومي مثلـه كمثـل الصـحة الحكوميـة و يرهمـا مـن الـدوائر الحكوميـة,
فالكل يقدم خدماته للمواطنين كانوا الجئين أم مواطنين مما جعـل لـدى النـاس عـدم اسـتعداد لالنتقـال

إلى مدارس حكومية

 - 1القبول في الصف العاشر:

" األول الثانوي" وهو الصف ير الموجـود فـي مـدارس الوكالـة حيـث تنتهـي فـي العـادة خـدماتها فـي
الصف التاسع (الثالث اإلعدادي ) فقد كان هذا القبول يخضع لعوامل السن ومجموع الدرجات.
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 - 1انتقاص حو المعلم .

لـم يكــن المعلــم مرتـام الــنفس لمعاملتــه وشـعو هر المســتمر بهضــم حقوقـه ,فالســلم الــوظيفي لــه

أقل من أقرانه في الدوائر الحكومية األخرى ,بل إن زمالءه في وكالة الغوث يتقاضون ضعف راتبه,

وجــدول الحصــص  10حصــة أســبوعيا لالبتــدائي ,و11حصــة لالعــدادي ,و14للثــانوي ,وهــذا عبــت
أثقل كاهل المعلم وشكل عائقا أمام استكمال المعلمين لدراستهم الجامعية ,ورفع مستواهم التربوي .

 - 7التعليم في الدوام الثاني من النهار.

أخـذ الــدوام الثـاني مــن النهــار فـي الت ازيــد والتضـخم  ,فبعــد أن كانــت المـدارس كلهــا تقريبـا تعمــل مــن
الس ــاعة الثامنـ ــة حت ــى الواحـ ــدة لفتـ ـ ةر واحـ ــدة ,ب ــدأت أعـ ــداد الط ــالب تـ ــزداد ك ــل عـ ــام وبقي ــت المبـ ــاني

المدرسـية علـى حالهــا دون إضـافة جديـدة ,وان حــدثت إضـافة فهـي ال تفــي بالحاجـة المطلوبـة وهكــذا
أخذت زيادة الطالب في االستمرار يقابلها العجز السنوي في المباني الالزمة باستمرار حتى وصلت

الفصــول التــي تعم ــل بعــد الظهــر ع ــام  9114 9111حــولي  110صــفا وف ــي ظــروف تعليميــة ي ــر

مكتملة .

 - 1نقص تزويد المدارس :

كـان نقصـا كبيـ ار فـي تزويــد المـدارس بـالتجهيزات واللـوازم ووســائل اإليضـام ووسـائل التعلـيم الحديثــة
ممــا جع ــل الطريق ــة التعليمي ــة ف ــي التعل ــيم ظ ــاهرة متخلف ــة ع ــن روم العص ــر ,خلف ــا ع ــن ع ــدم مزاول ــة
األنشطة الرياضية والرسم والفنون و ير ذلك من األنشطة المدرسية .

 - 1مضايقات الكتاب المدرسي:

لقـ ــد حظ ـ ــر المحت ـ ــل اسـ ــتخدام الكت ـ ــاب المدرس ـ ــي فـ ــي س ـ ــنة  9111 17بحج ـ ــة احتوائـ ــه عل ـ ــى مـ ـ ـواد
تحريضـية ضـد إسـرائيل ,وعمـل الحـاكم العســكري للقطـاع علـى اسـتخدام صـالحياته العسـكرية بوقــف

اسـتعمال الكتــاب المدرســي ممــا اضـطر المدرســين إلــى تلخــيص المـواد فــي ك ارســات التالميــذ  ,وفــي
السنة الثانية وافو االحتالل على اسـتخدام بعـض الكتـب مثـل الرياضـيات والعلـوم ,ثـم تشـكلت لجنـة

إسرائيلية لتق أر وتفحص الكتب قبل طباعتهـا وكانـت هـذه اللجنـة توافـو علـى طباعـة وتـدريس بعـض

الكتب وترفض البعض اآلخر .

التهههدخل القهههانوني لالحهههتالل اإلسهههرائيلي وأثهههرل علهههى التعلهههي الفلسهههطيني
(نشوان 111 :9111,ـ )149

لقد حاول االحتالل اإلسرائيلي تطبيو الكثير من األنظمة والقوانين التـي تهـدف إلـى إعاقـة وتعطيـل

التعليم الفلسطيني ومنعه من تحقيو أهدافه ,ومن هذه القوانين ما يلي:
 - 9قوانين خاصة بفرض الرسوم الباهظة على تالميذ المدارس .
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 - 1قوانين تمنع أو تعيو إدخال الكتب المدرسية.

 - 1قوانين تمنع المدارس القائمة حالية من مزاولة العمل إال ب ذن أو ترخيص.
 - 4قوانين وأوامر خاصة ب الو المدارس والجامعات.
 - 1أوامر باالعتقال والقتل .

 - 1قوانين تلزم أولياء األمور بحراسة المدارس والمتسسات التعليمية .
أوال  :القوانين الخاصة حفرض الرسو :
لقــد صــدر األمــر األول عــن قائــد منطق ــة قطــاع ـ ةز بتــاريخ  9171 1 9ويــنص علــى دف ــع

رسوم التعليم بواقع  11شيكال جديدا في المرحلـة االبتدائيـة 41 ,شـيكال  ,فـي المرحلـة اإلعداديـة
 ,و 10شــيكال فــي المرحلــة الثانويــة ,و 9000شــيكال لط ـالب دور المعلمــين والمعلمــات  ,و100
شـيكال للثـانوي المسـائي ,علـى أن يــدفع الطالـب رسـوم تـأخير ( )%90فــي حالـة تـأخ هر عـن دفــع

الرسوم.

ثانيا  :القوانين التي تمنع أو تعيق إدخال الكتب المدرسية:
تهدف هذه القوانين إلى منع استخدام أو إدخال الكتـب المدرسـية والم ارجـع إلـى المـدارس وال

تكـاد تخلــو ســنة د ارســية مـن أوامــر تمنــع هــذه الكتــب باعتبارهـا تتعــارض وسياســة االحــتالل فــي

التعليم والثقافة ,ولعل ما يمكن مالحظته في هذه القـوانين أنهـا تسـتهدف الكتـب الثقافيـة والدينيـة
والتاريخيــة التــي م ــن شــأنها أن تعــزز ال ــروم الوطنيــة والدينيــة ف ــي نفــوس التالميــذ,وتحرمهم م ــن
حقهم في القراءة واالطالع والمعرفة وهو حو مكفول لكافة بني البشر.
ثالثا  :القوانين التي تمنع المدارس من مزاولة عملها :
إنـه ألمــر مســتغرب جـدا أن تقــرر ســلطات االحـتالل منــع المــدارس القائمـة قبلــه مــن مزاولــة

عملهـا فـي تعلــيم األطفـال الفلســطينيين  ,فقـد صــدر عـن القـائم بأعمــال قائـد منطقــة ـ ةز وشــمال

س ــيناء بت ــاريخ  9110 1 9تم ــنح بموجبـ ــه م ــدارس الغ ــوث ,وعـ ــددها ( )911مدرس ــة وكلي ــة ـ ـ ةز
واألزهر والنصر اإلسالمية تصريحا بمزاولة التعليم ينتهي مفعوله بتاريخ  1تموز ()9119 7 1

وعلى المدارس المذكورة الحصول على رخصة سنوية قبل االستمرار في مزاولة التعليم .

ويتضـح أن مثـل هـذه األوامـر تهـدف إلـى إعاقـة التعلـيم الفلسـطيني وقتـل كافـة الفـرص التعليميـة

واعاقته ــا مـ ــن خ ــالل الـ ــدخول ف ــي إج ـ ـراءات تحف ــظ لالحـ ــتالل الح ــو فـ ــي من ــع هـ ــذه المتسسـ ــات
التعليمية من التعليم من جهة أخرى.

راحعا  :القوانين المتعلقة حإغالق المؤسسات التعليمية :
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إن السـمة األكثــر وضــوحا فـي الممارســات اإلس ـرائيلية زمــن االحـتالل هــي إ ــالو المــدارس

والمعاهــد والجامع ــات والكليــات بكاف ــة مراحلهــا التعليمي ــة ,وق ــد كانــت ه ــذه اإلج ـراءات تس ــتند ف ــي

ظاهرهـ ــا إلـ ــى منـ ــع المظ ـ ــاهرات وحفـ ــظ النظـ ــام وه ـ ــي فـ ــي باطنهـ ــا إل ـ ــى تعطيـ ــل انـ ــدفاع الش ـ ــعب

الفلسطيني نحو التعليم .

خامسا :أوامر القتل واالعتقال :
لقد واجه الشعب الفلسطيني أشرس صنوف االحتالل واالستعمار في العصـر الحـديث ,فقـد

اتسـم االحـتالل اإلسـرائيلي بالقسـوة والتعـذيب واالعتقـال والقتـل والعقـاب الجمـاعي ,وكـان هـذا واضـحا

ضد الطلبة والمعلمين حيث استشهد الكثير م نهم واعتقل وعـذب اآلالف ,وحـرم طلبـة الجامعـات مـن
الســفر خــار الــبالد ,وفصــل الكثي ــر مــن المعلمــين  ,ومنــع الكثيــر م ــنهم مــن العمــل داخــل األ ارض ــي

المحتلة ,وتم طرد كثير من أساتذة الجامعات,حيث كان المستهدف بالدرجة األولى الطبقة المتعلمة.
سادسا :قوانين تلز أولياء األمور والمعلمين ححراسة المدارس :

لق ــد ص ــدر ع ــن (اس ــحو س ــيغب) قائ ــد منطق ــة قط ــاع ـ ـ ةز األم ــر رق ــم ( )191بش ــأن حمايـ ــة

متسسات التعليم وقد جاء في هذا األمر ما يلي :

 - 9يقصــد بالحماي ــة التــدريبات والتمش ــيطات والح ارســة وك ــل عم ــل آخــر ي ــرى المســئول أن ــه ض ــروري
لحماية متسسات التعليم .

 - 1يجــوز للم ســئول أن يفــرض واجــب الحمايــة علــى تالمي ــذ المدرســة ممــن أتم ـوا السادســة عش ـ ةر م ــن
العمر وعلى أولياء األمور ومدير المدرسة والمعلمين .

 - 1على مدير المدرسة أن يبلغ السلطات عن أسماء المكلفين بالحراسة .

 - 4كل من يتخلف عن أداء الواجـب المفـروض عليـه بحكـم هـذا األمـر أو عـدم تنفيـذه ,يعاقـب بـدفع
رامة قدرها ألف لي ةر .

ويشير الدكتور علي حبايب من خالل ورقة عمل قـدمها لمـتتمر فـي جامعـة النجـام الوطنيـة بعنـوان

مشاكل التعليم الفلسطيني

أهم المشاكل التعليمية التي أشار إليها (د.علي حبايب)

 - 9التكلفة المالية:

حيـث االعتمــاد األساســي عل ـي التمويــل الحكــومي  ,وارتفــاع كلفــة إنشــاء المبــاني المدرســية ,وتحمــل
السـلطة القســط األكبــر مـن التكــاليف حيــث تــوم بـدفع رواتــب المــوظفين وتسـاهم فــي وضــع المنهــا

وبناء المدارس.
 - 1المناهج :
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أ  -استخدام المحاض ةر والتلقين بشكل أساسي كطريقة تعليمية.

ب  -قلت النشاطات الالمنهجية.

 -نقص في استخدام وسائل التعليم الحديثة.

 - 1التقصير من المجتمع المحلي ومن أولياء األمور

أن بعض األسر ال تقوم بواجباتها الصحية اتجاه أبنائها واتجاه المدرسة وال تراعي الظروف الدراسية

أو النفسية فجهل الوالدين ونظرتهم الخاطئة إلي التعلـيم ودو هر قـد يتديـان إلـي عـدم االهتمـام باألبنـاء

ودراساتهم ,حيث ينعكس ذلك سلبيا علي تحصيلهم الدراسي.

 - 4التسرب

ومـن األسـباب المحتملـة للتسـرب عوامـل اقتصـادية ونفـور مـن الجـو المدرسـي وسـوء الحالـة الصـحية

والتخلـف والرســوب المتكـرر وازدحــام الصـفوف وانشــغال التالميــذ بأعبـاء خــار المدرسـة ونقــص فــي

المعلمين األكفاء وعدم وجود وسائل تعليمية.

 - 1المصادر البشرية (المعلمون)

حيـث يعـيا المعلمـون حيـاتهم بشـكل نمطـي رتيـب يسـيرون فـي طريـو محـدودة ويبـدءون العمـل فـي

وقت ثابت ويقضون وقتهم في مكان واحد ويلتقون بالمدير في أوقات قليلة ويقضـون معظـم حيـاتهم

فـي مدرسـة واحـدة وهـم محــافظون يرفضـون التغيـر الـذي يترتـب عليــه واجبـات علميـة جديـدة وارتفــاع

مستوي المعيشة وقلة الرواتب وقلة الوسائل التعليمية الحديثة كل ذلك أثر سلبا علي المعلمين.

 - 1المباني والمرافو المدرسية

االزدحام في الغرف الصفية ونقص في المختبرات والمشا ل ونقص في المالعب والمكتبات ونقص

في رف الكمبيوتر كما أن الميزانيات ال تسمح بشراء وسائل متطو ةر وتوفير مختبرات مناسبة.

 - 7مشاكل أخري

النظ ــام الم ــزدو (نظـ ــام الفت ــرتين) ,الصـ ــفوف المجمع ــة ,الترفيـ ــع التلق ــائي ,الحصـ ــص المق ــر ةر لمعلـ ــم

المرحلة ,الوقت المخصص للحصة.

أه التوصيات التي جاءت في مؤتمر(التعلي في فلسطين):
~ ~ 74

بعن ـوان  :اس ــتجابة الحاض ــر واستش ـراف المس ــتقبل وال ــذي عقــد ف ــي مديري ــة التربيــة والتعل ــيم بالخلي ــل
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 - 9بروز مشكالت تربوية في التعليم المدرسي تعزي لعدة أسباب منها:
 -نظ ةر المجتمع إلي المعلم ومكانته.

 -تراجع دور األس ةر عن دورها الطبيعي في التربية.

 الوضع االقتصادي والعوامل التي تتثر في الدو ةر الطبيعية لعملية التعلم. القوانين الوزارية الغير واضحة المتعلقة بالطلبة والمعلمين. التكنولوجيا الغير مراقبة وأضرارها علي األجيال. -االحتالل واف ارزاته علي التربية والتعليم.

 - 1تشـ ـكيل مجلـ ــس ترب ــوي عـ ــل مس ــتوي المديريـ ــة ،ومش ــاركة كـ ــل م ــن األكـ ــاديميين وأولي ــاء األمـ ــور
ومديرية التربية وباقي متسسات المجتمع المحلي لمتابعة قضايا التعليم ومعالجتها.

 - 1ضرورة إنشاء وحدات ا لجودة في مديريات التربية لترتقي بالعملية التعليمية.

 - 4إعادة النظر في البرامج التدريبية التي تقدمها و ازرة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم من
حيث الجوهر والمحتوي واألهداف التي تحققها هذه البرامج إضافة إلي ضرو ةر تحديد االحتياجات.

 - 1إعادة النظر في المدربين ومـتهالتهم ومهـاراتهم التدريبيـة مـن ناحيـة وآليـات اختيـارهم مـن ناحيـة
آخري.

 - 1تخفيف العبء عن الصفوف الثالثة األولي في المرحلة األساسية من حيث الكم والمحتوي.

 - 7عـدم قبـول أي شــكوى فـي م اركــز الشـرطة بحــو المعلمـين ومــدراء المـدارس إال بعــد مرورهـا علــي
مديرية التربية والتعليم.

 - 1تكـاتف جهـود المتسسـات التربويـة إلعـادة هيبــة المعلـم والمدرسـة وضـرو ةر وضـع قـوانين صــارمة
للمحافظة علي المعلمين ومكانتهم.

 - 1العم ــل علـ ــي ت ــوفير األمـ ــن واألم ــان المدرسـ ــي للمـ ــدارس م ــن خـ ــالل خط ــة مدروسـ ــة واسـ ــتراتجية
واضحة بالتشارك مع المجتمع المحلي.

 - 90تقيـيم المنـاهج الد ارسـية واصـالحها لكثـرة المشـاكل بهـا وذلـك بعـد مـرور أكثـر مـن عشـر سـنوات
علي تأليفها.

- 99ضـرو ةر خلـو إعـالم ضـروري هـادف يكـرس نفسـه للقضـايا التربويـة وخاصـة بمـا يتعلـو بالعمليـة
التعليمية وتكاملية األدوار بين المدرسة واألسرة.

 - 91العم ـ ــل عل ـ ــي تفعي ـ ــل دور متسسـ ـ ــات المجتم ـ ــع المحل ـ ــي والمـ ـ ــدني وتعزي ـ ــز تحم ـ ــل مسـ ـ ــتولياتها
االجتماعية والتربوية نحو التعليم.

~ ~ 75

مهؤتمر تح سههين نوعيههة التعلههي فهي محاح ه اللغههة العرحيةجواللغههة االنجليزيههة
والعلو والرياضيات 1090/1/97
نظمـت مديريـة التربيـة والتعلـيم فـي جنـين بالتعـاون مـع الجامعـة العربيـة األمريكيـة يــوم 1090 1 97

مــتتم ار تربويــا بعنـ ـوان " تحســين نوعي ــة التعلــيم ف ــي مباحــث اللغ ــة العربيــة واللغ ــة االنجليزيــة والعل ــوم
والرياضــيات " عقــد فــي حــرم الجامعــة األمريكيــة برعايــة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية,حيث قــدم
ثالثون ورقة بحثية تم اعتماد تسع منها بعد تحكيمها من قبل لجنة علمية متلفـة مـن مديريـة التربيـة

والتعليم والجامعة العربية األمريكية.
أهداف المؤتمر

 - 9عرض ومناق شة أبحاث ودراسات عامة تسهم في تحسين نوعية التعليم والتعلم
 - 1عرض نماذ متنوعة من أساليب واستراتيجيات التدريس الحديثة .

 - 1تشخيص واقع التعليم والتعلم بهدف تطوي هر والتوصل إلى أنجح األساليب في تقويم أداء الطلبة.
 - 4توظيـف أسـئلة ومناقشـات الحضــور وأفكـارهم ال تربويـة المنبثقـة مــن واقـع الممارسـات العمليـة فــي
التعليم .

 - 1تعزيــز الش ـراكة مــا بــين و از ةر التربيــة والتعل ــيم العــالي والجامعــات الفلســطينية مــن خــالل مش ــاركة
الخبرات التربوية الفنية لدى الطرفين .

 - 1توظيف التكنولوجيا لتحقيو جودة في التعليم .

 - 7التوصل إلى توصيات ومقترحات تسهم في تحسين نوعية التعليم والتعلم .
توصيات المؤتمر
 - 9حث المعلمين على إجراء أبحاث إجرائيـة وتطـوير مهـارات التقـويم الـذاتي لـديهم واعطـاء فرصـة
للمشاركة التبادلية بين زمالء التخصص وتبادل الخبرات من خالل تدريب األقران .

 - 1تكثيف الدورات وورا العمل لمعلمي ال تخصص لتطوير أدائهم أثناء الخدمة وتسهيل االتصال
والتواصـل بــين المعلمــين مــن خــالل أنديــة ,جمعيـات,أو مواقــع خاصــة علــى شــبكة االنترنــت إلج ـراء

األبحاث وتبادل الخبرات .

 - 4ربــط أوليــاء األمــور بالمــدارس والجامعــات وتعميــو أدوارهــم فــي متابعــة شــتون أوالدهــم مــن أجــل
العمل على تحقيو األهداف التعليمية والتربوية.

تعزيز التعلم الذاتي لدى الطلبة وتجنب التلقين على اعتبار أن الطالب هو محور العملية التعليمية

ومراعاة ذلك في تصميم المناهج الدراسية.

~ ~ 76

 - 1وضـع خطــة شــاملة لنشــر ثقافــة التعلــيم االلكترونــي واالنترنــت فــي فلســطين للمعلمــين والطــالب
وبمشـاركة ف اعلـة مـن قبـل و از ةر التربيـة والتعلـيم العـالي للعمـل علـى تأسـيس مكتبـة الكترونيـة للمنــاهج
الفلسطينية .

 - 1إجراء دراسات وأبحاث تربوية حول :

 أثر استخدام التعليم االلكتروني على دور المعلم داخل المدرسة . -أثر استخدام التعليم االلكتروني على الطالب اجتماعيا وصحيا .

 -أثر استخدام التعليم االلكتروني على تعلم الطالب  :عقليا ووجدانيا ونفسحركيا.

 -هل يختلف تأثير التعليم االلكتروني على تعلم الطالب باختالف المبحث والمناهج

 - 7ضرو ةر أن يقوم معلـم الرياضـيات بالتأمـل المسـتمر لممارسـاته التدريسـية لمـا لـذلك مـن أثـر علـى
نموه المهني .

 - 1تفعي ــل اسـ ــتخدام الحاسـ ــوب فـ ــي التـ ــدريس ,مـ ــن خـ ــالل اسـ ــتخدام أسـ ــاليب واسـ ــتراتيجيات حديثـ ــة
ومتنوعة ,واجراء تجارب علمية مخبرية يتعذر إجراتها في المدرسة .

 - 1ضـرو ةر تكامـل وانســجام أدوار كـل مــن المدرسـة ,واألس ـرة ,والمجتمـع ,والمنــاهج ,والخطـط والمعلــم
في تعليم الطالب.

 - 90ضرورة إعداد وتأهيل معلم متميـز يمتلـك الكفايـات العلميـة والمهنيـة ,بمعنـى أن يمتلـك المعرفـة
العلمية وكيفية الوصول إليها,كما يمتلك مهارات التدريس العامة من تخطيط ,وتنفيذ,وتقويم.

 - 99التفكير الجاد في جعل المدرسة عنصر جذب للطالب,يحبها وتحبه .

 - 91جذب الطلبة دون المعدالت المرتفعة في الثانوية العامة ليدرسوا ليصبحوا معلمين .
 - 91تقنين تنقالت المعلمين من مدرسة ألخرى .

 - 94يواجه التعليم التقليدي أربع معيقات تتمثل في :

 -عدم اإلتقان ,النسيان ,الفهم الوهمي أو المغلوط ,المعرفة الكامنة .

 - 91إعــادة النظــر فــي قضــية ربــط األدب العربــي بــالزمن أو الدولــة أو الحكــم ,ويحبــذ ربــط تــدريس
األدب العربي بالفنون األدبية .

 - 91تشجيع البحوث اإلجرائية حول فهم المقروء .

 - 97توظيف نتائج وتوصيات رسائل الماجستير التربوية .

 - 91تشــكيل مجلــس موحــد يضــم عمــداء كليــات التربيــة فــي الجامعــات الفلســطينية ومــديري التربيــة
والتعليم في محافظات الوطن .

 - 91السمام للمعلمين بعرض تجاربهم الناجحة في جلسات المتتمرات التربوية القادمة
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كمـا وحـذر مـدير عـام اإلشـراف التربـوي لـو از ةر التربيــة والتعلـيم األسـتاذ ثـروت زيـد مـن المخـاطر التــي
تتهدد التعليم في فلسطين حيث قال  :التعليم في خطر إذا لم نسارع إلنقاذ العملية التعليمية  ،داعيا
إلـى ثـو ةر فـي التعلـيم تسـتخدم جميـع تقنيـات التعلـيم الموازنـة ومشـددا علـى أهميـة تطـوير اإلنصـاالت
والفيــديو كــونفرس ف ــي متسســات التعلــيم لت ــتمكن مــن التكام ــل مــع التكنولوجيــا الجدي ــدة  ،مــن جانب ــه
اعتبر دكتور سامي عدوان أستاذ التربية في جامعة بيت لحم أن مستولية تأهيل المعلمين واكسابهم
القدرة على التعامل مع التكنولوجيا تقع علـى كاهـل الجامعـات ،كمـا واعتبـر األسـتاذ وحيـد جبـران أن
العمليــة التعليميــة لــم ترتــو إلــى المســتوى المطل ــوب وقــال :ال بــد أن يكــون للمعلــم فلســفة لهــا عالق ــة
بمنظومــة الق ــيم محم ــال المس ــتولية للمعلم ــين ال ــذين يحص ــلون عل ــى الت ــدريب ولك ــنهم ال يطبق ــون م ــا
تتدربوا عليه لسهولة العودة إلى األساليب التقليدية ( مقال عن اإلنترنت بعنوان فلسطين في خطر
 ،نشر في . ) 1001- 91- 19
وأشـ ــارت اليونيسـ ــيف فـ ــي بيـ ــان مكت ـ ــوب بتـ ــاريخ األربعـ ــاء  1090- 1- 91أن التعلـ ــيم فـ ــي األ ارض ـ ــي
الفلسـطي نية يمــر بأزمـة حقيقيــة  ،فهنـاك فقــط كميـة محــدودة مـن م ـواد البنـاء والل ـوازم التـي تــدخل ـ ةز
بسـبب الحصــار  ،يضــاف إليهــا تنــامي أعــداد الطلبــة يزيــد مــن تفــاقم نظــام التعلــيم الــذي يعــاني مــن
الضغوط أصال ويعمل بنظام االعتماد على المناوبتين ،وأوضحت أن  %11من المدارس الحكومية
 ،وم ـا يص ــل إل ــى  %10م ــن م ــدارس األون ــروا تعمــل بنظ ــام المن ــاوبتين وه ــذا يجب ــر الم ــدارس عل ــى
تقليص وقت الحصص بحوالي الثلث والتخلي عن األنشطة الالصفية وأشارت اليونيسيف أن هناك
حاج ــة لبن ــاء  901مدرس ــة حكومي ــة جدي ــدة  ،و األون ــروا س ــتحتا إل ــى  900مدرس ــة إض ــافية خ ــالل
الس ــنوات الخمـ ــس المق بل ــة السـ ــتيعاب الطـ ــالب (مق ــال عـ ــن اإلنترن ــت نشـ ــر بتـ ــاريخ )1090- 1- 91
المصدر قدس برس .
ويشير الباحث إلى بعض األمثلة حول بعض األزمات التعليمـة فـي مـدراس محافظـات ـ ةز  ،والتـي
تمثلت في التالي:
 - 9التسرب الطالبي من المدارس  ،ويعزو د .كمال عالونة إلى أن أسباب التسرب قد ترجع إلى
عوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية وعوامل جغرافية وعوامل نفسية وأمراض مزمنة أو طارئة.
 - 1مشاكل شهادة الثانويـة العامـة  ،ويرجـع السـبب إلـى قلـة اإلرشـاد المدرسـي  ،وعـدم معرفـة الطلبـة
كيفية الدراسة الفعالة والخوف من االمتحانات والرسوب أو المعدل المتدني .
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ويشير الباحث ومن خالل عمله في المدارس أن هناك مجموعة من األزمات كان من أهمها:
 - 9االنقسام الفلسطيني ونتائجه واضراب كثير من المعلمين  ،وتعيين معلمين ير متهلين .
 - 1االعتـداءات اإلسـرائيلية المسـتم ةر علـى محافظـات ـ ةز وقصـف البيـوت والمتسسـات المدنيـة ممـا
يـتدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى تعــرض حيــاة الطلبــة للخطــر وبالتــالي تــرك المدرســة والعــودة إلــى
البيت .
 - 1التحــزب السياســي لكثيــر م ــن الطلبــة وخاصــة ف ــي المرحلــة الثانويــة حيــث ي ــتدي فــي كثيــر م ــن
األحيان إلى االشتباكات بين الطلبة .
 - 4الفقر وعدم توفير مستلزمات المدرسة للطلبة .
 - 1كثافـة الفصـول الطالبيـة مرتفعـة جـدا حيـث تصـل األعـداد أحيانـا داخـل رفـة الفصـل إلــى 10
طالبا
 - 1ضعف القراءة والكتابة عند كثير من الطلبة .
 - 7صعوبة المناهج وتزاحمها .
 - 1عــدم مقــد ةر األه ــالي علــى مســاعدة أبن ــائهم فــي الد ارس ــة لصــعوبة المنهــا وخاص ــة بعــد المرحل ــة
الدنيا.
 - 1الشغب واثارة الفوضى والصراا المتعمد عند كثير من الطلبة في بعض المدارس .
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الفصل الثال
الدراسات والححو الساحقة
* الدراسات المحلية
* الدراسات العرحية
* الدراسات األجنحية
* تعقيب علي الدراسات الساحقة
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الفصل الثال
مقدمة
يتناول هذا الفصل مجموعة من الدراسات والتي تم تصنيفها إلى ثالث أنواع هي :
 - 1الدراسات المحلية
 - 2الدراسات العربية
 - 3الدراسات األجنبية
وفيما يلي تناول هذه الدراسات ,ومن ثم التعقيب عليها واظهار مدى التشابه واالختالف بينها وبين
الدراسة الحالية:
أوال :الدراسات المحلية
 - 1دراسة عحد العال (:)2002
وهي حعنوان " :أساليب إدارة األزمات لهدى مهديري المهدارس الحكوميهة فهي محافظهات غهزة
وعالقتها حالتخطيط االستراتيجي".
وهدفت الدراسة إلى التعـرف إلـى أسـاليب إدا ةر األزمـات لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي
محافظات ةز وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي المدرسي ,وكذلك الكشف عـن أثـر كـل مـن (الجـنس
 ،المتهــل العلمــي ،ســنوات الخدمــة ،المرحلــة التعليميــة ،المنطقــة التعليميــة) فــي متوســط تقــديرات
مديري المدارس الحكومية في محافظات ةز لمدى ممارستهم للتخطيط االستراتيجي المدرسي.
وتكونـ ــت عينـ ــة الد ارسـ ــة م ـ ــن جميـ ــع أف ـ ـراد المجتم ـ ــع األصـ ــلي مـ ــن م ـ ــديري المـ ــدارس الحكوميـ ــة ف ـ ــي
محافظــات ـ ـ ةز والب ــالغ عــددهم ( )383م ــدي ار وم ــدي ةر واس ــتجاب مــنهم ( )333م ــدي ار وم ــدي ةر بنس ــبة
( )2229%من المجتمع األصلي لعينة الدراسة ،واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي ,وأعـد
الباحث استبانتين :األولى خاصة بأساليب إدا ةر األزمـات وشـملت ( )34فقـ ةر والثانيـة خاصـة بمـدى
ممارسة التخطيط االستراتيجي المدرسي وتكونت من ( )28فقرة.
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 يمـارس مـديرو المـدارس أســاليب االحتـواء والتعـاون والمواجهــة والتخطـيط االسـتراتيجي فــي إدا ةراألزمة بنسبة تزيد عن (.)80%
 توجد عالقة ارتباطية موجبة بين أساليب إدا ةر األزمات المدرسية والتخطيط االستراتيجي. توجد عالقة ارتباطية سالبة بين أسلوب الهروب والتخطيط االستراتيجي المدرسي.وقد أوصت الدراسة بما يلي:
 عقد دورات تدريبية لمديري المدارس تتعلو بالتخطيط االستراتيجي. توفير الكوادر البشرية إلعداد الخطط لمواجهة األزمات المحتملة. إنشاء فريو إلدا ةر األزمات المدرسية. - 2دراسة صقر (:)2002
وهي حعنوان :درجة توافر مهارات إدارة األزمات لمديري مدارس وكالة الغو حغزة وسحل
تنميتها.
وهدفت الدراسة إلي الكشف عن أهم المهارات الالزمة لمديري المدارس إلدا ةر األزمات
والتعـرف إلـى درجــة تقـديراتهم إلدا ةر األزمــات ,والكشـف عـن الفــروو بـين متوســطات تقـديراتهم طبقــا
لمتغيرات (الجنس,سنوات الخدمة,المتهل  ,المرحلـة الد ارسـية ) ,و معرفـة سـبل تنميـة مهـاراتهم إلدا ةر
األزمــات ،واس ــتخدم الباحــث الم ــنهج الوصــفي التحليل ــي ،وتكــون مجتم ــع الد ارســة م ــن جميــع م ــديري
مــدارس وكالــة الغ ــوث الدوليــة بقط ــاع ـزة ,حي ــث بلــغ مجتم ــع الد ارســة ( )221م ــدي ار وذلــك حس ــب
إحص ــائية دائـ ـ ةر التربيـ ــة والتعل ــيم بوكالـ ــة الغ ــوث للع ــام الد ارسـ ــي ( ,)2002- 2008وتمثل ــت عينـ ــة
الدراسة في جميع أفراد المجتمع األصلي وقد تم إجراء التحليل اإلحصائي على ( )204استبانه من
أصل (.)221
وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها:
 تتوفر مهارات إدا ةر األزمات لمديري مدارس وكالة الغوث بشكل كبير وفعال. ال توج ــد ف ــروو ذات دالل ــة إحصـ ــائية ب ــين متوس ــطات تق ــديرات أف ـ ـراد العين ــة ح ــول درج ــة ت ـ ـوافرمهارات إدا ةر األزمات لمديري مدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغير (الجنس ,المتهل ,المرحلة
الدراسية ,سنوات الخدمة).
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وقد أوصت الدراسة حعدة توصيات أهمها:
 ضرورة وجود أرشيف معلومات يتضمن األزمات التي تحدث في المدرسة وكيفية التعامل معها. توفير برامج ودورات تدريبية كافية للمدربين في مجال إدا ةر األزمات. االستعانة بالخبراء والمتخصصين من خار المدرسة في معالجة األزمات. عمل دورات متخصصة للعاملين. عقد متتمرات علمية سنوية في إدا ةر األزمات. - 3دراسة عودة (:)2008
وهى حعنوان" :واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعلي العالي حقطاع غزة".
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلي أ نواع األزمات والمخاطر اإلدارية التي مـن الممكـن تتعـرض لهـا
متسسـات التعلـيم العــالي ,والتعـرف علــى أسـاليب إدا ةر األزمــات التـي اســتخدمتها الجامعـة اإلســالمية
وم ــدي فعاليـ ــة اإلمكان ــات البشـ ــرية المت ــوف ةر فـ ــي الجامع ــة مـ ــن حي ــث قـ ــدرتها عل ــى مواجهـ ــة األزمـ ــات
وادارتها ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,وكانـت األداة هـي االسـتبانة وكانـت عينـة
الد ارسـ ــة عش ـ ـوائية طبقي ـ ــة بنسـ ــبة ( )%23مـ ــن الع ـ ــاملين فـ ــي الجامعـ ــة م ـ ــن المـ ــوظفين األك ـ ــاديميين
واإلداريين.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 التزام الجامعة بعمليـة التخطـيط إلدا ةر األزمـة التـي تـتثر بصـو ةر معنويـة علـى قـد ةر الجامعـة علـىإدارة األزمات ,حيث األثر الفعال للتخطيط في إدا ةر األزمة قبل وقوعها.
 التزام الجامعة بالمراجعة وتقييم النتائج. اهتمام الجامعة بعملية االتصاالت بما لها من دور عظيم يساهم في إدا ةر األزمات. أهمية المعلومات لدى فريو إدا ةر األزمات وقربها من متخذي القرار.وأوصت الدارسة بما يلي:
 إنشاء وحدة إدارية مستقلة إلدا ةر األزمات. تكوين فريو إدا ةر األزمات من موظفين مدربين ومتخصصـين وعلـى جاهزيـة عاليـة لمواجهـة أيأزمة في أي وقت.
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دراسة حمدونة (: )2002
وهى حعنوان :ممارسة مدير المدرسة الثانوية لمهارة إدارة األزمات في محافظة غزة.
وهـدفت هـذه الدارسـة إلـى التعـرف علـى ممارسـة مـدير المدرسـة الثانويـة لمهـا ةر إدا ةر األزمـات ومعرفـة
الممارسـات اإلداريـة التـي يتبعهـا مــديرو المـدارس الثانويـة فـي إدا ةر األزمــات فـي محافظـة ـزة ،وقــد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,وأداته هي استبانه مكونة من ( )20فق ةر وتكونت العينة
ومدير تابعين لمديرية زة.
ة
من جميع مديري المدارس الثانوية في محافظة ةز وعددهم  32مدي ارً
ولقــد أظهــرت الدارس ــة أن مــديري المــدارس الثانوي ــة الحكوميــة يمارســون مه ــا ةر إدا ةر األزمــات بش ــكل
فعال ,ولديهم االستعداد بدرجة كبيرة لممارسة مهارة إدارة األزمات داخل مدارسهم.
لقــد أوص ــت الد ارســة بـ ـأن يــتم زي ــارات بــين م ــديري المــدارس لالس ــتفادة مــن بعض ــهم الــبعض وانش ــاء
صـندوو للشــكاوى للتعـرف علــى مـا يقلقهــم ,وضـرو ةر تــوفير دورات تدريبيـة للمــدربين فـي مجــال إدا ةر
األزمات.
ثانيا :الدراسات العرحية:
 .1دراسة الزاملي وآخرون (:)2009
وهى حعنوان" :األزمات المدرسية وأساليب التعامل معها في سلطنة عمان".
وهـدفت الد ارسـة إلــى الكشـف عــن األزمـات المدرســية التـي تتعـرض لهــا مـدراس الســلطنة كمـا حــددها
مديروها ,وعلى األساليب التي يستخدمونها للتعامل مـع تلـك األزمـات (إبـال الـدفاع المـدني  -إبـال
الشرطة  -إبال المتسسات الصحية  -إبال عائلة الطالب).
وقد استخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي ,وتـم تطـوير أداة تتضـمن ( )20فقـ ةر تمثـل األزمـات
المدرسية وتم تطبيقها على عينة البحث المكونة من ( )293مدير مدرسة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 أن األزمات المتعلقة بالطالب حازت المرتبة األولى تليها األزمات المتعلقة باإلدارة ,ثـم األزمـاتالمتعلقة بالمعلم ,وأخي ار األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلى.
 أم ـ ـ ــا بالنسـ ـ ـ ــبة لأس ـ ـ ــاليب التـ ـ ـ ــي يس ـ ـ ــتخدمها المـ ـ ـ ــديرون ف ـ ـ ــي مواجهـ ـ ـ ــة األزم ـ ـ ــات علـ ـ ـ ــى مسـ ـ ـ ــتوىالمدرس ــة،فهناك ض ــعف فـ ــي ق ــد ةر الم ــديرين علـ ــى ح ــل األزم ــات علـ ــى مس ــتوى المدرس ــة إال فـ ــي
حاالت قليلة.
~ ~ 84

