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دور منطقة نابلس التعليمية
التابعة لوكالة الغوث يف إدارة األزمات

د .ربيع عطري
أ .أمحد فين
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وزارة التربية والتعليم العالي /مديرية التربية والتعليم /طولكرم.
مدارس وكالة الغوث /طولكرم.
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د .ربيع عطير
أ .أحمد فني

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور منطقة نابل�س التعليمية التابعة لوكالة
الغوث يف �إدارة الأزمات من العام الدرا�سي ( ، )2015 /2014و�إىل معرفة �أثر متغريات
اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي ،وطبيعة العمل ،و�سنوات اخلدمة يف تقومي دور منطقة
نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات ،وقد ا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،وتكونت
من ( )36فقرة مق�سمة �إىل �أربعة جماالت وهي ا�ست�شعار الأزمات ،والتخطيط للأزمات،
ومواجهة الأزمات ،واال�ستفادة من الأزمات ،وقد مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها،
حيث بلغ معامل الثبات (كرونباخ �ألفا) الكلي ( ، )0.96وتكونت عينة الدرا�سة من ()42
من املديرين والنواب واملر�شدين ،واُ�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة ح�صول جمال اال�ستفادة من الأزمات بعد حدوثها على رتبة مرتفعة جداً ،وجمال
مواجهة الأزمات وجمال التخطيط للأزمات على رتبة مرتفعة ،وجمال ا�ست�شعار الأزمات
على درجة متو�سطة ،والدرجة الكلية للمجاالت على رتبة مرتفعة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
اخلا�صة بفر�ضيات الدرا�سة وجود فروق على جمال ا�ست�شعار الأزمات ،والتخطيط للأزمات،
واال�ستفادة من الأزمات ،والدرجة الكلية تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متغري التخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي،
وطبيعة العمل ،و�سنوات اخلدمة ،وكانت �أهم التو�صيات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة :الإفادة
من جتارب م�ؤ�س�سات التعليم العربية والأجنبية وخططها وممار�ساتها وال �سيما تلك التي
تعر�ضت لأزمات من قبل ،وتوفري قاعدة بيانات من خالل الو�سائل التكنولوجية للتنب�ؤ
بحدوث الأزمات ،وتوفري الدعم املادي للتعامل مع الأزمات.
الكلمات املفتاحية :منطقة نابل�س التعليمية ،وكالة الغوث� ،إدارة الأزمات
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The Role of UNRWA in Nablus Educational Area
in Crises Management

Abstract:
The aim of this study is to identify the role of Nablus Educational
Area of the UNRWA in the crises management of the school academic
year (2014/ 2015) , and to investigate the effect of the variables of gender,
specialty, educational qualification, nature of work and years of service in
the evaluation of the role of Nablus Educational Area in crises management.
Researchers used a questionnaire as a tool for the study, which consisted
of (36) items that are divided into four areas: crises sensor, planning for
crises, responding to crises and taking advantage of the crisis. Researchers
checked the validity, stability and reliability of the tools used in the
study (Cronbach›s alpha) (0.96) . The study sample consisted of (42) of
managers, deputies and counselors. The descriptive survey methodology
is used. The results showed a very high degree for the advantage of crises
after they happened, the field of crisis response and planning for crises,
but a medium degree for the field sensor crises. The study assumptions
showed the existence of differences on the field of planning and sensor
crisis. The variable sex is in favor of males, but there are no significant
statistical differences on the variable of specialization, qualifications,
nature of work and years of service. The researchers recommended that
educationists should be benefited from the experiences, plans and practices
of Arab and foreign education institutions that were exposed to crises and
to provide institutions with database and technological means to predict the
occurrence of crises.
Key words: Nablus Educational Area, Relief agency, Crisis management
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مقدمة:
يواجه العامل اليوم �رسعة فائقة غري م�سبوقة من حيث كم التحديات ،والتغريات
والتطورات املت�سارعة ،وازدادت باطراد احتماالت التعامل مع الأزمات خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،حيث مل تعد الق�ضية هي حدوث الأزمات �أم ال ،و�إمنا �أ�صبحت الق�ضية متى
�ستحدث هذه الأزمات؟  ،ومن ثم مل يعد هناك بديل عن اال�ستعداد للأزمات من خالل �أ�سلوب
�إداري منهجي قائم على التخطيط العلمي والتنظيمات االبتكارية مع دعم االت�صال.
ويرى بع�ض املفكرين �أن مو�ضوع التعامل مع الأزمات يع ُّد من املو�ضوعات احليوية
ملا لها من ت�أثري يف الإن�سان وبقائه ،و�أ�صبح الرتكيز على مو�ضوع الأزمات من الأمور
التي تهم كال من الباحثني والكتاب املتخ�ص�صني يف الإدارة ،وفق االجتاه ال�سائد الآن يف
الفكر الإداري ،وهو درا�سة الأزمات والتعامل معها ،والتخفيف من �آثارها بقدر امل�ستطاع
(اللوزي. )198 ،1999 :
ويعزو �سبب الت�أخري يف مواجهة الأزمات التي حتدث �إىل انهماك مديري امل�ؤ�س�سات
اليوم يف روتني الأعمال اليومية ،متجاهلني كل �آثارها ال�سلبية ،ومتعاملني معها بدرجة
من ال�رسية حتى ال تطفو على ال�سطح� ،إميان ًا منهم ب�أن ذلك و�سيلة ناجعة ملعاجلتها،
ف�إن وعي �صناع القرار ومتخذيه باحلجم املتعاظم للأزمة من الزمن ،مل يجعلهم يرتقون
لدرجة امل�أمول منهم ،حيث ينتظر منهم الت�شخي�ص والتو�صيف الدقيقان ملحاور الأزمة
و�أبعادها ،ويف �آخر املطاف عندما ي�ضطر امل�س�ؤولون �إىل االعرتاف ب�أن هنالك خط�أ ما
ف�إنهم يتعاملون مع الأزمة كظاهرة م�ؤقته ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تهدئة الو�ضع م�ؤقت ًا بدالً
من معاجلتها معاجلة جذرية (احلوامدة. )37 ،2003 ، ،
وملدير املدر�سة دور كبري يف �إدارة الأزمة ومعاجلتها ،فهو امل�س�ؤول الأول عن مدر�سته،
وحتى ي�ضطلع مب�س�ؤولياته يف �إدارة الأزمة ،يتطلب نوع ًا خا�ص ًا من املديرين ،يتم ت�أهيلهم
وتدريبهم تدريب ًا وافياً ،ل�صقل مهاراتهم ،حيث �إن التعامل مع الأزمات له طابع خا�ص
ي�ستمد خ�صو�صيته من ت�أثري عوامل اللحظة الزمنية امل�ستقبلية ،ب�أبعادها الت�صادمية،
وكذلك باحتماالت تدهور الأو�ضاع ب�شكل بالغ القوة (حمدونه. )25 ،2006 ،
ولقد حظي مو�ضوع �إدارة الأزمة باملدار�س باهتمام كبري من الباحثني يف الدول
الغربية فدرا�سة ( )Johnson,1990هدفت �إىل تعريف املديرين بخطط �إدارة الأزمات داخل
املدر�سة ،وتو�صلت درا�سة (� )Orifici,2000إىل �رضورة و�ضع خطة فعالة لإدارة الأزمات
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وتو�ضيح الدور املهم واخلا�ص مبدير املدر�سة يف �أثناء الأزمات( .املهدي وهيبة،2002 ،
)151-150
وعلى الرغم من تعدد الأزمات وتباينها التي ميكن �أن تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،ف�إن لكل �أزمة من هذه الأزمات خ�صائ�صها املميزة التي تتطلب �أ�سلوب عمل
لإدارتها والت�صدي لها ،ف�إن كل الأزمات تخ�ضع ملعايري عامة م�شرتكة يف التخطيط لها
بفاعلية والإعداد اجليد لتجنب الوقوع فيها ،وزيادة فر�ص حتويل �آثارها ل�صالح امل�ؤ�س�سة.
(الأعرجي)773 ،2000 :
حيث �إن �أ�سلوب �إدارة الأزمة يهدف �إىل التبوء بالأزمات التي ميكن �أن حتدث من خالل
�إ�شارات الإنذار املبكر و�إعداد ال�سيناريوهات املخ�ص�صة لها وحتديد امل�س�ؤوليات املطلوبة
من كل فرد يف املنظمة ،بالإ�ضافة �إىل الفح�ص العميق للمواقف التي تتعر�ض لها املنظمة
وتت�سبب يف حدوث �أزمة حتمل يف طياتها تهديداً �شديداً لكيان املنظمة ،وذلك ملواجهتها
للخروج ب�أقل قدر من اخل�سائر املادية واملعنوية ،وكذلك اال�ستفادة من املواقف امل�ستقبلية.
()Rejda: 2001, 42

وانطالق ًا من الدور الفاعل لإدارة الأزمات باملنهجية العلمية ،وا�ستجاب ًة الهتمام
وكالة الغوث مبو�ضوع الأزمات نتيجة لتزايدها ،جاءت الدرا�سة احلالية ملعرفة مدى
ممار�سة منطقة نابل�س التعليمية لإدارة الأزمات ،من �أجل تقدمي بع�ض التو�صيات النابعة
من نتائج الدرا�سة الواقعية.

مشكلة الدراسة:
نتيجة للظروف اخلا�صة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني من ظروف احتالل ،وظرف
اقت�صادية �صعبة جداً ،وظروف عامة ناجتة عن التغريات التكنولوجية والدخول يف مرحلة
جماراة الت�سارع التكنولوجي كل ذلك يحتم التعامل ب�شكل علمي مع الأزمات التي تواجه
امل�ؤ�س�سات التعليمية ومنها املدار�س اخلا�صة بوكالة الغوث حتى يتم التعامل معها والتقليل
من �آثارها ال�سلبية ،ومتثل الأزمات التي متر بها امل�ؤ�س�سة التعليمية نقطة حرجة وحا�سمة
يف كيان امل�ؤ�س�سة ،حيث تختلط فيها الأ�سباب بالنتائج .مما يفقد امل�س�ؤولني قدراتهم على
التعامل معها ،واتخاذ القرار املنا�سب حيالها يف ظل �ضيق الوقت ونق�ص املعلومات ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل �إعاقة امل�ؤ�س�سة التعليمية عن حتقيق �أهدافها ،و�إحداث اخل�سائر املادية
والب�رشية ،كل ذلك يتطلب �أن يكون هناك �إدارة للأزمات تتبع الأ�سلوب العلمي واملنطقي يف
التعامل مع الأزمات وتوقعها ومعاجلتها ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سات املحلية ب�أن هناك
خل ًال يف التعامل مع الأزمات و�إدارتها يف املجتمع الفل�سطيني ومن هذه الدرا�سات درا�سة
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(عبد العال )2009 ،التي �أظهرت نتائجها �إهمال جانب التخطيط للأزمات واعتباره جزءاً
مهم ًا من التخطيط اال�سرتاتيجي ،وكذلك قلة الربامج اخلا�صة يف �إدارة الأزمات� ،أما نتائج
درا�سة (عوده )2008 ،فقد �أظهرت ،قلة الوعي يف �إدارة الأزمة والتعامل معها ،وعدم وجود
فريق لإدارة الأزمات ،ومن هنا ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة من خالل ال�س�ؤال الرئي�س

الآتي:

«ما دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات؟
فرضيات الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل فح�ص الفر�ضيات ال�صفرية الآتية:
♦ ♦الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≥0,05
يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري اجلن�س.
♦ ♦الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≥0,05
يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
♦ ♦الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≥0,05
يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
♦ ♦الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0,05يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري طبيعة العمل.
♦ ♦الفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0,05يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.

