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  وتقدير شكر

الحمد هللا الذي هدانا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا ومن لم يشكر المنعم من المخلوقين 
  لم يشكر اهللا عز وجل.

 وقدوة كانت قمة التي صاصيال ةالدكتورة راني ألستاذتي واحترامي ومحبتيفخالص شكري 
أولتني كامل اهتمامها  ، والتياألخالقي العلمي و ها، ورقيهافي علمها، وٕانسانيتها، وتواضع

   ورعايتها وٕاشرافها على رسالتي وٕاخراجها بهذه الحلة فجزاها اهللا خير الجزاء.

الدكاترة الذين تكرموا علي بإرشاداتهم وتوضيحاتهم  لألساتذةوتقديري المفعم بالشكر الوافر 
  الة.القيمة وبجهدهم ووقتهم في قراءة هذه الرس

  . لجنة الحكم األفاضلوأتقدم بالشكر أيضًا إلى 

عمادة كلية التربية ورئيس قسم المناهج كما أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى 

على إكمال دراستهم فلهم جزيل الشكر  ةبإلرشادهم وتشجيعهم أبنائهم الطلوطرائق التدريس 
  واالحترام والتقدير.
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  ملخص البحث باللغة العربية

الجمهورية العربية  في العام الثانوي التعليم مدارس في األزمات إلدارة مقترح تصور

  العالمية التجارب بعض ضوءفي  السورية

  

 الجمهورية في العام الثانوي التعليممدارس  تواجه التي األزمات أهم تعرفإلى  الدراسة هدفت
 مقترح تصورأزماتها، وٕالى  بإدارة المتعلقة والمقترحات ،إدارة األزمات فيها قعوا وتعّرف السورية، العربية
 .والعالمية العربية الدول تجارببعض  ضوء في األزمات إلدارة

 من استبانات ثالث باعتماد التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت األهداف تلك ولتحقيق
 ،السورية العربية الجمهورية في العام الثانوي التعليم دارسم في األزمات واقع لتعرف استبانة ،إعدادها
 المدارس تلك مديري مقترحات لتعرف استبانةو  ،المدارس تلك فيإدارة األزمات  واقع لتعرف واستبانة

) 974و( ،) مديرًا ومديرةً 245تكونت عينة الدراسة من ( .مدارسهم في األزمات إدارة حولومدّرسيها 
محافظاٍت هي  ثمان) مدرسًة من مدارس التعليم الثانوي العام في 1106ختيروا من (مدرسًا ومدّرسًة ا

(دمشق، الالذقية، طرطوس، حلب، ادلب، حماه، حمص، دير الزور) بوصفها تمثل المناطق المختلفة 
  للجمهورية العربية السورية.

واألوزان النسبية، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها ُحسبت المتوسطات الحسابية 
 الدراسة وأظهرت. ، واختبارات المقارنات البعدية المتعددةاختبار تحليل التباين األحاديو ، اختبار(ت)و 

  النتائج اآلتية:
في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين  تواجداً إّن أكثر األزمات المتعلقة بالطلبة - 

، "ممنوعة للمدرسة (مجالت.... ..... أفالم) وتداولها فيما بينهم إحضار مواد والمدرسين هي أزمتي "
  .زيادة عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية الواحدة نتيجة نزوح الطلبة من مناطق أخرى تشهد توترًا أمنياً  و
إّن أكثر األزمات المتعلقة بالمدرسين حدوثًا في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين - 

ضعف االلتحاق بالدورات التدريبية المناسبة  ، "غياب الحوافز المادية للمدرسين" والمدرسين هي أزمتي
   .لحل األزمات

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً إّن أكثر األزمات المتعلقة باإلدارة المدرسية - 
على التصدي للمشكالت االجتماعية (فقر_  المديرين والمدرسين هي أزمة" عدم قدرة اإلدارة المدرسة

بطالة_ عنف)، وأزمة" عدم إشراك اإلدارة المدرسية ألولياء األمور في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة 
ثم أزمة "عدم مواكبة  ،"تلتها أزمة" عدم إشراك الطلبة في مجالس المدرسة" ،بالعملية التربوية والتعليمية
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ات التربوية والتعليمية، وأزمة "عدم إشراك اإلدارة المدرسية للمدرسين في اإلدارة المدرسية للمستجد
  ".عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين  تواجداً إّن أكثر األزمات المتعلقة بالمناهج - 
ثم أزمة" صعوبة مفاهيم بعض المناهج الدراسية"، ، و ناهج الدراسية"" كثافة الموالمدرسين هي أزمة 

  أزمة" انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بسبب صعوبة المناهج."

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً إّن أكثر األزمات المتعلقة باالمتحانات - 
"، وأزمة" ة بنجاح الطلبة على التقويم النهائي.اعتماد النتائج الخاصالمديرين والمدرسين هي أزمة" 

ثم أزمة" انخفاض مستويات  ،"صعوبة إجراء االمتحانات في بعض المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا.
  التحصيل لدى الطلبة نتيجة الظروف األمنية".

م من وجهة نظر في مدارس التعليم الثانوي العا تواجداً إّن أكثر األزمات المتعلقة بالبناء المدرسي - 
أزمة" تكرر و أزمة" تزايد عدد الطلبة في الصف الواحد (كثافة الطلبة)."، المديرين والمدرسين هي 

  .انقطاع المياه عن المدرسة لفترة طويلة " ، ثم أزمة"أثناء اليوم المدرسي " في انقطاع التيار الكهربائي
مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  في تواجداً إّن أكثر األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي - 

، وأزمة حوادث اإلرهاب (انفجار_ قذيفة_ هجوم مسلح....)المديرين والمدرسين هي أزمة" تكرار 
كذلك أزمة" إغفال دور المحاضرات التربوية  ،""تفضيل األهالي المدارس الخاصة على المدارس العامة

وأخيرًا أزمة "عدم تمكن األهل من توفير  ،طلبة"في دراسة بعض المشكالت المستعصية لدى ال
  مستلزمات الدراسة ألبنائهم".

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً إّن أكثر األزمات المتعلقة بتمويل التعليم - 
 تجهيزات بناء عدم توافر اإلمكانيات المادية في المدرسة (مصروفات_المديرين والمدرسين هي أزمة" 

  ." قلة الموارد المالية المخصصة لشراء التقنيات والتجهيزات الحديثة للمكتبة"، وأزمة" تدفئة...) - 
  كما توصلت الباحثة إلى نتائج الفرضيات اآلتية:

  :اآلتيةنتائج الفرضيات  الدراسة أظهرت

 عينة ادأفر  تقدير درجات متوسطات بين (0.05) داللة مستوى عن إحصائية داللة ذات فروق وجود-1
 العام الثانوي التعليم تواجه التي األزمات واقع حول سورية في العام الثانوي التعليم مديري من الدراسة

، األعلى الشهادة حملةلمصلحة  والتربوي العلمي المؤهل لمتغير تعزى السورية العربية الجمهورية في
إذ وجدت فروق دالة عنده  المحافظة، ولمتغير األعلى الخبرة ذويلمصلحة  الخبرة سنوات عدد ولمتغير

بين محافظة دمشق ومحافظتي (طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة دمشق، وبين محافظة حلب 
والمحافظات (دمشق، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة حلب، وبين محافظة حماه ومحافظتي 

فظتي (طرطوس، الالذقية) ومحا حمص(طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة حماه، وبين محافظة 
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والمحافظات (دمشق، حلب، حماه، حمص،  دير الزور، وبين محافظة حمصلصالح محافظة 
، وبين محافظة إدلب والمحافظات (دمشق، حلب، دير الزورطرطوس، الالذقية) لصالح محافظة 

  حماه، حمص، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة إدلب.

 في العام الثانوي التعليم مديري تقدير درجات متوسطاتبين  يةإحصائ داللة ذات فروق وجود عدم-2
 المجالين باستثناء الجنس لمتغير تعزى العام الثانوي التعليم تواجه التي األزمات واقع حول سورية

  .المديرينلمصلحة  افيهم دالة فروق وجود تبين إذ )بالمدرسين متعلقة أزمات بالطلبة، متعلقة أزمات(

 مدرسي تقدير درجات متوسطات بين (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة اتذ فروق وجود-3
 الجمهورية في العام الثانوي التعليم تواجه التي األزمات واقع حول سورية في العام الثانوي التعليم
 عدد ، ولمتغيراألعلى الشهادة حملةلمصلحة  والتربوي العلمي المؤهل لمتغير تعزى السورية العربية

إذ وجدت فروق دالة عنده بين محافظة ، ولمتغير المحافظة األعلى الخبرة ذويلمصلحة  الخبرة، نواتس
دمشق ومحافظتي (طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة دمشق، وبين محافظة حلب والمحافظات 
(دمشق، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة حلب، وبين محافظة حماه ومحافظتي (طرطوس، 

ومحافظتي (طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة  حمصالح محافظة حماه، وبين محافظة الالذقية) لص
والمحافظات (دمشق، حلب، حماه، حمص، طرطوس، الالذقية)  دير الزور، وبين محافظة حمص

، وبين محافظة إدلب والمحافظات (دمشق، حلب، حماه، حمص، طرطوس، دير الزورلصالح محافظة 
  إدلب.الالذقية) لصالح محافظة 

 في العام الثانوي التعليم مدرسي تقدير درجات متوسطاتبين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم-4
  .الجنس لمتغير تعزى العام الثانوي التعليم تواجه التي األزمات لواقع حو سورية

 مديري تقدير درجات متوسطاتبين  (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-5
 في العام الثانوي التعليم مدارس في األزمات واقع حولومدّرسيه  سورية في العام الثانوي عليمالت

  المديرين. ولمصلحة الوظيفي المسمى لمتغير تعزى القطر محافظات

 مديري تقدير درجات متوسطات بين (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-6
 في القطر محافظات في العام الثانوي التعليم مدارس مديري دور حول وريةس في العام الثانوي التعليم
والتربوي ولمصلحة حملة  العلمي المؤهل لمتغير تعزى) األزمة وفي أثنائها وبعدها قبل( األزمات إدارة

) سنوات فأكثر، ولمتغير 10( الخبرة ذوي لمصلحة الخبرة، سنوات الشهادة األعلى، ولمتغير عدد
إذ وجدت فروق داله عنده بين محافظة إدلب والمحافظات (دمشق، حلب، حماه، حمص، المحافظة 

  دير الزور، طرطوس، الالذقية) لصالح هذه المحافظات، وذلك بداللة المتوسطات الحسابية.
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 مدرسي تقدير درجات متوسطات بين (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-7
 في القطر محافظات في العام الثانوي التعليم مدارس مديري دور حول سورية في امالع الثانوي التعليم
ولمصلحة حملة  .والتربوي العلمي المؤهل لمتغير تعزى) األزمة وفي أثنائها وبعدها قبل( األزمات إدارة

ين الدراسات العليا فما فوق، ولمتغير المحافظة التي كانت الفروق دالة فيه  وهذه الفروق جاءت ب
محافظة دمشق والمحافظات (حلب، حماه، حمص، دير الزور، إدلب، طرطوس، الالذقية) لصالح 
محافظة دمشق، وبين محافظة حماه ومحافظتي (حلب ودير الزور) لصالح محافظة حماه، وبين 
محافظة حمص ومحافظتي (حلب ودير الزور) لصالح محافظة حمص، وبين محافظة طرطوس 

ه، حمص، دير الزور، إدلب) لصالح محافظة طرطوس، وبين محافظة والمحافظات (حلب، حما
 .الالذقية والمحافظات (حلب، حماه، حمص، دير الزور، إدلب) لصالح محافظة الالذقية

 في العام الثانوي التعليم مدرسي تقدير درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم-8
 قبل(  ت األزما إدارة في القطر محافظات في العام الثانوي التعليم مدارس مديري دور حول سورية

  الخبرة. سنوات عدد لمتغير تعزى) األزمة وفي أثنائها وبعدها

 مديري تقدير درجات متوسطاتبين  (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-9
 في العام الثانوي التعليم مدارس في األزمات إدارة حول ومدّرسيه سورية في العام الثانوي التعليم

  .ولمصلحة المديرينالوظيفي  المسمى لمتغير تعزى القطر محافظات
  

 

  



 

  أ 
  

        فهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتويات

  رقم الصفحة  عنوان المحتوى
  30-1  للدراسة المنهجي إلطارا: األول الفصل

  2  الدراسة. مقدمةـ 

  4  . الدراسةمشكلة  أوالً ـ

  7  .الدراسة أمهية ثانياً ـ

  8 .الدراسةأهداف ثالثاً ـ 

  8  .الدراسةأسئلة  رابعاً ـ

  9 .الدراسةفرضيات  خامساً ـ

  11  .راسةالدمنهج  سادساً ـ

  11  .الدراسةأدوات سابعاً ـ 

  11  .الدراسةحدود  ثامناً ـ

  11  متغريات الدراسة.تاسعاً ـ 

  12  .الدراسة عاشراً ـ مصطلحات

  13  ادي عشر: الدراسات السابقة.ح

  14  أ ـ دراسات عربية.

  24  ب ـ دراسات أجنبية.

  29    .وأمهيتها للدراسة احلاليةج. التعليق على الدراسات السابقة 

  30  ثاين عشر:إجراءات الدراسة.

  60- 31  األزمة وإدارة األزمات: الثانيالفصل 

  32  .تمهيدـ 

  32  المحور األول: األزمة.ـ 



 

  ب 
  

  32 .باألزمة التعريف  -أوالً 

  36  .األخرى واملفاهيم األزمةثانياً ـ 

  38  .خصائص األزمة ـ ثالثاً 

  39  .أسباب األزماترابعاً ـ 

  41  ألزمات املدرسية.خامساً.أسباب نشوء ا

  42 .وتطورها األزمة نشوء مراحلـ  سادساً 

  43 .األزمات تشخيص مناهجـ  سابعاً 

  44  .األزمات إدارة الثاني: المحورـ  

  44 .األزمات إدارة مفهوم ًال.أو 

  45  ثانياً:الفرق بني إدارة األزمات واإلدارة باألزمات.

  46 .األزمات إدارة أهداف .ثالثاً 

  46 .األزمات إدارة راحلم .رابعاً 

  48 .األزمات مواجهة أساليب. خامساً 

  50 .األزمات إدارة جناح متطلبات. سادساً 

  53 .األزمات إدارة جناح معوقات. سابعاً 

  55  .األزمات إدارة يقفر  الثالث: المحورـ  

  56 .ا�زمات إدارة فريق خصائص ًال.أو 

  57  .األزمات دارةإ معلومات ودورها فيال الرابع: المحورـ  

  57  .األزمات إدارة يف املعلومات أمهية- 

  58  .األزمات إلدارة الالزمة املعلومات خصائصثانياً ـ 

  59  .األزمات إدارةودورها في  االتصاالت الفعالة الخامس: المحورـ  

  59  .األزمات إدارة يف االتصاالت أمهية - 



 

  ج 
  

  لتعليم الثانوي العاماألزمات المدرسية في مدارس ا: الثالثالفصل 
  88-61  قبل األزمة السورية وفي أثنائها(دراسة نظرية) في الجمهورية العربية السورية

  63  .تمهيد -

  63  .المحور األول: إدارة األزمات المدرسّية

  63  .ات المدرسّيةمفهوم األزم ـأوالً 

  64  .ات المدرسّيةاألزمإدارة مفهوم  ـثانياً 

  65  .ات المدرسّيةاألزم إدارة ثالثاًـ أهمية

  67  .ة المدرسّيةاألزم رابعاًـ دور مدير المدرسة في التعامل مع

  69  .ات المدرسّيةاألزم خامساًـ المهارات الواجب توافرها في مدير فريق إدارة

  69 .ات المدرسيةاألزم سادساً ـ اتخاذ القرارات في

  70  .األزمات المدرسّية اتسابعاً ـ خصائص قرار 

  71  اتخاذ قرارات األزمة والمتعلقة بمدير المدرسة. فيـ العوامل المؤثرة ناً ثام

  72  في إدارة األزمات المدرسّية. ةالمالئم اتتاسعاًـ أساليب اتخاذ القرار 

ــة الســورية قبــل  ــة العربي ــانوي العــام فــي الجمهوري ــاني: أزمــات مرحلــة التعلــيم الث المحــور الث
  اسة نظرية):(در  وفي أثنائها األزمة السورية

76  

  76  تمهيد. -

  76  .ات متعلقة بالطلبةأزم ـأوالً 

  77  .ات متعلقة بالمدرسينأزم ـثانياً 

  79  .ات متعلقة باإلدارة المدرسيةأزمثالثاًـ 

  80  .ات متعلقة بالمناهجأزمرابعاًـ 

  82  .ات متعلقة باالمتحاناتأزمخامساًـ 

  83 .ات متعلقة بالبناء المدرسيأزمسادساًـ 

  84  .ات متعلقة بتمويل التعليمأزمابعاًـ س

  85  ثامناًـ آثار األزمة السورية على واقع المدارس في الجمهورية العربية السورية.



 

  د 
  

تجارب بعض الدول األجنبية والعربية في إدارة األزمات : الرابعالفصل 
 تجربة (الواليات المتحدة األميركية، واليابان، وألمانيا، وجمهورية المدرسية

  مصر العربية)
89-118  

  90  .  تمهيد -

  90  تجربة الواليات المتحدة األميركية في إدارة األزمات التعليمية. ـأوالً 

  95  تجربة اليابان في إدارة األزمات التعليمية. ـثانياً 

  101  تجربة ألمانيا في إدارة األزمات التعليمية. ـاً لثثا

  108  ارة األزمات التعليمية.رابعاًـ تجربة جمهورية مصر العربية في إد

  136-119  : إجراءات الدراسة الميدانيةالفصل الخامس

  120  .تمهيدـ 

  120  أوًال ـ منهج الدراسة.

