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Crises administratino
إدارة األزمات
الملخــــــــص
ه ــدذه ه ــسة الد ارس ــة إل ــى التع ــر

ل ــى دور م ــدرام الم ــداري اليانوي ــة ذـ ـ مواج ــة

األزم ــاه التـ ـ تتع ــرم ل ــا مدارسـ ـ م ذـ ـ ي ــوم م ــام م اإلداري ــة ولت يـ ـ
الد ارســة تكــوت مجتمــا الد ارســة مــت  )65مــدي اور ومــديرت و تــم ا تمــاد المــن

ه ــدا
الو ــف

الت ليل ـ لمناس ــبتو لمويــو الد ارس ــة وه ــدذ ا وقــد تو ــله البا ي ــة ذ ـ د ارس ــت ا إل ــى

الدور الكبير السي يمارسو مدرام المداري اليانويـة ذـ مواج ـة األزمـاه التـ تتعـرم
ل ــا مدارسـ م ــت ألريـ األســاليا ال دييــة التـ يعتمــدون ا ذـ التعامـ مــا األزمــاه
كمــا و ــه الد ارســة بيــرورت إنرــام و ــدت إلدارت األزمــاه ذ ـ مديريــة التربيــة تكــوت
مسئولة ت الج األزماه الت ت دث ذـ المـداري وت ـديم ال لـو والم تر ـاه ل ـ
تلك األزماه
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الفصـــــــل األول
مشكلة البحــــــث-:

ر د الربا األخير مت ال رت العرريت ت دما مل وظا ذ جميا مجااله ال يـات البرـرية
وكات سلك نتيجة تمية لليورت التكنولوجية الت دذعه إلـى التسـار المعرذـ المسـتمر
ممـا اوجــا التكيـ
برــك

مــا هــسة التليـراه برــك يــىير ايجابيـاو لــى المىسســاه المجتمعيــة

ــام والمىسســاه التعليميــة برــك خــا

ويعتمــد نجــاس المىسســة التعليميــة

ب ــورت ساســية لــى قــدرت ا ذـ مواكبــة التألــوراه العلميــة والعمليــة التـ ترــك ت ــديا
ريا للمىسساه الناج ـة األمـر الـسي يتأللـا العمـ

لـى إيبـاه قـدرت ا ومالممت ـا

للتليراه البيئية المت لبة والمتليرت باستمرار اللوزي )981 :9111
اس تــرا البا يــة ات مــا يميــز المجتمعــاه المت دمــة م ـت المجتمعــاه الناميــة هــو قــدرت ا
لــى اســتيمار الم ـوارد البر ـرية والماديــة لت ي ـ األهــدا
الكفــامت اس

المرجــوت بــر لى درجــة مــت

ــديه التألــوراه العلميــة والتكنولوجيــة ومــا ازلــه ت ــدث تليـراه كييـرت ذ ـ

مج ــا اإلدارت بر ــك

ــام واإلدارت المدرس ــية بر ــك خ ــا

األم ــر ال ــسي وج ــا ل ــى

مدرام المداري استخدام ا دث األساليا العلمية ذ مواجو األزماه الت تتعرم ل ـا
مدارس م
وتفــرم ت ــدياه يــورت المعلومــاه والت ــدم التكنولــوج
و لى األخ

لــى جميــا مىسســاه المجتمــا

المىسساه التعليميـة ات تيـا خألألـاو لميـة منظمـة ومدروسـة ووا يـة

لمنـ ــا ـ ــدوث األزمـ ــاه الت ـ ـ تتعـ ــرم ل ـ ــا مىسسـ ــات م يـ ــم التـ ــدريا لـ ــى مواج ت ـ ــا
والت دي ل ا
وتختل

مد )931 :1009
سـباب ا مسـتوياه ـدت ا ترييرهـا ودرجـة

األزماه الت تواجـو المـداري ذـ

تكرارهــا ممــا يجع ـ ذي ــا ظــاهرت يــة ال يمكــت تجنب ــا و ال يــام لي ــا ن ائيــا ولكــت
يمكــت ال ــد مــت يارهــا الســلبية ــت ألري ـ إدارت ــا باســتخدام مليــاه من جيــة لميــة
ميـ ـ

التخأل ــيأل التنظ ــيم التوجي ــو الرقاب ــة التنس ــي

ال يـ ـادت) مم ــا يجعـ ـ م ــت إدارت

األزماه مأللبا مل ا للتعام مع ا )Burneet,1998: 476-488
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كما إت مدرام المداري ي تـاجوت إلـى من جيـة لترـخي
والخب ـرت والممارســة إس تعتبــر مليــة الترــخي

األزمـاه مـت خـال المعرذـة

المفتــاس ال ي ـ للتعام ـ مــا األزمــة

ودون ا ي بح التعام ما األزماه ملية ارتجالية انفعالية ويىكـد ذـرج  )1005إت
ال ـ الو يــد للخــروج مــت األزمــة الت ـ تتعــرم ل ــا المدرســة هــو إ ــداث يــورت ي اذيــة
جديــدت اســم ا المن جيــة العلميــة  )Methodology Scientificلكون ــا تعتمــد ساســا
لــى العلــم وتنظــيم الخــدماه واألدام مىكــداو مف ــوم المن جيــة برنــو العلــم المبن ـ

لــى

الــدلي ممــا يجع ـ مــت إدارت األزمــاه بالمن جيــة العلميــة مأللب ـاو م م ـاو ومل ـاو للتعام ـ

مع ـا

ذــرج  )6 :1005وتــرا البا يــة ت انعــدام ال ـدرت لــدا مــدرام المــداري لــى

مواكبــة األزمــة توادارت ــا بالألري ــة ال ـ ي ة تجعل ــا تتفــاقم وتت ــو إلــى خألــر مســتمر

ي ــدد اس ــت رار المىسس ــة التعليمي ــة ل ــسا ينبلـ ـ

ل ــى األر ــخا

الموكل ــة إل ــي م إدارت

المــداري ت يتمتع ـوا ب ــفاه قياديــة متمي ـزت مــت يــث الكفــامت والخب ـرت والي ــة بــالنفي
وقــوت الرخ ــية

يــث ات تــوذر تلــك ال ــفاه ذـ رخ ــية المــدير تجعلــو قــاد اور لــى

مواجو األزماه والت دي ل ا ا

دوي ا وت ديم ال لو المناسبة ل ا

3

مجلة ديالى 3102 /

العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
أهمــية البحـــث-:

يعد مويو إدارت األزماه ب ورت امة توادارت األزماه المدرسية ب ـورت خا ـة مـت
المويــو اه الم مــة وال يويــة التـ ل ــا تــريير لــى المىسســاه التعليميــة وب ائ ــا اس
ات قدرت المىسسة لى استرعار األ داث المتوقعة ذ العالم الخارج الم يأل بالبيئـة
المدرسية والت تتسم بالتع يد والتليير السريا سيسا د لى زيـادت قـدرت ا ذـ المناذسـة
والتكي
لد

ما العالم الخارج
ب ه معظـم الـدو ذـ الوقـه ال ايـر ت ـتم بمويـو إدارت األزمـاه خا ـة

بع ــد ات زاده مخ ــاألر ــدوي ا وتنو ــه س ــباب ا و ــب ه كـ ـ ال ــدو ب ــال اس ــتينام
ريــة ألت تكــوت مســر او لوقــو زمــاه لــى اريــي ا

خسائر ذاد ـة لـيي ذ ـأل نتيجـة ل ـدوث االزمـة بـ

يــث تتكبــد تلــك المجتمعــاه

ييـا للسـلوك اإلنسـان المت ـر

يال ا اسليم )1 :1002
اس ات انعــدام ال ــدرت لــى إتبــا من جيــة اداريــة ناج ــة ذـ ادارت األزمــاه يترتــا ليــو
ت ديــد مبارــر للمىسســاه التعليميــة واســتم ارريت ا

يــث ات ادارت األزمــاه بمف وم ــا

ال ــديث هـ ـ ت ني ــة تس ــتخدم لمواج ــة ال ــااله الألارئ ــة والتخأل ــيأل ل ــا للتعامـ ـ م ــا
ال االه الت ال يمكت تجنب ا واجرام الت ييراه الالزمة ل ا اللوزي )911:9111
كمــا ات التركيــز لــى مويــو إدارت األزمــاه مــت الموايــيا الم مــة لــدا الكييــر مــت
الكتــاا والبــا ييت ذ ـ مجــا االدارت يــث تألــر الفكــر اإلداري نتيجــة ل ــسة األب ــاث
الى دراسة األزماه والعم

لى ادارت ا والتخفي

مـت ايارهـا باسـلوا لمـ يسـا د

لى تجنا األزمـاه الكبيـرت ويسـا د لـى ت سـيت المسـتوا التعليمـ ذـ المىسسـاه
التعليمية