أهداف الدراسة:
�سعت هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
1.1التعرف �إىل دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات.
2.2حتديد �أثر متغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي ،وطبيعة العمل ،و�سنوات

اخلدمة يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات.

أهمية الدراسة:
ترجع �أهمية هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
1.1ت�أتي هذا الدرا�سة يف وقت تتزايد فيه التغريات ،التي تتطلب قدراً كبرياً من االهتمام
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والتطوير للجوانب املختلفة للإدارة التعليمية ملنطقة نابل�س التعليمية للتكيف مع هذه
التغريات املت�سارعة.
2.2تتناول هذه الدرا�سة مو�ضوع ًا يطرح للمرة الأوىل يف الإدارة التعليمية لوكالة
الغوث ،ومن ثم يحاول التعرف �إىل واقع �إدارة الأزمات من �أجل التعرف �إىل �سبل تطوير هذا
الواقع مبا يتنا�سب مع التغريات املختلفة والأزمات املوجودة.
3.3ت�ساهم هذه الدرا�سة يف م�ساعدة العاملني يف الإدارة التعليمية يف التعرف �إىل
واقع �إدارة الأزمات ونقاط القوة وال�ضعف يف التعامل مع الأزمات.

حدود الدراسة:
�سوف ت�سري الدرا�سة يف نطاق احلدود الآتية:
1.1احلدود املو�ضوعية� :ستح َّدد �أربعة حماور للدرا�سة ،وهي ا�ست�شعار الأزمة،

والتخطيط للأزمات ،ومواجهة الأزمة ،والإفادة من الأزمات بعد حدوثها.
2.2احلدود املكانية� :سوف يقت�رص الدرا�سة على منطقة نابل�س التعليمية التابعة
لوكالة الغوث وت�شمل حمافظة نابل�س وحمافظة طولكرم وحمافظة جنني وحمافظة قلقيلية
والأغوار.
3.3احلدود الب�رشية� :سوف يقت�رص التطبيق امليداين على الهيئة الإدارية يف املدار�س
التابعة ملنطقة نابل�س التعليمية يف وكالة الغوث (مدير ،نائب مدير ،مر�شد تربوي) وذلك
كونهم �أكرث قدرة على تقييم واقع �إدارة الأزمات.
4.4احلدود الزمانية� :سوف يتم تطبيق هذا الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2015-2014م.

مصطلحات الدراسة:
ت�شتمل هذه الدرا�سة احلالية على ثالثة م�صطلحات �أ�سا�سية� ،سيتم عر�ض كل
منها على حده:
◄◄الأزمة :خلل ي�ؤثر ت�أثرياً مادي ًا يف النظام كله ،كما �أنه يهدد االفرتا�ضات الرئي�سة

التي يقوم عليها النظام ،وقد ُعرفت ب�أنها التغريات البيئية التي تنتج موقف ًا جديداً يختلف
عما هو م�ألوف ،وتت�ضمن قدراً من اخلطورة والتهديد واملفاج�أة ،ويتطلب ا�ستخدام �أ�ساليب
�إدارية مبتكرة ،و�أن تكون ردة الفعل �رسيعة لها �أثر يف التح�سن امل�ستقبلي(.احلمالوي،
)29 ،1995
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وعرفت الأزمة ب�أنها نقطة حتول يف حياة املنظمة نحو الأ�سو�أ �أو الأف�ضل ،فهي
حالة من عدم اال�ستقرار ،يحدث فيها تغيري حا�سم يف �سري العمل يف املنظمة ،قد ي�ؤدي �إىل
نتائج مرغوب فيها� ،أو نتائج غري مرغوب فيها. )Fink,1989,15(.ومن خالل ا�ستعرا�ض
التعريفات ال�سابقة تو�صل الباحثان �إىل التعريف الإجرائي الآتي وهو �أن الأزمة “عبارة عن
حدث مفاجئ يعمل على �إحداث خلل يف �سري العمل ويتطلب الوعي والإدراك و�أ�ساليب خا�صة
للتعامل مع هذا احلدث للتقليل من خماطره ،وتوقع الأحداث املفاجئة قبل حدوثها”.
◄◄�إدارة الأزمة :العملية الإدارية امل�ستمرة التي تهتم بالتنب�ؤ بالأزمات املحتملة عن
طريق اال�ست�شعار ور�صد املتغريات البيئية الداخلية �أو اخلارجية املولدة للأزمة ،وتعبئة
املوارد ملنع الأزمة �أو التعامل معها ب�أكرب قدر من الكفاءة ،ومبا يحقق �أقل قدر من الأ�رضار
للمنظمة ،مع �ضمان العودة للأو�ضاع الطبيعية يف �أ�رسع وقت وب�أقل تكلفة ،و�أخرياً درا�سة
القوى والعوامل التي تقف وراء الأزمة ،ملنع حدوثها مرة �أخرى يف امل�ستقبل(.م�صطفى،
)482 ،2005
ويعرفها توفيق ب�أنها� :إدارة م�ستقلة تقوم على التنب�ؤ ب�أماكن الأزمة املتوقعة
واجتاهاتها ،وهي الإدارة التي تعمل على التغلب على الأزمة بالأدوات الإدارية العلمية
املختلفة ،وجتنب �سلبياتها والإفادة من ايجابياتها ،وتقوم �إدارة الأزمة على التدخل يف
الأزمة يف مراحلها الثالث (مرحلة ما قبل الأزمة ،ومرحلة �أثناء وقوع الأزمة ،ومرحلة ما
بعد الأزمة) (.توفيق)73 ،1998 ،
ومن خالل ا�ستعرا�ض التعريفات ال�سابقة للأزمة ،وكذلك من خالل قيا�سها ب�أداة
البحث التي �أعدت لذلك يف جماالت عدة ،تو�صل الباحثان �إىل التعريف الإجرائي الآتي،
وهو �أن �إدارة الأزمة« :هي العملية التي من خاللها يتم اال�ستعداد للأزمة ،والتعامل معها،
ومعاجلتها ،ومتابعة خملفاتها و�آثارها من �أجل التو�صل �إىل �أجواء �صحية داخل املنظمة».
◄◄منطقة نابل�س التعليمية :هي �إحدى املناطق الثالث التابعة لوكالة الغوث يف
ال�ضفة الغربية ،وت�شمل منطقة نابل�س كل من نابل�س ،جنني ،طولكرم ،قلقيلية( .وكالة
الغوث. )2004 ،
◄◄وكالة الغوث ( : )UNRWAوكالة من وكاالت الأمم املتحدة املتخ�ص�صة ب�إغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (� ، )United Nations Relief Works Agencyأن�شئت عام
 1949لتقدم خدماتها التعليمية وال�صحية والغذائية لالجئني الفل�سطينيني يف مناطق
الأردن و�سوريا ولبنان وال�ضفة الغربية وقطاع غزة (وكالة الغوث الدولية)2004 ،
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يع ُّد مو�ضوع علم الأزمات و�إدارتها من �أهم املو�ضوعات التي طفت على ال�سطح يف
الع�رص احلديث ملا له من �أهمية كبرية يف الت�أثري يف واقعنا.حيث �إن الأزمات التي حتدث
يف املنظمات ،ما هي �إال تغريات مفاجئة تطر�أ على البيئة الداخلية �أو اخلارجية للمنظمة
دون توقع لها �أو فر�ص لتجنبها ،وكثرياً ما يقال �إن كل �أزمة حتتوي بداخلها بذور النجاح،
وجذور الف�شل �أي�ضا ،وح�صاد ذلك النجاح هو جوهر �إدارة الأزمة.وهنا ميكن القول �إن عدم
التعامل مع الأزمة بعقالنية ،هو النزعة بعينها نحو التحرك من و�ضع �سيئ �إىل و�ضع �أ�سو�أ
(عليوه. )5 ،2004 ،
وتع ّد �إدارة الأزمات هي �إدارة امل�ستقبل واحلا�رض ،وتعترب �إدارة عملية ر�شيدة تبنى
على العلم واملعرفة ،وتعمل على حماية ووقاية امل�ؤ�س�سة ،واالرتقاء ب�أدائها ،واملحافظة
على �سالمة امل�شتغلني بها ،ومعاجلة �أي ق�صور ي�صيب �أحد قطاعاتها� ،أو معاجلة �أي �سبب
قد يكون من �ش�أنه �إحداث بوادر �أزمة م�ستقبلية ،ومن ثم حتتفظ امل�ؤ�س�سة با�ستمرارها
(�أحمد)33 ،2001 ،
كما �أن الأزمة رمبا تكون نتيجة خللل ما يف �إجناز الوظائف الإدارية( :تخطيط وتنظيم
وتوجيه ورقابة واتخاذ قرارات)  ،ف�إن من املمكن حدوث الأزمة حتى لو ا�ستعدت املنظمة
لذلك )Mitroff,1996,p.7(.وميكن �أن حتدث الأزمة ب�أ�شكال خمتلفة حيث �صنفها روجرز
�إىل خم�سة �أنواع رئي�سة ،هي :الأزمات الطبيعية ،والأزمات التكنولوجية ،وحوادث النقل،
والفو�ضى االجتماعية وال�سيا�سية والأمرا�ض الوبائية)Brock and others,1996,p.12(.
عرف باختالفات ب�سيطة يف علوم خمتلفة� ،إال
ويرى الباحثان مما �سبق �أن الأزمة ُت َّ
�أنها تتفق يف اجلوهر ،وهو حدث مفاجئ ي�ؤثر على �سري العمل.

أسباب األزمات من وجهة نظر إدارية:
�أ�صبحت �إدارة الأزمات �سلوك ًا ومنهج ًا يحمل يف طياته مالمح ر�ؤية للتفاعل والتكامل
مع متطلبات احلياة املعا�رصة ومع متطلبات التكيف ،وطرق املعاجلة الفورية للأزمات،
وب�شكل علمي وعملي �رسيع لأزمات تتم دائما حتت �ضغط وهذا ال�ضغط قد يولد ويتولد عنه
انحراف �أو ا�ستهواء �أو اخل�ضوع ملحاذير وخماوف جتارب �سابقة ،كما قد تبتعد عمليات
املعاجلة عن الإدارة العلمية ،وهو ما قد ينجم عنه �أخطاء يف املعاجلة نتيجة الع�شوائية
االرجتالية ،حيث جتذب الأزمات املتخ�ص�صني والهواة الراغبني يف تقدمي املعونة حتت
دوافع خمتلفة ومن هنا قد حتدث �أزمات جديدة (اخل�ضريي)168 ،2003 ،
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ومن �أ�سباب الأزمات من وجهة نظر �إدارية ما ي�أتي:
 املعلومات اخلاطئة �آو الناق�صة :عندما تكون املعلومات غري دقيقة ،ف�إن
اال�ستنتاجات تكون خاطئة فت�صبح القرارات �أي�ضا خاطئة وغري �سليمة ،مما ي�ؤدي �إيل ظهور
�أزمات نتيجة التف�سري اخلاطئ للأمور.حيث �إن اخللل يف عملية التقدير والتقومي للأمور،
واالعتماد يجعل القرارات غري واقعية وي�ؤدي �إىل الأزمة.