  120  ـ مجتمع الدراسة. ثانياً 

  122  ـ عينات الدراسة. ثالثاً 

  126  رابعاً ـ إعداد أدوات الدراسة.

  128  .صدق أدوات الدراسة خامساً ـ التحقق من

  131  ثبات أدوات الدراسة. ادساً ـ التحقق منس

  135  تطبيق أدوات الدراسة.سابعاً ـ 

  135  األساليب اإلحصائية المستخدمة الستخراج نتائج الدراسة. ثامناً ـ

 -137  تها وتفسيرهاومناقش الدراسة نتائجالسادس: الفصل 
291  

  138  .  تمهيدـ 

  138  .ومناقشتها أوًال: نتائج أسئلة الدراسة

  219  .ثانياً: نتائج فرضيات الدراسة ومناقشتها

  286  .الدراسة خالصة ألهم نتائجثالثاً: 



 

  ه 
  

  :الفصل السابع
 العربية الجمهورية في العام الثانوي التعليم مدارس أزمات إلدارة المقترح التصور

  العالمية التجارب بعض ضوء في السورية

291- 
335  

  293  .منطلقاتهو  المقترح التصور مرتكزات ـأوالً 
  297  مبررات التصور المقترح ـثانياً 

  297  أهداف التصور المقترح.ثالثاًـ 
  298  بناء التصور المقترح.رابعاًـ 

  302  تطبيق التصور المقترح. إجراءاتخامساًـ 
  233  متطلبات تطبيق التصور المقترح. ـسادساً 
  233  المقترح التصور تنفيذ أمام المحتملة المعوقات: سابعاً 
  334  المقترح. التصور تنفيذ أمام المحتملة المعوقات على للتغلب إجراءات .ثامناً 

  336  الدراسةمراجع 
  337  .عربيةالاملراجع  ـ
  345  .جنبيةاألاملراجع  ـ

  350  الدراسةمالحق 
  365  باللغة العربية الدراسةملخص 
 I  باللغة األجنبية الدراسةخالصة 

  



 

  و 
  

        فهرس الجداولفهرس الجداولفهرس الجداولفهرس الجداول

  رقم
الجدو 

  ل
  ان الجدولعنو 

رقم 
  الصفحة

  67  .وفي أثنائها، وبعدها ،ثهاو دور مدير المدرسة في التعامل مع األزمات قبل حد  1

  86  .) في الجمهورية العربية السورية2012لعام (اخالل المدارس المتضررة   2

  88 .نقاط القوة والضعف في مدارس التعليم الثانوي العام  3

  120  .العام في المحافظات السورية بحسب المناطقتوزع مدارس التعليم الثانوي  4

5  
للمحافظات  مدرسين في مدارس التعليم الثانويتوزع أعداد المديرين وال

 .المدروسة (مجتمع الدراسة) ونسبهم
121  

  122  .توزع عينة الدراسة من المدارس 6

  122  .الدراسةتوزع عينة مديري مدارس التعليم الثانوي العام ومعاونيهم وفق متغيرات   7

  124  .وفق متغيرات الدراسة التعليم الثانوي العامعينة مدّرسي مدارس  توزع  8

  128  .العبارات التي ُعّدلت في استبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية  9

10  
مديري مدارس التعليم الثانوي العام في العبارات التي ُعّدلت في استبانة دور 

  .تاإدارة األزم
129  

11  
العبارات التي ُعّدلت في استبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات مدارس 

  .التعليم الثانوي العام
129  

12  
 الكلية والدرجة مجاالت الدراسة من مجال كل درجة بين االرتباط معامالت

  .الستبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية
130  

13  
 اط بين درجة كل مجال من مجاالت الدراسة والدرجة الكليةمعامالت االرتب

  .الستبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات
130  

14  
الكلية  والدرجة مجاالت الدراسة من مجال كل درجة بين معامالت االرتباط

  .انوي العامالستبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس التعليم الث
131  



 

  ز 
  

15  
وٕاعادة االختبار)  معامل الثبات بطريقتي (معامل ألفا كرونباخ، واالختبار

  .في سورية ولكل مجال من مجاالتها الستبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام
132  

16 
وٕاعادة االختبار)  معامل الثبات بطريقتي (معامل ألفا كرونباخ، واالختبار

  .ري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات في سوريةالستبانة دور مدي
134  

17  
عادة االختبار) إ و  الختبارامعامل الثبات بطريقتي (معامل ألفا كرونباخ، و 

المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في  الستبانة
  .سورية

134  

18  
 لدرجات تقديرسبية ت المعيارية واألوزان النالمتوسطات الحسابية واالنحرافا

حول مجاالت األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام من  المديرين والمدرسين
  .وجهة نظرهم

138  

19  
المديرين والمدرسين  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول األزمات المتعلقة بالطلبة من وجهة نظرهم
141  

20  
 المديرين والمدرسين لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول األزمات المتعلقة بالمدرسين من وجهة نظرهم
147  

21  
المديرين والمدرسين  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول األزمات المتعلقة باإلدارة المدرسية
154  

22 
المديرين والمدرسين  لدرجات تقديرتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الم

  .حول األزمات المتعلقة بالمناهج
159  

23  
 المديرين والمدرسين لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول األزمات المتعلقة باالمتحانات
162  

24  
 المديرين والمدرسين لدرجات تقديرلمعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

  .حول األزمات المتعلقة بالبناء المدرسي
166  

25  
 لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 

  .المديرين والمدرسين حول األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي
171  

26  
 لدرجات تقديرمعيارية واألوزان النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

  .المديرين حول األزمات المتعلقة بتمويل التعليم
175  



 

  ح 
  

27 
 لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 

  .مديري المدارس الثانوية في إدارة األزمات من وجهة نظر مديري المدارس
178  

28  
 لدرجات تقدير دورواالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  المتوسطات الحسابية

  .المدارس مدرسيمديري المدارس الثانوية في إدارة األزمات من وجهة نظر 
179  

29  
 لدرجات تقدير دورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 

 ا من وجهة نظر المديرينمديري المدارس الثانوية في إدارة األزمات قبل حدوثه
  والمدرسين.

180  

30  
 لدرجات تقدير دورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 

مديري المدارس الثانوية في إدارة األزمات في أثناء حدوثها من وجهة نظر 
  .المديرين والمدرسين

183  

31  
 لدرجات تقدير دورألوزان النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وا

 مديري المدارس الثانوية في إدارة األزمات بعد حدوثها من وجهة نظر المديرين
  والمدرسين.

187  

32  
 المديرين والمدرسين لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

م الثانوي العام حول مجاالت المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس التعلي
  .من وجهة نظرهم

191  

33  
المديرين والمدرسين  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول المقترحات المتعلقة بأزمات الطلبة من وجهة نظرهم
192  

34  
المديرين والمدرسين  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .ات المتعلقة بأزمات المدّرسين من وجهة نظرهمحول المقترح
197  

35  
المديرين والمدرسين  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة المدّرسية من وجهة نظرهم
201  

36  
ين والمدرسين المدير  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول المقترحات المتعلقة بأزمات المناهج من وجهة نظرهم
205  

37  
المديرين والمدرسين  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول المقترحات المتعلقة بأزمات االمتحانات من وجهة نظرهم
209  



 

  ط 
  

38  
المديرين والمدرسين  ات تقديرلدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول المقترحات المتعلقة بأزمات البناء المدرسي من وجهة نظرهم
211  

39  
المديرين والمدرسين  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حول المقترحات المتعلقة بأزمات المجتمع المحلي من وجهة نظرهم
213  

40  
حول  ومدّرسيهدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي عينة ال درجات تقدير

  .المقترحات المتعلقة بأزمات تمويل التعليم
216  

41  
المديرين  عينة الدراسة من لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

تبعًا لمتغير  األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية واقعحول 
  ويالمؤهل الترب

219  

42  
عينة الدراسة من  لدرجات تقدير) ANOVAتحليل التباين األحادي االتجاه (

األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية تبعًا  واقعالمديرين حول 
  .لمتغير المؤهل التربوي

221  

43  
عينة الدراسة من المديرين بين درجات تقدير ) للفروق LSDنتائج اختبار (

تبعًا لمتغير  األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية قعواحول 
  .المؤهل التربوي

222  

44  
 عينة الدراسة من المديرين لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
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  اإلطــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــام للبحــــــــــــــــــث
  

  الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول
  

  األولالفصل 
  المنهجي للدراسةاإلطار 

   :الدراسة مقدمةـ 
، وتغيرًا واسعًا في العلوم والمعارف كافةً  في المجاالتكبيرًا شهد العصر الحاضر تطورًا 

بروز العديد من  عبرالدول والمنظمات والمؤسسات  فيأثره  والتغييروالتكنولوجيا، وكان لهذا التوسع 
  تربوية. كانت هذه األزمات سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أمأسير العمل،  فياألزمات التي ُتؤثر 

أصبحت دراسة "إدارة و  " وانتشارها،ياة المعاشة بروز ظاهرة "األزمةوقد ترتب على تعقد الح
فقد مة التي شهدت توسعًا متسارعًا خالل السنوات الماضية، المهزمات" أحد المجاالت المعرفية األ

 ذلك التنبؤ باألزمة" وغير"و توسعت تلك الدراسات لتشمل جوانب عديدة مثل" تخطيط األزمات"
  .)22ص ،1999 (البريدي،

بوضع أسس ومبادئ إلدارة  إلى اهتمام علماء اإلدارةتسارع ظهور األزمات وتعددها وأدى 
تزايد و  .)36 ،1995 (القثامي، من فروع علم اإلدارة متميزاً  فرعاً  إدارة األزمات حتى أصبحت ؛األزمات

تحمل في طياتها مالمح التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة  وعّده رؤيةإدراك موضوع" إدارة األزمات" 
  .)10ص ،2003 (الخضيري، المعاصرة بما فيها متطلبات التكيف لتحقيق أهداف المنظمة التربوية

للتعامل مع األزمات من أجل تجنب حدوثها والتخطيط  ستخدميُ  أسلوب علميوتعد إدارة األزمات 
للتعامل مع الحاالت الطارئة عند حدوثها بغرض  كما ُتستخدم ،إلدارة الحاالت التي اليمكن تجنبها

تترتب عليها بالنسبة  التداعيات السلبية التي يمكن أنْ من التحكم في النتائج أو التخفيف منها و 
  .)778- 777 ،2000 (األعرجي ودقامسة، للمؤسسات التربوية

 ها نشاطٌ ن أل ؛واإلدارة المدرسيةًا باإلدارة العامة وقد ارتبط موضوع إدارة األزمات ارتباطًا قويّ 
 ،المتوقعةالتنبؤ بأماكن األزمة ن اإلدارة من يقوم على دراسة المعلومات الالزمة التي تمكّ  هادفٌ 

واتخاذ التدابير الالزمة للتحكم  وتهيئة المناخ المناسب للتعامل معها بطريقة موضوعية، ،اتجاهاتهاو 
 باألزمة المتوقعة والقضاء عليها أو تغيير مسارها بما يخدم مصالح المؤسسة التعليمية (خطاب،

 مهارات متعددة يجب أْن يلمّ إدارة األزمات في جوهرها خليط من ّن إنا يمكن القول وه .)581 ،1992
بها قائد المؤسسة التربوية مثل: التفكير اإلبداعي، إدارة الوقت، القدرة على اتخاذ القرار، التفاوض، 

  .)22ص ،1999 (البريدي، االتصال، إدارة الموارد البشرية، وغيرها
منه في المجال التعليمي فادة إللتناول أسلوب إدارة األزمات ودراسته وا الماسةَ  ومما يؤكد الحاجةَ 

اختلفت أبعادها وتنوعت أشكالها وتفاوتت  ة، وٕانْ يهو أن التعليم في معظم الدول يعيش أزمة حقيق
من  دّ نه البإدرجاتها من دولة إلى أخرى، ومن مرحلة إلى أخرى، ورغم هذا التنوع واالختالف فيه ف

جديدة إلى هذه األزمة، وأن التطور الذي يحدث  بعاداً التسليم بأن طبيعة العملية التعليمية ذاتها تضيف أ
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من تفاقم  الة للحدّ بعد يوم، األمر الذي يزيد من أهمية المواجهة الفعّ  في عالم اليوم تتسارع خطاه يوماً 
  .)25- 24 ،1997 (بهاء الدين، األزمة وزيادة حدتها وانعكاساتها السلبية

رة األزمات في التعليم هو ما أكدت عليه المؤتمرات نحو االهتمام بموضوع إدا التوجهِ  دعمُ يو 
من التوصيات الخاصة بالمؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية في التربية  ، وكانالعلمية والتربوية

) في القاهرة، ضرورة 1995( المقارنة واإلدارة التعليمية للبحث العلمي في مجال اإلدارة التعليمية
للتربية  مثل إدارة األزمات التعليمية(الجمعية المصرية مهمةات حديثة االهتمام بمجاالت وموضوع

  .)277ص ،1995،المقارنة واإلدارة التعليمية
المؤتمر السنوي الثاني لوحدة بحوث األزمات بجامعة عين شمس في  انعقادُ  هَ يؤكد هذا التوجّ و 

محاوره أن لكل أزمة  الذي كان أحدُ  ،مصر حول دور إدارة الموارد البشرية في إدارة األزمات
يتطلب قدرات ومهارات معينة تتناسب مع  ، األمر الذيخصائصها وظروفها ومعطياتها وخصوصيتها

  .) 243ص ،1997 (الصباغ، التعامل معهاكيفية كل أزمة و 
زمات "إدارة األ لمؤتمر الرابع بكلية التربية/جامعة طنطا، بعنوانلكذلك انعقاد الندوة األولى و 

األزمة التربوية التي تعيشها التربية  ، التي تناولت28/4/1999-27النفسية والتربوية في الفترة من 
أزمة خلو المدارس من و  أزمة إعداد المدرس،و أزمة المناهج، و ، ة: أزمة الدراسة التربويبأبعادها المتعددة

الكبيرة داخل الغرف الصفية، وأزمة  أزمة تعليم األعدادو المدرسين وانصراف الطلبة عن غرفة الدراسة، 
  ).ص4، 2006، (النوايسة االمتحانات والتقويم

ياة اليومية داخل من سمات الح بارزةً  وسمةً  األزمات قد أصبحت أمرًا واقعاً  أن غم من وعلى الرّ 
في مدارس التعليم الثانوي  قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية العديد من أن  إالّ ، االمدرسة وخارجه

ها لم أن للتعامل معها بصورة متكاملة، كما  لم تتأهلْ  - برأي الباحثة-العام في الجمهورية العربية السورية
هم الذي مإلى عدم االستفادة من التطور ال ذلك، وقد يرجع إدارتهاتصورات متكاملة لطريقة  تضع

الوقاية  من أجل ،علم اإلدارةك ذات الصلة بإدارة األزماتشهدته األدبيات العلمية في الحقول األخرى 
ضعف مستوى الوعي لدى قيادات  إلى أو ،على مستوى المؤسسة التربوية ومعالجتها من األزمات

افتقاد القيادات التعليمية لمهارات إلى  وعناصر العملية التعليمية على مختلف مستوياتها ومكوناتها، أو
ضعف لى نقص الدراسات العلمية الجادة و إ - برأي الباحثة-أهم تلك العوامل يعود أن  دارة االزمات. إالّ إ

األمر الذي أدى الى  ،زمات على مستوى المؤسسة التعليميةاألدارة إعداد والتدريب في مجال إلبرامج ا
  المدرسية.دارية المالئمة إلدارة األزمات اإلغياب الخطط والتصورات المتكاملة حول اآلليات واألساليب 

 واليابان ونظرًا ألهمية إدارة األزمات فقد حرصت الدول المتقدمة كالواليات المتحدة األميركية
لما لها من فائدة في تحديد األزمات التي تقع حاليًا في ؛ على دراسة األزمات التعليمية داخل المدارس

وشاملة إلدارة األزمات وضع خطة واضحة ثّم  ،هذه المدارس والتي يحتمل حدوثها في المستقبل
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 ،2003األلفي، ( ومواجهتها وتشكيل فريق إدارة األزمات مع تحديد مهامه ومسؤولياته وطرق تدريبه
4(.  

أن هناك أزمة داخل  فقد أكد )Silpermanسيلبرمان ( جاء به وهنا ال بد من اإلشارة إلى ما
الصفوف الدراسية في المجتمع األميركي، وقد وضع عالمات استفهام حول (لمن توجه التربية والتعليم 

أشار إلى أن المشكلة التعليمية ليست فقط كما ؟ وماذا حدث للمعلم ؟) ، وأن هناك خطًأ في المدارس. 
وأن هناك فجوًة كبيرًة  ،ها وبين المجتمع اإلنسانينقص في كفاءة المدرسة، ولكن يمكن إيجاد ترابط بين

  . )63ص ،2001 بين المجتمع وما يحدث داخل المدارس (أحمد،
الكشف وزارة التربية في اليابان على دراسة واقع مدارسها بغية  اإلشارة إلى حرص البد منكما 

ثيرت الرغم من الضجة التي أعلى و  ها،عليها والعمل على حلّ  للتغلباألزمات التي تعاني منها  عن
 المسؤولةفقد أدركت الجهات  المختلفة، واإلشادة به في دول العالموتفوقه،  حول نجاح نظام التعليم فيها

عن التعليم أن هناك بعض القصور الذي بدأ يتسلل إلى نظام التعليم في اليابان وهذا القصور ليس 
 قدرة النظام القائم على مواكبة متغيرات العصر ناجمًا عن خلل في النظام بقدر ما هو قصور في

) 1995() أزمة عام 2000فقد وصل عدد األزمات في اليابان إلى (. )213 ،1997 (حاتم،وتلبيتها 
على  كبيرةلهذه األزمات تداعيات سلبية كان و ) 2001( أزمة عام )4000وتضاعف هذا العدد إلى (

فرض قيام دور جديد لمدير المدرسة في مما استقرار أهداف العملية التربوية داخل تلك المدارس 
  .Motomura et..al, 2003, P19)( (التغيير وتطوير العملية التربوية،

قادرة على  وهكذا نرى بأنه إذا كنا نعيش في عالم األزمات، فإّن هذا يتطلب وجود إدارة واعية
ات التي من الممكن حدوثها، وقادرة على إدارتها معها بطريقة علمية منهجية، وبالتالي التنبؤ باألزم

يجب أن تكون هناك جهود للباحثين في شتى المعارف المتصلة بإدارة األزمات، فقد بات من غير 
  الممكن إدارتها ومواجهتها بطريقة اعتباطية وعشوائية.