اللوزي )918:9111

وتعــد ادارت االزمــاه مــت الموايــيا التـ تييــر الجــد سـوام مــت نا يــة تألبي ــا و مــت
نا ي ــة ج ــدواها لك ــت الواق ــا العلمـ ـ
كنتيجة لتألور ظرو

يب ــه اهمي ــة اللج ــوم ال ــى ه ــسا األس ــلوا العلمـ ـ

ال يات وتع د مجاالت ا الرعالت )99–90 :1000

اس ات إدارت االزمــاه ه ـ إدارت لميــة ررــيدت تبنــى لــى العلــم والمعرذــة وتعم ـ

لــى

ماية ووقاية المىسسة التعليمية واالرت ام بادائ ا والم اذظة لى سالمة العـامليت ب ـا
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ومعالجة اي ق ور او خل قد يكوت سبباو ذ ا داث بـوادر زمـة مسـت بلية ومـت يـم

ت تفظ المىسسة ب يوت ا واستم ارريت ا الخييري )959 :1003

كمــا ان ــا تعــد لم ـاو ييــا قوا ــد و ــو لمــديري المــداري ذ ـ التعام ـ مــا األزمــاه
التـ تتعــرم ل ــا مدارسـ م مــت وقــه خــر مــا التركيــز لــى هميــة ال يــادت المدرســية
ال ــادرت لــى الت ــدي والوقــو

مــا هــسة األزمــاه ذ ـ التنبــى المســب وويــا الخألــأل

العلمي ــة المدروس ــة لمن ــا ــدوث األزم ــاه التـ ـ ت ــدث ذـ ـ كـ ـ المىسس ــاه مومـ ـاو

والمىسساه التعليمية خ و او كام

)991: 1003

يــث يواجــو تألــور اإلدارت ذ ـ وقتنــا ال ايــر الكييــر م ـت الت ــدياه والمتأللبــاه ومــت

هم ـا وجــود إدارت مدرســية لميــة دييــة متميلــة ذـ مــدير المدرســة الــسي ينظــر اليــو
لى انو ممي للسلألة وسلوكو ال يادي يمي
ومت يم تتوق

ليو ذا ليت ا وكفامت ا

ن ـ ار يويـا ذـ إدارت وتنظـيم مدرسـتو
مد )9 : 9186

ات ال ي ــادت المدرس ــية الناج ــة تتألل ــا مالك ــاه مىهل ــة ناي ــجة وق ــادرت ل ــى اس ــتيمار
اإلمكاناه وتوظي

الألاقاه وتجاوز المعوقاه ذال يادت المدرسـية ذـت يمتـزج بالموهبـة

واالســتعداد والم ــارت كمــا ان ــا ممارســة رــاقة ساه خ و ــية ابدا يــة تعامليــة مللفــة
بالف م العمي لألنظمة و ست التدبير والت ل بال كمة الداين

)9 : 1002

وتظ ــر إدارت األزمــاه ذ ـ المدرســة مــت خــال ت لي ـ ال ــدر و اليــيا ذ ـ الم ـوارد
سلك الت الموارد الت تست لك نتيجة وقو األزمـة تعتبـر مـوارد يـائعة بالكامـ

وال ـد

مــت االيــار الناتجــة ل الــة ــدم التركــد والخســائر العاريــة الم تملــة مــت خــال ت لي ـ
درجة ا تمالية وقو األزمة وتوذير الي ة واالست رار واألمت لدا جميا ذئـاه المجتمـا
المدرس

والت رك المنتظم للتدخ ذ التعام ما األزمة والمواج ـة الفوريـة وت يـ

السيألرت الكاملة لى موق

األزمة الي يوي )90 : 1005
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ومــت هنــا تنبــا هميــة هــسة الد ارســة مــت كون ــا تعــال مويــو او جديــداو نســبياو ذـ الفكــر
اإلداري المعا ر إدارت األزمـاه)) والـسي يعـد لـى قـدر كبيـر مـت األهميـة يـث لـم

يسب تناولو ذ

ظـاو واذيـاو مـت العنايـة

دبيـاه االدارت اال لـى نألـا م ـدود ولـم ينـ

واالهتمام مت قب البا ييت الممارسـيت لـالدارت ذـ المىسسـاه التعليميـة العراقيـة كمـا
تكمــت هميــة هــسة الد ارســة مــت خــال تــوذير نظــام معلومــاه وات ــااله جيــد يســتأليا
تــوذير المعلومــاه المأللوبــة ذـ وقــه ــدوث األزمــاه ومــا هــو دور مــدرام المــداري
ند وقو ا
وما وجـود العديـد مـت األزمـاه ذـ التعلـيم برـك
الي ــع

ـام والمـداري برـك خـا

الواي ــح ذـ ـ الت ــدي ل ــسة األزم ــاه والتعامـ ـ مع ــا

الد ارســة يــرورت مل ــة وسلــك مــت خــال ســعي ا إلــى الكر ـ

ومـا

ــبح إجـ ـرام ه ــسة

ــت ابــرز األزمــاه الت ـ

تواجو مدرام المداري اليانوية ذ قيـام بع وبـة إس إت التركيـز لـى مـا تواج ـو هـسة
المداري مت زماه والألر الت يسـتخدم ا مـدرام ومـديراه هـسة المـداري ذـ إدارت
األزماه والم تر اه الت ي دمون ا مت رـرنو إت يسـ م ذـ

ـ تلـك األزمـاه وييـمت

ت ديم ال لو المناسبة لمي هسة األزماه كما إت ك هسة األمور ترك
إلجرام هسة الدراسة

6

ساسا متينـاو

مجلة ديالى 3102 /

العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
هــــــــدف البحـــــــث-:
يهدف البحث الحالي الى -:

لــى دور م ــدرام المــداري اليانويــة ذـ ـ مواج ــة األزمــاه التـ ـ تتعــرم ل ــا

التعــر

مدارس م ذ يوم م ام م اإلدارية
حـــــــدود البحــث-:
يت ــدد الب ــث ال ــال بمــدرام المــداري اليانويــة ذ ـ قيــام بع وبــة – م اذظــة ديــالى
للعام الدراس 1091-1099
تحـــــديد المصطلحات:
الــــــدور-:
 -9يعرذو

الح برنو نراأل الفرد ذ النظام االجتما

السي يعم ذيـو والـسي اليـتم

با تبـ ــارة ذـ ــرداو مجـ ــرداو ولكـ ــت كونـ ــو ذـ ــرداو يرـ ــل دو اور معين ـ ـاو ذ ـ ـ هـ ــسا النظـ ــام))
الح )112: 9186

 -1يعرذــو الــوقف برنــو ك ـ ويــا تــنلمي ذيــو ألو ـاو و كره ـاو وي تيــينا بي ــروا
معينة مت السلوك تفري ا ألبيعة المركز)) الوقف

)208: 9118

التعريــف النيــر  :مجمو ــة مــت الم ــام والمســىولياه الت ـ ي ــوم ب ــا مــدير المدرســة
اليانوية ذ يوم ال ال ياه الممنو ة لو مت قب و ازرت التربية)

7

مجلة ديالى 3102 /

العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
األزمـــــــة-:

 -9يعرذ ا ال ج برن ا ن ألة ت و ذ سلسـلة مـت األ ـداث المتتابعـة تسـبا درجـة
الية مت التوتر وت ود الى نتائ غالباو ما تكوت غيـر مرغوبـة وبخا ـة ذـ

دم وجود استعداد وقدرت لمواج ت ا)) ال ج
 -1يعرذ ــا ا

لـ ـ برن ــا موقـ ـ

الـة

) 221: 9181

او ال ــة يواج ــا متخ ــس ال ـ ـرار ذـ ـ

ــد الكيان ــاه

االداريــة دولــة مىسســة س ـرت مرــرو ) تتال ـ ذي ــا األ ــداث وتترــابك مع ــا
األس ـ ــباا بالنت ـ ــائ
ا

ل

ويف ـ ــد مع ـ ــا متخ ـ ــس ال ـ ـ ـرار قدرت ـ ــو ل ـ ــى الس ـ ــيألرت لي ـ ــا))

)922: 1001

التعريف النير  :ه مدا قدرت مدرام المداري اليانوية لى مواج ة األزماه التـ
تواج م ذ

ينـام مل ـم ذـ داخـ المدرسـة ذـ يـوم م ـام م االداريـة وكيفيـة ايجـاد

ال لو المناسبة لمعالجت ا)
مـــدير المدرســـة الثانوية -:
 -9يعرذــو الرــما برنــو سلــك الفــرد الــسي تتكــوت ذعالياتــو األساســية مــت التخألــيأل
التنظيم اتخاس ال رار ال يادت والرقابة)) الرما
 -1تعرذو و ازرت التربية برنو الرخ
وانتظام ا)) جم ورية الع ار