 .2دراسة اليحيوى (:)2002
وهههى حعنههوان" :إدارة األزمههات فههي المههدارس المتوسههطة الحكوميههة للحنههات فههي المدينههة
المنورة".
وهـدفت الد ارســة إلـى التعــرف علـى مــدى ممارسـة المــديرات لعمليـات إدا ةر األزمــات فـي المنهجيــة
العملية حسب آراء أفراد عينة الدراسة في المـدارس المتوسـطة الحكوميـة للبنـات فـي المدينـة المنـورة,
وقد استخدمت الباحثة المـنهج الوصـفي المسـحي وأداتـه االسـتبانة واشـتملت العينـة علـى جميـع أفـراد
المجتمـع األصــلي مــن المــديرات والـوكيالت والمعلمــات الالت ـي يشــكلن فريـو األزمــات فــي المــدارس,
وعددهم  422مدي ةر ووكيلة ومعلمة ,استجاب منهن  442أي بنسـبة  %82مـن المجتمـع األصـلي
ألفراد العينة.
 وأظهرت الدراسة أن المديرات يمارسن عمليات إدا ةر األزمات بدرجة متوسطة. بينــت الد ارســة وجــود ف ــروو ذات داللــة إحصــائية بــين آراء الم ــديرات والمعلمــات حــول ممارس ــةالمديرات لعمليات إدا ةر األزمات لصالح المديرات.
وأوصت الباحثة المديرات بضرو ةر إتباع ما يلي في إدا ةر األزمات:
 التخطـيط لأزمــات :حيــث يجــب علــى مــديرات المــدارس اتخــاذ إج ـراءات الوقايــة المناســبة لمنــعمسببات األزمات والحد من آثارها السلبية.
 التنظيم لأزمات :حيث يجب على المديرات التنسيو والتكامل بين الجهود المختلفة إلدا ةر األزمةعن طريو تحديد العمل والمهام الموجه لكل عضو بفريو معالجة األزمات.
 التوجيـه فــي األزمـات :يجــب علـى المــديرات تزويــد المعلمـات األعضــاء بفريـو مواجهــة األزمــاتبالتدريبات والتعليمات الالزمة لكيفية التعامل مع األزمات.
 .3دراسة الشريدى واألعرجى (:)2004
وهى حعنوان" :إدارة األزمات كما يراها متخذي القرار في المدارس الثانوية".
وهـدفت هـذه الد ارسـة للتعـرف علـى طبيعـة عمليـات اتخـاذ القـ اررات باتجـاه األزمـات الوظيفيـة
فـي المــدارس الثانويــة باع تبــار أن األزمــات تعتبــر مـن األمــور المتكــر ةر وهــذا يتطلــب قــدرات خاصــة
وتقني ــات يـ ــر اعتيادي ــة أي علـ ــى درجـ ــة عالي ــة مـ ــن الدقـ ــة ف ــي تنفيـ ــذ وصـ ــيا ة ه ــذه القـ ــدرات ,وقـ ــد
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اس ــتخدمت الد ارس ــة الم ــنهج المي ــداني لجم ــع المعلوم ــات الالزم ــة حي ــث ت ــم اختي ــار م ــديري المـ ــدارس
الثانوية لمدينة اربد وعددهم  82مدي ار  ,وأعد الباحث استبانه مكونة من ثالثة أبعاد.
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة بين مستويات الجاهزية التخاذ الق اررات في ظروف األزمات
وبين مستويات الوقاية إزاء األزمات من جهة أخرى.
وأشـارت النتـائج إلــى الـتحكم فـي العالقــات بـين مســتويات العالقـة الوقائيـة والعالجيــة والسـيط ةر علــى
المعوقات بأنواعها يرفع مستويات مراحل القد ةر على التعامل مع األزمات المدرسية من خالل اتخاذ
ق اررات كافية ومتكافئة.
وأوصــت الد ارس ــة ب ــالتخطيط المس ــبو إلدا ةر األزم ــة قب ــل وقوعه ــا وض ــرو ةر تبن ــى المن ــاهج الوقائي ــة
والعالجية في إدارة األزمات وضرورة األخذ بعين االعتبار العوامل البيئية في التعامل مع األزمات.
 .4دراسة الفزارى(:)2003
وهى حعنوان" :تطوير إدارة األزمات في المدارس اإلعدادية والثانوية حسلطنة عمان".
وهــدفت الد ارســة إلــى التعــرف إلــى أن ـواع األزمــات التــي يواجههــا مــديري ومســاعدي مــديري المــدارس
اإلعداديـة والثا نويــة بسـلطنة عمــان ,وكــذلك التعـرف إلــى اإلج ـراءات المسـتخدمة إلدا ةر تلــك األزمــات
من وجهة نظرهم وتحديد إذا كان هنـاك فـروو ذات داللـة إحصـائية وفـو للمسـمى الـوظيفي والجـنس
والمرحلـة الد ارسـية والخب ـ ةر والمنطقـة التعليميــة ووضـع اقت ارحــات لتطـوير إدا ةر األزمــات ،وقـد اســتخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,وأعـد الباحـث اسـتبانه مـن ( )22فقـ ةر طبقـت علـى عينـة الد ارسـة
المكونـ ــة م ـ ــن ( )198م ـ ــن مـ ــديري الم ـ ــدارس اإلعدادي ـ ــة والثانويـ ــة و( )230م ـ ــن مس ـ ــاعدي م ـ ــديري
المدارس اإلعدادية والثانوية بسلطنة عمان.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 إن تق ــديرات أفـ ـراد العينـ ــة عل ــى األبعـ ــاد الخمس ــة ألن ـ ـواع األزم ــات واإلج ـ ـراءات المس ــتخدمة لـ ــدىمديري المدارس اإلعدادية والثانويـة ومسـاعديهم بسـلطنة عمـان ,وتراوحـت بـين المتوسـطة ودون
المتوســطة حيــث حصــلت المكون ــات المتعلقــة بأزمــات بــين المعلم ــين والطــالب وأزمــات ص ــحية
وأزمات مرافو بتقدير متوسط.
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 توجـد فـروو دالـة إحصـائيا عنـد المسـتوى ( )0203بـين متوسـطات تقـديرات عينـة الد ارسـة تعــزىلمتغيـر المســمى الـوظيفي فــي ثالثـة أبعــاد مـن أبعــاد االسـتبانة وه ـي :أزمـات طبيعيــة ز أزمــات
صحية ز إجراءات مستخدمة إلدا ةر األزمات المدرسية.
 توجــد ف ــروو ذات داللــة إحص ــائية عــن مس ــتوى ( )0203بــين متوس ــطات تقــديرات أفـ ـراد عين ــةالدراسة تعزى لمتغير المنطقـة التعليمـة فـي ثالثـة أبعـاد وهـى:أزمـات م ارفـو زأزمـات العالقـة بـين
المعلمين والطالب ز اإلجراءات المستخدمة إلدا ةر األزمات المدرسية
 ال توجــد فــروو دالــة إحصــائيا ب ــين متوســطات أف ـراد العينــة عل ــى األبعــاد الخمســة تعــزى لمتغي ــرالجنس والمرحلة الدراسية.
 .3دراسة األلفي(:)2003
وهى حعنوان" :إدارة أزمات التعلي في مصر دراسة تحليلية مستقحلية".
وهـدفت الد ارســة إلــى تحديــد مفــاهيم واتجاهـات الفكــر اإلداري المعاصــر فــي إدا ةر األزمــات وتوضــيح
االتجاهـات العالميــة المعاصـ ةر فــي إدا ةر األزمـات التعليمــة ومعرفـة واقــع إدا ةر األزمـات فــي متسســات
التعل ـ يم ومس ــتوياتها اإلداري ــة المختلفــة ،واس ــتخدم الباح ــث الم ــنهج الوصــفي التحليل ــي ,كم ــا واس ــتخدم
استبانه ك أداة لجمع البيانات في اإلطار الميداني للدراسة حيث تم إعداد وتطبيو استبانتين هما:
 االستبانة األولى :أزمات التعليم في مصر. االستبانة الثانية :واقع إدا ةر األزمات في التعليم في مصر.وقد تكونت عينة الدراسة من عينتـين بحيـث شـملت العينـة األولـى أربـع فئـات ممثلـة ألعضـاء هيئـة
التـدريس بكليـات التربيـة فـي التخصصـات التربويــة باإلضـافة إلـى القيـادات اإلداريـة فـي المســتويات
الثالثة إلدا ةر التعليم قبل الجامعي في مصر وهى ديوان عـام و از ةر التربيـة والتعلـيم ,مـديريات التربيـة
والتعلـيم بالمحافظـات واإلدارات التعليمـة التابعـة لهـا ،المـدارس فـي الم ارحـل التعليمـة المختلفـة قـد بلـغ
عـدد أف ـراد العينــة ( )449فــردا ،أمــا العينــة الثانيــة شـملت ثــالث فئــات ممثلــة للقيــادات اإلداريــة فــي
المستويات الثالثة إلدا ةر التعليم وقد بلغ عدد أفرادها ( )383فردا.
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الدرسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
وقد توصلت ا
 هناك العديد م ن األزمات التعليمة التي واجهت النظم التعليمة في المجتمعات المتقدمة والنامية,والنظم التعليمة والمدرسـية القـاد ةر علـى توقـع األزمـات واإلعـداد لمواجهاتهـا تكـون أكثـر قـد ةر علـى
تجاوزها بسرعة وفاعلية.
 اقتصرت جهود و از ةر التربية و التعليم في التعامل مع أزمات التعليم على مجموعة مـن األزمـاتبعضها معترف به رسميا وبعضـها معتـرف بـه ضـمنيا ,والـبعض اآلخـر فـ ن و از ةر التعلـيم تتعامـل
معه وتتجاهله في الوقت نفسه وقد تبين أن التعامـل مـع األزمـات كـان بأسـلوب رد الفعـل ولـيس
بأسلوب المبادرة.
 اتج ــاه و از ةر التربي ــة والتعل ــيم باس ــتخدام أفك ــار وأس ــاليب إلدا ةر األزم ــات م ــن خ ــالل تش ــكيل لجـ ــانو ــرف عمليـ ــات إدا ةر األزم ــات واألحـ ــداث الطارئـ ــة ووض ــع سـ ــيناريوهات للتعام ــل مـ ــع األزمـ ــات
وتنظيم البرامج التدريبية للقيادات اإلدارية في التعليم.
 توافر متطلبات إدا ةر األزمات في متسسات التعليم ومستوياته اإلدارية المختلفة بصو ةر متوسطة.دراسة المهديج وهيحة (:)2002
وهههى حعنههوان" :الممارسههات السههلوكية لمههديري المههدارس فههي التعامههل مههع األزمههات داخههل
المدرسة".
وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى األزمات التي تتعرض لها مدارس التعلـيم العـام فـي مصـر والكشـف
عــن واقــع الممارســات الســلوكية لم ــديري المــدارس وكيفيــة التعامــل م ــع األزمــات داخــل المدرســة م ــن
وجهـ ــة نظ ـ ــرهم ،وق ـ ــد اس ـ ــتخدم الباح ـ ــث الم ـ ــنهج العلم ـ ــي األ نث ـ ــوجرافى ,ك ـ ــأداة للد ارس ـ ــة لفه ـ ــم أس ـ ــاليب
الجماعات من خالل معرفة أفكارهم وقيمهم وسلوكهم.
وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مـديري ومـديرات بعـض المـدارس فـي محافظـة القـاه ةر وكـان
عــددهم ( )30م ــدي ار وم ــديرة ،واس ــتخدم الباحــث ع ــدة مق ــابالت شخص ــية مــع الم ــديرين للتع ــرف إل ــى
أسـلوبهم فــي التعامــل مــع األزمــات ومعرفــة اإلج ـراءات إلــى يمكــن أن يتخــذوها كمــديرين قبــل ,وفــى
أثناء ,وبعد حدوث األزمة.
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 ال توجــد ف ــروو دال ــة إحص ــائيا مـ ـن حي ــث الممارســات الس ــلوكية لم ــديرى وم ــديرات الم ــدارس ف ــيالتعامل مع األزمات (قبل ز وفى أثناءز وبعد) حدوث األزمة تعزى للمتغيرات التالية:
 الجـ ــنس ز المرحل ـ ــة التعليمـ ــة  -ن ـ ــوع المدرسـ ــة (بن ـ ــين  -بنـ ــات  -مختلط ـ ــة) ,المتهـ ــل الد ارس ـ ــي(بكـالوريوس  -ليسـانس  -دبلـوم عـالي) ,نـوع اإلعـداد (تربـوي  -يـر تربـوي) ,سـنوات الخدمــة,
عدد الدورات في مجال اإلدارة بصفة عامة ,عدد الدورات في مجال إدارة األزمات.
 إجمـاع أفـراد العينـة علـى ضـرو ةر تـوفير بـرامج وخطـط إلدا ةر األزمـات داخـل المدرسـة ومراجعتهـاوتطوريها باستمرار.
 .2دراسة أحو خليل(:)2001
وهههى حعنههوان" :موقههف مههدير ي مههدراس التعلههي األساسههي مههن حعههض األزمههات والتخطههيط
لمواجهتها".
هــدفت الد ارس ــة إل ــى تحلي ــل الخطـ ـوات الت ــي يج ــب إتباعه ــا ف ــي التخط ــيط و التعام ــل م ــع األزم ــات,
واستخدم الباحث المنهج الوصفي البحثي وقام ب عداد استبانه واجراء بعض المقابالت الشخصية مع
مجموعة من القيادات اإلدارية العليا ,وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية حيث بلغ عددها
( )320فردا.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:
 ضرورة تكوين فريو إلدارة األزمة يضم مدير المدرسة والنائب وبعض الوكالء والمدرسين بكافةتخصصاتهم إلى تشكيل لجنة لمواجهة بعض األزمات المدرسية المختلفة.
اإلن ًّذار المبكــر لوقــوع األزمــة فــي حالــة الخطــر وهــذه اإلش ــارات
 العمــل علــى اكتشــاف إشــارات ّممكن أن تكون إشارات تحذيرية مثل ظهور شروا وتشققات في أحد المباني الدراسية أو حاالت
السرقة واشارات سلوكية لالنذار عندما يكون هناك عدم تعاون بين المعلمين واإلداريين.
 تصـور مقتـرم لمواجهــة بعـض األزمــات علـى مســتوى المدرسـة مــن خـالل اســتخدام أفضـل وأس ـوأسيناريو لمواجهة التخطيط لمواجهة األزمات.
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 .9دراسة سليمون (:)2001
وهى حعنوان :الخطط المستقحلية إلدارة األزمات المدرسية في المدارس الثانوية
وهـدفت الد ارسـة إلـى التعـرف علــى األزمـات المدرسـية ونسـبة انتشــارها فـي المـدارس الثانويـة للبنــين
والبنات وما هي أكثر األزمات انتشا ار؟
وحاولـت الد ارســة معرفــة رســم (بروفيــل) لكــل أزمـة وامكانيــة المدرســة وكفاءتهــا فــي مواجهــة والتعــرف
على الفروو بين مدراس البنين والبنات في انتشار األزمات وتقي يم األزمات الكليـة والنوعيـة ومعرفـة
أك ثر لنوعية المدارس في تقي يم األزمات وفقا لمتغير الجنس وسنوات الخبرة.
واستخدمت استبانه بناء وتقي يم قاعدة معلومات إلدا ةر األزمـات والكـوارث المدرسـية لعينـة مختـا ةر مـن
أربع مدارس ثانوية ( 2بنين 2 ,بنات) عددها ( )230من القيادات المدرسية (مدير عام – مدير -
ناظر  -معلمين  -وكالء).
توصلت الدراسة لنتائج أهمها:
 ارتفـاع نســبة انتشـار األزمــات مثــل :كثافـة الفصــل الد ارسـي وســوء التعامــل مـع البيئــة المدرســية,والشـغب داخــل المدرســة ,وعــدم وجــود الصـيانة اليوميــة ,وضــيو المدرســة أو الفصــل ,والعدوانيــة
الشديدة في المدرسة والتمرد ضد السلطة المدرسية.
 وجــود ف ــروو دالــة إحص ــائيا ب ــين مــدراس البن ــين والبنــات ف ــي األزم ــات الســلوكية التالي ــة لص ــالحمدراس البنين وقدمت الدراسة بارومتر الكفاءة في ضوء المعلومـات المتـوف ةر وتحويلـه لمتشـرات
كميــة وبن ــاء الخطــط والس ــيناريوهات المعــدة لمواجه ــة المســتقبل لأزم ــات والك ـوارث ف ــي المدرس ــة
وأيضا مجموعة من التوصيات والمقترحات للدارسين.
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 .8دراسة األعرجي ودقامسة (:)2000
وهى حعنوان " :دراسة ميدانيهة لمهدى توافهق عناصهر نظها إدارة األزمهات مهن وجههة نظهر
العاملين في الوظائف اإلشرافية في أمانة عمان الكحرى".
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات األف ارد نحو مدى توافر نظام إلدا ةر األزمات
في مراحله المختلفة ,واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ,وقد تـم تصـميم اسـتبانه ،وتكونـت
عينـة الد ارسـة مـن جميـع العـاملين فـي الوظــائف اإلشـرافية مـن مسـتوى (مـدير دائـ ةر ومنطقـة ورئــيس
قسم) والبالغ عددهم (.)289
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 تم التوصل إلى وجود عالقات ارتباطيه إ يجابية ذات عالقة إحصائية عند مستوى داللة()2323بين مراحل نظام إدا ةر األزمات بعضها مع بعض.
 يتـوافر نظـام إلدا ةر األزمـات فـي أمانـة عمـان الكبــرى مـن حيـث وجـود العناصـر األساسـية لــالدا ةرالناجحة لأزمات بدرجة متوسطة في مراحل وبدرجة عالية في مراحل أخرى.
 .2دراسة الححالوى (:)1222
وهى حعنوان " :طحيعة تأثير المواقف المؤلمة واألزمات المفاجئة على األفراد".
وهـدفت الد ارســة إلـى البحــث فـي تــأثير المواقـف المتلمــة فـي األزمــات المفاجئـة علــى األف ـراد
وخاص ــة األطفـ ــال ،اس ــتخدم الباحـ ــث الم ــنهج الوصـ ــفي التحليل ــي وكانـ ــت األداة المس ــتخدمة المقابلـ ــة
واإلستبانة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 حــددت الباحثــة مجموعــة مــن االســتراتيجيات الخاصــة بمواجهــة األزمــة ومــن أهمهــا :إس ــتراتيجيةالتدريب الجماعي للتحصين ضد الضغوط والتدخل التربوي والنفسي لأزمات في المدرسة.
 أكـدت الد ارســة علــى أهميـة إســتراتيجية التــدخل التربـوي لأزمــات فــي المـدارس واعتبارهــا فرصــةمواتية لتيسير التعليم واستثمارها.
 ال بد من تـدريب المرشـدين والمعلمـين علـى أسـاليب إرشـاد األزمـات وتقـديم بـرامج وقائيـة وتـدخلفي األزمة.