  :الدراسةمشكلة  أوًال ـ
من الدول العالمية  مجموعة تتوجه فقد ًا عالميًا،اهتمام التربوية األزماتالقى موضوع إدارة 

 ,wilkins(ويلكنز أكدت دراسةو  ،المتقدمة ومنها الواليات المتحدة األميركية إلى دراسة هذا الموضوع
ستخدام خطط إدارة األزمات في المدارس الثانوية مع ضرورة الالحاجة  أهميةفي أمريكا  )1997
  .كلها خطة نموذجية لمواجهة احتياجات المدرسةتطوير 

وذلك من خالل الدراسات ، ةسوريالجمهورية العربية البدأ االهتمام بدراسة إدارة األزمات في كما 
ووضع مقترحات وحلول ، ورفع كفايتها، بقصد تطوير العملية التعليميةكلية التربية التي تمت في 

ومن هذه الدراسات دارسة غنام  والعمل على تجاوزها، ،تواجههاعالجية للتخفيف من شدة األزمات التي 
ووضع ، ) التي بحثت في أهم األزمات التي تواجه مدارس التعليم األساسي في مدينة دمشق2010(
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التي بحثت  )2011تصور مقترح إلدارة تلك األزمات في الجمهورية العربية السورية، ودراسة الشايب (
األزمات والقيم التنظيمية لدى مديري مدارس التعليم األساسي والثانوي العامة في العالقة بين إدارة 

  .الحكومية ومعاونيهم
ومع ازدياد الصغوط التي يعيشها المجتمع السوري نتيجة الظروف األمنية التي تعاني منها 

التربوية حدًة م، ازدادت األزمات 2011ة السورية، والتي بدأت مع بداية األزمة عام الجمهورية العربي
وتنوعت في طبيعتها، وقد اتضحت مظاهر األزمات التربوية وأشكالها لدى الباحثة في أثناء عملها في 

أهم األزمات التي يعاني  معرفةوبغية  المدارس الثانوية في محافظة إدلب وبغية معرفة أهم األزمات،
ت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية تمثلت منها التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية قام

) 25بلغ حجم العينة ( ،العامة الثانوية في استبانة موجهة إلى عينة عشوائية مؤلفة من مديري المدارس
مديرًا ومديرة من مديري المدارس الثانوية العامة في محافظات: (دمشق، الالذقية، حلب، حماة، دير 

) مدرسًا ومدرسة من 100لة التعليم الثانوي العام، بلغ حجمها (الزور)، وعينة من المدرسين في مرح
  مدرسي المدارس الثانوية العامة في محافظات: (دمشق، الالذقية، حلب، حماة، دير الزور).

أهم األزمات التي يعاني منها التعليم الثانوي العام من وجهة نظر هؤالء  أن أظهرت النتائج و 
عدم االستقرار في السكن،  الرسوب والتسرب بسبببتتعلق  األزمات التيديرين والمدرسين هي الم

 أو إلى بالد أخرى بحثًا عن األمان واالستقرار، ،إلى بالد الجوار الطلبةهجرة العديد من و  والتنقل،
الكثافة و  وتدني مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، ،الرسوبو  ازدياد حاالت العنف في المدارس،و 

المدرسين في  عددنقص و ، اً طالب )60(الطالبية في الصف التي قد تصل في بعض األحيان إلى 
المدرسين الوافدين إلى المناطق اآلمنة الذين باتوا يشكلون  عددكثرة و ، منياً أ المناطق التي تشهد توتراً 

زمات المدرسية عن التصدي لألعجز اإلدارة و  يكونوا عونًا لها، أن عبئًا على المدرسة بدًال من 
 األعباء المادية والتي تزيدانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في اآلونة األخيرة و  ،المختلفةالمدرسية 

أو  ،صعوبة إجراء االمتحاناتو مين الكتاب المدرسي للطلبة الوافدين، أصعوبة تو  على أولياء األمور،
ضعف و من العنف الذي قد يودي بحياتهم،  الطلبةاة خوفًا على حيو للظروف األمنية  تأجيلها نتيجةً 
وقلة إمداد المدارس باحتياجاتها الضرورية بسبب خسارة الدولة مليارات الليرات السورية  ،تمويل التعليم

كلي  هدمومنها قطاع التعليم الذي شهد في اآلونة األخيرة خسائر فادحة تمثلت في  في القطاعات كافةً 
  . هدمها جزئياً لعدد كبير من المدارس أو 

في  األضرار الجسيمة التي عانى منها القطاع التربوي لىإحصائيات وزارة التربية ع كما دلت
تستوعب خمسة ماليين أنها كانت  )2014( عامولغاية  )2011(منذ عام  الجمهورية العربية السورية

مدرسة بين أضرار مادية وتدمير  )5004(بفعل الحرب، أكثر من  حالياً  خسرتإذ تلميذ قبل األزمة، 
مدرسة منها عن ) 3000(خروج كما أدت األزمة إلى  ،كامل تركز معظمها في إدلب وحلب ودرعا
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للجوء النازحين بحسب  أماكنَ كمدرسة  )1965( استعمالمليار، و  )7500(الخدمة وبخسارة وصلت إلى 
في  وننصف مليون تلميذ وطالب خارج المدرسة بعضهم موجود خروج مما أدى إلى، "يونيسفال"منظمة 

  ).2014،سوريةوزارة التربية في ( مناطق االشتباكات
مدارس إدلب وحلب ودرعا من بين المدارس األكثر  أن المنظمات الدولية إلى تقرير  يشيرو 

 نتج عنوقد  .تضررًا. ونتيجة لذلك يتغّيب الطلبة عن الدراسة، وبعضهم يحضر مرتين في األسبوع فقط
عمليات النزوح الداخلي ضغطًا على مدارس المناطق اآلمنة، حيث تزايدت األعداد إلى الضعف 

تلميذًا، بعدما أشار المكتب المركزي ) 90(واحد إلى أحيانًا، ووصل عدد التالميذ في الصف ال
طالبًا  )34(طالبًا، و )37(كانت  )1998(في الشعبة الواحدة في عام  الطلبةنسبة  أن لإلحصاء إلى 

هذا ما استدعى من وزارة التربية العمل بطريقة الدوام النصفي في مدارس و ، )2000عام الــ (ما بعد 
إلى مدارس ذات دوام  مدارس الجمهورية العربية السوريةمن  )%60(تحول حيث  .المناطق اآلمنة

  نصفي.
انتقال  لىإويعود ذلك  ،وتبعت ذلك مشكالت النقص الحاصلة في عدد المقاعد وعدد الكتب

وٕالى  ،بالكتب مجدداً  الطلبةواضطرار الوزارة إلى تزويد  ،منةاآلمناطق الأعداد كبيرة من السكان إلى 
وحرق اإلرهابيين نحو نصف  ،بالمئة من المطابع الخاصة في ريف دمشق للتخريب )75(تعرض نحو 

نتيجة سرقة بعض ؛ ليرة سورية ة مليارئخسارة مبلغت الو  ،مليون كتاب في المستودع المركزي
كما عانى القطاع التربوي ة مليار ليرة سورية، ئوالتي أدت الى خسارة م مستودعات الكتب المدرسية

في القطاع  وعاملٍ  ومعلمٍ لٍب طا )600( ، فضًال عن استشهاد ما يزيد علىأعداد المدرسيننقصًا في 
لم يعد من المدرسين  كثيرو  التربوي من غير المخطوفين والمحتجزين لدى المجموعات المسلحة.

، بينما يزداد عدد )%55(إلى  المدرسينففي إدلب مثًال، انخفضت نسبة حضور . يحضر إلى العمل
 )35.4( خفض اإلنفاق العام على قطاع التعليم منانو  ،المدرسين في المناطق اآلمنة بنسب كبيرة

(وزارة التربية في .)2014( مليار ليرة سورية عام )14.5( إلى )2010( عام مليار ليرة سورية
  ).2014،سورية

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية تمثلت  تلك المدارسدارة األزمات في إواقع  معرفةوبغية 
 ،في تلك المدارسواقع ادارة األزمات الستطالع آرائهم حول  سابقة الذكرالعينة في استبانة موجهة إلى 

وجهة نظر  مجموعة من المعوقات تحول دون إدارة األزمات بشكل فعال من وجود النتائج أظهرتوقد 
عدم وجود قاعدة بيانات محددة تتضمن المشكالت التي تواجه  في:تمثلت هؤالء المديرين والمدرسين 

م وجود دون أداء العمل فيها، وعد تحول و التيأالمدرسة في الوقت الحاضر والمخاطر المحيطة بها 
فريق مختص إلدارة األزمات على مستوى الوزارة أو مديريات التربية أو المدرسة، وعدم رصد ميزانية 
مناسبة لكل مدرسة لمعالجة األزمات التي تعاني منها مما يؤدي إلى استفحالها، وأخيرًا عدم وجود دليل 
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زمات دارة األإت حالت دون ، تلك المعوقاإرشادي يستدل به مدير المدرسة في إدارة أزمات مدرسته
  .بشكل فعال

عميقة  دراسةسعت الباحثة إلى  ،، وواقع إدارتهاومن خالل ما سبق وانطالقًا من هذه األزمات
عن طريق وضع تصور مقترح إلدارة األزمات  ووضع الحلول المناسبة لها، كيفية معالجة هذه األزماتل

في مدارس التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية في ضوء بعض التجارب العالمية، وذلك 
واإلدارة المدرسة  ،عموماً أفضل بما يخدم المؤسسة التعليمية  على نحوٍ للوصول إلى تحقيق األهداف 

ما حاولت الدراسة الحالية العمل من أجله من خالل  هوو  ،ويحقق متطلبات عصرنا الحالية ،خصوصاً 
    التالي:  الرئيسالتساؤل  عناإلجابة 

التصور المقترح إلدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية  ما
  في ضوء بعض التجارب العالمية؟

  : الدراسةأهمية  ـ ثانياً 

  :لتتضح أهمية الدراسة من خال
كونها تعد استجابة لما ينادي به الباحثون والقادة التربويون في مجال إدارة األزمات في ضوء العمل - 

   .المستمر لتقويم واقع المدارس من أجل تطوير المدرسة واالرتقاء بها لتحقيق أهدافها
في حدود علم  - دارة األزمات إذ تأتي هذه الدراسةإتوفيرها مادة علمية ومرجعًا للباحثين في مجال  - 

في مقدمة الدراسات التي تحاول استطالع واقع األزمات، وواقع ادارتها، في مدارس التعليم  - الباحثة
  الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية.

واقعيًا لواقع األزمات المدرسية وواقع إدارتها في مدارس التعليم الثانوي إن هذه الدراسة تقدم تقييمًا - 
العام في الجمهورية العربية السورية و بالتالي يتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في إتاحة الفرصة أمام 

 المسؤولين إليجاد خطط عالجية للحد من تفاقمها.

ليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية إن وضع تصور مقترح إلدارة أزمات مدارس التع - 
يمكن أن تستفيد منه الجهات المسؤولة عن التعليم، من وزارات، ومراكز بحثية، وٕادارات مدارس لرفع 

  .التعليم في مدارس سورية مستوى
التدريبية الخاصة يتوقع أن ُتفيد وزارة التربية والتعليم من نتائج الدراسة في إعداد البرامج والدورات - 

المديرين في المدارس بما يخص التعامل مع األزمات المدرسية ومعوقات إدارتها والتي تهدف إلى 
 مؤهلين االرتقاء بمستوى العملية اإلدارية لدى المديرين تجاه مؤسساتهم التعليمية، وٕاعداد مديرين

  رسية ومعوقات إدارتها.بحيث يمكنهم التصدي لألزمات المدلمدارس التعليم الثانوي العام 
  

  



 

 
8 

  اإلطــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــام للبحــــــــــــــــــث
  

  الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول
  

  :الدراسةأهداف  ـ ثالثاً 
  :اآلتيةهذه الدراسة إلى تحقيق األهداف  سعت

 .خصائصها، وأسباب نشوئها، ومراحل تطورها، ومناهج تشخيصهاو األزمة، تعّرف  )1

 .أهدافها، ومراحل إدارتها، وأساليب مواجهتها، ومتطلبات ومعوقات نجاحهاو إدارة األزمات، تعّرف  )2

 إدارة األزمات، وأهدافها، ومراحل إدارتها، وأساليب مواجهتها، ومتطلبات ومعوقات نجاحها؟تعّرف  )3

كتجربة كٍل من (الواليات المتحدة األميركية، واليابان، وألمانيا،  تجارب بعض الدول العالمية عّرفت )4
 في إدارة األزمات المدرسية. وجمهورية مصر العربية)

 .األزماتخصائص فريق إدارة تعّرف  )5

 .أهمية المعلومات وما دورها في إدارة األزمات تعّرف )6

 .األزمات المدرسية، وأهميتها، ودور مدير المدرسة في التعامل مع األزمة المدرسية تعّرف  )7

واألساليب المالئمة العوامل المؤثرة في اتخاذها، خصائص قرار األزمات المدرسية، و  تعّرف )8
 .التخاذها

التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية قبل حدوث األزمة وفي أزمات مرحلة تعّرف  )9
 .أثنائها

تجربة كل من الواليات المتحدة األميركية، واليابان، وألمانيا، ومصر في إدارة األزمات تعّرف   )10
 المدرسية؟

ية من وجهة أهم األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السور  عّرفت )11
 .نظر أفراد عينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي العام في سورية ومدّرسيها

 دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات قبل عّرفت )12
 .، وبعد حدوثها من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر المدرسينوفي أثنائها، حدوثها

 حول إدارة األزمات. ومدّرسيه مقترحات مديري مدارس التعليم الثانوي العام عّرفت )13

التربوية في المدارس الثانوية العامة في الجمهورية العربية وضع تصور مقترح إلدارة األزمات  )14
 السورية.

  : الدراسةأسئلة  ـ رابعاً 
  :اآلتيةهذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة سعت     

  ومناهج تشخيصها؟ ،ومراحل تطورها أسباب نشوئها،ماو  ،وما خصائصهاما األزمة، - 
  ومتطلبات ومعوقات نجاحها؟ ،وأساليب مواجهتها ،ومراحل إدارتها، أهدافهات، وماإدارة األزماما - 
  ماهي خصائص فريق إدارة األزمات؟- 
  ؟وما دورها في إدارة األزماتما أهمية المعلومات - 
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  ومادور مدير المدرسة في التعامل مع األزمة المدرسية؟ ،وماأهميتهاما األزمات المدرسية، - 
ماخصائص قرار األزمات المدرسية، وماالعوامل المؤثرة في اتخاذها، وما األساليب المالئمة  - 

  التخاذها؟
  ماأزمات مرحلة التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية قبل حدوث األزمة وفي أثنائها؟- 
  ماتجربة كل من الواليات المتحدة األميركية، واليابان، وألمانيا، ومصر في إدارة األزمات المدرسية؟ - 
ما أهم األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية من وجهة نظر أفراد - 

  ها؟عينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي العام في سورية ومدّرسي
وفي ، حدوثها ما دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات قبل - 

  ، وبعد حدوثها من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر المدرسين؟أثنائها
  ما مقترحات مديري مدارس التعليم الثانوي العام حول إدارة األزمات المدرسية؟ - 
التصور المقترح إلدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في ضوء بعض التجارب  ما-  

   العالمية؟
  : الدراسةفرضيات  ـ خامساً 

  ):0.05( هذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات اآلتية عند مستوى الداللة سعت
مديري أفراد عينة الدراسة من  تقدير درجات ذات داللة إحصائية بين متوسط فروقال توجد  .1

األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية  حول واقع سوريةالتعليم الثانوي العام في 
 والتربوي. المؤهل العلميتعزى لمتغير  العربية السورية

مديري أفراد عينة الدراسة من  تقدير درجات متوسطبين  ذات داللة إحصائية فروقال توجد  .2
األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية  حول واقع سوريةالتعليم الثانوي العام في 

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. العربية السورية
مديري أفراد عينة الدراسة من  تقدير درجات متوسطذات داللة إحصائية بين  فروق ال توجد .3

األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية  حول واقع سوريةالتعليم الثانوي العام في 
 .الجنستعزى لمتغير  العربية السورية

 أفراد عينة الدراسة من مديري تقدير درجات متوسطذات داللة إحصائية بين  فروق ال توجد .4
نوي العام في الجمهورية األزمات التي تواجه التعليم الثا حول واقع سوريةالتعليم الثانوي العام في 

