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 الممخص 

ت في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ ك" ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى كاقع إدارة األزما

راـ اهلل كالبيرة" مف كجية نظر مديرييا كمعممييا ، كتحديد األسباب المؤدية إلى حدكث األزمات في 

المدرسة، كالتعرؼ إلى االختالؼ في تحديد كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة  في محافظتي 

متغيرات  المحافظة، كالجنس، كالمؤىؿ العممي، كعدد سنكات  بيت لحـ ك"راـ اهلل كالبيرة"  في ظؿ

العمؿ، كالمسمى الكظيفي، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المديريف كالمعمميف العامميف في المدارس 

كالبالغ عددىـ  2015/  2014الخاصة في محافظتي بيت لحـ  ك" راـ اهلل كالبيرة " لمعاـ الدراسي 

مديران، كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية مف مجتمع الدراسة ، بمغ حجميا ( 92( معممان ك) 1950)

( معممان كمعممةن، أم ما 198% مف حجـ مجتمع الدراسة، ك)  90( مديران كمديرةن، أم ما نسبتو 82)

 % مف حجـ مجتمع الدراسة .10نسبتو 

معمكمات المتعمقة بالبيانات تضمف الاألول  القسمكقد طكرت الباحثة استبانة تككنت مف ثالثة أقساـ، 

: تضمف سبعان كأربعيف فقرة تناكلت كاقع إدارة األزمات والقسم الثانيالشخصية الخاصة بالمبحكثيف، 

تضمف سؤاالن مفتكحان والقسم الثالث : في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ ك" راـ اهلل كالبيرة، 

كقد تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا  عف كجية نظر المستجيب في أسباب حدكث األزمات،

 بالطرؽ التربكية كاإلحصائية المناسبة.

أشارت نتائج الدراسة أف كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ ك" راـ اهلل  

(، 4.07كالبيرة" مف كجية نظر المديريف كالمعمميف كاف جيدان، إذ بمغ المتكسط الحسابي بشكؿ عاـ )

كأظيرت النتيجة أف أبرز أسباب حدكث األزمات في المدرسة ىي بيئة المدرسة كمكقعيا ككثرة 

 األخطاء عند اإلدارييف كالفجكة بيف اإلدارييف كالمعمميف.



 
 

 د

كما أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع إدارة األزمات في 

ظتي بيت لحـ " كراـ اهلل كالبيرة "   تعزل لمتغيرات الجنس ، كالمؤىؿ المدارس الخاصة في محاف

العممي ، كعدد سنكات العمؿ ، كالمحافظة كلكف كجدت فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع 

إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ ك " راـ اهلل كالبيرة " تعزل لمتغير المسمى 

 ، ككانت الفركؽ لصالح المديريف .  الكظيفي

كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الباحثة إلى ضركرة تأىيؿ جميع العامميف في المدرسة عمى إدارة 

األزمات كؿ حسب مكقعو كعقد دكرات تدريبية تأىيميو لذلؾ، كعمؿ خطة استراتيجية بعيدة المدل 

لمتعديؿ، كضركرة تشكيؿ فريؽ إلدارة األزمات،  كقصيرة المدل إلدارة األزمات باختالؼ أنكاعيا، قابمة

كاالىتماـ بالبنية التحتية لممدارس، كتجييزىا بشكؿ كامؿ، كايجاد المصادر المالية الداعمة ليا 

باستمرار، كضركرة التحكؿ السريع مف األسمكب التقميدم في إدارة األزمات إلى األسمكب العممي 

 الحديث .

 

 الكممات المفتاحية :

 األزمات، المدارس الخاصة ، محافظة بيت لحـ ، محافظة " راـ اهلل  كالبيرة " إدارة
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Abstract 

The aim of this study is determining the status of crises management at the private schools 

in Bethlehem and “Ramallah and Al-Beireh” governorates from the points of view of their 

teachers’ and principals’ in addition to defining the reasons that lead to these crises and the 

variation in determining the status of crises management at the private schools among the 

different governorate, sex, academic qualification, years of experience, and job title. 

The study population included all principals and teachers working in both governorates 

during the academic year 2014/2015, who were (1950) teachers and (92) principals. A 

random sample of (82) principals ( 90% of the study population) and (198) teachers  (10% 

of the study population) was selected .     

The researcher developed a three-part questionnaire: Part one soloicited demographic data; 

part two included (47) items on school crises; part three included one open question about 

reasons of crises from respondents’ point of views .  

The results indicated that the status of crises management at private schools in the 

provinces of Bethlehem and  “ Ramallah and Al Bireh " from the perspective of managers 

and teachers was good. It also showed that the main causes of crises are the school’s 

environment was location as well as the ratio of errors committed by the administrators and 

the gap between the teachers and them. 

Moreover, the results indicated that there were not any statisticall significant differences 

between responses means for this survey due to sex, academic qualification or years of 

experience. Yet, a difference was noted between both governorates – Bethlehem and 

Ramalla – when it came to the different job titles of the study individuals. It resulted that 

the administrators were the ones with better crises control. This difference was only noted 

after the happening of the crises – not before or after it.  

Key words: crises management, private schools, Bethlehem and Ramallah. 
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا 

 

 ،كحدكدىا ،كأىدافيا ،كفرضياتياكأسئمتيا  يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمقدمة الدراسة، كمشكمتيا،
 كمصطمحاتيا.

 المقدمة 1 .1

كذلؾ نظران لمتشابؾ كالتعقيد الذم يشيده عالـ اليكـ في  ،متشابكة كمعقدةيعيش اإلنساف المعاصر حياة 
نشكء أزمات تطرأ عمى الحياة اليكمية سكاء بالنسبة لمفرد أك  مما قد يؤدم إلى ،التمختمؼ المجا

تعتبر ىذه  ،(2012كفقان لما يراه المساعدة )ك  ،دكليالمؤسسات أك المجتمع المحمي أك المجتمع ال
صاعدىا كالتعامؿ سببان في نشكئيا  كتاس محكر األزمة ك األزمات تحديان لإلنساف الذم يككف باألس

 معيا كمعالجتيا.

مف أجؿ الكقاية منيا أك مف أجؿ تحديد االستجابة  ،فقد اىتـ عمماء اإلدارة بتحديد مفيكـ األزمة
( عف مفيـك األزمة قائالن إف األزمة ىي "فترة حرجة أك حالة 9ص ،2009كيعبر الظاىر ) ،المطمكبة

أحداث سريعة كتيديد لمقيـ أك غير مستقرة يترتب عمييا حدكث نتيجة مؤثرة كتنطكم في األغمب عمى 
( إلى األزمة عمى   Roberts, 2015) كيشير ركبرتس  ،لألىداؼ التي يؤمف بيا مف يتأثر باألزمة "

نتيجة ألكضاع كأحداث خطيرة تشكؿ أزمة ال يمكف تداركيا  ،االختالؿ في التكازف أنيا  فترة مف
 ،يكاجو اإلنساف عقبات في تحقيؽ األىداؼأم أنيا تظير عندما  ،باستخداـ االستراتيجيات المعركفة

لقد كانت إدارة األزمات مظيران مف مظاىر تعامؿ  .كال يمكنو التغمب عمييا باستخداـ األساليب التقميدية
 ،كالخبرة الدبمكماسية ،الحنكة :اإلنساف مع المكاقؼ الحرجة التي يكاجييا في إطار مسميات مثؿ
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ما زاؿ مكضكع إدارة  ،كلكف ،ثـ نمت لتصبح عممان  ،قي لقدرة  القائدككانت ىي االختبار الحقي ،كالكفاءة
كاإلدارات  ،كمازالت اإلدارات  بشكؿ عاـ ،كقد يتـ التعامؿ معو بطرؽ غير مالئمة ،األزمات محدكدان 

المدرسية بشكؿ خاص بحاجة إلى التحكؿ في التعامؿ مع األزمة مف إطار التجربة كالخطأ إلى اإلطار 
كأما مفيـك إدارة  ،ائـ عمى أسس عممية كأبحاث كخبرات حياتية رائدة في إدارة األزمات العممي الق
 (. 2009 ،فقد انتشر استخدامو عند ظيكر المشاكؿ التي كاجيتيا الدكؿ )الظاىر ،األزمات

( إلى أف إدارة األزمات التربكية في المدارس تتمحكر حكؿ Mitagang, 2012كقد أشارت ميتاغانغ ) 
 ،انتقاء أفضؿ المدربيف لتدريب مديرم المدارس  الحالييف عمى كيفية إدارة األزمات :أعماؿ ىيخمسة 

كاختيار مديرم مدارس مؤىميف يطمحكف إلى التدريب قبؿ الخدمة يؤىميـ لإلدارة كالتحسيف كالتغيير 
كتقديـ  ،أىيميـكفرض شركط أكثر أثناء اختيار المديريف أصالن لرفع مستكل ت ،كليس فقط إدارة المباني

 كتقديـ التكجيو عالي الجكدة كالتطكير الميني كفقان لالحتياجات الفردية. ،الدعـ المالي ليـ

فيناؾ  ،إلى أف األسباب المنشاة لألزمات تتنكع بتنكع األزمات نفسيا (2012كما أشار المساعدة )
تخطيطية  ،كعامةأك شخصية  ،كمنيا أسباب ذاتية كمكضكعية ،مسببات داخمية كأخرل خارجية

كسكء  ،سكء الفيـ الذم يككف تداركو سيالن بمجرد إيضاح الحقيقةكمف أبرز ىذه األسباب  كتنفيذية.
ذىا فاإلدراؾ غير السميـ  يؤدم إلى ُبعد األداء الحقيقي لإلدارة عف القرارات التي يجب أف يتخ ،اإلدراؾ

 ،إضافةن إلى سكء التقدير لألزمة ،جار األزمةكتراكـ األمر يكلد ضغطان يؤدم إلى إنف القائد اإلدارم، 
 ،كاليأس الذم  يككف كسب لألزمة ،)جماعات الضغط( كالرغبة في االبتزاز ،كاإلدارة العشكائية

 ،كاألزمات المخططة ،كاألخطاء البشرية ،كاستعراض القكة ،كاإلشاعات  التي تستغؿ في تفجير أزمة
 اب أساسية لحدكث أزمة معينة.ىي أسب ،كتعارض المصالح ،كتعارض األىداؼ

؛ 2008 ،؛ كعكدة2009 ،؛ كعبد العاؿ2011 ،؛ كأبك معمر2012 ،عنتكرالباحثكف ) كقد أشار
كعدـ كضكح  ،قمة المعمكمات : منيا ،كعة مف األسباب لنشكء األزماتمجم( إلى  2006 ،كالمكسى

كعدـ  ،كالمركزية في اإلدارة ،زماتكعدـ استخداـ األسمكب العممي المنيجي في إدارة األ ،الرؤية الكاممة
أك قمة الصالحيات الممنكحة لمدراء المدارس   ،تأىيؿ المدراء عمميان لكيفية التعامؿ مع األزمات

أك عدـ كجكد تخطيط  ،أك شخصية المدير القيادية كخكفو مف الفشؿ ،الحككمية لمتعامؿ مع األزمات
أك عدـ تطكر القكانيف كمسايرتيا لمتطكر  ،إدارة األزمة أك قمة التعاكف بيف أفراد فريؽ ،إلدارة األزمة

 .كضعؼ تفعيؿ قنكات االتصاؿ داخؿ كخارج المدرسة ،الذم تتطمبو  إدارة األزمات
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يتضح أف األزمات ليست كليدة ذاتيا بؿ نتيجة مجمكعة مف األسباب كالعكامؿ المؤدية  ،كبناءن عميو
جاءت أىمية  األبحاث  كالدراسات في ىذا كمف ىنا  ،بابيالنشكئيا كأف معالجتيا ال تتـ دكف معرفة أس

 .المجاؿ

يمنات كالقمع كالسياسات التربكية كالي تالؿكلك أمعنا النظر في الكضع الفمسطيني لكجدنا أف عيكد االح
 ،المختمفة منعت الشعب الفمسطيني مف بمكرة كفاحو كشخصيتو الكطنية كنظامو السياسي كالتربكم

زمات متعاقبة عانى منيا الشعب الفمسطيني ككؿ كقطاع التربية كالتعميـ بشكؿ خاص حيث كانت تمؾ أ
 (.1999 ،)مشركع اإلعالـ كالتنسيؽ التربكم

ـ ما أفرزه ىذا 1967اإلحتالؿ اإلسرائيمي عاـ  منذ أعنؼ األزمات التي تعرضت ليا فمسطيف تككان
فمنذ بداية المشركع  س كغيرىاكعدـ استقرار شكمت أزمات لممدار  االحتالؿ مف حاالت تكتر

 ،كالمدارس مثؿ إغالؽ الطرؽ كالبمدات ،الحتالؿ القمعيةكالشعب يعاني مف سياسات ا االستيطاني
أك  ،سكاء بشكؿ مباشر ،الفمسطينيكالتدمير الممنيج لمؤسسات الشعب  ،كبناء الجدار ،االغتياالتك 
حسب ما  ،الفيـ ألىمية  إدارة األزماتؾ ك مما جعؿ الحاجة ماسة لتعميؽ اإلدرا ،شكؿ غير مباشرب

 (.   2005 ،)عبد اهلل كالعسيمي أكرده المصدر.

خاصة في اإلدارات التربكية كالمدرسية كي تستطيع التعامؿ مع  ،لذلؾ أصبح ال بد مف اإلصالح
فالكضع الفمسطيني يحتاج لقادة تربكييف قادريف عمى إجراء  ،األزمات كتذليميا بؿ كاالستفادة منيا

 ،التغيير مف أجؿ التخمص مف األزمات الكثيرة التي عانى كيعاني منيا القطاع التعميمي في فمسطيف
 .كاألزمات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية  كالتعميمية  كالصحية المختمفة كما إلى ىنالؾ

أجؿ المحافظة أصبح حاجة ماسة مف  ،ككيفية التعامؿ معيا ،إف اإلدراؾ كالفيـ ألىمية إدارة األزمات
حساف ككما جاء في  ،ات التي تحدثكتخفيؼ آثار األزم ،عمى مسيرة المؤسسات التعميمية كحمايتيا

كىك قدرة كامنة إذا لـ تجد البيئة المناسبة  ،( إف اإلنساف كاف كسيظؿ رأس ماؿ2007) ،كالعجمي
سالتيا كتصكف ثقافتيا بما يتطمب تطكير القيادات  التي تستشرؽ رؤيتيا كتعيد صياغة ر  ،لتفعيميا

كتجعميا قادرة عمى البحث في كسائؿ اكتشاؼ األزمات قبؿ كقكعيا كمعرفة طرؽ  ،كتحفظ ليا مبادئيا
لذلؾ تعالت الصيحات بضركرة كضع آليات  ،الكقاية المختمفة مف اإلنزالؽ في ىذه الحافة الخطيرة

 .جديدة إلدارة األزمات مف أجؿ التغمب عمييا



 
 

4 

خاصة  ،كجمع القكل كاألفكار حتى نحيط أزماتنا ،ف الغالية نحتاج لتضافر الجيكدفنحف أبناء فمسطي
 التعميمية منيا بسياج األمف الذم يحقؽ لنا التقدـ المنشكد.

لذلؾ يجب عمينا اكتساب الميارات  ،( إف الفشؿ ليس خياران Lagadec ,2008لجادؾ ) ككما قاؿ
 ف أجؿ البقاء الفاعؿ في فترة تاريخية مضطربة نعيشيا.اإلدارية كرؤية استراتيجية جديدة مكالثقافة 

 في محافظتي بيت لحـك  ،في المحافظات الفمسطينية بشكؿ عاـفيالحظ انتشارىا المدارس الخاصة  أما
فإنيا لـ تنؿ حقيا في البحث كالدراسة مقارنة  ،كبرغـ سعة انتشارىا .بشكؿ خاصالبيرة " راـ اهلل ك " ك

كما تسعى إليو الباحثة في  ،ـ خصكصيتيا التي تستحؽ أخذىا باالعتباربرغ دارس الحككميةبالم
راـ اهلل "كىك الكشؼ عف كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ  ،دراستيا

البيرة "حتى تستطيع إدارات تمؾ المدارس التفكير بآليات جديدة تجعؿ مدارسيا أكثر فاعمية  كتقدـ ك 
 .كال سيما في كقت األزمات ،فة  األكضاع  كاألكقاتفي كا كتطكر 

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا 2 .1

 .كالمدارس بشكؿ خاص مف أزمات متعددة كمتنكعة ،تعاني المؤسسات التربكية الفمسطينية بشكؿ عاـ
ذه مف قبؿ المسؤكليف فقد ارتأت الباحثة في ى كاقع إدارة ىذه األزمات إلى كانطالقان مف ضركرة التعرؼ

مف  البيرة "راـ اهلل ك ك"  بيت لحـ  ىذا الكاقع في المدارس الخاصة في محافظتي الدراسة التعرؼ إلى
لخاصة في محافظة بيت لحـ  شكمت كجدير بالذكر أف المدارس ا .فيياكجية نظر المديريف كالمعمميف 

البيرة " فقد شكمت ك  أما في محافظة " راـ اهلل ،ي المدارس المكجكدة في المحافظةمف إجمال 23,12%
% مف مجمكع المدارس المكجكدة في المحافظة ) كزارة التربية  20,73المدارس الخاصة نسبة 

مقارنة لـ تأخذ حقيا مف البحث كالدراسة  ،كرغـ ذلؾال يستياف بيا.  ىي نسبة( ك 2014 ،كالتعميـ
ع المجتممؤسسات لفئة مف األمر الذم استدعى أف تقكـ الباحثة  بدراسة ىذه ا ،بالمدارس الحككمية

خصكصان كأنيا مدارس غير مدعكمة ماليان  ،في مدارسيا كالكقكؼ عمى كاقع إدارة األزمات ،الفمسطيني
بؿ ُتَسِير أمكرىا  ،مكازنات السمطة الفمسطينية كال يدرج تطكيرىا ضمف خطط التطكير الحككمية مف

مف ىنا جاء التفكير  ،ؾ اإلدارات كالقياداتبطريقتيا الخاصة  األمر الذم يجعؿ التحدم أكبر أماـ تم
كذلؾ لممحافظة عمى كينكنة تمؾ المدارس التي بدكرىا تخفؼ مف العبء عمى  ،في مكضكع الدراسة

كبشكؿ محدد فقد  ،ألكبر منوالممزمة بتعميـ  كتنمية كافة الشعب الفمسطيني كليس النسبة ا ،الدكلة
 :في السؤاؿ اآلتيالدراسة تحددت مشكمة 
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نظر  مف كجيةالبيرة " ك  ك" راـ اهللبيت لحـ  مات  في المدارس الخاصة في محافظتيكاقع إدارة األز  ما
        مديرييا كمعممييا؟  

 :تحددت لمدراسة ثالثة أسئمةكقد 

  البيرة " مفك  لحـ ك" راـ اهلل ما كاقع إدارة األزمات  في المدارس الخاصة في محافظتي بيت  – 1
 رييا كمعممييا؟   نظر مدي   كجية 

" مف لحـ ك"راـ اهلل كالبيرة ما أسباب حدكث األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت  - 2
 كجية نظر مديرييا كمعممييا؟

             محافظتيلكاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في  يرات المديريف كالمعمميفىؿ تختمؼ تقد – 3
       كعدد سنكات ،العممي كالمؤىؿ ،كالجنس ،المحافظةكؿ مف باختالؼ  بيرة"الراـ اهلل ك " كبيت لحـ 

 ؟  كالمسمى الكظيفي ،العمؿ

 فرضيات الدراسة    3. 1
 :اآلتيةالصفرية الفرضيات  الثالثالدراسة  كقد نتج عف سؤاؿ

متكسطات  بيف (α ≤ 0.05: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية األولى
ك" راـ  محافظتي بيت لحـ الخاصة في تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع إدارة األزمات في المدارس 

 .البيرة " تعزل لمتغير المحافظةاهلل ك 

متكسطات  بيف (α≤ 05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) :الفرضية الثانية
محافظتي بيت لحـ ك" راـ اهلل الخاصة في  ع إدارة األزمات في المدارستقديرات أفراد عينة الدراسة لكاق

 .البيرة " تعزل لمتغير الجنسك 
 بيف متكسطات (α ≤0.05: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية الثالثة

بيت لحـ ك" راـ اهلل ي لخاصة في محافظتتقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع إدارة األزمات في المدارس ا
 البيرة "  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.ك 

 بيف متكسطات (α≤ 0.05: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية الرابعة
أفراد عينة الدراسة لكاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي                          تقديرات 
 البيرة " تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ. ك  اهلل ك" راـ بيت لحـ



 
 

6 

تكسطات  بيف (α ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) :الفرضية الخامسة
 ك" راـ  محافظتي بيت لحـخاصة في تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع إدارة األزمات في المدارس ال

 ير المسمى الكظيفي. البيرة " تعزل لمتغك  اهلل

 أىداف الدراسة  4.1

 الدراسة إلى ما يأتي: ت ىذهىدف

 مفالبيرة " راـ اهلل ك ك"بيت لحـ  مدارس الخاصة في محافظتيكاقع إدارة األزمات في ال التعرؼ إلى  1
  كجية نظر مديرييا كمعممييا.

تي بيت لحـ  ك"راـ اهلل   ي محافظتحديد األسباب المؤدية إلى حدكث أزمات في المدارس الخاصة ف 2
 البيرة " مف كجية نظر مديرييا كمعممييا.ك 

راـ ك" ـ بيت لح المدارس الخاصة  في محافظتي في الختالؼ في كاقع إدارة األزماتا إلى التعرؼ  3
العمؿ،  كالمسمى  سنكات عددك ، المؤىؿ العمميك الجنس، ك ، :  المحافظةاتفي ظؿ متغير البيرة " اهلل ك 

  . الكظيفي

      خاصة في محافظتي بيت لحـاإلضاءة عمى نقاط الضعؼ كالخمؿ في إدارة األزمات في المدارس ال 4
 البيرة " مف أجؿ التعامؿ معيا كمف ثـ تالشييا. راـ اهلل ك ك"

 بيت الكصكؿ  إلى أىـ التكصيات المقترحة  حكؿ تطكير إدارة األزمات في المدارس الخاصة في  5
        سكاء الحالية أك ،بحيث تصبح جاىزة في أم كقت لمكاجية األزمات بيرة" الراـ اهلل ك ك"لحـ 

 في المستقبؿ. التي قد تحدث

 أىمية الدراسة  5 .1

كلكف  ،ىك أمر ميـ إف التعرؼ عمييالذا ف  ،في الحياة المدرسية ال محاؿ مكجكدةبما أف األزمات 
 فيي ،كمف ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة ألىـ.كالتغمب عمييا ىك األمر ا ،كشؼ كاقع إدارة األزمات

تقؿ فييا الدراسات رغـ البيرة "  الفئة التي ك" راـ اهلل ك  بيت لحـ تتناكؿ المدارس الخاصة في محافظتي
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فإف  ،كبشكؿ خاص ،األزمات كالمخاطرأنيا جزء أساسي مف الشعب الفمسطيني الذم تتالحؽ عميو 
 ىي:نكاحي ىذه الدراسة تكتسب أىميتيا مف عدة 

                                                                                      عف كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في معطيات عممية : تقدـ الدراسة ةالعممي الناحية
 إثراءن لممكتبة التربكية المحمية. ،البيرة "بيت لحـ ك" راـ اهلل ك  افظتيمح

                                    محافظتيفي المدارس الخاصة في  :  فبعد كشؼ الكاقع الفعمي إلدارة األزماتناحية التخطيطيةال
تساعدىـ في إدارة لمتخذم القرارات معمكمات  مف المأمكؿ أف تقدـ الدراسة ،"البيرةك راـ اهلل "كبيت لحـ 

عدة إدارات ناجحة كمستكىذا يخمؽ  ،المتكقعةاألزمات  لمكاجية كمف ثـ التخطيط  الجيد ،ألزماتا
         كمتطكرة باستمرار.     

                             التأكد مف جاىزية اإلدارة   يؤمؿ مف الدراسة أف تمفت انتباه المدارس الخاصة إلى لتطبيقية: الناحية ا
دارتيكالعامميف فييا لمتعامؿ م يفكالمعمم التدريب المستمر الذم يقمؿ  أىميةكتبيف ليـ  ،اع األزمات كا 

 كيساعد عمى احتكاء األزمة.      ،مف النتائج السمبية

حيث أف الكعي كاإلدراؾ لمشيء يعد أمران ضركريان لتفادم المزيد مف الخسائر المادية  التقكيمية:الناحية 
التقييـ كمف "عمى  البيرةراـ اهلل ك ك"لحـ محافظتي بيت  فالدراسة تساعد المدارس الخاصة في ،كالمعنكية

     األماف.منيج العممي كىذا يكصميـ لبر ال كاتباع ،ثـ التقكيـ لمكاقع المعاش

 حدود الدراسة    6 .1

 :الدراسة بالحدكد اآلتيةتحددت 

البيرة " راـ اهلل ك ك"بيت لحـ  اسة عمى المدارس الخاصة في محافظتيالدر  الحدكد المكانية:  اقتصرت
 .2015/  2014الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  الدراسة خالؿ كد  الزمانية: أجريتالحد

الدراسة عمى المديريف كالمديرات كالمعمميف كالمعممات في المدارس الخاصة  الحدكد البشرية: اقتصرت
 .البيرة "راـ اهلل ك ك"بيت لحـ محافظتي في 

 لمستخدـ في الدراسة كأداتيا كالمجاالت التي تغطييا،نتائج الدراسة بالمنيج ا تتحددالحدكد اإلجرائية: 
 المستخدمة. كالمعالجة االحصائية ،ككيفية االستجابة عمييا
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 مصطمحات الدراسة 7 .1

حاسمة كحرجة نتيجة كىك لحظة  ،األسكأ د يتطكر لألفضؿ أككلكنو ق ان معين ان كيان خمؿ ييدد: األزمة
  .(22ص ،2012 ،ة)المساعد" اأك مفاجئ ان متكقع يككف قد حدث

 كالتنظيـ،التخطيط  كالتدريب مجمكعة االستعدادات  كالخطكات العممية التي تقكـ عمى ":إدارة األزمات
أفضؿ  لمكصكؿ إلىكالتقميؿ مف آثارىا السمبية ى مكاجية األزمات كالمتابعة التي تيدؼ إل كالتكجيو

  .( 22ص ،2012 ،)عادم "التي تحقؽ أىداؼ المؤسسة  النتائج الممكنة

                          تعميمية أىمية أك أجنبية غير حككمية مرخصة مف كزارة التربية كالتعميـ مؤسسات  :المدارس الخاصة
كتقـك   أك أجنبية أك أفراد أك جمعيات أك ىيئات فمسطينية فردالعالي، يؤسسيا أك يديرىا أك ينفؽ عمييا 

  (1ص ،2015 ،كزارة التربية كالتعميـ العالي) مدارس الحككمية ي المتبع في البتدريس المنياج المدرس

 تبمغ ،كدينية  تاريخية  أىمية مدنان ذات  كتضـ ،الفمسطينية محافظاتال ل ىي إحد: محافظة بيت لحم
الشرقية   الجية مف  تطؿكما   القدس  مفكتمتد أراضييا إلى الجنكب  ،بعكـ مر  659نحك مساحنيا 

عف  اليدنة   يفصميا خط الغرب  كمف ،الخميؿ  الجنكب محافظة  مف ا كيحدى ،البحر الميت مىع
 ،2011 ،ر)جابتجمعان سكنيان  45كتضـ  ،ـ1984عاـ تـ احتالليا   بقية أراضي فمسطيف التي

 .(2ص

                                                   أف كىي تقسيـ إدارم بني عمى أساس ،الفمسطينية ىي إحدل المحافظات: البيرةمحافظة رام اهلل و 
كيقع مركز المحافظة في مدينة  ف لدرجة أنيما تبدكاف كمدينة كاحدة المدينتيف الشقيقتيف متالصقتا

حسب اإلحصاءات مف الجياز المركزم  ،كىي أقرب مدف الضفة الغربية إلى محافظة القدس ،البيرة
تجمعان  75كفييا  ،نسمة 590, 401ظة يبمغ عدد سكاف المحاف ( فإف2012) طينيلإلحصاء الفمس

 .سكنيان 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المقدمة 2.1

م فقد تناكلت أما في اإلطار النظر  ،لقد تـ استعراض اإلطار النظرم كالدراسات السابقة في ىذا الفصؿ
دارة األزمات الباحثة كالمشكمة كالكارثة  ،اخؿ مع مفيـك األزمةتتد كمفاىيـ أخرل ،مفيـك األزمة كا 

تـ التركيز عمى إدارة    كما ،األزمات كاإلدارة باألزمات  بيف إدارة ثـ تـ التطرؽ لمفرؽ ،كالصراع
ثـ تطرقت الباحثة لمفيـك  ،كأنكاع األزمات كأسبابيا ككيفية إدارتيا كسبؿ مكاجيتيا ،األزمات التربكية

كالميارات كالخصائص الكاجب تكافرىا في مدير  ،في إدارة األزماتكدكرىا القيادة اإلدارية في المدارس 
ه كأساليب حؿ لفريؽ الذم يقكد األزمات في المدرسة كتككينو كطرؽ اختيار كقد تـ  كصؼ ا ،المدرسة

كقد قدمت الباحثة  ،طرحت الباحثة أساليب لحؿ األزمات كالتعامؿ معياكما  ،األزمات كالتعامؿ معيا
 .ة في إدارة األزماتبينماذج أجن

تي أما في مجاؿ الدراسات السابقة فقد تـ عرض ألىـ الدراسات التي تناكلت مكضكع الدراسة  كال
دت مف عاـ امت الدراسات التيبعض حيث اىتمت الباحثة باستعراض  ،تمكنت الباحثة مف الكصكؿ ليا

دراسات األجنبية ضمف سرد كتـ عرض الدراسات العربية أكالن ثـ ال ،2015كلغاية العاـ  2000
  .تاريخي تنازلي
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 اإلطار النظري 2 .2

  مفيوم األزمة 1. 2. 2

 :األزمة لغوياً 
" عف الشيء أمسؾ عنوة كالقحط " كأعرفت األزمة عمى أنيا الشد أـز عمينا الدىر، أم اشتدَّ  :كيقاؿ ،ـز

 ،مجمع المغة العربية ) أزمة. شتد قحطيا كتأـز أم أصابتوكذلؾ يقاؿ: أزمت عمييـ السنة ا ،كقؿ خيره
 (102ص ،1972

 األزمة اصطالحًا:

اني ) كرنيك ( كيعني حيث يرجع لممصطمح اليكن ،في العمكـ الطبيعيةكانت مفيكـ األزمة  ةنشأأكؿ 
 ،لحظة مرضية تحدد لممريض مف األسكأ لألفضؿ خالؿ فترة زمنية قصيرة نسبيان  كىينقطة تحكؿ، 

القرف العمكـ اإلنسانية بعد تفجر األزمات االقتصادية في أكاخر الستينات مف كانتقؿ ىذا المفيكـ  إلى 
                      .(2007 ،)حساف كالعجمي الماضي

كالزاكية التي  ثيف كذلؾ بتعدد خمفياتيـبالرغـ مف تعدد تعريفات األزمة مف قبؿ العديد مف الكتاب كالباح
كبيران بيف ىذه التعريفات حكؿ مدلكؿ األزمة كما  ىناؾ تشابيان إال أف  ،زمةينظركف منيا إلى كممة األ

 ىذه التعاريؼ:لمصطمح. كنكرد فيما يمي يعنيو ىذا ا

كتنطكم في األغمب  ،فترة حرجة أك حالة غير مستقرة يترتب عمييا حدكث نتيجة مؤثرة"األزمة ىي 
 ،1999 ،) البريدم" باألزمة  عمى أحداث سريعة كتيديد لمقيـ أك لألىداؼ التي يؤمف بيا مف يتأثر

 .(22ص

عمى أنيا كقت غير مستقر ُيحدث تغيير حاسـ ككشيؾ ( فقد عرؼ األزمة  (Fink , 2002 فينؾ أما
 كقد يؤدم إلى نتائج مرغكبة أك غير مرغكبة.

أنيا حدث أك سمسمة محددة مف األحداث غير متكقعة إلى ( Seeger  ,2003) أشار سيجر كقد
 كتيدد أىداؼ المنظمة.مستكيات عالية مف عدـ اليقيف  كغير مألكفة تخمؽ
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عف حدث مفاجئ غير متكقع مما يؤدم إلى صعكبة التعامؿ معو. كمف ثـ تعبر األزمة  كما أف
كأيضان ىي  ،ضركرة البحث عف كسائؿ كطرؽ إلدارة ىذه المكاقؼ بشكؿ يقمؿ مف آثاره كنتائجو السمبية

ؿ التنظيـ تتميز بقصكر الفرد في مكاجية ىذه الحالة باستخداـ حالة مؤقتة مف االضطراب كمف اختال" 
كما تتميز بما تنطكم عميو تمؾ الحالة مف إمكانات لحدكث نكاتج  ،الطرؽ المعتادة لحؿ المشكالت

 .(27ص ،2003 ،)أحمد" مكجبة أك سالبة بشكؿ جذرم

عمميات التي يمكف أف ( فقد عرؼ األزمة عمى أنيا خطر كبير عمى الCoombs , 2007ككمبز )أما 
 .يككف ليا عكاقب سمبية إذا لـ يتـ التعامؿ معيا بشكؿ صحيح

تي يقكـ كما أنو ييدد االفتراضات الرئيسة ال ،ىي عبارة عف "خمؿ يؤثر تأثيران ماديان عمى النظاـ كموك 
 .(48ص ،2007 ،)حماداتعمييا ىذا النظاـ" 

نيا كقت مف عدـ االستقرار األزمة عمى أ ( (Heuvel & Cockram, 2012ىيكفؿ ككككراـ  حددك 
كييدد مياتيا كبقائيا عمى قيد الحياة كالذم يؤثر فيو الحدث أك مجمكعة األحداث عمى عم لممؤسسة
 سمعتيا.