ال�ضغوط :هناك �ضغوط داخلية وخارجية تقود �إىل الأزمة ·

 �ضعف املهارات القيادية ،فالقيادة فن وعلم وذكاء ،وعلى املدير �أن ي�ؤدي دوره
مبهارة فائقة ،و�أن يقلع عن �أ�سلوب الإدارة بالتهديد ،حيث مل يعد هذا الأ�سلوب ذا �أثر�(.أبو
قحف)11 ،1999 ,
 اجلمود والتكرار :بع�ض املديرين عندنا يختارون طريق اجلمود والتكرار يف �أداء
ممن ي�ضيعون حياتهم منتظرين
العمل ،لأنه الطريق الذي يعود بنا �ساملني ،وهناك كثريون َّ
انفراج امل�شكالت ،ويف هذه احلالة ترتاكم امل�شكالت وتكون مقدمة حلدوث الأزمة.
 البحث عن احللول ال�سهلة� :إن حل امل�شكالت والأزمات يتطلب بذل اجلهد و�إعمال
العقل �أما البحث عن احللول ال�سهلة فال يزيد امل�شكالت ويعقدها ،ويحولها �إىل �أزمات.
 ال�شائعات :ت�ؤثر ال�شائعات ب�شكل كبري يف الروح املعنوية ،وت�شيع نوعا من عدم
الثقة�.إن هذه الأ�سباب لي�ست هي الوحيدة ،بل يوجد غريها ح�سب طبيعة الأزمة لكن يجب
تاليف هذه الأ�سباب لتجنب املزيد من الأزمات(.الأعرجي ودقام�سة)9-8 ،2000 ،
وتنطلق غالبية املنظمات من �أن الأزمة عمل �إلهي ،يتجاوز القدرات الإن�سانية ،ومن ثم
يتجاوز حدود ال�ضبط والتحكم ،فقد �أظهر م�سح يف اململكة املتحدة ،قام به معهد (�أنفوبالن)
يف عام 1997م على  500منظمة ،ذهبت  %90منها �إىل �أنها ترى يف الأزمات نكبات
طبيعية ،وحاالت ف�شل يف الإنتاج ،ومواقف تهدد ال�صحة وال�سالمة ،واالبتزاز والإرهاب.
(. )Seymour and Moore,2000,p.9
ويت�ضح من خالل ما �سبق �أن �أ�سباب الأزمات كثرية ومن املمكن �أن تكون داخلية �أو
خارجية ،نتيجة لظروف خارجة عن الإرادة ولقلة اخلربة واملمار�سة يف التعامل واال�ستعداد
ملواجهة الأزمات.


املراحل

مراحل �إدارة الأزمات :فكما هو احلال يف الأزمة ،ف�إن �إدارة الأزمة متر بعدد من
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ميكن تلخي�صها بالآتي:
1.1مرحلة اكت�شاف �إ�شارات الإنذار :وهي مرحلة اكت�شاف �إ�شارات اخلطر بوقوع الأزمة،

وتظهر تلك الإ�شارات مبكراً ،لأنه عادة ما تر�سل الأزمة قبل وقوعها مبدة طويلة �سل�سلة من
�إ�شارات الإنذار املبكر� ،أو الأعرا�ض التي تنبئ باحتمال وقوع الأزمة ،وما مل يوجه االهتمام
لهذه الإ�شارات فمن املحتمل جداً �أن تقع الأزمة.
2.2مرحلة اال�ستعداد والوقاية :وفيها تتخذ جمموعة من �أ�ساليب الوقاية املطلوبة يف
مرحلة اكت�شاف اخلطر ،الوقاية ت�شمل اكت�شاف نقاط ال�ضعف والقوة من �أجل معاجلتها،
وعليه يجب �أن يتوافر لدى املنظمة ا�ستعدادات و�أ�ساليب كافية للوقاية من الأزمات.
3.3مرحلة احتواء الأ�رضار واحلد منها :من �سوء احلظ �أنه من امل�ستحيل منع الأزمات
من الوقوع طاملا �أن امليول التدمريية تعد خا�صية طبيعية للنظم احلية كافة ،وعلى ذلك،
ف�إن املرحلة الثالثة يف �إدارة الأزمات تتلخ�ص يف �إعداد و�سائل حتد من الأ�رضار ،ومنعها
من االنت�شار ،لت�شمل الأجزاء الأخرى التي مل تت�أثر بعد يف املنظمة ،وتتوقف هذه املرحلة
على طبيعة احلادث(.جرب. )12-11 ،2000 ،
4.4مرحلة ا�ستعادة الن�شاط :ت�شمل هذه املرحلة �إعداد برامج ق�صرية وطويلة الأجل
وتنفيذها ،وتت�ضمن هذه املرحلة ا�ستعادة املعنويات املفقودة.
5.5مرحلة التعلم :وهي مرحلة تعليم م�ستمر و�إعادة التقومي لتح�سني ما �أُجنز يف
املا�ضي.
�إن التعليم يعد �أمرا حيوي ًا غري انه م�ؤمل للغاية� ،إذ يثري ذكريات م�ؤملة خلفتها الأزمة،
وان ا�ستخال�ص الدرو�س امل�ستفادة من كارثة �أو �أزمة ،يتوقف على توافر ح�س مرهف لدى
الإن�سان ،يجعله يقدر معاناة التغري ،ويت�صورا نف�سه �أو �أحب النا�س �إليه ميرون بتجربة غري.
والتعلم ال يعني تبادل االتهامات �أو �إلقاء اللوم على غري وحتميله امل�س�ؤولية� ،أو البحث
عن كب�ش فداء �أو ادعاء بطوالت كاذبة�(.صادق)22 ،2002 ،
ومن خالل ا�ستعرا�ض مراحل الأزمات ،يرى الباحثان �رضورة االهتمام بالتعامل مع
الأزمات �ضمن �أ�سلوب علمي ،يتناول الأزمة منذ بدايتها ،للتعامل معها ب�شكل مينع نتائجها
ال�سليبة.


ا�سرتاتيجيات مواجهة الأزمات:

ال بد من وجود ا�سرتاتيجيات حمددة للتعامل مع الأزمة من �أجل حت�سني املناخ
الرتبوي ،وتقليل العوامل التي ت�ساعد على ظهور الأزماتPeterson and Others,(.
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 )2001,345ومن هذه الإ�سرتاتيجيات:
�1.1إ�سرتاتيجية العنف يف التعامل مع الأزمة :وت�ستخدم هذه الإ�سرتاتيجية مع الأزمة

املجهولة التي ال يتوافر عنها معلومات كافية ،وكذلك ت�ستخدم مع الأزمات املتعلقة
باملبادئ والقيم ومع الأزمات التي تنت�رش ب�شكل �رسطاين يف عدة اجتاهات ،ومع الأزمات
التي يفيد العنف يف مواجهتها ،وذلك من خالل حتطيم مقومات الأزمة و�رضب الوقود
امل�شعل لها� ،أو وقف تغذية الأزمة بالوقود الالزم ال�ستمرارها ،كما ميكن ح�صار العنا�رص
امل�سببة لالزمة وقطع م�صادر الإمداد عنها.
�2.2إ�سرتاتيجية وقف النمو :تهدف هذه الإ�سرتاتيجية �إىل الرتكيز على قبول الأمر
الواقع ،وبذل اجلهد ملنع تدهوره ،ويف الوقت نف�سه ال�سعي �إىل تقليل درجة ت�أثري الأزمة،
وعدم الو�صول �إىل درجة االنفجار ،وت�ستخدم هذه الإ�سرتاتيجية يف حالة التعامل مع ق�ضايا
الر�أي العام ،والإ�رضابات ،ويجب هنا اال�ستماع لقوى الأزمة ،وتقدمي بع�ض التنازالت،
وتلبية بع�ض املتطلبات من اجل تهيئة الظروف للتفاو�ض املبا�رش وحل الأزمة(.القطاونة،
)15-13 ،2005
�3.3إ�سرتاتيجية التجزئة :تعتمد هذه الإ�سرتاتيجية على درا�سة العوامل املكونة والقوى
امل�ؤثرة وحتليلها ،وخا�صة يف الأزمات الكبرية والقوية ،حيث ميكن حتويلها �إىل �أزمات
�صغرية ،مما ي�سهل التعامل معها وميكن هنا خلق تعار�ض يف امل�صالح بني الأجزاء الكبرية
للأزمة ،وال�رصاع على قيادة الأجزاء ،وا�ستمالتها وتقدمي �إغراءات ل�رضب التحالفات.
�4.4إ�سرتاتيجية �إجها�ض الفكر ال�صانع للأزمة :وميثل الفكر الذي يقف وراء الأزمة يف
�صورة اجتاهات معينة ت�أثرياً �شديداً على قوة الأزمة ،وتركز هذه الإ�سرتاتيجية على الت�أثري
يف هذا الفكر و�إ�ضعاف الأ�س�س التي يقوم عليها ،كي تن�رصف عنه بع�ض القوى ،وت�ضعف
الأزمة ،وميكن ا�ستخدام الت�شكيك يف العنا�رص املكونة للفكر والت�ضامن مع هذا الفكر ،ثم
التخلي عنه و�إحداث االنق�سام(.بركات� 2007 ،ص)6-5
�5.5إ�سرتاتيجية دفع الأزمة للأمام :وتهدف هذه الإ�سرتاتيجية �إىل الإ�رساع بدفع القوى
امل�شاركة يف �صناعة الأزمة �إىل مرحلة متقدمة ،تظهر خالفاتهم ،وت�رسع بوجود ال�رصاع
بينهم ،وي�ستخدم يف هذه الإ�سرتاتيجية ت�رسيب معلومات خاطئة ،وتقدمي تنازالت تكتيكية
لتكون م�صدرا لل�رصاع ثم ي�ستفاد منها.
�6.6إ�سرتاتيجية تغري امل�سار :وتهدف �إىل التعامل مع الأزمات اجلارفة وال�شديدة التي
ي�صعب الوقوف �أمامها ،وتركز على ركوب عربة قيادة الأزمة ،وال�سري معها لأق�رص م�سافة
ممكنة ،ثم تغيري م�سارها الطبيعي ،وحتويلها �إىل م�سارات بعيدة عن اجتاه قمة الأزمة،
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وي�ستخدم هنا اخليارات الآتية :االنحناء للعا�صفة ،ال�سري يف اجتاه العا�صفة نف�سه ،حماولة
�إبطاء �رسعة العا�صفة ،وت�صدير الأزمة �إىل خارج املجال الأزموي ،و�إحكام ال�سيطرة على
اجتاه الأزمة ،وا�ستثمار الأزمة ب�شكلها اجلديد لتعوي�ض اخل�سائر ال�سابقة -(.فتحي2001 ،
�ص)56
ويت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض �إ�سرتاتيجيات مواجهة الأزمات� ،أهمية جتزئة الأزمة،
والتعامل مع جذورها وم�سبباتها ،والو�صول �إىل ال�سيطرة التامة عليها.