 .تعزى لمتغير المحافظة العربية السورية
مدرسي أفراد عينة الدراسة من  تقدير درجات متوسط بين ذات داللة إحصائية فروق ال توجد .5

األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية  حول واقع سوريةالتعليم الثانوي العام في 
 والتربوي. المؤهل العلميتعزى لمتغير  العربية السورية
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مدرسي أفراد عينة الدراسة من  تقدير درجات متوسط بين ذات داللة إحصائية فروق ال توجد .6
األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية  حول واقع سوريةالتعليم الثانوي العام في 

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. العربية السورية
مدرسي أفراد عينة الدراسة من  تقدير درجات متوسطذات داللة إحصائية بين  فروق ال توجد .7

األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية  حول واقع سوريةالتعليم الثانوي العام في 
 .الجنستعزى لمتغير  العربية السورية

 أفراد عينة الدراسة من مدرسي تقدير درجات متوسطت داللة إحصائية بين ذا فروق ال توجد .8
األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية  حول واقع سوريةالتعليم الثانوي العام في 

 تعزى لمتغير المحافظة. العربية السورية
مديري أفراد عينتي الدراسة من  تقدير درجات متوسطذات داللة إحصائية بين  فروق ال توجد .9

األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في  حول واقع ومدّرسيه سوريةالتعليم الثانوي العام في 
 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي. الجمهورية العربية السورية

مديري أفراد عينة الدراسة من  تقدير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروقال توجد  .10
حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر  سوريةالتعليم الثانوي العام في 

 والتربوي. المؤهل العلمي(قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها) تعزى لمتغير  في إدارة األزمات
مديري من  أفراد عينة الدراسة تقدير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروق ال توجد .11

حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر  سوريةالتعليم الثانوي العام في 
 (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها) تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. في إدارة األزمات

إجابات أفراد عينة الدراسة من  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروقال توجد  .12
حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات  سوريةمديري التعليم الثانوي العام في 

 .(قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها) تعزى لمتغير المحافظة القطر في إدارة األزمات
راد عينة الدراسة من مدرسي أف تقدير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروقال توجد  .13

حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر  سوريةالتعليم الثانوي العام في 
 والتربوي. المؤهل العلمي(قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها) تعزى لمتغير  في إدارة األزمات

أفراد عينة الدراسة من  ت تقديردرجا ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروقال توجد  .14
حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في  سوريةالتعليم الثانوي العام في مدرسي 

(قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها) تعزى لمتغير عدد سنوات  محافظات القطر في إدارة األزمات
 الخبرة.
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إجابات أفراد عينة الدراسة من  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروقال توجد  .15
حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في  سوريةمدرسي التعليم الثانوي العام في 
 (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها) تعزى لمتغير المحافظة. محافظات القطر في إدارة األزمات

فراد عينتي الدراسة من إجابات أ ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروقال توجد  .16
(قبل  حول دور مديري المدارس في إدارة األزمات سورية ومدّرسيهمديري التعليم الثانوي العام في 

 األزمة، وفي أثنائها، وبعدها) تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
  :الدراسةمنهج  ـ سادساً 

ألنه يقوم على دراسة الظواهر كما توجد في  ؛المنهج الوصفي التحليلي: الدراسة على اعتمدت
ه يقوم على وصف ما هو كائن وتفسيره وتحديد كما أنّ  ،يصف الظاهرة ويوضح خصائصها فهو ،الواقع

  .)106ص ،2005جيدوري، ( العالقات والظروف الموجودة بين الوقائع
  :الدراسةأدوات  ـ سابعاً 

  هذه الدراسة على األدوات اآلتية لتحقيق أهدافها: اعتمدت
لتعرف واقع األزمات في مدارس التعليم  والمدرسين الباحثة موجهة للمديرين إعداداستبانة من  .1

 الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية.

مدارس التعليم لتعرف واقع إدارة األزمات في  والمدرسين الباحثة موجهة للمديرين إعدادمن  استبانة .2
 الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية.

لتعرف مقترحاتهم حول إدارة األزمات في  والمدرسين الباحثة موجهة للمديرين إعداداستبانة من  .3
 مدارس التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية.

  :الدراسة حدود ـ ثامناً 
واقع األزمات التي تتعرض لها مدارس التعليم  الدراسة في معرفةتنحصر هذه  :حدود الموضوع •

باإلضافة إلى وضع  ،م)2014 -2012ما بين عام ( الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية
 تصور مقترح إلدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في ضوء بعض التجارب العالمية.

الجمهورية العربية السورية في  الثانوي العامالدراسة مديري مدارس التعليم  تناولت الحدود البشرية: •
  ومدّرسيها.

 الجمهورية العربية السورية.في  الثانوي العاممدارس التعليم  :الحدود المكانية •

  ).2014-2012بين عامي (إجراء الدراسة  تم الحدود الزمانية: •
  :الدراسةمتغيرات  ـ تاسعاً 

  على المتغيرات اآلتية:اعتمدت الدراسة 
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 : المتغيرات المستقلة �

دراسات عليا  –دبلوم تاهيل تربوي  - جازة جامعيةإ - عداد مدرسينإالمؤهل العلمي والتربوي (معهد  - 
  فما فوق).

سنوات  )10( – سنوات )10(وأقل من  سنوات )5(من  - سنوات )5(أقل من ( :عدد سنوات الخبرة - 
 )فأكثر

  أنثى). - ذكر( :الجنس - 
  الالذقية). –طرطوس  –ادلب  –دير الزور  - حمص  –حماه  –حلب  –(دمشق  :المحافظة - 
 مدرس). - (مدير  :المسمى الوظيفي - 

  :المتغيرات التابعة �

حول واقع األزمات في مدارس التعليم الثانوي مدّرسيه و  آراء مديري مدارس التعليم الثانوي العام -1
  السورية.العام في الجمهورية العربية 

حول واقع إدارة األزمات في مدارس التعليم ومدّرسيه  آراء مديري مدارس التعليم الثانوي العام -2
  الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية.

في المتعلقة بإدارة األزمات المقترحات حول ومدّرسيه  آراء مديري مدارس التعليم الثانوي العام -3
  مهورية العربية السورية.العام في الجمدارس التعليم 

  :الدراسةمصطلحات  ـ عاشراً 
أوحدوث  ،ها نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيراتأن ب )1996عّرفها هالل(: )Crisis( األزمةـ 

لبقاء المنظمة أو  اً وواضح اً صريح اً وتشكل تهديد ،ؤثر على المقومات الرئيسة للنظامخلل مفاجئ ي
  ).9صالنظام نفسه (

وحالة حرجة وصعبة تنجم عن تطور التناقض  ،ها موقف حاد مفاجئأن ب تم تعريفهاكما 
 وكانت علنية ظاهرة أأ سواء ،وهي مرحلة متقدمة من الصراع القائم بين أطراف األزمة ،والخالف

قديمة مستمرة، وسواء أكانت عرضية  وأم كانت ذات سمات وخصائص آنية مفاجئة أ خفية كامنة،
  ).33، 1998دون تخطيط مسبق أم نتيجة وعي وتخطيط مسبقين (شدود، 

ناجمة عن  مجموعة تأثيراتبأنها  تعّرف الباحثة األزمة إجرائياً وفي ضوء هذه المفاهيم 
، الطلبة( نتج عنها خلل في العناصر المتعلقة بـ الظروف التي تعايشها الجمهورية العربية السورية،

المتحصلة من تطبيق وتقّدر بالدرجة  ،تمويل التعليم)و  االمتحانات والتقويم،و  ،المناهجو المدرسين، و 
ام في الجمهورية العربية السورية، والتي تضمنت استباتة واقع أزمات مدارس التعليم الثانوي الع

: المحور الثاني: محور األزمات المتعلقة بالطلبة، المحور األول(على النحو اآلتي:  ثمانية محاور
: محور األزمات المتعلقة باإلدارة المدرسية، المحور الثالثمحور األزمات المتعلقة بالمدرسين، 
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: محور األزمات المتعلقة المحور الخامس: محور األزمات المتعلقة بالمناهج، المحور الرابع
: محور المحور السابع: محور األزمات المتعلقة بالمبنى المدرسي، المحور السادسباالمتحانات، 

  : محور األزمات المتعلقة بتمويل التعليم).المحور الثامناألزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي، 
جهود المديرين للتغلب على األزمة  ها:أن ُعرفت ب: "Crisis Management"إدارة األزمات ـ 

  ).14، 2003وتجنب سلبياتها، واالستفادة من إيجابياتها باستخدام العلم والمعرفة والخبرة (سليمون، 
 وقايةوتعمل على حماية و  ،علمية رشيدة تبنى على العلم والمعرفة استراتيجيةكما عرفت بأنها: 

ومعالجة أي قصور أوخلل يصيب  ،والمحافظة على سالمة العاملين فيها المدرسة واالرتقاء بأدائها،
  ).134، 2008ناصر،  (أبوجونبها أحد 

مجموعة العمليات اإلدارية  بأنها: إجرائياً  إدارة األزماتتعّرف الباحثة وفي ضوء هذه المفاهيم 
العربية السورية من أجل التعامل مع الممنهجة التي يقوم بها مدير التعليم الثانوي العام في الجمهورية 

األزمة من خالل اتخاذ التدابير الوقائية لتالفي حدوث األزمة، والتقليل من آثارها السلبية في حال 
 درجات تقدير، وتقدر بالدرجة المتحصلة من حدوثها، واستخالص الدروس والعبر منها بعد حدوثها

  إدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام.واقع لمديري التعليم الثانوي العام ومدّرسيه 
تلـي المرحلـة اإلعداديـة (أو نهايـة  مرحلة تبلغ مدة الدراسة فيها ثالث سـنوات :التعليم الثانوي العامـ 

يتوزع طالب السنتين التاليتين علـى الفـرعين و  ،، تشكل السنة األولى جذعاً مشتركاً التعليم األساسي)
  ).116، 2003-2002(وزارة التربية، تمامًا إلشراف وزارة التربية  ةالعلمي واألدبي، خاضع

أسـاليب إدارة األزمـات فـي مـدارس  مخطـط يتضـمن :هأنـب تعّرفـه الباحثـة إجرائيـاً  ـ التصور المقترح:
التعلــيم الثـــانوي العـــام قبـــل األزمــة، وفـــي أثنائها،وبعـــدها مســـتندًا إلــى مبـــررات التصـــور المقتـــرح التـــي 

استبانة واقع األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية،   نتائج كشفتها
واســـتبانة واقـــع إدارتهـــا، واســـتبانة المقترحـــات الموجهـــة إلـــى مـــديري التعلـــيم الثـــانوي العـــام ومّدرســـيه، 

ة األميركيــة، الــدول العالميــة كتجربــة كــل مــن الواليــات المتحــدوباالســتفادة أيضــًا مــن تجــارب بعــض 
  واليابان، وألمانيا، وجمهورية مصر العربية.

  الدراسات السابقة: الحادي عشر ـ

  : مقدمة ـ
وبناًء ، دواتها ومتغيراتهافي أهدافها وأإدارة األزمات داخل المؤسسات التربوية تنوعت دراسات 

عرض الدراسات العربية ثم األجنبية مع مراعاة التسلسل الزمني في إعدادها وترتيبها ترتيبًا  على ذلك تم
وعالقتها بالدراسة الحالية وفق  ليسهل فهمها وتوضيحها ؛زمنيًا تصاعديًا من األقدم الى األحدث

  :يأتيما
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  : تمهيد ـ
، وبناًء وأدواتها ومتغيراتهاتنوعت دراسات إدارة األزمات داخل المؤسسات التربوية في أهدافها 

عرض الدراسات العربية ثم األجنبية مع مراعاة التسلسل الزمني في إعدادها وترتيبها ترتيبًا  على ذلك تم
وعالقتها بالدراسة الحالية وفق  زمنيًا تصاعديًا من األقدم الى األحدث؛ ليسهل فهمها وتوضيحها

  مايأتي:
 الدراسات العربية:  . أ

دراسة نفسية "الخطط المستقبلية إلدارة األزمات المدرسية  :بعنوان )2001(سليمون ـ دراسة 1

  ."لمستقبليات المواجهة

ة للبنين ونسبة انتشارها في المدارس الثانوية العام ،تعرف األزمات المدرسية هدفت الدراسة إلى
ية المدرسة وٕامكان، لكل أزمة تصوروحاولت الدراسة معرفة إمكانية رسم ، والبنات في محافظة طنطا

وتقييم األزمات  ،الفروق بين مدارس البنين والبنات في انتشار األزماتتعرف و ، وكفاءتها في المواجهة
زعت وُ  استبانةوقد اشتملت أدوات الدراسة على  ،لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة تبعاً الكمية والنوعية 

واجتماعيًا من الذكور واإلناث بالمدارس الثانوية بمدينة وأخصائيا نفسيًا  سًا ومديراً ) مدرّ 192(على 
من النتائج  مجموعة من ومنه توصلت إلى ،الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اعتمدتوقد  ،طنطا
 وازدياد ؛نسبة انتشار األزمات النفسية التي تنعكس في بعض السلوكيات داخل المدرسة ارتفاع :أهمها

في نسبة انتشار بعض األزمات  اً إحصائي دالة عدم وجود فروق .البنين لمصلحةاألزمات المدرسية 
  التي تخص المدرسة بين مدارس البنين ومدارس البنات.

الممارسات السلوكية لمديري المدارس في التعامل مع  :بعنوان )2002(وهيبة و المهدي ـ دراسة 2

  .األزمات داخل المدرسة
كيفية األزمات التي تتعرض لها مدارس التعليم العام في مصر، و  تعرفهدفت هذه الدراسة إلى        

المالحظة  على أدوات الدراسةوقد اشتملت  ؛مات داخل المدرسة من وجهة نظرهمالتعامل مع األز 
من مديري ومديرات بعض  ومديرةً  ) مديراً 30واالستبانة التي تم توزيعها على ( ،بالمشاركة والمقابلة

ومنه توصلت إلى  ،المدارس في محافظة القاهرة، واعتمدت الدراسة على المنهج االنثوجرافي العملي
المديرين لديهم القدرة على تحمل المسؤولية تجاه مواجهة األزمات. معظم المديرين  : جميعُ اآلتيةالنتائج 

يرفضون التفويض لفريق األزمات. ضرورة تكوين و  ،يفضلون التعامل مع األزمات بأنفسهم عند حدوثها
وتحويلها  ،يتم الوقاية منهالب ومؤهل لجمع المعلومات وتحليل مؤشراتها قبل حدوث األزمة فريق مدرّ 

  يجابية لصالح المدرسة.إإلى فرصة 
العالقة بين بعض متغيرات األزمات كما يراها  :بعنوان )2003(واألعرجي  الشريدةـ دراسة 3

  .القرار في المدارس الثانويةمتخذي 
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 المدارس في الوظيفية حيـال األزمات القـرارات اتخـاذ عمليات طبيعة تعرفهدفت الدراسة إلى 

 ،: األزمات المدرسيةاآلتيةالمحاور  استبانة موزعة على على الدراسة أداةوقد اشتملت  ،ةالثانوي
) 89الدراسة البالغ عدده ( مجتمع علىاالستبانة  زعتوُ  وقد، أسلوب اتخاذ القراراتو  ،األزمات النفسيةو 

عدم : اآلتية النتائج إلى توصلتو  ،المـسحي الوصفي المنهج واعتمدت الدراسةإربد،  محافظة في راً مدي
 بين مستويات الجاهزية التخاذ القرارات في ظروف األزمات من جهة، وجود عالقة دالة إحصائياً 

بين عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا  المدرسية من جهة أخرى.مستويات الوقائية إزاء األزمات و 
مستويات المقدرة على اتخاذ القرارات في ظروف األزمات من جهة ومستويات المقدرة العالجية 

بين المقدرة على اتخاذ القرارات في ظروف عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا  بصددها من جهة أخرى.
  المعوقات التخاذ القرارات في ظروف األزمات من جهة أخرى.األزمات من جهة ومستويات وجود 

  .إدارة أزمات التعليم في مصر، دراسة تحليلية مستقبلية :بعنوان )2003(األلفي ـ دراسة 4
ووضع  ،في مؤسسات التعليم معهاالتعامل  كيفيةو  ،واقع األزمات تعرفهدفت الدراسة إلى 

التي ، وقد اشتملت أدوات الدراسة على االستبانة ،تصور مستقبلي مقترح إلدارة أزمات التعليم في مصر
 ،) فرداً 447( وبلغ عددهم ،أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في التخصصات التربوية وزعت على

اإلدارية في المستويات الثالثة إلدارة شملت القيادات فردًا  )383( ا العينة الثانية فبلغ عدد أفرادهامّ أ
الى النتائج  تومنه توصل ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ،التعليم قبل الجامعي في مصر

التمويل أزمة  بها النظام التعليمي في مصر وهي: هناك العديد من أزمات التعليم التي يمرّ  إن  :اآلتية
الطلب االجتماعي على التعليم وتكافؤ وأزمة المدرسية والتعليمية، المباني وأزمة  ،واإلنفاق على التعليم

وأزمة  ،)غلبة الطابع النظري على االمتحاناتك( المناهج المدرسية ونظم االمتحاناتوأزمة الفرص، 
وجود خلل بين وأزمة  ،)وجود مظاهر العنفك( الطلبةوأزمة ، ن واإلدارة المدرسية والتعليميةيالمدرس

  .وسوق العمل واحتياجاتالتعليم  مخرجات
تطوير إدارة األزمات بالمدرسة الثانوية العامة في جمهورية مصر  :بعنوان )2004( قطيطـ دراسة 5

  .العربية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر
واقع إدارة األزمات بالمدرسة الثانوية العامة في مصر، ثم التوصل  تعرفهدفت الدراسة إلى 

 على المحاور استبانة موزعةً على ، وقد اشتملت أدوات الدراسة لتطوير إدارة األزمات تصورإلى 
) 145(زعت على وُ وقد  واالتصال للتعامل مع األزمات) ،والتنظيم لألزمات ،(التخطيط لألزمات :اآلتية
ومنه  المنهج الوصفي التحليلي، اعتمدت الدراسة علىو  ،في المدارس الثانوية العامة ومديرةً  اً مدير 

 بين أداة التطوير والفكر اإلداري. دالة إحصائياً  إيجابية عالقةوجود  توصلت إلى النتائج اآلتية:
اهتمام متزايد باالستعداد وجود  مواجهة المدرسة الثانوية العامة في مصر أنواعًا متعددًة من األزمات.
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 ،المرجعي :لتطوير إدارة األزمات تضمنت تصوراتثالثة عرض الدراسة  .الجيد لمواجهة األزمات
  االبتكاري.و  ،اإلصالحيو 
إدارة األزمات في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض تصور  :بعنوان )2006(الموسى ـ دراسة 6

  .مقترح
، ووضع تصور مقترح إلدارة إدارتها، وواقع واقع األزمات المدرسية تعرفهدفت الدراسة إلى 

استبانة وزعت على  على الدراسة ملت أداةتشقد او ، ينة الرياضاألزمات في مدارس التعليم العام بمد
، مديرًا ومديرةً  )689والذين بلغ عددهم (ات مدارس التعليم العام الحكومية، %) من مديري ومدير 50(

أكثر األزمات حدوثًا  :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  ،وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
أزمة انقطاع و كالضرب،  الطلبةحدوث اعتداءات بدنية غير عادية ما بين أزمة : اآلتيةاألزمات  هي

 الطلبةحدوث اعتداءات لفظية من وأزمة أثناء اليوم الدراسي في أيام الصيف،  في التيار الكهربائي
تعرض ممتلكات المدرسة لحادثة وأزمة تزايد ظاهرة العبث بممتلكات المدرسة، وأزمة ، المدرسين على

توافر مقومات إدارة األزمات بمدارس و  .الذكورارتفاع حدوث األزمات المدرسية في مدارس و  سرقة.
  التعليم العام بمدينة الرياض.