عّرؼ عمى أنيا "حالة تكتر كنقطة تحكؿ تتطمب قراران ينتج عنو مكاقؼ جديدة سمبية كانت أك كما تُ 
 .( 22ص ،2012 ،) المساعدةقة" ذات العالتؤثر عمى مختمؼ الكيانات ايجابية 

لي يتسـ بعدـ التكازف كىك ظرؼ انتقا ،صيب يمكف أف يؤدم إلى نتائج سيئةفاألزمة ىي مكقؼ ع
 ،)األعرجي .ر كبيرتحكؿ تتحدد في ضكئيا أحداث المستقبؿ التي تؤدم إلى تغيي كيمثؿ نقطة

  .(7ص ،2013

حداث اليكمية   لممدرسة   كيؤدم إلى سمسمة مف كىي "مكقؼ طارئ يحدث إرتباكان في تسمسؿ األ
مما يستمـز اتخاذ  ،التفاعالت ينجـ عنيا تيديدات كمخاطر مادية كمعنكية لممصالح األساسية لممنظمة

كحالة مف عدـ  ،كفي ظركؼ يسكدىا التكتر نتيجة لنقص المعمكمات ،قرارات سريعة في كقت محدد
 .(18 ،1993 ،عمارماليقيف التي تحيط بأحداث األزمة" )ال

النفسي ف مف اختالؿ التكاز  فترة النفسية  الناحية  مف أف األزمة  (Roberts , 2015كيرل ركبرتز )
ألكضاع أك ألحداث خطيرة تشكؿ مشكمة كبيرة ال يمكف تداركيا باستخداـ االستراتيجيات كنتيجة 
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ا باستخداـ  يمكنو التغمب عمييكتظير عندما يكاجو اإلنساف عقبات في تحقيؽ األىداؼ كال ،المعركفة
كىي رد فعؿ شخصي لتجربة حياة مجيدة تؤثر عمى استقرار الفرد كقدرتو عمى األساليب التقميدية، 

 التكيؼ أك أداء كظيفة معينة بشكؿ خطير. 

 كىي:   ،كيالحظ مف خالؿ التعريفات السابقة أف ىناؾ قكاسـ مشتركة في كافة التعريفات السابقة

 .حيث أنيا حدث غير متكقع ،فاجأةعنصر الم .1

 .فترة انتقالية أك نقطة تحكؿ .2

 .تؤثر في سير الحياة اليكمية المعتادة كالمخطط ليا .3

 ،تتطمب طرؽ حديثة كمبتكرة إلدارتيا  .4

 .كقد يمكف االستفادة منيا في المستقبؿ ،كقد تيدد بقاءىا ،آثارىا سمبية عمى المؤسسة .5

في عمؿ  مفاجئان  ابان ضطر تحدث اك صعبة  حالةنو يمكف االستنتاج أف األزمة ىي كبناءن عمى ما تقدـ فإ
لكجكد الضغط الذم يؤثر سمبان  ان كتشكؿ سبب ،كتيدد تحقيؽ أىدافيا المكضكعة كتفقدىا تكازنيا المؤسسة

كسريعة كدقيقة مما يتطمب استخداـ أساليب مبتكرة  ،عمى قدرة الفرد عمى العمؿ كالتعامؿ بفاعمية
 .كاالستفادة منيا قدر اإلمكاف ،بحيث تقؿ آثارىا كنتائجيا السمبية دارتياإل

( أنيا "مكقؼ طارئ كمفاجئ يحدث بسرعة 76ص ،2012أما األزمة التعميمية فقد عرفيا الحريرم )
كقد يحدث ىذا المكقؼ نتيجة لقصكر في اإلمكانيات  ،كتتشابؾ فيو األمكر كتختمط األسباب بالنتائج

كضعؼ  ،كسكء التخطيط كقصكر المتابعة اإلدارية ،كغياب الكفاءات المتدربة ،البشريةالمادية أك 
كغياب العالقات اإلنسانية بيف أعضاء المؤسسة  ،العالقة بيف المؤسسات التعميمية كالمجتمع المحمي

أزمة  كىي ،كىي أزمة المجتمع بمنظكماتو المختمفة المحيطة بالتعميـ ،كالمركزية الشديدة" ،التعميمية
 النظاـ التعميمي ذاتو.

  

 

 



 
 

13 

 :مفاىيم متداخمة مع مفيوم األزمة  2. 2. 2

غير سميمة تؤثر كىذا الخمط يؤدم إلى معالجات  ،كصراع ىناؾ خمط بيف مفيكـ مشكمة كأزمة ككارثة
لذلؾ كاف  ،فالخطأ في التشخيص يؤدم إلى خطأ آخر في العالج ،كال تفيدىا أبدان  سمبان عمى المؤسسة

زالة المبس في الخمط بينياالمفاىيـ د مف تكضيح تمؾ ال ب  :كا 

 (Problem):مفيوم مشكمة .1

حكؿ بيف الفرد كاليدؼ الذم يسعى إلى ناتجة عف كجكد صعكبة ت حالة مف التكتر كعدـ الرضا ىي
إمكانية  كىي حدث لو شكاىد كأدلة تنذر بكقكعو بشكؿ تدريجي غير مفاجئ يجعؿ مف السيكلة ،تحقيقو
            كف ال تككف ىي األزمة بحد ذاتيالألزمة كل ان كىي قد تككف سبب ،صؿ ألفضؿ حؿ بشأنياالتك 

 .(2003 ،؛ أحمد2012 ،) الحريرم

 (Crisis): مفيوم أزمة  .2

حدث مفاجئ كغير متكقع يصعب التعامؿ معو كيختمط فيو األسباب  كأما األزمة فيرل الباحثكف أنيا
فيي حالة  ،ف كسائؿ كطرؽ إلدارتو بشكؿ يقمؿ مف آثاره كنتائجو السمبيةكيحتاج لمبحث ع ،بالنتائج

مؤقتة مف االضطراب كمف اإلختالؿ في التنظيـ مما يصيب الفرد بقصكر لمكاجية ىذه الحالة بالطرؽ 
 ،) البكىيبية بشكؿ جذرم كما تتميز بإمكانية حدكث نكاتج مكجبة أك سم ،المعتادة لحؿ المشكالت

 .(2010 ،؛ القيسي2011

                   بينما األزمة ىي حدث  ،إف الفرؽ بيف المشكمة كاألزمة ىك أف المشكمة تتـ تدريجيان بشكؿ غير مفاجئ

 مفاجئ.

 (Disaster): مفيوم كارثة. 3

كقد  ،كلكف ال تككف ىي األزمة في حد ذاتيا ،لألزماترة حدثت فعالن كنتج عنيا أسباب ىي حالة مدم
كتؤدم إلى خسائر في  ،أك أسباب بشرية أك صناعيةب طبيعية ال دخؿ لإلنساف فييا تككف ليا أسبا

كف حصرىا خالؿ فترة زمنية كيم ،كما تحطـ المكارد المحمية ،د البشرية أك المادية أك كالىماالمكار 
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 ،أبك العال؛ 2009 ،)الظاىربشكؿ بالغ أم أنيا حالة مفجعة مأساكية تربؾ الحياة اليكمية  ،محددة
2013) 

 ،أنيا حدث مدمر ينجـ عنو أضراران سكاء في الماديات أك غير الماديات ،كالفرؽ بينيا كبيف األزمة
 كيمكف أف تتكالد مف الكارثة مجمكعة مف األزمات. ،تككف أسبابان لألزمات

  (Conflict)   :مفيوم صراع. 4

القيـ أك األفعاؿ أك  ىك عبارة عف تصادـ إدارات أك قكل معينة نتيجة الختالؼ المصالح أك
يعتبر أف لو نكاحي رغـ أف البعض  ،كاستمراره يؤدم إلى خمؿ كتخبط في الكياف اإلدارم ،االتجاىات

) الحث عمى التغيير كتقييـ األداء كتشجيع االبتكار كتنمية المكارد البشرية كالماديةايجابية مثؿ: 
 ( 2013 ،؛ أبك العال2009 ،ظاىرال؛ 2007 ،حمادات

إال أف األزمة أكثر حدة كتدمير مف الصراع الذم يككف تضاد  ،ة كالصراع مفيكماف متقاربافكاألزم
 قد يسبب أزمة معينة. ،بيف قكتيف

كاألزمة بمركر  ،لى أزمةمف حيث الحجـ تتحكؿ إ خمص إلى أف المشكمة بكضعيا ىذاكمما سبؽ ن
ضان مف أما الصراع فقد يككف عار  ،تتحكؿ إلى كارثة )إف لـ تكف الكارثة طبيعية أك مفاجئة(الكقت 

 .عكارض األزمة أك أحد أسبابيا

  خصائص األزمة:  2.2.3

؛ 2010 ،؛ القيسي 2007 ،؛ حمادات2003 ،؛ كامؿ2003 ،أحمد) لقد بيف كثير مف الباحثيف أمثاؿ
ىناؾ خصائص تميز األزمة كتجعميا تختمؼ عف باقي ( أف 2012 ،؛ الحريرم2011 ،البكىي

 أىميا:كمف  ،خرل كالمشكمة كالصراع كالكارثةالمفاىيـ األ

شكؾ في كتداؼ كغايات المؤسسة يدد أىكت ،كيصعب التعامؿ معو أنيا حدث غير متكقع كمفاجئ .1
  .كينشأ عنيا قمؽ كتكتر كضغط في حياة األفراد ،حدث ال يمكف التحكـ بوكىي  ،مصداقيتيا

  .تتطمب ردان سريعان كتدخالن فكريان كمركنة في اإلجراءات .2
 
 



 
 

15 

كيمـز لمكاجيتيا أنماط غير  ،ما يضعؼ إمكانيات المكاجية السريعةتسبب في بدايتيا صدمة  .3
 .مألكفة كأنشطة مبتكرة لمكاجية الظركؼ الجديدة

كنقص تحدث نتيجة تفاعؿ مجمكعة مف العكامؿ بعضيا داخمي كاآلخر خارجي كما أنيا  .4
  .بؾ فييا األسباب بالنتائجكتتشا ،المعمكمات كعدـ كضكح الرؤية لدل متخذ القرار

كتؤدم إلى الحيرة كصعكبة التثبت في  ،ترتبط بمدل كجكد ضغط متزايد كتكتر مصاحب لممكقؼ .5
 .تقكيـ المكقؼ

فيي تمثؿ نقطة تحكؿ  تتطمب درجة عالية مف العمؿ كالتخطيط مف جميع العامميف في المدرسة .6
كتخرج متطمبات  صة لمتغمب عميياكتتطمب كجكد فريؽ لو مياـ خا ،أساسية في أحداث متتابعة

فيي تشعر متخذ القرار في  ،معالجتيا مف الكسائؿ المعتادة بؿ تحتاج الستخداـ كسائؿ غير عادية
  .اإلدارة المدرسية بالحيرة كالعجز كعدـ القدرة عمى التعامؿ معيا

ى تستعيد كتتطمب فترة زمنية طكيمة حت ،ترتبط بكجكد خسائر مادية كبشرية كنفسية كاجتماعية .7
  .حالتيا الطبيعية ظكمة المؤسسةمن
  .سريعليس ليا حؿ جذرم  .8
 

 :خصائص األزمة ( بعض Heuvel & Cockram  ,2012) كقد أكرد ىيكفؿ ككككراـ
 ،ال يمكف التنبؤ بيا كلكف يمكف تكقعيا.1
  ،كؿ تيديد ديناميكي ألىداؼ المؤسسةتش.2

  ،ال حدكد لو ،ف كتعقيدكشؾ كعدـ يقي ،مؤسسةتشكؿ إلحاح كضغط عمى ال .3

 .تسبب اىتماـ مف كسائؿ اإلعالـ .4

بؿ عمى العكس نرل  ،العرب كاألجانب مف خصائص لألزمة  نرل فرقان بيف ما طرحو الباحثكفكبيذا ال
كتأكيد عمى ضركرة إيجاد إدارة قكية كقادرة عمى القياـ  ،إلتقاء في كجيات النظر كالخبرات برغـ تنكعيا

كالتقميؿ مف الخسائر التي  ،كتمتمؾ رؤية مستقبمية تساعدىا عمى تجنب األزمات ،امؿبكظائفيا بشكؿ ك
 قد تنتج عف األزمات.
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 أنواع األزمات 4 .2 .2

؛ 2003 ،)كامؿ :األزمات بحسب معايير متنكعة منيا ما أكردهلقد تناكؿ التربكيكف كالمختصكف أنكاع 
 (2010 ،؛ القيسي2006 ،السعيد

 تصنؼ األزمات إلى:

مثؿ الكصكؿ إلى عمر دخكؿ المدرسة أك  ،: تككف نمائية كعامة في الطبيعةأزمات بيولوجية 1
. كبما أف معظـ األطفاؿ في المدرسة سكؼ يستجيبكف في آخر األمر ألزمات الكصكؿ إلى سف البمكغ

 فإف المرشد يستطيع أف يقدـ ليـ أفضؿ الخدمات مف خالؿ أنشطة تكجييية مصممة ،النمك الطبيعي
 .لتساعدىـ في االستعداد كمكاجية األزمات البيكلكجية

كمات كافية نستطيع أف : ىي ليست عامة أك شاممة كلكنيا تحدث غالبان كتعطي معمأزمات بيئية 2
مثؿ مكت  ،كالحدث في مثؿ ىذا النكع مف األزمات يككف عادة بيف الشخصي كالمكقفينتنبأ بيا 
كيستطيع المرشدكف التعامؿ مع ىذه  ،نتقاؿ أك المرض المزمفاال ،مةسكء المعام ،الطالؽ ،الكالديف

 األزمات المتعمقة بالبيئة بطرؽ مختمفة: كالطرؽ الكقائية.

كال تسمح بالبحث أك التخطيط لسرعة  ،بيا مسبقان  : ىي أحداث ال نستطيع التنبؤأزمات طارئة 3
ير. كفي االستجابة لمثؿ ىذا األعاص ،الحرائؽ ،فياضاناتكعادة تتضمف ككارث طبيعية كالحدكثيا 

 خاصة. شدكف تقديـ تكجيياتيستطيع المر  ،النكع مف األزمات

 ( فقد صنفا األزمات كفقان لألنكاع التالية: 2003( كأحمد )1999أما البريدم )

 : من حيث شدة األزمة وتأثيرىا 1

أطراؼ األزمة ى كؿ أك بعض عمكتؤثر  ،البالغة في الشدة كالعنؼ: كىي األزمة أزمة عنيفة  أ 
 العمالية التي قد تصاحبيا أعماؿ عنؼ. كاألزمات

بعض اإلشاعات  الناجمة عف   كاألزمات : كىي األزمة ذات التأثير الضعيؼ ب  أزمة ىادئة
 المفضكحة.
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 :من حيث درجة تكرارىا 2 

كاألزمات  كىي األزمات التي تحدث بشكؿ متكرر أك دكرم  :أزمة متكررة )أو دورية( .أ 
 قتصادية.اال

كاألزمات  ،: كىي األزمات التي ال تحدث بصكرة متكررةأزمة غير متكررة )أو غير دورية( .ب
  الناشئة عف سكء األحكاؿ الجكية كبعض األزمات السياسية.

 من حيث صعوبة األزمة وعمقيا:  .3

كأزمات  كليس ليا أسباب أك جذكر عميقة ،: ال تشكؿ خطكرة شديدةأ أزمة سطحية )أو غير عميقة(
 التمكيف المفتعمة لبيع سمعة راكدة.

كتقع نتيجة ألسباب  ،: كىي األزمة ذات الخطكرة البالغةب أزمة غير سطحية )أو غير عميقة(
 عميقة.

 من حيث درجة شموليا:  .4

 .كاألزمات السياسية بيف بمديف ،: كىي األزمة التي تؤثر عمى كامؿ أفراد المجتمعأ أزمة شاممة

: كىي التي تؤثر عمى بعض أفراد المجتمع كاألزمات التي قد تعصؼ ببعض الشركات ب أزمة جزئية
 في بمد ما.

  :من حيث موضوعيا  .5

 كىي التي تحدث لمنطمقات دينية. :أزمة دينية .أ

 : كىي األزمة التي تنبثؽ مف البيئة الثقافية.أزمة ثقافية .ب

 ية.: كىي األزمة ذات الصبغة االقتصادأزمة اقتصادية .ج

 : كىي األزمة ذات الصبغة السياسية.أزمة سياسية .د

 : كىي األزمة ذات الصبغة االجتماعية.أزمة اجتماعية .ىـ
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( أف ىناؾ The Government of the Hong Kong , 2009كقد أشارت حككمة ىكنغ ككنغ  )
 ثالثة أنكاع كمستكيات لألزمة ىي:

كتأثيرىا محدكد  ،نظمةال يمكف حميا ضمف مكارد الماألزمات التي تككف داخؿ المنظمة أك القسـ ك  1
 المنظمة خارج 

األزمات التي تنشأ عف حادث كبير يشمؿ العديد مف المنظمات كتؤثر عمى جزء كبير مف المجتمع  2
 كيككف ىناؾ حاجة مضاعفة لممكارد 

                                .د الحاليةاألزمات الناتجة عف كارثة كبيرة الحجـ تصيب المنطقة بأسرىا كال يكفييا المكار  3

 

   :أسباب األزمات  5 .2 . 2

التربكيكف كالمختصكف  كقد تحدث ،فيي لـ تكجد مف العدـ ،لألزمات أسباب كعكامؿ أدت إلى حدكثيا
 :متعددة لألزمات منيا أسبابعف ( 1993 ،العمارم؛ 2012 ،؛ الحريرم2003 ،)أحمد  :أمثاؿ

  :إرادة المؤسسة خارجة عنأسباب  .1
كالككارث الطبيعية التي يصعب ؿ كالعكاصؼ كالبراكيف كحرائؽ الغابات ز الزالناتجة عف أزمات طبيعية 

 .التكيف بيا كالتحكـ في إبعادىا
  :ادية والبشريةاإلمكانيات الم قمة .2

اإلقباؿ الشديد رث كمضاعفة الخسائر الناجمة عنيا برغـ مما يؤدم إلى تفاقـ األزمات كتحكليا إلى ككا
  عمى التعميـ.

  :تجاىل إشارات اإلنذار  .3

 .مثؿ تجاىؿ شكاكل األفراد التي قد تنذر في حدكث أزمة بالفعؿ
  :وح أىداف المؤسسةعدم وض  .4

معرفة العامميف كضكح األكلكيات كغياب المكضكعية عند تقييـ األداء كعدـ مما يؤدم إلى عدـ 
 كضع خطط لمكاجية تحديات المستقبؿ.باألدكار المطمكبة منيـ كعدـ 
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 :الخوف الوظيفي .5

عدـ ك  ،كيقصد بو غياب المشاركة كركح المبادرة كركح العمؿ الفريقي كانعداـ الثقة بيف المدير كالعامميف
 .قرار، كانييار نظاـ االتصاالت داخؿ المؤسسةة صنع اليمشاركة العامميف في عمم

  :ح بين العاممينصراع المصال. 6

ييار نظاـ االتصاؿ داخؿ المنظمة، كعدـ التعاكف، كالنزاع اليداـ، كالتنافس السمبي، كعدـ التزاـ ان
 العامميف بتعميمات اإلدارة العميا.

  :ونظام صنع القرار ضعف نظام المعمومات. 7

 .عدـ كجكد المعمكمات الصحيحة التي تساعد في عممية صنع القرار، عدـ دراسة الحمكؿ البديمة لألزمة

  :ة غير المالئمةالقيادة اإلداري. 8

عدـ قدرة المديريف عمى تحمؿ المسؤكلية، عدـ ثقة المديريف في مرؤكسييـ، ضعؼ القدرة التنبؤية 
كعدـ كجكد نظاـ  ،كعدـ تكافر المعمكمات السميمة التي تساعد في اتخاذ القرار المناسبلممديريف، 

 .اتصاؿ فعاؿ داخؿ المؤسسة

  :تعميميةجعة دورية لممواقف الء مراعدم إجرا. 9

اآلراء الجديدة كالحمكؿ المبتكرة، كعدـ إدراؾ أىمية عقد عدـ تقبؿ ك عدـ التعمـ مف األخطاء، 
 .في تطكير سير العمؿاالجتماعات 

 :الطبيعة المعقدة لمنظم. 10

حيث أف استحداث نظـ اجتماعية فنية معقدة كمتداخمة األجزاء يصعب عمى اإلنساف التدخؿ 
صالحيا يتسبب في نشكء الكثير  ،كما أف تغير أم جزء يؤثر عمى سمكؾ بقية األجزاء ،صالحياإل كا 

 .كال سيما التعميـ كالصحة ،مف األزمات
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 :ن الطالبي لفيضاا. 11

الذم لـ يصاحبو  ،كاألخذ بمبدأ ديمقراطية التعميـ كتكافؤ الفرص ،الذم جاء نتيجة االنفجار السكاني
     .نكعية العممية التعميمية ككفائتيا اىتماـ مناسب حكؿ

   :ارتفاع تكمفة التعميم. 12

باإلضافة إلى الحاجة  ،التضخـ الذم يشيده العالـ كمعاناة ميزانية التعميـ مف مشكمة عدـ التكازفنتيجة 
   .الممحة كالمتزايدة لمعاممة البشرية

 متطمباتل  لمتعميـ أصبح غير مالئـ ج البشرمحيث أف النات :عدم مالئمة  المخرجات التعميمية.13
 ،المختمفة ،المختمفة الحياة  كذلؾ نتيجة لمتغيرات المتالحقة كالسريعة في ،العمؿ كخطط التنمية سكؽ

 .حاجات فردية كاجتماعية جديدة كظيكر

كىذا يعني عدـ صالحية المنظكمات الفرعية لمتعميـ مف إدارة  :القصور الذاتي وعدم الكفاية.14
عداد لممعمميف كتدريبيـ  كالسمبية داخؿ حجرات الدراسة بسبب كجكد  كمناىج كمباف كتجييزات كا 

كسكء الفيـ  ،كتناقص التمكيؿ ،مؤسسات كثيرة تنافس المدارس مثؿ كسائؿ اإلعالـ كاألندية كغيرىا
كسكء  ،كالبعد عف الصراحة كالتزاـ الصمت غير الصحي ،كاإلىماؿ كضعؼ المتابعة كالتقكيـ الجيد

 .كؿ ىذه األمكر قد تككف سببان في إشعاؿ فتيؿ األزمة،البيئة المدرسية
كعدـ كجكد فريؽ متخصص إلدارة األزمات  ،عدم وجود مراكز اتصالية خاصة بإدارة األزمات.15

كالصراع عمى المكارد  ،كتعارض المصالح كاألىداؼ ،كضعؼ الرقابة اإلدارية ،كالتعامؿ معيا
 .كالسمطة

 .ة  تتعمؽ بالفرد كالكياف اإلدارم كاتجاىات المجتمع المعاصرىناؾ أسباب فردي

 ،قات في المجتمع باالغترابكشعكر بعض طب  كالصراعات االجتماعية مجتمعية   أسباب كىناؾ 
 .كالثقافة العامة  مف أجؿ مكاجية التغيرات كالتحديات الجديدة الطارئة ،السمطةكضعؼ 

مختمفة أخرل كالرغبة في االبتزاز كاإلشاعات كاإلدارة  كأسباب اقتصادية كأخرل إدارية كأسباب
  .العشكائية كاليأس كاألزمات المخططة



 
 

21 

 فإننا نرل أنيا تختمؼ عف أسباب ،األزمات في المدارس األكركبية أما إذا ألقينا النظر عمى أسباب
المدارس ( أف Kinstler  ,2015)كنستمر كقد أضافت الكاتبة  ،الكطف العربيمدارس األزمات في 

 :بالشكؿ اآلتي ،مف حالة مف الفكضىاألكركبية تعاني 

  .جؿ تكظيؼ معمميف مؤىميفتكافح مف أ .1
التحصيمية كصكالن لمبنية  مف معايير العالمات مبتدأن  ،يؤثر في كؿ شيء ،ي معقدىيكؿ تنظيمجكد ك  .2

 .التحتية
كركبية تعكس أزمة في حيث أف األزمة في المدارس األ ،عدـ القدرة عمى تمبية احتياجات الطالب .3

)  س بمغات مختمفة يكجكد طالب مف جنسيات مختمفة جعؿ ىناؾ ضركرة لمتدر ك  ،اد األكركبياالتح
عندىـ ( مما تطمب عدد أكبر مف  ي التعميـ بالمغة األـ ىك أمر ميـكذلؾ ألف المساكاة كالحؽ ف

حككمة تقديـ الدعـ المالي كبسبب رفض ال ،خاصة المغة الفرنسية كاالنجميزية ،المعمميف المؤىميف
حيث أف المدارس بمفردىا ال تستطيع  ،أصبح ىناؾ أزمة ماليةلتكظيؼ معمميف يتكلكف ىذه الميمة 

 .تمبية حاجات طالبيا
ليتناسب مع جميع  ،تقميد النظاـ التعميمي المكجكد في كؿ بمد مف الثمانية كالعشركف بمد في أكركبا .4

التالي أصبحت كؿ مدرسة أشبو بحـر جامعي كاحد يضـ ثمانية كب ،الجنسيات المكجكدة في المدرسة
في عدـ القدرة عمى اتباع نفس المعايير كاألنظمة لجميع  ،كتكمف األزمة ،كعشركف مدرسة مصغرة

 .كىذه ضريبة يدفعيا الطالب كأكلياء أمكرىـ ،الطالب
كعممية  ،ت مختمفةحيث أف االختبارات تككف بمغة كاحدة كالتعميـ بمغا ،عدـ كجكد نظاـ عادؿ .5

في القسـ الفرنسي يسجمكف نقاط أقؿ مف أقرانيـ في فمثالن الطالب  ،الترجمة تتسبب بفشؿ الطالب
 .القسـ االنجميزم أك االيطالي

اإلضافي الذم يتكبده المعممكف  حيث ال تستطيع المدرسة دفع ركاتب العمؿ ،العجز في الميزانية .6
 .% مف ركاتب المعمميف 30 – 20كبالتالي أصبحكا يقتطعكف ما نسبتو 

باستخداـ الممرات كمالعب  ،أجبر المعمميف كاإلدارييف عمى أف يككنكا خالقيف ،اكتظاظ الطالب .7
كما جعميـ يستخدمكف الصفكؼ الثانكية  ،)مثؿ ما حصؿ في مدرسة برككسؿ( ،ككصفكؼ تقكية

 ،مر في غاية الصعكبةكىذا األمر جعؿ تذكر حتى أسماء الطالب أ ،لطالب المرحمة االبتدائية
كما سببو االكتظاظ ىك عدـ القدرة عمى الكصكؿ لمطالب  ،فالمكاف سبب أزمة حقيقية تزداد باستمرار
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لمتقميؿ مف عدد بدأكا برفع األقساط السنكية  ،كلحؿ األزمة ،في حالة كجكد أزمة طبيعية أك ما شابو
كبالتالي انخفاض مستكل جكدة العمؿ في  ،إلى عدـ التحاؽ الكثيريف بالجامعاتمما أدل  ،الممتحقيف

 .البمد
بحيث أف كجكد شخص كاحد ممثؿ عف المفكضية االكركبية مسؤكؿ عف  ،األساليب القديمة .8

  .جعؿ ىناؾ ضيؽ رؤية كقمة تطكر ،يحدد سياسة المدرسة ،المدارس األكركبية الخاصة
ؼ جنسياتيـ كألكانيـ عدـ كجكد تفكير منفتح عند المعمميف الستيعاب كافة الطالب باختال .9

 .كدياناتيـ
عدـ كجكد ىيكؿ لإلدارة الكسطى تعمؿ عمى تسكية الخالفات بيف الكالديف كاإلدارة كالمعمميف  .10

 .كمجمس المحافظيف
كشعكر الطالب بقكمياتيـ أجبر المدارس عمى االتصاؿ مع الدكؿ األكركبية  ،تنامي القكمية .11

 .الصعب العيش بدكف عالـ العكلمة )كثيرة المخاطر( كىذا يحتاج لمغات عديدة مما جعؿ مف ،األخرل

تو كسياس ،فيوكما تراه الباحثة أف لكؿ مدرسة كلكؿ مجتمع أزمات يعيشيا نتيجة النظاـ الحاكـ 
مدارس الكطف العربي بشكؿ عاـ كبيف المدارس كرغـ االختالؼ بيف  ،كأىدافو المنشكدة ،التعميمية

األزمة ك زمات تبقى ىي ىي في كافة المجتمعات برغـ اختالفيافإف بعض األ ،األكركبية كاألمريكية
كأزمة تأىيؿ ككادر تكاكب التطكر المستمر كالحاجة  ،مكجكدة تقريبان في كؿ المجتمعاتالالمالية 

ككجكد إدارييف ينفذكف التعميمات فقط كعدـ كجكد ككادر قيادية في كقت  ،المتزايدة في كقتنا الحاضر
  .سرعة في اتخاذ القرارات الصحيحة كسرعة في التخطيط كالتنفيذاألزمات التي تتطمب 

 
  (Management  Crisis)  مفيوم إدارة األزمة 6 .2 . 2

  :فمنيا ،طرؽأساليب ك ة األزمات بعدة ر تعرؼ إدا

يقكـ عمى البحث كالحصكؿ عؿ المعمكمات الالزمة التي تمكف  ان ىادف ان نشاط تعتبر األزمات إدارة أف
ؽ اتخاذ التدابير الالزمة يعف طر  ،ف التنبؤ باألزمة كتييئة المكاف المناسب لمتعامؿ معيااإلدارة م

 .( 35ص ،2002 ،)أحمدأك تغيير مسارىا لصالح المنظمة المتكقعة كالقضاء عمييا 
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إدارة األزمات أنيا مجمكعة مف التحديات "  ( Boin & others , 2005)كآخركف بكيف كقد عرؼ 
ابطة كغير العادية كالتي يتكقع خالليا مف القادة أخذ القرارات كتقديـ التكجييات في القيادية المتر 

 ."أصعب الظركؼ
 
فإدارة األزمات  .ككذلؾ تكقع ما ال يمكف تكقعو ،ضركرة التفكير فيما ال يمكف التفكير فيو تتطمب ىيك 

ارجية التي تيدد بدرجة خطيرة عممية اإلعداد كالتقدير المنظـ كالمنتظـ لممشكالت الداخمية كالخ :تعني
كىي مجمكعة االستعدادات كالجيكد اإلدارية التي تبذؿ  ،كربحيتيا أك بقاءىا في السكؽ ،سمعة المنظمة

 .(2012 ،المساعدة؛ 2009 ،الظاىر) لمكاجية أك الحد مف الدمار المترتب عمى األزمة
 

نشاط قكم ككتيرة عالية مف  ،ىي( أف إدارة األزمات  Macfarlane , 2010) ماكفرلف كقد أشارت 
حيث ال مجاؿ لمتفكير العمؿ في كقت ضيؽ جدان كيتطمب أخذ قرارات في ظركؼ عدـ اليقيف 

 .كاالنتظار
 

انخراط قادة المنظمة في التخطيط “ ( أنيا Pearson & Sommer ,2011)كسكمر كعرفيا بيرسكف 
الحقائؽ )التي يمكف أف ُتجمع ( في  كالتحضير كعمؿ ما في كسعيـ التخاذ القرارات المبنية عمى

 .“كالسعي لتحقيؽ التكازف األمثؿ بيف الكقت كاليقيف بالقرارات كاإلجراءات ،الكقت المناسب
 
( إدارة األزمة أنيا " الجيكد الذىنية كالعممية لتجنب اآلثار المترتبة  35ص ،1999يرل البريدم )ك 

التضحية بقيمة أك مصمحة جكىرية " كبمعنى آخر ىي  عمى األزمة أك تقميميا بتكمفة مقبكلة ال تتضمف
 .معالجة  األزمة عمى نحك يمكف مف تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األىداؼ أك النتائج الجيدة

مجمكعة األساليب كاألطر كالمؤسسات التي تعمؿ عمى "( إلى أنيا 24ص ،2001كيشير البزاز )
 ."فعمـ إدارة األزمات ىك عمـ التكازنات  ،ئ معينةاتخاذ القرارات السريعة كالعقالنية لمكاجية طكار 
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معنى مزدكج آخر عما  (  أف إدارة األزمة ليا مفيـك آخر أك402ص ،2007كيرل حساف كالعجمي )
 كرد سابقان:

مثؿ عمميات اإلخالء  ،إدارة العمميات أثناء حدكث األزمة الحقيقية :يعني أف إدارة األزمة ىي :األول
غالؽ المحالتك  الحرائؽ، أثناء   .أك سحب المنتجات مف السكؽ ،ا 

كىذا المفيكـ  .القدرة عمى إدارة الشركة قبؿ كأثناء كبعد اآلزمة :فيشير إلى أف إدارة األزمة تعني :الثاني
 يحمؿ في طياتو ضركرة كجكد برنامج أك نظاـ أك خطة تـ تصميميا ليذا الغرض.