~ ~ 91

 ضــرو ةر التــدخل فــي األزمــات التــي فــي المــدارس باعتبارهــا مــن أهــم األبعــاد فــي سياســية التعلــيموركن من أركان التخطيط الشامل.
ثالثا :الدراسات األجنحية
 .1دراسة :ديمتريو و دونيا ):(Dumitriu&Donia,2009
Crisis management: the case of school shooting Case study: "island
malvinas" middle school".
وقـد هـدفت الد ارسـة إلـي التعـرف علـي األدوار المنوطـة بالمدرسـين وادارة المدرسـة و األجه ـزة
الشرطية واألس ةر والطالب نفسه في األزمة الناتجة عـن حـوادث إطـالو النـار الموجـودة فـي المـدارس
والتعامــل م ــع جــذورها ودوافعه ــا ،وقــد ت ــم د ارس ــة الحالــة ف ــي المدرســة اإلعدادي ــة فــي جزيـ ـ ةر مالفين ــاس
التابعــة لدولــة األرجنتــين فــي شــهر ابريــل ( ،)2002و اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي
وكان ــت األداة د ارس ــة الحالـ ــة ,أم ــا العين ــة فكانـ ــت مكون ــة مـ ــن ط ــالب المدرس ــة اإلعداديـ ــة ف ــي جزي ـ ـ ةر
مالفيناس وكان عددهم 290طالبا.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
 ضرورة قيام الشرطة وأجه ةز األمن المعنية بدورها في الحوادث,إذ ليس من اختصاص المدرسـةمتابعتهـا ,يــرأن إدا ةر المدرســة ومدرســيها وطالبهــا يقومــون بـدور هــام فــي وضــع آليــة الجتثــاث
العنف من المدارس ووضع سبل الوقاية لمنع أي إحداث من هذا النوع من المدارس.
 ركزت الدراسة علي دور األجه ةز األمنية واإلدارات الصحية في تشخيص الحاالت في المـدارسومعالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
 .2دراسة ماكنل توحنغ ( (Macneil & Tooping,2007
وهي حعنوان" :إدارة األزمات في المدارس :الوقاية المسندة حالدالالت"
"Crisis management in schools: evidence dased prevention".
وهـدفت هـذه الد ارســة إلـي معرفـة أ ثــر وجـود الخطــط اإلداريـة والخطـط القائمــة علـي البيانــات
عل ـى األزم ــات المدرســية (االنتح ــار ,االكتئــاب ,إط ــالو النــار ,الطع ــن بالســكاكين) وذل ــك فــي مدين ــة
دنــدي فــي اســكتلندا والوصــول إل ــي الســبل الوقائيــة لرعايــة األطفــال ف ــي ظــل ت ازيــد األحــداث المريـ ـ ةر
وافتقار كثير من مديري ومستشاري المدارس إلي التدريب علي التدخل في األزمات والتعـرف عليهـا
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واتخــاذ ق ـ اررات صــائبة وس ــريعة فــي ظــل ظ ــروف حرجــه ,والتركيــز علــي وض ــع أنشــطة وقائيــة ,وق ــد
اسـتخدم الباحـث المـنهج المكتبـي الوثــائقي حيـث حصـر جميـع البحــوث والد ارسـات فـي جميـع أنح ـاء
العـالم التـي تحـدثت عـن األزمـات ,وطبـو المقابلـة أداة للد ارسـة ,وتكونـت العينـة مـن مـديري المـدارس
والمستشارين التربويين في وال ية دندي حيث كان عددهم  132مدي ار ومستشا ار.
وقد توصل ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
 البد من التوافو بين الو از ةر القائمة علي إجراء البحوث بشأن التخطيط القائم علي أساس علميلمواجهة األزمة في مهدها.
 ضرورة اشتراك المتسسات األهلية في حماية الطالب من األزمات. اإلبقاء علي فاعلية الخطط اإلدارية لأزمات المدرسية. نشر أخبار االنتحار في وسائل اإلعالم يزيد من نسبة االنتحار. .3دراسة شيا تاي ):(Chieh Tai,2004
"analyze crisis management by systems thinking approach: take Bhopal
accident as example".
وهي حعنوان :تحليل إ دارة األزمات حواسطة اعتماد طريقة نظها التفكيهرج مثهال حادثهة
كوحال كمثال.
وهدفت هذه الدراسة إلـي معرفـة المصـدر األول لأزمـة والعوامـل التـي تسـبب األزمـة حيـث افترضـت
أن سبب حدوث األزمة ليس فقط من مصدر طبيعي أو خطأ بشري ولكن جاءت نتيجة قرار خاطت
من جانب صانع القرار الذي كان يعتقد أنه علي حو في ذلك الوقت.
تم استخدام المنهج التحليلي ,والمقابلة أداء لدراسة وتكونت العينـة مـن مجموعـة مـن أصـحاب القـرار
في مديريات التعليم في ثمان واليات بالواليات األمريكية وبلغ عددهم  84خبي ار .
واستنتجت الدارسة أن األزمة يمكن أن تنقسم إلي فئتين:
 أزمة تنشأ تدريجيا بسبب حادث سابو والتي يمكن حلها ب تباع منهجية معينة لتبادل اآلراء. أزمة تاريخية نتيجة ا تخـاذ قـرار خـاطت بسـبب عـدم إتبـاع المنهجيـة العلميـة ممـا يـتثر سـلبا علـيالمستقبل ويكون لأزمة نتائج سلبية مستقبلية.
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وأوصت الدراسة حما يلي:
 قبل تحويل القرار إلي أزمة خطي ةر يجب معرفة المقرر الذي من شأنه خلـو تلـك األزمـة التـي اليمكن التنبت بها.
 ضــرو ةر اســتخدام النمــاذ العقليــة مــن قبــل متخــذ الق ـرار ود ارســة الحالــة جيــدا قبــل تحولهــا ألزم ــةخطيرة.
 .4دراسة ماثاي ):(Mathai,2002
"Surveying school counselors via the internet regarding their experience
and training needs in crisis intervention".
وهـدفت الد ارســة إلــي جمــع معلومــات حــول الحاجـة التدريبيــة التــي يحتاجهــا مستشــاري المــدارس فــي
الواليات المتحدة للتدخل في األزمات ومعرفة أهم المهارات المتوف ةر لديهم لمواجهة األزمات.
استخدم الباحث المنهج المسحي وطبقت المقابلة أداة الدراسة عبر اإلنترنت ,وتكونت عينة الدراسة
مـن مجموعـة مـن مستشـاري المـدارس فـي الواليــات المتحـدة وبلـغ عـددهم  224مستشـا ار ،وتـم إج ـراء
الدراسة عبر اإلنترنت.
وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج من أهمها:
 أ لب المشاركين في المسح كانت لديهم مهارات وتدريبات كافية للتدخل في األزمات االختالف ــات الهام ــة ف ــي مس ــتوى الت ــدريبات اس ــتندت إل ــي ع ــدة عوام ــل (العم ــر ,س ــنوات الخبـ ـرة,المجموعة العرقية).
 دراسة ديجنان وحوزيمان ):(Degnan & Bozeman,2001حعنوان" :التحقق القائ علي المحاكاة الحاسوحية إلدارة األزمات المدرسية"
"An investigation of computer based simulations for school crisis
".management
وهــدفت ه ــذه الد ارســة إل ــي تصــميم وتطبي ــو ب ـرامج محاك ــاة للواقــع باس ــتخدام الحاســب اآللـ ـي
للتـدريب علــي إدا ةر األزمــات مــن أجــل مســاعدة المـديرين والمعلمــين علــي الفهــم األفضــل للتفــاعالت
التي تقع أثناء وقوع األزمة في إحدي المدارس المتوسطة بأمريكا.
طبقت الدراسة علي مديري إحدي المدارس المتوسطة والمعلمين الذين ينضمون إلـي فريـو األزمـات
ب حدى المدارس المتوسطة بأمريكا وعددهم 22معلمـا  ,وتـم اسـتخدام المـنهج األنثـوجرافي (الحقلـي),
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ولتحقي ـ ــو أه ـ ــداف الد ارس ـ ــة اعتم ـ ــد عل ـ ــي المقابل ـ ــة لتحدي ـ ــد االحتياج ـ ــات التدريبي ـ ــة لفري ـ ــو األزمـ ـ ــات,
واستخدمت البرمجيات التالية. photo suite 111،Microsoft office :
وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها :
 يعتمد تصميم برنامج المحاكاة باستخدام الحاسب اآللي للتدريب علي إدا ةر األزمات علي خمسمراحل هي:
 مرحلة ما قبل التدريب بتحديد االحتياجات التدريبية لفريو األزمات وموضوعات التدريب. مرحل ــة بداي ــة البح ــث ب ــالتركيز عل ــي جم ــع المعلوم ــات ف ــي المج ــاالت التالي ــة :البني ــة التنظيميـ ــةللمدرسة ،وتحديد البنية التنظيميـة أثنـاء موقـف األزمـة ,وتـأمين نمـاذ التسـهيالت التـي تتضـمن
عملية التخطيط االتصالي ,وتحديد اإلجراءات المعياريـة للعمـل مـع اإلدارات بالمدينـة والمقاطعـة
والوالية.
 مرحلة التصميم :بناء السيناريوهات التي تتنـاول مواقـف األزمـة بنـاء علـي جمـع المعلومـات عـنالبني ــة التنظيمي ــة للمدرس ــة وموض ــوعات الت ــدريب وتحدي ــد أنش ــطة التص ــرف ف ــي موق ــف األزمـ ــة
باإلعالم عن األزمة ,والتصرف الفوري ومواجهة الموقف ,وحل الموقف.
 مرحلة تطبيو المحاكاة بتوضيح إجراء تدريبات المحاكاة وتطبيو المديرين والمعلمين لتطبيقاتالبرنامج.
 مرحلة التغذية الراجعة معرفة أراء المدرين والمعلمين حول البرنامج. كما بينت الدراسة أن أفراد عينة الدراسة يرون أن التدريب علي أدا ةر األزمات باسـتخدام أسـلوبالمحاكاة بواسطة الحاسب اآللي حيث له منافع فورية وأخري بعيدة المدى.
 .2دراسة كالهان (:)Callahan,2000
وهي حعنوان":المستشارون في المدرسة ،جج الموارد غير المستغلة للمدرسة اآلمنة".
" "School Counselors: untapped Resources for safe –school
وهدفت هذه الدراسة إلي معرفة كيفية تعامل مديري المدارس مع األزمة أثناء وقوعها و ذلك
مــن خ ــالل اس ــتخدام الوس ــائل الممكنــة والمـ ـوارد المتاح ــة للتقلي ــل مــن ح ــدوثها ،وق ــد اس ــتخدم الباح ــث
المـنهج الوصـفي التحليلــي ,واالسـتبانة كــأداة للد ارسـة ,وطبقـت الد ارســة علـى عينــة مكونـة مــن ()42
مدير ومديرة.
ا
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 التعامل مع األزمات البد أن يتم بشكل سريع و فوري وقت حدوث األزمة. يجـب علـى مـديري المــدارس القيـام ب عـداد فــرو خاصـة لتحقيـو األمـن فــي المـدارس ,و ذلـك مــنخالل إقامة شبكات للتعرف على السلوك العدواني للتالميذ في المدرسة.
 مساعدة العاملين على التنبت بالسلوك العدواني للتالم يذ والعمل على منع حدوثه. .9دراسة هوفلر ): (Hoffler,2000
"Matching crisis types to appropriate crisis response strategies:
An examination of the symbolic approach".
وهدفت الدراسة إلى اختبار فرضيات  combواستراتيجياته إلدارة األزمات من حيث تطبيقها عمليا
علـى ثــالث شـركات هــي شـركة كوك ـاكوال و شـركة أودوالو شــركة شـوان ،وذلــك الختبـار مــدى فاعليــة
تطبيو استراتيجيات كومب من قبل مدراء هذه الشركات حيث عانت هذه الشركات الثالثة من أزمة
التلوث في منتجاتها التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا .و استخدم الباحث المنهج التحليلي ,
واعتمـد االختبــا ارت أداة للد ارســة  ,تكونــت العينــة مــن مستشــارين مــن ثــالث شــركات بواليــة فيرجينيــا
وكان عددهم 30مستشا ار ،ولقد حاول الباحث من خالل الدراسة اإلجابة على عدة أسئلة منها:
 هــل يســتخدم م ــدراء األزمــة اس ـ تراتيجيات كوم ــب؟ واذا لــم يســتخدموها م ــا هــي اإلج ـراءات الت ــييطبقها المدراء في حالة حدوث األزمة ؟
 وقد توصل الباحث من خالل دراسته أن شركتين فقط استخدمت إستراتيجية كومب إلدا ةر أزمتهاونجحت هذه الشركات في إدا ةر األزمة التي تعرضـ ت لهـا فـي مرحلـة مبكـ ةر مـن األزمـة ,واسـتنتج
الباحـث أن تعريــف كومــب لأزمــة ومراحلهــا يطــابو طبيعـة األزمــة التــي تعرضــت لهــا الشــركات
الثالثة وأن مراحل األزمة التي عرفها كومب في دراستها هي فعال الم ارحـل الطبيعيـة ألي أزمـة
تمر بها الشركة.
وأوصت الدراسة أنه من المستحسن لتنظيم الخطأ اتخاذ إجراءات تصحيحية فو ار ,وتصحيح المشكلة
عـن طريــو تعـويض مــالي أو طبـي للضــحايا الـذين تعرض ـوا ألزمـة التلــوث أو اتخـاذ خط ـوات جديــة
لمنع تكرار هذه المشكلة في المستقبل
.
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 .8دراسة أوريفسي ()Orifici,2000
وهى حعنوان" :تطوير خطة إدارة أزمات فعالة دور مدير المشاريع".
"Developing an effective crisis management plan: the role of a
project manager".
وهدفت هذه الدراسة إلي توضـيح دور مـديري المـدارس أثنـاء حـدوث األزمـة وتقـديم خطـوات
متوازنة وعملية فيما يخص إدارة األزمات داخل المدرسة مثل :أزمة العنف و تهديد األمن المدرسي,
والعمل على منع حدوث مثل تلك األزمـات و ذلـك مـن خـالل تشـكيل فـرو مواجهـة األزمـات وتحديـد
أدوار الشخصيات والعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ب خالء المدارس وا القها واجراء التمرينات
الخاص ــة باألزمـ ــات ,والتنس ــيو مـ ــع الش ــرطة وادارة المطـ ــافت والهيئ ــات األخـ ــرى للتع ــاون معهـ ــا وقـ ــت
األزمـات فـي المـدارس ،واســتخدم الباحـث ا لمـنهج الوصـفي التحليلــي وكـذلك المـنهج الميـداني إلج ـراء
دراسته من خالل االعتماد علي أسلوب المقابلـة واالسـتبيان  ,تكونـت العينـة مـن طلبـة المـدارس فـي
والية أوهايو.
و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 وضع خطة فعالة إلدا ةر األزمات و توضيح الدور المهم بمدير المدرسة في أثناء األزمات. وضع بعض السيناريوهات الهامة لمواجهة األزمات. اتخاذ مدير المدرسة إجراءات األمـن والسـالمة ,وم ارعـاة احتياجـات الطـالب والعـاملين بالمدرسـة,وكانت من أهم األولويات التي تعمل الشركة على تحقيقها خالل فت ةر ترميمها وتجديدها للمدرسة
مرة أخرى.
 .2دراسة روك (:)Rock,2000
وهي حعنوان":التخطيط الفعال إلدارة األزمات".
""Effective Crisis Management Planning
وهـدفت الد ارسـة إلـي وضـع إســتراتيجية تعاونيـة للتخطـيط الفعـال إلدا ةر األزمـات ،و التعــرف
علـي العوامـل التــي تسـاعد علـي تنفيــذ خطـط إدا ةر األزمــات بفاعليـة ،مـن أجــل تعزيـز أداء المعلمــين
الذين يتعاملون مع الطالب المشا بين في مدارس أمريكا ،استخدم الباحث المنهج الوصفي الوثائقي
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معتمدا علي الكتب والدراسات ذات العالقة بالموضوع  ,وطبو المقابلة أداة للدراسة  ,وتكونت العينة
من مجموعة من المعلمين العاملين في مدارس أمريكا وبلغ عددهم  224معلما وعامال .
وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها:
 التخطيط الفعال إلدارة األزمات يتمثل في :التعرف علي (متى) تحدث األزمة لمعرفة المتشراتذات الصـ ـ ــلة باألزمـ ـ ــة واألحـ ـ ــداث المرتبطـ ـ ــة بهـ ـ ــا ووصـ ـ ــفها بمصـ ـ ــطلحات دقيقـ ـ ــة قابلـ ـ ــة للقيـ ـ ــاس
والمالحظة.
 تحديد من الذي سوف يستجيب لحدوث األزمة بتشكيل فريو عمل مكون من(.)4-8أفراد يتميزون بالمرونة والقد ةر علي االستجابة الفورية لأزمة يتم تدريبهم علـي تقنيـات التـدخل أثنـاء
وقوع األزمة.
 تحدي ــد كي ــف ي ــتم اس ــتخدام التقنيـ ــة ف ــي اس ــتدعاء أعض ــاء الفريـ ــو أثن ــاء األزم ــة بتأس ــيس شـ ــبكةاتصاالت تتضمن الجواالت ,النداء اآللي ,النداء الداخلي ,االتصال الالسلكي ،والهاتف.
 ووصــف (مــا ه ــي) أدوار ومســتوليات كــل عض ــو مــن أعض ــاء الفريــو بدقــة عن ــد وقــوع األزم ــة،وتوضـيح السياســات واإلجـراءات المرتبطــة باالســتجابات السـلوكية المتوقعــة بكـل أعضــاء فريــو
األزمة مسبقا.
 وتوضـيح (أيـن) سـ يتم التـدخل فــي األزمـة ألن مكـان التـدخل يختلــف طبقـا لوقـت ومكـان حــدوثاألزمة.
 والتقيـيم (لمــاذا) حــدثت األزمــة عــن طريــو مراجعــة الســجالت والمقــابالت والمعاينــات الوظيفيــة،وتحويل األزمة إلي فرصة للتحسين.
 كما بينت الدارسة أن العوامل التي تساعد على تنفيذ خطط إدارة األزمات بفاعلية :تنفيذ الخططبأسلوب تعاوني بين المديرين والمساعدين والمعلمين وأولياء األمور وفريو األزمـات ،واالحتفـاظ
بسـجل دائــم لتســجيل خطــط األزمــات وتوزيــع الخطـط علــى األعضــاء ،واجتمــاع فريــو األزمــات
علي أساس جدول عمل وبرنامج زمني محدد بصفة دورية.
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 .0دراسة ترمب (:)Trump,2000
وهي حعنوان" :كيف للمدرسة أن تمنع حدو األزمة وتديرها عند حدوثها "
))How school can prevent and mange school crisis
وهـدفت الد ارسـة إلــى تقـديم خط ـوات متوازنـة وعمليــة و يـر مكلفـة فيمــا يخـتص ب ـ دا ةر األزمـات داخــل
المدارس مثل :أزمات العنف بالمدارس وتهديد األمـن المدرسـي ،أمـا كيفيـة العمـل علـى عـدم حـدوثها
يتم من خالل:
 العمل على تشكيل فريو لمواجهة األزمات. تحديد األدوار للشخصيات الرئيسية في المدرسة لمواجهة األزمات. اتخاذ اإلجراءات الخاصة ب خالء المدارس وا القها ،واجراء التدريبات الخاصة باألزمات. تنسيو مع الشرطة واد ا ةر المطافت وأجه ةز األمن للتعاون معها في إدارة األزمات. اسـتخدم الباحـث المــنهج الميـداني ،واســتخدم المقابلـة كــأداة للد ارسـة حيــث تـم إج ـراء مقـابالت مــععدد من معلمي المدارس في واليـة تكسـاس حيـث بلـغ عـددهم  342معلمـا مـن معلمـي المـدارس
في والية تكساس.
وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها- :
 تقديم قائمة شاملة تفصيلية خاصة بالتخطيط من أجل مدرسة آمنة. وضع بعض السيناريوهات لمواجهة األزمات. تقديم ملخص يتضمن الخطوط العريضة ألقل عدد من اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها والتي النى عنها في مواجهة األزمات.
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 .11دراسة حين وكاث ي وسحراجيو وجفري (:)1999,Pain, Cathy, Sprague, Jeffrrey
وهي حعنوان" :منع حدو األزمةج هل أعددت مدرستك إعدادا جيدا "
))Crisis Prevention And Response: Is School Prepared
وهــدفت الد ارســة إل ــى التعــرف علــى العناص ــر األساســية لمطابقــة وتحض ــير خطــة أمــان مدرس ــية
شاملة تشمل التنسيو مع المجتمع المحيط واختيار المنهج الشامل والصحيح واإلجراءات والسياسات
المدرسـية لضــبط وتهـذيب ســلوك الطـالب ،كمــا هــدفت الد ارسـة إلــى تـوفير بيئــة آمنـة وتــوفير األمــن
واألمان في المدرسة وتدريب الطالب والطواقم المدرسية للتعامل مع المواقف الطارئة ،التعرف على
أهـداف فريـو إدا ةر األزمـات ،مـن خـالل المدرسـة فــي التصـرف أو التحـرك فـي حـال حـدوث أزمــة أو
حادث مأساوي قد يوقع أث ار في نفوس األفراد الموجودين في المبنى ،وتقديم النصح والمعونة والدعم
للطـالب والطـواقم المدرسـية واآلبــاء ،وكـذلك التحضـير لأزمــة مـن خـالل مجموعــة مـن األفـراد للعمــل
ضــمن فري ــو األزم ــات ل ــديهم ،والق ــد ةر عل ــى تخفي ــف وط ــأة الح ــدث ،ووض ــع خط ــة الطـ ـوارئ توض ــح
اإلجراءات التي اتخذها الفريو أثناء عمله والعمل أثناء األزمة ،كما هدفت الدراسة إلى التعرف على
بعض النشاطات و الفعاليات المناسبة لمثل هذا الحدث ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
أما اإلستبانة فكانت على شكل استبيان تحريري يوضح اإلجراءا ت التي اتخذها الفريو أثناء عمله،
كمـا اســتخدم الباحــث عينــة الد ارســة التــي كانــت فـي مدرســة يبــر ســتون الثانويــة وبلــغ عــددها 192
طالبا ,ولما انشغلت خطوط الهاتف بعد حادثة إطالو نار في المدرسة ،تم توزيع استمارات تقيمية
وذلك لتحسين األداء في المستقبل.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 أن تكون المدرسة على أ هبة االستعداد لمواجهة األزمات. وضع خطة أمان مدرسية شاملة من أجل تحسين الوضع في المدارس. التصرف الفوري في حالة حدوث أزمة داخل أسوار المدرسة. إن شاء رفة أمنية في المدرسة لتقديم المشو ةر والدعم للطالب على يد مستشارين متمرسين. -توفير وسائل سريعة وسهلة لالتصال أثناء حدوث األزمة حتى ال تحدث الفوضى.
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 .12دراسة كيندي (:)Kennedy,1999
حعنوان" :أزمة الحاقيين على قيد الحياة :التخطيط لحاالت الطوارئ للمدارس".
""Surviving A crisis: Emergency planning for School
وهـدفت الد ارسـة إلـى التعـرف إلـى أسـلوب التخطـيط إلدا ةر األزمـات ،مـن أجـل االسـتجابة الفوريـة
المالئمة لأزمة الغير متوقعة والتي من الممكن أن تقـع فـي المـدارس والمـديريات ومتسسـات التعلـيم
بأميركـا ،واسـتخدم الباحـث المــنه ج الوصـفي الوثـائقي باالعتمـاد علــى الكتـب والد ارسـات ذات العالقــة
بالموضوع.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 أن التخطـيط لأزمـات يتطلـب تـوفير قاعـدة بيانـات تحتـوي علـى أسـماء وأرقـام هواتـف ،وفـاكس،والهاتف الخلوي ،والبريد اإللكتروني ،وعناوين البريد لكل من أفراد فريو األزمة.
 تحدي ـ ــد دور ك ـ ــل عض ـ ــو م ـ ــن أعض ـ ــاء فري ـ ــو األزم ـ ــة ،وت ـ ــوفير قاع ـ ــدة بيان ـ ــات خاص ـ ــة بوس ـ ــائلاالتصاالت المتعددة تحوي المعلومات المهمة عن متسسات التعليم من حيث المباني والمكاتب
والموظفين والخدمات التي تقدمها.
 تعمل خطة إدا ةر األزمات على تسهيل االستجابة السـريعة لقيـاس وتحديـد نتـائج ومصـدر األزمـةومساعدة السلطات في تحرياتها ودراستها.
 اإلنذار بوجود أزمة واالعتراف بمستوليات المتسسة والقيام بأفعـال حـذ ةر وحكيمـة إلنهـاء األزمـة،واعالن وتبليغ األفراد المتأثرين وتعليمهم كيف يحمون أنفسهم.
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التعقيب علي الدراسات الساحقة:
من خالل العرض السابو للدراسات السابقة يتضح ما يلي:
 - 1هناك جوانب تشابه واتفاو بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية وتتمثل فيما يلي :
 اتفقــت د ارســة أبــو خليــل ( )2001وس ــليمون ( )2001والمهــدي وهيبــة ( )2002مــع الد ارس ــةالحالية في كيفية التخطيط لمواجهة األزمات والتعامل معها.
 اتفقت دراسة عبـد العـال ( )2002وصـقر ( )2002وعـودة ( )2008وحمدونـة ( )2002مـعالدراسة الحالية في مكان إجرائها وهو قطاع زة.
 اتفقت دراسة عبد العال ( )2002وصقر ( )2002وعوده ( )2008وأوريفسـي ( )2000مـعالدراسة الحالية في دور مدراء التربية والتعليم ومدراء المدارس في كيفية إدا ةر األزمات.
 اتفقــت الد ارســة الحاليــة مــع د ارســة اكالهــان ( )2000علــي أن علــم إدا ةر األزمــات ضــرو ةر لك ــلمدير.
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة علـي تـوفير كـادر متهـل لمجابهـة األزمـات المحتملـةبكافة اإلمكانات المتاحة.
 اتفقت الدراسة الحالية مع الد ارسات السابقة في ضرو ةر إتباع اإلجراءات للتعامل مع األزمة قبلوأثناء وبعد حدوثها.
 اتفقت الدراسة الحالية مـع الد ارسـات السـابقة علـي أن األزمـة أمـر حتمـي وضـروري لكـل متسسـةومن الضروري التعامل معها.
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسات سابقة من حيث استخدام المنهج واألداء. اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (عودة )2008,التي بينـت أن إدا ةر الجامعـة اإلسـالمية لـديها قـد ةرعاليـ ــة علـ ــى إدا ةر األزمـ ــات ،ود ارسـ ــة (عبـ ــد العـ ــال )2002 ,والتـ ــي بينـ ــت أن مـ ــديري الم ـ ــدارس
الحكوميـ ــة ل ـ ــديهم القـ ــد ةر عل ـ ــى إدا ةر األزمـ ــات بنس ـ ــبة ( ,)%80ود ارسـ ــة (ص ـ ــقر )2002,والت ـ ــي
أظهـرت أن مــديري المــدارس فــي وكالــة الغــوث تتــوفر لــديهم مهــا ارت إدا ةر األزمــات بشــكل كبيــر
وفعال.
 اتفقـت هـذه الد ارســة مـع د ارســة (صـقر )2002,والتـي أوصــت بضـرو ةر وجــود أرشـيف معلومــاتيتضمن األزمات التي تحدث في المدارس.

~ ~ 112

 اتفقت هذه الد ارسـة مـع د ارسـة (الشـريدي واألعرجـي )2004 ،والتـي أوصـت بـالتخطيط المسـبوإلدارة األزمة قبل وقوعها.
 اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (روك 2000 ,حيث بينـت أهميـة التخطـيط فـي مواجهـة األزمـاتوكيفية التعامل معها.
 - 2هناك أوجه اختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية وتمثلت فيما يلي :
 كثيــر مــن الد ارس ــات تناولــت األزم ــة فــي المــدارس أم ــا هــذه الد ارس ــة تناولــت دور الم ــديرياتالمسئولة عن المدارس وخاصة المدارس الحكومية وليست كل المدارس.
 اختلفت هذه الدراسة مع دراسات سابقة في استخدام المنهج واألداة. بينـت هـذه الد ارسـة أهـم المعوقـات التـي تقـف فـي وجـه المـديريات فـي إدا ةر األزمـات وهـذا لــمتوضحه الدراسات السابقة.
 بين ــت ه ــذه الد ارس ــة أه ــم التوص ــيات واإلجـ ـراءات الفعال ــة والناجع ــة الت ــي م ــن خالله ــا يمكـ ــنالتغلب علي األزمات في المدارس الحكومية في قطاع زة.
 اختلفـت هـذه الد ارسـة مـع د ارسـة (ديجنـان و بوزمـان )2001 ,التـي بينـت بأنـه يـتم التـدريبعلي إدا ةر األزمات بواسطة الحاسب اآللي.
 - 3عل ــى ال ــر م م ــن أوج ــه االخ ــتالف إال أن الد ارس ــة الحالي ــة اس ــتفادت م ــن الد ارس ــات الس ــابقة
والسيما في :
 تصميم األداة . تحليل النتائج وتفسيرها. التعرف إلى أهم الممارسات واألساليب التي يتبعها المدراء في إدا ةر األزمات. تدعيم اآلراء في اإلطار النظري. المساعدة والمسا همة في وضع تصور مقترم للتغلب علي األزمات ما أمكن. -المساهمة في وضع حلول فعالة لمواجهة األزمات.
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الفصل الراحع
إجراءات الدراسة الميدانية

* أوال :منهج الدراسة .
* ثانيا :مجتمع الدراسة .
* ثالثا :عينة الدراسة .
* راحعا :أدوات الدراسة .
* خامسا:صدق وثحات األداة .
* سادسا :المقاحلة .
* ساحعا :األساليب اإلحصائية .
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الفصههل الراحهههع
إجهههراءات الدراسهههة الميدانية
يعـ ـ ــرض هـ ـ ــذا الفصـ ـ ــل اإلج ـ ـ ـراءات والخط ـ ـ ـوات المنهجي ـ ـ ــة الت ـ ــي تمـ ــت ف ـ ــي مجـ ـ ــال الد ارس ـ ــة
الميداني ــة ،حي ــث يتنـ ــاول منهـ ــج الد ارسـ ــة ،ومجتم ـ ــع الد ارس ـ ــة ،والعينـ ــة التـ ــي طبق ــت عليهـ ــا الد ارس ـ ــة،
إضـاف ـ ــة إل ـ ــى توضي ـ ــح األدوات المستخدمـ ـ ــة فـ ــي الد ارسـ ـ ــة وخطواته ـ ــا ،واألس ـ ــاليب اإلحصائي ـ ــة الت ـ ــي
اســتخدمت فــي تحلي ــل البيان ــات للتوصـ ــل إلــى النتــائج ومــن ثــم تحقي ــو أهــداف الد ارســة ،وفيمــا يل ــي
تفاصيـل مـا تقـدم.
أوال :منهههج الدراسهههة:
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول اإلجابة على الستال األساسي وماهيــة
وطبيعة الظاه ةر موضوع البحث ،ويشمل ذلك تحليل الظاهرة ،وبيئتها ،وبيان العالقة بين مكوناتها،
ومعنى ذلك أن الوصف يتم أساسا بالوحدات أو الشروط أو العالقـات أو الفئـات أو التصنيفات أو
األنساو التي توجد بالفعـل ،وقد يشمل ذلك اآلراء حولها واالتجاهات إزائها ،وكذلك العمليات التي
تتضمنها واآلثار التي تحدثها والمتجهات التي بز عليها ،ومعنى ذلك أن المنهج الوصفي يمتد إلى
تناول كيف تعمل الظاه ةر (أبو حطب وصادو)605- 601 ،6996 ،
ثانيا :مجتمههع الدراسهة:
تكـون مجتمـع الد ارسـة مـن جميـع مـديري المـدارس الحكوميـة ونـوابهم  ,البـالغ عـددهم ( , )711مــنهم

( )293مدي ار ة والباقي ( )293نائبا ة ويعملون في( )293مدرسة.
ثالثا :عينههة الدراسههة:

 - 6العينـة االسـتطالعية :حيــث تـم اختيـار ( )20مــدير مدرسـة ونائبـه بالطريق ـة العشـوائية البســيطة
وذلك بغرض التأكد من صالحية أدوات البحث واستخدامها لحساب الصـدو والثبـات ،والتعـرف
على متغيرات الدراسة.
 - 3عين ــة الد ارس ــة األص ــلية :تـ ــم اختي ــار عين ــة الد ارس ــة بالطريقـ ــة العشـ ـوائية البس ــيطة وبل ــغ عـ ــددها
()661مـدي ار ونائبــا أي بواقــع(  )%65مـن مجتمــع الد ارســة تـم توزيــع االســتبانات علــيهم إال أن
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عــدد الــذين اســتجابوا للباحــث فقــط ( )9:فــردا مــوزعين بواقــع (%)63مــنهم  52ذكــو ارو 12مــن
اإلناث ,كما بلغ عدد المديرين 19مدي ار ,وبلغ عدد النواب 17نائبا.
راحعا :أدوات الدراسة :
ل تحقيو أهداف الدراسة قام الباحث ببناء االستبانة (كأداة أساسية) وقد تكونت االستبانة من ():0
فق ـ ةر موزعــة عل ــى ســتة مج ــاالت ,وكــل مج ــال يشــمل ( )60فقـ ـرات وهــى مج ــال استشــعار األزم ــات،
مجـال التخطــيط لأزمــات مجــال مواجهـة األزمــات ،مجــال الوقايــة مـن األزمات,مجــال االســتفادة مــن
األزمــات بع ــد ح ــدوثها ,مجــال واق ــع األداء الفعل ــي للمــديريات وق ــد ت ــم صــيا ة فقـ ـرات االس ــتبانة بع ــد
االستعانة ببعض الدراسات السابقة مثل دراسة (عبد العال ,)3009 ،دراسة (صقر ,)3009 ,دراسة
(عودة ,)3001,دراسة (حمدونة.)300:,
باإلضافة إلى االستعانة بآراء بعض مديري المدارس الحكومية ذوي الخب ةر في هذا المجال(أكثر من
خمسة عشر سنة خدمة)،
ولبناء االستبانة قام الباحث بالخطوات اآلتية :
 - 6اطلـع الباحــث علـى الد ارســات السـابقة واألدب التربــوي المتعلـو ومشــكلة الد ارسـة والــذي لــه
صلة بموضوعها.

 - 3استشــار الباحــث عــددا م ــن أســاتذة الجامعــات والمشــرفين الترب ــويين ومــديري المــدارس ف ــي
تحديد أبعاد االستبانة وفقراتها.

 - 2أجــرى الباحــث ع ــددا مــن المقــابالت م ــع بعــض المشــرفين الترب ــويين والعــاملين فــي مج ــال
التربية والتعليم ,لتحديد فقرات االستبانة.

 - 1تم تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة في صورتها األولية ثم صيا ة فقراتهـا
التـي تقـع تحـت كــل مجـال ,حيـث تكونـت مــن ( ):0فقرة.،انظـر الملحـو رقـم ( )6يوضــح

االستبانة في صورتها األولية.

 - 5عرض االستبانة على المشرفين من أجل معرفة مدى مالءمتها لجميع البيانات.
 - :تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرفان.
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أوال :صدق االستحانة:
 - 6صدق المحكمين:

تـم عـرض االســتبانة فـي صـورتها األوليــة علـى مجموعــة مـن األسـاتذة الجــامعيين مـن المتخصصــين

فـي مجــال التربيــة ,ممــن يعملـون فــي الجامعــات الفلســطينية ,حيـث قــاموا ب بــداء آرائهــم ومالحظــاتهم
حول مناسبة فقرات االستبانة ,ومدى انتماء الفقـرات إلـى كـل مجـال مـن المجـاالت السـتة لالسـتبانة,

وكذلك سالمة صيا تها اللغوية ,وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقـرات واسـتبدالها بأفضـل

منها وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد الفقرات ( ):0فق ةر .
 - 3صدق االتساق الداخلي Internal consistency

تم حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كـل مجـال مـن مجـاالت االسـتبانة والدرجـة

الكلية لالستبانة ،ومعامل االرتباط بين كل فق ةر مـن فقـرات كـل مجـال علـى حـده والدرجـة الكليـة لكـل
مجال على حده ،وذلك لمعرفة مـدى ارتبـاط المجـاالت بالدرجـة الكليـة لالسـتبانة وكـذلك لمعرفـة مـدى
ارتباط كل فق ةر بالدرجة الكلية لكل مجال على حده ،ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي رقم()6
جدول ()6

معامالت االرتباط بين مجاالت استبانه إدا ةر األزمات التعليمية والدرجة الكلية لالستبانة
المجاالت

معامل االرتباط

مستوى الداللة

استشعار األزمات

0.84

دالة إحصائيا0.01

التخطيط إلدارة األزمات

0.95

دالة إحصائيا0.01

مواجهة األزمات

0.91

دالة إحصائيا0.01

االستفادة من األزمات بعد حدوثها

0.87

دالة إحصائيا0.01

الوقاية من األزمات

0.89

دالة إحصائيا0.01

واقع األداء الفعلي

0.72

دالة إحصائيا0.01

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابو أن مجاالت االستبانة الستة تتمتع بمعامالت

ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.06فقد تراوحـت معـامالت ارتبـاط بيرسـون بـين

( ،)0.95 – 0.73وهــذا دلي ــل عل ــى أن مج ــاالت االس ــتبانة تتمتـ ـع بمعام ــل ص ــدو ع ــال ،وبم ــا أن
االستبانة لديها ستة مجاالت ،فيجب القيام ب جراء معامل ارتباط بيرسون بين فقرات كل مجال من

المجاالت الستة والدرجة الكلية لكل مجال علـى حـده ،وذلـك للتأكـد مـن مـدى اتسـاو الفقـرات مـع كـل

مجال خاص بها ،فلذلك سوف نعرض ذلك من خالل الجداول التالية:
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جدول()3

معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول (استشعار األزمات) والدرجة الكلية للمجال
الرقم
1

فقرات المجال األول
تنظم لقاءات مع ق يادات الطلبة للتعرف على حاجاتهم المختلفة.
تنشت صناديو للشكاوى للتعرف على ما يواجه المعلمين

2

والطلبة من تحديات.