المسىو

)9 :9111

ت ست سير اال ما ذـ مدرسـتو

المديرية العامة للتعليم اليانوي )13 :
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
الفصــــل الثانــــي
اإلطار النيـــــــر
يعتبر هسا الف

بميابة األساي التربوي السي ستعتمد ليـو البا يـة ذـ د ارسـت ا ذ ـو

قا ــدت متين ــة م ــت المعلوم ــاه تكس ــب ا ذكـ ـرت ام ــة ور ــاملة وين س ــم ه ــسا الف ـ ـ إل ــى
م وريت هما -:
 :1االطار نير .
 :2الدراسات السابقة.
إدارة األزمات وتتضمن -:
 نبـــذة تاريخـــية عن األزمات-:
ل ــى ال ــرغم م ــت تع ــدد المىلف ــاه ــو ال ـ ـوادث التاريخي ــة لألزم ــاه المختلف ــة التـ ـ
ــادذه البر ـرية خــال ال ــروت المايــية اال ات االس ـ ام النظــري العمل ـ مــت ج ـ
ترســيي نظريــة متكاملــة لعلــم إدارت األزمــاه مــا از م ــدوداو تــى يومنــا هــسا ذتفســير
األزماه وب ث جوانب ا امر رـا

ـعا ذسـبر اغـوار األزمـة والتعـر

لـى

ي ـة

العوامـ التـ ســاهمه ذـ نرــوئ ا والتـ اده إلي ــا و ــدم االنخــدا بمظاهرهــا التـ
ترك األ رام الظاهرت الخارجية
وق ــد ب ــد الفك ــر اإلداري م ــا منت ـ ـ

ا

ل

)923 : 1001

الس ــتيناه ي ــدينا ــت األزم ــاه ومف وم ـ ــا

وخ ائ ـ ا و نوا ــا و ســباا نرــوئ ا وااليــار المترتبــة لي ــا و وج ــا وكيفيــة
إدارت ا

مد ) 19: 1009

ول ــد نرــر م ــأللح األزمــة توادارت ــا وكيفيــة التعام ـ مع ــا ذ ـ مجــا اإلدارت العامــة
ليرــير الــى دور الــدو ذ ـ مواج ــة األزمــاه المفاجئــة والظــرو

الألارئــة كــالزالز

والفييـ ــاناه وال ارئ ـ ـ وال ـ ــروا الرـ ــاملة ورغـ ــم دايـ ــة مف ـ ــوم األزمـ ــة ذ ـ ـ االدارت
المعا رت ذرت التاريخ العرب االسالم يرـير اال ات ابـت سـينا يعـد مـت اوائـ الـسيت
ب يوا ذ هسا المويو

ند ارارتو الى االيار النفسية والجسـدية للألزمـاه والكـوارث

الزامل واخروت )55 :1002
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 أسباب نشــــوء األزمات -:

هناك مجمو ة مت األسباا الت تىدي الـى نرـوم األزمـة بعيـ ا يرجـا الـى سـباا
تتعل بألبيعة المىسسة المدرسـة) وهـ األسـباا الداخليـة ميـ

األسـباا التنظيميـة-

االداري ـ ــة – التكنولوجي ـ ــة) و س ـ ــباا خارج ـ ــة ـ ــت نأل ـ ــا المىسس ـ ــة المدرس ـ ــة) ميـ ـ ـ
سباا اقت ادية -ي اذية – اجتما ية – سياسية)
ومــت يــم وبنــام لــى سلــك يمكــت ت ديــد هــم األســباا الرئيســية ورام األزمــة ذ ـ الن ــاأل
ا تية -:
 -9تعارم الم الح واألهدا
 -1ال يادت اإلدارية المستبدت
 -3الخو

الوظيف

 -2يع

اإلمكاناه المادية والبررية
الريخ )11-10 : 1008

 -6تجاه إراراه اإلنسار المبكر
 -5سوم الف م والت دير
 -2األخألام البررية
 -8اإلرا اه
 -1دم الرقابة الدورية
 -90يع
-99

العالقاه اإلنسانية ماهر )16-13 : 1005

دم االهتمام بالتنمية البررية

 -91اليري
 -93يع

نا ال رار

نظام المعلوماه ونظام

 -92سباا خارجة ت إرادت المدرسة
 -96سباا اقت ادية

مد و اذظ )13 : 1003
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 ســـــمات إدارة األزمات-:
ات لألزماه سماه معينة تتمي ذ  -:اللوزي )109 : 9111

 -9المفاجئ ــة العنيف ــة والر ــديدت لدرج ــة تك ــوت ق ــادرت ل ــى ر ــد انتب ــاة جمي ــا ذـ ـراد
المىسسة
 -1الترابك والتداخ ذ بعم األمور و دم الويوس
 -3دم تواذر قا دت معلومات كاملة تسا د متخس ال رار
-2

ــدم وجــود الي ــة نتيجــة للــن
المج و

ذ ـ المعلومــاه ممــا يرــك خوذ ـاو ور ب ـاو مــت

هسا وترا البا ية ات ك هسة األمور تعرم مدير المدرسة الى الوقو ذ الكيير مـت
المرــاك الت ـ تــىدي الــى زمــاه تره ــو ذيمــا بعــد وتعريــو الــى يــلوأل جمــة لــسا
يتوجــا ليــو ات يكــوت قــاد اور لــى اتخــاس قـ ارراه سـريعة وناج ــة برســلوا لمـ دقيـ
يعم

لى امت ا

األزمة والتوتر وا توام النتائ المتوقعة
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 الخصــــــائـص األساســــية لألزمـــات-:
لألزمة مجمو ة مت الخ ائ

يتعيت تواذرهـا ذـ

الموقـ

يواج ــا متخ ــس ال ـ ـرار ذـ ـ الكي ــات اإلداري ت ــى نأللـ ـ
الخ ائ

األزمـوي) و ال الـة) التـ
لي ــا زم ــة) وم ــت ه ــم ه ــسة

-:

 -9غيــر متوةعــة  :ذ ـ تفــاج ك ـ العــامليت ذ ـ المىسســة المدرســة) وتــىدي الــى
مـ ــت إمكانيـ ــة الفع ـ ـ الس ـ ـريا لمواج ت ـ ــا

ـ ــدمة وتـ ــوتر األمـ ــر الـ ــسي ييـ ــع
م ألفى )121-128: 1006

 -1التعقيد والتشابك :ذاألزمة تتسـم بالتع يـد والتـداخ ذـ
الم الح المىدية والمعارية

نا ـرها و سـباب ا وقـوا

م ألفى )221-228 : 1006

 -3التــوتر واالضــطراب :ينرــر ــت األزمــة قل ـ وتــوتر وايــألراا يرــك مزيــداو مــت
اليـ ـ ـ ـ ــلوأل وتـ ـ ـ ـ ــىدي الـ ـ ـ ـ ــى تيـ ـ ـ ـ ــارا ق ـ ـ ـ ـ ـ ارراه اإلدارت المدرسـ ـ ـ ـ ــية وتعاري ـ ـ ـ ـ ـ ا
م ألفى )221-228 : 1006
 -2نقــص المعلومــات وعــدم وضــوي الرىيــة لــدر متخــذ القـرار  :ات وجــود مــا يرــبو
اليــباا الكيي ـ

ي ــو دوت رىيــة ي االتجاهــاه يســلك ومــاسا يخفيــو لــو هــسا

االتجاة مت خألار مج ولة سوام ذ
لا

بو خلي

جم ا و ذـ درجـة ت مـ الكيـات اإلداري

)128 : 1009

 -6ضيق الوةت المتـاي لمواجهـة األزمـة  :ذاأل ـداث ت ـا وتت ـا د برـك متسـار
وربم ــا ــاد األم ــر ال ــسي يف ــد ألـ ـ ار
الموق ـ

واســتيعابو جيــداو

األزم ــة

يانـ ـاو ال ــدرت ل ــى الس ــيألرت ذـ ـ

يــث ال بــد مــت تركيــز الج ــود التخــاس ق ـ ارراه اســمة

وسريعة ذ وقه يتسم باليي واليلأل العسيل و بد اهلل )19 : 1006
 -5األط ـراف والقــور المــىثرة فــي حــدوث األزمــة وتطورهــا  :ات تعــارم الم ــالح
داخـ ـ المىسس ــة المدرس ــة) يخلـ ـ

ــعوباه جم ــة ذـ ـ الس ــيألرت ل ــى الموقـ ـ

توادارتو وبعم هسة ال عوباه إدارية و مادية و برـرية و سياسـية و بيئيـة
العسيل و بد اهلل )19 : 1006
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دي ـ ــدت ولك ـ ــت جمي ـ ــا ه ـ ــسة