ألدكات العممية اإلدارية المختمفة كتجنب سمبياتيا كيفية التغمب عمييا با :إذ أف إدارة األزمة ىي
 .كاالستفادة مف ايجابياتيا

تكفير خطة “ ( فقد عرفا إدارة األزمات أنيا   Heuvel & Cockram , 2012)أما ىيكفؿ ككككراـ 
دارة معمكمات كاتصاالت تعطي المنظمة القدرة عمى االستجابة  مقررة سمفان تككف مدعكمة بقيادة كا 

 ،كبالتالي ،كتمكنيا مف اتخاذ القرارات السريعة عمى المستكل االستراتيجي ضمف بيئة منظمة، السريعة
 .“كسمعة  ،كبقاءتعمؿ عمى انتعاش فعاؿ لممنظمة، 

"إدارة المستقبؿ  ،إدارة األزمات في المدارس عمى أنيا( 134ص ،2008كقد عرؼ أبك ناصر )
لعمـ كالمعرفة كتعمؿ عمى حماية ككقاية المؤسسة كتعتبر أداة عممية رشيدة تبنى عمى ا ،كالحاضر

د حكاالرتقاء بأدائيا كالمحافظة عمى سالمة المشتغميف بيا كمعالجة أم قصكر أك خمؿ يصيب أ
قطاعاتيا أك معالجة أم سبب قد يككف مف شأنو إحداث بكادر أزمة مستقبمية كمف ثـ تحتفظ المؤسسة 

 .بحيكيتيا كاستمرارىا

 
ارة األزمات عمى أنيا جميع اآلليات كالكسائؿ كالتقنيات كالميارات كالقرارات المتضمنة كتعرؼ الباحثة إد

يستخدميا اإلدارم مع فريؽ إدارة األزمات مف أجؿ التعامؿ مع األزمات  ،في خطة إلدارة األزمات
 .مف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ النتائج الممكنة ،كالسيطرة عمييا ،كالتقميؿ مف آثارىا السمبية

 
 إدارة األزمات كاإلدارة باألزمات ،ىما ،مصطمحيفمات ال بد مف التفريؽ بيف عند الحديث عف األز ك 

 ما إدارة األزمات فقد كرد تعريفيا سابقان أ ،كىناؾ فرؽ كبير بينيما
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  (Management by Crisis ) :اإلدارة باألزمات  7 .2.  2

افتعاؿ أزمة لتحقيؽ ىدؼ معيف ككسيمة  ي"( أف اإلدارة باألزمات تعن41ص ،1999 ،يشير) البريدمف
 .لمتغطية كالتمكيو عمى المشاكؿ القائمة ككسيمة لمتحكـ كالسيطرة عمى اآلخريف"

فيي إدارة ساكنة تنفعؿ مع األزمة التي تكاجو المؤسسة كتتعامؿ معيا بالشكؿ العالجي الذم قد يصيب 
 .(37ص ،2003 ،)أحمدبانتيائيامع األزمة كتنتيي  كمف ثـ فيي إدارة كقتية تبدأ ،يخطئ كأ

اكؿ القائمة كتقكـ اإلدارة باألزمات عمى افتعاؿ األزمات كايجادىا ككسيمة لمتغطية كالتمكيو عمى المش
كيمكف أف يتـ  ،لمتحكـ كالسيطرة عمى اآلخريف "مةاألز "كيطمؽ عمييا البعض  ،لدل الفرد أك المؤسسة

ج عف أزمة ك استكماؿ الفرص التي يمكف أف تنتىا أذلؾ مف خالؿ التخطيط لخمؽ األزمة ثـ استثمار 
 ،2012 ،المساعدة) .حقيقية لتحقيؽ بعض األىداؼ التي كاف يصعب تحقيقيا في الظركؼ العادية

 (38ص

كب أك الطريقة المستخدمة في التغمب عمى ىي األسم ،فإدارة األزمة ،بينيما كبيرىناؾ اختالؼ  ،إذف
 مف أجؿ التغطية عمى مشكمة قائمة. ألزمةاىي افتعاؿ  ،ماتباألز  أما اإلدارة ،أزمة حقيقية قائمة

 

  :إدارة األزماتمراحل  8 .2 .2

تتطمب إدارة األزمات إدارة رشيدة مبنية عمى المعرفة كاألسس العممية المكتسبة مف كاقع التجارب 
 ،زمات )القيسيكالباحثيف في شتى المعارؼ المتصمة بإدارة األاإلنسانية كمف خالؿ جيكد العمماء 

  :(. كتمر األزمة بثالث مراحؿ ىي24ص ،2010

  :مرحمة ما قبل األزمة  1

تستدعي متغيرات العصر االستشعار باألزمة كالتنبؤ بيا قبؿ كقكعيا كرصدىا كمعرفة عناصرىا مف 
كضع أجؿ التعامؿ معيا بشكؿ ىادئ كعاقؿ يضع أماـ اإلدارم بدائؿ كخيارات  عديدة لقراراتو كبالتالي 

خطط ألية أزمة محتممة كتحديد نكع األزمة كنكع األشخاص الذيف يتـ استدعاءىـ لممساعدة كتحديد 
 .كتسمى ىذه المرحمة مف األزمة المرحمة التحذيرية ،الخطكات التي سيتـ اتباعيا خالؿ أك بعد األزمة
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  :مرحمة أثناء األزمة  .2

القدرات كتدريب األفراد كالمجمكعات عمى كيفية ك  تنشطة اليادفة في تغطية اإلمكانياكىي تمثؿ األ
لذلؾ يجب اإلسراع في التصرؼ إزاء ىذا األمر  ،التي تككف قد كقعت بالفعؿالتعامؿ مع األزمة 

عدادات كأساليب كافية كيجب أف يتكافر لدل المؤسسة است .كالتدخؿ كفؽ خطكات متتالية منطقيان 
مف السيناريكىات البديمة لمقابمة جميع االحتماالت  كيتطمب ذلؾ إعداد مجمكعة .لمكاجية األزمات

كاختبار ذلؾ كمو حتى يصبح دكر كؿ فرد مألكفان  ،كتكقع المسارات التي يمكف أف تتخذىا األحداث
  :كمف استراتيجيات التدخؿ لمتعامؿ مع األزمة ما يمي .ككاضحان 

  تقدير األزمة 
 فيـ األزمة ازدياد التفسير كالتكضيح ل 
  ؿ ممكنة ايجاد حمك 
  تقرير التدخؿ كتقديـ االسعافات النفسية األكلية 
  إجراء التدخؿ كاإلرشاد في المدرسة كفي األسرة 

مع العمـ أنو يجب أف يككف ىناؾ تطابؽ بيف التدخالت البدنية التي تقدـ مف قبؿ المكجكديف عندما 
اممكف بالمدرسة كاألخصائيكف كالتدخالت النفسية التي يقدميا المديركف كالمعممكف كالع ،طكارئ تحدث

  :النفسيكف. كيمكف إدراج التدخالت النفسية ضمف فئتيف

تشمؿ إسعافات نفسية أكلية لتقميؿ أك منع حدكث الصدمات النفسية كنتيجة ألزمة مادية أك   :األكلى
 .كانتشار غاز ساـ أك جريمة كغيرىا ،انييار المدرسة ،حريؽ ،زلزاؿ :كارثة طبيعية مثؿ

 .إسعافات نفسية أكلية لمكاجية األزمات الخطيرة كالمؤثرة عمى مدل زمني قد يستمر فترة طكيمة :الثانية

  :ىناؾ أربعة مجاالت مينية تتصؿ باألزمة ىي

 .العمؿ مباشرة مع األفراد في األزمة .1
 .لمينييفاستشارة ا .2
 .في األزمة ىناؾ الكثير مف األفرادالتدخؿ أثناء كبعد الكارثة عندما يككف  .3
 .المدراء كتطكير نظاـ إدارة أزمة شامؿ كعريضستشارة ا .4
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 :مرحمة ما بعد األزمة. 3

بعد االنتياء مف األزمة تنحصر مكجة ضغطيا كتعكد األمكر إلى مرحمة التكازف مف جديد كال بد مف 
 :منيا ،القياـ بمجمكعة إجراءات ىدفيا استعادة نشاط المؤسسة

 .مة أثناء الحادثدباختيار االجراءات المستخمع السمطات األخرل فبما يتصؿ  التشاكر .1
 .كحفظ السجالت ،كاقعي كصادؽ ،تكثيؽ حادث األزمة بشكؿ كامؿ .2
كمحاكلة ترميـ ما حدث مع  تنفيذ برامج تستيدؼ استعادة الصكرة االيجابية عف المؤسسة .3

 ،القيسي)مساعدة عمى تحقيؽ سالمة المؤسسة االستمرار بمزاكلة األنشطة االتصالية ال
 (2008 ،؛ أبك ناصر2010

ف إدارة األزمات عممية تيدؼ إلى منع أك تقميؿ ضرر (  فقد أضاؼ أCoombs , 2007) كومبز أما
بؿ يمكف تقسيميا  ،كىي ليست شيئان كاحدان فقط ،األزمة التي تمحؽ بالمنظمة كأصحاب المصالح فييا

 :إلى ثالث مراحؿ ىي

 كتعني الكقاية كالتحضير -ما قبؿ األزمة  .1
  .كتككف عندما تستجيب اإلدارة في الكاقع إلى األزمات -حمة االستجابة لألزمة مر  .2
كىي البحث عف سبؿ االستعداد بشكؿ أفضؿ لمكاجية األزمة القائمة كالكفاء  -ما بعد األزمة  .3

 .بما في ذلؾ معمكمات المتابعة ،بااللتزامات التي قدمت خالؿ مرحمة األزمة

( إلى أف أفضؿ ممارسات Coombs , 2007ككمبز ) فيشير  -ة أما في مرحمة ما قبؿ األزم
 :يجب أف تشمؿ ،اإلعداد لألزمة

 ،إعداد خطة يتـ تحديثيا سنكيان عمى األقؿ .1
 ،إعداد فريؽ عمؿ مكمؼ كمدرب بشكؿ صحيح .2
 ،دارة األزمات كالفريؽإلاختبار خطة  .3
كأخذ المكافقة القانكنية  ،تحديد محتكل الرسائؿ المكجكدة عمى المكاقع االلكتركنية كاإلعالمية .4

 .عمييا
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 ،األساس المنطقي ،الدقة  ،السرعة :فتركز عمى ثالثة مبادئ تكجييية ىي  - أما مرحمة االستجابة
 .كخصكصان في إدارة المعمكمات

تاج لتحسيف يتـ فييا تقييـ العمؿ كمعرفة األشياء التي تح  -كاألخيرة )ما بعد األزمة( كالمرحمة الثالثة 
كفي ىذه المرحمة يتـ تسميـ  ،البحث عف سبؿ لتحسيف الكقاية كاالستعداد كعمى المؤسسة ،كتدريب

أخذ تدابير ك  لمؤسسةكتطكير الجيكد إلنعاش ا ،جميع المعمكمات إلى الجيات المعنية في أقرب كقت
مجيا في نظاـ إدارة أزمات كتحميؿ جيكد إدارة األزمات مف أجؿ أخذ الدركس كالعبر كدتصحيحية 

 .ؤسسةالم

ذا أردنا النظر إلى ما طرحو في نفس ( Heuvel & Cockram , 2012) ىيكفؿ ككككراـ كا 
  :كىي ،فإننا نرل أنيما قسما إدارة األزمات إلى ثالث مراحؿ أيضان  ،سابؽ الذكر ،المكضكع

 ما قبل األزمة 

مف تخفيؼ  تمكف المؤسسة ،بعد تكقعيا ،كنةكتتمثؿ في كضع مجمكعة مف العمميات كأنشطة ذات مر 
دارة مستمرة لألعماؿ  ،آثار األزمة التي تحدث نشاء ىياكؿ تنظيمية تشمؿ تخطيط كا  دارة لممخاطر كا  كا 
مثؿ فريؽ إدارة األزمة كخطة إلدارة األزمة كخطة اتصاالت كاستراتيجية إلدارة  ،لتقديـ االستجابة لألزمة

 .أم أف يككف ىناؾ منيجية كنظاـ تنظيمي كامؿ ،المعمكمات

 ألزمة اء اأثن

بما في ذلؾ القرار  ،كىذا يككف عمى ثالثة مستكيات ،كأثناءىا يجب تفعيؿ فريؽ األزمة كاحتكاء الحدث
ط تكتيكي، كتكفير تخطيط استراتيجي كتخطي ،ككجكد تسمسؿ ىرمي منظـ ،كالتكجيو )كالتنسيؽ( كالتنفيذ

 .كحؿ لممشكمةتنفيذ عممي لمخطة ك 
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 ما بعد األزمة 

كمراجعة كتقييـ  ،بعيدة المدل ككيفية الرجكع لمعمؿ كالمعتاد عاش كالتعامؿ مع اآلثاركيشمؿ االنت
كمتابعة  ،كتعديؿ الممارسات التنظيمية التي تمت خالؿ األزمة كاستخالص العبر كالدركس منيا

 .جيات المعنية في الحادث الفعمياالتصاالت مع جميع األفراد كالفرؽ كال

كقد كضع ( Shaw , 2004 )األعماؿ التي يجب القياـ بيا إلدارة األزماتتسمسالن ىرميان لمكظائؼ ك 
  عشر  ثالث تشتمؿ عمى   زماتاأل إف إدارة  :حيث قاؿ ،جكدىا كبعد انتيائياكقكعيا كأثناء ك  قبؿ شك

  :ىيكظيفة 

مي التي تشمؿ الثقافة كالمعتقدات كجميع العمميات كالرسالة كاألىداؼ كالييكؿ التنظي ،اإلدارة *
 لممؤسسة. 

االستراتيجية   األىداؼ  كىي تنسيؽ الجيكد لمسيطرة عمى الحدث باالتفاؽ مع ،إدارة األزمات* 
  .لممنظمة

 .اؿ الداخمية كالخارجيةكتتضمف جميع كسائؿ االتص ،االتصاالت* 

  .كتتضمف اكتساب كاستخداـ المعمكمات الداعمة إلدارة األزمة ،إدارة المعرفة *

  بخفضيا أك تجاىميا  التعامؿ معيا سكاء ككيفية  ،كىي تقييـ لممخاطر كاإلبالغ عنيا ،رإدارة المخاط*
 .أك نقميا أك تجنبيا

جراءات   كسياسات  خطط  بكضع  كذلؾ ،المخاطر  إدارة  كيككف باالعتماد عمى ،التخطيط*  كا 
    .كيجب أف أف تككف متكاممة  ،لمتصدم لممخاطر كاألزمات المتكقعة

             .كالتأكد مف األمف كالصحة البيئة كالمينية كالسالمة العامة  ،لبرنامجتنفيذ ا*

  .كنظاـ شامؿ لألجزاء المترابطة أثناء كقكع األزمة ،قياس كتقييـ أداء البرنامج*

       .مف خالؿ التدريبات التنظيمية المتكاممة ،كالتدريب عمى المياراتالكعي * 
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المة كاالستجابة كالس  كاإلدارة  كالتمكيؿ كالخدمات المكجستية كالتخطيط  إدارة الحكادث كالعمميات*
       .كالعكاقب لحدث األزمةلتدفؽ المعمكمات 

كتقييـ   كالممتمكات األفراد  لحماية  األزمة  لحدث  تكتيكي   فعؿ كىك رد  ،االستجابة لمحكادث*
   .الكضع

جراءات خطط  ككضع   ،العمؿ استمرارية *   .األزمة حدث   مف الرد عمى المؤسسة تمكف  ددة مح كا 

جراءات الستعادة العمؿ  حيث ،األزمة كىي مرحمة ما بعد  ،الترميـ كاالنتقاؿ* تتطمب كضع خطط كا 
 .كاالنتقاؿ ألعماؿ جديدة

  :دور القيادات المدرسية في إدارة األزمة 9 .2 .2

 ،يدمكقد تناكؿ )البر  ،لمدرسية كالتعامؿ معيالمقيادة التربكية في المدارس دكر في إدارة األزمات ا
 ،( دكر القيادات في إدارة األزمات أكالن قبؿ كقكعيا2006 ،؛ اليمباكم2007 ،؛ حساف كالعجمي1999

كال يخفي عمى المتابع لسير األحداث  خاصة  ،كأخيران بعد حدكثيا كاالنتياء منيا ،كمف ثـ أثناء كقكعيا
كؿ أنكاعيا مف دكر في تاريخ الشعكب كالمجتمعات سكاء عمى صعيد ما لألزمات ب ،السياسية منيا
كقراءة متأنية لدكر األزمة بشكؿ عاـ يقكدنا إلى حقيقة مفادىا أف المجتمعات التي  ،اليدـ أك البناء

اعتمدت اليـر القيادم فييا عمى فرؽ خاصة ككفكءة في التعامؿ مع األزمات كانت أصمب عكدان كأكثر 
تمثؿ بالتصدم المرتجؿ كالتعامؿ  ،كاالستمرار مف قريناتيا التي انتيجت أسمكبا مغايران عمى المطاكعة 

  .بطرؽ غير مدركسة سمفان مع بؤر الصراع كالتكتر ما أدل بالتالي إلى ضعفيا كتفككيا

أف تتكافر في   يجب  كخصائص كميارات  أف ىناؾ قدرات ( 442ص ،2011كقد ذكر البكىي )
  :ىي ،ألزماتمدير المدرسة عند ا

 :الميارات والخصائص الواجب توافرىا في مدير المدرسة  10 .2 .2

 .القدرة عمى تبني فمسفة إدارة فريؽ األزمة .1
 .القدرة عمى التفكيض كالرغبة فيو .2
 .القدرة عمى االتصاؿ الفعاؿ أفقيان كرأسيان  .3
 .القدرة عمى تبني الحكـ العقالني عمى األمكر .4
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 .رارات الرشيدةالقدرة عمى تبني اتخاذ الق .5
  عمى كالقدرة  عمى التكيؼ  كالقدرة  مثؿ الشجاعة  باإلضافة لبعض السمات الشخصية  .6

 .التركيز كالتخيؿ كالطالقة
مقاكمة التشتت كالتحكـ في  ،تحمؿ التكتر ،كالبركد االنفعالي :كالخصائص االنفعالية اآلتية .7

قدرات المينية فضالن عف ال ،نيةاالنفعاالت كحشد الطاقات الكامنة ألداء أعماؿ غير ركتي
كالقدرة عمى جذب العناصر المدعمة  ،القدرة عمى التخطيط كالتنظيـ كاإلصغاء الجيدكاإلدارية ك

 .كتطكيعيا لتحسيف مكقؼ المدرسة في مكاجية األزمة كالميارة في التفاكض

 .كفريؽف يتعامؿ معيا كيديرىا يجب أف يككف ىناؾ م ،عند حدكث األزمة

 

 فريق األزمة  11 .2 .2

 :اختيار أفراد الفريق

تحتاج إدارة األزمات إلى أفراد ذكم مكاصفات خاصة، سكاء مف الناحية العممية أك مف النكاحي 
 مع   لمتعامؿ مؤىالن  فميس كؿ فرد  الشخصية التي تتصؿ بالقدرات الجسدية كالعقمية كالنفسية 

ف كاف مؤىالن  فإنو قد ال يككف  ،مع أزمة معينة التعامؿ  دران عمىكقا األزمات، بؿ إف بعض األفراد كا 
 .(114ص ،2006 ،) السعيد قادران عمى التعامؿ مع أنكاع أخرل مف األزمات

؛ يحكـ تشكيؿ فريؽ مكاجية األزمة عدة اعتبارات ( أنو 144-138ص ،2012أكد المساعدة ) كقد 
 .ىذه األزمة كحجـ ،ىميا نكعية األزمة التي يكمؼ كؿ فريؽ بمكاجيتيالعؿ أ

كىي تختمؼ عف طرؽ اختيار  ،كفي إطار ىذا تتحدد طرؽ اختيار أعضاء فريؽ المياـ األزمكية
 :كأىـ ىذه الطرؽ ما يمي ،األفراد في المؤسسات كالشركات

 .قادريف عمى التعامؿ مع األزمات الكصكؿ إلى أفرادمف أجؿ  الرصد كالتتبع -1
كالذيف تككف  ،م األخريف في األفراد المحيطيف بيـكيعتمد ىذا األسمكب عمى قياس رأ ،الترشيح -2

 نضماـ إلى فرؽ معالجة األزمات. لدييـ قدرات كمكاىب كممكات كخصائص شخصية تؤىميـ لال
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حيث تمعب الصدفة كاألحداث األزمكية دكران ميمان في اختيار بعض أفراد  ،االنتقاء الشخصي -3
فكم باألفراد العادييف الذيف تكاجدكا بالصدفة في الفريؽ األزمكم، حيث تساعد األزمة كاالحتكاؾ الع

 ي الحاـز لتيارىا، ككقؼ تصاعدىا.مكاف األزمة، كانخرطكا في أعماؿ مكافحتيا كالتصدم الذك

حيث تحتاج بعض األزمات إلى كجكد قكل سرية يتـ زرعيا أك تجنيدىا داخؿ القكل  ،التجنيد -4
كاتجاىات ليككنكا عيكنان لرصد حركة العمؿ  ،اتأك لدل األطراؼ الصانعة لألزم ،ألزمةلالصانعة 

                                                                                      بعض األفراد المتطرفيف.
تقكـ الشركات كالمنظمات كالدكؿ باإلعالف عف حاجتيا  ،اإلعالف العاـ الجماىيرم كالمتخصص -5

 مع األزمات، كتضع شركط كخصائص ليؤالء الخبراء.إلى خبراء في التعامؿ 

كىي صناعة  ،( أىـ األعماؿ التي يجب أف يقـك بيا فريؽ إدارة األزمات2008كقد طرح أبك ناصر )
تقييـ المكقؼ كتكليد البدائؿ كالمفاضمة بيف البدائؿ كتتضمف صناعة القرار  ،لقرارالقرار كاتخاذ ا

متنفيذ كالقياـ بعمميات المتابعة كالتصحيح كتقديـ تكصيات لصناعة  كترجيح البديؿ األفضؿ ككضع آلية ل
 .قرارات ناجحة

( إف تكفير فريؽ إلدارة األزمات  ,2006Nickerson and others)ت نيكرسكف كآخركف كقد أضاف
في المدارس لو أىمية كبيرة في تمبية احتياجات السالمة كالصحة لمطالب كالمكظفيف كاألسر مف خالؿ 

  .ية كاالستجابة كالتعافيالكقا

مكانية  ،كأضافت أيضان أف فريؽ إدارة األزمات يجب أف يتألؼ مف أعضاء ذكم معرفة كخبرة كا 
عمى أف يحتكم الفريؽ عمى تخصصات مختمفة مف مكظفيف كمستشارم  ،الكصكؿ لمكارد إضافية

كيككنكا  ،ريفتكجيو كممرضيف كأخصائيي عمـ نفس كمعمميف كمنسقيف )كعادة يككنكف مف المدي
كمف الضركرم إنشاء نظاـ لمرد عمى المكالمات  ،مسؤكليف عف عمميات التنسيؽ( كمنسقي اتصاؿ

 .كشمؿ اآلباء ككضعيـ بصكرة الحدث ،الياتفية

أف أىـ األعماؿ التي يجب  ( Nickerson and others , 2006 ) كقد أضافت نيكرسكف كآخركف 
 ،كتقييـ الكضع ،ارة األزمات تضمف االستجابة الفعمية لألزمةىي تطكير خطة إلد ،أف يقكـ بيا الفريؽ

 .كالتدخؿ السريع كالمباشر ،مات الفكرية لألفراد المتضرريفدكتقديـ الخ
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القيادة كاالستخبارات كالعمميات كالخدمات المكجستية  :ىيأم أنو يمكف تمخيص الكظائؼ بخمس 
 .كالمالية

 

 معيا ساليب حل األزمات والتعاملأ  12 .2 .2

 حؿ األزمات األكؿ معركؼ كمتداكؿ ف مف أساليب نكعي( 90ص ،2012لقد طرح الحريرم )
كيصطمح  ،كالثاني عبارة عف طرؽ ال تزاؿ في معظميا قيد التجريب ،كيصطمح عميو بالطرؽ التقميدية

 :عمييا بالطرؽ غير التقميدية

 الطرق التقميدية.1

 :( 163ص ،2013العال ) أبك كأىـ ىذه الطرؽ كما أكد عمييا أيضان 

  نكار حدكثيا، كاظيار صالبة المكقؼحيث تتـ ممارسة تعتيـ اعالمي عمى األزمة كا :إنكار األزمة. 1
  حسف ما يراـ كذلؾ لتدمير األزمة كالسيطرة عمييا.كأف األحكاؿ عمى أ

 .قصد تدميرىاكىكنكع مف التعامؿ المباشر مع األزمة ب ،كتعني تأجيؿ ظيكر األزمة :كبت األزمة. 2

كىي طريقة بالغة العنؼ تقكـ عمى الصداـ العمني العنيؼ مع قكل التيار االزمكم  :خماد األزمةإ. 3
 .بغض النظر عف المشاعر كالقيـ اإلنسانية

كىنا يتـ االعتراؼ بكجكد األزمة  .أم التقميؿ مف شأف األزمة )مف تأثيرىا كنتائجيا( :بخس األزمة. 4
 .غير ىامة كلكف باعتبارىا أزمة

المدير إلى تنفيس الضغكط داخؿ  يمجأ  كتسمى طريقة تنفيس البركاف حيث  :تنفيس األزمة. 5
 .البركاف لمتخفيؼ مف حالة الغمياف كالغضب كالحيمكلة دكف االنفجار

  الدفع  قكة ماـ أ كمتعددة   بديمة ايجاد مسارات  يتـ   الطريقة كحسب ىذه  :تفريغ األزمة. 6
تستكعب جيده كتقمؿ مف  كبديمة  إلى مسارات عديدة  ليتحكؿ  ألزمة ا لتيار الفرعية المكلدة الرئيسية ك 
  خطكرتو
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سار كعزليا عف م لألزمة   يقكـ مدير األزمات برصد كتحديد القكل الصانعة :عزل قوى األزمة.7
عيا كمف ثـ حميا مجؿ منع انتشارىا كتكسعيا كبالتالي سيكلة التعامؿ األزمة كعف مؤيدييا كذلؾ مف أ

 أك القضاء عمييا

 :( أسمكبيف آخريف ىما 413ص ،2007 ،كقد أضاؼ )حساف كالعجمي

 كىك أسمكب التظاىر بأنو تـ السيطرة عمى األزمة عف طريؽ التعامؿ مع  :القفز فوق األزمة. 8
كيؤدم ذلؾ  ،كالتي ىناؾ خبرة في التعامؿ معيا أك ىناؾ أكجو تشابو فييا مع الخبرات القديمةألكفة 

 .إلى تناسي العكامؿ الجديدة كاألكثر غمكضان كتجاىؿ تأثيرىا كميان أك جزئيان 

ألنيا تنتج عف احتكاؾ  ،األزمة بطبيعتيا متطكرة كغير جامدة :أسموب اليروب )أسموب النعامة( .9
جأ كقد يم .أك صداـ عكامؿ بشرية أك صناعية أك طبيعية كذا االحتكاؾ يحدث بيف عامميف أك أكثر

 يستطيع  ال  التي   الحالة  ىذه  مف  لمتخمص  ال شعكرية  بطريؽ البعض إلى األساليب السمبية 
 فترة طكيمة.  معايشتيا

 الطرق غير التقميدية  .2

كىي تمثؿ األسمكب العممي األكثر  ،أما الطرؽ غير التقميدية التي تناسب ركح العصر كمتغيراتو
 ،2006ما طرحيا السعيد )ككىي  ،يييا لمصمحة الكياف اإلدارمضمانان لمسيطرة عمى األزمات كتكج

 :كالتالي(  54ص ،2007( كحمادات ) 443ص ،2011كالبكىي ) (126ص

في الكقت الحالي حيث يتطمب األمر كجكد أكثر  كىي مف أكثر الطرؽ استخدامان  :طريقة فرق العمل
ف العكامؿ كتحديد التصرؼ حتى يتـ حساب كؿ عامؿ م ،مف خبير كمتخصص في مجاالت مختمفة

  :كىي الطريقة التي تعتمد أسمكب ،المطمكب مع كؿ عامؿ

 الذم يساعد عمى التمقائية في التعامؿ مع الحدث األزمكم كمعالجتيا بسرعة  :تبسيط اإلجراءات
 .كبشكؿ سميـ

 حيث ال يمكف التعامؿ مع األزمة في إطار  :إخضاع التعامل مع األزمات لممنيجية العممية
بؿ يجب أف يخضع التعامؿ لممنيج العممي اإلدارم  ،عشكائية أك االرتجاؿ أك بسياسة رد الفعؿ ال

 :السميـ الذم يقـك عمى أربع كظائؼ ىي
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 كتكقع  ،كمف ،كمتى ،ككيفية القياـ بو ،كيعني التحديد المسبؽ لما يجب عممو: التخطيط
الكفيمة بمعالجة األزمات بأكبر  كرسـ سيناريك باألنشطة كاألعماؿ ،األحداث كاإلعداد المسبؽ

 .فاعمية ممكنة
 ث ال بد مف تكافر نكع مف التناسؽ كالتنسيؽ كالتكافؽ كالتكامؿ بيف الجيكد يح  :التنظيم

 .المختمفة  التي تحتاج لجيد جماعي
 حيث تعتمد إدارة األزمات فف المكاجية الجريئة كالسريعة  كالصحيحة  ألحداث  :التوجيو

كتحتاج  ،ة تحتاج إلى معرفة اإلمكانيات كالظركؼ  البيئية المحيطةاألزمة  كىي عممي
 .لممعمكمات  كالتكجييات التي تضمف الفاعمية

 لذلؾ فإف معالجة األسباب  ،كنتائجيا مرحمية أيضان  ،إف معالجة األزمة مرحمية  :المتابعة
 .ىك الذم يحكؿ دكف كقكع األزمات كال يتـ ذلؾ بدكف متابعة حقيقية

 
 كال ينشأ ذلؾ عف الغياب عف  ،تحتاج األزمة إلى االستعداد كالتدخؿ كالفيـ الكامؿ  :الدائم الحضور

كىك يتيح معرفة األحداث  ،مكقع األحداث بؿ إف الحضكر كفيؿ بإيقاؼ تصاعد األزمة كمنع التدىكر
 .أكالن بأكؿ

 تى يككف القرار كح ،ىك قمب كمحكر العممية اإلدارية سكاء في إدارة األزمات  :تفويض السمطة
 ،بما فييا فريؽ إدارة األزمة ،يجب إبالغو لممستكيات اإلدارية المختمفة ،اإلدارم مناسبان لمحدث األزمكم

بؿ يجب منح كؿ فرد مف أفراد الفريؽ السمطة  ،كال يككف غامضان حتى ال يؤدم إلى عكاقب كخيمة
فالتفكيض يعطي  ،متكقع منو إنجازىاالضركرية لتحقيؽ عممو المحدد كعمى الفرد أف يعرؼ المياـ ال

 .تصريح عاـ بالتصرؼ
 فتح قنوات االتصال واإلبقاء عمييا مع الطرف اآلخر: 
 لى متابعة فكرية لتداعيات ،صحيحة كسريعة كأكيدةمعمكمات  تحتاج إدارة األزمات إلى                                                                           كا 
كاإلبقاء عمييا ؿ تح قنكات االتصاكمف ثـ ف ،كسمككيات أطرافيا كنتائج ىذه السمككياتاألزمة  داثأح

 .اآلخر يساعد عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ مع الطرؼ
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        نماذج في إدارة األزمات 13 .2 .2

  ،جينيا في الكاليات المتحدةلقد طرحت كمية التربية في فر 

 Virginia Department of Education , 2002) أف إدارة  قالت  حيث  األزمات إلدارة  تعريفان 
كىي جزء مف سياسة  ،مف أجؿ تحقيؽ السالمة الشاممة في المدارس ان مركزي ان عنصر  تشكؿ األزمات(

األزمات  المدرسة مف أجؿ الكصكؿ لمسالمة المدرسية كالتي تركز عمى محدكدية الكقت في مكاجية 
 .دعـ ردكد األفعاؿ المناسبةالتكازف ك  كحميا كاستعادة 

كذلؾ مف خالؿ كضع  ،كما أنيا الجيكد المبذكلة مف أجؿ تحقيؽ الصحة كالرفاىية لمطالب كالمكظفيف
  مف  التي  كالبرامج  كاألنظمة  كالسياسات  المباني  تشمؿ  كاستخداـ استراتيجيات ،خطة أمف شاممة

 .شأنيا تحسيف المناخ المدرسي

حيث بدأت بالمدارس الخاصة  ،اذج كخطط إلدارة األزمات في بعض المدارسبعض نم أيضان  طرحتك  
فييا مجمكعة  ،خطة شاممة لالستجابة لألزمات تمؾ المدارس عمييا ايجادكقالت إف  ،في مدينة جفرسكف

مف االتفاقات مع ككاالت المقاطعة المختمفة لمساعدة عممية االتصاالت في الكقت المناسب كالمساعدة 
نشاء فرؽ أزمة في كؿ مدرسة ،الخدمات بيف الككاالت كالمدارس الفردية في تنسيؽ كتدريب أعضاء  ،كا 

 ،كجمع معمكمات مف مصادر مختمفة ،الفرؽ عمى تقييـ الكضع كاالستجابة كفقان لمبادئ تكجييية محددة
 كعمؿ ،كفي كؿ حالة ،كتطكير خطة لممساعدة كالمتابعة كتحديد االجراءات الالزمة في كؿ كضع