3

تتوقع األزمات التي يمكن أن تواجه المدارس مستقبال.
توفر اإلمكا نات المادية الالزمة لفرو مواجهة األزمات في

4

المدارس
تقوم بمسح دوري للبيئات المدرسية من أجل التعرف على

5

األزمات الممكن حدوثها.

تتواصل مع المديرين في المدارس لتزويدهم بالمعلومات بصورة

6

متواصلة ومستمرة.

7

تفعل العالقة بين المدارس والمجتمع المحلي في توقع األزمات

معامالت
االرتباط

مستوى الداللة

0.73

 0.01دالة إحصائيا

0.67

 0.01دالة إحصائيا

0.62

 0.01دالة إحصائيا

0.60

 0.01دالة إحصائيا

0.67

 0.01دالة إحصائيا

0.60

 0.01دالة إحصائيا

0.62

 0.01دالة إحصائيا
 0.01دالة إحصائيا

8

تستعين بالتقنيات االلكترونية الستشعار األزمات قبل حدوثها.

0.78

9

تنسو بين جهود العاملين خار المدارس من أجل توقع األزمات.

0.81

 0.01دالة إحصائيا

10

تنسو مع متسسات المجتمع مسبقا وباستمرار.

0.59

 0.01دالة إحصائيا

تبين من خالل الجدول السابو أن فقرات المجال األول (استشعار األزمات) تتمتع بمعامالت ارتباط

قويـ ـ ــة ودالـ ـ ــة إحصـ ـ ــائيا عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوي داللـ ـ ــة ( ،)0.06حيـ ـ ــث تراوحـ ـ ــت معـ ـ ــامالت االرتبـ ـ ــاط ب ـ ـ ــين

(0.59ـ  ،)0.16وهذا يدل على أن مجال استشعار األزما ت وفقراته يتمتع بمعامل صدو عال.
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جدول()2

معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني (التخطيط إلدا ةر األزمات) والدرجة الكلية للمجال
N
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامالت

فقرات المجال الثاني

االرتباط

تبادر إلى جمع المعلومات الصحيحة والدقيقة

المتعلقة باألزمات في المدارس الستخالص العبر.
توفر أرشيف للخبرات السابقة يتضمن األزمات

التي حدثت في المدارس.

تقوم بالتخطيط المستمر لرفع مستوى أدائها أثناء

األزمات.

تشرك مديري المدارس في تخطيط برامج مواجهة

األزمات

تشرك مديري المدارس في تنفيذ برامج مواجهة

األزمات.

تراعي عنصر الوقت كعامل رئيسي ومهم عند

حدوث األزمة.

يوجد لديها قناعة كبيرة بأهمية التخطيط

اإلستراتيجي الوقائي لمواجهة األزمات.

تراعي أهمية توزيع األدوار عند التخطيط إلدارة

األزمات.

تقوم ب جراءات التعامل مع كل أزمة حسب

طبيعتها.

تستفيد من ذوي الخب ةر من المجتمع المحلي

للتخطيط لمواجهة األزمات.

مستوى الداللة

0.72

 0.01دالة إحصائيا

0.53

 0.01دالة إحصائيا

0.73

 0.01دالة إحصائيا

0.81

 0.01دالة إحصائيا

0.74

 0.01دالة إحصائيا

0.65

 0.01دالة إحصائيا

0.80

 0.01دالة إحصائيا

0.74

 0.01دالة إحصائيا

0.71

 0.01دالة إحصائيا

0.72

 0.01دالة إحصائيا

تبين من الجدول السابو أن فقرات المجال الثاني (التخطيط إلدارة األزمات) تتمتع بمعامالت ارتباط

قويـة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوي داللــة أقــل مــن ( ،)0.06حيــث تراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين

(0.52ـ  ،)0.16وهذا يدل على أن المجال الثاني وفقراته يتمتع بمعامل صدو عال.
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جدول()1

معامالت االرتباط بين فقرات مجال (مواجهة األزمات) والدرجة الكلية للمجال
معامالت االرتباط

مستوى الداللة

N

فقرات المجال الثالث

0.67

 0.01دالة إحصائيا

 23تتخذ ق اررات حاسمة لمواجهة األزمة حين حدوثها.

0.69
0.78

 0.01دالة إحصائيا

 24توظف اإلمكانات المادية الحتواء األزمة.

0.90

 0.01دالة إحصائيا

 25توظف اإلمكانات البشرية الحتواء األزمة.

0.87

 0.01دالة إحصائيا

0.78

 0.01دالة إحصائيا

0.60

 0.01دالة إحصائيا

0.77

 0.01دالة إحصائيا

0.73

 0.01دالة إحصائيا

0.82

 0.01دالة إحصائيا

تضع خططا كافية إلدارة األزمات في المدارس حين

 21وقوعها.

 22تتخذ ق اررات سريعة لمواجهة األزمة حين حدوثها.

توفر جوا من التفاعل والديناميكية لدى إدارات

 26المدارس في حل األزمات.

 27تساهم في وقف اإلشاعات المغرضة حول األزمة.
تستعين بالمتخصصين والخبراء في معالجة

 28األزمات.

تسيطر مع فرو إدارة األزمات على األزمات حين

 29وقوعها.

 30تشجع المبادرات الموقفية الذاتية وقت األزمات.

 0.01دالة إحصائيا

تبــين م ــن الجــدول الس ــابو أن فقـ ـرات المجــال الثال ــث (مواجه ــة األزمــات) يتمت ــع بمع ــامالت

ارتباط قوية ودالة إحصائيا عنـد مسـتوي داللـة أقـل مـن ( ،)0.06حيـث تراوحـت معـامالت االرتبـاط
بــين ( ،)0.90 - 0.:0وه ــذا يــدل عل ــى أن مجــال مواجه ــة األزمــا ت وفق ارت ــه يتمتــع بمعام ــل ص ــدو

عال.
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جدول()5

معامالت االرتباط بين فقرات مجال (الوقاية من األزمات) والدرجة الكلية للمجال
N
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

فقرات المجال الرابع

تضع تعليمات واضحة في المدارس تحدد كيفية التعامل

مع األزمات

تقدم الدعم المعنوي للفرو التي تقوم بتشخيص األزمات في

المدارس

تعقد اجتماعات دورية لمناقشة األزمات المحتملة في

المدارس

تراعي توزيع األدوار في المدارس من أجل تفادي وقوع

األزمات

توفر االحتياجات الالزمة لفرو إدارة األزمات في المدارس.
ترشد العاملين في المدارس إلى كيفية التواصل مع المجتمع

المحلي لتجنب وقوع األزمات.

تعقد ندوات وقائية لتجنب األزمات في المدارس.

تعقد محاضرات توعوية لتجنب األزمات في المدارس.
تشجع تبادل الزيارات بين المدارس للتعرف على األزمات

المختلفة لتجنبها.

تضع إجراءات وقائية لمنع وقوع األزمات.

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

0.68

 0.01دالة إحصائيا

0.77

 0.01دالة إحصائيا

0.81

 0.01دالة إحصائيا

0.87

 0.01دالة إحصائيا

0.72

 0.01دالة إحصائيا

0.79

 0.01دالة إحصائيا

0.75

 0.01دالة إحصائيا

0.73

 0.01دالة إحصائيا

0.82

 0.01دالة إحصائيا

0.68

 0.01دالة إحصائيا

تبـين مــن الجــدول الســابو أن فق ـرات المجــال الرابع(الوقا يــة مــن األزمــات) يتمتــع بمعــامالت

ارتباط قوية ودالة إحصائيا عنـد مسـتوي داللـة أقـل مـن ( ،)0.06حيـث تراوحـت معـامالت االرتبـاط
بين (0.:1ـ  ،)0.13وهذا يدل على أن المجال الرابع وفقراته يتمتع بمعامل صدو عال.
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جدول():

معامالت االرتباط بين فقرات مجال (االستفادة من األزما ت بعد حدوثها) والدرجة الكلية للمجال
N

معامالت

فقرات المجال الخامس

االرتباط

 41تستخلص العبر من األزمات التي واجهتها في المدارس.
42

تسـتفيد مـن األزمـات مـن خـالل التعـرف علـى نقـاط الضـعف

في إدارة األزمات.

 43ت َقّيم خطط وبرامج إدارة األزمات السابقة بقصد تطويرها.
44

تفعــل قنـ ـوات االتص ــال بينه ــا وب ــين الم ــدارس لمعالج ــة آث ــار

األزمة.

0.77
0.69
0.78
0.80

 45ت َقوم األضرار التي سببتها األزمات.

0.76

 46تعد أنشطة ترف يهية لتفريغ الطلبة من آثار الصدمات.

0.69

47

تحـ ــث المـ ــدارس عل ـ ــى االسـ ــتفادة مـ ــن بعض ـ ــها فـ ــي أس ـ ــاليب

معالجة األزمات.

0.64

 48تعمل على بث روم الطمأنينة بين العاملين في المدارس.

0.65

 49تتيح فرصا لتحسين أداء العاملين في مواجهة األزمات.

0.85

 50تمنح أعضاء فرو إدا ةر األزمات الثقة التامة في عملهم.

0.73

مستوى الداللة
 0.01دالة
إحصائيا

 0.01دالة
إحصائيا

 0.01دالة
إحصائيا

 0.01دالة
إحصائيا

 0.01دالة
إحصائيا

 0.01دالة
إحصائيا

 0.01دالة
إحصائيا

 0.01دالة
إحصائيا

 0.01دالة
إحصائيا

 0.01دالة
إحصائيا

تبــين مــن الجــدول الســابو أن فق ـرات المجــال الخامس(االســتفادة مــن األزمــات بعــد حــدوثها)

يتمتـع بمعــامالت ارتبــاط قويــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوي داللــة أقــل مــن  ،0.06حيــث تراوحــت

معـامالت االرتبــاط بــين (0.:1ـ ـ  ،)0.15وهــذا يــدل علـى أن المجــال ال ارب ـ ع وفق ارتــه يتمتــع بمعامــل
صدو عال.
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جدول()7

معامالت االرتباط بين فقرات مجال (واقع األداء الفعلي) والدرجة الكلية للمجال
N

فقرات المجال السادس

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

51

قامت بحل مشكلة الكثافة الطالبية داخل الفصول

0.56

52

أقامت فصول دراسية جديدة  ،مباني جديدة

0.62

 0.01دالة إحصائيا

0.63

 0.01دالة إحصائيا

0.69

 0.01دالة إحصائيا

0.69

 0.01دالة إحصائيا

0.62

 0.01دالة إحصائيا

0.76

 0.01دالة إحصائيا

0.33

 0.01دالة إحصائيا

0.61

 0.01دالة إحصائيا

0.56

 0.01دالة إحصائيا

53
54
55
56

قامـت بحـل مشــكلة نقـص المعلمـين مــن حيـث النــوع

(التخصصات)

وفــرت احتياج ــات الطل ب ــة المدرســية الت ــي ل ــم توفره ــا
األسرة بسبب سوء األوضاع االقتصادية

وفرت المستلزمات التعليمية (كتب  ،قرطاسية الخ)
حلـ ــت مشـ ــكلة هـ ــروب الطلبـ ــة مـ ــن خـ ــالل الم ـ ــديرين

والمشرفين والمعلمين

تعاونـ ــت مـ ــن أجـ ــل خلـ ــو بيئـ ــة بديلـ ــة عـ ــن المدرسـ ــة

57

لتدريس الطلبة أثناء الحرب

58

أداء وظيفتها التعليمية والتعليمة

أ لقـت جميــع المـدارس أثنــاء الحــرب ممـا أثــر علــى

أشـرفت علـى عــال كثيـر مـن الطلبــة الـذين أصــيبوا

59

بصدمات أثناء الحرب

60

بدل المضربين نتيجة التجاذبات السياسية

وفرت مدراء ومدرسين على درجة عاليـة مـن الكفـاءة

 0.01دالة إحصائيا

تبـين مـن الجــدول السـابو أن فقـرات المجــال السـادس (واقـع األداء الفعلــي) يتمتـع بمعـامالت ارتبــاط

قويـة ودالـة إحصــائيا عنـد مســتوي داللـة أقــل مـن ( ، )0.06حيــث تراوحـت معــامالت االرتبـاط بــين

( ،)0.7: - 0.22وهذا يدل على أن المجال السادس وفقراته يتمتع بمعامل صدو عال.
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ثانيا :ثحات االستحانة:
بعد تطبيو االستبانة تم حساب الثبات لها بطريقتين وهما كالتالي:

6ـ الثبات بطريقة ألفا – كرونباا : Alpha

تـم تطبيـو االســتبانة علـى عينــة اسـتطالعية قوامهــا ( )20مـن مــدراء ونـواب المــدراس الحكوميـة فــي
قطـاع ـزة ،وبعـد تطبيـو االسـتبانة تـم حسـاب معامـل الفـا كرونبـام لقيـاس الثبـات بالنسـبة لالسـتبانة
الكليـة ،حيــث وجــد أن قيمــة معامـل ألفــا كرونبــاا لالســتبانة الكليـة تســاوي( )0.97وهــذا دليــل كــافي
على أن االستبانة الكلية تتمتع بمعامل ثبات مرتفع ،وبما أن االستبانة لديها ستة مجاالت ،فقد بلغ
معامل الفا كرونباا للمجال األول ( ،)0.1:ومعامل ألفا كرونباا للمجال الثاني ( ،)0.19ومعامل
ألفا كرونباا للمجال الثالث ( ،)0.93ومعامل الفا كرونباا للمجال الرابع ( ،)0.90فقد بلغ معامل
الفا كرونباا للمجال الخامس ( ،)0.93ومعامل الفا كرونباا للمجال السادس ( ،)0.1:وهـذا دليـل
كافي على أن االستبانة بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات عالي.
جدول()1
معامل ألفا كرونباا الستبانة إدا ةر األزمات ومجاالتها الستة
استشعار األزمات

عدد الفق ارت
60

معامل ألفا كرونباا

المجاالت

التخطيط إلدا ةر األزمات

60

0.19

مواجهة األزمات

االستفادة من األزمات بعد حدوثها

60
60

0.93

الوقاية من األزمات

60

0.93

االستبانة الكلية

:0

0.97

60

واقع األداء الفعلي

0.1:

0.90
0.10

3ـ الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
تـ ــم تطبي ـ ــو االسـ ــتبانة عل ـ ــى عينـ ــة اس ـ ــتطالعية قوامهـ ــا ( )20م ـ ــن مـ ــدراء ونـ ـ ـواب الم ـ ــدراس
الحكومية في قطاع زة ،وبعد تطبيو االستبانة تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة
الكلية ،فقد تم قسمة بنود االستبانة إلى نصفين وكذلك بنود كل مجال إلى قسمين ،حيث تم حساب
معامل االرتباط بين مجمـوع فقـرات النصـف األول ومجمـوع فقـرات النصـف الثـاني لالسـتبانة وكـذلك
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لكل مجال على حده ،فقد بلغ معامل ارتباط بيرسون لالسـتبانة الكليـة بهـذه الطريقـة ( ،)0.1:وبعـد
اسـ ــتخدام معادلـ ــة سـ ــبيرمان ـ ـ ـ ب ـ ـراون المعدلـ ــة أصـ ــبح معامـ ــل الثبـ ــات ( ،)0.93وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى أن
االستبانة لديها معامالت ثبات مرتفعة ،وبما أن االستبانة لديها ستة مجاالت ،فقد بلغ معامل الثبات
بطريقة التجزئة النصفية للمجال األول ( ،)0.13و معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمجال
الثاني ( ،)0.71بلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمجـال الثالـث ( ،)0.15وبلـغ معامـل
الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمجال الرابع ( ،)0.19بلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية
للمجال الخامس ( ,)0.11وبلغ معامل الثبات بطريقة التجزئـة النصـفية للمجـال السـادس (،)0.11
وهذا دليل كافي على أن االستبانة بمجاالتها الستة تتمتع بمعامل ثبات عال ،والنتائج الخاصة بذلك
موضحة من خالل الجدول التالي:
جدول()9

معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة إدا ةر األزمات ومجاالتها الستة
معامل ارتباط

معامل الثبات بطريقة

استشعار األزمات

0.:9

13,3

التخطيط إلدا ةر األزمات

0.:1

71,0

مواجهة األزمات

االستفادة من األزمات بعد حدوثها

0.71
0.10

15,0

الوقاية من األزمات

0.79

11,0

االستبانة الكلية

0.1:

93,0

استبانة إدا ةر األزمات ومجاالتها

واقع األداء الفعلي

بيرسون

0.72

سبيرمان براون المعدلة

19,0
11,0

 - 3المقاحلة:

وهي مقابلة من خالل تساتالت الدارسة ذات العالقة بموضوع البحث حيث تم استخالص مجموعـة
أسئلة مفتوحة توجه لبعض حاالت مـن عينـة الد ارسـة الميدانيـة حتـى يتسـنى لنـا تشـخيص واقـع دور

مديريات التربية والتعليم في إدا ةر األزمات التعليمية التي تواجه المدارس الحكومية.

وهي وسيلة للحصول على إجابـات علـى عـدد مـن األسـئلة يلقيهـا الباحـث علـى الحـاالت المقابـل لـه

وجها لوجه ،ويقوم الباحث فور انتهاء المقابلة بتفريغ ما تم الحصول عليه من معلومات ذات العالقة
بموضوع البحث.
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حيـث قــام الباحــث ب عـداد أســئلة مفتوحــة تشــمل جميـع محــاور االســتبانة وتــم طرحهـا علــى ســتة مــن

المـدراء والمــديرات مـن أجــل معرفــة آرائهـم فــي هــذا الموضـوع ،وتمــت المقــابالت فـي المــدارس بنظــام
المقابل ــة المفتوح ــة وتوجي ــه األس ــئلة للح ــاالت (اإلخب ــاريين) وت ــم اإلجاب ــة عليه ــا م ــن ق ــبلهم م ــن أج ــل

االستفادة بآرائهم واالستنا ةر بها لتدعيم النتائج.انظر ملحو ():
خامسًا :األسههاليهب اإلحصهههائيهة:

بغيــة اإلجابة على أسئلة الدراسة قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصـائيـة التاليــة:
 - 6التك اررات والنسب المئوية.

 - 3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
 - 2معامل ارتباط بيرسون.
 - 1معامل ألفا كرونباا .

 - 1اختبار تحليل التباين األحادي
 - 5اختبار . T.test
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الفصل الخامس
تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
* النتائج المتعلقة حالسؤال األول .
* النتائج المتعلقة حالسؤال الثاني .
* النتائج المتعلقة حالسؤال الثال .
* النتائج المتعلقة حالسؤال الراحع .
* النتائج المتعلقة حالسؤال الخامس .
* النتائج المتعلقة حالسؤال السادس .
* النتائج المتعلقة حالسؤال الساحع .
* النتائج المتعلقة حالسؤال الثامن.
* أه النتائج التي توصلت إليها الدراسة .
* التوصيات والمقترحات.
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نتائج الدراسة وتفسيرها
إجاحة السؤال األول :
و الذي ينص على :
ما دور مديريات الترحية والتعلي في استشعار األ زمات التعليمية التي تواجا المهدارس
الحكومية في مدارس محافظات غزة ؟
ول الجابة عن الستال السابو ,اسـتخدم الباحـث المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة واألوزان
النسبية واختبار اإلشا ةر  ,والجدول رقم ( )60يوضح ذلك.
جدول ( )10يوضح نتائج اختبار اإلشارة والنسب الم ئوية والمتوسط الحسابي واألهمية
النسبية لفقرات مجال (استشعار األزمات)
رقم

فقرات المجال

الفقرة
6
3
2
1
5

:

كبير متوسط قليل

تنظم لقاءات مع قيادات الطلبة للتعرف

على حاجاتهم المختلفة

تنشت صناديو للشكاوى للتعرف على ما

يواجه المعلمين والطلبة من تحديات
تتوقع األزمات التي يمكن أن تواجه

المدارس مستقبال

توفر اإلمكانات المادية الالزمة لفرو

مواجهة األزمات في المدارس

تقوم بمسح دوري للبيئات المدرسية من

أجل التعرف على األزمات الممكن

حدوثها.

المتوسط األهمية

الحسابي النسبية %

اختبار

اإلشارة الترتيب
Z

2.3 14.6 39.6 45.8

77.1

2.9ـ**

2.1 25.0 44.8 30.2

68.4

//ـ60 0.68

2.6 4.2 36.5 59.3

85.1

:.7ـ**

1

2.3 14.6 41.6 43.8

76.4

2.7ـ**

1

2.5 7.3 34.4 58.3

تتواصل مع المديرين في المدارس

لتزويدهم بالمعلومات بصو ةر متواصلة 2.7 2.1 26.0 71.9

ومستمرة
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7

:.67 83.7ـ** 5

89.9

7.9ـ**

6

تفعل العالقة بين المدارس و المجتمع

7

المحلي في توقع األزمات

تستعين بالتقنيات االلكترونية الستشعار

1

األزمات قبل حدوثها

تنسو بين جهود العاملين خار المدارس

9

من أجل توقع األزمات

60

تنسو مع متسسات المجتمع مسبقا

وباستمرار.

2.6 4.2 27.0 68.8

88.2

7.1ـ**

3

2.3 20.8 33.4 45.8

75.0

2.0ـ**

9

2.4 10.4 40.6 49.0

79.5

1.9ـ**

:

2.6 4.2 34.4 61.4

85.8

:.9ـ**

2

أ ظهر الجدول بأن أكثر الممارسات على صعيد استشعار األزمة كان على النحو التالي :

 ) 9تتواصل مع المديرين في المدارس لتزويدهم بالمعلومات بصو ةر متواصلة ومستم ةر وحصلت هذه
الممارسة على نسبة ) (%89.9وجاءت في المرتبة األولى

 ) 1تفعي ــل العالق ــة ب ــين الم ــدارس والمجتم ــع المحل ــي فـ ــي مواق ــع األزم ــات وق ــد حص ــلت عل ــى نسـ ــبة
) (%88.2وهي في المرتبة الثانية

 )1تنس ـو م ــع متسســات المجتم ــع مس ــبقا وباســتمرار وحص ــلت عل ــى نســبة ) (%85.8وج ــاءت ف ــي
المرتبة الثالثة

ويرى الباحث أن السبب في ذلك يرجع إلى حرص المـديريات علـى التواصـل مـع المـدراء وتزويـدهم

بالمعلومــات الالزمـ ـة وحــل مش ــاكلهم أول بــأول  ,وح ــرص المــديريات عل ــى اســتمرارية االس ــتقرار ف ــي

المدارس وأن تسير العملية التعليميـة علـى مـا يـرام  ،والحـرص علـى مصـلحة الطـالب والعـاملين مـن

أ جل تحسين المستوى األكاديمي لكل من المعلم والمتعلم .

وهذا يتفو مع دراسة (كيندي  ) 1999 ،والتي أوصت بتوفير قاعـدة بيانـات مـن أجـل التواصـل مـع
المدارس بكافة الوسائل

كمـا يشـير الباحـث إلـى وجــود مختصـين وخبـراء فـي المجتمــع المحلـي ال يتوانـون فـي خدمــة

متسسات التع ليم  ،كما أن المجتمع المحلي يـدعم المـدارس فـي كثيـر مـن األحيـان باحتياجـات كثيـ ةر
وضـرورية  ،حيــث يوجـد فــي كـل مدرســة مجلـس أوليــاء أمـور  ،يكــون مطلعـا علــى أحـوال الطــالب
باستمرار وبالتالي متابعة األزمات التي ممكن أن تحدث في المدارس ويساهم بشكل كبير في حلها

كما أن المجتمع المحلي مليء بالطاقات ومن الواجب على المـديريات تسـخير هـذه الطاقـات لخدمـة
المدارس  ،ويتفو هذا مـع د ارسـة ( صـقر  ) 2009 ،التـي أوصـت باالسـتعانة بـالخبراء والمختصـين

من خار المدرسة في معالجة األزمات
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أمـا بالنســبة ألقـوال المــديرين الــذين تـم إج ـراء مقــابالت معهـم فنجــدها تتفــو أحيانـا  ،وتختلــف أحيانــا
أخرى مع ما قالته العينة .

حيــث اتفقــت الحالــة رقــم ( ( ) 2م ز و ) مــع مــا قالت ــه العينــة بالنس ـبة للفق ـ ةر السادســة بــأن هن ــاك

تواصل من قبل المديريات مع مدراء المدارس حيث قالت ( تتواصل المـديريات مـع مـدراء المـدارس

باستمرار وتزودهم بالمعلوما ت والنشرات المدرسية في جميع المجـاالت باسـتمرار وتستفسـر عـن أهـم

المشاكل التي تواجههم من أجل المساعدة في وضع الحلول لها )

واختلفت الحالة رقم (  ( ) 3أز ن ) مع ما قالته العينة بالنسبة للفق ةر السابعة بأن هناك تفاعل بين
المـدارس والمجتمـع المحلـي بدرجـة كبي ـ ةر حيـث قالـ ت ( بـأن هنـاك تقصــير مـن المجتمـع المحلـي فــي
تزويد المدراء بمعلومات وخبرات تتعلو ب دا ةر األزمات )

 من ناحية ثانية كانت أ قل الممارسات الستشعار األزمة التعليمية من قبـل المـديريات علـىالنحو األتي :

 )9تنشـت صــناديو للشــكاوي للتعــرف علــى مــا يواجـه المعلمــين والطلبــة مــن تحــديات وحصــلت
على نسبة (  ) %68.4وهي في المرتبة األخي ةر ( العاش ةر )

 )1تستعين بالتقنيات االلكترونية الستشعار األزمات قبل حدوثها وحصلت على نسبة
(  ) %75وجاءت في المرتبة قبل األخي ةر ( التاسعة )

 )1توفر اإلمكانات المادية الالزمة لطرو مواجهة األزمات في المدارس وحصلت على
(  ) %76.4وجاءت في المرتبة الثامنة.

ومن خالل ما سبو نالحظ ما يلي:

إن أدنى ثالث فقرات في هذا المجال كانت كالتالي:

أز الفق ةر رقم ( ) 1والتي نصت على ( تنشت صناديو للشكاوي للتعرف على ما يواجه المعلمين

والطلبة من تحديات )

ويبـ ــين الباحـ ــث أن السـ ــبب فـ ــي ذلـ ــك انشـ ــغال الم ـ ـديريات بـ ــأمور كثيرة,واتصـ ــال المـ ــديريات مـ ــع
الم ــدارس بش ــكل مباش ــر لمعرف ــة م ــا يح ــدث فيها,وع ــدم اقتن ــاع الم ــدراء بالفتائ ــد الت ــي تع ــود علـ ــى

المدارس من هذه الصناديو,والتي من الممكن أن تسيء إليهم شخصيا.

الفق ةر رقم ( ) 1والتي نصت على (تستعين بالتقنيات االلكترونية الستشعار األزمات قبل حدوثها

)فيعـزو الباحـث السـبب إلــى الحصـار المفـروض علـى القطــاع وا ـالو المعابر,وعـدم االســتقرار,

واضـط ارب األوضـاع السياسـية وتقلبهـا وعـدم ثباتهـا واسـتقرارها,وقلة اإلمكانـات الماديـة,واالحتالل
الذي يحتجز األجه ةز المتطورة والتي تخدم اإلنسان الفلسطيني في جميع مجاالت الحياة .
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ويختلف هذا الكالم مع دراسة (ديجنان و بوزمان  )1009حيث بينت الدراسة أن التدريب على
إدا ةر األزمـات باســتخدام أسـلوب المحاكــاة بواسـطة الحاســب اآللـي لــه منـافع فوريــة وأخـرى بعيــدة

المدى.

الفقـ ةر رقــم ( )4والتـي نصــت علــى (تـوفر اإلمكانــات الماديـة الالزمــة لفــرو مواجهـة األزمــات فــي
المـدارس ) حيــث يــرى الباحـث أن الســبب فــي ذلـك الحصــار المفــروض علـى قطــاع زة,والــذي
أدى إلى نقص كبير في احتياجات الناس في مختلف المجاالت الحياتية المختلفة .

حيث قالت الحالة رقم (( )1ط ـ و) في ذلك :

ال يتم توفير اإلمكانات المادية إال بعد جهد وعناء وبصعوبة بالغة,حيث تم توفير كميـات كبيـ ةر

مــن اإلســعافات األولي ــة للمدرســة بتنســيو شخص ــي مــع و از ةر الص ـحة,ثم ت ــم إبــال المديريــة بع ــد

ذلك ,وال يوجد رصيد في الميزانية مخصص لفريو إدارة األزمات .

إجاحة السؤال الثاني :
والذي ينص على :
ما دور مديريات الترحية والتعلهي فهي ا لتخطهيط إلدارة األزمهات التعليميهة التهي تواجها
المدارس الحكومية في محافظات غزة ؟
ولالجابة علي الستال السابو استخدم الباحث المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة واألوزان
النسبية واختبار اإلشا ةر والجدول رقم ( )66يوضح ذلك.
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جدول()66
يوضح نتائج اخ تبار اإلشا ةر والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واألهمية النسبية لفقرات مجال
(التخطيط إلدا ةر األزمات)

رقم

الفقرة

الفقرة
66
63
21
11
51
:1
17
18
19
20

كبير متوسط قليل

تبادر إلى جمع المعلومات الصحيحة والدقيقة

المتعلقة باألزمات في المدارس الستخالص العبر
توفر أرشيف للخبرات السابقة يتضمن األزمات

التي حدثت في المدارس

تقوم بالتخطيط المستمر لرفع مستوى أدائها أثناء

األزمات

تشرك مد يري المدارس في تخطيط برامج مواجهة

األزمات

تشرك مديري المدارس في تنفيذ برامج مواجهة

األزمات.

تراعي عنصر الوقت كعامل رئيسي ومهم عند

حدوث األزمة

يوجد لديها قناعة كبيرة بأهمية التخطيط
اإلستراتيجي الوقائي لمواجهة األزمات

تراعي أهمية توزيع األدوار عند التخطيط إلدارة

األزمات

تقوم ب جراءات التعامل مع كل أزمة حسب

طبيعتها

تستفيد من ذوي الخب ةر من المجتمع المحلي

للتخطيط لمواجهة األزمات

المتوسط

الحسابي

األهمية
النسبية
%

اختبار

اإلشارة

الترتيب

2.7 0.0 32.3 67.7

1.0 89.2ـ** 7

2.5 7.3 35.4 57.3

** 83.3ـ8 6.1

2.7 3.1 22.9 74.0

** 90.3ـ5 7.9

2.4 8.3 41.7 50.0

** 80.6ـ9 5.3

2.4 10.4 38.5 51.1

** 80.2ـ10 5.0

2.7 1.1 28.1 70.8

** 89.9ـ6 8.0

2.8 2.1 12.5 85.4

** 94.4ـ1 8.7

2.8 2.1 16.7 81.2

** 93.1ـ2 8.4

2.8 3.2 15.8 81.0

** 92.7ـ3 8.3

2.8 4.2 15.6 80.2

** 92.0ـ4 8.1
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أظهــر الج ــدول ب ــأن أكث ــر الممارس ــات عل ــى ص ــعيد التخط ــيط إلدا ةر األزم ــات ك ــان عل ــى النح ــو

التالي.

 - 9يوجـد لــديها قناعـة كبي ـ ةر بأهميـة التخطــيط االسـتراتيجي الوقــائي لمواجهـة األزمات,وحصــلت
هذه الممارسة على نسبة ( %)14.4وجاءت في المرتبة األولى .

 - 1ت ارع ـ ــي أهميـ ـ ــة توزيـ ـ ــع األدوار عنـ ـ ــد التخطـ ـ ــيط إلدارة األزم ـ ــات وقـ ـ ــد حصـ ـ ــلت علـ ـ ــى نسـ ـ ــبة
( %)11.9وجاءت في المرتبة الثانية .