ري ـ ــو ت ـ ــرا البا ي ـ ــة ت لألزم ـ ــة خ ـ ــائ

ت ــتم لــى مــدير المدرســة التنبــى المبكــر لوقــه ــدوي ا لك ـ يــتمكت مــت

مواج ت ا والتللا لي ا بألر و ساليا لمية ديية باإلياذة إلى سلك يتوجـا لـى
ليـة ونفسـية اليـة إسا مـا ريـد ت يواج ـا

مدير المدرسة ت يمتلك م ـاراه وقـدراه
بنجاس
 أنـــواع األزمات -:

إال انو يمكـت ت ـنيف ا وذ ـاو لعـدت سـي هم ـا األسـي

تتعدد نوا األزماه وتختل
ا تية-:

أوالً :تصنف األزمات من حيث مرحلة التكـوين  :يمكـت ت ـني

األزمـاه الـى خمسـة

نوا وذ ا ل سا األساي وه )العمار )3: 1003
 -9األزمة ذ مر لة الميالد
 -1األزمة ذ مر لة النمو
 -3األزمة ذ مر لة الني
 -2األزمة ذ مر لة االن سار
 -6األزمة ذ مر لة االختفام

ثانياً :تصنف األزمات من حيـث معـدل تكـرار حـدوثها  :يمكـت ت ـني
ل سا األساي الى نو يت هما :

)912 : 1009

ل

األزمـاه وذ ـاو

 -9األزماه الدورية
 -1األزماه غير الدورية
ثالثاً :تصنف األزمات من حيث عمقها :يمكت ت ني
األساي هما:

ل

)916 : 1001

 -9زماه سأل ية غير مي ة
 -1زماه مي ة متللللة جوهرية
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رابع ـاً :تصــنف األزمــات مــن حيــث درجــة شــدتها :يمكــت ت ــني

األزمــاه وذ ـاو ل ــسا

األساي الى نو يت هما :

ل

)916 : 1001

 -9األزماه العنيفة
 -1األزماه ال ادئة الخفيفة
خامس ـاً :تصــنف األزمــات مــن حيــث الشــمول والت ـ ثير :يمكــت ت ــني

األزمــاه الــى

نو يت وذ او ل سا األساي هما :بت بداهلل )152-153 : 1003
 -9األزماه لى المستوا الكل
 -1األزماه لى المستوا الجزئ

سادساً :تصنف األزمات من حيث عالةتها بالعالم الخارجي :يمكت ت ـني

وذ او ل سا األساي الى يالية نوا :

األزمـاه

مد )39 :1001

 -9زماه المية مستوردت مت الخارج
 -1زماه م لية يمكت ت ديرها الى الخارج
 -3زماه م لية ال يمكت ت ديرها

سابعاً :تصنف األزمات من حيث موضوعها (محورها) :يمكـت ت ـني

يالية نوا وذ ا ل سا األساي :ال ألان

االزمـاه الـى

)52 : 1003

 -9زماه مادية
 -1زماه معنوية
 -3زماه تجما بيت المادية والمعنوية
ثامن ـاً :تصــنف األزمــات مــن حيــث نــوع الجمهــور المت ـ ثر باألزمــة  :يمكــت ت ــني
األزماه إلى نو يت وذ او ل سا األساي هما) :الم دي وهيبة )956: 1001
 -9زماه داخلية متعل ة بالعامليت بالمدرسة والأللبة

 -1زماه خارجية متعل ة باإلدارت التعليمية و وليام األمور
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

تاسـعاً :تصــنيف األزمــات مـن حيــث نــوع األزمـة :ويمكــت ت ـنيف ا وذ ـاو ل ـسا األســاي
الى ما يرت  :الم دي وهيبة )956 :1001
 -9زماه إدارية
 -1زماه اقت ادية
 -3زماه اجتما ية
 -2زماه سياسية
 -6زماه نفسية
 -5زماه منية
عاش ارً :تصنيف األزمات من حيث سبب حدوثها :يمكت ت ني

األزماه الى نـو يت

وذ ا ل سا األساي هما ال ألان )52: 1003
 -9زماه ألبيعية :ال دخ لإلنسات ذ
 -1زمــاه مــت

ــنا اإلنس ــات :وي

دوي ا كالزالز والبراكيت والفيياناه
ــد ب ــا األزمــاه التـ ـ تــنجم ــت ال ـ ـ ارراه

الخاألئة و غير الرريدت الت يتخسها اإلنسات
وترا البا ية ات ك نو مت هسة األنوا لـو معالجـة خا ـة تختلـ
ت ــم ت ــني

األزم ــاه وذ ـ ـاو ل ــسة األس ــي ت ــى يسـ ـ

التع ــر

ـت األخـرا وقـد
لي ــا والتعامـ ـ مع ــا

برــك دقيـ ـ وات ي خأل ــا ي ــدث ن ــد ترخي ـ ا ومعالجت ــا س ــيترتا لي ــو خأل ــام
ذاد ة
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 أساليب التعامـــــل مع األزمـات -:
ويمي ـ

ســلوا التعام ـ مــا األزمــة هــم العوام ـ المــىيرت ذ ـ تألــور األزمــة وال يــام

لي ــا وم ــت ه ــم األس ــاليا المس ــتخدمة ذـ ـ التعامـ ـ م ــا األزم ــة ومواج ت ــا يمك ــت
تويي ا ذ

دت ركا و لى الن و ا ت -:

أوالً :األساليب التقليدية -:

 -9أسلوب النعامة (الهـروب) :وي ـدث سلـك نـدما يرـعر الفـرد المتعامـ مـا األزمـة
بال يرت والعجز ذ كيفية مواج ة األزمة والرعور بالتوتر الرديد ولك يـتخل
مت التـوتر النـات
رـ ـ ــعورية للـ ـ ــتخل

الفـرد

ـت وجـود األزمـة ذانـو يلجـا الـى بعـم األسـاليا السـلبية بألري ـة ال
مـ ـ ــت هـ ـ ــسة ال الـ ـ ــة ـ ـ ــت ألري ـ ـ ـ ال ـ ـ ــروا مـ ـ ــت الموق ـ ـ ـ

كلـ ـ ــو

الم دي وهيبة )923 : 1001
 -1القفــز فــوق األزمــة  :ويتركــز هــسا االســلوا لــى االهتمــام بالتظــاهر برنــو قــد تــم
السيألرت لى األزمـة

ـت ألريـ التعامـ مـا الجوانـا المرلوذـة والتـ هنـاك خبـرت ذـ

التعام ـ مع ــا ويــىدي هــسا األســلوا غالب ـاو الــى تــرك النــار ت ــه الرمــاد

يــث قــد

يعت ــد المســئو نفســو والم يألـوت بــو ذـ مجتمــا االزمــة انــو قــد تــم الســيألرت لي ــا ذـ
يت ان ا تستعد للظ ور مرت اخرا ويكوت ترييرها اكير قوت
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

ثانياً :األساليب الحديثة في التعامل مع األزمة-:

نظـ اور لعــدم جــدوا بعــم الألــر الت ليديــة ذـ التعامـ مــا األزمــة اليـاو ونتيجــة للت ــدم
دا سلــك الــى ظ ــور ســاليا دييــة لمواج ــة األزمــة

العلم ـ والتألــور التكنولــوج

ب يث تكوت مناسبة للع ر ومتواذ ة ما ألبيعة متليراتو ومت هم هسة األساليا-:
 -9األسلوب العلمي في مواجهة األزمة:
تعتبــر األســاليا االجت اديــة و ــدها غيــر كاذيــة للتعامـ مــا األزمــة ال دييــة لتع ــدها
وترــابك ا ولــسلك لــم يعــد هنــاك مفــر مــت اتبــا االســاليا العلميــة ذ ـ مواج ــة االزمــة
يــث ان ــا االكيــر يــماناو للســيألرت لــى االزمــة وتوجي ــا لم ــل ة الكيــات اإلداري و

مجتما األزمة

 -2اسلوب فريق العمل :
وه اكير الألر رـيو او واسـتخداماو للتعامـ مـا االزمـة يـث يرـك ذريـ ييـم كيـر

م ــت خبي ــر متخ ـ ـ

ذـ ـ مج ــااله مختلف ــة ب ــد

ن ــر مـ ـت نا ــر

ت ي ــيم كـ ـ

األزمــة ومــت يــم ت ديــد الت ــر المأللــوا للتعام ـ معــو ب ــد

ـ األزمــة برــك

لم سليم
وتــرا البا يــة انــو ينبل ـ

لــى مــدير المدرســة االبتعــاد ــت العر ـوائية واتخــاس ال ـ ارراه

االرتجاليــة دوت تفكيــر مســب وسلــك نــدما يواجــو مرــكلة ذ ـ

ينــام ملــو اإلداري ذ ـ

داخ ـ المدرســة ب ـ يجــا ليــو ات يتبــا االســلوا العلم ـ ال ــديث ذ ـ التعام ـ مــا
األزم ــة باألي ــاذة ال ــى التخأل ــيأل المس ــب لمواج ت ــا وارـ ـراك جمي ــا
التدريس ــية ذـ ـ