الدراسات السابقة:
درا�سة �أبو معمر )2011( .هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور مديريات الرتبية
والتعليم يف �إدارة الأزمات التعليمية التي تواجه املدار�س احلكومية ،وقد ا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي التحليلي يف و�صف الظاهرة مو�ضوع البحث ،وتكونت عينة البحث من
( )118مديراً ونائباً� ،أي ما ن�سبته  %15من جمتمع البحث ،ولتحقيق �أهداف البحث
�صمم الباحثان �أداة درا�سة مكونة من ( )50فقرة ،وكانت �أهم النتائج التي تو�صل �إليها
َّ
البحث ،هي قيام مديريات الرتبية والتعليم مبمار�سة �إدارة الأزمات وبدرجة كبرية ،وكذلك
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف جماالت �إدارة الأزمات ،تعزى ملتغريات( :اجلن�س،
وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلدمة ،ومكان املديرية)  ،وهي �إن�شاء ق�سم لإدارة الأزمات يف
كل مديرية تعليمية ،وتخ�صي�ص ميزانية م�ستقلة لكل مدر�سة من �أجل معاجلة �آثار �أية �أزمة
يتم التعر�ض لها -.درا�سة عبد العال )2009(.هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أ�ساليب
�إدارة الأزمات لدى مديري املدار�س احلكومية يف حمافظات غزة ،وعالقتها بالتخطيط
اال�سرتاتيجي ،وتكونت عينة البحث من جميع �أفراد املجتمع الأ�صلي من مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظات غزة والبالغ عددهم ( ، )383وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي ،وكانت �أداة الدرا�سة عبارة عن ا�ستبانتني الأوىل خا�صة ب�أ�ساليب �إدارة الأزمات،
و�شملت  34فقرة ،والثانية خا�صة مبدى ممار�سة التخطيط اال�سرتاتيجي املدر�سي ،وتكونت
من ( )28فقرة ،وكانت �أهم النتائج التي تو�صل �إليها البحث :ممار�سة مديري املدار�س
�أ�ساليب االحتواء ،والتعاون واملواجهة والتخطيط اال�سرتاتيجي يف �إدارة الأزمة ،وهناك
عالقة ارتباطيه موجبة بني �أ�ساليب �إدارة الأزمات املدر�سية والتخطيط اال�سرتاتيجي ،ومن
�أهم التو�صيات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة :عقد دورات تدريبية ملديري املدار�س تتعلق
بالتخطيط اال�سرتاتيجي.
درا�سة الزاملي و�آخرون )2007(.هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الأزمات املدر�سية،
و�أ�ساليب التعامل معها يف مدار�س �سلطنة عمان ،وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي
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التحليلي ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،طورت �أداة تت�ضمن �ستني فقرة متثل الأزمات املدر�سية،
وطُ بقت على عينة البحث املكونة من ( )275مدير مدر�سة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
الأزمات املتعلقة بالطالب حازت على املرتبة الأوىل ،تليها الأزمات املتعلقة بالإدارة،
ثم الأزمات املتعلقة باملعلم ،و�أخرياً الأزمات املتعلقة باملجتمع املحلي ،وهناك �ضعف
يف القدرة على مواجهة الأزمات ،ومن �أهم التو�صيات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة بناء
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة للتعامل مع الأزمات.
درا�سة حمدونه )2006(.هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل ممار�سة مدير املدر�سة
الثانوية ملهارة �إدارة الأزمات ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة �أع َّد الباحثان ا�ستبانة مكونة من ( )60فقرة ،طبقها على جمتمع الدرا�سة
املكون من ( )36مديراً ومديرة من مديري املدار�س الثانوية احلكومية التابعة ملديرية
غزه ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان من �أهمها :مديرو املدار�س الثانوية
ميار�سون مهارة �إدارة الأزمات ب�شكل فعال وكبري ،وب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا
تعزى ملتغري اجلن�س ،و�سنوات اخلدمة ،وهناك فروق تعزى ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح �أدبي.
درا�سة املو�سى )2006(.هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع �إدارة الأزمات يف
مدار�س التعليم العام مبدينة الريا�ض وو�ضع ت�صور مقرتح للأزمات ،ومت ا�ستخدام املنهج
الو�صفي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )%50من مديري ومديرات مدار�س التعليم العام
احلكومية يف مدينة الريا�ض ،وا�ستخدمت اال�ستبانة �أدا ًة للدرا�سة ،وكانت �أهم النتائج هي:
�أن �أكرث الأزمات املوجودة هي االعتداءات البدنية امل�ؤذية ،و�أقلها حدوث عمل �إرهابي،
وتتوافر �إدارة الأزمة يف مدار�س البنات �أكرث من الذكور ،وال توجد فروق على امل�ؤهل العلمي
واخلربة والوظيفة لإدارة الأزمة.
درا�سة ال�شمراين )2004(.هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل كيفية �إدارة الأزمات
ومعوقاتها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية ،وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي امل�سحي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )866فردا من العاملني الإداريني،
وكانت �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة هي :ا�ستجابة العاملني بدرجة عالية يف
التعامل مع الأزمات ،و�أن املعوقات التنظيمية كانت اال�ستجابة عليها بدرجة منخف�ضة،
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التعامل مع الأزمات تعزى
ملتغريات :العمر ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،وعدد الدورات ،يف حني مل تظهر فروق
دالة �إح�صائي ًا على متغري اجلن�س ،وكانت �أهم التو�صيات التي �أو�صت بها الدرا�سة :تدريب
العاملني على اكت�شاف �إ�شارات الإنذار للتعامل مع الأزمات املحتمل حدوثها.
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درا�سة مكنيكول ( )Mcnicoll,2003هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد طبيعة الأزمة التي
تعاين منها م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �أمريكا ،ومدى تطبيقها ال�سرتاتيجيات �إدارة الأزمة،
وقد �أجريت الدرا�سة على جامعة ما�سات�شو�ستي بالواليات املتحدة الأمريكية و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن �سبب الأزمات يف جامعة ما�سات�شو�ستي هو جتاهل �إدارة اجلامعة لتناول الطالب
للم�رشوبات الكحولية داخل حرم اجلامعة ،مما �أدى �إىل موت طالب باجلامعة ،و�أو�صت
الدرا�سة ب�رضورة اتخاذ �إجراءات وقائية قبل انفجار الأزمة حيث كان من املفرو�ض �أن
تقوم اجلامعة بن�رش معلومات عن احلالة ال�صحية للطالب املتويف ،و�أ�سباب الوفاة التي كان
�سببها الإفراط يف تناول الكحول ،و�إن توظف العالقات العامة التابعة للجامعة لكي تن�رش
معلومات عن خماطر تناول الكحول.
درا�سة دميجنان وبوزميان ( )Degnan and Bozeman, 2001هدفت �إىل ت�صميم
برنامج حماكاة الواقع وتطبيقه با�ستخدام احلا�سب الآيل للتدريب على �إدارة الأزمات،
وطبقت الدرا�سة على مديري �إحدى املدار�س املتو�سطة واملعلمني الذين ين�ضمون لفريق
الأزمات ب�إحدى املدار�س املتو�سطة ب�أمريكا ،وقد ا�ستخدم املنهج االنثوجرايف (احللقي) ،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اعتمد على املقابلة لتحديد االحتياجات التدريبية لفريق الأزمات،
وكانت �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،وهي مرحلة ما قبل التدريب ومرحلة جمع
املعلومات ومرحلة حتديد البنية التنظيمية ،ومرحلة ت�أمني مناذج الت�سهيالت ،ومرحلة
حتديد الإجراءات ومرحلة تطبيق املحاكاة والتغذية الراجعة ،و�أظهرت النتائج �أهمية
املحاكاة با�ستخدام احلا�سب الآيل ،ومنافعه الكثرية.
درا�سة كري�ستين�سن ( )Christensen, 2001هدفت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من
�أهمية خطط �إدارة الأزمات وعنا�رصها من وجهة نظر �إدارات مدار�س نيربا�سكا االبتدائية،
وقد ُ�صممت ا�ستبانه ت�ضم � 21س�ؤاالً وطُ بقت على عينة ع�شوائية من مديري مدار�س نيربا�سكا،
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة توافر منهج عملي للتعامل مع الأزمات من خالل التوا�صل
العائلي ،واالرتباط باملجتمع ،واالحرتام املتبادل ،ومراعاة امل�شاعر واالهتمامات،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل حتديد املخاطر وهي العنف والغ�ضب ،وتعاطي املخدرات ،والعزلة
وم�شاكل نظامية ،وقد �أو�صت الدرا�سة بالتخطيط لإدارة الأزمات وتدريب العاملني على منع
الأزمة والتجاوب مع الأزمة ،والتدخل املبكر بغ�ض النظر عن املرتبة �أو الوظيفة.
درا�سة كالهان )Callahan, 2000(.هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة كيفية تعامل
مديري املدار�س مع الأزمة يف �أثناء وقوعها ،وذلك من خالل ا�ستخدام الو�سائل املمكنة
واملوارد املتاحة للتقليل من حدوثها ،وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي،
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وكانت اال�ستبانة �أداة الدرا�سة الرئي�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )42مديراً ومديرة،
وكانت �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة� :أنه من املفرت�ض �أن يهتم مديرو املدار�س
ب�إعداد فرق خا�صة لتحقيق الأمن يف املدار�س والتعامل الفوري مع الأزمات ،والتنب�ؤ
بال�سلوك العدواين للتالميذ والعمل على منعه.
درا�سة دميار )Deemar, 2000(.هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل ا�سرتاتيجيات
التعامل مع الأزمات باملناطق التعليمية يف والية كن�سا�س الأمريكية ،وقد تو�صلت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن هناك حاجة لوجود متخ�ص�صني بو�سائل الإعالم والعالقات العامة يف
املناطق التعليمية لأهمية الأدوار التي يقومون بها يف مواجهة الأزمة ،كما �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل انعدام امل�صداقية يف الإعالم ،وانعدام الثقة فيما ي�رصحون به من �أخبار عن
الأزمة وتبعاتها ،ففي هذا ال�صدد تبني �أن  %25فقط من الإداريني العاملني بالإعالم
والعالقات العامة ا�ستخدم �إ�سرتاتيجية تفاعلية يف التعامل مع الأزمات ،يف حني ا�ستخدم
 %60منهم ا�سرتاتيجيات عامة و�سطحية تعك�س �صورة دوائر العالقات العامة يف التعامل
مع املنا�سبات.
درا�سة فن و�سيلفن ( )Fin and Salven,1999هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل
م�صادر املعوقات التي تعيق مديري الأزمات من اال�ستجابة لها� ،سواء �أكانت معوقات
بيئية� ،أم معوقات تنظيمية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدور الو�سيط لل�شخ�صية والعوامل
الفيزيقية لها دور يف الت�أثري �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على هذه املعوقات التي تواجه مديري الأزمات
يف املنظمات ،و�أظهرت كذلك نتائج الدرا�سة �أن هذه املعوقات ميكن جتاوزها بالإدارة
اجليدة واحلكيمة للأزمات ،والقدرة على اتخاذ القرار ،مما ي�ؤدي �إىل حت�سني فعالية ا�ستجابة
الإدارة للم�ستجدات مهما �صغر �أو كرب حجمها ،وتقليل املعوقات التي تواجهها املنظمات
عند التعامل مع الأزمات.
درا�سة ويكلنز )Wilkins, 1998(.هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتليل برامج �إدارة الأزمات
امل�ؤدية لتطوير منوذج للمدار�س الثانوية ،وهدفت �إىل بناء خطة منوذجية لهذه املدار�س
للتعامل مع الأزمات حال حدوثها فيها ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن  %20من الأنظمة
التي جرى امل�سح عليها متتلك خطط ًا لإدارة الأزمات ،يف حني تبني �أن  %80من هذه
الأنظمة كان لديها خطط من نوع ما لإدارة الأزمات ،كما تبني �أن هذه اخلطط كانت مق�سمة
�إىل فئتني :الأوىل ،خطط لإدارة الأزمات ،والثانية ،خطط اال�ستجابة للطوارئ ،و�أو�صت
الدرا�سة ببناء خطة نظام منوذجية لإدارة الأزمات لتمكني املدر�سة من �إعداد اخلطط
اخلا�صة بها ،وفق حاجاتها ،ووفق الأمور امل�ستجدة التي حتدثها الأزمة املدر�سية.
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تعليق عام على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة العربية منها والأجنبية ،الحظ
الباحثان �أنها جميع ًا ركزت على معرفة مدى ا�ستعداد املنظمات التي خ�ضعت
للدرا�سة للأزمات ومواجهتها ،وحتديد �أنواع الأزمات التي واجهتها تلك املنظمات،
وكذلك التعرف �إىل مدى جاهزية تلك املنظمات على �إدارة الأزمات التي تواجهها،
وفيما يتعلق بالدرا�سات الأجنبية ،لوحظ �أن هذه الدرا�سات تو�صلت �إىل نتائج مهمة
يف جمال �إدارة الأزمات ،وجمال بناء اال�سرتاتيجيات الكفيلة للت�صدي للأزمات،
وكما يالحظ �أن هذه الدرا�سات �أ�ضافت منهجية وا�ضحة حول �أهم الطرق والو�سائل
التي ميكن بو�ساطتها الت�صدي للأزمات� ،أو �إدارتها مبا يحقق الأهداف ،ومبا يحافظ
على تطور املنظمة.
�أما ما مييز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ،ف�أنها ت�شكل نقطة حتول يف م�سار
تناول �إدارة الأزمة ،من حيث دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمة ،وما تعانيه هذه
املنطقة ب�شكل م�ضاعف كونها تتعامل مع فئة الالجئني والذين يعانون ظروفا اقت�صادية
واجتماعية �صعبة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الو�صفية ،فهي تهدف �إىل التعرف �إىل دور منطقة
نابل�س التعليمية التابعة لوكالة الغوث يف �إدارة الأزمات.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )42من املديرين والنواب واملر�شدين� ،أي
ما ن�سبته  %30من جمتمع الدرا�سة يف مدار�س وكالة الغوث منطقة نابل�س
التعليمية ،التي تتكون من (  )126من املديرين والنواب واملر�شدين يف الف�صل
ا لأول من العام الدرا�سي  2015 /2014واجلدول ( )1يبني خ�صائ�ص �أفراد
عينة الدرا�سة.
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الجدول ()1
خصائص أفراد عينة الدراسة