 - 1تقــوم بـ ـ جراءات التعام ــل م ــع ك ــل أزم ــة حس ــب طبيعته ــا وحص ــلت عل ــى نس ــبة (% )11.7
وجاءت في المرتبة الثالثة .

ونالحظ من خالل ما سبو أن أعلى ثالث فقرات في هذا المجال كانت كما يلي :

أ  -الفقـ ـ ةر رق ــم ( )97والت ــي نصـ ــت عل ــى م ــا يلـ ــي " يوج ــد ل ــدى المـ ــديريات قناع ــة كبيـ ـ ةر بأهميـ ــة
التخطيط الوقائي االستراتيجي لمواجهة األزمات .

وي ــرى الباحـ ــث أن السـ ــبب فـ ــي ذلـ ــك هـ ــو أهميـ ــة التخطـ ــيط ونتائجـ ــه المثمرة,واقتنـ ــاع المـ ــديريات
بذلك,والقناع ــة بـ ــأن الس ــبيل للتغلـ ــب عل ــى أي أزمـ ــات ه ــو التصـ ــور ال ــدقيو لهـ ــذه األزم ــات قبـ ــل

وقوعها,ومن ثم يكون هناك تهيت للتصرف وبأقصى سرعة من أجـل السـيط ةر عليهـا مهمـا كانـت

صعوبتها.

ويتفــو ه ــذا مــع د ارس ــة (عبــد الع ــال )1001,والتــي توص ــلت إلــى أن م ــديري المــدارس يمارس ــون
التخطــيط االســتراتيجي فــي إدا ةر األزمــات بنســبة تزيــد عــن (,%)10وأنــه توجــد عالقــة ارتباطي ــه

موجبة بين أساليب إدارة األزمات المدرسية والتخطيط االستراتيجي ,واتفقت أيضا مع دراسة كل

مــن (عــودة)1001,ود ارس ــة (روك )1000,حيــث بينــت ك ــل منهمــا أهميــة التخط ــيط فــي مواجه ــة
األزمات وكيفية التعامل معها.

وه ــذا الكـ ــالم يتفـ ــو مـ ــع م ــا قالتـ ــه الحالـ ــة رقـ ــم (()9ر ز و)حي ــث قالـ ــت " بـ ــأن المـ ــديريات تقـ ــوم
بالتخطيط الوقائي لمواجهة األزمات ولكن ليست بالصو ةر المطلوبة ".

ب  -الفق ـ ةر رق ــم (:)91والتــي نص ــت علــى " أن الم ــديريات ت ارعــي توزي ــع األدوار عنــد التخط ــيط

إلدارة األزمات ".

ويــرى الباحــث أن الســبب ف ــي ذلــك هــو اهتم ــام المــديريات بوضــع الرج ــل المناســب فــي المك ــان
المناسب من أصحاب الخبرات الذين يستطيعون العمل في أصعب الظروف ولديهم خب ةر كافية

فـ ــي مج ـ ــال مواجه ـ ــة األزمات,كم ـ ــا أن االختي ـ ــار ال ـ ــدقيو والص ـ ــحيح ألص ـ ــحاب المه ـ ــام الص ـ ــعبة
يساعدهم في إنجاز أعمالهم في أسرع وقت بسبب قدراتهم العالية في التعامل مع األزمات,وهـذا

يتفـو مـع د ارســة (بـاين وآخــرون )9111,والتـي توصــلت إلـى نتــائج أهمهـا :أنــه يجـب التحضــير
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لأزمــة مــن خــالل مجموعــة مــن األف ـراد للعمــل ضــمن فريــو األزمــات لــديهم القــد ةر علــى تخفيــف

وطأة الحدث ووضع خطة طوارئ ناجعة في أسرع وقت .

ويتفو هذا الكالم مع الحالة رقم (( )1م ز ع )حيث قالت :

" أن المديريات تراعي توزيع األدوار باهتمام وعلى درجة عالية حسب الكفاءة حيث تختار ممن

لديهم القدرة على العمل في أصعب الظروف .

الفق ةر رقم ( ) 91والتي نصت على " تقوم ب جراءات التعامل مع كل أزمة حسب طبيعتها "

ويش ــير الباح ــث إل ــى أن الس ــبب ف ــي ذل ــك أن الم ــديريات تتعام ــل م ــع أي أزم ــة حس ــب ظروفهـ ــا
ومعطياتها وحجمها ونتائجها,وخاصة أن األزمات التي تواجه المـدارس لـيس كلهـا متشـابهة,ومن

هنــا كــان التعام ــل مــع األزم ــات مــن قب ــل المــديريات حســب طبيع ــة كــل أزم ــة وحســب الظ ــروف

المحيطة بها .

من ناحية ثانية كانت أقل الممارسات في التخطيط إلدا ةر األزمات التعليمية من قبل المـديريات

على النحو التالي:

 - 9تشرك مديري المدارس في تنفيذ برامج مواجهـة األزمـات وحصـلت علـى نسـبة %10.1وهـي
في المرتبة العاش ةر واألخيرة.

 - 1تشـ ـ ــرك مـ ـ ــديري المـ ـ ــدارس ف ـ ـ ــي تخطـ ـ ــيط ب ـ ـ ـرامج مواجهـ ـ ــة األزم ـ ـ ــات وحصـ ـ ــلت علـ ـ ــى نس ـ ـ ــبة
%10.1وهي في المرتبة التاسعة قبل األخي ةر .

 - 1تـوفر أرشـيف للخب ـرات السـابقة يتضــمن األزمـات التـي حــدثت فـي المــدارس وحصـلت علــى
نسبة  %11.1وهي في المرتبة الثامنة.

نالحظ أن أدنى ثالث فقرات في هذا المجال كانت :

أ  -الفقـ ةر رقـم( )91 - 94والتـي نصــت علـى " تشـرك مـديري المــدارس فـي تخطـيط وتنفيـذ ب ـرامج

مواجهة األزمات "

ويرى الباحث أن السبب في ذلك راجع إلى وجود نوع من المركزية في اتخاذ القرار وعدم وجود

الحافز لدي كثير من المديرين من أجل تطوير أنفسهم إلى األفضل .

حيث قالت الحالة رقم (( )1م ز و ) في ذلك :

" أن الم ــديريات ال تشـ ــرك المـ ــدراء فـ ــي التخطـ ــيط والتنفي ــذ فـ ــي مواجهـ ــة األزمـ ــات ألنـ ــه ال يوجـ ــد
بالمديريات أقسام للتخطيط لمواجهة األزمات " وهذا يختلف مع كالم العينة .

ب  -الفق ةر رقم ( )91والتي نصت على " توفر أرشيف للخبـرات السـابقة يتضـمن األزمـات التـي

حدثت في المدارس "

حيث يعتقد الباحث أن جمع المعلومات الدقيقة والصحيحة مهم جـدا مـن أجـل مواجهـة األزمـات
وبالتالي تحتا المدارس إلى معرفة كل األزمات التي حدثت في باقي المدارس
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وكيف تم التعاطي معها,ومن ثم توثيقها فـي أرشـيف كخبـرات مورسـت مـن أجـل االسـتفادة منهـا

في التخطيط إلدا ةر ومواجهة أي أزمات مستقبلية .

ويتفـو هــذا مــع د ارسـة (صــقر )1001,والتــي أوصـت بضــرو ةر وجــود أرشـيف معلومــات يتضــمن
األزمات التي تحدث في المدارس.

وقالت الحالة رقم (()1م ـ ع) في ذلك :

" لم تزود المديريات المدارس بأرشيف يتضمن األزمات التي حدثت في المدارس " وهذا يختلف

مع ما أكدت عليه العينة الميدانية .

إجاحة السؤال الثال :
والذي ينص على :

ما دور مديريات الترحية والتعلي في مواجهة األزمهات التعليميهة التهي تواجها المهدارس
الحكومية في قطاع غزة ؟
ولالجابة علي الستال السابو ,استخدم ال باحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان
النسبية واختبار اإلشارة والجدول رقم ( )63يوضح ذلك.

جدول ( ) 63يوضح نتائج اختبار اإلشا ةر والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واألهمية النسبية
لفقرات مجال (مواجهة األزمات التعليمية)

رقم

الفقرة

الفقرة

المتوسط األهمية

اختبار

1.0 27.1 71.9

2.7

90.3

**ـ8.1

7

2.1 15.6 82.3

2.8

93.4

**ـ8.5

3

94.1

**ـ8.6

1

**ـ7.8

6
2

كبير متوسط قليل

تضع خططا كافية إلدارة األزمات في المدارس

الحسابي النسبية  %اإلشارة

الترتيب

21

حين وقوعها

22

تتخذ ق اررات سريعة لمواجهة األزمة حين حدوثها

23

تتخذ ق اررات حاسمة لمواجهة األزمة حين حدوثها 2.1 13.5 84.4

2.8

24

توظف اإلمكانات المادية الحتواء األزمة

5.3 15.8 78.9

2.7

91.0

25

توظف اإلمكانات البشرية الحتواء األزمة

2.1 13.5 84.4

2.8

94.1

**ـ8.6

5.2 29.2 65.6

2.6

86.8

**ـ10 7.0

تساهم في وقف اإلشاعات المغرضة حول األزمة 1.1 35.4 63.5

2.8

92.7

**ـ8.5

4

0.0 24.0 76.0

2.6

87.5

**ـ7.6

9

3.1 25.0 71.9

2.8

92.0

**ـ8.5

5

1.0 27.1 71.9

2.7

89.6

**ـ7.7

8

26
27
28
29
30

توفر جوا من التفاعل والديناميكية لدى إدارات
المدارس في حل األزمات
تستعين بالمتخصصين والخبراء في معالجة
األزمات
تسيطر مع فرو إدارة األ زمات على األزمات حين

وقوعها

تشجع المبادرات الموقفية الذاتية وقت األزمات
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أظهر الجدول بأن أكثر الممارسات على صعيد مواجهة األزمات كان على النحو التالي:

 - 9تتخ ـ ــذ قـ ـ ـ اررات حاسـ ـ ــمة لمواجه ـ ــة األزمـ ـ ـة حـ ـ ــين ح ـ ــدوثها وحص ـ ــلت هـ ـ ــذه الممارس ـ ــة عل ـ ــى نسـ ـ ــبة
(%)14.9وجاءت في المرتبة األولى.

 - 1توظف اإلمكانات البشرية الحتواء األزمة وحصلت هذه الممارسة على نسبة (%)14.9وجاءت
في المرتبة الثانية .

 - 1تتخذ ق اررات سريعة لمواجهة األزمة حين حدوثها وحصلت هذه الممارسة على نسـبة (%)11.4
وجاءت في المرتبة الثالثة .

ونالحظ من خالل ما سبو أن أعلى ثالث فقرات في هذا المجال كانت كما يلي:

أ  -الفقـ ةر رقــم ( 11ـ  )11واتــي نصــت علـى " تتخــذ ق ـ اررات حاســمة وسـريعة لمواجهــة األزمــة حــين

حدوثها "

ويعتقـد الباحـث أن السـبب فـي ذلـك حـرص المـديريات علـى العمليـة التعليميـة,وأن تكـون الد ارسـة فــي
المدارس على مـا يـرام ,كمـا أن اتخـاذ القـ اررات الحاسـمة يعجـل مـن القضـاء علـى األزمـة قبـل تفاقمهـا

كما يدل على مدى تهيئة المديريات وجاهزيتها للتعامل مع أي أزمة طارئة.

واتفــو هــذا مــع د ارس ــة كــل مــن (كاله ــان)1000,ود ارســة (أورفســي)1000,والت ــي أوصــت بأنــه يج ــب
التعامل مع األزمة بصو ةر فورية وسريعة وحاسمة .

وقالـت الحالــة رقــم (( )1م ـ و)فــي ذلــك  " :أن المــديريات تتخــذ ق ـ اررات حاســمة وســريعة مــن أجــل
مواجهة األزمات,مثل اإليعاز للمدارس ب خالء طالبها حينما يكون أي خطر على حياتهم قبل وأثناء

عمليات القصف " وهذا الكالم يتفو مع ما أكدته عينة الدراسة .

ب  -الفق ةر رقم () 11والتي نصت على  :توظف اإلمكانات البشرية الحتواء األزمة .

ويـرى الباحــث بـأن المــديريات قامـت بتــوفير مدرسـين ومــدراء بـدل المضــربين لسـد الف ـ ار  ,ولـم تتــرك
الم ــدارس فار ـ ــة م ــن المعلمين,كمـ ــا أنه ــا تسـ ــتغل العقلي ــات البشـ ــرية المتط ــو ةر مـ ــن المجتم ــع المحلـ ــي

وتستفيد من خبراته .

وقالت الحالة رقم (( )4س ـ د ) في ذلك :

أن المـديريات تـوفر اإلمكانــات البشـرية للمــدارس حسـب احتياجاتهــا بقـدر المســتطاع وان كـان هنــاك
تأخير أحيانا في توفير الكادر البشري " وهـذا الكـالم يتفـو مـع مـا أكدتـه العينـة بـأن المـديريات تـوفر

اإلمكانات البشرية للمدارس وبدرجة كبي ةر .
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ومن ناحية ثانية كانت أقل الممارسات في مواجهة األزمة التعليميـة مـن قبـل المـديريات علـى النحـو

التالي :

 - 9توفر جوا من التفاعل والد يناميكيـة لـدى إدارات المـدارس فـي حـل األزمات,وحصـلت علـى نسـبة
( %)11.1وهي في المرتبة العاش ةر األخي ةر .

 - 1تستعين بالمتخصصين والخبراء في معالجة األزمات وحصلت على نسبة (%)17.1وجاءت في
المرتبة قبل األخي ةر أي التاسعة .

 - 1تشـجع المبــادرات الموقفيــة الذاتيــة وقــت األزمــات وحصــلت علــى نســبة ( %)11.1وجــاءت فــي
المرتبة الثامنة .

ونالحظ من خالل ما سبو أن أدنى ثالث فقرات في هذا المجال كانت كما يلي :

أ  -الفق ةر رقم ( )11والتي نصت على " توفر جوا من التفاعل والديناميكية لدى إدارات المدارس في

حل األزمات "

ويشير الباحث إلى أن السبب في ذلك يعزى للوضع السياسي واالنقسام الداخلي الفلسطيني,كما أن

كثير من المدراء ال يريد أن يكشف عن نفسه لآلخرين ويبقى متقوقعا في مكتبه ,ومـن ناحيـة أخـرى
خوفا من الفشل وبالتالي كشف عورته.

وقالت الحالة رقم (()9ر ـ و ) في ذلك  ":إن المديريات ال توفر جوا مـن التفاعـل والديناميكيـة لـدى
إدارات المـدارس فــي حــل األزمــات ,وذلــك لعــدم وجـود فــرو إلدا ةر األزمــات ال فــي المــديريات وال فــي

المدارس  .وهذا يختلف مع ما قالته العينة .

ب  -الفقـ ةر رقــم ( )11والتــي نصــت علــى " تسـتعين بالمتخصصــين والخب ـراء فــي معالجــة األزمــات "
ويـرى الباحـث أن السـبب فـي ذلـك قلـة الخبـراء والمتخصصـين فـي مجتمعنـا فـي إدا ةر األزمـات ,ومــن
ناحية أخرى عدم دعوة المديريات لهم لالستفادة من خبراتهم ,ألن كل مدير يريد أن يثبت نفسه وأنه

جدير بحل أي أزمة مهما كانت من أجل إظهار نفسه كبطل حقيقي.

وقالت الحالة رقم(()1أ ـ ن ) في ذلك :

أن المـديريات ال تسـتعين بالمتخصصــين والخبـراء فــي مجـال األزمــات مطلقـا "وهــذا يختلـف مــع رأي

العينة .

 -الفق ةر ( ) 10والتي نصت على " تشجع المبادرات الموقفية الذاتية وقت األزمات "

ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك أن المديريات ال تركز على المواقف الفردية األزمة بقدر ما تركز

على السيط ةر على األزمة ومحاولة عالجها .

حيث قالت الحالة رقم (( )1م ـ و) في ذلك  " :أن المديريات تشجع المبادرات الذاتية وبشـكل كبيـر

جدا حيث تستقبل التبرعات المادية من المتسسات الخيرية والجمعيات ورجال األعمال وتستغلها في

خدمة المدارس " وهذا يتفو مع ما قالته العينة .
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إجاحة السؤال الراحع :
والذي ينص على :
ما دور مديريات الترحية والتعلي في الوقاية من األزمات التعليمية التي تواجا المدارس
الحكومية في محافظات غزة ؟
ولالجابة علي الستال السابو استخدم الباحث المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة واألوزان
النسبية واختبار اإلشا ةر والجدول رقم ( )62يوضح ذلك.

جدول ( )62يوضح نتائج اختبار اإلشا ةر والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واألهمية النسبية
لفقرات مجال (الوقاية من األزمات التعليمية)

رقم

الفقرة

كبير متوسط قليل

الفقرة

تضع تعليمات واضحة في المدارس تحدد كيفية
التعامل مع األزمات
تقدم الدعم المعنوي للفرق التي تقوم بتشخيص
75.0
األزمات في المدارس.
تعقد اجتماعات دورية لمناقشة األزمات المحتملة
58.3
في المدارس
تراعي توزيع األدوار في المدارس من أجل
65.6
تفادي وقوع األزمات
توفر االحتياجات الالزمة لفرق إدارة األزمات في
61.5
المدارس
ترشد العاملين في المدارس إلى كيفية التواصل
57.2
مع المجتمع المحلي لتجنب وقوع األزمات
تعقد ندوات وقائية لتجنب األزمات في المدارس57.3 .
تعقد محاضرات توعوية لتجنب األزمات في
61.4
المدارس
تشجع تبادل الزيارات بين المدارس للتعرف على
66.6
األزمات المختلفة لتجنبها
74.0
تضع إجراءات وقائية لمنع وقوع األزمات

المتوسط

الحسابي

األهمية
النسبية
%

اختبار

اإلشارة

الترتيب

41

2.7 1.0 25.0 74.0

** 91.0ـ8.2

2

42

2.7 1.0 24.0

** 91.3ـ8.3

1

2.5 6.3 35.4

** 84.0ـ6.3

9

2.6 5.2 29.2

** 86.8ـ7.0

5

2.6 1.0 37.5

** 86.8ـ7.4

6

2.6 6.3 36.5

** 87.5ـ7.5

3

2.5 4.2 38.5

** 83.7ـ10 6.2

2.5 6.3 32.3

** 84.4ـ6.6

8

2.6 4.2 29.2

** 85.1ـ6.5

7

2.6 1.0 25.0

** 87.5ـ7.2

4

43
44
45
46
47
48
49
50

أظهر الجدول بأن أكث ار لممارسات على صعيد الوقاية من األزمات كان على النحو اآلتي

 - 9تقدم الدعم المعنوي للفرو التي تقوم بتشخيص األزمات في المدارس وحصـلت هـذه الفقـ ةر علـى
نسبة ( %)19.1وجاءت في المرتبة األولى.

 - 1تضع تعليمات واضحة في المدارس تحدد كيفية التعامل مع األزمات وحصلت على نسبة
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( %)19وهي في المرتبة الثانية.

 - 1ترشد العاملين في المدارس إلى كيفية التواصل مع المجتمع المحلي لتجنب الوقوع في األزمات,
وحصلت عل نسبة ( %)17.1وجاءت في المرتبة الثالثة.

ونالحظ من خالل ما سبو أن أعلى ثالث فقرات في هذا المجال جاءت كما يلي:

أ  -الفق ةر رقم () 41والتي نصت على " تقدم الدعم المعنوي للفرو التـي تقـوم بتشـخيص األزمـات فـي
المدارس .

ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك يرجع إلى أهمية التشـجيع والتحفيـز فـي العمل,حيـث يـتدي دائمـا
إلـى نتـائج ايجابيــة ,كمـا أن الـدعم المعنــوي يزيـد مـن قــد ةر الفـرد علـى العمــل واالجتهاد,وحينمـا يشــعر

اإلنسان الذي يعمل بالتقدير من قبل المسئولين ف نه يخر كل طاقاته من أجل عمله ,ويبذل أقصى
ما عنده من جهود حتى يتمم عمله على أكمل وجه,كما أن الشكر والتشجيع يساعد الفـرد أن يعطـي

أقصى ما عنده,وفي جميع األعمال.

حيـث قالـت الحالـة رقـم (( ) 4س ـ د ) فـي ذلـك " أن المـديريات تقـدم الـدعم المعنـوي باسـتمرار لفـرو
إدارة األزمات وتثني عليهم في كثير من األوقات "وهذا يتفو مع ما أكدت عليه العينة .

ب  -الفق ةر رقم ( )49والتي نصت على " تضع تعل يمـات واضـحة فـي المـدارس تحـدد كيفيـة التعامـل

مع األزمات "

ويرى الباحث أن السبب في ذلك يرجع إلـى حـرص المـديريات علـى سـالمة جميـع العـاملين والطلبـة

داخـل المـدارس,ومن جانـب آخـر ترسـم سـير العمـل لكـل العـاملين داخـل المدرسـة مـن أجـل الوصـول

إلى بر األمان وعدم حـدوث أي مكـروه ألي إ نسـان داخـل المدرسـة حـين وقـوع أي أزمـة مفاجئـة ,كمـا

أن معرفــة العــاملين داخــل المدرســة بكيفيــة التص ــرف حــين حــدوث األزمــات يعطــيهم الخب ـ ةر والمق ــد ةر
على العمل مهما كانت الظروف صعبة,من أجل السيط ةر على الوضع وتقليل الخسائر مهمـا كانـت

األزمة كبي ةر وعظيمة,مثل تدريب المدارس على الخرو بانتظام ودون ارتباك حـين حـدوث عمليـات

قصف للمدارس والمتسسات المجاو ةر لها .

وهــذا يتفــو مــع د ارســة (مشــي كــول )1001,حيــث أوصــت الد ارســة بضــرو ةر اتخــاذ إج ـراءات وقائيــة,
وخطوات تشجيعية لفرو األزمات قبل انفجار األزمة .

وقالـت الحالـة رقـم ( )1فـي ذلـك (ط ـ و ) فـي ذلـك" توجـد تعليمـات واضـحة لفريـو إدا ةر األزمـات فـي
المـدارس تبـين لـه كيفيـة التعامـل مـع أي أزمـة تحدث,وعليـه التصـرف بسـرعة بحسـب مـا يـراه الفريـو

مناسبا لمصلحة المدرسة " وهذا الكالم يتفو مع ما أكدته العينة .

 -الفق ةر رقم ()41والتي نصت على ترشد العاملين في المدرس على كيفية التواصـل مـع المجتمـع

المحلي لتجنب وقوع األزمات.
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ويعتقد الباحث أن عملية التواصل مع المجتمع المحلي بنشاط وفاعلية مهمة جدا من قبـل العـاملين
فـي المـدارس ,وخاصــة أن المجتمـع المحلــي يمثـل أهــالي الطلبـة مـن جانــب ,ومـن جانــب آخـر ملــت

باألكاديميين والخب ارء والفنيين والمهنيـين ,هـذ ا يمثـل محـاور مختلفـة ومتنوعـة مـع العـاملين بالمـدارس

بهدف تجنب وقوع األزمات التعليمية ,وهذا يتطلب من المديريات العمل على توجيه وارشاد العاملين
في المدارس إلى كيفية التواصل مع المجتمع المحلي وذلك لالستفادة منه بقدر اإلمكان.

وهــذا يتف ــو م ــع د ارس ــة (ص ــقر )1001,والت ــي أوص ــت باالس ــتعانة ب ــالخبراء م ــن خ ــار المدرس ــة ف ــي

معالجة األزمات .

من ناحية ثانية كانت أقل الممارسات في مجال الوقاية من األزمات من قبل المديريات على النحو

التالي :

 - 9تعقــد ن ــدوات وقائي ــة لتجنــب األزم ــات ف ــي المــدارس وحص ــلت عل ــى نســبة ( %)11.7وه ــي ف ــي
العاشر .
ة
المرتبة األخي ةر

 - 1تعقـد اجتماعـات دوريــة لمناقشـة األزمـات المحتملــة فـي المـدارس ,وحصــلت علـى نســبة (%)14
وجاءت في المرتبة التاسعة قبل األخي ةر .

 - 1تعقـد محاضـرات توعويـة لتجنــب األزمـات فـي المـدارس ,وحصــلت علـى نسـبة ( %)14.4حيــث
جاءت في المرتبة الثامنة .

ونالحظ من خالل ما سبو أن أدنى ثالث فقرات في هذا المجال جاءت كما يلي :

أ  -الفق ةر رقم ()47والتي نصت على " تعقد ندوات وقائية لتجنب األزمات في المدارس.

ويــرى الباحــث بــأن هنــاك كثيــر مــن النشــاطات والب ـرامج التوعويــة والتثقيفيــة الكفيلــة ب عــداد وتأهي ــل

العاملين بالمدارس ,حيث كان هناك تقصير واضح من المـديريات فـي هـذا النشـاط ,ويعتقـد الباحـث
أن السبب في ذلك راجع إلى نقص في الخبرات في مجال إدا ةر األزمات ,وهذا مـا أكدتـه الحالـة رقـم

(( ) 1أ ـ ن ) حيـث قالـت " لـم تعقـد المـديريات نــدوات وقائيـة ال مـن قريـب وال مـن بعيـد بخصــوص
إدارة األزمات " وهذا يختلف تماما مع ما أكدت عليه العينة الميدانية .

ب  -الفق ةر رقم ( )41و الفق ةر رقم ( )41والتي نصتا على " تعقد اجتماعات دورية ومحاضرات
توعوية لمناقشة األزمات المحتملة في المدارس .

ويرى الباحث بأن عقد اجتماعات دورية ومحاضرات توعوية لتجنب األزمات في المدارس يساهم

في الحد من األزمات قبل وقوعها ,كما وأن دور المديريات في هذا األمر لم يكن على المستوى

المطلوب ,ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قلة اإلمكانات المادية والحصار المفروض ,وصعوبة

التحرك واعطاء دورات أثناء الحرب ألن كل المتسسات كانت مغلقة ,ومن جانب آخر الخوف

على حياة الموظفين .
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حيث قالت الحالة رقم ( ( )1م ـ ع ) في ذلك " ال يوجد اجتماعات دورية وال محاضرات توعوية
بهذا الخصوص " وهذا الكالم ال يتفو مطلقا مع ما أكدت عليه العينة الميدانية .

إجاحة السؤال الخامس :
والذي ينص على :
مها دور مهديريات الترحيههة والتعلهي فهي االسههتفادة مهن األزمهات التعليميههة التهي تواجهها
المدارس الحكومية في محافظات غزة ؟
ولالجابـة عـن السـتال السـابو اسـتخدم الباحـث المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة واألوزان

النسبية واختبار اإلشا ةر .والجدول رقم ( )61يوضح ذلك.

جدول ( )61يوضح نتائج اختبار اإلشا ةر والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واألهمية النسبية
لفقرات مجال (االستفادة من األزمات بعد حدوثها)

رقم

الفقرة

الفقرة

كبير متوسط قليل

تستخلص العبر من األزمات التي واجهتها
في المدارس.
تستفيد من األزمات من خالل التعرف على
88.5
نقاط الضعف في إدارة األزمات.
تُقَيّم خطط وبرامج إدارة األزمات السابقة
77.0
بقصد تطويرها
تفعل قنوات االتصال بينها وبين المدارس
72.9
لمعالجة آثار األزمة
87.5
تُقَوم األضرار التي سببتها األزمات
تعد أنشطة ترفيهية لتفريغ الطلبة من آثار
70.8
الصدمات
تحث المدارس على االستفادة من بعضها
67.7
في أساليب معالجة األزمات
تعمل على بث روح الطمأنينة بين العاملين
83.3
في المدارس
تتيح فرصا لتحسين أداء العاملين في
79.2
مواجهة األزمات
تمنح أعضاء فرق إدارة األزمات الثقة
77.1
التامة في عملهم

المتوسط

الحسابي

األهمية
النسبية
%

اختبار

اإلشارة

الترتيب

31

2.8 2.1 16.7 81.2

** 93.1ـ8.4

4

32

2.9 1.1 10.4

** 95.8ـ9.0

1

2.7 4.2 18.8

** 91.0ـ7.9

7

2.7 4.2 22.9

** 89.6ـ7.6

8

2.9 1.0 11.5

** 95.5ـ9.0

2

2.7 5.2 24.0

** 88.5ـ7.3

9

2.7 2.1 30.2

** 88.5ـ10 7.6

2.8 2.1 14.6

** 93.8ـ8.6

3

2.8 3.1 17.7

** 92.0ـ8.2

5

2.8 1.0 21.9

** 92.0ـ8.4

6

33
34
35
36
37
38
39
40

أظهــر الجــدول أن أكث ــر الممارســات علــى ص ــعيد االســتفادة مــن األزم ــات بعــد حــدوثها ك ــان

على النحو اآلتي :
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 - 9تسـتفيد مـن األزمـات مـن خــالل التعـرف علـى نقـاط الضــعف فـي إدا ةر األزمـات  ,وحصـلت هــذه
الممارسة علي نسبة ( %)11.1وجاءت في المرتبة األولى.

 - 1ت ّق ـوم األضـ ـرار ال ت ــي ســببتها األزم ــات  ,وق ــد حصــلت عل ــى نس ــبة ( %)11.1وهــي ف ــي المرتب ــة
الثانية .
 - 1تعمــل علــى بــث روم الطمأنينــة بــين العــاملين فــي المــدارس  ,وحصــلت علــى نس ــبة (%)11.1
وجاءت في المرتبة الثالثة.

ونالحظ من خالل ما سبو أن أعلى ثالث فقرات في هذا المجال كانت كما يلي:

أ  -الفقرة رقم ( )41والتـي نصـت علـى "تسـتف يد مـن األزمـات مـن خـالل التعـرف علـى نقـاط الضـعف
في إدارة األزمات"

ويعتق ـ ــد الباح ـ ــث أن السـ ـ ــبب ف ـ ــي ذل ـ ــك أن المـ ـ ــديريات اس ـ ــتفادت م ـ ــن الظـ ـ ــروف السياس ـ ــية المتغي ـ ـ ـ ةر

والمضطربة ,وبالتالي كثرة األزمات وتالحقهـا نتيجـة عـدم االسـتقرار السياسـي أعطـى المـديريات نـوع

من الخبرة للتعامل مع األزمات والوقوف على نقاط الضعف في إدارتها ومن ثم عالجها.
تقويم الخطط أول بأول وهذا ساعد على اكتشاف نقاط الضعف.

أرشـفة األزمــات الســابقة ومتابعــة كيفيـة عالجهــا ومعرف ـة األخطــاء التــي حـدثت ثــم العمــل علــى عــدم
تكرارها  ,حيث قالت الحالة رقم (( ) 1م ـ و) في ذلك "تستخلص المديريات العبر من األزمـات التـي

واجهتهـا المـدارس حيــث يـتم تســجيل كـل أزمــة تحـدث فــي أي مدرسـة فــي سـجالت خاصــة بهـا ويــتم

االحتفاظ بها حتى تستفيد منها مدارس أخرى" وهذا الكالم يتفو مع ما أكدت عليه العينة الميدانية.

ب  -الفق ةر رقم ( )41والتي نصت على "ت ّقوم األضرار التي سببتها األزمات"
ويعزو الباحث ذلك لأسباب اآلتية:

متابعـة المــديريات لكــل مجريــات األمـور ومــا يحــدث للمــدارس م ـن أضـرار  ,ف نهــا وعلــي الفــور تقــوم
بتقـويم األضـرار ومعرفتهـا ثـم تـوفر البـديل  ,وهنـاك أمثلــة علـي ذلـك مـن الواقـع حيـث تـم بنـاء أس ـوار

الم ـدارس التــي هــدمت م ــن أثــار الحــرب  ,ثــم تركي ــب أب ـواب وشــبابيك بــدال م ــن التــي تضــررت م ــن
القص ــف  ,ث ــم االتص ــال المباش ــر م ــع الم ــدارس ومعرف ــة احتياجاتهـ ـا وم ــن ث ــم التع ــاون م ــع المجتم ــع
المحلـي لتـوفير احتياجــات كـل مدرسـة حســب متطلباتهـا  ,وحــرص المـديريات علـي تــوفير كـل ســبل

الراحة لكل من العاملين والمتعلمين في المدارس .