ي ــام ال يئ ــة

ل ــا م ــت خ ــال ت دي ــد األدوار ل ــم واالذ ــادت م ــت نت ــائ االزم ــة لمن ــا

دوي ا مست بالو
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 متطلبات نجـــاي إدارة األزمــــــات -:
ومت هم متأللباه نجاس إدارت األزماه ما يرت

الر ران -: )12 :1006

 -9تنمي ــة وتأل ــوير األدام اإلداري وا تم ــاد األس ــاليا العلمي ــة ال ديي ــة ذـ ـ
وظائ
-1

دام

اإلدارت

ست اختيار ال ياداه اإلدارية مت يث كفامت ا وم ارت ـا وسـمات ا وتفا ل ـا
ما اإل داث وما ب ية التنظيماه الرسمية واالجتما ية

 -3إيج ــاد وتألـ ــوير نظ ــم المعلومـ ــاه واالت ـ ــا والتنس ــي الفعالـ ــة ذالمعلومـ ــاه
وقنوات ــا ونظ ــم ت ليل ــا و س ــت اس ــتخدام ا هـ ـ األس ــاي ذـ ـ

ــنا واتخ ــاس

ال ارراه األزموية
 -2تكــويت ذــر إدارت األزمــاه وتــدريب ا وت ــديي ا باســتمرار مــا االســتفادت والــتعلم
المســتمر مــت األزمــاه الداخليــة والخارجيــة و م ـ الفريــياه المســب ة وتفعي ـ
نظام اكترا

اإلنسار

 -6ويـوس الواجبــاه والوظــائ

والمســىولياه األزمويــة وت ديــدها ود ــم ال يــاداه

اإلدارية والميدانية وا تماد و دت األمر وال يادت وتسلس السلألاه
 -5تفعي ـ ـ وظـ ــائ

اإلدارت الوقائيـ ــة لـ ــى المسـ ــتوا اإلداري ب يـ ــث يكـ ــوت هـ ــسا

الجانــا مــت إدارت األزمــاه ا ــد هــم الوظــائ

اإلداريــة ذعــاالو ذ ـ االكترــا

والمنا والوقاية ذ جميا كياناه المنظماه ال كومية وغير ال كومية
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ثانياً :دراسات ســــــابقــة -:

سر رم ذـ هـسا الف ـ الد ارسـاه السـاب ة التـ تناولـه مويـو إدارت األزمـاه ساه
العالقــة بمويــو الد ارســة س ـوام برــك مبارــر و غيــر مبارــر

يــث قمــه بت ســيم ا

الى دراساه ربية و خرا جنبية وستنظم هسة الدراساه ب سا تواريخ

دورها لـى

الن و ا ت :
أ -الدراسات العربية :
 -9دراســـــة عبد العال (.)2002
(أساليب إدارة األزمـات لـدر مـدير المـدارس الحكوميـة فـي محافيـة غـزة وعالةتهـا

بالتخطيط اإلستراتيجي المدرسي) .
اس ــت دذه ه ــسة الد ارس ــة التع ــر

ل ــى س ــاليا إدارت األزم ــاه ل ــدا م ــديري الم ــداري

ال كوميــة ذ ـ م اذظــة غ ـزت و القت ــا بــالتخأليأل االســتراتيج المدرس ـ

وقــد تكونــه

ينة الد ارسة مت جميا ذراد المجتما األ ل والبالغ ددهم  )383مدي اور ومديرت .

ومت هم نتائ الدراسة -:

 -9يوجـ ـ ــد القـ ـ ــة ارتباأليـ ـ ــو موجبـ ـ ــة بـ ـ ــيت سـ ـ ــاليا إدارت األزمـ ـ ــاه والتخأل ـ ـ ــيأل
االستراتيج المدرس
 -1توج ــد الق ــة ارتباألي ــو س ــلبية ب ــيت س ــلوا ال ــروا والتخأل ــيأل االس ــتراتيج
المدرس
 -3ك ــده ه ــسة الد ارس ــة ي ــرورت إدراك م ــديري الم ــداري ألهمي ــة التنس ــي داخـ ـ
المدرسة وخارج ا وسلك للتعاوت ذ مواجو األزماه
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 -2دراســـــــة الزاملي واخرون (.)2002

(األزمات المدرسية وأساليب التعامل معها في مدارس سلطنة عمان)
اس ــت دذه ه ــسة الد ارس ــة الكرـ ـ

ــت األزم ــاه المدرس ــية التـ ـ تتع ــرم ل ــا م ــداري

الس ــلألنة كم ــا ــددها م ــديروها و ل ــى األس ــاليا التـ ـ يس ــتخدمون ا للتعامـ ـ م ــا تل ــك
األزماه وقد تكونه ينة الدراسة  )126مدير مدرسة ومت هم نتائ الدراسة-:
 -9ات األزماه المتعل ة بالألالا ازه المرتبة األولى تلي ا األزمـاه المتعل ـة
ب ــاإلدارت ي ــم األزم ــاه المتعل ــة ب ــالمعلم و خيـ ـ ار األزم ــاه المتعل ــة ب ــالمجتما
الم ل
 -1ي ـ ــع

ق ـ ــدرت الم ـ ــدرام ل ـ ــى ـ ـ ـ األزم ـ ــاه التـ ـ ـ تـ ـ ـواج م ذـ ـ ـ المدرس ـ ــة

الزامل واخروت)9 :1002:
ب -الدراسات األجنبية:
 -1دراســـــــة (.)strauss; 2008
(األزمة التعليمية في التحصيل الدراسي للذكور في أمريكا)
هدذه هـسة الد ارسـة إلـى التعـر
ذ

لـى األزمـة التعليميـة ذـ الت

مريكيا وقد استخدمه الويائ المدرسية للأللبة مت مختلـ

ـي الد ارسـ للـسكور
الجنسـيت ومـت ال ـ

الرابا و تى ن اية المر لة اليانوية
ومت هم نتائ الدراسة -:
 -9ات زمة الت

ي الدراس كانه وما زاله ساه داللة إ

ـائية بـيت الـسكور

واإلناث ول الح اإلناث
 -1كده ات األزمة تزداد ند الت ـدم ذـ السـت وتـزداد اتسـا او نـد سـت السـابعة
رر )(strauss ;2008:1
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 -2دراســــــة ()Gentilucci;2007
(إدارة االتصال خالل األزمة المدرسية )

ل ــد كانــه هــسة الد ارســة بــارت ــت الــة وذــات ألالــا ذ ـ إ ــدا المــداري الريفيــة ذ ـ
إ دا المداري الريفية ذ الواليـاه المت ـدت و ويـ ه الد ارسـة ات االت ـا يجـا ات
يكوت بمدير المدرسة ذ
باألزمة لى معرذة

ينام دوث األزمة إس يـزداد يـلأل األألـ ار

ساه العالقـة

داث األزمة وال برو

ومت هم نتائ هسة الدراسة-:
 -9ات نج ــاس س ــلوا االت ــا ق ــد زاد م ــت ي ــة ال ــري الع ــام ب ــدراه الم ــديريت
والمدرسيت لى إدارت األزماه
 -1زود ت لي ال الة مـديري المـداري الـسيت قـد يواج ـوت زمـاه ممايلـة بـدروي
من ا -:
 -مبادرت مدير المدرسة ذ االت ا باألأل ار

ساه العالقة باألزمة

ا -يجا ات يكوت ديث مدير المدرسة مو داو لجميا وسائ األ الم

ج -االسترارت وأللا المسا دت مت الخبرام

د -يرورت التعلم مت األخألام ))Gentilucci;2007:1
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منهجية البحــــــــث واجراءاته
يتناو هسا الف

من جية الب ث موي او بو المن

المتبا ذ هسة الد ارسـة ومجتمـا

الب ــث و ينتــو واإلج ـراماه الت ـ اتبعــه للتركــد مــت دالاله ال ــد واليبــاه ذ ـ ادات
الب ــث وكيفيــة تألبي ــا لــى ذ ـراد العينــة والوســائ اإل

ــائية الت ـ اســتخدمه ذ ـ

ت لي بيانات ا وتسير هسة االج ارماه لى وذ ما يرت -:
أوالً :منهجية البحــــــث-:
ا تمــده البا يــة ذ ـ هــسة الد ارســة لــى المــن
المن