بحيث تتضمف الخطة  ،كتركز عمى أزمة معينة ،كتككف محدكدة بفترة زمنية معينة ،االتصاالت الالزمة
ضمف مبادئ فييا كيعمؿ أعضاء الفريؽ  ،عمى منيج كطريقة منظمة لمساعدة الطالب كالمكظفيف

 .كتقاسـ مسؤكلية ىذه المكاقؼ العصيبة ،تكجييية محددة التخاذ قرارات تعاكنية

 :إلى أقساـ ؿ مدرسةقسمت كقد ل

القرارات  حيث كضعت ليـ دكران ىامان يتمثؿ في جمع المعمكمات الستخداميا في اتخاذ :الموظفين
طالع الجميكر عمى كالتكجييات  عييف المياـ عمى أساس االحتياجاتحالة الطكارئ كت كتقييـ ،المناسبة كا 

 .الضركرية كمساعدة المشرؼ المعمكمات
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نشاء خطكط اتصاؿ بيف يتمثؿ دكره في تكجيوك  :راقبالتنفيذي المالمساعد  دارة المكظفيف كا  جميع  كا 
لتمبية  كتعييف المكارد البشرية كالمادية ،األمكر كاألىؿ كأكلياء ،لطكارئ الخارجيةكمكاقع ا المدرسة أقساـ

ات الالزمة لتقديـ الخدم كاتخاذ الترتيبات الالزمة ،كالتكاصؿ مع المدارس األخرل ،االحتياجات المحددة
        .إلدارة حاالت الطكارئ

كالمحادثات  كيتمثؿ دكرىا في كضع خطة الطكارئ كتكفير المصادر التكنكلكجية الضركرية :اإلدارة
كصؿ بيف  كالعمؿ كحمقة ،كتقديـ تكصيات بشأف استئناؼ األنشطة المدرسية ،لتمفكنية مع مكاقع الطكارئ

          التنسيؽ كاالتصاؿ المباشر بيف مكقع الطكارئ كككاالت الدكلة المدرسة كحاالت الطكارئ كفرؽ الدعـ ك 
 الصرؼ الصحي ممياه كخدماتل كالتنسيؽ لمحصكؿ عمى الماء عندما يككف ىناؾ انقطاع ،)الحككمة(

كالتنسيؽ مع الخدمات الطبية الطارئة كالشرطة كمكافحة الحرائؽ كتنسيؽ عمميات البحث  كاإلنقاذ عند 
كتقديـ الدعـ الفني  ،المقاطعة كلإلعالنات إلشراؼ عمى استخداـ الكمبيكتر لمتكاصؿ مع مكتبكا ،الحاجة

 .كالبرمجيات لجميع أجيزة االتصاالت

                              يتمثؿ دكرىا ببدء الترتيبات لتقديـ األغذية لألفراد كعمؿ ترتيبات لدفع األمكاؿ الالزمة  :المالية
الصحفية  المؤتمرات كعمؿ ،كنشر البيانات الصحفية كالرد عمى الشائعات ،دفكعاتلممشتريات كالم

مع العمـ أف ىذه المدارس ال تأخذ الترخيص السنكم مف الدكلة ما لـ تشكؿ فريؽ  ،المباشرة عمى اليكاء
الثانكية كال تختمؼ عنيا كثيران مدارس الككمنكلث الحاجة  إلدارة األزمات كتقديـ خطة قابمة لمتعديؿ حسب

       .أيضان 

الكاليات   في مينيسكتا  في   كالتعميـ  التربية  كزارة ما أضافتو  ،األزمات ككنمكذج آخر في إدارة 
 ((Minnesota Department of Education , 2012  المتحدة

نطقة كالم  ،طمبت مف كؿ مدرسة تقديـ خطة إلدارة األزمات  المتكقعة عمى أساس احتياجات المبنىحيث 
كتكفير  ،لمجتمعمتجددة كمستمرة كتضمف االستجابة المطمكبة لحالة الطكارئ المعينة مف ا التعميمية 

 :كيككف النمكذج كاآلتي ،التدريب لممكظفيف لتمكينيا مف العمؿ بشكؿ مناسب في حاؿ كقكع أزمة

كجعميا  اءاتكذكر اإلجر  ،الخطةكبناء  ،يتـ تحديد الغرض مف الخطة _ كذكر السياسة المقترحة .1
المدل )ما دل )أثناء األزمة( كطكيمة كجعؿ اإلجراءات قصيرة الم ،قابمة لمتعديؿ حسب الحاجة

 .العاطفي كاالجتماعيتشمؿ االنتعاش المالي كالدراسي ك  بعد األزمة(
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كاإلسعاؼ      ،كالتأكد مف نظاـ االتصاالت الداخمية كالخارجية ،ضماف الحصكؿ عمى المعمكمات .2
االجراءات كضماف كفاءة  ،البشريةكتقييـ المكارد سكاء المادية أك  ،ت كالشرطة كغيرىاكالمستشفيا

تككيف  كالتأكد مف ،األزمةدارة إلكتككيف فريؽ  ،إلخالء الطالب خاصة ذكم الحاجات الخاصة
كنظاـ  ،كصيانة ،كرسـ بياني ،نى في كؿ مدرسةكتكفر مخطط لممبالمبنى كمداخمو كمرافقو، 

 .كد مف تعييف منطقة آمنة في المدرسةكالتأ ،إنذار

قبؿ  ،تشمؿ كؿ ما تـ ذكره سابقان  ،إف كزارة التربية كالتعميـ تتأكد بنفسيا مف كجكد خطة إلدارة األزمات
أك  ،سكاء داخؿ المدرسة ،كتشارؾ بنفسيا بفرض التدريب عمى اإلدارييف كالمكظفيف ،إعطاء الترخيص

 .ذكم العالقة في المجتمع المحيط

 The) ،كضعتو جامعة ممفيس في تينيسي في الكاليات المتحدة ،مكذج ثالث إلدارة األزماتككن
University of Memphis,2014 )   

أنكاع  ،كأىداؼ ،كافتراضات التخطيط ،كقد احتكت عمى مقدمة ،حيث كضعت خطة يتـ تحديثيا سنكيان 
طار ،كمركز عمميات لمطكارئ ،كسمطة طكارئ ،كمستكيات لألزمات طار الستجابة اإلدارة  ،قيادم كا  كا 

كمرفقات كظيفية ككظائؼ الدعـ  ،كخطة استخداـ ،كخطة إنعاش كتنمية ،كفريؽ إلدارة األزمات ،لألزمات
 .كمأكل ،كمكاقع تجمع ،كعمميات إخالء ،كخطة كأدكات اتصاالت ،كاإلعالف
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 الدراسات السابقة 3 .2

 فقد استطاعت الباحثة الكصكؿ إلى ،زماتضكع إدارة األنتيجة البحث في الدراسات السابقة في مك 
دراسات تناكلت مكضكع الدراسة بطريقة ال بأس بيا خاصة في مؤسسات التعميـ الفمسطينية كالعربية 

كقد قسمت الباحثة الدراسات إلى دراسات بالمغة  ،مما أعطى صكرة كاضحة عف المكضكع ،كاألجنبية 
عمى النحك تنازليان تـ عرضيا ابتداءن مف الدراسات بالمغة العربية ك  ،يزيةكدراسات بالمغة اإلنجم العربية
 :اآلتي

 الدراسات العربية  1 .3 .2

 (2012) دراسة عنتور

التعرؼ إلى معكقات إدارة األزمات في المدارس الحككمية الثانكية في محافظات الضفة  ىدفت الدراسة
أما مجتمع  ،قد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي ك  .ؿ عالجيا مف كجيات نظر مديريياالغربية كسب

الدراسة فقد تككف مف جميع المديريف في المدارس الحككمية الثانكية في الضفة الغربية كالبالغ عددىـ 
 32.5أما عينة الدراسة فقد كانت عينة طبقية عشكائية بنسبة  ،( مديران 686)  2012/  2011سنة 

 .% مف مجتمع الدراسة

مجاالت إضافة  (8)فقرة مكزعة في   (58)مف  المستخدمة ىي االستبانة التي تككنت ككانت األداة
 .مفتكح االستجابة يبرز فيو المديركف أبرز معكقات إدارة األزمات كسبؿ عالجيا سؤاؿإلى 

كىي تنازليان عمى النحك  كقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ درجة منخفضة لمعكقات إدارة األزمات
% كمعكقات 14.8% كمعكقات تتعمؽ بالمجتمع المحمي بنسبة 32.4ات إدارية بنسبة معكق  :اآلتي

كقد كجدت الدراسة  .%10.5% كسياسية بنسبة 12% كمعكقات فنية بنسبة 13.2اقتصادية بنسبة 
المدارس كدعـ المجتمع تعاكف بيف المديريف كفرؽ إدارة األزمات التي تعمؿ في أف ىناؾ تفاىـ ك 

لدراسة أف تحديد معكقات إدارة األزمات لـ يختمؼ باختالؼ جنس المديريف كمؤىالتيـ كبينت ا .المحمي
  .كتخصصاتيـ كخبراتيـ كالمحافظة التي يسكنكف فييا أك الدكرات اإلدارية أك مكقع المدرسة
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 ( 2012) دراسة أبو سمرة وآخرون

رياضية كدكائرىا في مؤسسات لدل أقساـ التربية ال إلى كاقع إدارة األزماتىدفت الدراسة التعرؼ 
 .كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي ،كجية نظر طمبتياالتعميـ العالي الفمسطينية مف 

إضافة إلى  ،كتككف مجتمع الدراسة مف طمبة السنة األكلى كالسنة النيائية لتخصص التربية الرياضية 
 ،أما عينة الدراسة .كطالبة طالبان ( 639)كالبالغ عددىـ  ،المدرسيف في أقساـ التربية الرياضية كدكائرىا

 .( مف المدرسيف كالطمبة329فقد كانت عينة طبقية عشكائية بمغت )

مدل  :ة مجاالت ىي( فقرة تدكر حكؿ ثالث41)أما أداة الدراسة فكانت االستبانة التي تككنت مف 
 .حمة ما بعد األزمةكمر  ،ككيفية التعامؿ مع األزمة ،الجاىزية قبؿ األزمة 

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة كاقع إدارة األزمات كمعكقاتيا لدل أقساـ التربية الرياضية كدكائرىا 
أم أف  ،كفؽ مقياس )ليكرت الخماسي ( ،في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية قد جاءت متكسطة

مؿ مع األزمات إدارة القسـ تبدم اىتمامان بالمشكالت التي يتعرض ليا القسـ كتشكؿ فريقان لمتعا
الحديثة كما أنيا تراعي ظركؼ األفراد كاحتياجاتيـ عند مكاجية األزمة  كتستعيف بالتقنيات  ،المحتممة

 .كتحرص عمى تخفيؼ آثار األزمة  كتجرم مراجعة مستمرة إلدارة األزمةعند التعامؿ مع األزمة،  

 (2011) دراسة أبومعمر

تربية كالتعميـ في إدارة األزمات التعميمية التي تكاجييا التعرؼ إلى دكر مديريات الىدفت الدراسة 
المدارس الحككمية في غزة كفي استثمارىا كالتخطيط إلدارتيا كمكاجيتيا كالكقاية منيا كتقديـ 

 .المقترحات كاإلجراءات التي تسيـ في إدارة األزمات التعميمية

مف جميع مديرم المدارس الحككمية  تككفأما مجتمع الدراسة فقد  ،ت الدراسة المنيج الكصفيكقد اتبع
عشكائية بسيطة تمثمت في الدراسة عينة كانت عينة  كقد ،نائبان  392مديران ك 392كنكابيـ البالغ عددىـ 

فقرة مكزعة  (60)الستبانة التي تككنت مف ككانت األداة المستخدمة ىي ا ،% مف مجتمع الدراسة15
كاالستفادة منيا  ،كالكقاية منيا ،كمكاجيتيا ،تخطيط لألزمةكال ،استشعار األزمة :ستة مجاالت ىيفي 

  .كالكاقع الفعمي لممديريات ،بعد حدكثيا
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بدرجة بشكؿ جيد ك كتكصمت الدراسة إلى أف مديريات التربية كالتعميـ تقـك بإدارة األزمات التعميمية 
% 91.1بنسبة % كيكاجيكنيا 92% كأف االستفادة مف األزمات ىك بنسبة 86.3كبيرة كبنسبة 

أما  ،%80.9% كاستشعارىا بنسبة 86.8% كالكقاية منيا بنسبة 88.6كيخططكف إلدارتيا بنسبة 
 .%78.2الكاقع الفعمي فنسبتو 

 ( 2010)  دراسة ىاللي ودبوس

تعّرؼ األزمات التربكية في المدارس الحككمية الثانكية في فمسطيف ككيفية إدارتيا مف  راسةىدفت الد
مقابمة أفراد العينة البالغ استخدـ الباحثاف المنيج النكعي مف خالؿ كقد   .ديريفلمكجيات نظر ا

مف أصؿ مجتمع الدراسة المككف مف جميع اؿ فمسطيف ( مديران كمديرة في محافظات شم50) عددىـ
 .2009/  2008مديرم المدارس الحككمية الثانكية كمديراتيا في شماؿ فمسطيف لمعاـ الدراسي 

تنقسـ إلى  ،لدراسة إلى أف األزمات التربكية في المدارس الحككمية الثانكية في فمسطيفكقد تكصمت ا
المنياج  كأزمات ناتجة عف ،األزمات الناتجة عف االحتالؿتتمثؿ في  ،أكليما أزمات عامة ،قسميف
 ،درسيكأزمة البناء الم ،كأزمة العالقة مع المجتمع المحمي ،كأزمة الطمبة ،كأزمة المعمميف الحالي،

كاستخداميـ المدارس الحككمية الثانكية كمديراتيا  ممدير ذات عالقة ب ،كالقسـ الثاني أزمات خاصة
كالقيادة المكقفية في إدارتيـ لألزمات مف خالؿ محاكلة السيطرة عمى األزمة قدر  ،أساليب تقميدية

حاطتيا بقدر مف السرية ،اإلمكاف   .كتجاكزىا بأقصى سرعة ممكنة ،كحميا ،كا 

بخاصة إلدارة األزمة دكف  ،بصالحيات أكسع ،يطالب مديرك المدارس الحككمية الثانكية كمديراتيا 
خراج المدرسة الفمسطينية مف دائرة الصراع  ،لحظة كقكع األزمة ،الرجكع إلى مديرية التربية كا 
 .كاالختالؼ الحزبي كالسياسي

اعتماد كزارة التربية كالتعميـ  حثاف بضركرةفقد أكصى البا ،شفت عنيا الدراسةكفي ضكء النتائج التي ك
ؽ إدارة األزمات في كؿ كفري ،ؿ مديرية تربيةكقسـ إدارة األزمات في ك ،كحدة إدارة األزمات في الكزارة

كاإلفادة مف التقنيات  ،تصميـ برامج تدريبية إلدارة األزمات لمديرم المدارس كمديراتيامدرسة  ك 
كضركرة إشراؾ قطاعات كاسعة  ،كتطكير مكاصفات بناء المدارس ،ليةك كشبكة المعمكمات الد ،الحديثة

دارتيا مف المجتمع المحم كتحييد المدرسة عف كافة أشكاؿ الصراعات  ،ي في التخطيط لألزمات كا 
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لما ليا مف آثار سمبية مدمرة عمى مسيرة التعميـ في  ،أك العائمية ،السياسية أك الحزبية كاالختالفات
 .فمسطيف

 (2009) عبد العالدراسة 

ألزمات درجة ممارسة المديريف في المدارس الحككمية ألساليب إدارة ا ىدفت الدراسة التعرؼ إلى
 كىؿ ىناؾ اختالؼ ذك داللة احصائية ،في محافظات غزة كعالقتيا بالتخطيط االستراتيجي ،المدرسية
في تقديراتيـ لدرجة  قة التعميميةمة التعميمية كالمنطالمرحك  ،ةسنكات الخبر ك  ،المؤىؿ العمميك  ،لمجنس

كىؿ ىناؾ عالقة بيف درجة  ،كىؿ ىناؾ تخطيط استراتيجي ،ممارستيـ ألساليب إدارة األزمات
 .ممارستيـ ألساليب إدارة األزمات كدرجة التخطيط االستراتيجي

مف  كتـ التعامؿ مع كافة أفراد المجتمع األصمي الذم يتككف ،ت الدراسة المنيج الكصفيكقد اتبع
كالبالغ  2009/  2008جميع مديرم كمديرات المدارس الحككمية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي 

ككانت األداة المستخدمة ىي االستبانة التي قسمت إلى قسميف األكؿ  .مديران كمديرة (383)عددىـ  
زعة ك مفقرة  (39)كقد تككنت مف ،يتعمؽ بأساليب إدارة األزمات كالثاني يتعمؽ بالتخطيط االستراتيجي

  .مجاالت ىي اليركب كالمكاجية كالتعاكف كاالحتكاء ةأربععمى 

كتكصمت الدراسة إلى أف نسبة جيدة مف مديرم المدارس يميمكف إلى تكميؼ المعمميف ليكاجيكا األزمة 
كيفضمكف اليركب كما كتكجد نسبة متكسطة منيـ تحيؿ األمر إلى  ،بدالن عنيـ خكفان مف الفشؿ

كالسبب اآلخر ىك ايمانيـ بضركرة  تكاتؼ العامميف في المدرسة مع  ،اإلدارية العمياالمستكيات 
الجيات كالييئات خارج المدرسة لمسيطرة عمى األزمة كاستخداـ أسمكب العصؼ الذىني لتحديد 

كبذلؾ فإنيـ ييتمكف باحتكاء األزمة كحصرىا أكالن ثـ يتعاكنكف جميعان في  ،االستراتيجيات المستخدمة
 .كاجيتيام

 ( 2008) دراسة عودة

أنكاع األزمات التعرؼ إلى كاقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميـ العالي بقطاع غزة ك ىدفت الدراسة 
استراتيجيات اإلدارة  غزة كالتعرؼ إلىقطاع كالمخاطر اإلدارية التي تتعرض ليا الجامعة اإلسالمية في 

كالعمؿ اإلدارم كالحمكؿ  ،دارة األزمة التي تعرضت ليا الجامعةكامكانياتيا المادية كالبشرية كدكرىا في إ
 .المبتكرة الجامعة لحؿ أزمتيا
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كقد تككف مجتمع الدراسة مف كافة العامميف بالجامعة البالغ  ،ت الدراسة المنيج الكصفيكقد اتبع
 .راسة% مف مجتمع الد25أما عينة الدراسة فقد كانت عشكائية طبقية بنسبة  ،فردان  794عددىـ 

األكؿ يحتكم عمى الخصائص العامة  :ككانت األداة المستخدمة ىي االستبانة التي قسمت إلى قسميف
تناكلت عممية  ،مكزعة في ثمانية مجاالتسبعيف فقرة كالثاني يتككف مف  ،لمجتمع الدراسة كعينتيا

انتماء العامميف كدكر التخطيط كاتخاذ القرارات كاالتصاؿ كالمعمكمات كاالمكانيات المادية البشرية ك 
 .القيادة كتقييـ الجامعة

تيتـ بعميمة التخطيط إلدارة األزمات قبؿ حدكثيا اإلسالمية في غزة أف الجامعة أظيرت النتائج 
كتستخدـ طرقان عممية التخاذ القرارات  كتيتـ بمجاؿ اإلعالـ كالصحافة إلظيار الصكرة الحقيقية 

يتكفر عدة مصادر كما  ،التي ليا دكر ميـ في إدارة األزمة لألزمات كتحفظ المعمكمات حكؿ األزمة
دارييف كمؤىميف كأكاديمييف يعممكف في أكقات األزمات  .تمكيؿ داخمية كدكلية كا 

 (2007) سميمانوالغنبوصي و  دراسة الزاممي

ماف كما يحددىا الكشؼ عف  األزمات المدرسية التي تتعرض ليا  مدارس سمطنة عُ  ىدفت الدراسة
 كفكقد استخدـ الباحث .التي يستخدمكنيا لمتعامؿ معيا األساليب كالتعرؼ إلى ،ك المدارس أنفسيـمدير 

كقد تككف مجتمع الدراسة مف المديريف كالمديرات المفرغيف مف قبؿ كزارة  ،ـالمنيج الكصفي في دراستي
نت عينة الدراسة كاك   2005/ 2004لمعاـ الدراسي  (275)التربية كالتعميـ لمدراسة كالبالغ عددىـ 

ككانت األداة  .كمديرة مفرغيف مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ ان مدير  (147)عينة متيسرة  مككنة مف 
عمـ كاإلدارة أربعة مجاالت ىي الطالب كالمفقرة مكزعة في  (60)مة ىي استبانة مككنة مف المستخد

  .كالمجتمع المحمي

كحاالت الخطؼ أك المكت أك تعاطي المخدرات ( ) كقد تكصمت الدراسة إلى أف أزمات الطالب 
أما  ،كأخيران أزمات المجتمع المحمي ،ثـ أزمات المعمـ ،تمييا أزمات اإلدارة ،حازت عمى المرتبة األكلى

إال في  ،عمى حميابالنسبة لألساليب التي يتخذىا المديركف لمكاجية األزمات فمكحظ ضعؼ قدرتيـ 
كقد اقتصرت األساليب عمى االتصاؿ بالشرطة  ،المجتمع المحميي مجالي المعمـ ك ف حاالت نادرة

دارة ك   .المنطقة التعميمية كالعائمةا 
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 ( 2006)  الموسىدراسة 

األسس النظرية إلدارة األزمات في ضكء الفكر اإلدارم المعاصر  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى
مدينة الرياض ككاقع إدارتيا كالتعرؼ كالكشؼ عف كاقع األزمات المدرسية في مدارس التعميـ العاـ ب

كمف ثـ تصميـ تصكر مقترح إلدارة األزمة في  ،عمى مقترحات أفراد عينة الدراسة نحك إدارة األزمات
 .مدارس التعميـ العاـ بمدينة الرياض

كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم  ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي في دراستيا
كالمتكسط كالثانكم / بنيف س التعميـ العاـ داخؿ مدينة الرياض في المستكل االبتدائي كمديرات مدار 

ككانت عينة الدراسة عينة عشكائية طبقية تمثؿ ما نسبتو  ،( مديران كمديرة1397كبنات كالبالغ عددىـ )
يسية محاكر رئ ةكانت األداة المستخدمة ىي استبانة تشمؿ ثالثك  .% مف إجمالي مجتمع الدراسة50

مكانية المدرسة عمى إدارة األزمة  ،يقيس المحكر األكؿ مدل كجكد أزمات مدرسية كالثاني قدرة كا 
كالثالث احتكل عمى التصكرات المقترحة لتفعيؿ عممية إدارة األزمة  ،كمعكقات اإلدارة لألزمة المدرسية

 .المدرسية مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة

داءات البدنية بيف الطالب كانقطاع التيار الكيربائي ىي األكثر حدكثان كتكصمت الدراسة إلى أف االعت
أما األزمات األقؿ حدكثان ىي العمؿ  ،مما يزيد األزمات في مدارس البنيف عنيا في مدارس اإلناث

كقد تبيف أف مقكمات إدارة األزمات  ،ات الطالب عمى الييئة اإلدارية اإلرىابي كحيازة األسمحة كاعتداء
لكف لـ يمغي ىذا األمر كجكد بعض المعكقات  ،فر بدرجة عالية في مدارس التعميـ بمدينة الرياضتتكا
 ،كقد اقترح أفراد العينة كجكد صالحيات لممدرسة لمتصرؼ في كقت األزمات ،تبادؿ المعمكماتعدـ ك

  .كتقديـ مقترح إلدارة األزمات ،كتدريب قكل بشرية

 ( 2005دراسة عبد اهلل والعسيمي ) 

القدس المفتكحة  األزمات التي تتعرض ليا جامعة إلقاء الضكء عمى بعض التعرؼ إلى ىدفت الدراسة
 .2002/2003األقصى في الضفة الغربية لمعاـ الدراسي  في أثناء انتفاضة

أما مجتمع الدراسة فقد تككف مف جميع مديرم  ،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي في دراستيما
كالمساعديف اإلدارييف كاألكاديمييف في المناطؽ  ،كمديرم المراكز التعميمية ،يميةالمناطؽ التعم

كالمراكز، كمنسقي شؤكف الطمبة في جامعة القدس المفتكحة في الضفة الغربية كفي قطاع غػزة كالبػالغ 
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 ،ان كقد أرسمت أداة الدراسة إلييـ جميع ،( سنة27-62ممف تتراكح أعمارىـ بيف ) ( شخصان 53عددىـ )
كقد اشتممت عمى  ،كما استخدما االستبانة لمعرفة أىـ أسباب األزمات.( فقط42كبمغ عدد المستجيبيف )

  ،كالثقافية ،كالتعميمية ،سيةفكالن ،كاإلدارية ،كاالقتصادية ،األزمات السياسية :ستة محاكر ىي

نفسية  الناجمة عف أف أىـ األزمات كانت في الضغكط الالتي تكصمت ليا الدراسة مف أىـ النتائج 
االحتالؿ مثؿ القمؽ كاإلحباط كالممؿ كالحكاجز المتسببة في صعكبة التنقؿ كالحصار المقطع أكصاؿ 
رباؾ  الكطف كفقداف اإلحساس باألمف الذاتي كنقص المباني الالزمة الستيعاب التكسع في الفركع كا 

كقد كشفت الدراسة أف  ،ز كالتذكرالدكاـ الرسمي بسبب اإلخالء كمنع التجكؿ كانخفاض مستكل التركي
نظران لما يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف  ،االحتالؿ اإلسرائيمي سبب أساس كجكد األزمات كتفاقميا

 .إبادة

 ( 2004دراسة الشمراني ) 

ي في المممكة العامميف اإلدارييف في مؤسسات التعميـ الجامع كيفية إدارة إلىالتعرؼ ىدفت الدراسة 
كقد تككنت عينة الدراسة  ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي .كمعكقاتياألزمات كدية لالعربية السع

كقد استخدـ الباحث االستبانة  .فردان مف العامميف اإلدارييف في مؤسسات التعميـ الجامعي (866) مف
 .كأداة لدراستو

في التعامؿ مع األزمات استجابة العامميف اإلدارييف كانت بدرجة عالية كقد تكصمت الدراسة إلى أف 
 ،الكقاية ،االستعداد ،التعمـ :مف خالؿ اإلفادة مف عمميات المراحؿ الخمس مرتبة حسب أىميتيا

كقد  ،كاستجابة بدرجة متكسطة  بالسبة الكتشاؼ إشارات اإلنذار ،كاحتكاء األضرار ،استعادة النشاط
   .ة منخفضةتبيف أف التحكـ كالسيطرة عمى المعكقات التنظيمية كانت بدرج

كمف أىـ المعكقات التي ذكرتيا نتائج الدراسة ىي نقص الصالحيات لدل العامميف كتمركزىا بيد 
 .الرؤساء

تدريب العامميف اإلدارييف عمى اكتشاؼ إشارات اإلنذار لمتعامؿ مع األزمات  :كمف أىـ التكصيات
كالتركيز عمى  ،األزمات المحتمؿ حدكثيا مف خالؿ تشخيص المؤشرات التي تتنبأ باحتماؿ كقكع

  .المنيج الكقائي في التعامؿ مع األزمات لمحد مف المعكقات اإلنسانية كالتكنكلكجية
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 ( 2003)  دراسة الفزاوي

أنكاع األزمات التي تكاجو مديرم كمساعدم مديرم المدارس اإلعدادية  ىدفت الدراسة التعرؼ إلى
ككضع إجراءات مقترحة  ،إلدارتيا مف كجية نظرىـكاإلجراءات المستخدمة  ،كالثانكية بسمطنة عماف

كتألفت عينة الدراسة مف  ،حثة المنيج الكصفي في دراستياكقد استخدمت البا ،األزمات لتطكير إدارة
مف مساعدم مديرم  (230)مف مديرم المدارس اإلعدادية كالثانكية في سمطنة ُعماف ك (178)

فقرة  (66) تخدمة ىي االستبانة التي احتكت عمىة المسكانت األداك  ،المدارس اإلعدادية كالثانكية
لمعمميف كأزمات ذات عالقة با ،كأزمات طبيعية ،أزمات صحية :مكزعة في خمسة مجاالت ىي

جراءات مستخدمة إلدارة األزمات المدرسية كأزمات مرافؽ، ،كالطالب مف صدقيا تـ التأكد كقد  .كا 
 .كثباتيا

كاألزمات  ،كالمرافؽ ،كاألزمات الصحية ،ات بيف المعمميف كالطالبكقد تكصمت الدراسة إلى أف األزم
أما اإلجراءات  المستخدمة لدل  ،الطبيعية حصمت عمى تقدير متكسط عند معالجة البيانات إحصائيان 

كال تأثير مديرم المدارس اإلعدادية كالثانكية كمساعدييـ بسمطنة ُعماف  فقد كانت دكف المتكسطة 
 .لدراسية عمى النتائجلمجنس كالمرحمة ا

االىتماـ بإجراء دراسات اخرل حكؿ تطكير إدارة  :كقد قدمت الدراسة عددان مف المقترحات أىميا
األزمات  في مؤسسات تعميمية أخرل كجامعة السمطاف قابكس ككميات التربية مع األخذ في االعتبار 

 .متغيرات اخرل

 

 الدراسات األجنبية  2 .3 .2

 ) Yi – Hwa ,   2015)  دراسة

كغالبان  ،ىدفت الدراسة إلى تحميؿ إدارة األزمات المدرسية كاكتشاؼ الطرؽ التي تستخدـ لمكاجية األزمة
اعتمدت  ،طبقت ىذه الدراسة عمى نمكذج حياة أزمة ،التقميدية لمكاجية األزمة المعقدة ما تفشؿ الطرؽ 

 ،لناشة مف االستجابة لألزمة المدرسيةكالجكانب األساسية ا ،عمى الفكضى كالتعقيد في إدارة األزمات
كىي  ،((PK – 12 لجمع في أمريكا  ي كاحدة مف مدارس الغرب األكسطكقد  أجريت ىذ الدراسة ف



 
 

47 

 ،كقد تـ جمع البيانات بطريقة المقابالت ،البيانات بطريقة منيجية كتحميميادراسة حالة لجمع مزيج مف 
كانكا قد استخدمكا  ،زمة مف أعضاء مف غير الفريؽكمناقشة ) مجمكعة التركيز( كاستعراض خطة األ

 ،كطرح مكاضيع جديدة تـ استخداـ التحميؿ المقارف المستمر .كالترميزاالنتقائيةطريقة الترميز المفتكح 
 .كقد تـ مناقشة استراتيجيات لتعزيز الثقة

دراؾ كمعالجة األزمة كتشير النتائج إلى أف ) أ ( ديناميكية ) نمكذج دكرة حياة األزمة ( مفيد في إ
 ،كتعزيز التفاىـ القائـ إلدارة األزمة ،) ب ( ظيكر المركنة كالتعاكف كآلية التصحيح الذاتي  . المدرسية

   .كتطكير آلية لمناقشة نتائج كآثار األزمة

 ) Waters_ Johnson ,    2013دراسة ) 

كالنظر إلى دكرىـ  ،كتحديدىا التعرؼ عمى دكر مديرم المدارس في تعريؼ األزمةىدفت الدراسة إلى 
ما ىي االفتراضات كالمعتقدات  – 1 :كقد اشتممت  الدراسة عمى األسئمة التالية ،في األزمة المدرسية

ما ىي الحاالت  – 2خاصة فيما يتعمؽ بالمديريف ؟  ،كاألفكار التي تكجو كتخطط لألزمة كلإلجراءات
 ما ىك المتكقع مف المديريف أثناء األزمة ؟ – 3التي تجعؿ المديريف يعرفكف الحدث باألزمة ؟ 

كىي         ،إنشاء خطة إلدارة األزمات كتحميؿ النصكص :كقد استخدمت الدراسة مصدراف لمبيانات ىما
( كقد استخدمت لتحديد كيفية تعريؼ األزمة كاكتشاؼ    McKee , 2003)  طريقة لمتحميؿ طكرىا

جمع البيانات مف عينة تمثيمية مف مديرم المدارس االبتدائية كقد تـ  .تكجييية لسمكؾ المديريفمبادئ 
عمى األسئمة التي سمحت ليـ بالتكمـ عف تجاربيـ  ان مدير  (188)كقد استجاب  ،أمريكيتيففي كاليتيف 

 .الخاصة مع حاالت األزمات

مكظفييـ كأف معظميـ يعتقدكف أنيـ ك  ،كقد أشارت النتائج إلى أف المديريف عمى بينة مف خطط األزمة
كأف ممارساتيـ التي يتبعكنيا ليا  ،سكاء في المجتمع المحيط أك في مبنى المدرسة ،مييئيف لألزمات
 .كأف التسمسؿ اليرمي قد يتعطؿ أثناء األزمة كفي الحاالت الطارئة ،مكثكقية عالية

 ) Varma ,   2011)  دراسة

ة في جامعة كالية لكيزيانا بعد استقالة ىدفت الدراسة إلى دراسة حالة الستراتيجيات االستجابة لألزم
ككصفت  ،مدرب الفريؽ النسائي لكرة السمة كسط اتيامات بتصرفات غير مسؤكلة مع العبات سابقات
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عادة سمعتيا  الدراسة إدارة العالقات كالمفاكضات الممثمة لجيكد الجامعة في إدارة العالقات كا 
 .كصكرتيا

عمى الطمبة كالمدرسيف كزعت  خالؿ استبانة مع البيانات مفكج ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي
 .كاإلدارييف في الجامعة

كما  ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف السمعة الجيدة لمجامعة ساىمت في التقييـ اإليجابي إلدارة األزمات
ألطراؼ أشارت نتائج الدراسة إلى أف " التفاكض " لعب دكران ىامان في إدارة األزمة عندما لـ تقبؿ ا