 -الفق ةر رقم ( ) 41والتي نصت علي "تعمل المديريات علي بـث روم الطمأنينـة بـين العـاملين فـي

المدارس"

ويشير الباحث إلـي أن أثـار األزمـات ال تقتصـر علـي الطلبـة فقـط بـل علـي كـل العـاملين فـي مجـال

التعليم داخل المدرسة مـن مـدراء ونـواب ومدرسـين ومدرسـات ومرشـدين وآذنـة إلـي أخـ هر  ,وهـذا يـتثر
علـي أدائهـم العملـي داخـل المدرسـة وبالتـالي علـي الطلبـة  ,وهـذا يتطلـب مـن المـديريات العمـل علـي
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بث روم الطمأنينة بين صفوف العاملين علي مختلف فئاتهم  ,حيث قالت الحالة رقـم (( )1ط ـ و)

فـي ذلـك "أن المـديريات تطمــئن علـي العـاملين فــي المـدارس إذا حـدث أي أزمــة  ,وأحيانـا كثيـ ةر كــان
يتم زيارات للمدارس  ,ويتم االطمئنان علي المصابين وتقديم االحتياجات الالزمة لهم ما أمكن" وهذا

يتفو مع ما أكدته العينة الميدانية.

مــن ناحيــة ثانيــة كانــت أقــل الممارســات علــي صــعيد االســتفادة مــن األزمــات بعــد حــدوثها مــن قبــل
المديريات علي النحو التالي:

 - 9ت حـث المــدارس علـي االســتفادة مــن بعضـها فــي أسـاليب معالجــة األزمــات وحصـلت علــي نســبة
( %)11.1وجاءت في المرتبة العاش ةر أي األخيرة.

 - 1تعد أنشطة ترفيهية لتفريغ الطلبـة مـن أثـار الصـدمات وحصـلت علـي نسـبة ( %)11.1وجـاءت
في المرتبة التاسعة قبل األخيرة.

 - 1تفعل قنوات االتصال بينهما وبين المدارس لمعالجة أثار األزمة وحصلت علي نسبة (%)11.1
وجاءت في المرتبة الثامنة.

ومن خالل ما سبو نالحظ أن أدني ثالث فقرات في هذا المجال كانت كما يلي:

أ  -فقـ ـ ةر رق ــم ( )47والت ــي نص ــت عل ــي " تح ــث المـ ــدارس عل ــي االس ــتفادة م ــن بعض ــها ف ــي أسـ ــاليب

معالجة األزمات"

ويري الباحث أن السبب في ذلك هو ما يلي:

عـدم اقتنـاع كثيــر مـن المــدراء بـالفك ةر  ,واعتقــاد بعـض المــدراء أن مواجهـة األزمــة ال تسـتدعي تبــادل

زيـارات المــدارس لبعضــها الــبعض  ,وانشــغا ل كثيــر مــن المــدراء بــاألمور الداخليــة لمدرســته وبالتــالي
عدم وجود فرصة لزيـا ةر مـدارس أخـري  ,وعـدم تـوفر اإلمكانـات الماديـة الالزمـة لتبـادل الزيـارات بـين
المدارس .

ب  -الفق ةر رقم ( ) 41والتي نصت علي " تعد أنشطة ترفيهية لتفريغ الطلبة من أثار الصدمات"

يشير الباحث إلي أن فئة الطلبة كانت أكثر الفئات تأث ار باألزمـات التعليميـة التـي واجهـت المـدارس

وخاص ــة بع ــد الح ــرب عل ــي ـ ـ ةز  , 1001حي ــث فق ــد الكثي ــر م ــن الطلب ــة من ــازلهم وأهله ــم واخ ــوتهم ,
وأص ــيب كثي ــر م ــنهم بص ــدمات نفسـ ــية وعص ــبية وس ــلوكية  ,وه ــذا أثـ ــر ت ــأثي ار س ــلبيا علـ ـي مسـ ــتواهم
األكاديمي  ,وهذا تطلب من المديريات أن تفعـل بـرامج وأنشـطة ترفيهيـة لمعالجـة ذلـك  ,سـواء كانـت

أدبيــة أو رياضــية أو فنيــة أو موســيقية  ,ولكــن نالحــظ أن هنــاك تقصــير فــي هــذا المجــال مــن قبـ ـل

المديريات ويعزو الباحث ذلك لأسباب اآلتية :
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عـدم وجــود خبـراء ومختصــين فــي المـديريات ل تفريــغ الطلبـة مــن أثــار الصـدمات ,كمــا أن الصــدمات
التــي حــدثت أكبــر ممــا كــان يتصــو هر العق ــل البشــري وخاصــة الخســائر التــي حــدثت بســبب االقتت ــال
الداخلي وما نتج عنه من سلبيات أصابت المجتمع ككل ,وهنا نشير إلي بعض النشاطات الترفيهية

البســيطة الت ــي مارســتها الم ــديريات مث ــل الــرحالت المدرس ــية وهــذه ال ترتق ــي إل ــي تفريــغ الطلب ــة م ــن

معانــاتهم  ,وع ــدم أخ ــذ الم ــديريات عل ــي عاتقه ــا ع ــال كثي ــر م ــن الطلب ــة نفس ــيا ف ــي عي ــادات نفس ــية
متخصص ــة واالدع ــاء قل ــت اإلمكاني ــات  ,حي ــث قال ــت الحال ــة رق ــم(( )1أ

ـ ن) ف ــي ذل ــك" ل ــم تق ــدم

المـديريات أي نشـاطات ترفيهيـة لتفريـغ الطلبـة مـن أثـار الصـدمات  ,بـل هنـاك مـدارس ال يوجـد بهــا

مكان لممارسة النشاط الرياضي " وهذا يختلف مع ما أكد ت عليه العينة الميدانية.

 -الفقـ ةر رقــم ( ) 44التـي نصــت علـي " تفعــل قنـوات االتصــال بينهـا وبــين المـدارس لمعالجــة أثــار

األزمة "

ويري الباحث أنه يجب أي يكون تواصال مباش ار وفعاال بعد حدوث أي أزمة ,ويجب توجيه المدارس
وتفعيلها بشكل مباشر بهدف معالجة أثار أي أزمة سواء كانت مادية أو معنوية.

ويالحظ الباحث أنه كان هناك قصو ار من جانب المديريات بالنسبة لتفعيل مثل هذا النشاط  ,ويبدو
أن السـبب فــي ذلــك عـدم ر بــة كثيــر مـن المــدراء لمعرفــة المـدارس األخــرى لمــا يـدور داخــل مدرســته

وذلك خوفا من كشف كثير من السلبيات التي يقع فيها المدراء .

وهذا يتفو مع دراسة (حمدونة )1001 ,والتي أوصت بأن يتم زيارات بين مديري المدارس من أجل
االستفادة من بعضهم البعض .

إجاحة السؤال السادس:
والذي ينص علي :
ما واقع األداء الفعلي لمديريات الترحية والتعلي في إ دارة األزمات التعليمية التي تواجا
المدارس الحكومية في محافظات غزة :
ولالجابة علي الستال السابو استخدم الباحث المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة واألوزان
النسبية واختبار اإلشا ةر والجدول رقم ( )65يوضح ذلك:
جدول ()65

يبين مدى واقع األداء الفعلي لمديريات التربية والتعليم في إدا ةر األزمات التعليمية التي تواجه
المدارس الحكومية في محافظات زة.
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رقم

الفقرة

الفقرة

كبير متوسط قليل

المتوسط

الحسابي

األهمية
النسبية
%

اختبار

اإلشارة

الترتيب

51

قامت بحل مشكلة الكثافة الطالبية داخل الفصول 2.2 24.0 36.5 39.5

71.9

1.0ـ*

8

52

أقامت فصول دراسية جديدة ،مباني جديدة.

1.9 34.4 39.6 26.0

63.9

9.0ـ

10

53

(التخصصات)

2.8 2.1 20.8 77.1

1.1 91.7ـ**

1

54

األسرة بسبب سوء األوضاع االقتصادية.

2.3 12.5 47.9 39.6

1.1 75.7ـ**

7

55

وفرت المستلزمات التعليمية (كتب ،قرطاسية الخ) 2.7 6.3 21.9 71.8

7.1 88.5ـ**

2

2.6 8.4 28.1 63.5

1.1 85.1ـ**

3

1.9 35.4 36.5 28.1

0.11 64.2ـ

9

2.3 19.8 26.0 54.2

1.1 78.1ـ**

6

2.4 14.6 35.4 50.0

4.1 78.5ـ**

5

2.5 7.3 31.3 61.4

1.4 84.7ـ**

4

قامت بحل مشكلة نقص المعلمين من حيث النوع

وفرت احتياجات الطلبة المدرسية التي لم توفرها

حلت مشكلة هروب الطلبة من خالل المديرين

56

والمشرفين والمعلمين

57

لتدريس الطلبة أثناء الحرب

تعاونت من أجل خلو بيئة بديلة عن المدرسة

أ لقت جميع المدارس أثناء الحرب مما أثر على

58

أداء وظيفتها التعليمية والتعلمية

59

بصدمات أثناء الحرب

60

أشرفت على عال كثير من الطلبة الذين أصيبوا

وفرت مدراء ومدرسين على درجة عالية من

الكفاءة بدل المضربين نتيجة التجاذبات السياسية

أظهر الجدول بأن أكثر الممارسات على صعيد واقع األداء الفعلي لمديريات التربية والتعليم

في إدارة األزمات التعليمية كان على النحو اآلتي:

 - 9قامـ ــت بحـ ــل مش ـ ــكلة نقـ ــص المعلمـ ــين م ـ ــن حيـ ــث الن ـ ــوع وحصـ ــلت هـ ــذه الممارس ـ ــة علـ ــى نس ـ ــبة
( %)19.7وجاءت في المرتبة األولى.

 - 1وفــرت المس ــتلزمات التعليميــة " كت ــب
( %)11.1وجاءت في المرتبة الثانية .

ـ قرطاس ــية ـ ـ ال ــخ "وحصــلت ه ــذه الممارســة عل ــى نس ــبة
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 - 1حلـت مشــكلة هـروب الطلبــة مـن خــالل المـديرين والمشــرفين والمعلمـين وحصــلت هـذه الممارســة
على ( %)11.9وجاءت في المرتبة الثالثة .

ونالحظ من خالل ما سبو أن أعلى ثالث فقرات في هذا المجال جاءت كما يلي:

أ  -الفق ةر رقم ( ) 11والتي نصت على " قامت بحل مشكلة نقص المعلمين من حيث النوع "

ويرى الباحث أن من أهم نتائج األزمة التعليمية والتي حدثت بسبب االنقسام الفلسطيني الفلسطيني
استنكاف األ لبية من المعلمين عن عملهـم ,ممـا نـتج عـن ذلـك نقـص كبيـر فـي المعلمـين وفـي كافـة
التخصصات في جميع المدارس ,حيث قامت المديريات بسد الف ار وبتوفير عدد كبير من المعلمين
بدل المستنكفين ,ويرجع ذلك إلـى تـوفر عـدد كبيـر مـن الخـريجين وهـذه كانـت فرصـة جيـدة لهـم ,كمـا

ولعــب االنتمــاء الحزبــي دو ار بــار از ومهمــا فــي ذلــك ,حيــث كــان الــدافع األكبــر لســد الف ـ ار هــو ال ـوالء
للحـزب الحــاكم فــي مجتمــع البحــث ,ومــن جانــب آخــر بطالــة الكثيــر مــن الك ـوادر البشــرية المتعلمــة,

ويعتقـد الباحـث أن المعلمـين والمـدراء الـذين تـم تـوف يرهم لـم يكونـوا علـى درجـة عاليـة مـن المهنيـة ممــا

أثر سلبا على العملية التعليمية .

حيـث قالــت الحالــة رقـم (( )4س ـ د ) فــي ذلــك " كانـت المعانــاة فــي بدايـة اإلض ـراب حيــث كانــت
تعاني المدارس من نقص فـي المعلمـين فـي جميـع التخصصـات " وهـذا الكـالم ال يتفـو مـع مـا قالتـه

العينة الميدانية .

ب  -الفق ةر رقم ( ) 11والتي نصت على " وفرت المستلزمات التعليمية ,كتب ـ قرطاسيه ـ الخ "

ويعتقد الباحث أنه ر م الظروف الصعبة التي مر بها مجتمع البحث من حصار سياسي واقتصادي

وآالم وويـالت الحـرب ,إال أن المـديريات عملـت وبكـل مـا لـديها مـن إمكانيـات ,واسـتطاعت أن تــوفر
جمي ــع المس ــتلزمات التعليميـ ــة الت ــي يحتاجهـ ــا الط ــالب مـ ــن كت ــب وك ارسـ ــات وقرطاس ــيه ومسـ ــتلزمات
المدارس ,على الر م من أن هذه المتطلبات تحتا إلى إمكانيات مادية كبي ةر .

حيـث قالـت الحالـة رقـم (( ) 1ط ـ و ) فـي ذلـك " لقـد وفـرت المـديريات معظـم المسـتلزمات التعليميــة
للطالب ومعظم االحتياجات المدرسية " وهذا الكالم يتفو مع ما أكدت عليه عينة الدراسة .

 -الفق ـ ـ ةر رقـ ــم ( ) 11والتـ ــي نصـ ــت علـ ــى " حل ـ ــت مشـ ــكلة هـ ــروب الطـ ــالب مـ ــن خـ ــالل الم ـ ــديرين

والمشرفين والمعلمين .

ويشــير الباحــث إل ــى أن مشــكلة ه ــروب الطــالب م ــن المــدارس س ـواء ك ــان هــذا اله ــروب ط ـوال أي ــام

الد ارسـة أو بعـض الظـروف التـي مـر بهـا المجتمــع مـن انقسـام وصـراع داخلـي  ,تـم معالجتهـا بصــو ةر
جيــدة  ,حي ــث تكاتف ــت المــديريات م ــع الم ــدراء والمشــرفين والمعلم ــين ,وم ــن خــالل التوجي ــه واإلرش ــاد
للطلبـة وبيـان مـدي خطــو ةر هـذه الظـاه ةر واآلثــار السـلبية الناتجـة عنهـا ,وتوزيــع نشـرات خاصـة علــي

المــدارس  ,واس ــتخدام أس ــاليب التهدي ــد أحيان ــا وفص ــل بعــض الطلب ــة ,وتفعي ــل مجل ــس أولي ــاء األم ــور
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واستدعاء كثير منهم من أجل مناقشـة خطـو ةر هـذه المشـكلة ,حيـث سـاهمت المـديريات وبشـكل كبيـر
بحل هذه المشكلة بكثير من المدارس.

ومن ناحية ثانية كانت أقل الممارسات علي صعيد واقع األداء الفعلي لمديريات التربية والتعليم في
إدارة األزمات التعليمية ,كان علي النحو األتي :

 - 9إقامة فصول دراسية جديدة – مبان جديدة ,وحصلت علي نسبة (%)11.1وهي في المرتبة
العاشرة األخيرة.

 - 1تعاونت من أجل خلو بيئة بديلة عن المدرسة لتدريس الطلبة أثناء الحرب وحصلت علي
نسبة ( %)14.1وجاءت في المرتبة التاسعة قبل األخيرة.

 - 1قامت بحل مشكلة الكثافة الطالبية داخل الفصول وحصلت علي نسبة ( %)79.1وجاءت
في المرتبة الثامنة.

ونالحظ من خالل ما سبو أن أدني ثالث فقرات في هذا المجال جاءت كما يلي :

أ  -الفقـ ـ ةر رق ــم ( )11والفقـ ـ ةر رقـ ــم ( )19والت ــي نص ــت عل ــي "أقامـ ــت فص ــول د ارس ــية جدي ــدة – مبـ ــان
جديدة" "حلت مشكلة الكثافة الطالبية داخل الفصول"

ويشير الباحث إلي أن السب في ذلك عدم وجـود اإلمكانـات الماديـة بسـبب الحصـار المفـروض

وسوء األحوال االقتصادية حيث لم تسمح إسرائيل بدخول مواد البناء إلي زة ,وبالتـالي حرمـت
الكثير من السكان من الكثير من احتياجاتهم الضرورية ,وخاصة البناء كما وأثر نقص الفصول
بصورة سلبية علي العملية التعليمية حيث أدي إلي ارتفاع كثافة الطالب داخـل الفصـل الواحـد,

وتحمل المعلمون أعباء فوو طاقاتهم ,كما أثر ذلك بصورة سلبية علي تحصيل الطالب ,وأيضا

صعوبة العمل أثناء الحرب بسبب القصف المتواصل.

حيـث قالـت الحالـة رقـم (( ) 9ر ز و) فـي ذلـك "لـم تقـم المـديريات بحـل مشـكلة الكثافـة الطالبيـة

داخل الفصول ,وهناك فصول تجاوز فيهـا عـدد الطـالب  41طالبـا " وهـذا يختلـف مـع مـا أكدتـه
عينة الدراسة الميدانية.

ب  -الفقـ ةر رقــم ( )17والتـي نصــت علــي "تعاونـت مــن أجــل خلـو بيئــة بديلــة عـن المدرســة لتــدريس

الطلبة أثناء الحرب".

ويري الباحث أن المديريات لم توفر بيئة بديلة عن المدارس لتدريس الطلبة أثناء الحرب ويرجع ذلك

إلي عدة أسباب أهمها:

عدم وجود مالجـت فـي محافظـات ـ ةز – وصـعوبة الد ارسـة والتركيـز مـن قبـل الطلبـة أثنـاء القصـف,
وصــعوبة تنق ــل وتح ــرك الم ــوظفين ,وعــدم اطمئن ــان أولي ــاء األم ــور علــي أوالده ــم ف ــي ه ــذه الظ ــروف
الحرجة ,حيث قالت جميع الحاالت في ذلك ال يمكن أن تتم دراسة تحت القصف وال يمكن السمام

للطلبة بالمجيء ألنه يشكل خطر علي حياتهم .
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جدول ()6:

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستبانه إدا ةر األزمات التعليمية
ومجاالتها الست في المدارس الحكومية بمحافظات زة
االنحراف

الوزن

استشعار األزمات

10

24.3

3.8

80.9

5

التخطيط إلدا ةر األزمات

10

26.6

3.3

88.6

2

مواجهة األزمات

10

27.3

3.2

91.1

2

الوقاية من األزمات

10

27

4.1

80.8

4

االستفادة من األزمات بعد حدوثها

10

27.6

3.0

92.0

1

واقع األداء الفعلي

10

23.5

4.3

78.2

6

60

155.3

17.4

86.3

إدارة األزمات التعليمية ومجاالتها

الدرجة الكلية ( إدا ةر األزمات

التعليمية)

عدد

المتوسط

الفقرات

المعياري

النسبي%

الترتيب

وبـالنظر إلـى الجـدول ( ) 6:تبــين أن النتـائج النهائيـة لترتيـب المجــاالت حسـب األهميـة جـاءت كمــا
يلي:
 - 6مجــال االســتفادة م ــن األزمــات بعــد ح ــدوثها حيــث احتــل المرتب ــة األولــى بنســبة  %93بمتوس ــط
معياري  37.:وهذه النسبة ممتازة وفقا للمعيار الذي تبناه الباحث.
 - 3احتــل مج ــال مواجهــة األزم ــا ت المرتبــة الثاني ــة بنســبة  %96.6بمتوس ــط معيــاري  37.2وه ــذه
النسبة ممتازة وفقا للمعيار الذي تبناه الباحث.
 - 2احت ــل مج ــال مواجه ــة األزم ــات المرتبـ ــة الثالث ــة بنس ــبة  %11.:بمتوس ــط معي ــاري  3:.:وهـ ــذه
النسبة جيدة جدا وفقا للمعيار الذي تبناه الباحث .
 - 1احتــل مجــال الوقاي ــة مــن األزم ــات المرتبــة الرابع ــة بنســبة  %1:.1بمتوس ــط معيــاري  3:وه ــذه
النسبة جيدة جدا وفقا للمعيار الذي تبناه الباحث .
 - 5احتـل مجـال استشـعار األزمـات المرتبـة الخامسـة بنسـبة  %10.9بمتوسـط معيـاري  31.2وهـذه
النسبة جيدة جدا وفقا للمعيار الذي تبناه الباحث.
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 - :احت ــل مج ــال واقـ ـ ع األداء الفعلـ ــي المرتب ــة السادس ــة واألخي ـ ـ ةر بنس ــبة  %71.3بمتوس ــط معيـ ــاري
 32.5وهذه النسبة جيدة وفقا للمعيار الذي تبناه الباحث .
إجاحة السؤال الساحع :
والذي ينص على :
هههل توجههد فههروق ذات داللههة إحصههائية فههي مجههاالت إدارة األزمههات التههي تواجهههها المههدارس
الحكومية في محا فظات غزة تعزى لمتغيهر (الجهنس _ المؤههل العلمهي _ سهنوات الخدمهة _
مكان المديرية ؟
ولالجابة علي الستال السابو ,تم استخدام اختبار ت.
فرضيات الدراسة :
جدول ( ) 67نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروو بين الذكور واإلناث في مجاالت إدارة األزمات
التعليمية التي تواجه المدارس الحكومية في محافظات ةز
ذكور

إدارة األزمات التعليمية
ومجاالتها

المتوسط

إناث

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

استشعار األزمات

24.4

3.9

24.1

3.6

0.42

//0.68

التخطيط إلدا ةر األزمات

26.3

3.7

27.0

2.8

ـ1.02

//0.31

26.7

3.7

28.1

2.1

ـ2.25

*0.03

27.2

3.7

28.1

1.8

ـ1.61

//0.11

الوقاية من األزمات

25.5

4.3

26.7

3.7

ـ1.54

//0.13

واقع األداء الفعلي

23.8

4.6

23.0

3.7

0.92

//0.36

الدرجة الكلية

153.8

20.1

157.1

13.3

ـ0.91

//0.36

مواجهة األزمات

االس ـ ـ ــتفادة مـ ـ ـ ــن األزمـ ـ ـ ــات بعـ ـ ـ ــد

حدوثها

أوال  :الفروق في استجاحات أفراد العينة وفقا للجنس
وللتعرف إلى هذه الفروو تم استخدام أسلوب  T.testوالجدول رقم ( )97يوضح ذلك :

مـن خـالل الجـدول الســابو يتضـح عـدم وجــود فـروو ذات داللـة إحصــائية وفقـا لمتغيـر الجــنس,
وهـذا يـدل علـى أن الـذكور واإلنــاث لـديهم وجهـة نظـر متســاوية فـي أن مـديريات التربيـة والتعلــيم
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تقوم ب دا ةر األزمات التعليمية في المدارس الحكومية بمحافظات زة ,ويعتقد الباحث أن السـبب

في ذلك :

 - 9مدارس الذكور و مدارس اإلناث متشابهة في معظـم الظـروف السياسـية والجغرافيـة واالقتصـادية
واالجتماعية,وما تتعرض له مدارس الذكور تتعرض له مدارس اإلناث من تأثيرات سياسية أو بيئية,
والوضع االقتصادي واحد,والثقافة متقاربة ,والقصـف واال تيـاالت واالجتياحـات ال تفـرو بـين مدرسـة

وأخرى وهكذا ف ن البية ظروف المدارس متقاربة.

 - 1البية المدارس متشابهة من حيث البناء والتجهيزات والمساحات.

 - 1اللوائح والقوانين هي موحدة وتخضع لها جميع المدارس سواء كانت ذكور أو إناث .
 - 4معظم المدراء والمديرات ونوابهم متشابهون من حيث التأهيل التربوي واألكاديمي.

 - 1البية المدراء والمديرات ونوابهم يخضعون لنفس ورا العمل والدورات التربوية واإلدارية.

وقـ ـ ـ ــد اتف ـ ـ ـ ــو ه ـ ـ ـ ــذا الك ـ ـ ـ ــالم م ـ ـ ـ ــع د ارس ـ ـ ـ ــة (حمدون ـ ـ ـ ــة )1001,ود ارس ـ ـ ـ ــة(أبوخليل)1009,واختل ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــع

دراسة(سليمون)1009,

جدول ()61

نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروو في مجاالت إدا ةر األزمات التعليمية التي تواجه المدارس الحكومية
في محافظات زة بالنسبة للمتهل العلمي ألفراد العينة

إدارة األزمات التعليمية
ومجاالتها

بكالوريوس فأقل
المتوسط

االنحراف
المعياري

ماجستير فما فوو
المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

استشعار األزمات

24.5

3.3

25.2

3.3

ـ0.97

//0.33

التخطيط إلدا ةر األزمات

27.4

2.4

26.6

3.1

1.37

//0.17

28.4

1.9

27.3

2.6

2.13

*0.04

28.1

2.3

27.9

2.2

0.36

//0.72

الوقاية من األزمات

26.9

3.4

25.8

4.1

1.37

//0.18

واقع األداء الفعلي

23.5

4.2

24.2

4.2

ـ0.74

//0.46

الدرجة الكلية

158.7

13.1

156.9

15.5

0.56

//0.58

مواجهة األزمات

االس ـ ـ ــتفادة مـ ـ ـ ــن األزمـ ـ ـ ــات بعـ ـ ـ ــد

حدوثها
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ثانيا :الفروق في استجاحات أفراد العينة وفقا للمؤهل العلمي.
وللتعرف إلى هذه الفروو تم استخدام أسلوب  T.testوالجدول رقم ()91يوضح ذلك:

مـ ـن خـ ــالل الج ــدول السـ ــابو يتض ــح عـ ــدم وج ــود فـ ــروو ذات دالل ــة إحصـ ــائية وفق ــا لمتغيـ ــر المتهـ ــل
العلمي,وهذا يدل على أن أفراد العينة الحاصلين على الشهادة الجامعية فأقل,وأفراد العينة الحاصلين

علـى شــهادة الماجســتير فمــا فـوو لــديهم وجهــة نظــر متســاوية فـي أن مــديريات التربيــة والتعلــيم تقــوم

ب دارة األزمات التعليمية في المدارس الحكومية بمحافظات زة,ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك :

 - 9جميع المدراء يخضعون لنفس التدريب و التأهيل أثناء الخدمة.

 - 1نسبة الحاصلين على شهادة جامعية عليا نسبة قليلة حيث أنها لم تتثر على النتيجة العامة ولم
يظه ــر أثره ــا علـ ــى ال ــر م م ــن أن المـ ــتهلين بدرج ــة أعل ــى يكـ ــون ل ــديهم ق ــد ةر أكبـ ــر ف ــي التعام ــل مـ ــع

األزمات.

 - 1ي ــتم رعايـ ــة المـ ــدراء مـ ــن خـ ــالل دورات عاليـ ــة المسـ ــتوى ,وزيـ ــارات ميدانيـ ــة متتاليـ ــة وورا عمـ ــل
متنوعة,ول ــذلك درجـ ــة الم ــتهلين بدرجـ ــة البك ــالوريوس يقترب ـ ـوا فـ ــي المس ــتوى مـ ــن أقـ ـرانهم األعلـ ــى فـ ــي

الشهادات .

 - 4في أوقات كثي ةر الخب ةر تعوض عن النقص في التأهيل مقارنة مع حملة الشهادات العليا.
واتفو هذا الكالم مع دراسة(المهدي,وهيبة.)1001,

ج ــدول ( )69يوضـ ــح نتـ ــائج تحليـ ــل التبـ ــاين األحـ ــادي لكشـ ــف الفـ ــروو فـ ــي مجـ ــاالت إدا ةر األزمـ ــات
التعليمية التي تواجه المدارس الحكومية تعزى لسنوات الخدمة العملية ألفراد العينة
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المجاالت

استشعار األزمات

التخطيط إلدا ةر األزمات

مواجهة األزمات

االستفادة من األزمات بعد
حدوثها

الوقاية من األزمات

واقع األداء الفعلي
الدرجة الكلية (إدارة
األزمات التعليمية)

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

5.7

3

1.9

داخل المجموعات

1337.2

92

14.5

بين المجموعات

46.5

3

15.5

داخل المجموعات

983.0

1029.5

92
95

10.7

بين المجموعات

15.2

3

5.1

مصدر التباين

المجموع

المجموع

مجموع

1343.0

95

داخل المجموعات

946.5

92

المجموع

961.7

95

بين المجموعات

16.2

3

المربعات

10.3
5.4

داخل المجموعات

845.0

92

المجموع

بين المجموعات

861.2
20.4

95

داخل المجموعات

1549.4

92

المجموع

بين المجموعات

1569.8
48.9

95

داخل المجموعات

1673.0

92

18.2

بين المجموعات

165.7

3

55.2

داخل المجموعات

28522.2

92

310.0

المجموع

المجموع

1721.9

28687.8

3

3

95

95

9.2
6.8
16.8
16.3

ثالثا :الفروق في استجاحات أفراد العينة وفقا لسنوات الخدمة .
وللتعرف إلى هذه الفروو تم استخدام اختبار التباين األحادي( )Way Anova one
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قيمة F

المحسو
بة

0.13

1.45

0.49

0.59

0.40

0.90

0.18

مستوى
الداللة

//0.94

//0.23

//0.69

//0.63

//0.75

//0.45

//0.91

لدراسة الفروقات في مجال إدا ةر األزمات التعليم ية في المدارس الحكومية بالنسبة لسنوات الخدمة.

ومن خالل الجدول السابو( )91يتضح عدم وجود فروو ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير سنوات
الخدمة لدى المدراء ونوابهم ليس له أثر جوهري على آرائهم في دور مديريات التربية والتعليم في

إدارة األزمات التعليمية في المدارس الحكومية بمحافظات زة,وهذا يعني أن هناك تشابه في اآلراء
عند أفراد العينة بغض النظر عن مدة سنوات الخدمة العملية.

ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك :

أن المديرين ونوابهم مطلعون على واقع وأصول علم اإلدارة التربوية ويمتلكون كثير من الخب ةر

بحيثيات األمور التربوية المتخصصة ب دارة األزمات المدرسية ,ويتابعون أيضا أهم المستجدات

التربوية ,نظ ار إلقبال الكثير منهم على دورات متقدمة في مجال إدارة األزمات التعليمية كما

ويتابعون أهم المستجدات والمتغيرات التربوية الحديثة ,كما أن البية مديري المدارس ونوابهم قضوا

سنوات عديدة في الخدمة واستفادوا من خالل فت ةر عملهم حيث أصبح الجميع متقاربين في

الخبرات ,كما ويعلم جميع المديرين أن وراءهم متابعة ومراجعة ومحاسبة فلذلك ال يمكن التقصير

في واجباتهم.

واتفو هذا الكالم مع دراسة (أبو خليل)1009,ودراسة ( اليحيوي)1001,
جدول ( )30يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروو في مجاالت إدا ةر األزمات
التعليمية التي تواجه المدارس الحكومية تعزى لمكان المديرية التي يتبع لها أفراد العينة

المجاالت

مصدر التباين

مجموع
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درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

استشعار األزمات

التخطيط إلدا ةر األزمات

مواجهة األزمات

االستفادة من األزمات بعد
حدوثها

الوقاية من األزمات

واقع األداء الفعلي
الدرجة الكلية (إدارة
األزمات التعليمية)

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

52.4

5

10.5

داخل المجموعات

1115.2

83

13.4

بين المجموعات

33.7

5

6.7

داخل المجموعات

919.7

83

11.1

بين المجموعات

20.6

5

4.1

المجموع

المجموع

1167.6

953.4

88

88

داخل المجموعات

875.3

83

المجموع

895.9

88

بين المجموعات

13.9

5

داخل المجموعات

797.3

83

المجموع

811.2

88

بين المجموعات

32.9

5

داخل المجموعات

1452.7

83

المجموع

بين المجموعات

1485.6
188.2

88

داخل المجموعات

1180.9

83

المجموع

بين المجموعات

1369.1
980.3

88

داخل المجموعات

24698.1

83

المجموع

25678.4

5

5

88
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10.5
2.8
9.6
6.6

17.5
37.6
14.2

المحسو

الداللة

0.78

//0.57

بة

0.61

0.39

0.29

0.38

2.65

//0.69

//0.85

//0.92

//0.86

*0.03

196.1
297.6

0.66

//0.66

وللتعرف إلى هذه الفروو تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي( )Way anova oneلدراسة

الفروقات في مجاالت إدارة األزمات التعليمية في المدارس الحكومية بالنسبة لمكان اإلقامة للمديرية

.