الو ــف الت ليل ـ والــسي يعــر بانــو

السي يدري ظاهرت و دياو مت خال ال

و

لى المعلوماه الت تجيـا

ت سئلة الدراسة دوت تدخ البا ث ذي ا)) االغا واألستاس )83 : 9111
ثانياً :مجتمع الدراســـة وعينته -:
لم ــا كان ــه الد ارس ــة ال الي ــة م ــددت بمـ ــديري وم ــديراه الم ــداري اليانوي ــة ذـ ـ قيـ ــام
بع وبة/م اذظ ــة دي ــالى للع ــام الد ارسـ ـ

 )1091-1099ذ ــد ت ــرل

مجتم ــا الب ــث

األ ــل مــت  )65مــدي اور ومــديرت وبعــد ات قامــه البا يــة بت ديــد المجتمــا لب ي ــا
ذرن ـ ــا اختـ ــاره ينـ ــة ممايلـ ــة ر ـ ـوائية ألب يـ ــة ترـ ــك

 )%60مـ ــت مـ ــديري ومـ ــديراه

المداري اليانوية
ثالثاً :أداة البحـــــــث-:
لمــا كانــه الد ارســة ال اليــة تســت د

التعــر

لــى دور مــدرام المــداري اليانويــة ذ ـ

مواج ــة األزمــاه الت ـ تتعــرم ل ــا مدارس ـ م ذ ـ يــوم م ــام م اإلداريــة ذ ــد كــات
ت ي ـ هــسا ال ــد

يتأللــا الب ــث ــت دات إلدارت األزمــاه اس قامــه البا يــة ببنــام

دات إلدارت األزماه مت الم ادر االتية-:
 -9االدا النظري المتعل بمويو إدارت االزماه المدرسية
 -1االستعانة بالدراساه الساب ة ساه ال لة بمويو إدارت االزماه المدرسية
 -3االستبانة االستألال ية
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المكرر من ا وا ادت

وبعد جما الف راه وتنسي ا و س

ياغت ا ريه لـى ينـة

مـ ـ ــت الخب ـ ـ ـرام ذ ـ ـ ـ مجـ ـ ــا االدارت التربويـ ـ ــة و لـ ـ ــم الـ ـ ــنفي وأل ارئ ـ ـ ـ التـ ـ ــدريي والبـ ـ ــالغ
ــددهم  )90خبـرام مل ـ
معيــار ال ــد

 )))9وللت ـ مــت ال ــد الظــاهري لــألدات وا تمــاد

 )%80مــت رام الســادت الخبـرام ذيـالو ــت التركــد مــت يبات ــا بتألبيـ

معادلة الفا كرونباخ) لـى درجـاه اذـراد ينـة اليبـاه اس تعـد معادلـة الفـا كرونبـاخ)
مــت كيــر الألــر رــيو او إس تمتــاز بتنســي ا توامكانيــة الويــو بنتائج ــا وتعتمــد هــسة
الألري ــة لــى ســاا االرتبــاأل بــيت درجــاه جميــا ذ ـراه االدات لــى ا تبــار ات ك ـ

ذ ـ ـرت ب ــارت ــت م ي ــاي بسات ــو

ــودت  )366-362: 9118وك ــات معامـ ـ اليب ــاه

لجميا الف راه ).,81
وبع ــد الترك ــد م ــت ــال ية دات الب ــث توا ــدادها ب ــيلت ا الن ائي ــة قام ــه البا ي ــة
بتألبي ـ ــا لـ ــى ينـ ــة الب ـ ــث الت ـ ـ اختيـ ــره والبـ ــالغ ـ ــددها  )18ذـ ــرداو مـ ــت مـ ــديري
ومديراه المداري اليانوية

رابعاً :الوسائل االحــــصائية-:
استعمله البا ية الوسائ اإل

ائية ا تية -:

 -1معادلــــة (الفاكرونبــــا )  -:لل ــرم اس ــتخدام يب ــاه االس ــتبانة و س ــا المعادل ــة
االتية-:
معادلة الفا &)=

 -9مجـ
9-

 1ك )1
1

 -2الوسط المرجح -:لت ديد درجـة المواذ ـة لكـ ذ ـرت مـت ذ ـراه االسـتبانة و سـا
المعادلة االتية-:
معادلة ال دت و س )= ه +)3×9ه )1×1ه)9×3
ت
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ملحــــــق ( )1يوضح أسماء السادة أعضاء لجنة الخبراء حسب اللقب العلمي
والتخصص ومكان العمل.
ت

االسم واللقب العلمي

التخصص

مكان العمل

1

د دنات م مود الم داوي

لم النفي

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

إدارت تربوية

كلية التربية ابت ال ييم)

إدارت تربوية

كلية التربية ابت ال ييم)

لم النفي

ميت مجلي كلية التربية

التربوي

للعلوم اإلنسانية

ألرائ تدريي

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

2
3

د م دي
مد

الح السامرائ

مد ل الجبوري

4

م د زهرت موسى

5

م د سلمى مجيد

6

م د منى خليفة بج

2

الترريخ
ألرائ تدريي

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

الترريخ
لم النفي

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

إدارت تربوية

كلية التربية ابت ال ييم)

2

م د م مود بداهلل

إدارت تربوية

كلية التربية ابت ال ييم)

10

م د منا جواد

مناه وألرائ

كلية التربية

تدريي امة

الجامعة المستن رية)

8

م د هييم
مد

مد ل

الم اكم النا ر
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الفصل الرابــــــــــع
عـــــرض النتائــــج وتفسيرها

يتنــاو هــسا الف ـ ت لي ـ النتــائ الت ـ تو ــله إلي ــا الد ارســة ال اليــة وسلــك بتنــاو
ــله لــى وســأل مــرجح كيــر مــت  )1ممــا يــد

الف ـراه  )90األولــى والتـ

وجود ذعالية وكما هو مويح ذ الجدو

)9

جــــــدول ()1
يوضـــح الوسط المرجح والرتبة لكل فقرة من فقرات المقياس
ت الرتبة

الوسط

الفقــــــــرات

المرجح
98

9

قوم بإ داد الخألأل الالزمة لتفادي األزماه المتوقا

1 12

دوي ا
6

1

او تجنا األزماه وال د مت ا يار الناجمة ن ا

1 82

91

3

التزم ال مه ذ

دوث زمة ما لمنا الرائعاه

1 86

2

2

اتظاهر بات االمور ال زاله ت ه السيألرت وات خألر

1

6

3

5

ا

واألقاوي
1 25

االزمة قد از
اقترس مجمو ة مت ال لو والبدائ ل

االزمة

1 23

المتوقا دوي ا
اختار ال ياداه االدارية الكفومت ال ادرت لى

1 29

األزماه والت دي ل ا
1

2

تخس ق ارراه سريعة و اسمة للسيألرت لى األزمة

1 52

91

8

وسلك ت ألري

1 52

االستعانة بالخبرام سوي االخت ا

إرراك م ذ إ داد الخألأل
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
أللا المرورت والمسا دت مت سوي الخبرت والعلم ل

1

1

5

90

8

99

2

91

ر

96

93

اقامة دوراه تدريبية وتألويرية للمدرسيت تسا دهم

99

92

90

96

1 66

االزماه
استيمار كاذة االمكاناه البررية والمادية لمعالجة

1 22

االزماه
م لمواج ة االزماه الت ت دث داخ

تركي ذري

9 26

المدرسة
لى جما المعلوماه الدقي ة المتعل ة باألزمة
ليس

9 51

مواج ت ا
9 56

لى مواج ة االزماه
التخفي

مت الة الس ر والخو

الت ت يا

9 61

المدرسيت ند دوث ازمة ما
تبنى سياسة الباا المفتوس ذ االت االه الداخلية

9 28

والخارجية لمواج ة األزمة
93

95

استعيت بالت نياه ال ديية للتعام ما االزماه

9 33

92

92

ارجا المدرسيت لى ألرس اذكار جديدت لمعالجة

9 39

95

98

قوم بتخ ي

92

91

ستخدم سلوا الع

9

10

االزماه
ميزانية مست لة لمعالجة ا يار الناجمة

9 12

األزمة
السهن لت ديد االستراتيجياه

9 11

المناسبة للتعام ما األزمة
ا داد ت اميم جاهزت لمعلجة االزماه المتوقا دوي ا
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 -1أةوم بإعـــــــداد الخطط الالزمة لتفاد األزمات المتوةع حدوثها.
يال ظ مت الجدو