 .المتصارعة المشاركة في حكار

  ) Dumitriu & Donia  ( 2009دراسة ،  

دارة المدرسة كاألجيزة الشرطية  ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاألسرة األدكار المنكطة  بالمدرسيف كا 
كالطالب نفسو في األزمة الناتجة عف حكادث إطالؽ النار المكجكدة في المدارس كالتعامؿ مع جذكرىا 

 .كقد تـ دراسة الحالة في المدرسة اإلعدادية في جزيرة مالفيناس التابعة لدكلة األرجنتيف  ،افعياكدك 

أما العينة فكانت مككنة مف  ،دراسة الحالة  ،ككانت األداة ،ك استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
 .طالبا 270طالب المدرسة اإلعدادية في جزيرة مالفيناس ككاف عددىـ 

 :صمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىمياكقد تك 

 إذ ليس مف اختصاص المدرسة ،ضركرة  قياـ الشرطة كأجيزة األمف المعنية بدكرىا في الحكادث 
العنؼ  غير أف إدارة المدرسة كمدرسييا كطالبيا يقكمكف بدكر ىاـ في كضع آلية الجتثاث ،متابعتيا

 .حداث مف ىذا النكع في المدارسمف المدارس ككضع سبؿ الكقاية لمنع أم أ

في  الحاالت   تشخيص  في  الصحية ت اكاإلدار   األمنية  ةكقد ركزت الدراسة عمي دكر األجيز  
  .كمعالجتيا بالتعاكف مع الجيات المختصة المدارس

              , Macneil & Tooping) 2007دراسة )

دارم المبني عمى البيانات( عمى األزمات ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر كجكد ) التخطيط اإل
كسبؿ الكقاية  ،في اسكتمندا (الطعف بالسكاكيف ،إطالؽ النار ،االكتئاب ،االنتحار) :المدرسية مثؿ
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كذلؾ بسبب تزايد األحداث المريرة كافتقار المديريف كالمستشاريف في المدارس إلى التدريب الذم  ،منيا
ذ القرارات المناسبة كالسريعة في ظؿ الظركؼ الحرجة الذم قد يككف يؤىميـ لمتدخؿ في األزمات  كاتخا

 .سببو )غياب المعمكمات أك ضعؼ المكارد المادية ( كالتركيز عمى أنشطة كقائية

البحكث كالدراسات التي  حيث اطمع عمى الكثير مف ،المكتبي الكثائقي كقد استخدـ الباحث المنيج
ككانت أداة البحث التي استخدميا ىي المكتبات  ،ت في األزماتتمت في جميع أنحاء العالـ التي بحث

 .كمكارد النت كالدراسات المنشكرة

كقد تكصؿ إلى أىمية كجكد التخطيط القائـ عمى أساس عممي مف قبؿ الكزارة القائمة عمى إجراء 
كأف ىناؾ  ،ؼكما تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ فاعمية لمكقاية مف االنتحار كاالكتئاب كالتكي ،البحكث

كضركرة  ،ضركرة الشتراؾ المؤسسات األىمية كالحككمية مف أجؿ حماية الطالب مف تمؾ األزمات
اإلبقاء عمى الخطط اإلدارية لألزمات المدرسية كأف نشر أخبار االنتحار في كسائؿ اإلعالـ يزيد مف 

 ..نسبة االنتحار

)      Barclay  , 200  (4   دراسة 

دكر اإلدارة المدرسية في إدارة األزمات كمدل استعداد كتعاكف اإلدارييف  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
كالعامميف في المدرسة لمكاجية األزمات المفاجئة بيدؼ التخفيؼ مف اآلثار المدمرة عمى الطمبة 

 .كالعامميف

كية في مدرسة ككلكمبيا الثان :كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراستو لمدرستيف ىما
 .كمدرسة دنبمي في اسكتمندا ،الكاليات المتحدة

كقد تكصؿ الباحث إلى أف التخطيط  ،األداة المستخدمة في الدراسة حيث كانت االستبانة كالمقابمة ىما
 ،كما أف كجكد فريؽ إلدارة األزمات ،اإلدارم في المدرستيف منع كقكع المدرستيف تحت تأثير األزمات 

أدل إلى التخفيؼ مف اآلثار المدمرة الناتجة عف األزمات سكاء لمطالب  ،قان كخطة طكارئ أعدت مسب
 .أك اإلدارييف في المدرستيف ،أك العامميف
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 ) Degnan & Bozeman ,   2011دراسة )   

ىدفت الدراسة إلى تصميـ كتطبيؽ برنامج محاكاة لمكاقع باستخداـ الحاسب اآللي لمتدريب عمى إدارة 
اعدة المديريف كالمعمميف عمى الفيـ األفضؿ لمتفاعالت التي تقع أثناء كقكع األزمات مف أجؿ مس

 .األزمة في إحدل المدارس المتكسطة في أمريكا

 ،كقد اعُتمدت المقابمة كأداة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،)الحمقي( كقد استخدـ الباحثاف المنيج األنثكجرافي
 .اتكذلؾ لتحديد االحتياجات التدريبية لفريؽ األزم

كاستطاع الباحثاف الكصكؿ إلى أف ىناؾ برنامج )باستخداـ الحاسب اآللي ( لمتدريب عمى إدارة 
مرحمة ما قبؿ التدريب لتحديد االحتياجات لفريؽ األزمة كمرحمة  :كىك عمى خمس مراحؿ ،األزمات

حمة تطبيؽ كمر  ،كمرحمة التصميـ كبناء السيناريكىات  التي تتناكؿ مكاقؼ األزمة كمات،جمع المعم
كمرحمة  ،كتطبيؽ المديريكف كالمعممكف حكؿ البرنامج ،المحاكاة بتكضيح إجراء تدريبات المحاكاة

 .بمعرفة آراء المديريف كالمعمميف حكؿ البرنامجالتغذية الراجعة 

كقد بينت الدراسة أف أفراد عينة الدراسة يركف أف التدريب عمى إدارة األزمات باستخداـ أسمكب 
 .بكاسطة الحاسب اآللي لو منافع فكرية كأخرل بعيدة المدل المحاكاة 

)   Orifci ,   2000 ) دراسة  

 ،حريؽ في مدرسة في نيكيكرؾأزمة دكر مديرم المدارس أثناء حدكث  ىدفت الدراسة إلى تكضيح
أزمة العنؼ كتيديد  :مثؿ ،كتقديـ خطكات متكازنة كعممية فيما يخص إدارة األزمات داخؿ المدارس

كذلؾ مف خالؿ تشكيؿ فرؽ لمكاجية األزمات  ،كالعمؿ عمى منع حدكث تمؾ األزمات ،ألمف المدرسيا
كالتنسيؽ مع  ،كالتدرب عمى ذلؾ ،كتحديد أدكار الشخصيات الرئيسية التي ستكاجو تمؾ األزمات
كصفي كقد استخدـ الباحث المنيج ال.الشرطة كالجيات ذات العالقة لمتعاكف أثناء حدكث تمؾ األزمات

كالمقابمة مف أجؿ جمع المعمكمات  ،كقد كانت األداة المستخدمة ىي االستبانة .كالميداني  ،التحميمي
كاستطاع الباحث الكصكؿ إلى أنو مف الضركرم كضع خطة فعالة إلدارة األزمات كتكضيح .كالبيانات

كما أكدت  ،كاجيتياالدكر الميـ كالخاص بسير المدرسة أثناء حدكث األزمات حتى تستطيع المدرسة م
كمراعاة احتياجات الطالب  كالعامميف  ،عمى ضركرة اتخاذ مدير المدرسة إجراءات السالمة كاألمف

   .بالمدرسة
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 التعقيب عمى الدراسات  4 .2

مف أجؿ الكقكؼ عمى ما  ،لقد حاكلت الباحثة اإلطالع عمى الدراسات ذات الصمة بمكضكع البحث
 ،النتائج التي تكصؿ ليا الباحثكف الذيف سبقكىا في البحث بالمكضكعكالتعرؼ عمى  ،يحدث بالميداف

في مجريات فقد كضع أرضية صمبة لمكقكؼ عمييا كالمقارنة معيا  ،كقد كاف ىذا األمر مفيدان جدان 
كقد استطاعت الباحثة اإلطالع عمى التطكر اإلدارم في مجاؿ إدارة  ،فيما بعد(كنتائج ىذا البحث )

  .ؼ عمى طريقة معالجة ىؤالء الباحثيف لمكضكع إدارة األزماتكالتعر  ،األزمات

كلكف األداة كانت االستبانة  ،لمعمؿ ف تناكلكا المنيج الكصفيكقد خمصت الباحثة إلى أف معظـ الباحثي
 .في معظـ الحاالت كالمقابمة في بعضيا

ط المسبؽ ليا ) خاصة كقد أكدت جميع الدراسات عمى ضركرة االستعداد  الدائـ لألزمات بؿ كالتخطي
كقد كاف ىناؾ نمط تقميدم في التعامؿ مع  ،التخطيط االستراتيجي( كالتدرب عمى كقكعيا في أم لحظة

 .كلكنو قميؿ في البمداف العربية ،كنمط اعتمد األسمكب العممي ،األزمات كرد فعؿ

ـ استعداد اإلدارييف ىي عد ،الحظت الباحثة أف مف أىـ نتائج الدراسات السابقة ،كبشكؿ نسبي ،كلكف
  .خكؼ مف معالجتيا أك كجكد ،أحيانان  تأىيميـ كضعؼ ،لمدارس لمتعامؿ مع األزماتفي ا

ما أ ،مكضكع إدارة األزمات في المدارس الحككمية بشكؿ كبير المتنكعةلقد تناكلت الدراسات العربية 
 دؿ عمى عدـ كفايةاألمر الذم ي ،المدارس الحككمية المدارس الخاصة فقد كاف حظيا أقؿ مف

رتأت كعميو فقد ا ،بشكؿ أكسعكالحاجة إلى تناكؿ المدارس الخاصة بالبحث كالدراسة  ،الدراسات السابقة
لمكقكؼ عمى تجاربيا كخبرتيا في المكضكع قيد  ،الباحثة تناكؿ ىذه الفئة غير الصغيرة في فمسطيف

  .الدراسة

عداد فقراتيا بصكرة  ءبناالباحثة أيضان مف الدراسات السابقة في  تدكاستفا أداة الدراسة ) االستبانة ( كا 
  قارنة نتائجيا مع نتائج الدراسةكم ،مناسبة
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 الفصل الثالث 

جراءاتمنيجية الدراسة و    ياا 

مف خالؿ  ،لمستخدـممنيج العممي اعرضان لمخطكات كالمراحؿ كفقان لمف الدراسة ىذا الفصؿ  لقد تضمف
لألداة المستخدمة كىي) االستبانة(   ان ككصف ،ككيفية اختيار العينة ،الدراسةنة مجتمع الدراسة كعيتحديد 

بيؽ تـ عرض إجراءات تطكما  ،المستقمة كمتغيراتيا ،ية التأكد مف صدقيا كثباتيامع تكضيح كيف
التي استخدمت في تحميؿ البيانات المتعمقة باستجابة أفراد العينة عمى كالمعالجة اإلحصائية  ،الدراسة

 .أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا

    منيج الدراسة  1 .3

كىك المنيج الذم ييدؼ إلى كصؼ خصائص الظاىرة كجمع  ،الباحثة المنيج الكصفي اتبعت
ـ طبيعة كأىداؼ الدراسة تـ استخداـ ىذا المنيج ألنو يالئ فقد ،معمكمات عنيا في الكقت الحاضر

    .ي جمع المعمكماتسة الميدانية فمعتمدان عمى أسمكب الدرا

 مجتمع الدراسة   2 .3

بيت  ميف في المدارس الخاصة في محافظتيمالعا دراسة مف جميع المديريف  كالمعمميفتككف مجتمع ال
ففي  ،( معممان 1950ك) ،( مديران 92منيـ ) ،( فردان 2042كالبالغ عددىـ ) ،كالبيرة "راـ اهلل ك"  لحـ

كما يبينو الجدكؿ كمعممة  ان معمم (672)ك  ،كمديرة ان مدير  (39) محافظة بيت لحـ فقد بمغ عددىـ
 (39) مكزعيف عمى ،2015/  2014الدراسي معاـ ل ،معممان  (156)معممة ك (516)منيـ  ،(1.3)

   (1.3كما يبينو الممحؽ رقـ )مدرسة خاصة 
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منيـ  ،كمعممة ان معمم (1278)ك  ،كمديرة ان مدير  (53) بمغ عددىـ" البيرة  ـ اهلل ك في محافظة " راك 
مدرسة خاصة  (53)مكزعيف عمى  ،2015/  2014لمعاـ الدراسي  ،معممان  (317)ك ،معممة (961)

 .( 2015 ،)كزارة التربية كالتعميـ  ( 2محافظة كما يكضحو الممحؽ رقـ )الفي 

  .( تكزيع أفراد المجتمع كفقان لممحافظة كالمسمى الكظيفي1 .3كيبيف الجدكؿ ) 

   المحافظة كالمسمى الكظيفي  حسب مع الدراسة تكزيع أفراد مجت  (  1 .3الجدكؿ ) 

  البيرة –محافظة راـ اهلل  محافظة بيت لحـ المجمكع
 معمـ 1278 672 1950

 مدير 53 39 92
 المجمكع  1331 711 2042

 

 عينة الدراسة    3 .3

مجتمع ل  حقيقيان تمثيالن  ممثميف ككنكابحيث ي ،طبقية بطريقة عشكائيةتـ اختيار أفراد عينة الدراسة 
  ،ف في المدارس الخاصة في محافظةيكذلؾ بعد الحصكؿ عمى قكائـ بأعداد المديريف كالمعمم ،الدراسة

 ،شخصان ( 82)المحافظتيف  المديريف في مف المختارةكبمغ حجـ العينة  ،البيرة " ك"راـ اهلل ك   بيت لحـ
مف المعمميف في المحافظتيف  كبمغ حجـ العينة المختارة ،% مف حجـ مجتمع الدراسة 90أم ما نسبتو 

كقد استجاب  .(2.3كما يبينو الجدكؿ رقـ ) ،الدراسة% مف حجـ مجتمع 10أم ما نسبتو  ،(198) 
كىـ مف تـ تحميؿ  ،( معممان كمعممة198ك) ( مديران كمديرة 79منيـ ) ،( شخصان 277) مف أفراد العينة

 :إحصائيان  استجاباتيـ 

 المحافظة كالمسمى الكظيفيحسب (  تكزيع أفراد عينة الدراسة 2 .3ؿ )الجدك 

  البيرةمحافظة راـ اهلل ك  محافظة بيت لحـ المجمكع
 معمـ 128 70 198
 مدير 47 35 82

 المجمكع 175 105 280
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 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 4 .3

% لبيت 37.5لمحافظة كيظير أف نسبة ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ا3.3يبيف الجدكؿ )
% 68.2% لمذككر، كنسبة 31.8كيبيف متغير الجنس اف نسبة  .% لراـ اهلل كالبيرة62.5لحـ، كنسبة 

% 66.1كنسبة  ،أدنى مف بكالكريس% 9.4العممي أف نسبة  كيبيف متغير المؤىؿ .لإلناث
% 17.3نسبة  أف نكات العمؿس كيبيف متغير عدد .% أعمى مف بكالكريس24.5كنسبة  ،لكريكسبكا

 .سنكات 10% ألكثر مف 50.9كنسبة  ،سنكات 10-5% مف 31.8كنسبة  ،سنكات 5ألقؿ مف 
 .% لممعمميف71.5كنسبة  ،% لممديريف28.5كيبيف متغير المسمى الكظيفي أف نسبة 

 .الدراسة(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 3.3جدكؿ )

 سبة المئويةالن العدد المستوى المتغير

 37.5 104 بيت لحـ المحافظة

 62.5 173 راـ اهلل كالبيرة

 31.8 88 ذكر الجنس

 68.2 189 أنثى

 9.4 26 أدنى مف بكالكريس المؤىل العممي

 66.1 183 بكالكريكس

 24.5 68 أعمى مف بكالكريس

 17.3 48 سنكات 5أقؿ مف  سنوات العمل  عدد

 31.8 88 سنكات 10-5مف 

 50.9 141 سنكات 10أكثر مف 

 28.5 79 مدير المسمى الوظيفي

 71.5 198 معمـ
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   أداة الدراسة 5 .3

لخاصة في في المدارس ا األزمات كاقع إدارة الباحثة بإعداد استبانة بغرض الكشؼ عف تمقا
كالدراسات عتماد عمى األدب النظرم تـ تصميـ االستبانة باالك  ،البيرةكراـ اهلل ك بيت لحـ  محافظتي

                                                                     .كاالستفادة مف آراء المحكميف كالمختصيف في المجاؿ ،السابقة كاألبحاث ذات العالقة بالمكضكع
                                                                                      :ثالثة أقساـ ىياألداة مف  تتككنكقد 

                             ،كىي ) الجنس ،تضمف المعمكمات المتعمقة بالبيانات الشخصية الخاصة بالمبحكثيف :األول القسم
 كالمحافظة( ،كالمسمى الكظيفي ،سنكات العمؿعدد ك  ،كالمؤىؿ العممي

إدارة األزمات في المدارس الخاصة في  كاقع تناكلت ف فقرةيتضمف سبع كأربعي :الثاني القسم
 :ىي مجاالت ةتدكر حكؿ ثالث ،البيرةك كراـ اهلل بيت لحـ  ظتيمحاف

 تناكؿ كاقع إدارة األزمات قبؿ كقكعيا  :المجاؿ األكؿ                 

 تناكؿ كاقع إدارة األزمات أثناء كقكعيا  :المجاؿ الثاني                 

 تناكؿ كاقع إدارة األزمات بعد االنتياء منيا  :جاؿ الثالثالم                 

 تـقد ك  .األزماتكجية نظر المستجيب في أسباب حدكث  حكؿ سؤاالن مفتكحان  يتضمف :القسم الثالث  
مكافؽ  كىك ،الثاني مف االستبانة كفؽ تدرج ) ليكرت ( الخماسيتحديد االستجابة عمى فقرات القسـ 

 1 ،2 ،3 ،4 ،5كأعطيت الدرجات الرقمية  ،كغير مكافؽ بشدة ،كغير مكافؽ ،كمحايد ،كمكافؽ ،بشدة
     .عمى الترتيب لمفقرات السمبية 5 ،4 ،3 ،2 ،1كالدرجات الرقمية   ،عمى الترتيب لمفقرات االيجابية

 .( االستبانة في صكرتيا األكلية3الممحؽ رقـ )كيبيف 

 صدق أداة الدراسة  6 .3

مف خالؿ صدؽ  التحقؽ مف صدقياـ ت ،كمراجعتيا مع المشرؼبصكرتيا األكلية تصميـ االستبانة بعد 
حيث تـ عرض االستبانة عمى تسعة محكميف مف حممة الدكتكراة في اإلدارة التربكية  ،المحكميف

كلدييـ خبرة في المجاؿ األكاديمي  ،كاألردنيةيعممكف في مجاؿ التدريس في الجامعات الفمسطينية 
لمجاالت  كمناسبتياكسالمتيا المغكية الفقرات  كضكحإلبداء الرأم حكؿ مدل  ،(4)الممحؽ رقـ 

 ،كحذؼ الفقرات غير المناسبة ،كاختيار الفقرات المناسبةكمدل شمكليا لمجانب المدركس  ،الدراسة
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التي أشار (  5) الممحؽ رقـ التعديالت كتـ األخذ ب ،ؿ صدؽ محتكل األداةككانت آراء المحكميف تمث
 ،ناء االستبانة بصكرتيا النيائيةكبعد إجراء التعديالت تـ ب ،عمى األقؿ% مف المحكميف 80 إلييا

مكزعة عمى مجاالت أداة الدراسة  ،كما ىك مبيف في المالحؽ ،فقرة (47)كأصبحت مككنة مف 
 :كالتالي

ستبانة لفقرات االمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف 
عمى أف ىذا كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة كيدؿ  ،مع الدرجة الكمية لألداة

 ذلؾ يبيف  (4. 3)كالجدكؿ  .قراتىناؾ اتساؽ داخمي بيف الف

كاقع ( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )  :(4.3جدكؿ )
 البيرةي محافظتي بيت لحـ " كراـ اهلل ك المدارس الخاصة ف إدارة األزمات في

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.643
**

 00000 17 0.610
**

 00000 33 0.552
**

 00000 

2 0.690
**

 00000 18 0.531
**

 00000 34 0.716
**

 00000 

3 0.700
**

 00000 19 0.660
**

 00000 35 0.690
**

 00000 

4 0.675
**

 00000 20 0.648
**

 00000 36 0.523
**

 00000 

5 0.735
**

 00000 21 0.546
**

 00000 37 0.571
**

 00000 

6 0.734
**

 00000 22 0.738
**

 00000 38 0.689
**

 00000 

7 0.745
**

 00000 23 0.708
**

 00000 39 0.761
**

 00000 

8 0.638
**

 00000 24 0.628
**

 00000 40 0.714
**

 00000 

9 0.741
**

 00000 25 0.606
**

 00000 41 0.726
**

 00000 

10 0.732
**

 00000 26 0.764
**

 00000 42 0.647
**

 00000 

11 0.695
**

 00000 27 0.707
**

 00000 43 0.772
**

 00000 

12 0.690
**

 00000 28 0.744
**

 00000 44 0.671
**

 00000 

13 0.661
**

 00000 29 0.656
**

 00000 45 0.640
**

 00000 

14 0.642
**

 00000 30 0.665
**

 00000 46 0.676
**

 00000 

15 0.617
**

 00000 31 0.620
**

 00000 47 0.711
**

 00000 

16 0.667
**

 00000 32 0.668
**

 00000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ثبات أداة الدراسة  7 .3

 ،(كركنباخ الفا)حسب معادلة الثبات  اتثبالمف خالؿ حساب  ،التحقؽ مف ثبات األداةب قامت الباحثة
عامؿ الثبات لممجاالت بيف بينما تراكحت قيـ م ،(0.969)لألداة مدرجة الكمية معدؿ الثبات ل ككاف

كالجدكؿ  .بأغراض الدراسة ت يفياألداة بثباتمتع  كىذه النتيجة تشير الى .(0.947( ك )0.871)
 .يبيف معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية (5.3)

 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت(: 5.3جدكؿ )

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 0.947 17 كاقع إدارة األزمات قبؿ كقكعيا

 0.871 13 كاقع إدارة األزمات أثناء كقكعيا

 0.942 17 كقكعيا كاقع إدارة األزمات بعد

 0.969  الدرجة الكمية

 

 إجراءات تطبيق الدراسة  8 .3

ختيار عينة اك  ،بالتأكد مف حجـ المجتمعاحثة الب قامت ،كثباتياأداة الدراسة  عد التأكد مف صدؽب
كالحصكؿ عمى مكافقة الجيات المعنية كالحصكؿ عمى تسييؿ ميمة أيضان )الممحؽ  ،احتمالية ممثمة

انات عد أف اكتممت عممية تجميع االستبكب ،عمى جميع أفراد عينة الدراسة زيع االستباناتتك ك ( 6رقـ 
انات المستردة ف عدد االستبتبيف لمباحثة أ ،مف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة

م أف نسبة أ ،(280مف مجمكع )( استبانو 277ة كالتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي ىك )الصالح
 .%99انات الصالحة االستب
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 متغيرات الدراسة  9 .3

 :الدراسة عمى المتغيرات اآلتية اشتممت

 المتغيرات المستقمة  : أوالً 

  الجنس  .1
، أكثر مف سنكات 10-5مف  ،مستكيات )أقؿ مف خمس سنكات ةثالث : كلوسنكات العمؿعدد  .2

 (سنكات 10
 معمـ (  ،كلو مستكياف )مدير  :المسمى الكظيفي  .3
 أعمى مف بكالكريس(  ،بكالكريس ،مف بكالكريس يات )أدنىكلو ثالثة مستك  :عمميالمؤىؿ ال .4
  ("البيرة راـ اهلل ك "  ك ،مستكياف ) بيت لحـ كلو  :المحافظة  .5

  المتغير التابع :ثانياً 

البيرة "  لكاقع إدارة راـ اهلل ك محافظتي بيت لحـ  ك" تقديرات مديرم كمعممي المدارس الخاصة في 
 .ي مدارسيـفاألزمات 

 

 المعالجة اإلحصائية  10 .3

قد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة ل
كجرل استخداـ  ،كالتكرارات  كالنسب المئكية ،سؤاؿ الدراسة الرئيسي لإلجابة عف مف فقرات االستبانة

 One Wayالتبايف األحادم ) كتحميؿ ،5ك  2ك  1رضية لفحص الف (t- test)  اختبار )ت(
ANOVA)  معادلة الثبات كركنباخ ألفا لحساب  كمعامؿ ارتباط بيرسكف ،4ك  3لفحص الفرضية

(Cronbach Alpha)،  لمعمكـ االجتماعية اإلحصائية  ةالرزمبرنامج كذلؾ باستخداـ(SPSS) 
(Statistical Package For Social Sciences). 
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  :الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

تـ  ،كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصةحكؿ كممخصيا  لنتائج الدراسة تضمف ىذا الفصؿ عرضان 
 3تقسيـ المدل بيف أعمى متكسط حسابي محتمؿ لالستجابات كأدنى متكسط حسابي محتمؿ ليا عمى 

كيككف  ،فأعمى( 3.68متكسط الحسابي بيف )إذا تراكحت قيمة ال جيداً  بحيث يككف الكاقع ،مستكيات
إذا  ضعيفاً كيككف الكاقع  (3.67) –( 2.34إذا تراكحت قيمة المتكسط الحسابي بيف ) مقبوالً الكاقع 

 .(1.4كما يبيف الجدكؿ ) ،كأدنى( 2.33بمغت قيمة المتكسط الحسابي )

 

 مقياس كاقع إدارة األزمات حسب المتكسط الحسابي :(1.4جدكؿ )

 الحسابي المتوسط  الواقع

 فأقؿ 2.33 ضعيؼ

 3.67-2.34 مقبكؿ

 فأعمى 3.68 جيد
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  :نتائج أسئمة الدراسة 1.4

  :السؤال األولنتائج   1.1.4

البيرة " من وجية رس الخاصة في محافظتي بيت لحم و" رام اهلل و واقع إدارة األزمات في المداما 
 ؟  نظر مديرييا ومعممييا

 
ؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات لإلجابة عف ىذا الس
كتـ عرضيا كفقان لمجاالتيا كالدرجة الكمية كما يبيف ذلؾ  ،مى فقرات االستبانةأفراد عينة الدراسة ع

 (.2.4الجدكؿ رقـ )

عمى أداة ينة الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ع :(2.4جدكؿ )
 مرتبة تنازليان األداة كالدرجة الكمية لمجاالت الدراسة كفقان 

ترتيب 
المتوسط  المجال رقم الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الواقع

 جيد 0.55 4.17 كاقع إدارة األزمات بعد كقكعيا 3 1

 جيد 0.61 4.02 كاقع إدارة األزمات قبؿ كقكعيا 1 2

 جيد 0.52 4.01 اقع إدارة األزمات أثناء كقكعياك  2 3

 جيد 0.52 4.07 الدرجة الكمية             

 

رس الخاصة في محافظتي بيت لحـ ك" راـ كاقع إدارة األزمات في المدا سابؽ أفيالحظ مف الجدكؿ ال
كلممجاالت الفرعية  "جيد" عمى الدرجة الكميةجاء بمستكل البيرة " مف كجية نظر مديرييا كمعممييا اهلل ك 

بينما بمغت المتكسطات الحسابية ( 4.07) لدرجة الكميةإذ بمغ  المتكسط الحسابي عمى ا ،الثالثة
ثـ كاقع إدارة األزمات أثناء  ،ثـ كاقع إدارة األزمات قبؿ كقكعيا ،لمجاؿ كاقع إدارة األزمات بعد كقكعيا

 .ب( عمى التكالي كالترتي4.01( ك)4.01) ( ك4.17) كقكعيا



 
 

61 

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
الجدكؿ رقـ   كذلؾ كما يبيف .مجاؿ كاقع إدارة األزمات قبؿ كقكعيا فقرات االستبانة التي تعبر عف

(3.4). 

ت أفراد عينة الدراسة لمجاؿ كاقع المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابا :(3.4جدكؿ )
 إدارة األزمات قبؿ كقكعيا مرتبة تنازليان 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
 الفقرة

المتوس الفقرات
ط 

الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري

 الواقع

 جيد 0.755 4.31 التعاكف بيف العامميف إلدارة األزمات 10 1

 جيد 0.706 4.18 بناء قاعدة بيانات كمعمكمات جيدة عف المدرسة  17 2

 جيد 0.843 4.17 تقديـ الدعـ الالـز لفريؽ األزمة مف قبؿ العامميف 3 3

 جيد 0.774 4.08 تحديد المخاطر المحتممة مف البيئة المحيطة لممدرسة 13 4

 جيد 0.748 4.08 عمؿ حمالت تكعكية عمى احتمالية كقكع األزمات  14 5

 جيد 0.910 4.05 تأىيؿ فريؽ مختص لمتعامؿ مع األزمات  2 6

 جيد 0.777 4.04 تحديد كسائؿ االتصاؿ بدقة 16 7

 جيد 0.763 4.03 اعتماد نظاـ رقابة فاعؿ عمى جميع األنشطة في المدرسة  15 8

 جيد 0.794 4.00 عقد اجتماعات دكرية لمتعامؿ مع األزمات المحتممة 8 9

 جيد 0.917 3.98 ماتكضع خطة استراتيجية بعيدة المدل لممدرسة إلدارة األز  4 10

 جيد 0.857 3.97 تكفير البرامج التدريبية المناسبةإلدارة األزمات  9 11

 جيد 0.817 3.95 رصد جميع اإلمكانات لمتعامؿ مع األزمات 7 12

 جيد 0.843 3.94 كضع خطط تفصيمية فاعمة لمكاجية األزمات 5 13

 جيد 0.832 3.94 داؼ كمما دعت الحاجةمراعاة المركنة في الخطة بشكؿ يكفؿ تغيير األى 6 14

 جيد 0.791 3.94 فحص األسباب المحتممة لحدكث األزمة لمحد مف تداعياتيا  12 15

 جيد 1.072 3.90 رصد مؤشرات اإلنذار المبكر لحدكث أزمات  1 16

 جيد 0.826 3.76 إجراء فحص دكرم إلجراءات إدارة األزمات قبؿ كقكعيا  11 17

 جيد 0.61 4.02 ةالدرجة الكمي 
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 4.02) عينة الدراسة عمى مجاؿ كاقع إدارة األزمات قبؿ كقكعيا أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية

  جاء بدرجة قبؿ كقكعيا   األزمات ة إدار  ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ كاقع 0.61كانحراؼ معيارم )
 .جيدة

كحصمت الفقرة "  .جيدةبدرجة أف جميع الفقرات جاءت ( 3.4ا كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )كم
كيمييا فقرة " بناء قاعدة  ،(4.31التعاكف بيف العامميف إلدارة األزمات " عمى أعمى متكسط حسابي )

كحصمت الفقرة إجراء فحص دكرم  .(4.18كسط حسابي )بيانات كمعمكمات جيدة عف المدرسة " بمت
يمييا الفقرة رصد مؤشرات  ،(3.76إلجراءات إدارة األزمات قبؿ كقكعيا " عمى أقؿ متكسط حسابي )

 .(3.90اإلنذار المبكر لحدكث أزمات " بمتكسط حسابي )

ابات أفراد عينة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجأيضان كقامت الباحثة 
كذلؾ كما يبيف  .مجاؿ كاقع إدارة األزمات أثناء كقكعيا الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف

 .(4.4الجدكؿ رقـ )
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كاقع إدارة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل :(4.4جدكؿ )
 مرتبة تنازليان األزمات أثناء كقكعيا 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الواقع

 جيد 0.757 4.30 تقديـ كافة المعمكمات لفريؽ األزمة  3 1

 جيد 0.833 4.29 تبميغ جميع أعضاء فريؽ إدارة األزمة بيا  2 2

 جيد 0.905 4.28 االبتعاد عف إلقاء المـك عمى اآلخريف 1 3

 جيد 0.737 4.25 يؽ بيف الجميع عند حدكث األزمةالتنس 7 4

 جيد 0.735 4.22 االتصاؿ بالجيات المختصة التخاذ التدابير الالزمة   8 5

 جيد 0.764 4.12 تحديد المياـ التنفيذية لمجميع عند حدكث األزمة  6 6

 جيد 0.817 4.12 التقميؿ مف اآلثار السمبية لألزمة عند كقكعيا  13 7

 جيد 0.690 4.08 متابعة المستمرة لتداعيات األزمةال 11 8

 جيد 0.749 4.01 تشخيص جكانب األزمة بشكؿ كاضح  10 9

تفعيؿ خطة األزمة فكران مع مراعاة المستجدات التي لـ   5 10
 تتضمنيا الخطة

 جيد 0.805 3.94

 جيد 0.877 3.88 إعالـ المجتمع المدرسي بالمعطيات المتعمقة باألزمة  4 11

 جيد 0.867 3.83 اتخاذ القرارات السريعة الفعالة في ضكء الشركط الضاغطة  12 12

 مقبول 1.217 2.86 التكتـ عمى األزمة  9 13

 جيد 0.52 4.01 الدرجة الكمية 
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 4.01) سة عمى مجاؿ كاقع إدارة األزمات أثناء كقكعيا أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكميةعينة الدرا