الحكومية للبنات بالمدينة إدارة األزمات في المدارس المتوسطة : بعنوان )2006(اليحيويـ دراسة 7

  .المنورة

 مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة األزمات بالمنهجية العلمية، تعرفدفت الدراسة إلى ه      
 الفروق بين آراء المديرات والمعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة األزمات تبعاً و 

مقترحات أفراد  كذلك تعّرفنوع وحجم المبنى المدرسي، و والدورات التدريبية، ، لخبرة العمليةا: لمتغيرات
استبانة مكونة من على الدراسة  اعتمدت أداةوقد  ،عينة الدراسة لتفعيل إدارة األزمات في المدارس

جميع أفراد على  وُوزعت االستبانة، لعمليات إدارة األزمات على عشرة مجاالتٍ  موزعةً  عبارةً  )81(
المديرات، والوكيالت، والمعلمات (الالتي يشكلن فريق األزمات)، في المدارس  المجتمع األصلي من:

من المجتمع  %)89(بنسبة  )442(، استجاب منهن ومعلمةً  ،ووكيلةً  ،مديرةً  )499(عددهن البالغ و 
 النتائجه توصلت إلى ومن ،الدراسة المنهج الوصفي المسحي اعتمدت، وقد األصلي ألفراد عينة الدراسة

ن أكثر عمليات إدارة األزمات إ .ليات إدارة األزمات بدرجة متوسطةعم مارسنيالمديرات  ن إ :اآلتية
  .األزمات القيادة في األزمات، وأقلها تقويم هي ممارسةً 

حافظة غزة لمهارة إدارة ممارسة مدير المدرسة الثانوية في م :بعنوان )2006حمدونة (ـ دراسة 8

  األزمات.

والكشف  ،ممارسة مدير المدرسة الثانوية لمهارة إدارة األزمات تعرف مدىهدفت الدراسة إلى 
قد و  ،اإلدارية التي يتبعها مديرو المدارس الثانوية في إدارة األزمات في محافظة غزة تعن الممارسا
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وزعت على جميع مديري المدارس الثانوية  ،اً ) بند60ملت أدوات الدراسة على استبانة مكونة من (تشا
التابعين لمديرية غزة، وقد اعتمدت الدراسة على و  ) مديرًا ومديرةً 36محافظة غزة البالغ عددهم ( يف

مديري المدارس الثانوية الحكومية  إنّ  :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  ،المنهج الوصفي التحليلي
 التباعمديري المدارس لديهم االستعداد  نّ إ. وفعالٍ  كبيرٍ  يمارسون مهارة إدارة األزمات بشكلٍ 

مما يدل على االهتمام والرغبة والشعور  ؛الممارسات اإلدارية لمهارة إدارة األزمات داخل مدارسهم
أفراد العينة حول مدى  متوسطبين  دالة إحصائياً  عدم وجود فروق تجاه الجميع. مالعميق بمسؤولياته

زة تعزى لمتغير الممارسات اإلدارية إلدارة االزمات لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في محافظة غ
  ).مديرةالجنس (مدير، 

نموذج مقترح إلدارة األزمات في وزارة التربية والتعليم في  :بعنوان) 2006(النوايسة ـ دراسة 9

  .المعاصرةضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية 
، وقد اشتملت أدوات هدفت الدراسة إلى بناء نموذج إلدارة األزمات في وزارة التربية والتعليم

بمديري  ممثلةً  اً تربوي اً ) قائد252(زعت تلك االستبانة على وُ وقد لجمع البيانات  الدراسة على استبانة
وقد  في األردن، مديرياتهاوزارة التربية و ألقسام في مراكز ورؤساء ا ،ومديري التربية والتعليم ،اإلدارة

تتوافر العوامل : اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، 
العوامل الجغرافية) لنظام و  ،العوامل التكنولوجيةو  ،العوامل التنظيميةو  ،األربعة (العوامل البشرية

وفي مديريات التربية والتعليم بشكل ال يرقى  ،وفي مركز الوزارة ،اإلداراتالجاهزية إلدارة األزمات في 
 نقص األبنية المدرسيةأزمة إلى المستوى المطلوب. يواجه النظام التربوي مجموعة من األزمات وهي: 

 ،وٕاعدادهم ،المدرسينالنقص في أعداد  أزمةو  ،األمن الوظيفي أزمةو  ،والكتب المدرسية ،والتجهيزات ،
   .والتسرب من المدارس ،العنف المدرسي أزمةو 
إعداد مواصفات برنامج لتطوير جاهزية المدارس الثانوية العامة  :بعنوان )2006(ربابعة ـ دراسة 10

  .الحكومية في األردن إلدارة األزمات في ضوء تقييم تلك الجاهزية من قبل مديريها ومعلميها
لتطوير جاهزية المدارس الثانوية العامة الحكومية إعداد مواصفات برنامج هدفت الدراسة إلى 

وقد اشتملت أدوات  ،في األردن إلدارة األزمات في ضوء تقييم تلك الجاهزية من قبل مديريها ومعلميها
تم  ومعلمةً  اً ) معلم648(و  ومديرةً  اً ) مدير 162( وزعت على وقد، نة لجمع البياناتاستباالدراسة على 

، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج األردنية الهاشمية اختيارهم بالطريقة العشوائية من مدارس المملكة
جاهزية المدارس الثانوية العامة  نّ إ ، ومنه توصلت إلى النتائج اآلتية:المنهج الوصفي التحليلي

في درجة جاهزية  إحصائياً دالة فروق  عدم وجود .دارة األزمات كانت بدرجة متوسطةالحكومية إل
  .مدارس البناتين مدارس البنين و بالمدارس الثانوية العامة إلدارة األزمات 
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الدور القيادي لمشرفة اإلدارة المدرسية في إدارة األزمات  :بعنوان )2007(الغامدي ـ دراسة 11

  .بمنطقة عسير
أهم األزمات اإلدارية في المدارس الثانوية التي تواجه مشرفة اإلدارة  تعرفهدفت الدراسة إلى 

ملت أداوت تش، واوالمعوقات التي تواجهها ،وأسبابها ،أثناء ممارستها لعملها اإلشرافي في المدرسية
زعت على جميع مشرفات اإلدارة المدرسية بمكاتب اإلشراف التربوي بمنطقة استبانة وُ  على الدراسة

 ،) مشرفة إدارة مدرسية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي81بالغ عددهن (عسير وال
لبدنية من االعتداءات اأزمة من أكثر األزمات اإلدارية حدوثًا:  :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج 
تعرض وأزمة  عة من المعلمات إجازة في آن واحد،طلب مجمو وأزمة  الطالبات على المعلمات،

: قلة خبرة المرشدات هي أهم أسباب وقوع األزمات اإلدارية في المدارس الثانوية المدرسة لحادثة سرقة.
أهم  .ج التأهليلة قبل الخدمة للمعلماتضعف البرامو  ت والمتخصصات في اإلرشاد النفسي،هالؤ الم

في اإلشراف على أثناء قيامها بدورها القيادي في المعوقات التي تواجه مشرفة اإلدارة المدرسية 
قصور اللوائح و  متابعة والتوجيه عند وقوع األزمة،: عدم وجود مرجعية مختصة للهي المدارس الثانوية

  واألنظمة التي تسترشد بها مديرة المدرسة عند وقوع األزمات.
ممارسة مديرات مدارس التعليم العام لمهارات إدارة األزمات  :بعنوان )2007(فرج ـ دراسة 12

  .المدرسية من وجهة نظر المديرات والمعلمات بمدينة مكة المكرمة
 الكشف ٕالىو  المدرسية، إدارة األزمات لمهارات المديرات ممارسة مدى تعرفهدفت الدراسة إلى 

 مـدارس التعليم في إدارة األزمات لمهارات المديرات ممارسة مدى حول الدراسة مجتمع بين الفروق عن

استبانة وزعت على عينة تكونت من  على ملت أدوات الدراسةتشاالمكرمة، وقد  مكة بمدينة للبنات العام
الدراسة المنهج  اعتمدتوقد  ،جميع مديرات ومعلمات مدارس التعليم األساسي في مدينة مكة المكرمة

إدارة  لمهارات التعليم مدارس مديرات ممارسة إنَ  :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  ،الوصفي التحليلي
 إدارة الوقت لمهارتي كثيرًا) (بدرجة كانت المديرات من الدراسة مجتمع نظر وجهة من المدرسية األزمات

 والعمل الفريق روح الـضغوط، ومهارة تنمية مواجهة لمهارة جدًا) (كثيراً  االبتكاري، وبدرجة والتفكير

 وجهة من المدرسية األزمات إدارة لمهارات التعليم مدارس مديرات ممارسة إنّ . االتصال الجماعي، ومهارة

 مجتمع إجابات بين دالة إحصائياً  فروق وجود كثيرًا). (بدرجة المعلمات كانت من الدراسة مجتمع نظر

 إدارة األزمات لمهارات العام التعليم مدارس مديرات ممارسة مدى والمعلمـات، حـول المديرات من الدراسة

  ولمصلحة المديرات. الوظيفة لمتغيرتبعًا  المدرسية
دراسة  غـزة بقطـاع العالي التعليم مؤسسات في األزمات إدارة واقع :بعنوان )2008(عودة ـ دراسة 13

  .اإلسالمية الجامعة على تطبيقية
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 مؤسسات لها تتعرض أن يمكن التي والمخاطر اإلدارية األزمات أنواع تعرف هدفت الدراسة إلى

بغزة،  اإلسالمية الجامعة استخدمتها التي األزمات إدارة واستراتيجيات أساليب وتعرف ،يالعال التعليم
 من مـن مجموعة مجـال كـل مجاالت، يتكون سبعة من مكونة واشتملت أدوات الدراسة على استبانة

من %) 59( بنسبة  (794) أصل من وموظفةَ  اً موظف (170)على  ُوزعت ،ةً ) فقر  (70عددها بلغ الفقرات
 إدارة :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  التحليلي، الوصفي المنهج وقد اعتمدت الدراسة ،ةالدراس مجتمع

 عملية على تعتمد الجامعة إدارة. متوسطة بدرجة وذلك القرارات التخاذ العلمية الطريقة تستخدم الجامعة

 وقوع أثناءفي  القرارات اتخاذ عملية في مهم دور لها الجامعة قيادة .الوقت معظم في الجماعي القرار

  العمل. فريق قبل من المقدمة والمقترحات المختلفة النظر لوجهات خـالل احترامها مـن األزمـات

أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في  :بعنوان )2009(عبد العال ـ دراسة 14

  محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي
أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات  تعرفهدفت الدراسة إلى 

األولى  :اشتملت أدوات الدراسة على استبانتينقد ، و ا بالتخطيط االستراتيجي المدرسيغزة وعالقته
فيما تعلقت االستبانة الثانية بمدى ممارسة مدير المدرسة لعمليات  ،تعلقت بأساليب إدارة األزمات

زعت على جميع أفراد المجتمع األصلي من مديري المدارس وُ  ،التخطيط االستراتيجي المدرسي
 ةً ومدير  اً ) مدير 355، واستجاب منهم (ةً ومدير  اً ) مدير 383الحكومية في محافظات غزة، والبالغ عددهم (

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مجتمع األصلي لعينة الدراسة، وقد اعتمدت ال %) من92.7بنسبة (
لمدى  المديرينتقديرات  متوسطبين داّلة إحصائيًا وجود فروق  :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج 

 لمصلحةلمتغير المنطقة  تبعاً الذكور و  لمصلحةلمتغير الجنس  تبعاً ممارستهم أساليب إدارة األزمات 
لمدى تقديرات المديرين  متوسطعدم وجود فروق داّلة إحصائيًا بين  مديرتي (شمال غزة وشرق غزة).

عدم  المرحلة التعليمة.و سنوات الخدمة، و ممارستهم أساليب إدارة األزمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي، 
 تبعاً لمدى ممارستهم التخطيط االستراتيجي  المديرينتقديرات  متوسطبين  داّلة إحصائياً  وجود فروق

  المنطقة التعليمية.و المرحلة التعليمة، و سنوات الخدمة، و المؤهل العلمي، و الجنس،  ات:لمتغير 
أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية من وجهة  :بعنوان )2010(الجهني ـ دراسة 15

  نظر مديري المدارس بمحافظة ينبع
واقع ممارسة أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية من  تعرفهدفت الدراسة إلى 

الكشف عن أثر بعض المتغيرات في تقديرات مديري و  ،وجهة نظر مديري المدارس بمحافظة ينبع
 اسةملت أدوات الدر تشاأثناء األزمات المدرسية، وقد في المدارس لألسلوب المتبع في اتخاذ القرارات 

جميع مديري مدارس التعليم العام في المدارس التابعة  فيزعت وُ  ،ةً ) عبار 64استبانة مكونة من ( على
بنسبة  ) مديراً 81استجاب منهم () مديرًا، 97بع والبالغ عددهم (إلدارة التربية والتعليم بمحافظة ين
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ومنه توصلت إلى  ،ليلي%) من مجتمع الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التح84(
 ،يمارس مديرو المدارس أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية بدرجات متفاوتة :اآلتيةالنتائج 

وبدرجة كبيرة أساليب (دارسة الحالة، وبيرت، والحكم الشخصي  ،حيث يمارسون بدرجة كبيرة جداً 
التوجد فروق ذات داللة  ، ونظرية االحتماالت).والبديهة، ودراسة اآلراء واالقتراحات، وٕاجراء التجارب

إحصائية بين المديرين في مستوى ممارستهم ألساليب اتخاذ القرار في مواجهة األزمات المدرسية تعزى 
لـ (التخصص الدراسي، الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية، المرحلة الدراسية، عدد الدورات التدريبية في 

  األزمات). مجال اتخاذ القرار وٕادارة
األزمات المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في مديريات  :بعنوان )2010(الحلو ـ دراسة 16

  .شمال الضفة الغربية/فلسطين
مستويات األزمات المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية في  تعرفهدفت الدراسة إلى 

 ) مدير132استبانة وزعت على ( على اسةمديريات محافظة شمال الضفة الغربية، واشتملت أدوات الدر 
الدراسة المنهج الوصفي  اعتمدت، وقد مديرًا ومديرةً  )326( عدده من مجتمع الدراسة البالغ ةً ومدير  اً 

: ارتفاع مستوى األزمة النوعية في المدارس وانخفاض اآلتيةوصلت إلى النتائج التحليلي، ومنه ت
سوء استخدام الهاتف المحمول، وأقل  هواألزمات السلوكية، وأعلى مستوى من األزمات المدرسية 

  مستوى هو تعاطي الحبوب المخدرة.
محمد بن سعود  معوقات إدارة األزمات بجامعة اإلمام :بعنوان )2010(السناني ـ دراسة 17

  اإلسالمية من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام ووكالئهم ووكيالتهم
 بن محمد اإلمام التابعـة لجامعة في الكليات األزمات إدارة واقع عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 إلى تعرف المتطلبات الالزمة إلدارة األزمات ، وعن معوقات إدارة أزماتها، باإلضافةاإلسالمية سعود

زعت على استبانة وُ  على ملت أدوات الدراسةتشاو إلدارتها،  الالزمة المقترحات إلى للتوصل وذلك، فيها
عميد كلية، ورئيس  )143(  عددهموالبالغ  ،مووكيالته ووكالئهم األقسام ورؤساء الكليات عمداء جميع