 )9ات هسة الف رت قد ظيه بالمرتبة األولى يمت تسلس ذ ـراه

هــسا الم يــاي بعــد

يــث تــرا البا يــة يــرورت

ــول ا لــى وســأل مــرجح )12 1

قيــام مــدير المدرســة با ــداد الخألــأل وسلــك مــت خــال الت ديــد المســب لمــا يجــا ملــو
والكيفيــة التـ يــتم ب ــا هــسا العمـ وت ــدير الوقــه المناســا للتعامـ مــا األزمــة والتللــا
لي ا
 -2أحاول تجنب األزمات والحد من اآلثار الناجمة عنها.
يبـيت الجــدو

 )9إت هــسة الف ـرت قــد ظيــه بالمرتبــة اليانيــة يــمت تسلسـ ذ ـراه هــسا

الم ياي بعد

يـث تـرا البا يـة ت قيـام المـدير

ب

ول ا لـى وسـأل مـرجح )82 1

ر األزمة داخ

دود المدرسة يسـا د لـى ا تـوام األزمـة والت ليـ مـت األيـرار

الناجمة ت األزمة
 -3التزم الصمت في حال حدوث أزمة ما لمنع الشائعات واألةاويل.
 )9ات هـسة الف ـرت قـد

يال ظ مـت الجـدو
ه ــسا الم ي ــاي بع ــد

ـله لـى المرتبـة الياليـة تسلسـ ذ ـراه

ــول ا ل ــى وس ــأل م ــرجح  )86 1وه ــسا ي ــد

ل ــى ات التك ــتم

والس ـرية نــد ــدوث ازمــة مــا ذ ـ المدرســة ي ــد مــت تفــاقم األزمــة وي ل ـ مــت يارهــا
الســلبية إس إت كيـرت الرــائعاه قــد يــىدي الــى إربــاك المدرســيت ومــت يــم يــىير لــى ســير
العملية التعليمية والتربوية
 -4اتياهر ب ن االمور ما زالت تحت السيطرة وان خطر االزمة ةد زال.
يويــح الجــدو

 )9ات هــسة الف ـرت قــد جــامه بالمرتبــة الرابعــة يــمت تسلس ـ ذ ـراه

ه ــسا الم ي ــاي بع ــد

ــول ا ل ــى وس ــأل م ــرجح  )25 1وه ــسا ي ــد

ل ــى ات م ــدير

المدرســة قــادر لــى التللــا لــى األزمــة وا تبارهــا ــدياو لــيي لــو هميــة وات االمــور

ت ه السيألرت األمر السي يىدي الى الت لي مت جم ا و دم استف ا خألرها
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 -5اةتري مجموعة من الحلول والبدائل لحل االزمة المتوةع حدوثها.
يبــيت الجــدو ات الف ـرت قــد
بعد

ــله لــى المرتبــة الخامســة يــمت ذ ـراه هــسا الم يــاي

ول ا لى وسأل مرجح  )23 1اس ينبلـ

النتــائ او ا يــار التـ

لـى مـدير المدرسـة ال يـام بد ارسـة

ذرزت ــا األزمــة مــت جـ الو ــو الــى األســباا وهــو مــر م ــم

لمعالجة األزمة والتللا لي ا ت ألري ويا ال لو والبدائ المناسبة ل ا
 -6اختار القيادات االدارية الكفوءة القادرة على حل األزمات والتصد لها.
يال ــظ مــت الجــدو

 )9إت هــسة الف ـرت قــد جــامه بالمرتبــة السادســة يــمت تسلس ـ

ذ ـراه هــسا الم يــاي بعــد ات

ــله لــى وســأل مــرجح  )29 1إس تــرا البا يــة ت

االت ــا بالمســتوياه العليــا مــت قب ـ المــدير توابالغ ــم ب ــدوث األزمــة مــت رــرنو إت
ي لـ ـ م ــت مخاألره ــا وسل ــك م ــت خ ــال ت ــوذير ال ي ــاداه اإلداري ــة التـ ـ تت ـ ـ ب ــالخبرت
والي اذة ال ادرت لى

األزمة والتللا لي ا

 -2اتخاذ ة اررات سريعة وحاسمة للسيطرة على األزمة.
يوي ــح الج ــدو

 )9إت ه ــسة الف ـ ـرت ق ــد ا تل ــه المرتب ــة الس ــابعة ي ــمت ذ ـ ـراه ه ــسا

الم ياي بعـد

ـول ا لـى وسـأل مـرجح  )1 52إس تـرا البا يـة ت مـدير المدرسـة

ب اجة إلى السر ة ذ اتخاس ال ارراه المناسبة لك يتمكت مت السيألرت لى األزمة
والسر ة هنا ال تنف

ت الدقة الت يتعيت ذ يومها اتخاس ال رار

 -8االســـتعانة بـــالخبراء ذو االختصـــاص وذلـــك عـــن طريـــق إشـــراكهم فـــي إعـــداد
الخطط.
يبيت الجدو

 )9ات هسة الف رت قد

هسا الم ياي بعد ت

ـله لـى المركـز اليـامت يـمت تسلسـ ذ ـراه

له لى وسأل مرجح  )52 1اس تـرا البا يـة ت االسـتعانة

بالخبرام والمخت يت مت خارج المدرسة وارراك م ذ ا داد الخألأل مت ررنو ات ي لـ
مــت الخســائر التـ ت ــدي ا االزمــة ويعيــد المدرســة الــى الــة التـوازت التـ كانــه لي ــا
قب وقو االزمة
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 -2طلب المشورة والمساعدة من ذو الخبرة والعلم لحل االزمات.
يال ــظ مــت الجــدو رقــم  )9ات هــسة الف ـرت قــد جــامه بالمرتبــة التاســعة يــمت ذ ـراه
هــسا الم يــاي بعــد ت

ــله لــى وســأل مــرجح  )66 1اس تــرا البا يــة يــرورت

قيـ ــام مـ ــدير المدرسـ ــة با ـ ــداد ذري ـ ـ لالزمـ ــاه داخ ـ ـ المدرسـ ــة يتكـ ــوت مـ ــت المعـ ــاونيت
و يــام ال يئــة التدريســة مــت سوي الخب ـرت والعلــم وأللــا المرــورت والمســا دت ذ ـ

ــا

تعرم المدرسة الى زمة
 -10استثمار كافة االمكانات البشرية والمادية لمعالجة االزمات.
يبيت الجدو
بعد

 )9ات هسة الف رت قـد ا تلـه المرتبـة العارـرت يـمت ذ ـراه هـسا الم يـاي

ول ا لى وسأل مرجح  )22 1وهسا يعن يروت قيـام مـدير المدرسـة ب يئـة

كاذــة االمكانــاه البر ـرية والماديــة لمنــا ــدوث االزمــة والتعام ـ مع ــا بــركبر قــدر مــت
الكفامت والفعالية وبما ي

ق قدر مت االيرار للمدرسة والعامليت مع ا
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
الفصل الخامــــــــس
أوالً :االستنتاجات-:
ذ يوم ما تو له إليو البا ية مت نتائ نستن ما يرت -:

 -9ات دور مدرام المداري اليانوية ذ مواج ة األزماه كات بدرجة الية
 -1ا تماد مدرام المداري اليانوية لى ساليا ديية ذ التعام ما األزماه
 -3إت للوظ ــائ

اإلداري ــة تخأل ــيأل تنظ ــيم اتخ ــاس قـ ـرار

الخ) دور م ــم ذـ ـ

التعام ما األزماه الت ت دث ذ المدرسة
ثانياً :التوصــــيات-:
البا ية مدرام المداري والمديرية العامة للتربية ذ هسة الدرسة بما يات -:

تو

 -9إنر ــام و ــدت إلدارت األزم ــاه ذـ ـ مديري ــة التربي ــة تك ــوت مس ــئولة ــت ــالج
األزماه الت ت دث ذ المداري وت ديم ال لو والم تر اه ل ل ا
-1

ـ ــد دوراه تدريبيـ ــة وتألويريـ ــة ذ ـ ـ مجـ ــا إدارت األزمـ ــاه لمـ ــدرام المـ ــداري
و يام ال يئة التدريسية مت قب مديرية التربية

 -3ترــكي ذري ـ
وبعم

م ـ إلدارت األزم ـاه ب يــادت مــدير المدرســة و يــوية معاونيــو

يام ال يئة التدريسية ذ المداري اليانوية

ثالثاً :المقترحات-:
مت خال ما ت دم ت ترس البا ية -:
 -9إجرام دراسة ت إدارت األزماه ذ المداري االبتدائية و القت ا بعملية

نا

ال رار
 -1إج ـرام د ارســة ــت دور اإلر ـ ار

التربــوي ذ ـ مواج ــة األزمــاه الت ـ ت ــدث

داخ المدرسة
 -3إجـ ـ ـ ـرام د ارس ـ ـ ــة ـ ـ ــت اي ـ ـ ــر األنم ـ ـ ــاأل اإلداري ـ ـ ــة األوت ـ ـ ــوقراأل
المتساه ) ذ مواج ة األزماه الت تتعرم المداري
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Abstract