 .ات أثناء كقكعيا جاء جيد( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ كاقع إدارة األزم0.52كانحراؼ معيارم )

 

ة بدرججيدة كفقرة كاحدة جاءت بدرجة جاءت  رة( فق12( أف )4.4تشير النتائج في الجدكؿ رقـ )ا كم
 ،(4.30كحصمت الفقرة " تقديـ كافة المعمكمات لفريؽ األزمة " عمى أعمى متكسط حسابي ) .مقبكلة

كحصمت الفقرة "  .(4.29" بمتكسط حسابي ) يمييا فقرة " تبميغ جميع أعضاء فريؽ إدارة األزمة بيا
ت السريعة الفعالة في يمييا الفقرة " اتخاذ القرارا ،(2.86التكتـ عمى األزمة " عمى أقؿ متكسط حسابي )
 .(3.83ضكء الشركط الضاغطة " بمتكسط حسابي )

 

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة أيضان 
. كذلؾ كما يبيف الجدكؿ كؿ مجاؿ كاقع إدارة األزمات بعد كقكعيا عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف

 (.5.4)رقـ 
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كاقع إدارة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة في  :(5.4جدكؿ )
 مرتبة تنازليان األزمات بعد كقكعيا 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الواقع

 جيد 0.703 4.44 تحديد األسباب التي أدت إلى كقكع األزمة 1 1

 جيد 0.738 4.32 معالجة العكامؿ الرئيسية المسببة لألزمة 2 2

 جيد 0.706 4.31 استخالص العبر المستفادة مف األزمة  5 3

 جيد 0.736 4.25 حصر الخسائر الناجمة عف األزمة  3 4

 جيد 0.864 4.25 محاسبة األطراؼ المسببة لألزمة 6 5

 جيد 0.701 4.25 السمبية لممدرسة بعد األزمة إصالح الصكرة الذىنية  12 6

 جيد 0.708 4.21 تحسيف األداء لمنعو مف االستمرار في التراجع  13 7

 جيد 0.782 4.19 التكثيؽ الدقيؽ لممجريات 7 8

 جيد 0.748 4.18 تقييـ كؿ ما جرل مف أحداث في األزمة 17 9

 جيد 0.733 4.16 التركيز عمى االستفادة مف تجارب ناجحة 16 10

 جيد 0.800 4.09 تشجيع اإلبداع في إدارة األزمة   10 11

 جيد 0.845 4.06 تنظيـ العمؿ بصكرة تقمؿ مف الضغكط  11 12

 جيد 0.839 4.05 مكاكبة التطكرات العممية لالستفادة مف التكنكلكجيا في إدارة األزمة  14 13

 جيد 0.714 4.04 قياس اإلنجازات  المستفادة مف األزمة  8 14

 جيد 0.736 4.04 تحديث خطة إدارة األزمة 9 15

 جيد 0.814 3.99 تحديد المياـ التي تمت بصكرة صحيحة أك خاطئة في مكاجية األزمة 4 16

 جيد 0.808 3.99 كضع برامج لمتربية األمانية كإجراء كقائي 15 17

 جيد 0.56 4.17 الدرجة الكمية 
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م يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذ
( 4.17) عينة الدراسة عمى مجاؿ كاقع إدارة األزمات بعد كقكعيا أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية

 .زمات بعد كقكعيا جاء جيدان ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ كاقع إدارة األ0.56كانحراؼ معيارم )

 

كحصمت الفقرة " تحديد  .جيدةبدرجة أف جميع الفقرات جاءت ( 5.4تائج في الجدكؿ رقـ )تشير النا كم
يمييا فقرة " معالجة العكامؿ  ،(4.44األسباب التي أدت إلى كقكع األزمة " عمى أعمى متكسط حسابي )

نية كحصمت الفقرة " كضع برامج لمتربية األما .(4.32الرئيسية المسببة لألزمة " بمتكسط حسابي )
كإجراء كقائي " كالفقرة " تحديد المياـ التي تمت بصكرة صحيحة أك خاطئة في مكاجية األزمة " عمى 

يمييا الفقرة " تحديث خطة إدارة األزمة " كالفقرة " قياس اإلنجازات   ،(3.99أقؿ متكسط حسابي )
 .(4.04المستفادة مف األزمة " بمتكسط حسابي )

 

 :الثاني نتائج السؤال  2.1.4

 

 ما األسباب التي أدت لحدوث أزمات في المدرسة من وجية نظر مديرييا ومعممييا ؟

ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ إجابات أفراد عينة الدراسة عف السؤاؿ كحساب التكرارات  لإلجابة عف
ذلؾ ك  .ألسباب التي أدت لحدكث أزمات في المدرسة مف كجية نظر مديرييا كمعمميياكالنسب المئكية ل

 .(6.4كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ )
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األعداد كالنسب المؤية الستجابات أفراد عينة الدراسة لألسباب التي أدت لحدكث  :(6.4جدكؿ )
 أزمات في المدرسة مف كجية نظر مديرييا كمعممييا مرتبة تنازليان 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
 الفقرة

النسبة  العدد األسباب
 المؤية

 10.8 30 ة كمكقعيابيئة المدرس 1 1

 7.9 22 كثرة األخطاء اإلدارية إلدارة المدرسة 8 2

 7.9 22 الفجكة بيف اإلدارة كالمعمميف كالطمبة 10 3

 7.2 20 عدـ تكقع حدكث مثؿ ىذه األزمات في المدرسة 4 4

االنفتاح السمبي غير الكاضح عمى التكنكلكجيا كخاصة االتصاالت مما يؤدم إلى  2 5
 لدل الطمبة مشاكؿالعديد ال

 18 
6.5 

 6.5 18 عدـ اىتماـ المعمميف لممياـ المطمكبة منيـ في العمؿ 6 6

تدني مستكل الكعي مف قبؿ األشخاص الذيف سببكا األزمة )كنكعية كعدد الطمبة  3 7
 في المدرسة(

15 
5.4 

 5.4 15 عدـ كجكد ككادر كاعية التخاذ القرارات أثناء األزمات 7 8

 5.4 15 اللتزاـ بالقكانيف كاألنظمة المتبعة في المدرسةعدـ ا 11 9

 5.1 14 عدـ متابعة األزمات بالشكؿ الصحيح بعد حدكثيا 9 10

 5.1 14 عدـ كجكد خطط كاضحة عند حدكث ىذه األزمات 13 11

 5.1 14 الكضع االقتصادم السيء ألىالي الطمبة كالمعمميف  15 12

 4.7 13 ي المكاف المناسبعدـ كجكد الشخص المناسب ف 14 13

 4.3 12 صعكبة اتخاذ القرارات الالزمة في كقت قصير 5 14

 4.3 12 عدـ كجكد تعاكف بيف المدرسة كأىالي الطمبة 12 15

 4.0 11 الظركؼ السياسية كاالجتماعية التي تعيشيا المنطقة 16 16

 3.2 9 قمة الدعـ المادم لممدرسة  17 17
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بؽ الذم يعبر عف األعداد كالنسب المؤية الستجابات أفراد عينة الدراسة يالحظ مف الجدكؿ السا
ف السبب " بيئة لألسباب التي أدت لحدكث أزمات في المدرسة مف كجية نظر مديرييا كمعممييا أ

دارية إلدارة المدرسة كثرة األخطاء اإل%، يميو " 10.8" حصؿ عمى أعمى نسبة مؤية المدرسة كمكقعيا
مدرسة كتبيف أف السبب " قمة الدعـ المادم لم ،%7.9دارة كالمعمميف كالطمبة " بنسبة ف اإل"  كالفجكة بي

التي تعيشيا المنطقة "  يميو " الظركؼ السياسية كاالجتماعية ،%3.2" حصؿ عمى أقؿ نسبة مؤية 
 %4بنسبة 

 

 :الثالث ئج السؤالنتا   3.1.4

اقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في و المديرين والمعممين لىل تختمف متوسطات تقديرات 
المؤىل و   ،الجنسو  ،المحافظة :باختالف متغيرات الدراسة“  ورام اهلل والبيرة“ محافظتي بيت لحم 

 ؟ المسمى الوظيفيو  ،سنوات العمل عددو  ،العممي

 

و الدراسة الصفرية الخمسة عمى النح فرضيات  فحص  خالل  من  السؤال   عن اإلجابةوقد تمت 
  :اآلتي

 

  :الفرضية األولى نتيجة فحص  1 .3 .1 .4

بين متوسطات تقديرات  ( α  ≤  05.0)   ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
رام اهلل “ رس الخاصة في محافظتي بيت لحم وواقع إدارة األزمات في المداأفراد عينة الدراسة ل

 عزى لمتغير المحافظة "ت“لبيرة وا
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بيف متكسطات  لحساب داللة الفركؽ فرضية الصفرية األكلى باستخداـ اختبار "ت"تـ فحص ال
كراـ “ يت لحـ كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بأفراد عينة الدراسة لاستجابات 

 .(7.4كما يبيف ذلؾ الجدكؿ رقـ ) “البيرة اهلل ك 

كاقع أفراد العينة لبيف متكسطات استجابات  لمفركؽت المستقمة ر "ت" لمعينانتائج اختبا :(7.4جدكؿ )
  متغير  حسب “   يرة البك  كراـ اهلل  “ بيت لحـ  محافظتي   يف المدارس الخاصة   في  إدارة األزمات

 المحافظة

المتوسط  العدد المحافظة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

مات قبؿ كاقع إدارة األز 
 كقكعيا

 0.40 0.83 0.56 4.06 104 بيت لحـ

 0.64 3.99 173 راـ اهلل كالبيرة

كاقع إدارة األزمات أثناء 
 كقكعيا

 0.62 0.49 0.59 3.99 104 بيت لحـ

 0.49 4.03 173 راـ اهلل كالبيرة

كاقع إدارة األزمات بعد 
 كقكعيا

 *0.04 2.06 0.65 4.08 104 بيت لحـ

 0.48 4.22 173 كالبيرة راـ اهلل

 0.57 0.57 0.55 4.05 104 بيت لحـ الدرجة الكمية

 0.50 4.08 173 راـ اهلل كالبيرة

 ( α  ≤  05.0إحصائية عند مستكل ) تكجد فركؽ ذات داللة  *

أم  ،(0.57كمستكل الداللة ) ،(0.57أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ 
كاقع إدارة األزمات  ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ تكجد فركؽ أنو ال

كبذلؾ تـ  .تعزل لمتغير المحافظة “البيرة كراـ اهلل ك “ ي محافظتي بيت لحـ في المدارس الخاصة ف
ذات ؽ كجكد فرك تيبيف  ،إلى قيـ )ت( لممجاالت الفرعية كبالنظر .بشكؿ عاـ قبكؿ الفرضية األكلى

لصالح   الفركؽ  ككانت ،كقكعيا  األزمات بعد إدارة  في مجاؿ كاقع داللة إحصائية بيف االستجابات 
 .محافظة راـ اهلل كالبيرة
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  :الفرضية الثانيةنتيجة فحص   2 .3 .1 .4

بين متوسطات تقديرات   (α ≤  05.0) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
رام اهلل “ رس الخاصة في محافظتي بيت لحم وواقع إدارة األزمات في المداة الدراسة لأفراد عين

 عزى لمتغير الجنس "ت“ البيرة و 

"ت" لحساب داللة الفركؽ بيف متكسطات اختبار ضية الصفرية الثانية باستخداـ تـ فحص الفر 
راـ “ ة في محافظتي بيت لحـ كرس الخاصكاقع إدارة األزمات في المداأفراد عينة الدراسة ل استجابات 

 .(8.4كما يبيف ذلؾ الجدكؿ رقـ ) .متغير الجنسحسب  “البيرة اهلل ك 

ار "ت" لمعينات المستقمة لمفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطات نتائج اختب :(8.4)جدكؿ 
راـ اهلل “ ك رس الخاصة في محافظتي بيت لحـكاقع إدارة األزمات في المدافراد العينة لاستجابات أ

 .حسب متغير الجنس “البيرة ك 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.31 1.00 0.55 3.96 88 ذكر كاقع إدارة األزمات قبؿ كقكعيا

 0.64 4.04 189 أنثى

 0.18 1.33 0.49 3.95 88 ذكر كاقع إدارة األزمات أثناء كقكعيا

 0.54 4.04 189 أنثى

 0.79 0.25 0.54 4.15 88 ذكر كاقع إدارة األزمات بعد كقكعيا

 0.55 4.17 189 أنثى

 0.37 0.89 0.50 4.03 88 ذكر الدرجة الكمية

 0.53 4.09 189 أنثى

 

أم  ،(0.37كمستكل الداللة ) ،(0.89أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ 
كاقع إدارة األزمات ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ أنو ال تكجد فركؽ 
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كبذلؾ تـ قبكؿ  .تعزل لمتغير الجنس “البيرة كراـ اهلل ك “ ي محافظتي بيت لحـ في المدارس الخاصة ف
  .بشكؿ عاـ الفرضية الثانية

  :الفرضية الثالثةنتيجة فحص  3 .3 .1 .4

بين متوسطات تقديرات  ( α  ≤  05.0)   وجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال ت "
رام اهلل “ رس الخاصة في محافظتي بيت لحم وواقع إدارة األزمات في المداأفراد عينة الدراسة ل

 .تعزى لمتغير المؤىل العمميوالبيرة " 

أفراد عينة الدراسة طات الحسابية الستجابات ساب المتكسحأكالن كلفحص الفرضية الصفرية الثالثة تـ 
 (.9.4كما يبينو الجدكؿ رقـ ) حسب متغير المؤىؿ العممي

لكاقع إدارة أفراد عينة الدراسة  ة كاالنحرافات المعيارية الستجاباتالمتكسطات الحسابي :(9.4)جدكؿ 
حسب متغير المؤىؿ  “رة البيراـ اهلل ك “ ك  بيت لحـ محافظتي  في  الخاصة  رسالمدا  في األزمات 
 العممي

المتوسط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.47 4.14 26 أدنى مف بكالكريس كاقع إدارة األزمات قبؿ كقكعيا

 0.61 3.98 183 بكالكريكس

 0.63 4.05 68 أعمى مف بكالكريس

 0.40 4.08 26 يسأدنى مف بكالكر  كاقع إدارة األزمات أثناء كقكعيا

 0.54 3.99 183 بكالكريكس

 0.52 4.02 68 أعمى مف بكالكريس

 0.40 4.30 26 أدنى مف بكالكريس كاقع إدارة األزمات بعد كقكعيا

 0.55 4.14 183 بكالكريكس

 0.58 4.17 68 أعمى مف بكالكريس

 0.39 4.18 26 أدنى مف بكالكريس الدرجة الكمية

 0.52 4.04 183 بكالكريكس

 0.54 4.09 68 أعمى مف بكالكريس
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كاقع  بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ( كجكد فركؽ ظاىرية 9.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
تعزل لمتغير المؤىؿ  “البيرة ك راـ اهلل ك “رس الخاصة في محافظتي بيت لحـ إدارة األزمات في المدا

( كما يبينو one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ  ،العممي
 :(10.4الجدكؿ رقـ )

لمفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطات استجابات  تحميؿ التبايف األحادم  نتائج :(10.4) جدكؿ
 متغير المؤىؿ العممي أفراد العينة بحسب

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 عاتالمرب

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

كاقع إدارة األزمات 
 قبؿ كقكعيا

 0.99 0.370 2 0.73 بيف المجمكعات

 

0.37 

 0.373 274 102.23 داخؿ المجمكعات 

 276 102.97 المجمكع 

كاقع إدارة األزمات 
 أثناء كقكعيا

 0.37 0.102 2 0.20 بيف المجمكعات

 

0.69 

 0.277 274 75.76 داخؿ المجمكعات 

 276 75.96 المجمكع 

كاقع إدارة األزمات 
 بعد كقكعيا

 1.02 0.310 2 0.62 بيف المجمكعات

 

0.36 

 0.303 274 83.05 داخؿ المجمكعات 

 276 83.67 المجمكع 

 0.93 0.252 2 0.50 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.39 

 0.271 274 74.28 داخؿ المجمكعات 

 276 74.79 المجمكع 

                 ( كىي أكبر مف مستكل الداللة0.39( كمستكل الداللة )0.93) لمدرجة الكمية (ؼ)يالحظ أف قيمة  
) 05.0  ≥α ) حكؿ ف كالمديريفيأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات استجابات المعممأم 

تعزل لمتغير  “البيرة راـ اهلل ك “ اصة في محافظتي بيت لحـ كرس الخكاقع إدارة األزمات في المدا
  .كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة ،المؤىؿ العممي



 
 

73 

  :الفرضية الرابعة نتيجة فحص 4 .3 .4.1

بين متوسطات تقديرات   (α ≤  05.0) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
رام اهلل “ رس الخاصة في محافظتي بيت لحم واألزمات في المداواقع إدارة أفراد عينة الدراسة ل

 ."سنوات العمل تعزى لمتغير عدد “ ة البير و 

اسة أفراد عينة الدر  أكالن حساب المتكسطات الحسابية الستجاباتكلفحص الفرضية الصفرية الرابعة تـ 
 .(11.4كما يبينو الجدكؿ رقـ ) حسب متغير عدد سنكات العمؿ

لكاقع إدارة أفراد عينة الدراسة  ة كاالنحرافات المعيارية الستجاباتالمتكسطات الحسابي :(11.4)جدكؿ 
سنكات  حسب متغير عدد “البيرة راـ اهلل ك “ ك  بيت لحـ  رس الخاصة في محافظتياألزمات في المدا

 العمؿ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ل عدد سنوات العم المجال

ألزمات قبؿ كاقع إدارة ا
 كقكعيا

 0.43 4.09 48 سنكات 5أقؿ مف 

 0.58 4.03 88 سنكات 10 -5مف 

 0.67 3.98 141 سنكات 10أكثر مف 

كاقع إدارة األزمات أثناء 
 كقكعيا

 0.52 4.03 48 سنكات 5أقؿ مف 

 0.50 4.05 88 سنكات 10 -5مف 

 0.54 3.98 141 سنكات 10أكثر مف 

 كاقع إدارة األزمات بعد
 كقكعيا

 0.57 4.17 48 سنكات 5أقؿ مف 

 0.45 4.19 88 سنكات 10 -5مف 

 0.59 4.14 141 سنكات 10أكثر مف 

 0.47 4.10 48 سنكات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية

 0.46 4.09 88 سنكات 10 -5مف 

 0.56 4.04 141 سنكات 10أكثر مف 
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كاقع  كسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ( كجكد فركؽ ظاىرية بيف مت11.4ؿ رقـ )يالحظ مف الجدك 
 تعزل لمتغير عدد “البيرة  ك راـ اهلل“ رس الخاصة في محافظتي بيت لحـ كإدارة األزمات في المدا

( كما one way ANOVAكلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم ) سنكات العمؿ،
  (12.4يظير في الجدكؿ رقـ )

لمفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطات  استجابات تحميؿ التبايف األحادم  نتائج :(12.4)جدكؿ
 سنكات العمؿ متغير عددحسب أفراد العينة 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

كاقع إدارة األزمات قبؿ 
 كقكعيا

 0.61 0.230 2 0.459 بيف المجمكعات

 

0.54 

 0.374 274 102.517 داخؿ المجمكعات 

 276 102.976 المجمكع 

كاقع إدارة األزمات أثناء 
 كقكعيا

 0.56 0.157 2 0.313 بيف المجمكعات

 

0.56 

 0.276 274 75.653 داخؿ المجمكعات 

 276 75.966 المجمكع 

كاقع إدارة األزمات بعد 
 كقكعيا

 0.24 0.073 2 0.146 مجمكعاتبيف ال

 

0.78 

 0.305 274 83.527 داخؿ المجمكعات 

 276 83.673 المجمكع 

 0.45 0.124 2 0.248 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.63 

 0.272 274 74.546 داخؿ المجمكعات 

 276 74.794 المجمكع 
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                    ( كىي أكبر مف مستكل الداللة0.63ل الداللة )( كمستك 0.45) يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية 
 (05.0  ≥  α)  نو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات استجابات المعمميف كالمديريف أم أ

تعزل لمتغير  “البيرة كراـ اهلل ك “ ي محافظتي بيت لحـ كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة ف حكؿ
 .كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة ،لعمؿسنكات ا عدد

  :الفرضية الخامسةنتيجة فحص   5 .3 .1 .4

بين متوسطات تقديرات   ( α  ≤  05.0)  "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
رام اهلل “ رس الخاصة في محافظتي بيت لحم وواقع إدارة األزمات في المداأفراد عينة الدراسة ل

 عزى لمتغير المسمى الوظيفي "ت“ رة البيو 

لحساب داللة الفركؽ بيف متكسطات ت" اختبار "ضية الصفرية الخامسة باستخداـ تـ فحص الفر 
“ ي بيت لحـ كأفراد عينة الدراسة في كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتاستجابات 

 .(13.4كما يبيف ذلؾ الجدكؿ رقـ )البيرة"  ك  راـ اهلل 

كاقع إدارة أفراد العينة ل بيف متكسطات استجابات ار "ت" لمعينات المستقمةنتائج اختب :(13.4جدكؿ )
حسب متغير المسمى  “البيرة راـ اهلل ك “ ك بيت لحـ   محافظتي في  رس الخاصة األزمات في المدا

 الكظيفي

المسمى  المجال
 الوظيفي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tة"قيم
 الداللة

 *0.01 2.45 0.43 4.16 79 مدير كاقع إدارة األزمات قبؿ كقكعيا

 0.66 3.96 198 معمـ

 *0.01 2.50 0.42 4.13 79 مدير كاقع إدارة األزمات أثناء كقكعيا

 0.55 3.96 198 معمـ

 *0.00 3.36 0.45 4.33 79 مدير كاقع إدارة األزمات بعد كقكعيا

 0.57 4.09 198 معمـ

 *0.00 3.03 0.39 4.21 79 مدير الدرجة الكمية

 0.55 4.01 198 معمـ

 ( α  ≤  05.0ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  ) *تكجد ف
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أم  ،(0.00كمستكل الداللة ) ،(3.03يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
كاقع إدارة األزمات في  حصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿأنو تكجد فركؽ ذات داللة إ

ككانت  .تعزل لمتغير المسمى الكظيفي “البيرة راـ اهلل ك “ الخاصة في محافظتي بيت لحـ كالمدارس 
  رفض  تـ  كبذلؾ ،جميعيا   الفرعية  كالمجاالت    الكمية  الدرجة    عمى   الفركؽ لصالح المديريف

 .الخامسة الفرضية 

 

 ممخص النتائج   2 .4

  :يمكف تمخيص نتائج الدراسة كاآلتي

إلى أف كاقع  الستجابات أفراد عينة الدراسة بية كاالنحرافات المعياريةقيـ المتكسطات الحسا أشارت 1
مف كجية نظر المديريف البيرة " ك إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ " كراـ اهلل 

 .معمميف كاف جيدان كال

" طبيعة  ية نظر مديرييا كمعممييا ىيألسباب التي أدت لحدكث أزمات في المدرسة مف كجأبرزاإف  2
كتبيف أف  ،%10.8البيئة الخارجية كالمكقع المكجكدة فيو المدرسة " حصؿ عمى أعمى نسبة مؤية 

 .% 3.2ؿ عمى أقؿ نسبة مؤية السبب " قمة الدعـ المادم لممدرسة كاألدكات كاألجيزة الالزمة " حص

في  كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة ل بيف تقديرات أفراد عينة الدراسةال تكجد فركؽ  3
 كعدد ،العمميكالمؤىؿ  ،الجنسك  ،ات المحافظةتعزل لمتغير  البيرة "  ك محافظتي بيت لحـ " كراـ اهلل 

 .سنكات العمؿ

تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع إدارة األزمات في تكسطات مبيف  ذات داللة إحصائية تكجد فركؽ 4
ككانت  ،المسمى الكظيفي البيرة " تعزل لمتغيرك المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ " كراـ اهلل 

  .لصالح المديريف الفركؽ
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 الفصل الخامس 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 

تبياف إضافة إلى  ،التكصؿ إلييا نتائج الدراسة التي تـ مناقشةتفسير ك ب الباحثة في ىذا الفصؿقامت 
 .التكصيات التي انبثقت عنيا

 

 :السؤال األول مناقشة نتيجة  1 .5

البيرة " مف كجية نظر ك راـ اهلل ارس الخاصة في محافظة بيت لحـ ك" ما كاقع إدارة األزمات في المد
 مديرييا كمعممييا؟ 

      لدراسة لكاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظة بيت لحـ جاءت تقديرات أفراد عينة ا
يميو كاقع  ،لمجاؿ كاقع إدارة األزمات بعد كقكعيا ككاف أعمى متكسط حسابي ،البيرة " جيدان ك  راـ اهلل ك" 

 .يميو كاقع إدارة األزمات أثناء كقكعيا ،إدارة األزمات قبؿ كقكعيا

إلى أف إدارة المدارس  يعزل ما حدث ،ة عمى فقرات االستبانةة الدراسكبحسب استجابات أفراد عين
تستطيع حصر الخسائر كتحميؿ األسباب كالخركج  ،البيرة "ك راـ اهلل محافظتي بيت لحـ ك"  يالخاصة ف

بتقرير نيائي عف األزمات أفضؿ مف قياميـ باإلجراءات المطمكبة منيـ لمكاجية األزمات بسرعة 
كيتضح ذلؾ مف خالؿ حصكؿ مجاؿ إدارة  ،ميا كتنسيقيا كعمؿ االتصاالت الالزمةكمتابعتيا كتنظي

 .سط حسابي حسب إجابات أفراد عينة الدراسةك األزمات أثناء كقكعيا عمى أقؿ مت

 إلى الخبرة العممية لمكاقع الفمسطيني إذ إف ،ثةفتفسره الباح ،أما كجكد كاقع جيد لجميع مجاالت الدراسة
تصادية السياسية كاالق :كاجو العديد مف األزمات باختالؼ أنكاعياتعاـ  بشكؿ ةنيالفمسطي المدارس



 
 

78 

عمى استشعار  ةقادر  كتتعامؿ معيا بشكؿ متتابع مما يجعميا ،إلى ىنالؾ كالتربكية كاالجتماعية كما
مؿ إال أف الع ،استطيع تقييـ الكضع بعد االنتياء منيكت ،ة عمى حشد الجيكد لمكاجيتياكقادر  ،األزمة

كاقع المعاش عند كىذا حسب ال ،يككف مبنيان عمى الخبرة كالممارسة السابقة ألزمات مماثمة عمى األغمب
 .جميع المدارس الفمسطينية أينما كجدت

التي أشارت إلى أف مديريات التربية (  2011كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أبك معمر ) 
( التي  2006المكسى ) كما تتفؽ مع دراسة ،عميمية  بشكؿ جيدكالتعميـ تقكـ بإدارة األزمات الت

كما  ،تكصمت إلى أف مقكمات إدارة األزمات تتكافر بدرجة عالية في مدارس التعميـ بمدينة الرياض
( أف استجابة العامميف اإلدارييف كانت بدرجة عالية في  2004تتفؽ مع نتائج دراسة الشمراني ) 

 .التعامؿ مع األزمات

( كدراسة ماكنيؿ كتكبينج 2009جنبية  كدراسة دكميتريك كدكنية )الدراسات األاتفقت عمكمان مع  كما
كالتي تكصمت إلى أف ىناؾ إدارة عالية لألزمات في المدارس  ،(2000( كدراسة اكرفكي )2007)

ية كتفصيمية بطريقة اإلدارة ليذه األزمات بأسمكب عممي كخطة استراتيجإال أنيا اختمفت معيا  ،األجنبية
كذلؾ بدليؿ افتقار المدارس  ،ي اإلدارة لألزماتكفريؽ إلدارة األزمات ككؿ ما يتطمبو المنيج العممي ف

 .إلى خطة إلدارة األزمات المتكقعة مبنية عمى أساس عممي

ة مف ( التي تكصمت إلى أف نسبة كبير  2009كقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عبد العاؿ ) 
أم أف  ،زمة بدالن منيـ خكفان مف الفشؿلمدارس يميمكف إلى تكميؼ المعمميف ليكاجيكا األمديرم ا

 .مقكمات إدارة األزمات لدل مديرم المدارس كانت ضعيفة

( التي أشارت أف درجة كاقع إدارة األزمات  2012كما اختمفت مع دراسة أبك سمرة كآخركف )
 .ئرىا في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية كانت متكسطةكمعكقاتيا لدل أقساـ التربية الرياضية كدكا

( التي تكصمت إلى أف ىناؾ ضعؼ في  2007كما اختمفت مع دراسة الزاممي كالغنبكصي كسميماف ) 
 .قدرات المديريف عمى حؿ األزمات
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  مناقشة نتائج السؤال الثاني  2 .5

  نظر مديرييا ومعممييا ؟ ما األسباب التي أدت لحدوث أزمات في المدرسة من وجية

جاءت األعداد كالنسب المؤية الستجابات أفراد عينة الدراسة لألسباب التي أدت لحدكث أزمات في 
و المدرسة مف كجية نظر مديرييا كمعممييا أف السبب " طبيعة البيئة الخارجية كالمكقع المكجكده في

كالفجكة مدرسة األخطاء اإلدارية إلدارة ال كثرةيميو "  ،%10.8ية المدرسة " حصؿ عمى أعمى نسبة مئك 
كىذا يدؿ عمى كجكد نكع مف العشكائية كعدـ التخطيط  ،%7.9دارة كالمعمميف كالطمبة " بنسبة بيف اإل

 .كفي تسيير عمؿ المدرسة كقيادتيا مف ناحية أخرل ،في اختيار مكقع المدرسة مف ناحية

 ،ليست أزمات مفاجئة أك طبيعية ةالفمسطيني لمدارسأف األزمات التي تعاني منيا ا كما يدؿ ذلؾ عمى
كبالرغـ مف أف  ،يمكف التحكـ بيا كضبطيا ،يطغى عمييا طابع أنيا داخمية اتبؿ ىي في األغمب أزم
كما  ،ؿ أقؿ مف األسباب األخرلمف األسباب األخرل التي ذكرىا المعمميف بشكالكضع السياسي كاف 

كاألزمات االقتصادية كالبنية التحتية التي ال يترؾ  ،أصعدة أخرلمف أزمات عمى ىذا االحتالؿ يخمفو 
طبيعة البيئة الخارجية كالمكقع المكجكدة فيو  إال أف السبب " ،فرصة ليدميا كتخريبيا فييا االحتالؿ

أكثر عرضة لإلغالؽ  ،عمى مناطؽ المكاجيةفالمدرسة األقرب  ،حاز عمى أعمى نسبة مئكية" المدرسة 
 .( 2014) كما حصؿ في أحداث غزة عاـ  ،تى االستخداـ كمالجئأك ح ،كاليدـ

بأف الفجكة بيف اإلدارييف كالمعمميف ( 2012اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة عنتكر )كقد 
ان مع نتائج دراسة ىاللي كدبكس كاتفقت أيض ،حازت عمى نسبة كبيرة مف استجابات أفراد عينة الدراسة

باب األزمات ىك استخداـ اإلدارييف األساليب التقميدية  كالقيادة المكقفية لألزمات  ( بأف أحد أس2010)
 .كمحاكلة لمسيطرة عمييا

( عندما  2008مع دراسة عكدة ) حسب ما كرد في فقرات االستبانة كلكف اختمفت نتائج ىذه الدراسة 
زمات كتستخدـ طرقان عممية تكصمت أف الجامعة اإلسالمية في غزة تيتـ بعممية التخطيط إلدارة األ

 .التخاذ القرارات
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  الثالثمناقشة نتائج السؤال   3 .5

واقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت المديرين والمعممين لتقديرات ىل تختمف 
 عدد ،المؤىل العممي  ،الجنس ،المحافظة :باختالف متغيرات الدراسة“  رام اهلل والبيرة “ولحم 

 المسمى الوظيفي ؟ ،نوات العملس

 :فرضيات الدراسةمناقشة نتائج فحص السؤاؿ الفرعي مف خالؿ ىذا لقد تمت مناقشة نتائج 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى  1 .3 .5

( بين متوسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
“ البيرة رام اهلل و “ وة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحم واقع إدار عينة الدراسة ل

 عزى لمتغير المحافظة "ت

رس الخاصة في لقد بينت نتائج الفرضية األكلى أنو ال تكجد فركؽ في كاقع إدارة األزمات في المدا
 .تغير المحافظةمف كجية نظر مديرييا كمعممييا تعزل لم“ البيرة راـ اهلل ك “ محافظتي بيت لحـ ك

كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى  كلكف تبيف كجكد فركؽ في مجاؿ كاقع إدارة األزمات بعد كقكعيا 
 .البيرة"ك راـ اهلل "ت الفركؽ لصالح محافظة ككان

كىذا يعني أف تقديرات أفراد عينة الدراسة في المدارس الخاصة في محافظة بيت لحـ ىي نفس 
كلعؿ السبب في ذلؾ ىك تشابو اإلدارييف في  ،البيرة"سة في محافظة " راـ اهلل ك نة الدراتقديرات أفراد عي

كمف حيث التخطيط كالتعاطي مع  ،المحافظتيف مف حيث طريقة اإلدارة قبؿ كأثناء حصكؿ األزمات
دارتيا  خاصة كأف كزارة التربية ،فاإلمكانات المادية كالبشرية تتشابو كثيران في المحافظتيف ،األزمات كا 