ومن خالل الجدول السابو رقم( )10يتضح عدم وجود فروو ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
مكان المديرية ,وهذا يشير إلى أن مكان اإلقامة للمديرية لم يكن له أثر جوهري على المدراء

ونوابهم في ممارسة مد يريات التربية والتعليم إلدارة األزمات التعليمية في المدارس الحكومية
بمحافظات زة .

ويرى الباحث أن السبب في ذلك :

أ  -أن الظروف التي تعايشها جميع المديريات على مستوى القطاع هي ظروف متشابهة .

ب  -أن جميع المديريات تأخذ التعليمات من و ازرة التعليم العالي وهي مسئولة عن المديريات كلها

وبالتالي يخضع الجميع إلى نفس التعليمات .

ت  -الحرب والحصار والظروف السياسية شملت جميع أنحاء القطاع .

ث  -البيئة التي يعيا فيها الجميع في قطاع ةز ليست فيها اختالفات جوهرية ,بل متشابهة في

كثير من األحيان في معظم األشياء .

جدول ()36

نتائج اختبار أقل فرو معنوي ( ) LSDللمقارنات البعدية لنوع المديرية في مجال واقع األداء الفعلي
إلدارة األزمات التعليمية في المدارس الحكومية

مكان المديرية
رفح
خان يونس
الوسطي
شرق غزة
غرب غزة
شمال غزة

المتوسط رفح خان يونس الوسطي شرو ةز رب ةز شمال زة
0.91
*0.03
0.3
0.31
0.99 1 24.4
0.9
*0.02
0.25
0.27
1
24.4
0.39 **0.001 *0.03
1
26.0
0.27
0.18
1
23.0
*0.03
1
21.3
1
24.6
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والذي ينص على:
مهها اإلجههراءات المقترحههة لتطههوير دور مههديريات الترحيههة والتعلههي فههي إدارة األزمههات
التعليمية التي تواجهها الدارس الحكومية في محافظات غزة ؟
من خالل المقابلة مع مدراء ومديرات المدارس  ,واألدب التربوي  ,توصل الباحث الي مجموعة من
المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير أداء مديريات التربية والتعليم في إدا ةر األزمات التعليمية

 ,والتي من أهمها ما يلي:

 - 6إنشاء قسم يختص ب دا ةر األزمات في كل مديرية من مديريات قطاع زة.
 - 3ضرورة تكوين فريو إلدارة األزمات في كل مدرسة من موظفيها متخصصين ومدربين جيدا
في مجاالت األزمات بحيث يكون الفريو متهال وجاه از في أي وقت لمواجهة األزمات.
 - 2تخصيص ميزانية مستقلة لكل مدرسة من أجل معالجة آثار أي أزمة تتعرض لها بما يكفل
تغطية النفقات التي نتجت عن األزمة.
 - 1عقـد ب ـرامج تدريبيــة ودورات تعليميـة وورا عمــل للعــاملين فــي المـدارس لتنميــة قــدراتهم فــي
مواجهة األزمات وتدريبهم على األساليب الفعالة الحديثة في مواجهة األزمات المدرسية.
 - 5تزويد مدراء المدارس بأرشـيف يتضـمن األزمـات التـي حـدثت فـي المـدارس مـن قبـل وكيفيـة
التعامل معها.
 - :االس ــتعانة بـ ــالخبراء والمختص ــين مـ ــن المجتمـ ــع المحل ــي ومـ ــن خـ ــار المدرس ــة فـ ــي معالجـ ــة
األزمات التي تحدث.
 - 7تـوفير تعلـيم مسـتمر ودوري حـول أحـدث مـا توصـل إليـه العلـم فـي إدا ةر األزمـات لفــرو إدا ةر
األزمة في المدرسة.
 - 1إيجاد قاعدة بيانات منظمة ومرتبة لكل ما يتعلو باألزمات المدرسية أو التعليمية.
 - 9التقيـيم والمراجعـة المســتم ةر لخطـط إدا ةر األزمـات واختبارهــا تحـت ظـروف مشــابهة ،ومـن ثــم
تطويرها باستمرار إلى األفضل.
 -60بنــاء ش ــبكة اتص ــاالت فعال ــة ت ــتمن تـ ـوافر المعلوم ــات بالس ــرعة المطلوب ــة لمواجه ــة األزم ــة
بفاعلية داخل أي مدرسة.
 - 66تزويد المدارس بأبحاث علمية حول إدارة األزمات .
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أه النتائج التي ت التوصل إليها:
 - 6تقوم مديريات التربية والتعليم بممارسة إدا ةر األزمات ال تعليمية وبدرجة كبي ةر بنسبة .%1:.2
 - 3احتل البعد الخامس وهو االستفادة من األزمات بعد حدوثها المرتبة األولى من حيث األهمية
في ترتيب األبعاد بنسبة .% 93
 - 2احتل البعد الثالث وهو مواجهة األزمات المرتبة الثانية من حيث األهمية في ترتيب األبعاد
بنسبة .% 96.6
 - 1احتل البعد الثاني وهو التخطيط إلدارة األزمات المرتبة الثالثة من حيث األهمية في ترتيب
األبعاد بنسبة .% 11.:
 - 5احتل البعد الرابع وهو الوقاية من األزمات المرتبة الرابعة من حيث األهمية في ترتيب األبعاد
بنسبة . %1:.1
 - :احتل البعد األول وهو استشعار األزمات المرتبة الخامسة من حيث األهمية في ترتيب األبعاد
بنسبة .% 10.9
 - 7احتل البعد السادس وهو واقع األداء الفعلي المرتبة السادسة من حيث األهمية في ترتيب
األبعاد بنسبة .%71.3
 - 1ال يوجد فروو ذات داللة إحصائية في مجاالت إدارة األزمات التعليمية التي تواجه المدارس
الحكومية في محافظات زة تعزى لمتغير ( الجنس – المتهل العلمي – سنوات الخدمة – مكان
المديرية ) .
 - 9حصلت الفقرة رقم (" ) 23تستفيد من األزمات من خالل التعرف على نقاط الضعف في إدارة
األزمات" على أعلى نسبة من بين فقرات االستبيان الستون ,وحصلت على المرتبة األولى بنسبة
(.)%95.1
 - 60حصلت الفقرة رقم ( " )53أقامت فصول دراسية جديدة ,مباني جديدة " على أدنى نسبة من
بين فقرات االستبيان الستون وحصلت على المرتبة األخي ةر بنسبة (.)%:2.9
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التوصيات والمقترحات
أوال :التوصيات
بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ,يمكن تقديم التوصيات الهادفة التالية.
 - 6االستفادة من تجارب وخطط وممارسات متسسـات التعلـيم العربيـة واألجنبيـة التـي تعرضـت
ألزمات من قبل.
- 3االهتمـ ــام م ـ ــن قب ـ ــل و از ةر التعلـ ــيم الع ـ ــالي والم ـ ــديريات ومتسسـ ــات البح ـ ــث العلم ـ ــي ب ـ ــالبحوث
والدراسات المتعلقة ب دارة األزمات.
 - 2تدريس مساو خاص ب دا ةر األزمات لطالب الجامعات الفلسطينية بغزة.
 - 5االس ــتعانة بخب ـ ـراء أجان ــب مـ ــن ال ــدول المتقدمـ ــة فـ ــي ع ــال األزمـ ــات واس ــتقدامهم إلـ ــى ـ ـزة
لالستفادة من خبراتهم في جميع المجاالت األزموية.
 - :عق ـ ــد م ـ ــتتمرات س ـ ــنوية ح ـ ــول إدا ةر األزم ـ ــات ومناقشـ ـ ــة أه ـ ــم األزم ـ ــات الت ـ ــي تعرض ـ ــت لهـ ـ ــا
المتسسات التعليمية وسبل مواجهتها ،وتصورات لكيفية مواجهة األزمات المستقبلية.
 - 7عقد اجتماعات دورية لمديري المديريا ت لمناقشة مشاكلهم وأزماتهم وكيفية التغلب عليها.
 - 1ترعي المديريات البحوث المتعلقة ب دا ةر األزمات وتعمم نتائجها على جميع مدارسها .
 - 9تقـديم الجامعــات المحليــة مــنح د ارســية عليــا لمــديري المــدارس تكــون محــددة فــي د ارســة إدا ةر
األزمات .
 - 60تنســو المــديريات م ــع و از ةر الداخليــة مــن أج ــل إ ازلــة جميــع المواق ــع والمتسســات العس ــكرية
القريب ـ ــة م ـ ــن المتسس ـ ــات التعليمي ـ ــة بس ـ ــبب تعرض ـ ــها للقص ـ ــف باس ـ ــتمرار,كما وتنس ـ ــو م ـ ــع قـ ـ ــادة
التنظيمات والفصائل الفلسطينية للتأكيد على ابتعاد المقاومين عن المتسسات التعليمية والمدنية
أثناء تأدية واجبهم الوطني حتى ال تعطي ذريعة للعدو من أجل قصف المتسسات التعليمية.
- 66التنسـيو مــع و از ةر الصــحة وو از ةر الداخليـة ب عــداد نش ـرات توعويـة وتوزيعهــا علــى الطــالب
والمـواطنين والمجتمــع المحلــي مــن أجـل عــدم االقت ـراب مــن المصـابين أثنــاء القصــف والعمليــات
العسكرية ،وترك األمر لذوي االختصاص،وعدم التجمهر ألن ذلك يتدي إلى كوارث.
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ثانيا  :المقترحات
عناوين مقترحة لدراسات أخرى :
 - 6أساليب واستراتيجيات إدا ةر األزمات في الجامعات الفلسطينية بغزة.
 - 3التقنيات الحديثة ودورها في التنبت باألزمات.
 - 2أثر الثقافة التنظيمية على فاعليـة مـديريات التربيـة والتعلـيم فـي إدا ةر األزمـات فـي مـدارس قطـاع
زة.
 - 1دراسة مقارنة بين إدارة األزمات في زة وادارة األزمات في مصر.
 - 5تصور مقترم لمواجهة بعض األزمات في المتسسات المدنية في محافظات زة.
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المراجع
أوال :قائمة المراجع باللغة العربية
المصادر والكتب العربية:
* القرآن الكريم
*السنة النبوية
 - 6أبو حطب ،فتاد وصادو ،آمال ( :)6910علم النفس التربوي ،مكتبة األنجلو مصرية  -القاهرة.
 - 3أبــو زي ــد ،عبــد الب ــاقي ،ومحمــد ،إبـ ـراهيم ( :)3007مهــارات البح ــث التربــوي ، ،مكتب ــة المجتم ــع
العربي للنشر والتوزيع.
 - 2أبـو قحــف ،عبـد الســالم : )3003( ,دليـل المــدير  -إدا ةر األزمـات فــي تفـويض الســلطة ،مالمــح
اإلصالم -العقود اإلدارية –إدا ةر األزمات,اإلسكندرية  -دار الجامعة الجديدة للنشر.
 - 1أحمـد ,إبـراهيم ( :)3006إدا ةر األزمــة التعليميـة مــن منظـور عـالمي ,المكتــب العلمـي للكمبيــوتر
للنشر والتوزيع,اإلسكندرية.
 - 5أحمد ,إب ارهيم أحمد ( :)3003إدا ةر األزمات :األسباب والعال  ،القاهرة ,دار الفكر العربي.
 - :أفنـ ــدي ،عطيـ ــة ( )6991اتجاه ـ ــات جديـ ــدة ف ـ ــي اإلدا ةر بـ ــين النظري ـ ــة والتطبيـ ــو،مركز البح ـ ــوث
والدراسات السياسية  ،القاه ةر .
 - 7األميــر ,محمــد عل ــي ( :)3002خطــط الط ـوارئ وادارة األزم ــات بقطــاع البترول,د ارســة تطبيقي ــة,
القاهرة :جامعة عين شمس.
 - 1بددددوي ،عبدددد الدددرحمن  0) 9111اإلنسدددانية والوجوديدددة فدددي الف،دددر العربدددي ،ط 0 9دار القلدددم ،
القاهرة.
 - 1البري ــدي ،عب ــد اه ( :)6999اإلب ــداع يخن ــو األزم ــات ،رتي ــة جدي ــدة ف ــي إدا ةر األزم ــات :،بيـ ــت
األفكار الدولية للنشر والتوزيع ،الرياض.
 - 9البزاز ,حسن( :)3006إدا ةر األزمة بين نقطتي الغليـان والتحـول ،المتسسـة الجامعيـة للد ارسـات
والنشر والتوزيع ،بيروت.
- 60بهــاء ال ــدين ،حس ــين :)6997( ،التعلــيم "المس ــتقبل" مط ــابع األه ـرام التجاري ــة ،دار المع ــارف،
القاهرة .
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 -60توفيـ ــو ,عبـ ــد الـ ــرحمن( :)3001إدا ةر األزمـ ــات:التخطيط لمـ ــا قـ ــد ال يحـ ــدث " مركـ ــز الخبـ ـ ـرات
المهنية لالدارة" ،القاهرة .
 -66جبـ ـ ــر ,محمـ ـ ــد ص ـ ـ ــدام ( :)6991المعلومـ ـ ــات وأهميتهـ ـ ــا ف ـ ـ ــي إدا ةر األزمـ ـ ــات ,المجلـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة
للمعلومات ،تونس .
 -63الحا  ،علي ( :)3001إدا ةر األزمات األمنية ،دار أبو المجد للطباعة ،القاهرة.
 -62حــاتم ،محمــد عب ــد القــادر ( :)6997التعل ــيم فــي الياب ــان المحــور األساس ــي للنهضــة الياباني ــة،
مكتبة األسرة ,الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.
 -61حجي ،أحمد :)6991( ،اإلدارة التعليمية واإلٌدا ةر المدرسية  ،دار النهضة المصرية  ،القاهرة.
 -65الحمـالوي ،محمــد رشــاد :)6995( ،عشــر ك ـوارث هـزت مصــر ,التخطــيط لمواجهــة األزمــات،
مكتبة عين شمس ،القاه ةر .
 -6:الحمالوي ،محمد رشاد ( :)6997إدارة األزمات ،تجارب محلية وعالمية  ،مكتبة عين شمس،
 ،القاهرة .
 -67حواا ،جمال :)6999( ،سيناريو األزمات والكوارث بين النظرية والتطبيو ،المتسسة العربية
للنشر واإلعالم ،القاهرة .
 -61الخضيري ،محسن أحمد ( :)3002إدارة األزمات ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة.
 -69الخضيري ،محسن أحمد :)6995( ،إدارة األزمات ،منهج اقتصادي إداري لحل األزمات على
مستوى االقتصاد المصري والوحدة االقتصادية ,مكتبة مدبولي القاهرة.
 -30خطاب ,عايدة ( :)6993أصول اإلدارة ،مكتبة عين شمس ،القاهرة .
 -36خطاب ،عايدة سيد :)3006(,مقدمة في اإلدارة اإلستراتيجية,الجامعة العمالية,القاهرة.
 -33الخطيب ,عامر ( :)300:مناهج البحث العلمي  ،مكتبة القدس ،زة .
 -32ارتــب ,نجــالء عب ــد الحميــد ( :)6991أزمــة التعل ــيم فــي مصــر ،د ارس ــة سوســيولوجية ف ــي إدا ةر
األزمات االجتماعية  ,مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر ،المعادي .
 -31الرازي ،محمد بن أبي بكر (  ) 6933مختار الصحام ،القاه ةر  :المطبعة األميرية.
 -35زيدان ,ممدوم ( :)3002تقييم األداء ومواجهة األزمات ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة .
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 -3:الس ـ ــويدي ،خليفـ ـ ــة علـ ـ ــي :) 3007 ( ،مهـ ـ ــارات التفكي ـ ــر والتطـ ـ ــوير  ،كليـ ـ ــة التربيـ ـ ــة ،جامعـ ـ ــة
اإلمارات.
 -37الش ــافعي ،محمـ ــد ( :)3006اس ــتراتيجيه إدا ةر األزمـ ــات والك ـ ـوارث ،مرك ــز المحروسـ ــة للبحـ ــوث
والتدريب والنشر.
 -31شـريف ،منـى ( :)6997إطـار مقتــرم لسـيناريو أزمـة مسـتقبلية محتملــة ،جامعـة عـين شــمس ،
القاهرة .
 -39شـعبان ،حمـدي ( :)3001اإلعـالم األمنـي وادارة األزمـات والكـوارث  ،الشـركة العربيـة المتحـدة
 ،مصر الجديدة .
 -20الشــعالن ،فهــد أحمــد ( :)3003إدا ةر األزمــات ،األســس – الم ارحــل – اآلليــات ,جامعــة ن ــايف
العربية للعلوم األمنية  ،الرياض .
 -26صبري ،ماهر (  :) 3003الموسوعة العربية لمصـطلحات التربيـة وتكنولوجيـا التعلـيم ،مكتبـة
الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية .
 -23الطيب ,حسن أبشر ( :)6993إدا ةر الكوارث ,ميداليت المحدودة ,لندن.
 -22عــامر ،عب ــد الوه ــاب ,س ــعيد ،عل ــي )6991( ،الفك ــر اإلداري ف ــي التنظ ــيم واإلدارة،مرك ــز واي ــد
سرفيس لالس تشارات و التطوير اإلداري  ,القاهرة .
 -21عبـاس ،صــالم ( :)300:إدا ةر األزمــات فـي المنشــآت اإلداريــة  ،متسسـة شــباب الجامعــة ،
اإلسكندرية .
 -25عثمان ،فاروو ( :)6991سيكلوجية التفاوض وادارة األزمات ،منشاة المعارف  ،اإلسكندرية .
 -2:عجــوة ،علــي وفري ــد ،كريمــان ( :)3005إدا ةر العالقــات العام ــة بــين اإلدارة اإلس ــتراتيجية وادارة
األزمات ،عالم الكتب ،القاهرة.
 -27عليوة ،السيد ( :)6993المنهج العربي في إدا ةر األزمات والطوارئ ،المتتمر الخامس للتدريب
والتنمية اإلدارية في العالم العربي والقاهرة.
 -21عم ـ ــار ,حام ـ ــد ( :)6993م ـ ــن قض ـ ــايا األزم ـ ــة التربويـ ـ ــة – وجه ـ ــة نظ ـ ــر ،مرك ـ ــز اب ـ ــن خلـ ـ ــدون
للدراسات ،القاهرة ,دار سعاد الصبام.
-29

العماري ,عباس ( :)6992إدا ةر األزمات في عالم متغير ،مركز األهرام للترجمة والنشر.
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 -10العماري ,عبد اه ( :)3002دور تقنية ونظم المعلومات في إدا ةر األزمات والكـوارث – رسـالة
ماجستير ,الرياض,جامعة نايف العربية.
 -16نيم ,محمد ( :)300:إدا ةر األزمات ،مفهوم وتطبيو ,و از ةر التربية والتعليم – سلطنة عمان.
 -13فتحــي ,محمــد ( :)3003الخ ــرو مــن الم ــأزو – فــن إدا ةر األزم ــات  ،دار النشــر اإلس ــالمية ،
القاهرة .
 -12كامل ،عبد الوهاب ( :)3002سيكلوجية إدا ةر األزمات المدرسية ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع  ،عمان األردن .
 -11اللوزي ،موسى ( :)6999التطوير التنظيمي ،أساسيات ومفاهيمك حديثة ،دار وائل للطباعة
والنشر ،عمان ،األردن .
 -15ماهر ،أحمد ( :)300:إدا ةر األزمات،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 -1:المدهون ،محمد إبراهيم ( :)3006اإلدا ةر المتخصصة ،الطبعة الثالثة.
 -17مصطفي ،يوسف ( :)3005اإلدا ةر التربويـة ،مـداخل جديـدة لعـالم جديـد ،الطبعـة األولـى ،دار
الفكر العربي  -مصر.
 -11مكــاوي ،حســن عمــاد ( :)3005اإلع ــالم ومعالجــة األزمــات ،الطبع ــة األولــى ،الــدار المص ــرية
اللبنانية.
 -19مهنــا ،محم ــد نصــر ( :)3001إدا ةر األزم ــات ،قـ ـراءة فــي الم ــنهج  ،متسســة ش ــباب الجامع ــة ،
اإلسكندرية .
 -50هــالل ،محم ــد (  :)699:مهــارات إدا ةر األزم ــات ،األزم ــة بــين الوقاي ــة منهــا والس ــيط ةر عليه ــا،
الجزء  39مركز سلسلة مهارات تطوير األداء والتنمية  ،القاهرة .
 -56هالل ،محمد عبد الغني ( :)3001مهارات إدا ةر األزمات ،األزمة بين الوقاية منها و السيط ةر
عليها ،مركز تطوير األداء و التنمية  -القاهرة.
 -53الهميم ,عبد اللطيف ( :)3001إدا ةر األزمة وقيادة الصراع في الموروث اإلسالمي المعاصـر,
دار عمار للنشر والتوزيع عمان .
 -52هنداوي ,محمد حافظ :)6991( ،إدا ةر األزمة التعليمية –الجزء الثاني – كلية التربيـة ،جامعـة
عين شمس  ،مصر .
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ثانيا :الرسائل الجامعية :
 - 6آل الش ــيخ ,ب ــدر( :)3001مـ ــدى جاهزي ــة إدارات األم ــن والسـ ــالمة لمواجه ــة األزم ــات والك ـ ـوارث,
رسالة ماجستير ،جامعة نا يف العربية للعلوم األمنية,الرياض.
 - 3األلفـ ــي ,أشـ ــرف ( :)3002إدا ةر أزم ـ ــات التعلـ ــيم ف ـ ــي مصـ ــر ،د ارسـ ــة تحليلي ـ ــة مسـ ــتقبلية ،رس ـ ــالة
دكتوراه ،جامعة المنصورة ,مصر.
 - 2بن كردم ،عبد اه ( :)3005اللجان األمنية ودورها في إدا ةر األزمـات ،رسـالة ماجسـتير ,جامعـة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
 - 1حمدونة ،حسام ( :)300:ممارسة مـدير المدرسـة الثانويـة لمهـا ةر إدا ةر األزمـات فـي محافظـات
زة ,رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية زة.
 - 5سـليمون ،ريـم ( :)3006الخطـط المسـتقبلية إلدا ةر األزمـات المدرسـية ،د ارسـة نفسـية لمســتقبليات
المواجهة,رسالة ماجستير ,قسم علم النفس التربوي,جامعة طنطا.
 - :صــقر  ،عــاطف ( :)3009درجــة ت ـوافر مهــارات إدا ةر األزمــات لمــديري مــدارس وكالــة الغــوث
بغزة وسبل تنميتها  ،رسالة ماجستير – الجامعة اإلسالمية  ،ةز .
 - 7العــاجز  ،فـ ـتاد ( :)3003العوام ــل المتديــة إل ــى تفش ــي العنــف ل ــدى طلب ــة المرحلــة الثانوي ــة ف ــي
مدارس محافظات ةز  ،رسالة ماجستير – الجامعة اإلسالمية  ،كلية التربية – ةز .
 - 1عبــد الع ــال  ،ارئــد فـ ـتاد ( :)3009أســاليب إدا ةر األزم ــات لــدى م ــديري المــدارس الحكومي ــة ف ــي
محافظات زة وعالقتها والتخطيط االستراتيجي  ،رسالة ماجستير – الجامعة اإلسالمية .
 - 9ع ــودة ره ــام ( :)3001واق ــع إدا ةر األزم ــات ف ــي متسس ــات التعل ــيم الع ــالي بقط ــاع ـ ـ ةز  ،د ارس ــة
تطبيقة على الجامعة اإلسالمية – رسالة ماجستير ير منشو ةر  ،الجامعة اإلسالمية – ةز .
 -60الفـ ـ ـزاري ،محفوظ ـ ــة ( :)3002تط ـ ــوير إدا ةر األزم ـ ــات ف ـ ــي الم ـ ــدارس اإلعدادي ـ ــة و الثانويـ ـ ــة
بسلطنة عمان ،رسالة ماجستير ،مسقط ،جامعة السلطان قابوس.
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 -66الفهيد ،عبد المحسن ( :)300:التنسيو بين األجهـ ةز األمنيـة ودورهـا فـي مواجهـة األزمـات،
د ارسـة مسـحية علـى الجهـات األم نيـة بمدينــة الجبيـل الصـناعية ،رسـالة ماجسـتير  -جامعـة نــايف
العربية للعلوم األمنية – الرياض .
 -63القثامي ،جميل ( :)6995نماذ من إدا ةر األزمـات فـي عهـد الخلفـاء ال ارشـدين وتطبيقاتهـا فـي
مجـ ــال اإلدا ةر والتخط ـ ــيط التربـ ــوي ،رس ـ ــالة ماجسـ ــتير ،كلي ـ ــة التربيـ ــة ،جامع ـ ــة أم القـ ــرى ،مك ـ ــة
المكرمة.
 -62القحطـ ـ ــاني ،س ـ ـ ــحمي ( : )3002دور إدارات العالق ـ ـ ــات العام ـ ـ ــة فـ ـ ــي التعام ـ ـ ــل م ـ ـ ــع األزم ـ ـ ــات
والكوارث ،رسالة ماجستير ،أكاديمية األمير نايف العربية للعلوم األمنية  -الرياض.
 -61اليحي ــوي ،صـ ــبرية ( : )300:إدا ةر األزمـ ــات ف ــي مـ ــدارس البنـ ــات المتوس ــطية الحكوميـ ــة فـ ــي
المدينة المنو ةر رسالة ماجستير  ،جامعة الملك فهد  ،الرياض .
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راحعا :المجالت والدوريات والمؤتمرات العرحية:
 - 6أبـ ــو خلي ـ ــل محم ـ ــد ( : )3006موقـ ــف م ـ ــديري م ـ ــدارس التعل ـ ــيم األساسـ ــي م ـ ــن بع ـ ــض األزم ـ ــات
والتخطيط لمواجهتها مستقبل التربية العربية  ،مجلد ( ، )7العدد (.)36
 - 3األعرج ــي  ،محم ــد ،ودقامس ــة  ،م ــأمون ( :)3000إدا ةر األزمـ ــات  ،د ارس ــة ميداني ــة لم ــدى ت ـ ـوافر
عناصـر نظـام إدا ةر األزمـات مـن وجهــة نظـر العـاملين فـي الوظــائف اإلشـرافية فـي أمانـة عمــان
الكبرى  ،مجلة اإلدارة العامة  ،المجلة ( ، )29العدد (.)1
 - 2أبـ ــو النصـ ــر ,مـ ــدحت محمـ ــد ( : )3006مفه ـ ــوم األزمـ ــات ،منظـ ــور إداري واجتمـ ــاعي ,المجل ـ ــة
العربيــة للد ارس ــات األمني ــة والتــدريب ,الع ــدد(,)31المجل ــد( ,)31أكاديميــة األمي ــر ن ــايف العربي ــة
للعلوم األمنية -الرياض.
 - 1أبــو مايل ــة ,حس ــين ( :)3003تص ــور مس ــتقبلي ل ــدور تنظيم ــات المجتم ــع الم ــدني ف ــي مواجه ــة
األزم ــات التربويـ ــة لمصـ ــر,المتتمر السـ ــنوي السـ ــابع ،إدا ةر األزمـ ــة التعليميـ ــة فـ ــي مصـ ــر,اكتوبر
( )3003جامعة عين شمس -القاهرة.
 - 5الثبيتــي ,ج ــويبر مــاطر ( :)6999توق ــع الك ـوارث التنظيمي ــة اإلداريــة ب ــين نظريــة اب ــن خل ــدون
والنظرية الغربية,مجلة العلوم اإلنسانية,العدد السادس والستون ،مجلس النشر العلمي.
 - :ب ــن عب ــد اه ,ع ــادل خي ــر اه : )3002( ،إدا ةر األزم ــات كأح ــد االتجاه ــات الحديث ــة ف ــي علـ ــم
اإلدارة ,مجلة مستقبل التربية العربية ,العدد( ,)20المجلد(.)9
 - 7التعليم الفلسطيني  -تاريخا  -واقعا  -وضرورات المستقبل – المتتمر الدولي الثاني للدراسات
الفلسطينية ،رام اه ,فلسطين  :جامعة بيرزيت . 6997 ,
 - 1التعليم في فلسطين – استجابة الحاضر واستشراف المستقبل ،متتمر تربوي  :فلسطين ،الخليل
. 26-27/2010
 - 9الح ـ ــويطي ,موس ـ ــى ( :)6991دور الثقاف ـ ــة التنظيميـ ـ ــة ف ـ ــي إدا ةر األزم ـ ــات ،س ـ ــيناريو الموقـ ـ ــف
اإلداري ,المـ ــتتمر السـ ــنوي الثالـ ــث إلدا ةر األزمـ ــات والك ـ ـوارث ،وحـ ــدة بحـ ــوث األزمات,كليـ ــة التجـ ــارة،
جامعة عين شمس  -القاهرة.
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 - 60الزامل ــي  ،عل ــى ( : )3007األزمـ ــات المدرس ــية وأسـ ــاليب التعام ــل معه ــا فـ ــي م ــدارس سـ ــلطنة
عمان  ،كلية التربية  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،مجلد ( ، )1العدد ( ، )2جامعة البحرين.
 - 66الشريدي  ،هيام واألعرجي  ،عاصم ( :)3002العالقة بين بعض متغيرات إدا ةر األزمات كما
يراها متخذي القرار في المدارس الثانوية  ،المجلة العلميـة  ،جامعـة الملـك فيصـل  ،المجلـد ال اربـع ،
العمل األول .
 - 63الطيب ،حسن ( :)6990إدا ةر الكوارث ,مجلة اإلدا ةر العلمية ،العدد ,:5يناير.
 - 62ع ــامر ،أحمـ ــد ( :)6993إدا ةر األزمـ ــة وتغيـ ــر الظ ـ ـواهر اإلداري ــة ،محاض ـ ـ ةر مـ ــن مجلـ ــة األمـ ــن
والحياة ,العدد  ،661السنة العاشرة ،الرياض ،مجلة األمن.
- 61عب ــد الهـ ــادي ،محمـ ــد ( :)6995المعلوم ــات ودورهـ ــا فـ ــي اتخ ــاذ الق ـ ـرار و إدا ةر األزمـ ــة ،المجلـ ــة
العربية ،العدد (.)606
- 65العسيلي  ،رجاء وعبداه  ،تيسير (  :)3005قلو األزمات التي تعاني منها  ،جامعـة القـدس
المفتوحة أثناء انتفاضة األقصى  ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لأبحاث والدراسات  ،العدد (.)50
- 6:المهدي ،سوزان وهيبة ،حسام ( :)3003الممارسات السلوكية لمديري المدارس في التعامل مع
األزمات داخل المدرسة ،مجلة كلية التربية وعلم النفس ،العدد ،3:الجزء .1
- 67هويدي ،أمين ( :)3000إدا ةر األزمات في ظل النظام العالمي المراو  ،مجلة السياسة الدولية،
المجلد  ,39العدد .663
- 61المجلة التربوية ،العدد ( :)3002( ):9المجلد الثامن عشر.
- 69مجلة كلية التربية ( :)3003جامعة عين شمس ،العدد السادس عشر.
- 30متتمر تحسين نوعية التعليم في مباحث اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والعلوم والرياضيات في
فلسطين ،جنين  3060- 2- 7 ،م .
- 36دورة فــي التعلــيم فــي حــاالت الط ـوارئ واألزمــان المزمنــة  ،واعــادة البنــاء المبكــر (- 3009،61
 ) 5 31دكتور متشل ماكيني  ،تم تدريسها في فندو مارنا هـاوس بغـ ةز  ،المسـئول عنهـا اليونيسـيف
مع إنقاذ الطفل .
 - 33و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ( : )699:نش ةر رقم م.ت ،6 .نش ةر خاصة.
 - 32و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ( : )6991نش ةر رقم م.ت ،7: .نشرة خاصة .
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- 31و ازرة التخطيط والتعاون الدولي : )6997( ،اإلصدار األول ،السلطة الوطنية الفلسطينية .
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: المراجع األجنحية:خامسا
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المالحق
االستحانة في صورتها األولية (قحل التحكي )
بسم اه الرحمن الرحيم
سعادة األستاذ الدكتور  ......................................حفظه اه,,،
السالم عليكم ورحمة اه وبركاته,,،
الموضوع :تحكيم استبانه
نتشرف بأن يقوم سيادتكم بتحكيم هذه االستبانة لما عرف عـنكم مـن ـ ازرة العلم،وانكـم منـارة
علميـة لطلبـة الد ارسـات العليـا يســتهدون بهـا ،ممـا دفـع الباحـث أن يقــدم لكـم هـذه االسـتبانة لالســتفادة
من آرائكم و أفكاركم في إعداد طلبة الدراسات العليا للقيام بأدوارهم المستقبلية
يقـ ــوم الباحـ ــث ب ع ـ ــداد رسـ ــالة ماجس ـ ــتير بعن ـ ـوان "دور مـ ــديريات التربي ـ ــة والتعلـ ــيم ف ـ ــي إدا ةر
األزم ــات التعليميـ ــة التـ ــي تواج ــه المـ ــدارس الحكوميـ ــة ف ــي محافظـ ــات ـ ـ ةز " وذل ــك ضـ ــمن متطلبـ ــات
الحصول علي درجة ماجستير في أصول التربية  -اإلدا ةر التربوية – في جامعة األزهر  -زة.
لذا يرجى من سيادتكم التكرم بتحكـيم هـذه االسـتبانة باإلضـافة أو الحـذف أو التعـديل أو أي
مالحظات على فقراتها سواء من حيث الشكل أو المضمون وذلك حتـى يـتم للباحـث إخراجهـا بشـكل
الئو ومناسب ل لدراسة التي يقوم بها الباحث ،شاكرين لكم صدو تعاونكم.
ودمتم ذخ ار لدعم مسيرة البحث العلمي
الحاح
ماهر محمد أحو معمر
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األزمة اصطالحا :
عرفها أحمد بأنها:حدث مفاجت يتدي إلى صعوبة التعامل معه ومن ثم البحث عن وسـائل و طـرو
إلدارته بشكل يحد من آثا هر السلبية( .أحمد.)17 :1001,
وعرفها أبو مايلة :هي نقطـة تحـول أساسـية فـي أحـداث متتابعـة ومتصـارعة تسـبب صـدمة وضـغط
وتوتر وتقود إلى نتائج ير مر وبة (أبو مايلة.)101 :1001،
وعرفها السيد عليوة بأنها :موقف عصيب ممكن أن يتدي إلى نتائج سلبية (عليوة.)1 :9117,
ويعرفهـا الباحـث إجرائيــا  :هـي عبـا ةر عــن موقـف مفــاجت تتـداخل فيـه األســباب و النتائج،وتسـير فيــه
األحـداث نحــو المجهول،بحيــث يقــف اإلنســان عــاج از عــن التعامــل معهــا,دون القــد ةر علــى اتخــاذ أي
قرار ,مما يتدي إلى تعقيد األمور و موضها و عدم وضوم الرتية لها.
نبذة عن مشكلة الدراسة :
مــن خ ــالل العمــل ف ــي الم ــدارس،ومن خــالل اس ــتطالع للـ ـرأي مــن بع ــض الع ــاملين فــي الم ــدارس ت ــم
استنباط مجموعة من المشاكل التي ظهرت في المدارس أهمها:
زيادة عدد الطالب في الفصول (الكثافة الطالبية ) ،ونقص في المباني المدرسـية ,و إضـراب كثيـر
مـن المعلمـين والمــدراء عـن العمـل وتــدني مسـتوى التحصـيل عنــد كثيـر مـن الطــالب ,وت ازيـد الشــعور
باإلحبـاط عنــد الطـالب وخاصــة الـذين فقــدوا أسـرهم و بيــوتهم ,وعجـز المــدارس عـن تأديــة وظائفهــا
وعـدم تعــاون المــديريات فــي تــدريس الطــالب أثنـاء الحــرب ,وتســرب كثيــر مــن الطالب،ونقــص فــي
الكتــب والوســائل والمســتلزمات التعليمية،وســوء توزيــع التخصصــات فــي المــدارس هــذه كلهــا مش ــاكل
حدثت في المدارس وتعبر عن مضمون األزمة،لذا كان البد من معرفة ودراسة دور مديريات التربية
والتعليم في مواجهة هذه األزمات التي تمثل هي مشكلة الدراسة.
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المحور األول :ما هو دور المديريات في استشعار األزمات ؟
م
9