This study aims to identify the role that secondary school
headmasters play in facing the crises in their schools in terms
of their administrative
Tasks. To achieve the goals of this study, the sample consists
of (56) male and female headmasters. An analytic and
descriptive approach is adopted in this study for matching the
subject matter of this study and its aim .the researcher found
that the secondary school headmasters play a considerable
role in encountering the crisis in their schools by following
modern methods in dealing with these crisis. One of the
recommendations of this study is to establish a certain unit
specialized in problem-management in Directorates of
Education. This unit is to manage and solve problems which
happen in schools and it provides solutions and suggestions to
resolve any crisis or problem.
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
المصـــــــــــادر
المصادر العربيـــــة:
 -9بو خلي

م مـد  )1009موةف مدير التعليم األساسـي مـن بعـض األزمـات

والتخطيط لمواجهتها .العدد  )19مست ب التربية العربية Enter net
-1
-3

مـ ــد إب ـ ـراهيم  )9186نحــــو تطــــوير اإلدارة المدرســــية (دراســــات نيريــــة
وميدانية) .دار المألبو اه الجديدت اإلسكندرية م ر

مد ابـراهيم  )1009ادارة األزمة التعليمية منيـور عـالمي .أل 9المكتـا

العلم للكومبيوتر والنرر والتوزيا اإلسكندرية م ر
-2

 )1001إدارة األزمــــات التعليميــــة فــــي المــــدارس األســــباب

مـ ــد إب ـ ـراهيم

والعالج .أل 9دار الفكر العرب
مــد

-6

م ر

ال اهرت م ر

ــاذظ  )1003إدارة المىسســات التربويــة .أل9

 -5اســليم وســام

ــب

ــالم الكتا ال ــاهرت

م ــباس  )1002ســـمات إدارة األزمـــات فـــي المـــدارس

الحكومية الفلسطينية (دراسة ميدانية)  .رسالة ماجستير كلية التجارت الجامعـة
اإلسالمية غزت ذلسأليت Enter net
 -2االغـ ــا ا سـ ــات واالسـ ــتاس  )9111تصــــميم البحــــث التربــــو  .أل 9مألبعـ ــة
الرنتيس

 -8ا

ل

غزت ذلسأليت

ريا

ا ا بو ا مـد  )1009ويـائف المنيمـة المعاصـرة -نيـرة

بانورامية عامة -أل 9الو ار للنرر والتوزيا مات األردت
 -1ا

لـ

ريــا

ــا ا بــو ا مــد  )1001مفــاهيم إداريــة معاصــرة – نيــرة

عامة – أل 9الو ار للنرر والتوزيا
 -90ابـ ــت بـ ــد اهلل

ـ ــاد خيـ ــر اهلل

مات األردت

 )1003ادارة االزمــــات ك حــــد االتجاهــــات

الحديثــة فــي علــم االدارة  .مجلــة مســت ب التربيــة العربيــة العــدد  )30المجلــد
Enter net )1
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 -99جم وريــة العـ ار

و ازرت التربيــة المديريــة العامــة للتعلــيم اليــانوي مديريــة الرــىوت

الفنيــة  )9189نيــام المــدارس الثانويــة رةــم ( )2لســنة  1222المعــدل بــرةم
( )23لسنة .1281
مد  .)9118اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية .أل 1دار الن يـة

 -91ال ج

الم رية ال اهرت م ر

 -93الخييري م ست  )1003إدارة األزمات  :مـنهج اةتصـاد لحـل األزمـات
على المستور االةتصـاد المصـر والوحـدة االةتصـادية .أل 1مكتبـة مـدبول

ال اهرت م ر Enter net
س ـ ام بــد اهلل  )1002تقــويم الــدور اإلش ـرافي لمــدير المــدارس

 -92الــداين

الثانويـــة مـــن وجهـــة نيـــر أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية رس ــالة ماجس ــتير غي ــر

منرورت كلية التربية ابت ررد) جامعة بلداد

ل و خروت  )1002االزمات المدرسية وأسـاليب التعامـل معهـا فـي

 -96الزامل

مدارس سلطنة عمان .مجلة العلوم التربوية والنفسية العدد  )3المجلد )8
 -95الر ــعالت ذ ــد .)1000إدارة األزمـــات -األســـس مالمراحـــل ماآلليـــات -أل9
مكتبة الملك ذ د الوألنية الريام السعودية Enter net

 -92الرما

خلي م مد سـت  )9111مبـاد اإلدارة .أل 9دار المسـيرت للنرـر

والتوزيا
 -98الرـ ران

مات األردت
ســعد  )1006إدارة عمليــات األزمــات األمنيــة .أل 9جامعــة نــاي

العربية للعلوم األمنية الريام السعودية Enter net
 -91الريخ بدر  )1008مدر جاهزية إدارات األمن والسالمة لمواجهة األزمـات
والكـــوارث .رس ــالة ماجس ــتير جامع ــة ن ــاي

العربي ــة للعل ــوم األمني ــة الري ــام

السعودية Enter net
 -10ب ــد الع ــا

ارئ ــد ذ ــىاد م م ــد  )1001أســــاليب إدارة األزمــــات لــــدر مــــدير

المدارس الحكومية في محافيات غزة وعالةتهـا بـالتخطيط االسـتراتيجي .رسـالة
ماجستير كلية التربية الجامعة اإلسالمية غزت ذلسأليت
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رج ــام ب ــداهلل  )1006ةلـــق االزمـــات التـــي تعـــاني منهـــا القـــدس

المفتوحـــة أثنـــاء انتفاضـــة األةصـــى .مجل ــة جامع ــة ال ــدي المفتو ــة لألب ــاث
والدراساه العدد  )61غزت ذلسأليت
بـ ــد اهلل سـ ــلمات  )1003دور تقنيــــة ونيــــم المعلومــــات فــــي إدارة

 -11العمـ ــار

األزمــــات والكــــوارث كاديمي ــة االمي ــر ن ــاي

العربي ــة للعل ــوم األمني ــة الري ــام

السعودية
 -13ودت ا مـد سـليمات  )9118القيـاس والتقـويم فـي العمليـة التدريسـية .دار
األم

اربد األردت

 -12ذ ــرج
مدبول

م ــدذرج  )1005المنهجيــــة والمشــــاكل القوميــــة المعاصــــرة مكتب ــة
ال اهرت م ر
م ــ

 -16ال أل ــان

 )1003دور ادارات العالةــــات العامــــة فــــي التعامــــل مــــع

االزمــــات والكــــوارث .رس ــالة ماجسـ ــتير كاديميـ ــة األميـ ــر نـ ــاي

العربيـ ــة للعلـ ــوم

األمنية الريام السعودية
 -15كام

بد الوهـاا  )1003سيكولوجية إدارة األزمات أل 9دار الفكـر للنرـر

والتوزيا
 -12كام ـ

مات األردت
بــد الوهــاا  )1003إدارة األزمــات المدرســية المــدخل الســيكولوجي

ألمعلوماتي .دار الن ية العربية ال اهرت م ر

 -18اللوزي موسى  )9111التطوير التنييمي -أساسيات ومفاهيم حديثة -كليـة
إدارت األ ما
 -11م ـ ــاهر
م ر

الجامعة األوربية أل 9دار وائ للنرر

مات األردت

م ـ ــد  )1005إدارة األزمـــــات أل 9ال ـ ــدار الجامعي ـ ــة اإلس ـ ــكندرية

 -30م ألفى يوسـ
دار الفكر العرب

 )1006اإلدارة التربويـة مـداخل جديـدة.لعالم جديـدة أل9
م ر Enter nit

 -39الم ــدي ســوزات وهيبــة  )1001الممارســات الســلوكية لمــدير المــدارس فــي
التعامـــل مـــع األزمـــات داخـــل المدرســـة مجل ــة كلي ــة التربي ــة الع ــدد  )35ج2
Enter nit
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ــبرية  )1005إدارة األزمــات فــي المــدارس المتوســطة الحكوميــة

للبنــــــات بالمدينــــــة المنــــــورة .مجلـ ـ ــة العلـ ـ ــوم التربويـ ـ ــة والد ارسـ ـ ــاه اإلسـ ـ ــالمية
العدد  )98كلية التربية جامعة الملك سعود الريام السعودية
 -33الوقف
األردت

راي

 )9118مقدمة في علم النفس .أل 3دار الررو

مـات

المصـــادر األجــــــنبية-:
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Public Relation Review. Enter nit .
2-Gentilucci,J.(2007) Managing Communication during a
school Crises. A case Study Journal of school Public Relation
3- Strauss, V.(2008) Crisis For Boys in school school
psychology Review.
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