 .كالتعميـ العالي ىي التي تشرؼ عمى جميع المدارس الخاصة كالحككمية في المحافظتيف

بيف محافظة بعد كقكعيا تقديرات أفراد عينة الدراسة تدؿ عمى كجكد فركؽ في إدارة األزمات إال أف 
الكضع كحصر  كىذا يدؿ أف طريقة تقييـ ،البيرة"ك البيرة" لصالح محافظة " راـ اهلل ك راـ اهلل ك"  بيت لحـ

قرار تقرير بكؿ ما حصؿ ىك أفضؿ حاالن في محافظة  ،الخسائر كتحميؿ األسباب  كتقكيـ اإلجراءات كا 
كقد يعكد السبب ىك ككف محافظة راـ اهلل ممجأ جميع  ،محافظة بيت لحـمنو في البيرة" ك " راـ اهلل 
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نكع فكرم كخبراتي كاف ليا تأثير الككادر التي أتت إلييا مؤخران مف كؿ العالـ كالتي فرضت بالتالي ت
 .كاضح في النتيجة النيائية

 

 مناقشة الفرضية الثانية   2 .3 .5

( بين متوسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
“ البيرة هلل و رام ا“ رس الخاصة في محافظتي بيت لحم وواقع إدارة األزمات في المداعينة الدراسة ل

 عزى لمتغير الجنس "ت

لقد بينت نتائج الفرضية الثانية عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة 
مف كجية نظر “ البيرة ك  راـ اهلل“ في محافظتي بيت لحـ كلكاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة 

 .مديرييا كمعممييا تعزل لمتغير الجنس

أف المديريف الذككر كاإلناث عمى حد سكاء يتمقكف اإلمكانات المادية مف  ،قد يككف السبب في ذلؾك 
كليما نفس  ،ريقة التفكيرطدرجات كتشابو كبير في نفس المصدر كليـ مف الدرجات العممية نفس ال

 ،كؿ ما يحصؿكمالحظة  ،متابعتيا ككيفية  ،ككيفية االستعداد ليا ،تدريب عمى إدارة األزماتال فرصة
 .إذا أرادكا ذلؾ فعالن 

( التي بينت أيضان  2012دراسة عنتكر )  ( كمع 2006دراسة المكسى ) كقد اتفقت في ذلؾ مع نتائج
( التي أكدت أيضان عمى  2009كمع دراسة عبد العاؿ )  ،أف ال تأثير لمجنس عمى كاقع  إدارة األزمات

كيعكد ذلؾ لتشابو الظركؼ السياسية  ،األزماتعدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في إدارة 
 .كاالقتصادية كاالجتماعية كالبنية التحتية  كالتأىيؿ التربكم
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 مناقشة الفرضية الثالثة   3 .3 .5

بين متوسطات تقديرات أفراد ( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
 “ ة البير رام اهلل و “ رس الخاصة في محافظتي بيت لحم ومات في المداواقع إدارة األز ل عينة الدراسة 

 .تعزى لمتغير المؤىل العممي

ي لقد بينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة ف
 .تغير المؤىؿ العمميمف كجية نظر مديرييا كمعممييا تعزل لم“ البيرة راـ اهلل ك “ محافظتي بيت لحـ ك

دارتيا بحسب الخبرات المكتسبة سكاء مف الحياة السبب في ذلؾ ىك التعاطي مع األزمات ك كقد يعكد  ا 
ير المؤىؿ العممي كبذلؾ يككف تأث ،العممية في المينة أك مف الحياة اليكمية الخاصة بالفرد نفسو

الجامعات أك المراكز العممية تدريبان في اإلدارييف الذيف يتمقكف جدير بالذكر أف محدكدان ىنا فمف ال
 .الن قمي

 .تيجة( التي أكدت عمى نفس الن 2012) كآخركف ئج ىذه الدراسة مع دراسة أبكسمرة كقد اتفقت نتا

( التي بينت أف ىناؾ فركؽ ككانت لصالح حممة درجة الدبمـك  2008اختمفت مع دراسة عكدة )  لكفك 
 .ية التأىيؿ العممي يؤثر بدرجة كبيرة في إدارة األزماتكما أكدت أف نكع ،الماجستيركمف ثـ 

 

 مناقشة الفرضية الرابعة   4 .3 .5

( بين متوسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
 البيرة و رام اهلل“ ي محافظتي بيت لحم  و واقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة فعينة الدراسة ل

 "نوات العمل تعزى لمتغير عدد س“ 

في لقد بينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة 
سنكات  مف كجية نظر مديرييا كمعممييا تعزل لمتغير عدد“ البيرة ك  راـ اهلل“ محافظتي بيت لحـ ك

 .بعة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الراالعمؿ
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رة األزمات متشابو إلى أف اإلجراءات التي يتخذىا  اإلدارييف في إدا ،كتفسر الباحثة عدـ كجكد فركؽ
األسمكب كما أف  ،فتركيز معظميـ يككف بشكؿ أكبر عمى النكاحي األكاديمية في المدرسة ،بشكؿ كبير

مع مراعاة نكع  ،ألماكفيتبع نفس الخطكات في كؿ األزمات كفي كؿ ا في التعامؿ مع األزماتالعممي 
إذا اتبع كبالتالي ككف اإلدارم يمتمؾ سنيف مف الخبرة ال يؤثر في إدارتو لألزمات  ،األزمة المكجكدة

 .دما تككف األزمات ذات طابع حديثخاصة عن ،الخطكات العممية لحؿ أزمة ما

ت عمى أف اإلدارات ( التي أكد 2012الدراسة مع نتائج دراسة أبك سمرة كآخركف ) كقد اتفقت نتائج 
في المدارس تصب اىتماميا عمى الجكانب األكديمية أكثر مف تركيزىا عمى عمى الجكانب المتعمقة 

 .ككيفية التعامؿ معيا ،بإدارة األزمات

الذم طرح أف الخبرة التي يمتمكيا بعض اإلدارييف يكازييا التدريب الذم  ،كما تتفؽ مع دراسة أبك معمر
 .كفي دراستيـ الحديثة ،لجامعاتيتمقاه الخرجيف في ا

النظر عف أنيـ ذكم خبرة  أف الجميع بغض :( حيث قاؿ 2009كاتفقت أضان مع دراسة عبد العاؿ ) 
كأف مديرية التربية كالتعميـ لـ تعمؿ إال دكرة كاحدة عاـ  ،ينقصيـ التدريب عمى إدارة األزماتأك ال، 
 .ميع سكاسية في ىذا المكضكعكلـ تعمـ عمى جميع المديريف كبالتالي الج 2008

 مناقشة الفرضية الخامسة   5 .3 .5

( بين متوسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
“ البيرة رام اهلل و “ رس الخاصة في محافظتي بيت لحم وواقع إدارة األزمات في المداعينة الدراسة ل

 مى الوظيفي "عزى لمتغير المست

      رس الخاصة في محافظتي بيت لحـ لقد بينت النتائج أنو تكجد فركؽ في كاقع إدارة األزمات في المدا
ككانت الفركؽ  .مف كجية نظر مديرييا كمعممييا تعزل لمتغير المسمى الكظيفي“ البيرة راـ اهلل ك “ ك

  .كبذلؾ تـ رفض الفرضية الخامسة ،لصالح المديريف

بؿ  ،باحثة ىذا أف المديريف ال يشرككف المعمميف في إدارة األزمات أك في أم إدارة أخرلكتفسر ال
كقد يرجع ذلؾ  ،يعممكف في األزمات بشكؿ فردم أك مع باقي أفراد اإلدارة مف المنسقيف كالمشرفيف

ات تستند إلى اجتيادلت كىذا يدؿ أف إدارة األزمات ما زا ،القتناعيـ بقدراتيـ عمى حؿ األزمات
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ؿ ىؤالء يتخبطكف كينجحكف كىذا ما يجع ،ب فعاؿ مف المختصيفشخصية كليست قائمة عمى تدري
 .أحيانان كيفشمكف أحيانان أخرل

كظيفة ال يؤثر في إدارة ( التي رأت أف نكع ال 2008عكدة ) ت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كقد اختمف
أكدت عمى عدـ كجكد فركؽ في إدارة  ( التي 2008كاختمفت مع دراسة عبد النبي )  ،األزمات

 .األزمات تعزل لمتغر المسمى الكظيفي

( التي أثبت انو يكجد فركؽ ذات  2003نتائج دراسة الفزاكم ) كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
فككف  ،داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزل لمتغير المسمى الكظيفي

  .يران يجعمو مسؤكالن بشكؿ أكبر عف إدارة األزمات منو لك كاف معممان الشخص مد
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 التوصيات   4 .5

فإنو يمكف الخركج ببعض التكصيات لكؿ القائميف عمى  ،راسةفي ضكء النتائج التي تكصمت ليا الد
كمنسقيف كمعمميف البيرة " مف إدارييف كمشرفيف ك راـ اهلل ك" المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ 

لى الجيات الرسمية المسؤكلة عف سير عمؿ تمؾ المدارس مف مديريات التربية كالتعميـ  ،كعامميف كا 
 .كالدارسيف كالباحثيف ،كمف مديرية التربية كالتعميـ العالي

    .في إدارة األزمات كعقد لقاءات دكرية لتبادؿ الخبرات ،تشكيؿ لجنة مف المديريف .1
 عقدألزمات كؿ حسب مكقعو عف طريؽ العامميف في المدرسة عمى إدارة ا ضركرة تأىيؿ جميع .2

 .طاءكذلؾ لمتقميؿ مف األخ ،تأىيميو لذلؾدكرات تدريبة 
كخطة أخرل تفصيمية  ،ضركرة عمؿ خطة استراتيجية بعيدة المدل إلدارة األزمات باختالؼ أنكاعيا .3

 كضماف تعاكف  ،كث األزمات في المدرسةكذلؾ لتالفي عدـ تكقع حد ،قابمة لمتعديؿ حسب نكع األزمة
 .الجميع لالىتماـ لممياـ المطمكبة منيـ فيما يصب بمصمحة المدرسة

دارتيا كمعالجتيا            يككف مسؤكالن عف استشعار األزما ،ضركرة تشكيؿ فريؽ إلدارة األزمات .4 ت كا 
 .كاالستفادة منيا قدر اإلمكاف ،آثارىا بعد انتيائيا كالتعامؿ مع

الداعمة   المالية كايجاد المصادر ،كامؿ كتجييزىا بشكؿ ،ركرة االىتماـ بالبنية التحتية لممدارسض .5
 ليا 
 اإلجراء  فمسطيني أحكج ما يككف ليذافالكضع ال ،منطقة آمنة في كؿ مدرسة  تخصيص ضركرة  .6
  .كفي المخاطر ،رؼ أثناء األزماتكيفية التصعمى ضركرة تدريب الطالب  .7
  .مف التجارب كتكثيؽ األحداث كتحديث الخطط لمكاجية األزماتدة ضركرة االستفا .8
  .عند الضركرة ،ض االستفادة منيالغر  ،ضركرة بناء قاعدة بيانات كمصادر معمكمات .9

   .كخبراتقد يممككنو مف ميارات لما  ،ضركرة إشراؾ المعمميف كالعامميف في صنع القرارات .10
               الحديث  زمات إلى األسمكب العمميم في إدارة األضركرة التحكؿ السريع مف األسمكب التقميد .11

 .كاألكركبيةمف التجارب األمريكية  كاالستفادة ،المكاكب لكؿ جديد في الميداف كالمتطكر
           ضركرة اىتماـ مديريات التربية كالتعميـ بعدـ إعطاء تراخيص لممدارس ما لـ تجيز خطة إلدارة  .12

 .األزمات
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             رات ككتيبات تكعكية بيف الطالب كأكلياء أمكرىـ لكيفية التصرؼ أثناء األزمات إف إصدار نش .13
 .كجدت ال سمح اهلل ككاف

األساليب كالمعمكمات حتى يتكفر بيف المكاطنيف كافة  ،تشجيع األبحاث العممية في ىذا المجاؿ .14
 .في البمد التعميمي يعانيو القطاع كتكشؼ ليـ ما ،لمتعامؿ مع األزمات التي تكيفيـ

          كذلؾ باستخاـ أداة  ،إعادة تطبيؽ الدراسة لمتعرؼ عمى آراء مجتمع أكلياء األمكر كاالستفادة منيا .15
 .أخرل غير االستبانة
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 المصادر والمراجع 

  .لبناف ،بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،مدائن فمسطين :(1993نبيؿ ) ،اآلغا

إدارة األزمات لدى  :(2012فاتف ) ،كالبرغكثي ،محمد عبد اإللو ،محمكد أحمد ؛ كالطيطي ،بك سمرةأ
 ،أقسام التربية الرياضية ودوائرىا في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية من وجية نظر طمبتيا

 .72-35ص،1عدد  ،14مجمد  ،مجمة جامعة األزىر

دار يافا العممية    لمنشر  ،في اإلدارة والقيادة التربويةمفاىيم ورؤى  :(2013ليمى ) ،أبك العال 
 .األردف ،عماف ،كالتكزيع

      التي تواجييا  تعمم في إدارة األزمات التعميميةدور مديريات التربية وال :(2011) رماى ،أبك معمر
 ،زىرجامعة األ ،غير منشكرة رسالة ماجستير ،المدارس الحكومية في محافظات غزة وسبل تطويره

  .فمسطيف ،ةغز 

 .األردف ،عماف ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،1ط ،اإلدارة التربوية :(2008فتحي ) ،أبك ناصر

مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية          ،إدارة األزمات واتخاذ القرارات :(2013عاصـ ) ،األعرجي
 .األردف ،عماف ،كالنشر كالتكزيع

           ،االسكندرية ،دار الكفاء ،منظور عممي -ة األزمات التعميميةإدار  :(2003إبراىيـ  ) ،أحمد
 .مصر

           واقع إدارة األزمات في وزارتي الصحة والداخمية في فمسطين دراسة :(2007صالح ) ،بدر
 .فمسطيف ،القدس ،جامعة القدس ،رسالة ماجستير غير مطبكعة ،مقارنة

             بيت  ،رؤية جديدة في إدارة األزمات –يخنق األزمات  اإلبداع :(1999عبد اهلل ) ،البريدم
  .األردف ،عماف ،الدكلية األفكار

المؤسسة الجامعية لمدراسات  ،بين نقطتي الغميان والتحول –إدارة األزمة  :( 2001حسف)  ،البزاز 
 .لبناف ،بيركت ،كالنشر
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  فمسطيف ،أفراتا ،ورساح بيت ،بيت جاال ،تاريخ بيت لحم :( 1990تكما ) ،بنكدة

 ،دار الجامعة الجديدة ،االتجاىات الحديثة في اإلدارة التربوية والمدرسية :(2011فاركؽ ) ،البكىي
 .مصر ،االسكندرية

                                                              .بريطانيا ،دار تايدؿ لمنشر ،2ط ،( لجنة مف الالىكتييف 1996)  التفسير التطبيقي لمعيد الجديد

رسالة  ،المسكن محافظة بيت لحم دراسة في التركيب السكاني وخصائص :(2011)معيف  ،جابر
 .فمسطيف ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،منشكرة ريماجستير غ

 فمسطيف  ،القدس ،مطبعة األمؿ ،1ط ،دراسات تربوية في الوطن المحتل :( 1986) أحمد ،جبر

 ،2ط ،كتاب محافظة بيت لحـ اإلحصائي السنكم :(2010) لإلحصاء الفمسطيني الجياز المركزي
 .فمسطيف ،راـ اهلل

راـ  ،(3كتاب محافظة بيت لحـ اإلحصائي السنكم ) :(2011)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 
  .فمسطيف ،اهلل

اإلحصائي السنكم  كتاب محافظة راـ اهلل كالبيرة :(2011) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 .فمسطيف ،راـ اهلل ،(3)

األراضي  ،تقرير السكاف –النتائج النيائية لمتعداد :(2012)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  
 .فمسطيف ،راـ اهلل ،الفمسطينية

 .فمسطيف   ،راـ اهلل ،القطاع التعميمي :( 2014) الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني

  .األردف ،عماف ،دار الفكر ،1ط ،اتجاىات إدارية معاصرة :( 2012رافدة )  ،الحريرم

دار المسيرة لمنشر كالتكزيع   ،1ط ،اإلدارة التربوية :(2007) محمد ،حسف كالعجمي ،حساف
  .األردف ،عماف ،كالطباعة
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 دار كمكتبة الحامد لمنشر ،1ط ،اإلدارة التربوية وظائف وقضايا معاصرة :( 2007محمد ) ،حمادات
 .عماف األردف ،كالتكزيع

  .فمسطيف ،بيت لحـ ،ـممفات بمدية بيت لح ،جولة في جغرافية بيت لحم :(2009) عبد اهلل ،حنا

أدباء فمسطيف  تشيادا  ،.. رام اهلل المكان.رام اهلل الحمم :( 2002) مييب  ،كالبرغكثيزياد  ،خداش
   .فمسطيف ،اهلل راـ ،عامةاهلل ال مكتبة بمدية راـ ،أقامكا فييا عبركا المدينة أك

 .فمسطيف ،كفر قرع ،دار اليدل ،بالدنا فمسطين(  2003مصطفى )  ،الدباغ

في  معيا األزمات المدرسية كسبؿ التعامؿ  :(2007سعاد ) ،سالـ كسميماف ،عمي كالغنبكصي ،الزاممي
   85 – 63 ص ،(3) 8 ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،مدارس سمطنة عماف

 ،العمكـ لمنشر كالتكزيع دار ،1ط ،استراتيجيات إدارة األزمات والكوارث :(2006السيد ) ،السعيد
 .مصر ،القاىرة

والحكومية في  األزمات التي تؤثر عمى طمبة المدارس في مدارس وكالة الغوث :(2010إياد ) ،سميـ
جامعة  ،رةمنشك  رسالة ماجستير غير ،محافظات شمال الضفة الغربية من وجية نظر المرشدين

 .فمسطيف ،القدس ،القدس

 ،األكائؿ لمنشر كالتكزيع كالخدمات طباعية ،إدارة األزمات واإلدارة باألزمة :(2002ماجد ) ،شدكد
 .سكريا ،دمشؽ

إدارة األزمات ومعوقاتيا  في مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية  :(2004محمد ) ،الشمراني
 .األردف ،إربد ،جامعة اليرمكؾ ،منشكرةرسالة ماجستير غير  ،السعودية

 .األردف ،إربد ،عالـ الكتب الحديث ،1ط ،إدارة األزمات :( 2009)  نعيـ ،الظاىر

 واقع إدارة األزمات لدى اإلدارة العميا في مستشفيات جنوب الضفة  :(2012شكشاف ) ،عادم
 .فمسطيف ،القدس ،جامعة القدس ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الغربية والتصورات المقترحة لتطويرىا

 ،التعميمية دليل عممي ألصحاب األدوار في العممية –فن اإلدارة المدرسية  :(2003خالد ) ،العامرم
 .مصر ،القاىرة ،دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع
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دور الييكل التنظيمي في إدارة األزمات والمخاطر في جامعة القدس من  :(2012إيياب ) ،عايش
 .فمسطيف ،القدس ،جامعة القدس ،رسالة ماجسيتر غير منشكرة ،لموظفين اإلداريينوجية نظر ا

أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة  :( 2009) رائد ،عبد العاؿ
 .فمسطيف  ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،غير منشكرة رسالة ماجستير ،وعالقتيا والتخطيط االستراتيجي

جامعة القدس المفتكحة أثناء نيا عاني مقمؽ األزمات التي ت :(2005رجاء ) ،كالعسيمي تيسير ،هللد اعب
  ( 549ص( )5العدد ) ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لمدراسات واألبحاث ،انتفاضة األقصى

 ةواقع إدارة األزمات لدى اإلدارة العميا والوسطى في المنظمات األىمي :(2008ىدل ) ،عبد البني
 ،ماجستير غير مطبكعةرسالة  ،التصورات المقترحة لتطويرىا في محافظات جنوب الضفة الغربية

 .فمسطيف ،القدس ،القدس جامعة

 ،كالتكزيعدار المسيرة لمنشر  ،استراتيجيات اإلدارة الذاتية لممدرسة والصف :(2011محمد ) ،العجمي
 .األردف ،عماف

   .مصر ،القاىرة ،كز األىراـمر  ،ي عالم متغيرإدارة األزمات ف :(1993عباس ) ،العمارم

حافظات الضفة م في المدارس الحكومية الثانوية فيمعوقات إدارة األزمات  :(2012) ندل ،عنتكر
 ،النجاح جامعة ،غير منشكرةرسالة ماجستير  ،الغربية وسبل عالجيا من وجيات نظر المديرين

  .فمسطيف ،نابمس

تطبيقية  ) دراسة رة األزمات في مؤسسات التعميم العالي بقطاع غزة واقع إدا :(2008رىاـ ) ،عكدة
 .فمسطيف ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،( عمى الجامعة اإلسالمية

 ،تطوير إدارة األزمات في المدارس اإلعدادية والثانوية بسمطنة عمان :(2003محفكظة ) ،الفرازم
 .ُعماف ،مسقط ،جامعة السمطاف قابكس ،رةرسالة ماجستير غير منشك 

 .فمسطيف ،راـ اهلل ،مطبعة رفيدم ،يخ مدينة رام اهللر تا :( 1999يكسؼ ) ،قدكرة

 .األردف ،عماف ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،1ط ،اإلدارة التربوية :(2010ىناء ) ،القيسي
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 دار الفكر لمطباعة   كالنشر ،1ط ،سيكولوجية إدارة األزمات المدرسية :(2003عبد الكىاب ) ،كامؿ
 .األردف ،عماف ،كالتكزيع

دار الثقافة لمنشر  ،1ط ،العمميات(-المفاىيم-داخلإدارة األزمات )الم :(2012) ماجد ،المساعدة
 .األردف ،عماف ،كالتكزيع

نشر كال لمطباعةالمكتبة اإلسالمية  ،الجزء األكؿ ،2ط ،المعجم الوسيط :(1972مجمع المغة العربية ) 
 .تركيا ،استانبكؿ ،كالتكزيع

دور اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في  :(2005) عمر ،المناعمة
 ،غزة ،ةيالجامعة اإلسالم ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،محافظات غزة في تحسين العممية التعميمية

 .فمسطيف

 ،راـ اهلل ،اإلصالح التربوي في فمسطين :(1999منشكرات مشركع اإلعالـ كالتنسيؽ التربكم )
 .فمسطيف

 .مصر ،االسكندرية ،اب الجامعةمؤسسة شب ،إدارة األزمات :( 2004محمد )  ،مينا

رسالة ماجسيتر   ،إدارة األزمات في مدارس التعميم العام بمدينة الرياض :(2006) ناىد ،المكسى
  .عربية السعكديةالمممكة ال ،الرياض ،جامعة الممؾ سعكد غير منشكرة 

        ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،1ط ،رام اهلل جغرافيا تاريخ حضارة :( 2004إبراىيـ )  ،نيركز
  .فمسطيف ،راـ اهلل

         األزمات التربوية في المدارس الحكومية الثانوية في  :(2010محمد ) ،حسف كدبكس ،ىاللي
            لألبحاث )العمـك  مجمة جامعة النجاح ،ر المديرينشمال فمسطين وكيفية إدارتيا من وجيات نظ

    .5عدد  ،25جمد م ،اإلنسانية (

            الزىراء ،1ط ،التعامل مع األزمات في عموم اإلدارة الحديثة :(2006خميس ) ،اليمباكم
 .مصر ،القاىرة ،لإلعالـ العربي
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            كزارة التربية ،رائيمية لمتعميـ الفمسطينياالنتياكات اإلس :(2009)وزارة التربية والتعميم 
 .فمسطيف ،راـ اهلل ،كالتعميـ

           ،راـ اهلل ،جداكؿ الكتاب اإلحصائي التربكم :(2014) وزارة التربة والتعميم الفمسطينية
 .فمسطيف

     لتعميمية     تعميمات منح كتجديد التراخيص لممؤسسات ا :(2015) وزارة التربية والتعميم العالي
 .فمسطيف ،راـ اهلل ،الخاصة
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 ياتاقائمة بالمدارس الخاصة في محافظة بيت لحم ومرجعي:  1الممحق رقم 

جنس  المرحمة
 المدرسة

سنة 
 التأسيس

 الرقـ اسـ المدرسة مكقعيا

 1 االخاء االسالمية بيت لحـ 1994 مختمط ثانكية
-رياض االقصى االسالمية االساسية العبيدية 1978 مختمط أساسية

 العبيدية
2 

 3 النقاء االسالمية الدكحة 2000 مختمط أساسية
 4 لنمكذجيةالسنابؿ ا الدكحة 1997 مختمط أساسية
 5 االمؿ الثانكية بيت جاال 1962 مختمط ثانكية
 6 ثانكية الساليزياف الصناعية بيت لحـ 1900 ذككر ثانكية
ثانكية تراسنطا لمبنات/راىبات مار  بيت لحـ 1900 إناث ثانكية

 يكسؼ
7 

 8 البطريركية لمركـ الكاثكليؾ بيت ساحكر 1966 مختمط ثانكية
 9 ثانكية تراسنطا لمبنيف لحـ بيت 1900 ذككر ثانكية
 10 دار الكممة بيت لحـ 1900 مختمط ثانكية

 11 بيت ساحكر -االنجيمية المكثؤية  بيت ساحكر 1901 مختمط ثانكية
 12 الرعاة الثانكية بيت ساحكر 1993 مختمط ثانكية
 13 سيرا لمتعميـ الخاص بيت جاال 1992 مختمط أساسية
 14 طاليطا قكمي الثانكية البيت جا 1900 مختمط ثانكية
 15 الراعي الصالح السكيدية بيت لحـ 1962 إناث ثانكية
 16 راىبات الكردية بيت لحـ 1983 مختمط أساسية
 17 افتح بكلس السادس بيت لحـ 1971 مختمط ثانكية
 18 الفرير بيت لحـ 1903 مختمط ثانكية
 19 بيت ساحكر -ةالبطريركية الالتيني بيت ساحكر 1900 مختمط ثانكية
 20 بيت جاال -البطريركية الالتينية بيت جاال 1900 مختمط ثانكية
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بيت  -الجمعية الخيرية االسالمية بيت ساحكر 1962 مختمط أساسية

 ساحكر
21 

ىيرماف جمايز قرية االطفاؿ س ك  بيت لحـ 1997 مختمط ثانكية
 س/بيت لحـ

22 

 23 الفاركؽ بيت لحـ 1996 مختمط أساسة
 24 زىكر فمسطيف االساسية بيت لحـ 1999 مختمط أساسية
 25 زىكر االمؿ االساسية الخضر 1990 مختمط أساسية
 26 الجمعية االبراىيمية الخيرية بيت لحـ 2000 مختمط اساسية
 27 القدس االمريكية بيت جاال 1998 مختمط ثانكية
 28 النخبة ىندازة 2005 مختمط أساسية
 29 لكرا فيككنيا بيت جاال 2007 مختمط أساسية
 30 مار افراـ السرياني بيت جاال 2006 مختمط أساسية
 31 برنامج الطفؿ المقدس بيت ساحكر 1995 مختمط أساسية
 32 الفرح لمتعميـ البطيء بيت ساحكر 1998 مختمط أساسية
 33 نكر البراءة لمتاىيؿ السمعي ك البصرم بيت لحـ 2000 مختمط أساسية
 34 االمؿ االساسية المختمطة العبيدية 2003 مختمط أساسية
مخيـ  1988 مختمط أساسية

 الدىيشة
 35 الدىيشة المختمطة لمتاىيؿ

 36 الشركؽ لممكفكفيف بيت جاال 1995 مختمط أساسية
 37 نحاليف لمتربية الخاصة نحاليف 1993 مختمط أساسية
 38 المستقبؿ لمتعميـ الخاص الخضر 2010 مختمط أساسية
 39 األمير الصغير بيت لحـ 2011 مختمط أساسية
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 البيرة ومرجعياتيا و قائمة بالمدارس الخاصة في محافظة رام اهلل :  2رقم الممحق 

جنس  المرحمة
 المدرسة

سنة 
 التأسيس

 الرقم اسم المدرسة موقعيا

 أساسية
 

 البيرة 1997 مختمطة
 الركضو االسالميو االساسيو

1 

 ثانكية
 

 البيرة 1980 ذككر
 ثانكية البيره الشرعية

2 

 ثانكية
 

 البيرة  1989 مختمطة
 االسالميو الثانكية المختمطة

3 

 أساسية
 

 البيرة  1989 مختمطة
 خميؿ الرحمف االساسيو

4 

 ثانكية
 

 البيرة  2007 مختمطة
 محمد بف راشد اؿ مكتـك الخاصة

5 

 ثانكية
 

 راـ اهلل 1954 مختمطة
 يواالنجيمية االسقفية العرب

6 

 ثانكية
 

 راـ اهلل 1900 مختمطة
 الكمية االىمية الثانكية

7 

 ثانكية
 

 راـ اهلل 1953 مختمطة
 سيدة البشاره لمرـك الكاثكليؾ

8 

 ثانكية
 

 راـ اهلل 1900 إناث
 راىبات ماريكسؼ الثانكية

9 

 ثانكية
 

 راـ اهلل 1999 مختمطة
 ساف جكرج الثانكية

10 

 ثانكية
 

درسة البطريكية الالتينيو / م بيرزيت 1999 مختمطة
 بيرزيت

11 

 ثانكية
 

 البيرة 1901 مختمطة
 مدرسة الفرندز لمصبياف

12 

 أساسية
 

 راـ اهلل 1988 مختمطة
 الفرندز المختمطة

13 
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 ثانكية
 

 راـ اهلل 1966 مختمطة
 الرجاء االنجيمية المكثريو

14 

 ثانكية
 

 الطيبة 1920 مختمطة
 يبةالرـك االرثكذكس الثانكية/ الط

15 

 أساسية
 

 عابكد 1911 مختمطة
 البطريكية الالتينيو/عابكد

16 

 17 التيف الطيبو الثانكية الطيبة 1960 مختمطة ثانكية
 أساسية
 

عيف  1982 مختمطة
 عريؾ

مدرسة البطريركيو الالتينيو/عيف 
 عريؾ

18 

 أساسية
 

 جفنا 1900 مختمطة
 مدرسة البطريركية الالتينية / جفنا

19 

 أساسية
 

 عابكد 1970 مختمطة
 مدرسة عابكد االساسيو المختمطة

20 

 ثانكية
 

 راـ اهلل 1997 مختمطة
 مدارس المستقبؿ

21 

 ثانكية
 

 البيرة 1987 مختمطة
 مدرسة الجميؿ الثانكية

22 

 أساسية
 

 البيرة 1988 مختمطة
 االنكار االساسيو

23 

 ثانكية
 

 االردنية الثانكية)االكاديمية البيرة 1990 مختمطة
 الفمسطينية(

24 

 ثانكية
 

 البيرة 1979 ذككر
 االسالمية الثانكية لمبنيف

25 

 أساسية
 

 راـ اهلل 2011 مختمطة
 فمسطيف الغد االساسية المختمطة

26 

 أساسية
 

 البيرة 1978 مختمطة
 القبس لالعاقة البصرية االساسية

27 

 ثانكية
 

 البيرة 1994 مختمطة
 النجاح الثانكية المختمطة

28 
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 كيةثان
 

 البيرة 1995 مختمطة
 مدرسة فمسطيف االمريكية

29 

 أساسية
 

 بيتكنيا 1998 مختمطة
 نكر اليدل االساسية المختمطة

30 

 ثانكية
 

 بيتكنيا 1998 إناث
 ب -نكر اليدل التطبيقية 

31 

 ثانكية
 

 بيتكنيا 1998 ذككر
 نكر اليدل أ

32 

 أساسية
 

 البيرة 1997 مختمطة
 مدرسة النكر االساسيو

33 

 ثانكية
 

 البيرة 1993 مختمطة
 االتصاؿ التاـ

34 

 أساسية
 

 راـ اهلل 2006 مختمطة
 الركاد االساسية

35 

 ثانكية
 

 البيرة 2006 مختمطة
 االكائؿ الثانكية المختمطة

36 

 37 مدرسة الخطيب االساسية البيرة 2007 مختمطة أساسية
 ثانكية
 

 البيرة 2006 ذككر
 االكائؿ الثانكية بنيف

38 

 أساسية
 

 بيتكنيا 2008 مختمطة
 امؿ المستقبؿ االساسية

39 

 أساسية
 

 بيتكنيا 2008 مختمطة
 بيتكنيا-اليكبيؿ الذىبي

40 

 أساسية
 

 راـ اهلل 1985 مختمطة
 مدرسة الصـ

41 

 أساسية
 

 بيتكنيا 2010 مختمطة
 مدرسة الجيؿ الجديد النمكذجية

42 

 ثانكية
 

 البيرة 2011 ذككر
 انكيو لمذككرمدرسة النجاح الث

43 
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 أساسية
 

 ترمسعيا 2011 مختمطة
 مدرسو البياف النمكذجية المختمطو

44 

 أساسية
 

 بيتكنيا 2011 مختمطة
 المدرسة العالمية

45 

 أساسية
 

 البيرة 2011 مختمطة
 ( you canمدرسة يككاف)

46 

 أساسية
 

 البيرة 2011 مختمطة
 مدرسة الناصر

47 

 أساسية
 

 راـ اهلل 2011 مختمطة
 فمسطيف المكنتسكرية االساسية

48 

 أساسية
 

 سمكاد 2012 مختمطة
 مدرسة السالـ النمكذجية

49 

 أساسية
 

 البيرة 2013 مختمطة
 طالئع الغد

50 

 أساسية
 

 بيرزيت 2014 مختمطة
 طالئع النكر

51 

 أساسية
 

 البيرة 1997 مختمطة
 الركضو االسالميو االساسيو

52 

 ثانكية
 

 البيرة 1980 ذككر
 ية البيره الشرعيةثانك 

53 
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 االستبانة في صورتيا األولية:  3الممحق رقم 

تسعى الباحثة مف خالؿ ىذه االستبانة إلى جمع البيانات  ذات العالقة بكاقع إدارة األزمات في 
البيرة " كىذه الدراسة جزء مف متطمبات الحصكؿ محافظتي بيت لحـ " كراـ اهلل  ك  المدارس الخاصة في

 .رجة الماجستير في اإلدارة التربكية / جامعة القدسعمى د

رجى التكـر بتعبئة االستبانة بمكضكعية عممان بأف نتائج ىذه الدراسة ال تستخدـ إال ألغراض البحث ي
 العممي.