 :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اعتمدتوقد  قسم، ووكيل، ووكيلة،
 لبعض أسئلة االختبارات تسرب تلتها أزمة السرقة، لحوادث الكلية تعرض أزمة هي حدوثاً  األزمات أكثر

 إدارة في الكلية تـساعد إدارة التي التدريبية البرامج قلة :هي األزمات إدارة معوقات أبرز. المقررات

 أهم نّ إ. األزمة إدارة كيفية التعـرف على في الكلية تساعد معلومات قاعدة وجود وعدم األزمات،

  مستوى الجامعة. على األزمات إلدارة وحدة إنشاء هي األزمة إلدارة الالزمة المتطلبات
الجمهورية تصور مقترح إلدارة أزمات التعليم األساسي في  :بعنوان) 2010(غّنام ـ دراسة 18

  .العربية السورية من وجهة نظر الموجهين االختصاصين والمديرين والمدرسين في مدينة دمشق



 

 
21 

  اإلطــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــام للبحــــــــــــــــــث
  

  الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول
  

التعليم  هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة األزمات التي تتعرض لها مدارس الحلقة الثانية من
دوات أ ، ووضع تصور مقترح إلدارة أزمات التعليم األساسي، وقد اشتملتاألساسي في مدينة دمشق

واقع األزمات التي تتعرض لها مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي الدراسة على استبانة لرصد 
) 70والتي تم توزيعها على ( فيها،وكذلك واقع ممارسة مهام إدارة األزمات التعليمية  ،في مدينة دمشق

) 43، و(رحلة التعليم األساسيم معلمي من معلماً ) 212من مديري مرحلة التعليم األساسي و( اً مدير 
معاوَن ) 47من الموجهين االختصاصين في مديرية التربية في محافظة دمشق، باإلضافة إلى ( موجهاً 
ات أكثر األزم :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  ،الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اعتمدت، وقد مديرٍ 

 هي مهامأكثر درجة ممارسة لمهام إدارة األزمات  إنّ  .اإلدارة المدرسيةاألزمات المتعلقة ب شدة هي
 مهامومن ثم  التعامل مع األزمات بعد حدوثها،مهام  تلتهاالتخطيط واالستعداد قبل حدوث األزمات، 

المديرين درجات تقدير بين متوسط  .عدم وجود فروق دالة إحصائياً مواجهة األزمات في أثناء حدوثها
المؤهل ، والجنس، و عدد سنوات الخبرة ات:لمتغير  مهام إدارة األزمات تبعاً فيما يتعلق بدرجة ممارسة 

المديرين من حملة اإلجازة  ولمصلحةلمتغير المؤهل العلمي  تبعاً ووجود فروق دالة إحصائيا  التربوي.
بدرجة ممارسة مهام فيما يتعلق  إجابات المدرسين متوسطبين  داّلة إحصائياً  عدم وجود فروق الجامعية.

لمتغير  تبعاً  داّلة إحصائياً  وجود فروق الجنس.و  سنوات الخدمة،عدد  اتلمتغير  تبعاً  إدارة األزمات
  المدرسين من حملة شهادة الماجستير. المؤهل العلمي والتربوي ولمصلحة

إدارة األزمات لدى مديري مدارس التعليم العام الحكومي  :بعنوان )2011(الزلفي ـ دراسة 19

  .الطائف واألهلي بمدينة
أبرز األزمات التي تواجه مديري مدارس التعليم العام والحكومي  تعرفهدفت الدراسة إلى 

وبعد  ،ئهاأثنافي و  ،حدوثها في التعامل مع األزمة قبل تعرف دور المديرينو  واألهلي بمدينة الطائف،
تضمنت ، ألغراض الدراسةالبيانات الالزمة استبانة لجمع  على ملت أدوات الدراسةتشقد احدوثها، و 

من مديري مدارس التعليم العام  اً ) مدير 135زعت على (وُ ئيسة محاور ر  أربعةعلى  موزعةً  ) فقرةً 44(
والحكومي واألهلي للعاملين في مدارس التعليم العام للبنين التابعة إلدارة التربية والتعليم بمدينة 

 :عديدة من أهمهانتائج وتوصلت إلى  ،الطائف، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي
إَن دور المديرين في التعامل  ثها كان بدرجة متوسطة.في التعامل مع األزمة قبل حدو  المديرينإَن دور 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين إجابات المديرين ا، وبعد حدوثها كان بدرجة عالية. مع األزمة في أثنائه
حول دورهم في التعامل مع األزمة قبل حدوثها، وفي أثنائها، وبعد حدوثها تبعًا لمتغير نوع المدرسة 

ة مديري المدارس األهلية، وتبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة ولمصلحة حل(حكومي/أهلي)، ولمص
) سنة على جميع مستويات الخبرة األخرى، وكذلك تبعًا لمتغير 15المديرين الذين تزيد خبرتهم عن (
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المرحلة التعليمية، وكانت الفروق لصالح مديري المدارس في المرحلة الثانوية والمتوسطة على مديري 
 .في المرحلة االبتدائيةالمدارس 

بناء أنموذج للمحاكاة بالحاسب اآللي كمدخل إلدارة األزمات  :بعنوان )2011الحارثي (ـ دراسة 20

  .المدرسية
هدفت الدارسة إلى الكشف عن األزمات األكثر انتشارًا في مدارس التعليم العام بمحافظة 

والمعارف والمعلومات األساسية إلدارة األزمات، تدريب مديري المدارس على المفاهيم ٕالى و  الطائف،
بناء أنموذج لمحاكاة الحاسب اآللي إلدارة و  يبي على إدارة األزمات المدرسية،وتحديد أثر البرنامج التدر 

 )603األزمات المدرسية، واشتملت أدوات الدراسة على استبانة وبرنامج تدريبي خاص طبق على (
االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد  :ين على مراحل التعليم العام الثالثموزع ارسمدال يمدير  مديرًا من
األزمات  :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  ،الدراسة المنهج الوصفي المسحي والمنهج التجريبياعتمدت 

وأزمة  ر إصابة طالب،انتشاأزمة (التعليم العام بمحافظة الطائف هي: األكثر انتشارًا في مدارس 
اإلجراء اإلداري األكثر  اعتداء عضو من خارج المدرسة).أزمة و  أزمة حدوث حريق،و اعتداء معلم، 

عدم  اتباعًا في إدارة األزمات بمدارس التعليم العام هو إبالغ الشرطة يليه إبالغ إدارة التربية والتعليم.
تشار األزمات يعزى إلى متغير إجابات المديرين حول مدى ان متوسطوجود فروق داّلة إحصائيًا بين 

  المؤهل العلمي.
مهارات إدارة األزمات في المؤسسة الّتعليمية وعالقتها بالقيم  :بعنوان )2011(الّشايب ـ دراسة 21

  .الّتنظيمية، دراسة ميدانية
العالقة بين مهارات إدارة األزمات والقيم التّنظيمية لدى مديري تعرف هدفت الّدراسة إلى 

وقد اشتملت أدوات الدراسة على االستبانة كأداة لجمع  ،الّتعليم األساسي والثّانوي العامةمدارس 
"، واستبانة لدراسة مهارات إدارة األزماتالبيانات، فقد تم إعداد وتطبيق استبانتين هما: استبانة لدراسة "

عليم األساسي والثّانوي ومعاونيهم من مدارس التّ  ومديرةٍ  ) مديرٍ 400( على" وزعت القيم التنظيمية "
 ساسي (حلقة أولىاألتعليم ال: شملت المراحل التعليمية الثالثو  في محافظتي دمشق وريفها، العام

الدراسة المنهج الوصفي  عتمدتوقد ا ،نسوي)و  ،صناعي ،تجاري، (عام ثانويالحلقة ثانية) و و 
بين مهارات إدارة األزمات والقيم  إحصائياً داّلة عالقة  وجود :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  ،التحليلي

بين  داّلة إحصائياً فرق  عدم وجود وريفها.الّتنظيمية لدى أفراد عينة الّدراسة في محافظتي دمشق 
مهارات إدارة األزمات والقيم الّتنظيمية لدى مديري مدارس الّتعليم األساسي والثّانوي العامة ومعاونيهم 

الّتوزيع و الخبرة، ، و العمرو : (الجنس، اتمتغير اليعزى إلى ها أفراد عينة الّدراسة في محافظتي دمشق وريف
  المستوى الّتعليمي)و الجغرافي، 
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معوقات إدارة األزمات في المدارس الحكومية الثانوية في  :بعنوان )2012عنتور (ـ دراسة 22

  .محافظات الضفة الغربية وسبل عالجها من وجهات نظر المديرين
ف معوقات إدارة األزمات وسبل عالجها في المدارس الحكومية الثانوية هدفت الدراسة إلى تعرّ     

االختالف في وجهات  تعّرففي محافظات الضفة الغربية من وجهات نظر المديرين، باإلضافة إلى 
 الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، والخبرة اإلدارية، ات:متغير لالنظر في معوقات إدارة األزمات تبعًا ل

ملت أدوات الدراسة على استبانة وعدد الدورات، وموقع المدرسة، وعدد طلبة المدرسة، وقد اشت والمحافظة،
من  مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات الضفة الغربية والبالغ  اً ) مدير 223زعت على (وُ 

هناك درجة  :اآلتيةالنتائج ومنه توصلت إلى  ،الدراسة المنهج الوصفي اعتمدتوقد  ،اً مدير  )686عددهم (
ن أكثر وأ ،منخفضة لمعوقات إدارة األزمات في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات الضفة الغربية

عدم وجود فروق ذات  معوقات إدارة األزمات هي معوقات إدارية، تليها معوقات تتعلق بالمجتمع المحلي.
الجنس،  :عوقات إدارة األزمات تعزى لمتغيراتالمديرين في مجاالت م إجابات متوسطبين  داّلة إحصائياً 

والمحافظة، وعدد الدورات اإلدارية، وموقع المدرسة، وعدد  والمؤهل العلمي، والتخصص، والخبرة اإلدارية،
  طلبة المدرسة.

أنموذج مقترح لتطوير إدارة األزمات في مدارس التعليم ماقبل  :بعنوان) 2015( .دراسة كحيل23
  .الفكر اإلداري المعاصرفي ضوء  الجامعي

السؤال الرئيس اآلتي : كيف يمكن تطوير إدارة األزمات على هدفت الدراسة إلى اإلجابة   
 ؟ وقدفي ضوء الفكر اإلداري المعاصر بمدارس التعليم ماقبل الجامعي في الجمهورية العربية السورية

جراءات بمايتعلق بعمليات إدارة األزمات من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية :ما األساليب واإل تفرع 
ماواقع عمليات إدارة األزمات في ؟ في مدارس التعليم ماقبل الجامعي في ضوء الفكر اإلداري المعاصر

مدارس التعليم ماقبل الجامعي في الجمهورية العربية السورية من وجهة نظر مديري هذه المدارس 
األزمات في مدارس التعليم ماقبل الجامعي في الجمهورية  ؟مااألنموذج المقترح لتطوير عمليات إدارة

اعتمدت الدراسة المنهج األسئلة  ولإلجابة عن هذه العربية السورية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر ؟
الوصفي ، واإلستبانة كأداة لجمع المعلومات والتي تم تطبيقها على عينة من مديري مدارس دمشق 

كما اعتمدت الدراسة على بعض النماذج من المدارس في دول  ومديرة ،مدير  200والبالغ عددهم 
متقدمة والتي وضعت خطط للتعامل مع األزمات التي يمكن أن تتعرض لها هذه المدارس وكانت 
ناجحة في إدارتها ، وبناء على ماتوصلت إليه الدراسة من نتائج ومعلومات تم وضع األنموذج المقترح 

في مدارس التعليم ماقبل الجامعي في سورية، والذي تضمن إجراءات التعامل مع  لتطوير إدارة األزمات
األزمات التي يمكن أن تتعرض لها المدارس في مجال التخطيط والتنظيم واالتصال من خالل وضع 

       دليل أو بروتوكول إلدارة األزمات في المدارس، وكيفية التعامل معها.
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  الدراسات األجنبية: -ب 
أزمات المدارس جهد شبكة  :بعنوان )Shers &Cornell, 1989كورنيل (شيرس و اسة ـ در  1

دراسة مقدمة في االجتماع السنوي للجمعية الوطنية  .تعاوني بين المدرسة والصحة العقلية
 Network crises schools cooperative effort between . ينالنفسي لألخصائيين

school and mental health. Paper presented at the annual meeting of the 

National Association of school psychologists. هدفت الدراسة إلى إنشاء أنموذج أو
الواليات في  ) بوالية فرجيناCharlottesilleشبكة إلدارة األزمات التربوية في مدينة تشارلوت سايل (

 وذلك من خالل وصف أزمة المدارس وأهمية العالقة بين المدرسة والمجتمع ،المتحدة األمريكي
استبانة مؤلفة من خمسين بندًا مع المقابالت لكل أفراد وقد اشتملت أدوات الدراسة على  ،تطويرهاو 

في الوالية بوساطة مجموعة من الممارسين في  مدرسةٍ  عشرينَ و  من مائتين وسبعٍ  ةمكونالالعينة 
االستبانات لجمع البيانات بوصفها  وقد استخدمت ،المجتمع بالتعاون مع وكالة الصحة العقلية المحلية

أن هذه الشبكة  إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها مايلي: تم التوصل من خاللهاو أدوات الدراسة، 
مميزًا وجهودًا ملموسة بين وكالة الصحة العقلية المحلية ونظم المدرسة وذلك من تقدم تعاونًا متبادًال 

  .خالل وسائل سيكولوجية أثناء الطوارئ

االنفعالية إدارة أزمة التعامل مع مشكالت الطلبة  :بعنوان )Gilliam, 1993جيليام (ـ دراسة 2

 Crisis management for students with emotional في المدرسة والعيادة والسلوكية

Behavioral Problems Intervention in School and Clinic  قد قسمت الدراسة األزمة
، وقد مرحلة ما قبل األزمة، ومرحلة األزمة، ومرحلة ما بعد األزمة :إلى ثالث مراحل أساسية هي
مراحلها الثالث، وأربعين بندًا تناولت األزمات في  ةٍ استبانة مؤلفة من خمساشتملت أدوات الدراسة على 

  وكان من أهم نتائج الدراسة:، عشر معلماً  ) ستةَ 16على عينة مكونة من ( ُوزعت
  .دارتها بصورة فعالةإلزمة ألقبل ا ضرورة تنمية قدرة التنبؤ باألزمة من جانب المدرسة - 
  .مل مع األزمةبين مهارة التنبؤ والتعا وجود عالقة داّلة إحصائياً  - 
  .المدرسينعدد مشاكل قلةو  بين وعي المدير وجود عالقة إيجايية داّلة إحصائياً  - 
لتطوير نموذج  برنامج تحليل إدارة األزمات :بعنوان )Wilkins, 1997ولكنز (ـ دراسة دراسة ـ3

 An analysis of programs of crisis management leading للمدارس الثانوية العامة

toward the development of a model for    Secondary Schoolإلى  الدراسة تهدف
على تطوير نموذج للمدارس الثانوية العامة في إدارة األزمات حسب واقعها الراهن،وقد اعتمدت الدراسة 

ؤلفة استبانة م من خالل مسح واقع األزمات المدرسية وطريقة إدارتها في خمسين مدرسة بوالية جورجيا،
تدور حول  ) عبارةً 13( المحور األول ويتألف من وأربعين بندًا تدور حول المحورين التاليين: ةٍ من ست
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قدرة المدرسة على إدارة األزمة فضًال عن  مدى يدور حول الثاني، والمحور مدى توافر أزمات مدرسية
في المستويات الثالثة  ةً ومدير  اً ) مدير 698(ُوزعت على  وقد عبارة مفتوحة لم تذكر في هذين المحورين

من  )%20( :وخلصت الدراسة إلى أن بنات) ،الثانوي في المدارس العامة (بنينو المتوسط, و االبتدائي, 
من المدارس المذكورة كان  )%80(المدارس التي تم مسحها لم يكن لديها خطط إلدارة األزمات، وأن 

خطط إدارة األزمات،  :اسة إلى فئتين رئيستين، همانوع من الخطط إلدارة األزمات قسمتها الدر  الديه
  .وخطط مواجهة الطوارئ أو الكوارث الطبيعية

إدارة األزمات بفعالية  :بعنوان ) ,1998Shers & Cornellكورنيل (و  شيرسدراسة  ــ4

 Effective crisis management in secondary schools in . المدارس الثانوية بأمريكاب

America لية في إدارة ؤو دور القيادة وفرق العمل، والفهم المالئم للمس تعرفهدفت الدراسة إلى
المنهج الوصفي الوثائقي  اعتمدت الدراسة علىوقد ، األزمات بفعالية بالمدارس الثانوية بأمريكا

 عدد من النتائج ومنه توصلت إلى ،باالعتماد على الكتب والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة
ن المدير من وضع خطط فاعلة لية يمك ؤو القيادة الفعالة، وفرق العمل، والفهم المالئم للمس نّ أ منها:

القيادة واتخاذ القرارات وٕاعطاء التوجيهات لآلخرين، ومراقبة األنشطة تمثل أهمية  أنّ و  إلدارة األزمات،
 ات يؤدي إلى تدهور األزمة،عدم وجود جهود تخطيطية، وفرق لمواجهة األزم أنّ و  في موقف األزمة،

تؤدي إلى تصعيد  ، وغياب التوجيه واإلرشاد والدعمزماتلأل المالئمةغير و االستجابة غير السريعة  أنّ و 
قد يؤدي إلى  الطلبةعدم تحمل المديرين للمسؤولية في معالجة المشكالت التي تواجه  أنّ و  ،الطلبةقلق 