املتغري
اجلن�س

التكرار

الن�سبة املئوية

م�ستوى املتغري
ذكر

20

47.6

�أنثى

22

52.4

42

%100.0

علمي

12

28.6

�أدبي

30

64.4

170

%100

دبلوم

3

7.1

بكالوريو�س

27

64.3

ماج�ستري ف�أعلى

12

28.6

املجموع

42

% 100.0

مدير

15

35.7

نائب مدير

14

33.3

مر�شد

13

31.0

42

100.0

� 5-1سنوات

1

2.5

� 10-6سنوات

8

19.0

� 15-11سنة

8

19.0

� 16سنة ف�أكرث

25

59.5

42

100.0

املجموع
التخ�ص�ص

املجموع

امل�ؤهل العلمي

طبيعة العمل

املجموع

�سنوات اخلدمة

املجموع

أداة الدراسة:
بنى الباحثان �أداة الدرا�سة لقيا�س دور منطقة نابل�س التعليمية التابعة لوكالة الغوث
يف �إدارة الأزمات ،وذلك من خالل الرجوع �إىل الأدب الرتبوي ،واىل الدرا�سات ال�سابقة
ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة وخا�صة درا�سة (�أبو معمر ، )2011 ،وتكونت الأداة يف
�صورتها النهائية من جز�أين :الأول ت�ضمن بيانات �أولية عن املبحوثني متثلت يف اجلن�س،
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والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلدمة�.أما اجلزء الثاين فتكون من �أربعة جماالت
وهي جمال ا�ست�شعار الأزمات ،والتخطيط للأزمات ،ومواجهة الأزمة ،والإفادة من الأزمات
بعد حدوثها حيث بلغ عدد فقرات اال�ستبانة ( )36فقرة.
�صدق �أداة الدرا�سة وثباتها :ت�أكد الباحثان من �صدق �أداة الدرا�سة بعر�ضها على
جمموعة من املحكمني ،وعددهم ثمانية حمكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة ،والكفاءة،
وهم من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الفل�سطينية،
ويحملون رتبة �أ�ستاذ م�ساعد ،و�أ�ستاذ م�شارك ،حيث �أكد املحكمون �أن الأداة �صادقة بعد
حذف بع�ض الفقرات ،وتعديل بع�ضها الآخر ،وتكونت اال�ستبانة يف �صورتها املبدئية من
( )40فقرة ،ويف �صورتها النهائية تكونت من  36فقرة حيث ُحذفت �أربع فقرات بناء على
�أتفاق �أكرث من  %70من املحكمني على فقرات الدرا�سة�.أما فيما يتعلق بالثبات فقد ت�أكد
الباحثان من ثبات الأداة من خالل ح�ساب معامل كرونباخ �ألفا واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
الجدول ()2
معامل كرونباخ ألفا لفقرات االستبانة

عدد الفقرات

معامل كرونباخ �ألفا

الرقم

املجال

1

ا�ست�شعار الأزمات

8

0.85

2

التخطيط للأزمات

10

0.88

3

مواجهة الأزمة

10

0.92

4

الإفادة من الأزمات بعد حدوثها

8

0.90

36

0.96

اال�ستبانة الكلية

يت�ضح من اجلدول (� )2أن معامل كرونباخ �ألفا ملجاالت ا�ستبانة دور منطقة نابل�س
التعليمية التابعة لوكالة الغوث يف �إدارة الأزمات تراوح بني ( )0,85و ( ، )0,92وبلغت
قيمة كرونباخ �ألفا ال�ستبانة �إدارة الأزمات الكلية ( )0.96واعتربت هذه القيمة عالية دالة
على ثبات الأداة.
إجراءات الدراسة:
قام الباحثان بالتن�سيق مع �إدارة الوكالة يف القد�س من خالل �إدارة نابل�س التعليمية،
وذلك لأخذ الإذن وال�سماح لهما بتطبيق الدرا�سة ،وبعد الت�أكد من �صدق االختبار وثباته،
طبق الباحثان الدرا�سة يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي
وحتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها َّ
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( ، )2015 /2014وقد تابع الباحثان عملية جمع البيانات و�إدخالها �إىل احلا�سوب،
وحلِّلت البيانات با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية (. )SPSS
ُ
املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحثان طرقا �إح�صائية و�صفية وحتليلية ،ومتثلت الطرق الإح�صائية
الو�صفية باملتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية ،والتكرارات للمتغريات ،ومتثلت الطرق
الإح�صائية التحليلية باختبار (ت) ( )t- testوحتليل التباين الأحادي (. )Anova

نتائج الدراسة ومناقشتها:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور منطقة نابل�س التعليمية التابعة لوكالة الغوث
يف �إدارة الأزمات.و�إىل حتديد �أثر متغريات كل من اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي،
وطبيعة العمل ،و�سنوات اخلدمة ،وبعد عملية جمع املعلومات عوجلت �إح�صائي ًا با�ستخدام
الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية ( ، )SPSSوفيما ي�أتي عر�ض للنتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة:

ال�س�ؤال الرئي�س :ما دور منطقة نابل�س التعليمية التابعة لوكالة الغوث
يف �إدارة الأزمات؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية لكل
فقرة ،ولكل جمال والدرجة الكلية لال�ستبانه ،حيث نتائج اجلدول ( )6( ، )5( ، )4( ، )3تبني
ذلك.

من �أجل تف�سري النتائج اعتمدت الن�سب املئوية كما ي�أتي:
					
الرتبة

الن�سب املئوية

				�أقل من %50
منخف�ضة جدا
					
منخف�ضة

من %59.9-%50

					
متو�سطة

من %69.9-%60

					
مرتفعة

من %79.9-%70

مرتفعة جدا				

من  %80ف�أعلى
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الجدول ()3
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى دور منطقة نابلس التعليمية
التابعة لوكالة الغوث في إدارة األزمات

املتو�سط احل�سابي

الن�سبة املئوية

الرتبة

املجال

الرتبة
1

الإفادة من الأزمات بعد حدوثها

4.00

80.18

مرتفعة جدا

2

مواجهة الأزمة

3.90

78.26

مرتفعة

3

التخطيط لالزمات

3.70

74.28

مرتفعة

4

ا�ست�شعار الأزمات

3.39

67.97

متو�سطة

الأداة الكلية

3.74

75.17

مرتفعة

يت�ضح من اجلدول (� )3أن م�ستوى دور منطقة نابل�س التعليمية التابعة لوكالة الغوث
يف �إدارة الأزمات كان مرتفع ًا ج ًدا يف جمال الإفادة من الأزمات بعد حدوثها ،حيث ح�صلت
على املرتبة الأوىل بن�سبة ( )80.18و�أما املرتبة الثانية فقد ح�صل جمال مواجهة الأزمة
برتبة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )78.26وح�صل على املرتبة الثالثة التخطيط لالزمات
برتبة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )74.28وح�صل على املرتبة الرابعة ا�ست�شعار الأزمات برتبة
متو�سطة بن�سبة مئوية ( ، )67.97ويعزو الباحثان �سبب ح�صول جمال ا�ست�شعار الأزمات
على مرتبة متو�سطة �إىل االهتمام بالأزمة بعد وقوعها دون االهتمام ب�أر�شفة املعلومات
بطريقة �إلكرتونية �سهلة للتنب�ؤ بالأزمات والتعامل معها� ،أما الأداة الكلية فقد ح�صلت على
م�ستوى مرتفع بن�سبة مئوية ( )75.17ويعزو الباحثان �سبب ح�صول الدرجة الكلية على
رتبة مرتفعة �إىل اهتمام �إدارة التعليم ،يف تعزيز دور العاملني يف م�ؤ�س�سات الوكالة يف
التعرف �إىل الأزمات ،وكيفية معاجلتها �أما جمال الإفادة من الأزمات بعد حدوثها فقد
ح�صل على رتبة مرتفعة جدا ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل اهتمام منطقة نابل�س التعليمية
من خالل الدورات وور�ش العمل بالتعامل مع الأزمات.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتبة لفقرات مجال التخطيط لالزمات

الرقم
الرقم
املت�سل�سل باال�ستبانة
1

15

الفقرات
يوجد لديها قناعة كبرية ب�أهمية التخطيط الإ�سرتاتيجي
الوقائي ملواجهة الأزمات.
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%

الرتبة

3.97

79.52

مرتفعة
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الرقم
الرقم
املت�سل�سل باال�ستبانة

الفقرات
تراعي �أهمية توزيع الأدوار عند التخطيط لإدارة الأزمات.