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ 

 الباحثة                     

           ميى صراص حذكة

 بإشراؼ األستاذ الدكتكر

 بد القادر عابديفمحمد ع

 معمكمات شخصية  :القسـ األكؿ

 :أعزائي المديريف كالمعمميف المحترميف

 :يرجى كضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة المناسبة التي تنطبؽ عمى كؿ منكـ

 البيرة "ك /  " راـ اهلل   2/ بيت لحـ                   1   :المحافظة :أكالن 

 /  أنثى 2       /  ذكر          1    :الجنس :ثانيان 

 /  أعمى مف بكالكريس 3لكريكس    /  بكا 2/  أدنى مف بكالكريس     1  :المؤىؿ العممي :ثالثان 

 :سنكات العمؿ  عدد :رابعان 

 سنكات 10/    أكثر مف 3سنكات     10 – 5/    مف  2سنكات       5/    أقؿ مف  1
 /  معمـ 2    /  مدير          1       :المسمى الكظيفي :خامسان 
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  :القسـ الثاني
أماـ كؿ بند بحسب االختيار الذم يتفؽ مع كجية نظرؾ حكؿ ما يتـ في × ( يرجى كضع إشارة ) 

 :مدرستؾ ضمف المقياس المقابؿ لمفقرات 

   واقع إدارة األزمات قبل وقوعيا  :المجاؿ األكؿ

ية   لممدرسة   كيؤدم إلى سمسمة األزمة ىي " مكقؼ طارئ يحدث إرتباكان في تسمسؿ األحداث اليكم
مما يستمـز  ،مةمف التفاعالت ينجـ عنيا تيديدات كمخاطر مادية كمعنكية لممصالح األساسية لممنظ

كحالة مف  ،كفي ظركؼ يسكدىا التكتر نتيجة لنقص المعمكمات ،اتخاذ قرارات سريعة في كقت محدد
 ( 18 ،1993 ،م) العمار      عدـ اليقيف التي تحيط بأحداث األزمة ".

غير 
 موافق
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق موافق محايد
 بشدة

 الرقم الفقرات

 1 رصد مؤشرات اإلنذار المبكر لحدكث أزمات      
 2 تأىيؿ فريؽ مختص لمتعامؿ مع األزمات      
جميع تقديـ الدعـ الالـز لفريؽ األزمة مف قبؿ      

 العامميف
3 

 4 درسة إلدارة األزماتلمم كضع خطة استراتيجية     
 5 كضع خطط تفصيمية فاعمة لمكاجية األزمات     
مراعاة المركنة في الخطة بشكؿ يكفؿ تغيير      

 األىداؼ كمما دعت الحاجة
6 

المادية  رصد جميع اإلمكانات لمتعامؿ مع األزمات     
 كالبشرية لمتعامؿ مع األزمات 

7 

مع األزمات عقد اجتماعات دكرية لمتعامؿ      
 المحتممة

8 

إدارة تكفير البرامج التدريبية الكافية في مجاؿ         9 
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 األزمات 
 إلدارة األزمات التعاكف بيف المكظفيف     

 
10 

 11 إجراءات إدارة األزمات قبؿ كقكعيا اختبار      
     

 
 12 حدكث األزمة لمحد مف تداعياتيا ضبط أسباب 

     
 

لمحتممة مف البيئة المحيطة تحديد المخاطر ا
 لممدرسة

13 

 14  عمؿ حمالت تكعكية عمى احتمالية كقكع األزمات      

اعتماد نظاـ رقابة فاعؿ عمى جميع األنشطة في      
 المدرسة 

15 

 16 بدقةكأشخاص االتصاؿ تحديد كسائؿ االتصاؿ      
بناء قاعدة بيانات كمعمكمات جيدة عف المدرسة      

تيا كمخاطرىا كالزمف المتكقع لحدكث كمشكال
 األزمة تقريبان 

17 
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 واقع إدارة األزمات أثناء وقوعيا  :المجاؿ الثاني

 غير
 موافق
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق موافق محايد
 بشدة

 الرقم الفقرات

 18 تشخيص األزمة بشكؿ كاضح أثناء كقكعيا     
بميغ استخداـ إجراءات رسمية إلدارة األزمة كالت     

 عنيا كاالتصاؿ بجميع أعضاء فريؽ إدارة األزمة 
19 

 20 تقديـ كافة المعمكمات لفريؽ األزمة      
إعالـ المجتمع المدرسي بالمعطيات المتعمقة      

 باألزمة 
21 

تفعيؿ خطة األزمة فكران مع مراعاة المستجدات       
 التي لـ تتضمنيا الخطة

22 

كالتنسيؽ فيما بينيـ يذية لمجميع تحديد المياـ التنف      
 عند حدكث األزمة 

23 

 24 االبتعاد عف إلقاء المكـ عمى اآلخريف     
     

 
االتصاؿ بالجيات المختصة التخاذ التدابير 

 الالزمة  
25 

 26 التكتـ عمى األزمة      
البحث في األسباب الحقيقية لحدكث األزمة       

 كحصرىا 
27 

 28 المستمرة لتداعيات األزمة المتابعة     
اتخاذ القرارات السريعة الفعالة في ضكء الشركط      

 الضاغطة 
29 

 التقميؿ مف اآلثار السمبية لألزمة عند كقكعيا      
 

30 
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 واقع إدارة األزمات بعد وقوعيا   :المجاؿ الثالث

 غير
 موافق
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق موافق محايد
 بشدة

 الرقم الفقرات

األسباب التي أدت إلى المشكمة األساسية ك تحديد      
 كقكع األزمة

31 

 32 معالجة العكامؿ الرئيسية المسببة لألزمة     
الناجمة عف المادية كالبشرية حصر الخسائر      

 األزمة 
33 

د المياـ التي تمت بصكرة صحيحة كالتي تحدي     
 خاطئة في مكاجية األزمة تمت بصكرة

34 

 35 استخالص العبر المستفادة مف األزمة      
 36 محاسبة األطراؼ المسببة لألزمة     
 37 التكثيؽ الدقيؽ لممجريات     
 38 قياس اإلنجازات  المستفادة مف األزمة      
 39 تحديث خطة إدارة األزمة     
 40  تشجيع اإلبداع       
 41  تنظيـ العمؿ بصكرة تقمؿ مف الضغكط     

 42 إصالح الصكرة الذىنية السمبية لممدرسة بعد األزمة      

 43 تحسيف األداء لمنعو مف االستمرار في التراجع      

 44 مف التكنكلكجيا  مكاكبة التطكرات العممية لالستفادة     
 45 كضع برامج لمتربية األمانية كإجراء كقائي     
 46 جارب ناجحةالتركيز عمى االستفادة مف ت     
 47 ييـ كؿ ما جرل مف أحداث تق     
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 سؤاؿ مفتكح  :المجاؿ الرابع

 أزمات في المدرسة مف كجية نظرؾ؟  األسباب التي أدت لحدكثىي ما 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

_______________________________ 
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 قائمة بأسماء محكمي االستبانة:  4الممحق رقم 

 الرقـ االسـ التخصص الجامعة
 1 الدكتكر محمكد أبك سمرة إدارة تربكية جامعة القدس
 2 الدكتكر محمد شعيبات إدارة تربكية جامعة القدس

 3 العسيمي الدكتكر رجاء أصكؿ تربية جامعة القدس المفتكحة
 4 الدكتكر تيسير أبك ساككر إدارة تربكية جامعة القدس المفتكحة

 5  الدكتكر سامي عدكاف إدارة تربكية جامعة الخميؿ 
 6 الدكتكر كماؿ يكنس مخامرة إدارة تربكية جامعة الخميؿ

 7 األستاذ الدكتكر أنمار الكيالني إدارة تربكية الجامعة األردنية
 8  الدكتكر راتب السعكد إدارة تربكية  ةالجامعة األردني
 9 الدكتكرة ميس مصطفى ربايعة إدارة تربكية الجامعة األردنية
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 االستبانة بصورتيا النيائية:  5الممحق رقم 

 ،أعزائي المديريف كالمعمميف المحترميف

محافظتي بيت لحـ " كراـ  " كاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في :تقـك الباحثة بدراسة عنكانيا
كتسعى الباحثة مف خالؿ ىذه االستبانة إلى جمع   ،البيرة " مف كجية نظر مديرييا كمعممييا "ك اهلل 

البيانات ذات العالقة بكاقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ " كراـ اهلل 
درجة الماجستير في اإلدارة التربكية / جامعة كىذه الدراسة جزء مف متطمبات الحصكؿ عمى  ،البيرة "ك 

 .القدس / أبك ديس

عممان أف نتائج ىذه الدراسة ال تستخدـ إال ألغراض البحث  ،يرجى التكـر بتعبئة االستبانة بمكضكعية
 .العممي

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ 

 الباحثة                     

 ميى صراص حذكة                                                                         

 بإشراؼ األستاذ الدكتكر                                                                          

 محمد عبد القادر عابديف                                                                          
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 عمكمات شخصيةم  :القسـ األكؿ

 :يرجى كضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة المناسبة التي تنطبؽ عمى كؿ منكـ

 البيرة " –/  " راـ اهلل  2/ بيت لحـ                   1   :المحافظة :أكالن 

 /  أنثى 2/  ذكر                 1    :الجنس :ثانيان 

 أعمى مف بكالكريس  / 3بكالكريكس       /  2/  أدنى مف بكالكريس    1  :المؤىؿ العممي :ثالثان 

 :عدد سنكات العمؿ اإلدارم أك التعميمي :رابعان 

 سنكات 10/    أكثر مف 3سنكات     10 – 5/    مف  2سنكات       5/    أقؿ مف  1
 

 /  معمـ 2/  مدير              1       :المسمى الكظيفي :خامسان 
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( أماـ كؿ بند بحسب االختيار الذم يتفؽ مع كجية نظرؾ حكؿ ما )×يرجى كضع إشارة  :القسـ الثاني
 :يتـ في مدرستؾ ضمف المقياس المقابؿ لمفقرات

 واقع إدارة األزمات قبل وقوعيا     :المجاؿ األكؿ

األزمة ىي " مكقؼ طارئ يحدث إرتباكان في تسمسؿ األحداث اليكمية   لممدرسة   كيؤدم إلى سمسمة 
مما يستمـز  ،عنيا تيديدات كمخاطر مادية كمعنكية لممصالح األساسية لممدرسةمف التفاعالت ينجـ 

كحالة مف  ،كفي ظركؼ يسكدىا التكتر نتيجة لنقص المعمكمات ،اتخاذ قرارات سريعة في كقت محدد
 ( 18 ،1993 ،) العمارم    عدـ اليقيف التي تحيط بأحداث األزمة ".

غير 
 موافق
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق موافق محايد
 بشدة

 الرقم الفقرات 

 1 رصد مؤشرات اإلنذار المبكر لحدكث أزمات      
 2 تأىيؿ فريؽ مختص لمتعامؿ مع األزمات      
 3 تقديـ الدعـ الالـز لفريؽ األزمة مف قبؿ العامميف     
 4 إلدارة األزماتكضع خطة استراتيجية بعيدة المدل لممدرسة      
 5 ة فاعمة لمكاجية األزماتكضع خطط تفصيمي     
مراعاة المركنة في الخطة بشكؿ يكفؿ تغيير األىداؼ كمما      

 دعت الحاجة
6 

 7 رصد جميع اإلمكانات لمتعامؿ مع األزمات     
 8 كرية لمتعامؿ مع األزمات المحتممةعقد اجتماعات د     
     

 
 9 دارة األزماتتكفير البرامج التدريبية المناسبة إل 

 10 التعاكف بيف العامميف إلدارة األزمات     
 11 إجراء فحص دكرم إلجراءات إدارة األزمات قبؿ كقكعيا      
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 12 فحص األسباب المحتممة لحدكث األزمة لمحد مف تداعياتيا 

     
 

 13 تحديد المخاطر المحتممة مف البيئة المحيطة لممدرسة

 14  تمالية كقكع األزمات عمؿ حمالت تكعكية عمى اح     

 15 اعتماد نظاـ رقابة فاعؿ عمى جميع األنشطة في المدرسة      
 16 تحديد كسائؿ االتصاؿ بدقة     
 17 بناء قاعدة بيانات كمعمكمات جيدة عف المدرسة       

 واقع إدارة األزمات أثناء وقوعيا  :المجاؿ الثاني

 غير
 مكافؽ
 بشدة

 غير
 مكافؽ

 مكافؽ افؽمك  محايد
 بشدة

 الرقـ الفقرات

 18 االبتعاد عف إلقاء المكـ عمى اآلخريف     
 19 تبميغ جميع أعضاء فريؽ إدارة األزمة بيا      
 20 تقديـ كافة المعمكمات لفريؽ األزمة      
 21 إعالـ المجتمع المدرسي بالمعطيات المتعمقة باألزمة      
مع مراعاة المستجدات التي لـ تتضمنيا تفعيؿ خطة األزمة فكران       

 الخطة
22 

 23  عند حدكث األزمةتحديد المياـ التنفيذية لمجميع       
 24 التنسيؽ بيف الجميع عند حدكث األزمة      
     

 
 25 االتصاؿ بالجيات المختصة التخاذ التدابير الالزمة 

 26 التكتـ عمى األزمة      
 27 زمة بشكؿ كاضح تشخيص جكانب األ      
 28 المتابعة المستمرة لتداعيات األزمة     
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 29 اتخاذ القرارات السريعة الفعالة في ضكء الشركط الضاغطة      
 30 التقميؿ مف اآلثار السمبية لألزمة عند كقكعيا      

 واقع إدارة األزمات بعد وقوعيا   :المجاؿ الثالث

 غير
 مكافؽ
 بشدة

 غير
 مكافؽ

 مكافؽ مكافؽ محايد
 بشدة

 الرقـ الفقرات

 31 تحديد األسباب التي أدت إلى كقكع األزمة     
 32 معالجة العكامؿ الرئيسية المسببة لألزمة     
 33 حصر الخسائر الناجمة عف األزمة      
تحديد المياـ التي تمت بصكرة صحيحة أك خاطئة في      

 مكاجية األزمة
34 

 35 المستفادة مف األزمة  استخالص العبر     
 36 محاسبة األطراؼ المسببة لألزمة     
 37 التكثيؽ الدقيؽ لممجريات     
 38 قياس اإلنجازات  المستفادة مف األزمة      
 39 تحديث خطة إدارة األزمة     
 40 تشجيع اإلبداع في إدارة األزمة       
 41 تنظيـ العمؿ بصكرة تقمؿ مف الضغكط      

 42 إصالح الصكرة الذىنية السمبية لممدرسة بعد األزمة      

 43 تحسيف األداء لمنعو مف االستمرار في التراجع      

مكاكبة التطكرات العممية لالستفادة مف التكنكلكجيا في إدارة      
 األزمة 

44 

 45 كضع برامج لمتربية األمانية كإجراء كقائي     
 46 االستفادة مف تجارب ناجحةالتركيز عمى      



 
 

113 

 47 تقييـ كؿ ما جرل مف أحداث في األزمة     
 

 سؤال مفتوح  :المجال الرابع

 ما األسباب التي أدت لحدكث أزمات في المدرسة مف كجية نظرؾ ؟

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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 نبذة عن محافظة بيت لحم:  6الممحق رقم 

 محافظة بيت لحم

اخؿ األراضي الفمسطينية. كتغطي مساحة محافظة في الضفة الغربية كقطاع غزة د 16ىي كاحدة مف 
مف الضفة الغربية، كيحدىا مف الجنكب القدس. المدينة الرئيسية في المحافظة ىي مدينة بيت لحـ. كفقا 

 2006في منتصؼ عاـ  180,116لممكتب المركزم لإلحصاء الفمسطيني، بمغ عدد سكانيا 

مخيـ  ،بتير العبيدية ،ـ تجمعات ) الكلجةمخيمات لالجئيف حيث تض 3تجمعان منيا  45تضـ المحافظة 
 ،دار صالح ،بيت جاال ،بئر عكنة ،خمة حمامة ،الحدادية ،الخاص ،مخيـ العزة ،خمة النعماف ،عايدة

 ،الشكاكرة ،ىندازة ،مخيـ الدىيشة ،الخضر ،الدكحة ،بيت ساحكر ،بيت لحـ ،كادم فككيف ،حكساف
 ،جبة الذيب ،كادم رحاؿ ،جناتة ) بيت فمكح ( ،زعترة ،عةالجب ،خمة المكزة ،بيت تعمر ،نحاليف ،ارطاس

 ،تقكع ،المنشية ،أـ سممكنة ،مراح معال ،جكرة الشمعة ،كادم النيص ،المعصرة ،خمة الحداد ،خمة سكاريا
 ،) الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني  .عرب الرشايدة( ،كيساف ،المنية ،بيت فجار ،مراح رباح

 ( 29ص ،2011

 ت لحممدينة بي

نسمة  60,000ىي مدينة فمسطينية تقع جنكب الضفة الغربية كىي مركز محافظة بيت لحـ، عدد سكانيا 
بدكف سكاف مخيمات الالجئيف فييا، كىي ميد المسيح، ففييا كنيسة الميد التي كلد فييا السيد المسيح. 

بيت اإللو )الىاما( أك )الخاما( معنى بيت لحـ في المغة اآلرامية بيت الخبز، تسمى )بيت أيمكالىاما( أم 
و( كىي كممة كبيت لحـ اسـ قديـ ىك )افرات ،كاألرجح أف اسـ المدينة الحالي اشتؽ مف اسـ ىذه اآللية

  ( 2011 ،) جابر آرامية معناىا الخصب

ـ فكؽ مستكل 765عمى ارتفاع حكالي  ،كـ جنكب القدس الشرقية 10تقع بيت لحـ عمى بعد حكالي 
 ( 2009 ،) حنا أف في بيت لحـ جامعة تحمؿ اسميا كما ،بثالثيف متران  أعمى مف القدس سطح البحر أم

 330في بيت لحـ العديد مف الكنائس، كلعؿ أىميا كنيسة الميد، التي بنيت عمى يد قسطنطيف األكبر )
الكنيسة ىي ـ(. كذلؾ فكؽ كيؼ أك مغارة، كالتي يعتقد أنيا اإلسطبؿ الذم كلد فيو المسيح. يعتقد أف ىذه 

 (  1996 ،) التفسير التطبيقيأقدـ الكنائس المكجكدة في العالـ 
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مطة الكطنية الفمسطينية عاـ كفقا التفاقية أكسمك، تـ نقؿ السمطات المدنية كاألمنية في المدينة إلى يد الس
 ( 1990 ،) بنكدة  1995

السياح لمحج طكاؿ السنة، فييا فنادؽ  تعتبر السياحة في ىذه المدينة العمكد الفقرم القتصادىا إذ يزكرىا
كالصدؼ كالنحاس كالتطريز،  –خشب الزيتكف  –سياحية كتشتير بالصناعة السياحية الحفر عمى الخشب 

متجران تقكـ بتصنيع التحؼ الخشبية كيصدر اإلنتاج لمخارج كيباع أيضان في السكؽ  80في المدينة قرابة 
فييا  ،لحـ مدينة في الضفة بحجـ إنتاجيا الصناعي بعد نابمسالمحمي، أما قطاع الصناعة فتعتبر بيت 
معمالن، كمصنع إلنتاج ىكائيات التمفزيكف كمعمؿ لألسالؾ  27صناعة النسيج كيبمغ عدد معامؿ النسيج 

المعدنية كغيرىا، أما قطاع الزراعة فيمعب دكران ثانكيان في اقتصاد المدينة بسبب طبيعة األرض الجبمية، 
كبعض أنكاع الخضراكات الصيفية كذلؾ تزرع  ،المكزيات ،كجات الزراعية، الزيتكف، العنبكأىـ المنت

  ( 1990 ،) بنكدة .الحبكب كالقمح كالشعير كبعض البقكليات

مدرسة منيا األىمية كالحككمية  173أما القطاع التعميمي في المدينة فمتطكر، فقد بمغ عدد المدارس فييا 
مدارس لككالة الغكث الدكلية  8مدرسة خاصة  ك 40مدرسة حككمية ك 125  كبالتحديد منيا ،كالككالة

)  .كفييا أيضان كميات خاصة ىي كمية األمة ككمية بيت لحـ لمكتاب اإلسالمي ككمية العمكـ اإلسالمية
 ( 2014 ،اإلحصاء

 :كلكف ىناؾ العديد مف األزمات التي تمر بيا تمؾ المدارس، كمف أبرزىا 

ؿ كتعتبر األزمات التي يسببيا االحتالؿ، أزمات مزمنة لمتعميـ الفمسطينيي كتمتد ىذه أزمات االحتال  1
 األزمات كتتعمؽ يكمان بعد آخر 

قمة التدفئة في المدارس كخاصة في الصفكؼ االكلى لمتالميذ, ادت الى معاناة االىالي بإصابة   2
   يرىااطفاليـ بأمراض التي يسببيا البرد كالكريب كاالنفمكنزا كغ

تمرد الطمبة  :أزمات تتعمؽ بالطمبة ككشفت نتائج الدراسة أف األزمات المتعمقة بالطمبة تحّددت في  3
عمى القكانيف كالتعميمات المدرسية، كتسرب الطمبة مف المدارس، كتدني التحصيؿ العممي لدل بعض 

حصيؿ المتدني جدا عمى الطمبة بحيث أصبح ىناؾ فئتاف، ىما: فئة ذكم التحصيؿ المرتفع، كفئة الت
  .أزمة الصراعات الحزبية بيف الطمبة كأحيانا بيف الطمبة كالمعمميف -أيضان  –حساب فئة الكسط. كىناؾ 
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تدني  :أف األزمات المتعمقة بالمعمميف تمثمت في -أيضا  -أزمات تتعمؽ بالمعمميف كأظيرت النتائج   5
بيـ، كعدـ كجكد حكافز ليـ، كنقص في عدد المعمميف كتدني ركات ،) خاصة التكنكلكجية ( كفاءة المعمـ

 كخاصة في بداية العاـ الدراسي   

كبر حجـ المنياج كصعكبتو عمى المعمـ، كفي الكقت نفسو صعكبة إنيائو في  :أزمات تتعمؽ بالمنياج  6
 (    2009  ،الكقت المناسب، كصعكبة المنياج  قياسان بقدرات الطمبة. ) كزارة التربية كالتعميـ
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 البيرة "و نبذة عن محافظة " رام اهلل :  7ممحق رقم 

    البيرة  "و  محافظة " رام اهلل

 ،كألكية الكطف الفمسطينيضمف محافظات عديدة سكانية البيرة " تجمعات تحكم محافظة " راـ اهلل ك 
خربثا  ،عيف يبركد ،مخيمات لالجئيف حيث تضـ تجمعات ) نعميف 6تجمعان سكنيان منيا  75ففييا  

بدك  ،عيف قينيا ،بيتيف ،بمعيف ،كفر نعمة ،رمكف ،المدية ،الجانية ،صردا ،راس كركر ،بني حارث
 ،بيتكنيا ،بيت عكر التحتا ،برقة ،راـ اهلل ،صفا ،عيف عريؾ ،البيرة ،دير دبكاف ،دير إبزيع ،المعرجات

 ،بيت نكبا ،بيت لقيا ،الطيرة ،ت عكر الفكقابي ،خربثا المصباح ،بيت سيرا ،مخيـ قدكرة ،مخيـ األمعرم
دير  ،سنجؿ ،المبف الغربي ،ترمسعيا ،عبكيف ،بني زيد ،كفر عيف ،بني زيد الشرقية ،قراكة بني زيد

المزرعة  ،أـ الصفا ،خربة أبك فالح ،عابكد ف النبي صالح ،المغير ،عجكؿ ،جمجيميا ،رنتيس ،السكداف
 ،سمكاد ،قبية ،ككبر ،شقبا ،كفر مالؾ ،برىاـ ،جيبيا ،ك مشعؿدير أب ،عطارة ،دير نظاـ ،الشرقية
 ،مخيـ دير عمار ،دير جرير ،مخيـ سمكاد ،عيف سينيا ،الدكحة ،بير زيت ،شبتيف ،االتحاد ،يبركد
محافظة راـ اهلل  )دير قديس (  ،أبك قش ،الجمزكفمخيـ  ،الطيبة ،دكرا القرع ،جفنا ،الزيتكنة ،بدرس

 .(29ص ،2011 ،(3لسنكم )كالبيرة اإلحصائي ا

تقع في الضفة الغربية إلى الشماؿ مف  .كمركز محافظة راـ اهلل كالبيرة ،مدينة فمسطينيةفيي راـ اهلل أما 
كتالصؽ راـ اهلل مدينة البيرة حتى تتداخؿ مبانييما  .2كـ 16,5تبمغ مساحتيا  .كـ 15 القدس بحكالي

إال أف  ،نة البيرة أكبر مف ناحية المساحة كعدد السكافكمع أف مدي ،كشكارعيما لتبدكاف كمدينة كاحدة
 األشير بينيما ىي مدينة راـ اهلل

إذ انيا ُتعتبر العاصمة اإلدارية  ،تحتؿ راـ اهلل حاليا مركزان سياسيان يجعميا مف أىـ المدف الفمسطينية
بنى المجمس التشريعي كم ،كفييا مقر المقاطعة )القصر الرئاسي( ،المؤقتة لمسمطة الكطنية الفمسطينية

باإلضافة إلى معظـ مكاتب ككزارات  ،كالمقر العاـ لجياز األمف الفمسطيني في الضفة الغربية ،الفمسطيني
) بالدنا  .فيياكما تعتبر العاصمة الثقافية لكجكد عدد مف المراكز الثقافية الفمسطينية النشطة  .السمطة
 ( 2003 ،فمسطيف
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، عندما 1840مدرسة لمركـ االكرثكذكس أنشاتيا البطريركية في القدس حكالي بدأ التعميـ في راـ اهلل في 
حضر مبشر مف طائفة البركتستانت اسمو صمكئيؿ غكبات كأسس خمس مدارس إحداىا في راـ اهلل، 

 .كىي مدرسة تبشيرية

 ،س اإلناثأما عف مدار  ،كافتتحكا ليـ مدرسة لـ تعمر طكيالن  ،قدـ الالتيف إلى راـ اهلل 1857كفي سنة 
كاألكلى مف نكعيا  .أكؿ مدرسة مف نكعيا لإلناث في راـ اهلل 1889فقد أسست جماعة الفرندز في عاـ 

كحذا حذكىـ  ،ككاف افتتاح ىذه المدرسة حافزان لمركـ األرثكذكس إلنشاء مدرسة لمبنات ،في فمسطيف
 ( 1999 ،دكرةافتتح الفرندز مدرسة البنيف في راـ اهلل. ) ق 1901كفي عاـ  ،الالتيف

 ،مدرسة لمككالة ) كزارة التربية كالتعميـ 12مدرسة خاصة ك 51ك ،مدرسة حككمية 183كفي راـ اهلل اليكـ 
(  كما كيكجد بعض المعاىد مثؿ معيد المعممات الحككمي كألحؽ بالمعيد مدرسة لمتطبيقات  2014

ريب المعمميف كالفتيات ككمية بيرزيت التي كلككالة الغكث مركز لتد ،كالتجارب التربكية كالتعميـ فييا مختمط
 ( 1993 ،) اآلغا .تحكلت إلى جامعة كتعتبر مف أىـ الجامعات الفمسطينية

كما أف مدينة راـ اهلل تعتبر مركزان لمنشاط الثقافي في الضفة الغربية إذ تمتمئ بالمسارح كدكر السينما 
  .مكعة كبيرة مف المنتديات الثقافية كالمراكز الثقافية، كفييا المعيد الكطني لممكسيقى كمج

كىي جامعة بيرزيت. يعكد تاريخ  ،تقع في محافظة راـ اهلل كاحدة مف الجامعات المميزة فمسطينيان كعربيان 
عندما تأسست كمدرسة ابتدائية، ككاف اليدؼ الرئيسي لممدرسة تكفير  1924جامعة بيرزيت إلى عاـ 

يت كالقرل المجاكرة في كقت انعدمت فيو المدارس تقريبان في تمؾ فرص التعميـ األكلية لمفتيات مف بيرز 
 .المنطقة

كلما كانت الكمية عندئذ ىي المؤسسة الجامعية الكحيدة في  ،1942تطكرت المدرسة لتصبح كمية عاـ 
المنطقة، فقد قررت التركيز عمى التعميـ الجامعي، كتقرر أف تصبح الكمية نتيجة لذلؾ "جامعة بيرزيت" 

 ( 2002 ،) خداش كالبرغكثي .كما زالت ماثمة كمتطكرة باستمرار كلغاية يكمنا الحاضر ،1972 في  
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 كتاب تسييل ميمة  :8الممحق رقم 
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 فيرس المالحق

 95 ...................... : قائمة بالمدارس الخاصة في محافظة بيت لحـ كمرجعياتيا 1الممحؽ رقـ 

 97 .................. : قائمة بالمدارس الخاصة في محافظة راـ اهلل كالبيرة كمرجعياتيا 2الممحؽ رقـ 

 101 ................................................. : االستبانة في صكرتيا األكلية 3الممحؽ رقـ 

 107 .............................................. : قائمة بأسماء محكمي االستبانة 4الممحؽ رقـ 

 108 ................................................... : االستبانة بصكرتيا النيائية 5الممحؽ رقـ 

 114 ................................................... : نبذة عف محافظة بيت لحـ 6الممحؽ رقـ 

 117 ............................................ : نبذة عف محافظة " راـ اهلل كالبيرة " 7ممحؽ رقـ 

 119 .......................................................... ؿ ميمة:  كتاب تسيي8الممحؽ رقـ 
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 فيرس الجداول

 

 53 .................... (  تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المحافظة كالمسمى الكظيفي2. 3الجدكؿ )

 54 ................................. الدراسة.لدراسة حسب متغيرات (: تكزيع أفراد عينة ا3.3جدكؿ )

كاقػع ( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(:  4.3جدكؿ )
 56 ...................... إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ " كراـ اهلل كالبيرة

 57 ................................................... نتائج معامؿ الثبات لممجاالت(: 5.3جدكؿ )

 59 .............................. (: مقياس كاقع إدارة األزمات حسب المتكسط الحسابي1.4جدكؿ )

(: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى أداة 2.4جػػدكؿ )
 60 ......................................... الدراسة كفقان لمجاالت األداة كالدرجة الكمية مرتبة تنازليان 

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة لمجػاؿ كاقػع 3.4جدكؿ )
 61 .......................................................... إدارة األزمات قبؿ كقكعيا مرتبة تنازليان 

كاقػػع إدارة تجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة ل(: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػ4.4جػػدكؿ )
 63 .............................................................. مرتبة تنازليان األزمات أثناء كقكعيا 

كاقع إدارة (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة في 5.4جدكؿ )
 65 ............................................................... مرتبة تنازليان األزمات بعد كقكعيا 

(: األعػػػداد كالنسػػػب المؤيػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لألسػػػباب التػػػي أدت لحػػػدكث 6.4جػػػدكؿ )
 67 ................................ أزمات في المدرسة مف كجية نظر مديرييا كمعممييا مرتبة تنازليان 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة لمفركؽ بػيف متكسػطات اسػتجابات أفػراد العينػة لكاقػع 7.4جدكؿ )
حسػب  متغيػر   “ كراـ اهلل  كالبيػرة   “  إدارة األزمات  في  المدارس الخاصة  في  محافظتي  بيت لحـ 

 69 ...................................................................................... المحافظة

لكاقػػع إدارة المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة  (:9.4)جػػدكؿ 
حسػب متغيػر المؤىػؿ “ راـ اهلل كالبيػرة “ األزمات  في  المدارس  الخاصة فػي  محػافظتي  بيػت لحػـ  ك

 71 ........................................................................................ العممي
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نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطات استجابات   (:10.4)جدكؿ 
 72 ....................................................... أفراد العينة بحسب متغير المؤىؿ العممي

لكاقػع إدارة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة  (:11.4)جدكؿ 
حسػب متغيػر عػدد سػنكات “ راـ اهلل كالبيػرة “ األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي  بيت لحػـ  ك

 73 ......................................................................................... العمؿ

نتػػػػػائج تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف األحػػػػػادم لمفػػػػػركؽ ذات الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية بػػػػػيف متكسػػػػػطات   (:12.4)جػػػػػدكؿ 
 74 .......................................... استجابات أفراد العينة حسب متغير عدد سنكات العمؿ

ت أفػراد العينػة لكاقػع إدارة (: نتػائج اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة بػيف متكسػطات اسػتجابا13.4جدكؿ )
حسػػب متغيػػر المسػػمى “ راـ اهلل كالبيػػرة “ األزمػػات فػػي المػػدارس الخاصػػة  فػػي  محػػافظتي  بيػػت لحػػـ  ك

 75 ....................................................................................... الكظيفي
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