  .اءةالعنف والصراع، وتبديد الجهود المبذولة إليجاد حلول أكثر فاعلية وبنّ 

 لمديرين مع األزمات المدرسيةل األساسية خبراتال :بعنوان )Cohen, 1998كوهين (ـ دراسة  5

Principals Experience with School Crisis الكشف عن طبيعة خبرات الدراسة إلى هدفت
 ةاستبانة مؤلفة من خمسوقد اشتملت أدوات الدراسة على المديرين في التعامل مع األزمات المدرسية، 

 والتي وزعت على وعشرين بندًا ومقابلة بسؤال مفتوح حول خبراتهم في التعامل مع األزمات المدرسية
في والية  معلمين ومرشدين تربويينعَة بس )7و( أحَد عشَر مساعَد مديرٍ  )11) سبعة مديرين و(7(

، وقد اثنان من المديرين تمت مقابلتهما لمعرفة خبراتهما في التعامل مع األزمات المدرسية فرجينيا،
تصور المديرين ألدوارهم  نّ إ و  ،األزمات تحدث في مرحلتين إنّ  :اآلتية توصلت الدراسة إلى النتائج
مديري المدارس يتعلمون دروسًا مفيدة عن قيمة الخبرة واإلحساس  نّ إ و  ،يختلف تبعًا للموقف والمرحلة

إدارة األزمة  وٕانّ ، واألخطاء الحرجة في التعامل مع األزمات المدرسية ،العام، والتنافس، والفرص
  الجهود لالستعداد لها ومواجهتها. تضافر بتتطل
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إلدارة األزمات وعالقته وضع أساليب مقترحة  :بعنوان )Burnett, 1998بيرنيت (ـ دراسة  6

 Strategic Approach to Managing Crises Public Relation باتخاذ القرارات

Review هدفت الدراسة إلى وضع أساليب مقترحة إلدارة األزمات من أجل اتخاذ قرارات أكثر عقالنية
راسات ذات العالقة ، وقد استخدم المنهج الوصفي الوثائقي باالعتماد على الكتب والدفي موقف األزمة

التحديد المالئم لألزمات من أولى  أنّ عدد من النتائج، منها:  بموضوع الدراسة ومنه توصلت إلى
الخطوات المهمة لألزمات، ويتطلب ذلك إجراء عمليات تحليل بيئي ألهداف ومهام المنظمة، وٕاعادة 
تشكيل المنظمة من خالل تطوير الموارد البشرية، وتوفير اإلمكانات المادية، وأن هذه الرؤية لعملية 

ثناء األزمة بواسطة ضغوط عوامل: الوقت، ومستوى أفي اإلدارة، وٕاعادة التشكيل، تزيد خطورتها 
يؤدي إلى اتخاذ قرارات  في إدارة األزمات ألزمات. كما أن استخدام أساليب فعالةلالخطورة، واالستجابة 

   .عقالنية
تأثير إدارة األزمات وتطوير  :بعنوان )Fuller and Carol, 1998( وكارول فولرـ دراسة  7

 The مهارات وتصرف أثناء الصراع في الصف ،المبتدئين SEDمعتقدات المعلم في معلمي 

Effect of Crisis Management & Teacher Belief Training on Novice SED 

Teachers, Skills & Behavior During Classroom Conflictتعرف هدفت الدراسة إلى 
والمعالجة بالتدريب على إدارة األزمات والتدريب العاطفي  ،آثار التداخل في األزمة مدى الحياة

، وقد اشتملت أدوات الدراسة والمعالجة التدريبية لمعتقدات المعلم على مهارات إدارة األزمات ،العقالني
استجابة و  ،قاية من األزمة: الو اآلتيةأربعين بندًا موزعة على المحاور و  ةن خمساستبانة مؤلفة معلى 

في مدارس  ومعلمةٍ  ) معلمٍ 1200( على ، ُوزعتحول إدارة األزمة المدرسينمعتقدات و  ،المعلم لألزمة
: أدت األزمات الصفية لدى معلمي اآلتيةنتائج وقد توصلت الدراسة إلى ال ،العامو  التعليم الخاص

هذه األزمات الصفية قللت من  أنّ فضًال عن  ،األزماتالتربية الخاصة إلى استخدام أكثر مهارات إدارة 
التدريب على إدارة أّن  كما ،استخدام معلمي التربية الخاصة المبتدئين لالستجابات السلبية في الصف

يزد في  أظهر بعض التغيرات في معتقداتهم بينما التدريب العاطفي العقالني لم المدرسيناألزمات لدى 
ٕاظهار و  ،باالستجابات السلبية للطالب االحتفاظَ يستطيع معلم التربية الخاصة و  مهارات إدارة األزمات.

  .يجابية في المواقف الطارئة داخل الصف الدراسياإلاالستجابات 
  كيف يمكن للمدرسة أن تمنع وتدير أزمات المدارس :بعنوان )Trump, 1998ترمب (ـ دراسة  8

How school can prevent and manage school crisis هدفت الدراسة إلى تقديم خطوات
مثل: أزمات  ،متوازنة وعملية غير مكلفة فيما يختص بإدارة األزمات داخل المدارس في مدينة كاليفورنيا

العمل على منع حدوثها أو الحيلولة دون حدوثها،  ٕالىو  تهديد األمن المدرسي،أزمة و  ،العنف بالمدارس
 ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفيوقد  ،االستبانة كأدوات للدراسةو  ةواستخدمت الباحثة المقابل
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خاصة بالتخطيط من أجل مدرسة : تقديم قائمة شاملة وتفصيلية اآلتيةومنه توصلت إلى التوصيات 
ها والتي ال ذتقديم ملخص يتضمن الخطوط العريضة ألقل عدد من اإلجراءات التي ينبغي اتخاآمنة، و 

   األزمات.غنى عنها لمواجهة 

 المدرسة مدير قبل من القرارات صنع في المؤثرة العناصر :بعنوان (Nolte, 2001)نولت ـ دراسة 9

Actors in decision-making by school directorالمؤثرة العوامل تعرف إلى الدراسة هدفت 

على االستبانة القرارات الصعبة، واشتملت أدوات الدراسة  صنع عملية أثناءفي المدارس  مديري على
 ،الغرض لهذا المختارين المدارس في مدينة كارولينا األميركية مديري من رٍ ) مدي13التي وزعت على (

 المحيطة البيئة إنّ  :اآلتيةمنه توصلت إلى النتائج و التحليلي،  الوصفي واعتمدت الدراسة على المنهج

 أهمية هناك إنّ . ذلك في مهماً  دوراً  يأخذ القرار صنع فيه يتم الذي السياق إنّ  .القرار صنع عملية في تؤثر

  .القرار لصنع المتاح المحدد للزمن
 في اإلدارية القرارات صنع في األخالقية األبعاد :بعنوان )(Reiber, 2001ريبير ـ دراسة 10

 Ethical dimensions of administrative decision المدير نظر وجهة من المدارس

making in schoolsواإلطار العليا، والمعايير الشخصي الشعور عن الكشف إلى الدراسة هدفت 

واشتملت  التربوية، القرارات صنع عملية في المدرسة مدير خالل من المستخدمة الفلسفي، والعمليات
 منهم خاصة، مدارس وأربع ،حكومية مدراس ست مديري أدوات الدراسة على االستبانة التي وزعت على

التحليلي  الوصفي المنهج واستخدمت الدراسة .اإلناث في مدينة كاليفورنيا من وخمٌس  ،الذكور من خمسة
 إنّ . المرؤوسين من أكثر فاعلة بصورة يشاركون المدارس مديري إنّ : اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج 

    اإلدارية. صنع القرارات على يؤثر الشخصي الشعور أن على أجمعوا المعنيين المديرين جميع
 ,Smith, Kress, Fenstemaker)سميث وكريس وفينستميكر وباالرد وهايدر ـ دراسة 11

Ballard & Hyder, 2001)  التأهب إلدارة األزمات في المناطق التعليمية في ثالث : بعنوان
 Crisis management preparedness of)واليات جنوبية في الواليات المتحدة األمريكية

school districts in three southern  states in the USA هدفت الدراسة إلى تعرف
االستعداد إلدارة األزمات في ثالث مناطق في الواليات المتحدة األميركية، واشتملت أدوات الدراسة 

في واليات كارولينا وجورجيا وتينسي، وقد استخدمت الدراسة  اً  ) مدير432على استبانة وزعت على (
إلدارة األزمات،  %) من المديرين لديهم خططٌ 95: (اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  ،الوصفي المنهج

) منهم لديه فريق إلدارة األزمات، كما أشارت 88%) يبنى خطط المناطق إلدارة األزمات، و(%77و(
كبر أتمام حوادث مثل موت الطلبة والعنف (الشجار) واألسلحة داخل المدرسة تحظى باه أنّ  النتائج إلى

  ضمن االستعداد إلدارة األزمات.      
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خصائص خطة إدارة األزمات في  :بعنوان )Christensen, 2001كريستينسن (ـ دراسة  12

 Crisis management plan المدارس االبتدائية كما يراها مديرو مدارس نيبراسكا

characterististics in elementary schools as preceived by Nebraska Public 

Schools Principals هدفت الدراسة إلى التحقق من أهمية خطط إدارة األزمات من وجهة نظر
وقد انتهت الدراسة التي اعتمدت على تطبيق استبانة على عينة عشوائية من  ،إدارات مدارس نيبراسكا

يهم سياسات مكتوبة تحوي ممن شملهم االستفتاء أجابوا بأن لد )%91( نيبراسكا إلى أنّ مدارس مديري 
فقط من مديري األحياء الصغيرة أجابوا  )%79(لألداء في أثناء األزمة، ومع ذلك فإن  عملياً  منهجاً 

االرتباط بالمجتمع، و التوصل العائلي، و : التركيز على اإلنجاز األكاديمي، اآلتيةبأن لديهم اآلليات 
  .االحترام المتبادلو 

أزمات العمل واستراتيجيات التكيف لدى مديرات  :بعنوان )Lucas, 2003( لوَكسـ دراسة  13

 Crisis action and adaptation strategies among principals المدارس في كاليفورنيا

in California عوامل أزمات العمل كما تراها مديرات المدارس الثانوية  إلى تعرف الدراسة تهدف
واستراتيجيات  ،عوامل األزمات التي تم تحديدها من قبل المديراتالفروق بين الكشف عن و  ،العامة

ومقياس مقياس أزمات العمل وقد اشتملت أدوات الدراسة على  ،التكيف لدى حديثات التعيين
 : إنّ اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج  ،واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي ،استراتيجيات التكيف

) سنوات لديهن نظرة مختلفة لألزمات عن نظرة المديرات ذوات 3ر من (المديرات ذوات الخبرة أكث
  ر.استراتيجيات التكيف يعزى إلى متغير العميس هناك عالقة بين أزمات العمل و لو  ،الخبرة األقل

المدارس  لتأهبتحليل  :بعنوان) Adams & kritsonis, 2006(آدمز وكريتسونزـ دراسة  14

 An analysis of secondary crisis management prepared الثانوية إلدارة األزمات

، في الماضي أزماتهدفت الدراسة إلى تحليل خطط إدارة األزمات في المدارس التي شهدت حاالت 
وقد  ،في مدينة هيوستن ثانويةٍ  مدرسةٍ  مديرَ  )23( واشتملت أدوات الدراسة على استبانة وزعت على

المدارس مديري منح  ضرورة: اآلتية النتائج ومنه توصلت إلى ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
  عند حدوث األزمة.واسعة النطاق إلدارة األزمات والتخطيط بشكل أكثر فاعلية  اً أدوار 
 في األزمات إدارة :بعنوان )Macneil and Topping, 2007ـ دراسة ماكنيل وتوبنغ (15

 Crisis management in school: evidence - based الوقائية البيانات إلى استنادا المدارس

prevention dataواالنتحـار النار كإطالق المدارس في الخطيرة الحوادث دراسة الدراسة إلى هدفت 

 والبالغ العينة اإلرهـابي، واشتملت أدوات الدراسة على االستبانة التي تم تطبيقها على أفراد والنـشاط

من مديري مدارس اسكتلندا، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  راً مدي650) عددها (
، وضرورة االبتعاد في الخطيرة لألزمات بيانات قاعدة وجود ضرورة :اآلتيةومنه توصلت إلى النتائج 
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 المزيد يولد االنتحار لعمليات اإلعالم وسائل تناول طريقة إنّ  إدارة األزمات عن البيروقراطية والجمود.

  االنتحاريين. من

  :التعليق على الدراسات السابقة وأهميتها للدراسة الحالية -جـ 
من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة الحظت الباحثة أن هذه الدراسة تتفق مع   •

  الدراسات السابقة من حيث:

 وطبيعتها ومراحلها وأساليب إدارتها.التطرق إلى موضوع األزمات التعليمية  - 

 اتفقت أيضًا على أهمية موضوع أهم المتطلبات الالزمة إلدارة األزمات بطريقة فعالة. - 

كما اتفق منهج الدراسة وأدواته مع منهج وأداة كثير من الدراسات السابقة وهو المنهج الوصفي  - 
 ،دمت المنهج العلمي االنثوجرافي) التي استخ2002 وهيبة، (المهدي دراسة  التحليلي باستثناء
كل من  ، ودراسةالوصفي المسحي) التي استخدمت المنهج 2003 األعرجي،و  ودراسة (الشريدة

فيما استخدمت دراسة  ،المنهج الوصفي المسحي ااستخدمتلتين ) ال2011 الزلفي،؛ 2006 (اليحيوي،
فقد ) 2012 (عنتور، ما دراسةوأ ،لمسحي والمنهج التجريبي) المنهج الوصفي ا2011 (الحارثي،

 ,Burnettدراسة (و  )، ,1998Shers & Cornell(ما عدا دراسة  ،الوصفيالمنهج اعتمدت على 

) التي اعتمدت على Wilkins, 1997( ، ودراسةالمنهج الوصفي الوثائقيالتي اعتمدت  ) 1998
 ,Smith, Kress, Fenstemaker ؛Trump, 2000( ودراسة كل من ،المنهج المسحي

Ballard, & Hyder,  2001 ؛Adams & kritsonis, 2006اعتمدت على المنهج لتي ) ا
 .الوصفي

  كما تختلف عن الدراسات السابقة من حيث: •
فالهدف من هذه الدراسة وضع تصور مقترح إلدارة األزمات في مدارس التعليم  هدف الدراسة:ـ 

  الثانوي العام في ضوء بعض التجارب العالمية.
 ـ خصوصية األزمة السورية التي ال تشبه في واقعها األزمات األخرى، وانعكاساتها التربوية.

ام في التعليم الثانوي العاختارت الباحثة مجتمعًا مختلفًا يضم مديري مدارس  :عينة الدراسةـ 
 الجمهورية العربية السورية ومدّرسيها.

، بينما جميع الدراسات لجمهورية العربية السوريةإجراءات هذه الدراسة حدثت في امكان الدراسة: ـ 
  السابقة أجريت في دول أجنبية وعربية مجاورة.

 سة الحالية من الدراسات السابقة بالعديد من النقاط منها:وتستفيد الدرا •

 إثراء الجانب النظري وٕاغنائه. - 

 وتشخيص واقع إدارتها.تشخيص األزمات التي تعاني منها مدارس التعليم الثانوي العام  - 

 مناقشة بعض النتائج وتفسيرها. - 
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 تكوين تصور شامل عن موضوع البحث. - 

 البحث.توجيه الباحثة إلى تصميم أدوات  - 

 عشر: إجراءات الدراسة: ثاني

  تسير الدراسة في إطار الخطوات التالية لتحقيق أهدافها الموضوعة:

للدراسة من خالل تحديد مشكلة الدراسة، وأهدافها،  المنهجيعرض اإلطار الخطوة األولى:  -1
وأهميتها، والمنهج المستخدم فيها، وأدواتها، وحدودها، ثم توضيح لمصطلحات الدراسة، إضافًة إلى 

 .الدراسات السابقة
عرض لمفهوم األزمة وٕادارة األزمات ومتطلبات تطبيقها، ودور كل من فريق إدارة الخطوة الثانية:  -2

معلومات واالتصاالت الفّعالة، وٕاعداد السيناريوهات الناجحة في إدارة األزمات المدرسية األزمات وال
 بفعالية.

عرض ألهم مالمح األزمات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي العام في  الخطوة الثالثة: -3
 قبل األزمة السورية وفي أثنائها. الجمهورية العربية السورية

كتجربة  رب بعض الدول العربية واألجنبية في إدارة األزمات المدرسيةعرض لتجاالخطوة الرابعة:  -4
 .كل من ( الواليات المتحدة األميركية، واليابان، وألمانيا، وجمهورية مصر العربية)

تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة المتمثلة بمديري مرحلة التعليم الثانوي الخطوة الخامسة:  -5
 ربية السورية ومدّرسيها.العام في الجمهورية الع

تمثلت في وضع تصور مقترح إلدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام الخطوة السادسة:  -6
  في الجمهورية العربية السورية في ضوء بعض التجارب العالمية.

  

  
  

  



 نتانتانتلنتلنتنتانتامناخھغخھلنتنانتانت

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني

  المدرسيةالمدرسية  إدارة ا�زماتإدارة ا�زمات
  .تمهيدـ 

  المحور األول: األزمة.

  المحور الثاني: إدارة األزمات.       