1
1
4
1
1
7
1
1
90

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرات

تعمل المديريات علي تفعيل العالقة بين المدارس

والمجتمع المحلي في توقع األزمات.

تقوم المديريات بعمل مسح لل بيئات المدرسية من

أجل التعرف على األزمات الممكن حدوثها.

تنظم المديريات لقاءات مع قيادات الطلبة للتعرف

على حاجاتهم المختلفة.

تنشت المديريات صناديو للشكاوي للتعرف علي

ما يواجه المعلمين والطلبة من تحديات.

تتواصل المديريات مع المديرين في المدارس

لتزويدهم بالمعلومات أول بأول.

تتوقع المديريات األزمات التي ممكن أن تواجه

المدارس مستقبال.

توفر المديريات اإلمكانات المادية الالزمة لفرو

مواجهة األزمات في المدارس.

تنسو المديريات مع متسسات المجتمع مسبقا

وباستمرار(الشرطة -المطافت -المستشفيات).

تستعين المديريات بالتقنيات الحديثة (أجهزة

حاسوب) من أجل استشعار وجود أزمات

تنسو المديريات بين جهود العاملين داخل

المدرسة وخارجها من أجل توقع األزمات.
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مناسبتها

دقتها

العبارة بعد التعديل

المحور الثاني :ما هو دور المديريات في التخطيط إلدارة األزمات ؟
م
9

1

مناسبتها

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرات
تقوم المديريات بالتخطيط المستمر لتطوير أدائها

أثناء األزمات.

تشرك المديريات مديري المدارس في تخطيط

وتنفيذ برامج مواجهة األزمات.

تبادر المديريات إلي جمع المعلومات الصحيحة

1

والدقيقة المتعلقة باألزمات في المدارس

الستخالص العبر.

تعتمد المديريات عنصر الوقت كعامل رئيسي

4

ومهم في سرعة اتخاذ الق اررات عند حدوث

األزمة.
1

1

7

1

يكون لدى قيادة المديريات قناعة كبيرة بالتخطيط

االستراتيجي الوقائي لمواجهة األزمات.

توضح المديريات لكافة موظفيها الهدف من

وجود فرو األزمات في المديريات والمدارس.
ترصد المديريات اآلليات عن الحلول المناسبة
لمواجهة األزمات المحتملة.

تراعي المديريات أهمية توزيع األدوار عند حدوث

األزمات.

توفر المديريات أرشيف للخبرات السابقة تضمن
1

األزمات التي حدثت في المدارس وكيف تم

التعامل معها.
90

تقوم المديريات ب جراءات التعامل مع كل أزمة

حسب طبيعتها.
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دقتها

العبارة بعد التعديل

المحور الثالث :ما هو دور المديريات في مواجهة األزمات ؟
م
9

1

1

4

1

1

7

1

1

90

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرات

تحرص المديريات على سرعة جمع المعلومات

الدقيقة المتعلقة باألزمة لمواجهتها بسرعة

تضع المديريات خططا كافية إلدارة األزمات في

المدارس حين وقوعها

تتخذ المديريات ق اررات سريعة وحاسمة وفعالة

ومناسبة لمواجهة األزمات حين حدوثها.

توفر المديريات جوا من التفاعل والديناميكية لدى
اإلدارة والمعلمين في حل األزمات

توظف المديريات بسرعة اإلمكانات المادية

والبشرية الحتواء األزمة

تساهم المديريات بشكل فعال في عدم نشر

الشائعات في الحديث عن األزمة

تستعين المديريات بالخبراء وأهل العلم والمشورة

في معالجة األزمات

تسيطر المديريات مع فرو إدارة األزمات على

األزمات حين وقوعها

تحصي المديريات مدى األضرار التي سببتها

األزمة

تشجع المديريات المبادرات الذاتية الموقفية وقت

األزمات.
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مناسبتها

دقتها

العبارة بعد التعديل

المحور الرابع :ما هو دور المديريات في الوقاية من األزمات ؟
م
9

1

1

4

1

1

7

1
1
90

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرات

تقوم المديريات بعقد ندوات ومحاضرات توعية

ووقائية لتجنب األزمات الطالبية في المدارس.
تتابع المديريات تعاون المدارس مع مجالس

أولياء األمور من أجل مكافحة العادات السيئة.
ترشد المديريات العاملين في المدارس إلى كيفية
التواصل مع المجتمع المحلي لتجنب األزمات.
تضع المديريات إجراءات وقائية لمنع وقوع

األزمات.

تقوم المديريات بوضع تعليمات في المدارس

تحدد كيفية التعامل مع األزمات.

تقدم المديريات الدعم المعنوي للفرو التي تقوم

بتشخيص األزمات في المدارس.

تعقد المديريات اجتماعات دورية لمناقشة األزمات

المحتملة في المدارس

تراعي المديريات توزيع األدوار في المدارس من

أجل تفادي وقوع األزمات.

تشجع المديريات علي تبادل الزيارات بين المدارس

للتعرف علي األزمات المختلفة لتجنبها

توفر المديريات االحتياجات الالزمة لفرو إدارة

األزمات في المدارس

~ ~ 167

مناسبتها

دقتها

العبارة بعد التعديل

المحور الخامس :ما هو دور المديريات في االستفادة من األزمات بعد حدوثها ؟
م
9

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرات

تستفيد المديريات من األزمات من خالل التعرف

علي نقاط الخلل الموضوعة في إدا ةر األزمات
وتالفيها في المستقبل.

1

1

4

1

1

7

1

1
90

تقيم المديريات خطط وبرامج إدا ةر األزمات

السابقة بقصد تطويرها وتحسينها.

تستخلص المديريات الدروس والعبر من األزمات

التي واجهتها في المدارس.

تفعل المديريات قنوات االتصال بينها وبين

المدارس لمعالجة آثار األزمة

تضع المديريات ميزانيات مستقلة لفرو األزمات

في المدارس لمعالجة آثار األزمة.

تضع المديريات خطط للطوارئ لمتابعة األنشطة

الكفيلة بمعالجة األزمات المستقبلية.

تعقد المديريات دورات تدريبية وورا عمل في

مجال إدارة األزمات لمديري المدارس.

تعمل المديريات على بث روم الطمأنينة بين

العاملين في المدارس.

تقوم المديريات ب عداد أنشطة ترفيهية تعمل على التفريغ

المستمر للطلبة من آثار الصدمات.

تحث المديريات المدارس على االستفادة من

بعضها البعض في أساليب معالجات األزمات.
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مناسبتها

دقتها

العبارة بعد التعديل

المحور السادس  :ما واقع األداء الفعلي لمديريات التربية والتعلييم فيي إدارة األزميات التيي تواجيه

المدارس الحكومية؟
م
6
3
2
1
5
:
7
1
9
60

مناسبتها

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرات
قامت المديريات بحل مشكلة الكثافة الطالبية داخل

الفصول.

أضافت المديريات مباني دراسية جديدة " زيادة فصول –

زيادة مدارس جديدة ".

قامت المديريات بحل مشكلة نقص المعلمين حسب

التخصصات المطلوبة.

وفرت المديريات احتياجات الطالب المدرسية التي لم
توفرها األسرة بسبب سوء األوضاع االقتصادية.

وفرت المديريات للمدارس الكتب والقرطاسية وكل
المستلزمات التعليمية.

قامت المديريات بحل مشكلة تسرب الطالب من خالل

مشرفيها التربويين.

تم التعاون بين مديريات المناطو من أجل خلو بيئة

بديلة عن المدرسة لتدريس الطالب أثناء الحرب.

أ لقت المديريات جميع المدارس أثناء الحرب مما أثر
على أداء دورها ووظيفتها العلمية والتعليمية.

أشرفت المديريات على عال كثير من الطالب الذين أصيبوا
بصدمات أثناء الحرب.
وفرت المديريات مدراء ومدرسين جدد على درجة عالية من
الكفاءة بدل المضربين نتيجة التجاذبات السياسية.
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دقتها

العبارة بعد التعديل

االست بانة في صورتها النهائية (بعد التعديل)
جامعة األزهر

بسم اهلل الرمحن الرحيم

عمادة الدراسات العليا
كلية الترحية – قس أصول الترحية
السيد ة مدير ة مدرسة.............................................المحترم ة.
السالم عليكم و رحمة اه وبركاته....وبعد

يقوم الباحث ب جراء دراسة بعنوان "دور مديريات التربية والتعليم في إدا ةر األزمات التعليمية

التي تواجه المدارس الحكومية في محافظات زة وسبل تطويرها" استكماال لمتطلبات الحصول على

درجة الماجستير في أصول التربية ،تخصص إدا ةر تربوية.

لـذا يرجـى مـن ســيادتكم التكـرم بقـراءة فق ـرات االسـتبانة ووضـع عالمـة  xأمــام كـل فقـ ةر فــي

العمود الذي يتالءم ووجهة نظركم.

علما بأن هذه المعلومات لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط ،شاكرين لكم حسن تعاونكم.
وتفضلوا بق بول فائو االحترام.

الحاح /ماهر محمد أحو معمر
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الحيانات الشخصية
 - 9الجنس

أنثى

ذكر

بكالوريوس

- 1المتهل العلمي

دبلوم

- 1سنوات الخدمة

من1- 9سنوات

- 4المهنة

مدير

- 1جنس المدرسة

ذكور

من 91فأكثر
نائب مدير

إناث
خان يونس

رفح
شرو زة

 - 7المرحلة التعليمية

ماجستير

من 90 - 1سنوات

من91- 99سنة

 - 1المديرية التي تتبع لها

دكتوراه

الوسطى

رب زة

أساسية

شمال زة
عليا
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المجال األول /
م

9
1
1
4
1
1
7
1
1
90

استشعار األزمات
لحد

كبير

الفقرات

جدا

تنظم لقاءات مع قيادات الطلبة للتعرف على

حاجاتهم المختلفة.

تنشت صناديو للشكاوى للتعرف على ما يواجه

المعلمين والطلبة من تحديات.

تتوقع األزمات التي يمكن أن تواجه المدارس

مستقبال.

توفر اإلمكانات المادية الالزمة لفرو مواجهة

األزمات في المدارس.

تقوم بمسح دوري للبيئات المدرسية من أجل

التعرف على األزمات الممكن حدوثها.

تتواصل مع المديرين في المدارس لتزويدهم

بالمعلومات بصو ةر متواصلة ومستمرة.

تفعل العالقة بين المدارس و المجتمع المحلي

في توقع األزمات.

تستعين بالتقنيات االلكترونية الستشعار

األزمات قبل حدوثها.

تنسو بين جهود العاملين خار المدارس من

أجل توقع األزمات.

تنسو مع متسسات المجتمع مسبقا وباستمرار.
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لحد

كبير

لحد

متوسط

لحد

قليل

المجال الثاني /

التخطيط إلدارة األزمات

م

لحد

كبير

الفق ـ ـرات

جدا

لحد

كبير

لحد

متوسط

لحد

قليل

تبادر إلى جمع المعلومات الصحيحة والدقيقة

99

المتعلقة باألزمات في المدارس الستخالص

العبر.
91
91
94
91
91
97
91
91
10

توفر أرشيف للخب ارت السابقة يتضمن األزمات

التي حدثت في المدارس.
تقوم بالتخطيط المستمر لرفع مستوى أدائها
أثناء األزمات.
تشرك مديري المدارس في تخطيط برامج

مواجهة األزمات.

تشرك مديري المدارس في تنفيذ برامج مواجهة

األزمات.

تراعي عنصر الوقت كعامل رئيسي ومهم عند

حدوث األزمة.

يوجد لديها قناعة كبيرة بأهمية التخطيط

اإلستراتيجي الوقائي لمواجهة األزمات.

تراعي أهمية توزيع األدوار عند التخطيط إلدارة

األزمات.

تقوم ب جراءات التعامل مع كل أزمة حسب

طبيعتها.

تستفيد من ذوي الخب ةر من المجتمع المحلي

للتخطيط لمواجهة األزمات.

مواجهة األزمات

المجال الثال /

لحد

كبير

م

الفقرات

19

تضع خططا كافية إلدارة األزمات في المدارس

جدا
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لحد

كبير

لحد

متوسط

لحد

قليل

حين وقوعها.
11
11

تتخذ ق اررات سريعة لمواجهة األزمة حين

حدوثها.

تتخذ ق اررات حاسمة لمواجهة األزمة حين

حدوثها.

14

توظف اإلمكانات المادية الحتواء األزمة.

11

توظف اإلمكانات البشرية الحتواء األزمة.

11
17
11
11
10

توفر جوا من التفاعل والديناميكية لدى إدارات

المدارس في حل األزمات.

تساهم في وقف اإلشاعات المغرضة حول

األزمة.

تستعين بالمتخصصين والخبراء في معالجة

األزمات.

تسيطر مع فرو إدارة األزمات على األزمات

حين وقوعها.

تشجع المبادرات الموقفية الذاتية وقت األزمات.

المجال الراحع /
م

19
11
11

الوقاية من األزمات
لحد

كبير

الفقرات

جدا

تستخلص العبر من األزمات التي واجهتها في

المدارس.

تستفيد من األزمات من خالل التعرف على

نقاط الضعف في إدارة األزمات.

تقَّيم خطط وبرامج إدا ةر األزمات السابقة بقصد
تطويرها.
تفعل قنوات االتصال بينها وبين المدارس

14

لمعالجة آثار األزمة.

11

ت َقوم األضرار التي سببتها األزمات.
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لحد

كبير

لحد

متوسط

لحد

قليل

11
17
11
11
40

تعد أنشطة ترفيهية لتفريغ الطلبة من آثار

الصدمات.

تحث المدارس على االستفادة من بعضها في

أساليب معالجة األزمات.

تعمل على بث روم الطمأنينة بين العاملين في

المدارس.

تتيح فرصا لتحسين أداء العاملين في مواجهة

األزمات.

تمنح أعضاء فرو إدارة األزمات الثقة التامة في

عملهم.

المجال الخامس  /االستفادة من األ زمات حعد حدوثها
لحد

الفقرات

لحد كبير جدا

49

تستخلص العبر من األزمات التي واجهتها في

41

تستفيد من األزمات من خالل التعرف على

41

ت َقّيم خطط وبرامج إدا ةر األزمات السابقة بقصد
تطويرها.

كبير

المدارس.

نقاط الضعف في إدارة األزمات.

44

تفعل قنوات االتصال بينها وبين المدارس

41

ت َقوم األضرار التي سببتها األزمات.

41

تعد أنشطة ترفيهية لتفريغ الطلبة من آثار

47

تحث المدارس على االستفادة من بعضها في

41

تعمل على بث روم الطمأنينة بين العاملين في

لمعالجة آثار األزمة.

الصدمات.

أساليب معالجة األزمات.
المدارس.
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لحد

لحد

متوسط متوسط

لحد

قليل

41

تتيح فرصا لتحسين أداء العاملين في مواجهة

10

تمنح أعضاء فرو إدارة األزمات الثقة التامة في

األزمات.
عملهم.
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المجال السادس /
الفقرات

19

واقع األداء الفعلي
لحد

كبير

الفقرات
قامت بحل مشكلة الكثافة الطالبية داخل

الفصول.

11

أقامت فصول دراسية جديدة ،مباني جديدة.

11

قامت بحل مشكلة نقص المعلمين من حيث النوع

14
11
11
17
11
11

وفرت احتياجات الطلبة المدرسية التي لم توفرها
األسرة بسبب سوء األوضاع االقتصادية.

وفرت المستلزمات التعليمية (كتب ،قرطاسية الخ)
حلت مشكلة هروب الطلبة من خالل المديرين

والمشرفين والمعلمين.

تعاونت من أجل خلو بيئة بديلة عن المدرسة

لتدريس الطلبة أثناء الحرب.

أ لقت جميع المدارس أثناء الحرب مما أثر على
أداء وظيفتها التعليمية والتعلمية.

أشرفت على عال كثير من الطلبة الذين أصيبوا

بصدمات أثناء الحرب.

وفرت مدراء ومدرسين على درجة عالية من
10

الكفاءة بدل المضربين نتيجة التجاذبات

السياسية.
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جدا

لحد

كبير

لحد

متوسط

لحد

قليل

قائمة بأسماء األساتذة الذين قاموا بتحكيم االستبانة
م

المحكم

التخصص

الجامعة

6

د.رزو شعت

3

د .شريف حماد

د.محمود خلف اه

أستاذ أصول التربية المساعد

1

د.ناصر األ ا

أستاذ إدارة التخطيط المساعد

5

د.رائد الحجار

أستاذ أصول التربية

أستاذه أصول التربية

جامعة األقصى

7

د.نبيل المدني

د .عطاف أبو الي

أستاذ علم االجتماع
أستاذة المناهج

جامعة القدس المفتوحة

9

أ .سمير شعت

ماجستير علم االجتماع

جامعة القدس المفتوحة

60

أ .على أبو عودة

ماجستير تكنولوجيا التعليم

2

:
1

د .رندة شرير

أستاذ أصول التربية المشارك

جامعة األقصى

أستاذ أصول التربية المشارك

جامعة القدس المفتوحة
جامعة القدس المفتوحة
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جامعة األزهر

جامعة األقصى

جامعة القدس المفتوحة
و ازرة التعليم العالي

كشف بأسماء مدارس الذكور التي طبقت عليها اإلستبانة على مستوى مدارس قطاع غزة
المديرية التابعة لها
اسم المدرسة
م
6

بئر السبع العليا (أ)

بئر السبع العليا (ب)

رفح

2

ذكور رفح األساسية

رفح

1

أحمد بن عبد العزيز األساسية(أ)

خان يونس

:

عمار بن ياسر األساسية (ب)

خان يونس

1

هارون الرشيد الثانوية العليا (أ)

خان يونس

9

خالد بن الوليد الثانوية (أ)

3

5
7

رفح

خان يونس

عبد القادر الثانوية العليا

خان يونس

كمال ناصر الثانوية العليا

الوسطى

60

خالد بن الوليد الثانوية (ب)

الوسطى

66

دير البلح األساسية (أ)

عبد الكريم العكلوك األساسية (أ)

الوسطى
الوسطى

62

عمورية األساسية

الوسطى

61

خليل الوزير الثانوية العليا

رب زة

6:

المعتصم األساسية (أ)

رب زة

67

المعتصم األساسية (ب)

رب زة

69

الحرية األساسية الدنيا (ب)

شرو زة

36

شهداء الشجاعية الثانوية

شرو زة

33

صفد األساسية الدنيا (ب)

شرو ةز

31

القسطل األساسية الدنيا

شرو ةز

3:

أحمد الشقيري الثانوية

شمال زة

37

نزار ريان الثانوية

شمال زة

63

65

61
30

32
35

رب زة

فلسطين الثانوية العليا

رب زة

معروف الرصافي الثانوية العليا (أ)

شرو زة

شهداء الزيتون الثانوية

شرو ةز

عبد الفتام حمود الثانوية

شرو زة

معين بسيسو األساسية

~ ~ 179

31

هايل عبد الحميد الثانوية

هايل عبد الحميد األساسية

شمال زة

20

النقب األساسية

شمال زة

39

شمال زة
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كشف بأسماء مدارس اإلناث التي طبقت عليها اإلستبانة على مستوى مدارس قطاع غزة
المديرية التابعة لها
إسم المدرسة
م
9

رابعة العدوية األساسية الدنيا

1

القدس الثانوية العليا (أ)

1

القدس الثانوية العليا (ب)

4

أسامة النجار األساسية الدنيا (ب)

رفح
رفح
رفح
خان يونس

1

ابن خلدون الثانوية العليا (أ)

1

حاتم الطائي األساسية المشتركة (أ)

7

خان يونس الثانوية العليا (أ)

1

عكا الثانوية (أ)

1

ابن رشد األساسية العليا

90

سكينة الثانوية العليا (أ)

99

ممدوم صيدم الثانوية (ب)

خان يونس
خان يونس
خان يونس
خان يونس
الوسطى
الوسطى
الوسطى

رب زة

91

بشير الريس الثانوية (أ)

91

بشير الريس الثانوية (ب)

رب زة

94

الفارابي األساسية (أ)

رب زة

91

الفارابي األساسية (ب)

رب زة

91

القاه ةر األساسية (ب)

رب زة

97

الماجدة األساسية العليا

رب زة

91

دالل المغربي العليا

91

الرملة الثانوية العليا (أ)

شرو زة
شرو زة

10

الرملة األساسية العليا (ب)

شرو زة

19

الزهراء الثانوية

شرو زة

11

صبحي أبو كرا األساسية المشتركة "ب"

شرو زة

11

المجدل األساسية الدنيا (ب)

14

المجدل األساسية العليا (أ)

شرو زة
شرو زة

شمال زة

11

أبو تمام األساسية

11

تل الربيع الثانوية

شمال زة

17

تل الزعتر الثانوية

شمال زة
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11
11

شمال زة

الشيماء األساسية الدنيا

شمال زة

هايل عبد الحميد الثانوية
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أسئلة المقابلة
1
2

هل تنظم المديريات لقاءات مع قيادات الطلبة؟ وهل ت نشت لهم صناديو للشكاوي؟ وكيف يتم

ذلك؟ وما الفائدة منها؟

هل يوجد فريو إلدارة األزمات في المدرسة ؟ وكيف تشكل؟ وما مهامه؟

وضح وبين مدى التعاون بينكم وبين المديريات مع المجتمع المحلي؟ وهل تتفاعل معكم

3

المديريات من خالل المسح الدوري للتعرف على األزمات؟

4

وضح؟

ما اإلمكانات المادية والبشرية التي يمكن توفيرها لكم من المديرية؟ وهل تكفي ؟

5
6

حين حدوث أي مشكلة أو أزمة .هل يتم جمع المعلومات الدقيقة وبسرعة ؟وكيف ؟
هل يتم إشراك المديرين في تخطيط وتنفيذ برامج إلدارة األزمات ؟ وما هو دورهم الفعال في

هذا المجال ؟

كيف يتم توزيع األدوار عند حدوث أي أزمة في المدرسة ؟ وهل تشعرون بأن هناك تخطيط

7

من قبل المديريات إلدارة األزمات ؟ وهل هناك مساحة من الصالحية تمنح لكل شخص
يوكل له دور معين ؟

8

هل هناك ق اررات سريعة وحاسمة وفاعلة من قبل المديرية عند حدوث أي أزمة ؟ وضح ذلك

وبين على ماذا يستندوا في اتخاذ الق اررات السريعة ؟

هل استفدتم من أزمات حدثت قبل ذلك ؟ اشرم ؟ وهل يوجد أرشيف يحتوي على األزمات

9

التي حدثت من قبل ؟

10

هل هناك مبادرات ذاتية عند حدوث أزمات ؟ وكيف تتعاملون معها ؟

11

هل يوجد في المدرسة خطط إلدارة األزمات ؟ وهل تقوم الخطط باستمرار ؟ وكيف يتم

التعامل معها ؟ وهل يتم ذلك بالتنسيو مع المديريات ؟

هل يوجد تبادل للزيارات بينكم وبين المدارس األخرى لالستفادة من تجاربها في هذا المجال

12

؟ وما هي البرامج والنشاطات التي تقومون بها في تقييم األزمات ؟

13

الخصوص ؟

14

هل تعقد ندوات علمية ومحاضرات وقائية من أجل تجنب وقوع أزمات عندكم ؟ وما هو

هل يوجد تعليمات واضحة للتعامل مع األزمة إذا حدثت ؟ وهل هناك اجتماعات دورية بهذا
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مضمونها ؟ وما محاورها ؟

هل هناك تكدس طالبي في الفصول ؟ وهل محتاجون لغرف زيادة ؟ وهل هناك احتيا

15

لغرف ال صفية ؟

16

ما رأيك في المعلمين الجدد ؟ وكيف تقيم مستواهم األكاديمي ؟

17

؟

18

هل تم توفير بيئة بديلة بدل المدارس أثناء الحرب ؟ ولماذا ؟

ما رأيك في إ الو المدارس أثناء الحرب ؟ وهل المديريات كانت مهيأة لمثل هذه الظروف

 19ماذا قدمت المديريات للطالب الذين أصيبوا أو فقدوا أهلهم في الحرب ؟
20

هل كان إضراب المعلمين والمدراء صائبا ؟ولماذا ؟ وهل تصرفت المديريات بحكمة في

معالجة الموضوع ؟ وضح ؟

~ ~ 184

 .9االسم :ر ـ و

بطاقة إخباري رقم ()9

 .1المرتبة الوظيفية :مدي ةر مدرسة
 .1المتهل العلمي :ليسانس
 .4النوع :أنثى

 .1المديرية التابع لها :شرو زة
 .1تاريخ إجراء المقابلة :مفتوم
 .7مدة المقابلة :مفتوم

 .1مكان إجراء المقابلة :المدرسة

 .9االسم :م ـ و

بطاقة إخباري رقم ()1

 .1المرتبة الوظيفية :مدير مدرسة
 .1المتهل العلمي :بكالوريوس
 .4النوع :ذكر

 .1المديرية التابع لها :الوسطى
 .1تاريخ إجراء المقابلة :مفتوم
 .7مدة المقابلة :مفتوم

 .1مكان إجراء المقابلة :المدرسة

 .9االسم :أ ـ ن

بطاقة إخباري رقم ()1

 .1المرتبة الوظيفية :نائبة مديرة
 .1المتهل العلمي :بكالوريوس
 .4النوع :أنثى

 .1المديرية التابع لها :رفح

 .1تاريخ إجراء المقابلة :مفتوم
 .7مدة المقابلة :مفتوم

 .1مكان إجراء المقابلة :المدرسة

~ ~ 185

 .9االسم :س ـ د

بطاقة إخباري رقم ()4

 .1المرتبة الوظيفية :مدي ةر مدرسة
 .1المتهل العلمي :ليسانس
 .4النوع :أنثى

 .1المديرية التابع لها :رب زة
 .1تاريخ إجراء المقابلة :مفتوم
 .7مدة المقابلة :مفتوم

 .1مكان إجراء المقابلة :المدرسة

 .9االسم :م ـ ع

بطاقة إخباري رقم ()1

 .1المرتبة الوظيفية :مدير مدرسة
 .1المتهل العلمي :ماجستير
 .4النوع :ذكر

 .1المديرية التابع لها :خان يونس
 .1تاريخ إجراء المقابلة :مفتوم
 .7مدة المقابلة :مفتوم

 .1مكان إجراء المقابلة :المدرسة

 .9االسم :ط ـ و

بطاقة إخباري رقم ()1

 .1المرتبة الوظيفية :مدير مدرسة
 .1المتهل العلمي :بكالوريوس
 .4النوع :ذكر

 .1المديرية التابع لها :شمال زة
 .1تاريخ إجراء المقابلة :مفتوم
 .7مدة المقابلة :مفتوم

 .1مكان إجراء المقابلة :المدرسة

~ ~ 186