املتو�سطات

%

الرتبة

3.90

78.09

مرتفعة

3.80

76.19

مرتفعة

3.78

75.71

مرتفعة

3.78

75.71

مرتفعة

74.76

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

2

16

3

18

4

9

5

17

تقوم ب�إجراءات التعامل مع كل �أزمة ح�سب طبيعتها.

6

14

تراعي عن�رص الوقت كعامل رئي�س عند حدوث الأزمة.

3.73

7

11

تقوم بالتخطيط امل�ستمر لرفع م�ستوى �أدائها �أثناء الأزمات.

3.73

74.76

8

13

ت�رشك مديري املدار�س يف تنفيذ برامج مواجهة الأزمات.

3.52

70.47

9

12

ت�رشك مديري املدار�س يف تخطيط برامج مواجهة الأزمات.

3.45

 69.04متو�سطة

10

10

توفر �أر�شيف ًا للخربات ال�سابقة يت�ضمن الأزمات التي حدثت يف
املدار�س.

3.42

 68.57متو�سطة

3.70

مرتفعة

ت�ستفيد من ذوي اخلربة من املجتمع املحلي للتخطيط
ملواجهة الأزمات.
املبادرة �إىل جمع املعلومات اخلا�صة بالأزمات داخل
املدار�س.

الدرجة الكلية

74.28

يت�ضح من خالل اجلدول (� )4أن الرتبة كانت (مرتفعة) على الفقرات،15( :
 )13 ،11 ،14 ،17 ،9 ،18 ،16حيث بلغت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها بني
( ، )%79.9-70ويعزو الباحثان �سبب ذلك� ،إىل �أن �إدارة التعليم يف وكالة الغوث
ت�سعى �إىل تدريب العاملني يف م�ؤ�س�سات الوكالة على كيفية التخطيط اجليد يف معرفة
الأزمات ،وكيفية مواجهتها من خالل برامج كثرية و�أهمها القيادة نحو امل�ستقبل �أو
برنامج التطوير املهني امل�ستمر للمعلم ( ، )sbtdوقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع
درا�سة (عبد العال )2009 ،ودرا�سة (كري�ستين�سن� ، )2000 ،أما الفقرات ()12 ،10
فقد ح�صلت على رتبة متو�سطة ،حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها بني
( )%69.9-60وهي الفقرات التي تتحدث عن �إ�رشاك مديري املدار�س يف تخطيط
برامج مواجهة الأزمات ،وتوفر �أر�شيف للخربات ال�سابقة يت�ضمن الأزمات التي حدثت
يف املدار�س ،ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل عدم وجود اعتبارات كثرية �إىل �أهمية
الأر�شيف يف �إدارة الأزمات يف امل�ؤ�س�سات التعليمية التابعة لوكالة الغوث ،وقد
تعار�ضت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة (عبد العال. )2009 ،
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الجدول ()5
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتبة لفقرات مجال مواجهة االزمة

الرقم
الرقم
املت�سل�سل باال�ستبانة

الفقرات

املتو�سطات

%

الرتبة

1

24

ت�ستعني باملخت�صني واخلرباء يف معاجلة الأزمات.

82.85

 4.14مرتفعة جدا

2

23

ت�ساعد يف وقف الإ�شاعات املغر�ضة حول الأزمة.

80.47

 4.02مرتفعة جدا

3

26

ت�شجع املبادرات املوقفية الذاتية وقت الأزمات.

79.52

3.97

مرتفعة

4

21

توظف الإمكانات الب�رشية الحتواء الأزمة

78.09

3.90

مرتفعة

5

19

ت�ضع خطط ًا كافية لإدارة الأزمات يف املدار�س حني وقوعها.

77.14

3.85

مرتفعة

6

25

ت�سيطر مع فرق �إدارة الأزمات حني وقوعها.

76.66

3.83

مرتفعة

7

22

توفر جواً من التفاعل والديناميكية لدى �إدارات املدار�س يف
حل الأزمات.

76.19

3.80

مرتفعة

8

20

تتخذ قرارات �رسيعة ملواجهة الأزمة حني حدوثها.

75.23

3.76

مرتفعة

78.26

3.90

مرتفعة

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول (� )5أن الرتبة كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( ، )23 ،24حيث
تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها ( %80ف�أعلى) والتي تتحدث عن اال�ستعانة
باملخت�صني واخلرباء يف معاجلة الأزمات ،وت�ساعد يف وقف الإ�شاعات املغر�ضة حول
الأزمة ،ويعزو الباحثان �سبب ذلك �أن من �سيا�سة �إدارة التعليم يف منطقة نابل�س ،تطوير
العاملني يف م�ؤ�س�سات الوكالة ب�شكل ممنهج ،و�ضمن برامج دائمة وم�ستمرة ت�سعى من
خاللها �إىل رفع كفاءة العاملني لديها داخل اخلدمة ،وكذلك �إح�ضار خرباء يف املجاالت
والتخ�ص�صات كافة من داخل الوطن �أو خارجه من البالد العربية �أو الغربية ،مما ي�ساعد
يف مواجهة الأزمات والق�ضاء على الإ�شاعات التي قد ت�صدر عن جهات غري م�س�ؤولة
ومغر�ضة بحق امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو القائمني عليها ،وقد تعار�ضت نتائج هذه الدرا�سة
مع درا�سة (� ، )Deemar, 2000أما الفقرات ( ، )20 ،22 ،25 ،19 ،21 ،26فقد ح�صلت
على رتبة مرتفعة حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها بني (، )%79.9-70
وهي الفقرات التي تتحدث عن ت�شجع املبادرات املوقفية الذاتية وقت الأزمات ،وتوظيف
الإمكانات الب�رشية الحتواء الأزمة ،وت�ضع خطط ًا كافية لإدارة الأزمات يف املدار�س حني
وقوعها ،وت�سيطر مع فرق �إدارة الأزمات حني وقوعها ،وتوفر جواً من التفاعل والديناميكية
لدى �إدارات املدار�س يف حل الأزمات ،وتتخذ قرارات �رسيعة ملواجهة الأزمة حني حدوثها،
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ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل وجود اعتبارات كثرية �أهمها ت�شجيع �إدارة التعليم العاملني
على عمل مبادرات خالقة ،و�أبحاث �إجرائية يف جميع املجاالت ومن بينها الأزمات التي
قد ت�ساعد ب�شكل كبري يف التعرف �إىل الأزمات ومواجهتها ،وكيفية التقليل من الإ�رضار
الناجمة عنها ،كما يكرم �أ�صحاب هذه املبادرات يف نهاية كل عام باحتفال مركزي على
م�ستوى الوطن ،مما يخلق نوعا من التناف�س بني العاملني ،وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة
مع درا�سة (ال�شمراين )2004 ،ومع درا�سة (حمدونة. )2006 ،
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتبة لفقرات مجال االستفادة من األزمات بعد حدوثها

الرقم
الرقم
املت�سل�سل باال�ستبانة

املتو�سطات

%

الرتبة

الفقرات

1

32

تعد �أن�شطة ترفيهية لتفريغ الطلبة من �آثار ال�صدمات.

4.28

85.71

مرتفعة جدا

2

31

تقوم الأ�رضار التي �سببتها الأزمة.

4.16

83.33

مرتفعة جدا

3

27

ت�ستخل�ص العرب من الأزمات التي واجهتها يف املدار�س.

4.142

82.85

مرتفعة جدا

4

35

تتيح فر�ص ًا لتح�سني �أداء العاملني يف مواجهة الأزمات.

4.07

81.42

مرتفعة جدا

5

28

ت�ستفيد من الأزمات من خالل التعرف �إىل نقاط ال�ضعف
يف �إدارة الأزمات.

4.04

 80.952مرتفعة جدا

6

34

تعمل على بث روح الطم�أنينة بني العاملني يف املدار�س.

4.0

80.0

مرتفعة جدا

7

36

متنح �أع�ضاء فرق �إدارة الأزمات الثقة التامة يف عملهم.

3.92

78.57

مرتفعة

8

33

حتث املدار�س على الإفادة من بع�ضها يف �أ�ساليب معاجلة
الأزمات.

3.90

78.09

مرتفعة

9

30

تفعل االت�صال بينها وبني املدار�س ملعاجلة �آثار الأزمة.

3.80

76.19

مرتفعة

10

29

تقوم خطط �إدارة الأزمات ال�سابقة وبراجمها بق�صد
ِّ
تطويرها.

3.73

74.762

مرتفعة

4.00

80.18

مرتفعة جدا

الدرجة الكلية

يت�ضح من خالل اجلدول (� )6أن الرتبة كانت مرتفعة جدا على الفقرات (،27 ،31 ،32
 )34 ،28 ،35حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها ( %80ف�أعلى)  ،والتي تتحدث
عن :تع ُّد �أن�شطة ترفيهية لتفريغ الطلبة من �آثار ال�صدمات ،وتقوم الأ�رضار التي �سببتها
الأزمة ،وت�ستخل�ص العرب من الأزمات التي واجهتها يف املدار�س ،وتتيح فر�ص ًا لتح�سني �أداء
العاملني يف مواجهة الأزمات ،وت�ستفيد من الأزمات من خالل التعرف �إىل نقاط ال�ضعف يف
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�إدارة الأزمات ،وتعمل على بث روح الطم�أنينة بني العاملني يف املدار�س ،ويعزو الباحثان
�سبب ذلك �أن من �سيا�سة �إدارة التعليم يف منطقة نابل�س ال�سعي ب�شكل حثيث على عمل برامج
التفريغ النف�سي لدى الطلبة والعاملني داخل م�ؤ�س�سات الوكالة مع متخ�ص�صني يف برامج
الإر�شاد النف�سي ،تهدف �إىل مواجهة الأزمات ،والتقليل منها بالتعاون مع مر�شدي املدار�س،
وذلك بعمل مهرجانات على مدار العام يعرف ب�أ�سماء كثري منها يوم فرح ومرح ،وقد اتفقت
مع درا�سة (ال�شمراين )2004 ،ودرا�سة (عبد العال )2009 ،ودرا�سة (� )Callahan, 2000أما
الفقرات ( )29 ،30 ،33 ،36فقد ح�صلت على رتبة مرتفعة ،حيث تراوحت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة عليها بني ( ، )%79.9-70وهي الفقرات التي تتحدث عن :متنح �أع�ضاء فرق
�إدارة الأزمات الثقة التامة يف عملهم ،وحتث املدار�س على اال�ستفادة من بع�ضها يف �أ�ساليب
وتقوم خطط
معاجلة الأزمات ،وتفعيل االت�صال بينها وبني املدار�س ملعاجلة �آثار الأزمةِّ ،
�إدارة الأزمات ال�سابقة وبراجمها بق�صد تطويرها ،ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل قيام �إدارة
منطقة نابل�س بتفعيل دور التوا�صل والتفاعل بني املدار�س ،وذلك من خالل ور�ش العمل
التي حتدث با�ستمرار بني املدار�س املختلفة من �أجل تطوير قدرات العاملني داخل م�ؤ�س�سات
وكالة الغوث ،والتعرف �إىل م�شكالت بع�ضهم بع�ضا وامل�ساعدة يف حلها ،وقد اتفقت هذه
النتيجة مع درا�سة (ال�شمراين )2004 ،ومع درا�سة (حمدونة. )2006 ،
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتبة لفقرات مجال استشعار األزمات

الرقم
الرقم
املت�سل�سل باال�ستبانة

املتو�سطات

%

الرتبة

الفقرات

1

6

تفعيل العالقة بني املدار�س واملجتمع املحلي يف توقع
الأزمات.

3.66

73.33

مرتفعة

2

2

تتوقع الأزمات التي ميكن �أن تواجه املدار�س م�ستقبالً.

3.66

73.33

مرتفعة

3

5

3.61

72.38

مرتفعة

4

4

3.61

72.38

مرتفعة

5

8

3.38

 67.61متو�سطة

6

3

3.23

 64.76متو�سطة

تتوا�صل مع املديرين يف املدار�س لتزويدهم باملعلومات
ب�صورة متوا�صلة وم�ستمرة.
تقوم مب�سح دوري للبيئات املدر�سية من �أجل التعرف على
الأزمات املمكن حدوثها.
تن�سق بني جهود العاملني خارج املدار�س من �أجل توقع
الأزمات.
توفر الإمكانات املادية الالزمة لفرق مواجهة الأزمات يف
املدار�س.
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الرقم
الرقم
املت�سل�سل باال�ستبانة
7

1

8

7

الفقرات
تن�شئ �صناديق لل�شكاوي للتعرف �إىل ما يواجه املعلمني
والطلبة من حتديات.
ت�ستعني بالتقنيات الإلكرتونية ال�ست�شعار الأزمات قبل
حدوثها.
الدرجة الكلية

املتو�سطات

%

الرتبة

3.11

 62.38متو�سطة

2.88

 57.62منخف�ضة

3.39

 67.97متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )7أن الرتبة كانت مرتفعة على الفقرات ( ، )4 ،5 ،2 ،6حيث
تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها بني ( )%79.9-70وهي الفقرات التي تتحدث
عن تفعيل العالقة بني املدار�س واملجتمع املحلي يف توقع الأزمات ،وتتوقع الأزمات
التي ميكن �أن تواجه املدار�س م�ستقبالً ،وتتوا�صل مع املديرين يف املدار�س لتزويدهم
باملعلومات ب�صورة متوا�صلة وم�ستمرة ،تقوم مب�سح دوري للبيئات املدر�سية من �أجل
التعرف �إىل الأزمات املمكن حدوثها ،ويعزو الباحثان �سبب ذلك �أن �إدارة التعليم ت�سعى
ب�شكل حثيث على تفعيل التعاون والتوا�صل بني املدر�سة واملجتمع املحلي ،وذلك من خالل
تزويدهم بالربامج واملعلومات التي ت�ساعدهم يف تعزيز عملية التفاعل مع املجتمع املحلي
وبناء �رشاكة جمتمعية معهم ،وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة (�أبو معمر )2011 ،و
(درا�سة حمدونة )2006 ،ودرا�سة (كري�ستين�سن�. )2000 ،أما الفقرات ( )1 ،3 ،8فقد ح�صلت
على رتبة متو�سطة حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة بني ( )%69.9-60وهي
ن�سق بني جهود العاملني خارج املدار�س من �أجل توقع الأزمات،
الفقرات التي تتحدث عنُ :ت ِّ
وتوفر الإمكانات املادية الالزمة لفرق مواجهة الأزمات يف املدار�س ،وتن�شئ �صناديق
لل�شكاوي للتعرف �إىل ما يواجه املعلمني والطلبة من حتديات ،ويعزو الباحثان �سبب ذلك
�أن �إدارة التعليم يف وكالة الغوث تبذل جهوداً بني القائمني على املدار�س من �أجل ا�ست�شعار
الأزمات التي تواجههم يف امل�ستقبل ،وتبذل �أمواال ب�صدد ذلك ،وجتلب خرباء ومتخ�ص�صني
�أجانب وعرب ًا يف حمال �إدارة الأزمات ،وطرق مواجهتها الختالف املجتمعات التي قد ال
ت�ساعد يف التنب�ؤ يف معرفة الأزمة قبل وقوعها ،لأن هذه املجتمعات ال تعي�ش حتت احتالل
ظامل ،وقد تعار�ضت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة عبد العال (�. )2009أما الفقرة ( )7فقد
ح�صلت على رتبة منخف�ضة حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة بني (%59.9-
 ، )%50وهي الفقرة التي تتحدث عن اال�ستعانة بالتقنيات الإلكرتونية ال�ست�شعار الأزمات
قبل حدوثها ،ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل عدم و�صول هذه العبارة �إىل امل�ستوى املطلوب،
لأنه مل يت�سن ملدار�سنا ا�ستخدام هذا الأ�سلوب يف �إدارة الأزمات ،ومل يكر�س كواقع من قبل
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�إدارة التعليم يف وكالة الغوث ،فالتقنيات الإلكرتونية ال يتم ا�ستخدامها ب�شكل فعال جلمع
املعلومات ،والتي ت�ساعد يف ا�ست�شعار الأزمات ،وقد تعار�ضت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة
(دميجنان وبوزميان. )2001 ،

النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة:
◄◄الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≥0.05
يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري اجلن�س.
الختبار هذه الفر�ضية اُ�ستخدم اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ( )t- testللك�شف فيما �إذا
كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05لدور منطقة نابل�س
التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري اجلن�س.ويبني اجلدول ( )8نتائج اختبار (ت) .
الجدول ()8
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لدور منطقة نابلس التعليمية في إدارة األزمات تعزى لمتغير الجنس.

املجال
ا�ست�شعار الأزمات
التخطيط للأزمات
مواجهة الأزمة
الإفادة من الأزمات
بعد حدوثها
الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

20

3.63

0.581

�أنثى

22

3.18

0.68

ذكر

20

4.00

0.37

�أنثى

22

3.47

0.65

ذكر

20

4.10

0.41

�أنثى

22

3.73

0.73

ذكر

20

4.19

0.32

�أنثى

22

3.84

0.69

ذكر

20

3.98

0.35

�أنثى

22

3.56

0.64

اجلن�س

درجات
احلرية

قيمة (ت)

الداللة

40

2.26

0.02

40

3.12

0.00

40

1.96

0.06

40

2.07

0.04

40

2.582

0.01

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α =0.05

يت�ضح من اجلدول (� )8أن الفروق لدور منطقة نابل�س التعليمية التابعة لوكالة الغوث
يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري اجلن�س كانت دالة على جميع املجاالت والدرجة الكلية
با�ستثناء جمال مواجهة الأزمة ،واملجاالت والدرجة الكلية الدالة �إح�صائيا هي على التوايل
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( )0.01 ،0.04 ، 0.003 ، 0.02فهي �أقل من  ،0.05مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية
وقبول الفر�ضية البديلة ل�صالح الذكور ،ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل �أن الذكور �أكرث قدرة
على مواجهة الأزمات و�أن جمتمعنا جمتمع ذكوري ،و�أن الأزمات يف مدار�س الذكور �أكرث
من مدار�س الإناث وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (حمدونة ، )2006 ،وتعار�ضت
مع نتائج درا�سة (املو�سى )2006 ،واتفقت مع درا�سة (ال�شمراين )2004 ،ودرا�سة (حمدونة،
 )2006ودرا�سة (�أبو معمر. )2011 ،
◄◄الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0,05يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
الختبار هذه الفر�ضية ا�ستخدم اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ( )t- testللك�شف فيما �إذا
كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05لدور منطقة نابل�س
التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري اجلن�س ،ويبني اجلدول ( )9نتائج حتليل التباين
الأحادي.
الجدول ()9
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لدور منطقة نابلس التعليمية
في إدارة األزمات تعزى لمتغير التخصص.

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

علمي

12

3.21

0.56

�أدبي

30

3.47

0.69

علمي

12

3.55

0.50

�أدبي

30

3.79

0.62

علمي

12

3.76

0.52

�أدبي

30

3.97

0.66

الإفادة من الأزمات بعد علمي
حدوثها
�أدبي

12

3.90

0.35

30

4.05

0.64

علمي

12

3.60

0.39

�أدبي

30

3.82

0.61

املجال
ا�ست�شعار الأزمات
التخطيط للأزمات
مواجهة الأزمة

الدرجة الكلية

اجلن�س

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α =0.05
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درجات
احلرية

قيمة (ت)

الداللة

40

1.1 -

0.72

40

1.15 -

0.42

40

1.0 -

0.48

40

778. -

0.07

40

1.11 -

0.16
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يت�ضح من اجلدول (� )9أن الفروق لدور منطقة نابل�س التعليمية التابعة لوكالة الغوث
يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري التخ�ص�ص كانت غري دالة على جميع املجاالت والدرجة
الكلية ،فقد كان م�ستوى الداللة يف جميع املجاالت ،والدرجة الكلية على التوايل،0.72( :
 )0.16 ،0.07 ،0.48 ،0.42فهي �أعلى من  ،0.05مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية،
ويعزو الباحثان �سبب ذلك �أن هناك كثرياً -من العاملني يف املدار�س بغ�ض النظر عن
طبيعة التخ�ص�ص فيها -يتلقون التدريب نف�سه ،مع مراعاة حاجاتهم املختلفة ،حيث �إن
ور�ش العمل والدورات تعقد للجميع.
◄◄الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0,05يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
الختبار هذه الفر�ضية ُحلِّل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAللك�شف فيما �إذا
كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05لدور منطقة نابل�س
التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،ويبني اجلدول ( )10نتائج حتليل
التباين الأحادي.
الجدول ()10
نتائج تحليل التباين األحادي إلدارة األزمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي

املجال
ا�ست�شعار الأزمات

التخطيط للأزمات

مواجهة الأزمة
الإفادة من الأزمات
بعد حدوثها

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

بني املجموعات

1.04

2

520.

داخل املجموعات

17.15

39

440.

املجموع

18.19

41

بني املجموعات

0.58

2

0.29

داخل املجموعات

14.03

39

0.36

املجموع

14.62

41

بني املجموعات

1.09

2

0.54

داخل املجموعات

14.91

39

0.38

املجموع

16.01

41

بني املجموعات

1.17

2

0.58

داخل املجموعات

12.36

39

0.31

13.53

41

م�صدر التباين

املجموع
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الداللة
متو�سط جمموع قيمة ف
املح�سوبة الإح�صائية
املربعات
1.18

813.

1.43

1.84

0.31

0.45

0.25

0.17

د .ربيع عطير
أ .أحمد فني
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املجال

الدرجة الكلية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

بني املجموعات

0.92

2

0.46

داخل املجموعات

12.13

39

0.31

13.06

41

م�صدر التباين

املجموع

الداللة
متو�سط جمموع قيمة ف
املح�سوبة الإح�صائية
املربعات

1.49

0.23

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α =0.05

يت�ضح من اجلدول (� )10أن الفروق لدور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي كانت غري دالة �إح�صائياً ،فقد كان م�ستوى الداللة يف جميع
املجاالت والدرجة الكلية على التوايل ، )0.23 ، 0.17 ،0.25 ،0.45 ،0.31( :فهي �أعلى
من  ،0.05مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية ،ويعزو الباحثان �سبب ذلك �أن الرتكيز يف
هذه املرحلة التعليمية على املعلمني ذوي امل�ؤهل العلمي بكالوريو�س ف�أعلى ،ومن هنا
نالحظ قلة من يحملون م�ؤهل الدبلوم ،وهم من ذوي اخلربة الطويلة ،ويتم تدريبهم �ضمن
�أ�س�س موحدة تتعامل مع املنهاج والأ�ساليب الرتبوية ب�شكل وا�ضح وبالت�ساوي ،حيث �إن
جميع احلاملني لل�شهادات العلمية يخ�ضعون للتعليمات والقرارات نف�سها التي ت�صدر
من �إدارة التعليم يف منطقة نابل�س التعليمية يف وكالة الغوث ،كما �أن جميع حاملي
ال�شهادات العلمية يخ�ضعون للتدريب �أثناء اخلدمة وامل�شاركة يف ور�شات العمل التي
تعقد حول الأزمات وكيفية التعامل معها ،وكيفية مواجهتها ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة
بفاعلية باملبادرات التي يتناف�س فيها العاملون كل عام ،ومنها قد يكون مو�ضوع
الأزمات يف مدار�س وكالة الغوث.
◄◄الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0,05يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري طبيعة العمل.
الختبار هذه الفر�ضية ُحلِّل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAللك�شف فيما �إذا
كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05لدور منطقة نابل�س
التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري طبيعة العمل.ويبني اجلدول ( )11نتائج حتليل
التباين.
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الجدول ()11
نتائج تحليل التباين األحادي إلدارة األزمات تعزى لمتغير طبيعة العمل.

املجال
ا�ست�شعار الأزمات

التخطيط للأزمات

مواجهة الأزمة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

بني املجموعات

0.66

2

0.33

داخل املجموعات

17.53

39

0.45

املجموع

18.19

41

بني املجموعات

1.69

2

0.84

داخل املجموعات

12.92

39

0.33

املجموع

14.62

41

بني املجموعات

1.98

2

0.99

داخل املجموعات

14.03

39

0.36

16.01

41

1.206

2

0.60

12.33

39

0.31

املجموع

13.53

41

بني املجموعات

1.30

2

0.65

داخل املجموعات

11.76

39

0.30

13.06

41

م�صدر التباين

املجموع
الإفادة من الأزمات بني املجموعات
داخل املجموعات
بعد حدوثها

الدرجة الكلية

املجموع

الداللة
متو�سط جمموع قيمة ف
املح�سوبة الإح�صائية
املربعات
0.73

2.56

2.75

1.90

2.15

0.48

0.09

0.07

0.16

0.13

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α =0.05

يت�ضح من اجلدول (� )11أن الفروق لدور منطقة نابل�س التعليمية التابعة لوكالة الغوث
يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري التخ�ص�ص ،كانت غري دالة على جميع املجاالت والدرجة
الكلية ،فقد كان م�ستوى الداللة يف جميع املجاالت والدرجة الكلية على التوايل،0.48( :
 ، )0.13 ،0.16 ،0.07 ،0.09فهي �أعلى من  ،0.05مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.
ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل �أن ت�أهيل العاملني داخل م�ؤ�س�سة منطقة نابل�س
التعليمية يف وكالة الغوث يخ�ضعون للت�أهيل حيث يتم ت�أهيل املدير �ضمن �أ�س�س �إدارية
حديثة ،وت�أهيل نائب املدير للتعاون مع املدير يف توظيف الإدارة احلديثة ملواجهة
الأزمات ،وت�أهيل املر�شد مل�ساعدة الطلبة على التكيف والتعامل مع الأزمات ،وكل ما ذكر
109

د .ربيع عطير
أ .أحمد فني

دور منطقة نابلس التعليمية التابعة لوكالة الغوث في إدارة األزمات

من تدريبات يهدف �إىل �إدارة الأزمة ب�شكل فعال بغ�ض النظر عن طبيعة التخ�ص�ص.
◄◄الفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05يف دور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.
الختبار هذه الفر�ضية ُحلِّل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAللك�شف فيما �إذا
كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05لدور منطقة نابل�س
التعليمية يف �إدارة الأزمات تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.ويبني اجلدول ( )12نتائج حتليل
التباين.
الجدول ()12
نتائج تحليل التباين األحادي إلدارة األزمات تعزى لمتغير سنوات الخدمة

املجال
ا�ست�شعار الأزمات

التخطيط للأزمات

مواجهة الأزمة
الإفادة من الأزمات
بعد حدوثها

الدرجة الكلية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

بني املجموعات

1.555

2

0.51

داخل املجموعات

16.64

39

0.43

املجموع

18.19

41

بني املجموعات

3.63

2

1.213

داخل املجموعات

10.98

39

0.28

املجموع

14.62

41

بني املجموعات

2.01

2

0.67

داخل املجموعات

13.99

39

0.36

املجموع

16.01

41

بني املجموعات

2.20

2

0.73

داخل املجموعات

11.33

39

0.29

املجموع

13.53

41

بني املجموعات

2.20

2

0.73

داخل املجموعات

10.85

39

0.28

13.06

41

م�صدر التباين

املجموع

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α =0.05
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الداللة
متو�سط جمموع قيمة ف
املح�سوبة الإح�صائية
املربعات
1.184

4.196

1.826

2.461

2.57

0.32

0.08

0.15

0.07

0.06
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يت�ضح من اجلدول (� )11أن الفروق لدور منطقة نابل�س التعليمية يف �إدارة الأزمات
التي تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي كانت غري دالة �إح�صائياً ،فقد كان م�ستوى الداللة على
جميع املجاالت والدرجة الكلية على التوايل )0.06 ،0.07 ،0.15 ،0.08 ،0.32( :فهي
�أعلى من  0.05مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية ،ويعزو الباحثان �سبب ذلك� ،إىل �أن ت�أهيل
املعلمني ب�شكل جدي ومكثف ،بد�أ منذ اليوم الأول من التعيني ،وي�ستمر حتى نهاية اخلدمة
دون التفريق بعدد ال�سنوات التي يخدم فيها املوظف يف م�ؤ�س�سات وكالة الغوث ،وكذلك
ت�أهيل املعلمني قبل اخلدمة من خالل برامج الت�أهيل الرتبوي التي ت�ؤهلهم للتعامل مع
وينمي القدرة على مواجهة
الأزمات التعليمية ،مما يطور اجلانب املهني عند العاملني،
ّ
الأزمات وكيفية التعامل معها ،وقد تعار�ضت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة (. )San,1999

التوصيات:
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة ،ومن خالل الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة،

الباحثي يريان ب�أنه من الالزم التقدم مبجموعة من التو�صيات ،ومنها:
ف�إن
نْ
1.1الإفادة من جتارب م�ؤ�س�سات التعليم العربية والأجنبية وخططها وممار�ستها ،وال

�سيما تلك التي تعر�ضت لأزمات من قبل.
2.2توفري قاعدة معلومات من خالل الو�سائل التكنولوجية للتنب�ؤ بحدوث الأزمات.
3.3توفري �أر�شيف للخربات ال�سابقة يت�ضمن الأزمات التي حدثت يف املدار�س.
�4.4إ�رشاك مديري املدار�س للتخطيط لربامج مواجهة الأزمات.
5.5اال�ستعانة بخرباء �أجانب من الدول املتقدمة يف عالج الأزمات.
6.6عقد م�ؤمترات �سنوية حول �إدارة الأزمات ،ومناق�شة �أهم الأزمات التي تعر�ضت لها
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�سبل مواجهتها وو�ضع ت�صورات لكيفية مواجهة الأزمات امل�ستقبلية.
�7.7أر�شفة الأزمات يف مدار�س التعليم يف وكالة الغوث كتجارب حملية ميكن الإفادة
منها والرجوع �إليها وقت احلاجة.

111

دور منطقة نابلس التعليمية التابعة لوكالة الغوث في إدارة األزمات

د .ربيع عطير
أ .أحمد فني

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو قحف ،عبد ال�سالم (� . )1999إدارة الأزمات .القاهرة :مطبعة الإ�شعاع للطباعة و
الن�رش.
2 .2الأعرجي ،حممد ،ودقام�سه ،م�أمون (� ، )2000إدارة الأزمات ،درا�سة ميدانية ملدى
توافر عنا�رص نظام �إدارة الأزمات من وجهة نظر العاملني يف الوظائف الإ�رشافية يف
�أمانة عمان الكربى .جملة الإدارة العامة ،م ( ، )39ع (. )4
�3 .3أبو معمر ،ماهر ( . )2011دور مديريات الرتبية والتعليم يف �إدارة الأزمات التعليمية
التي تواجهها املدار�س احلكومية يف حمافظات غزة و�سيل تطويرها ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شوره ،جامعة الأزهر ،كلية الرتبية ،ق�سم �أ�صول الرتبية ،غزة.
�4 .4أحمد� ،إبراهيم� . )2001( ،إدارة الأزمات التعليمية يف املدار�س :الأ�سباب والعالج ،دار
الفكر العربي :القاهرة.
5 .5بركات ،زياد . )2007( .م�صادر الأزمات كما يدركها طلبة جامعة القد�س املفتوحة
يف �ضوء
6 .6متغري اجلن�س .املجلة الفل�سطينية للرتبية املفتوحة عن بعد ،م ( ، )1ع (� ، )4ص.33
7 .7توفيق ،عبد الرحمن ( . )1998فن �إدارة الأزمات وال�رصاعات .مركز اخلربات املهنية
للإدارة :القاهرة.
8 .8جرب ،حممد� . )2000( .إدارة الأزمات� ،إ�سرتاتيجية وتكتيك .جملة �آفاق اقت�صادية .م ()3
ع (� ، )3ص �ص .172-154
9 .9احلوامده ،ن�ضال (� . )2003إدارة الأزمة من منظور منهج درا�سة احلالة (املنظمة
التعاونية الأردنية :درا�سة و�صفية حتليلية)  .جملة جامعة دم�شق ،م ( ، )19ع (، )1
�ص .160
1010حمدونه ،ح�سام ( . )2006ممار�سة مدير املدر�سة الثانوية ملهارة �إدارة الأزمات يف
حمافظة غزه ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،مقدمة لق�سم �أ�صول الرتبية ،اجلامعة
الإ�سالمية ،غزة.
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1111احلمالوي ،حممد ر�شاد (� . )1995إدارة الأزمات :جتارب حملية وعاملية .القاهرة:
دار ابو املجد للطباعة.
1212اخل�رضي ،حم�سن �أحمد (� . )2003إدارة الأزمات .القاهرة :جمموعة النيل العربية.
1313الزاملي ،علي والغنبو�صي� ،سامل و�سليمان� ،سعاد ( . )2007الأزمات املدر�سية
و�أ�ساليب التعامل معها يف مدار�س �سلطنة عمان .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ،م
( ، )8ع (� ، )3ص �ص (. )84-64
1414ال�شمراين� ،سعيد (� . )2004إدارة الأزمات ومعوقاتها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف اململكة العربية ال�سعودية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك� ،أربد،
الأردن.
�1515صادق� ،أمنية م�صطفى (� . )2002إدارة الأزمات و الكوارث يف املكتبات .القاهرة:
الدار امل�رصية اللبنانية.
1616عبد العال ،رائد ف�ؤاد (� . )2009أ�ساليب �إدارة الأزمات لدى مديري املدار�س احلكومية
يف حمافظات غزة وعالقتها بالتخطيط اال�سرتاتيجي .مقدمة �إىل ق�سم �أ�صول الرتبية/
الإدارة الرتبوية ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
1717عوده ،رهام را�سم ( . )2008واقع �إدارة الأزمات يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل بقطاع
غزة درا�سة تطبيقية على اجلامعة الإ�سالمية .مقدمة �إىل ق�سم �إدارة الأعمال ،كلية
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