  .المحور الثالث: فريق إدارة األزمات       

  .المحور الرابع: المعلومات ودورها في إدارة األزمات          

  .المحور الخامس: االتصاالت الفعالة ودورها في إدارة األزمات       

  خاتمة الفصل.       
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  الثانيالفصل 

  األزمة وإدارة األزمات

  : تمهيدـ 
ومراحل أسبابها، و خصائصها، و  عريفها،تو يتناول هذا المحور من الدراسة نشأة مفهوم األزمة، 

  تطورها، ومناهج تشخيصها.
  .المحور األول: األزمة

 طلحمصإلى  األزمة مصطلح) في نطاق العلوم الطبية، حيث يرجع Crisis( نشأ مفهوم األزمة
) للداللة على حدوث تغيير جوهري Turning pointاليوناني (كرينو) والذي يعني نقطة تحول (

  ).19، ب، 2003أو يؤدي إلى الوفاة" (كامل،  ،مفاجئ في جسم اإلنسان قد ينتهي بالشفاء

مجال علوم الطب إلى مختلف فروع المعرفة والعلوم  األزمة منوسرعان ما انتقل مفهوم 
األخرى، خاصة العلوم السياسية وعلم النفس، ثم علم االقتصاد بعد تطور ظاهرة األزمات االجتماعية 

 .من عقد الثالثينيات ءً االقتصادية والمالية ابتدا

  األزمة:ب التعريف أ.
فهي  ، واتساع نطاق استخدامها،شمولية طبيعتها األزمة فيتكمن صعوبة التحديد الدقيق لمفهوم "

لم  إنْ  -يكاد يكون من المتعذرو  ات اإلنسانية بمختلف مستوياتها ومجاالتها،تشمل مختلف صور العالق
إيجاد مصطلح يضاهى مصطلح "األزمة" في ثراء إمكاناته واتساع مجاالت  -يكن من المستحيل

من الحديث عن "أزمة الثقة" التي قد تنشأ بين شخصين وتهدد استمرار صداقتهما،  ابتداءً استخداماته، 
 (العمار، "ألزمات الدولية التي قد تنشأ بين القوى العظمى بما يهدد مصير العالم بأسرهبا وانتهاءً 
2003 ،16-17.(  
تبدأ  فاألزمة قدالحدود الفاصلة،  ها ال تعرف الحواجز أون أ ولعل ما يزيد في تعقيد مفهوم األزمة"

 ,Barton(" ة مؤسسة بالكاملعلى المستوى الفردي ثم تتطور لتأخذ أبعادًا أكثر مؤسساتية، فتصبح أزم

1993, 3(.  
أو حصر  ،وهكذا وفي ضوء هذا التعقيد يظل من العسير تقديم تعريف محدد متفق عليه لألزمة

يكون من األنسب اإلشارة إلى االتجاهات الرئيسة في فقد التعريفات المطروحة لمفهوم األزمة، ومن ثم 
  .تعريفاتتعريف األزمة، مع اإلشارة إلى بعض نماذج تلك ال

: إلى -وفق معجم ويبستر – يشير التعريف اللغوي لمفهوم األزمةالتعريف اللغوي لألزمة: - ب
"  :بها ُتعرفوأنها لحظة حاسمة أو وقت حرج" كما  ،إلى األفضل أو إلى األسوأ "نقطة تحولٍ أنها: 

  ).Webster ,1991, 307" (حرجةً  وضع أو موقف بلغ مرحلةً 
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ففي  ،المعنى ال تنطوي بالضرورة على نتائج أو آثار سلبية األزمة بهذا أن  وجدير بالذكر " 
  .)17، 2002، توفيقمن النتائج واآلثار اإليجابية" ( األزمة الكثيربعض األحيان قد ينتج عن 

بالفم كله  على أنها الشدة والضيق والفعل (أزم) على الشيء أي عض  ويعرفها المعجم الوجيز"
مجمع اللغة ( " ويقال: أزم الفرس على اللجام، ويقال أزمت السنة أزمًا أي اشتد قحطها ،شديداً  عضاً 

  ).15، 1990، العربية

في تطور المرض، أو تطور الحياة، أو تطور  تحولٌ  نقطةُ : " أنها ويعرفها قاموس أكسفورد على
على المستقبل ووجوب اتخاذ  نقطة التحول بأنها وقت يتسم بالصعوبة والخطورة والقلق فسرتُ التاريخ، و 
  ).Oxford, 1995, 276(" قرار محدد

 تغير مفاجئ نحو األفضل أو نحو األسوأ في األمراض "  األزمة هي: ووفق قاموس المورد فإن
أو هي مرحلة في العمل القصصي أو المسرحي تتضارب فيها العوامل المتعارضة أشد  ،الُحمّية الحادة

، فهي حالة الجدب أو معنى" محدداً  اموس لسان العرب لمفهوم األزمةويعطي ق ،ما يكون التضارب
  ).3، 1998(الهواري، القحط أو المجاعة" 

 اوارتباطه ،وهكذا يعكس التعريف اللغوي لألزمة تركيزها على عنصر التحول والمفاجأة من ناحية
تربطها تعريفات و الطب، أخرى، بينما تربطها بعض التعريفات بمجال  من ناحيةٍ  بمختلف فروع المعرفة

 األزمة، وعدمأخرى بحالة الجدب والمجاعة، األمر الذي يؤكد من جديد األبعاد المختلفة لمفهوم 
  .اقتصارها على مجال أو فرع علمي واحد

الكثير من الدراسات تقديم تعريف محدد لمفهوم  حاولتْ  التعريف االصطالحي لألزمة: -ج
ت فيما بينها فيما يتعلق بالعناصر الرئيسة لموضوع األزمة، فبينما األزمة، وقد تمايزت تلك التعريفا

النظام الذي حدثت في إطاره، ركزت  فيركزت بعض التعريفات على كيفية تطور األزمة وتأثيرها 
تعريفات أخرى على الخصائص الموضوعية لموقف األزمة، وركزت مجموعة ثالثة على عنصر 

  وفيما يلي عرض مختصر ألهم تلك االتجاهات: ،مةالضغط النفسي الذي يتولد عن األز 
 تي ركزت على كيفية تطور مفهوم األزمة وتأثيرها على النظام الذي تطورت في إطاره: الالتعريفات  •

غم من وجود تعريف ه على  الرّ أنّ  إلى)Mitroff & christine, 1993يشير ميتروف وكريستين (
األزمة هي الحدث الذي يهدد المنظمة  أن على  اً عام اً اتفاقهناك  أن جامع مقبول لمفهوم األزمة إال 

عندما عرف األزمة  Mitroff, 1993)مه ميتروف (قدّ  ما، ويقترب من هذا التعريف p66)(بأكملها
 -p85 (وجوهر وجوده"  ،وتهدد افتراضاته األساسية ،"حالة تفكك تؤثر على النظام ككل :أنهاعلى 

 ،يؤثر تأثيرًا ماديًا على النظام بأكمله خللٌ " :أنهاألزمة على ل )1993( يالحمالو  ومثله تعريف ،)86
  ).17ص( "ويمثل تهديدًا لالفتراضات األساسية التي يقوم عليها النظام
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نقطة تحول أو موقف مفاجئ يؤدي إلى أوضاع  "األزمة تعني:  أن ) ب1998(كما وجد جبر 
في وقت قصير، ويستلزم اتخاذ قرار محدد للمواجهة في  غير مستقرة، وتحدث نتائج غير مرغوب فيها،

  ).175- 174ص( " وقت تكون فيه األطراف المعنية غير مستعدة أو قادرة على المواجهة
أو حدوث خلل  ،نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات" :أنها) ب1999( هالل عّرفهاوقد

لبقاء المنظمة أو النظام نفسه  اً واضح اً ل تهديدشك على المقومات الرئيسة للنظام، وي مفاجئ يؤثر
  ).9ص(

حدٌث وموقٌف مفاجٌئ وغيُر متوقٍع يهدُد قدرة األفراد أو  :أنها) ب2002(كما عرفها أبو قحف 
  ).3ص(" المنظمات على البقاء

 ةوتقييم الذات لمواجه الفكر، وٕاعمال التمعن، تبعث على "األزمة أن  ) إلى2002(الشعالن  وأشار
كامل  ذكرو  ).19ص( " خطورتها وآثارها من الحد تقدير أقل وعلى ،عليها واالنتصار ة،المتأزم  األحداث

أو كبرى  ،يمثل اضطرابًا للمنظومة صغرى كانت (تعليمية) أو وضعٌ  موقفٌ " :أّن األزمةَ ) 2003(
إجراءات فورية ويتطلب  ،ويحول دون تحقيق األهداف التعليمية والتربوية الموضوعة ،)ية(مجتمع

  ).19 ص( " طبيعيةللحيلولة دون تفاقمها والعودة باألمور إلى حالتها ال
 أو عناصر هي: التهديد للقيم ةبثالث تتميز طارئةٌ  حالةٌ : " أنهااألزمة ب )2004(مهنا  وقد عرف

وقد  ).243ص (وقصر الوقت المتيسر التخاذ القرار" التوقيت، في والمفاجأة القومية، األهداف والمصالح
 الكيان باالنهيار يهدد والذي الحاُد، المفاجئُ  الموقفُ "  :أنهاب حين عّرفها ذلك على )2005(أكد حواش، 

عنصر  يتضمن متوقٍع، غيرُ  حدثٌ فجائيٌ : "أنها) 2004(الهزايمة،  ورأى ).1ص( "وقت قصير في
  ).1 ص( "المفاجأة

ن أساسين: األول هو تعرض يتضمن عنصري مفهوم األزمة ن ومن التعريفات السابقة نجد أ
واالضطراب الشديدين إلى الحد الذي تختل معه وحدة هذا النظام، والثاني هو هديد، بأكمله للتالنظام 

تعرض مجموعة االفتراضات والمسلمات الرئيسية التي يستند إليها عمل المنظمة أو النظام للتهديد، مما 
  القيام بوظائفها الرئيسة موضع تهديد.يجعل استمرار المنظمة وقدرتها على 

 ن أوما يلفت النظر في تلك التعريفات هو اشتراطها تعرض المنظمة بالكامل للتهديد، بمعنى 
الموقف الذي يرتبط به تهديد جزء من المنظمة فقط دون تعرض استقرار وبقاء المنظمة بشكل كامل 

نقده بسهولة في ضوء التعقيد الشديد الذي  يميز للتهديد، ال يندرج ضمن مفهوم األزمة. وهو ما يمكن 
في المرحلة الراهنة، بحيث يمكن النظر إلى كل وحدة داخل المنظمة  ةبناء الهياكل المؤسسية والتنظيمي

عن صعوبة تعرض أحد مكونات المنظمة ألزمة ما دون  ،فضالً  مستقلٍ  فرعيٍ  كمنظمة فرعية أو نظامٍ 
ف عندما عر  ) التأكيد عليهBooth, 1993( بوث لفرعية، وهو ما حاولتأثر باقي مكوناتها أو نظمها ا

وفي  ،كل أداء أو فشل في أداء يؤثر بصورة واضحة في تناغم وظائف أي منظمة أنهااألزمة على 
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نات المادية أو البشرية المكو  ىعل سلبيٌ  أو تلك التي لها تأثيرٌ  ،وقدرتها على البقاء ،تحقيق أهدافها
"تزايد وتراكم مستمر  عندما عّد أّن األزمة ) ذلك الجانب2003(  كما أكد عليوة ،)(p85 – 86للمنظمة"

هذه  ،أو على مستوى النظام بأكمله ،نظامألحداث وأمور غير متوقع حدوثها على مستوى جزء من ال
زء في التأثير على أكثر من ج تضخم إلى الدرجة التي قد تؤدي إلىاألحداث قد تستمر في التراكم وال

كونه يلفت النظر إلى امتداد تأثيرات األزمة إلى من وتأتي أهمية هذا التعريف  ،)81صالنظام" (
  خارجه. أمداخل النظام  أكانوا باإلضافة إلى أطراف األزمة ذاتهم سواء ،أطراف أخرى

 ،أزموي ينطوي على عدد من المخاطر "موقف كونهابعض الدراسات تناولت تعريف األزمة و 
تصاعد حدة الموقف، والتعرض للمراقبة الشديدة من جانب وسائل اإلعالم أو الحكومة،  :تشمل

 يجابية للمنظمة للخطر، وأخيراً ة للعمل، وتعرض الصورة العامة اإلوالتعارض مع العمليات العادي
 ,Batron(أما بارتون  ،)18، 2002، توفيق(تعرض أعمال المنظمة للخطر بأي صورة من الصور" 

). p23له نتائج سلبية ( كبيرٌ  "حدثٌ  أنهاف األزمة على لذي يعد رائد التخطيط لألزمات، فيعر ا )1993
وربطها دائمًا  ،ها على البعد السلبي لألزمةويعاب على تعريف بارتون ومعظم التعريفات السابقة تركيزُ 

ة المنظمة، فضًال عن الدور األزمة يمكن أن تمثل نقطة تحول في حياعلمًا أّن  بالنتائج واآلثار السلبية
الذي تقوم به في تكريس عملية التعلم داخل المنظمة، من خالل عملية التغذية الراجعة لخبرة إدارة 

  األزمات المتشابهة.
 التعريفات التي ركزت على الخصائص الموضوعية لموقف األزمة:  •

 يتمثل في ن رئيسين، األولفر عنصريايتميز بتو  اً يلجأ البعض إلى تعريف األزمة باعتبارها موقف
ا العنصر أو المحافظة عليها، أمّ  ،أو األهداف ذات األهمية ،أو الموارد ،استمرار الحصول على القيم

الثاني فيتمثل في ضغط الوقت نتيجة شعور أطراف األزمة بضيق الوقت المتاح لتقصي البدائل المتاحة 
، 2002أنها قبل تفاقم الخسائر بسبب األزمة (أحمد، أو تبني بديل محدد بش ،واتخاذ القرار ،وتقييمها

24.(  
موقف يواجه الفرد أو الجماعة أو  أنهاباألزمة )Booth,1993 يعّرف(  وفي هذا السياق

بسبب  أو توترٌ  وال يمكن مواجهته باألساليب الروتينية المعتادة لديهم، ويكون هناك ضغطٌ  ،المنظمة
على هذا التعريف تركيزه على األزمات الداخلية وٕاهمال ما يمكن أن عاب ويُ  .(p86 )التغيير المفاجئ"

  نطلق عليه األزمات التي تقع في البيئة الخارجية للمنظمة 
  التعريفات التي ركزت على الضغوط وحالة االرتباك والتوتر جراء حدوث األزمة لدى صانع القرار: •

تصيب الفرد، وتخلق  وحاسمةً  حرجةً  لألزمة باعتبارها لحظةً  )2003( ،كتعريف الخضيري
قد يسبب وهذا ، صحيحٍ  صعوبة شديدة في التصرف وتجعله في حيرة بالغة، وغير قادر على اتخاذ قرارٍ 
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ويزيد من درجة المجهول بشأن التطورات التي قد  ،واختالط األسباب بالنتائج ،له قصورًا في المعرفة
   ).116- 115 صتحدث مستقبًال جراء تلك األزمة (

 ةوجود عنصر المفاجأ على تعريفاتهم لألزمة في الباحثين اتفقوا معظم أن  نجد سبق ما خالل ومن
 جهة من اوالتصدي له واتخاذ القرار جهة، من المنظمة على يؤثر خلل من تسببه وما األزمة وحدوثها في

  .أخرى
 :اآلتية المالمح تتضمناألزمة  : إن تعريفات من ورد في ضوء ما القول يمكنو 

 .العمل فيسير التوازن فيختل المنظمة، لها تتعرض استثنائيًة طارئةً  حالةً تكون  - 

 المتوقع. والحدوث غير عنصر المفاجأة تتضمن - 

 .واالنهيار النظام بالزوال تهدد - 

 .قصيرة زمنية فترة في قرارات سريعة تتطلب اتخاذ - 

  .من الخطورة والحد واقف،الم على واالنتصار المواجهة، على قادرة واعية إدارية تتطلب قيادة - 
  األخرى:والمفاهيم  ـ األزمة ثانياً 

 ن فإ واضحاً  قد حققت تقدماً  األزمات وٕادارة األزمةالخاصة بدراسة  األدبيات أن  على الرغم من
التمييز بين  أهمية تعودو . األخرىوغيره من المفاهيم  األزمةبين مفهوم  من الخلط ما زال قائماً  قدراً 

هذا التداخل  أن  إلى ، ووضع حدود فاصلة بين تلك المفاهيم،األخرىوغيره من المفاهيم  ةاألزممفهوم 
في  أخط إلىفي تشخيص موقف ما يؤدي في الغالب  فالخطأ، األزمة إدارةعلى طريقة  قد ينعكس سلباً 

  .األزمةلبعض نماذج تلك المفاهيم وعالقتها بمفهوم  مختصرٌ  وفيما يلي عرٌض  ،المعالجات
الذي يسبب حالة ما من الحاالت غير  األساسيالباعث  إلى: يشير مفهوم المشكلة problemشكلة الم •

)  80- 79 ،2003 (عليوة، للتعامل معها وحلها منظمٍ  جهدٍ  إلىالمرغوب فيها والتي تحتاج في الغالب 
) 9 ،2001 (فتحي، بجميع جوانبها األزمةتمثل  ولكنها ال ،األزمةوتمثل المشكلة مرحلة من مراحل 

 تحقيقه إلىيحول بين الفرد والهدف الذي يسعى  مانعٌ  أو المشكلة هي عائقٌ  نَ إ، فآخرٍ  وفي تعريفٍ 
يشكل ضغط الوقت  ال األولى أن  األزمةالمشكلة عن  ما يميز نّ إ) وبهذا المعنى، ف26 ،2001 حمد،أ(

بالمدى  مأيتعلق بعمر المشكلة أكان  سواء  أطولتتسم بمدى زمني  أنهاالعنصر الرئيس فيها، بمعنى 
 واألزمةيمكن التمييز بين المشكلة و  .األزمةوذلك على العكس من حال  ،وتسويتها لهاالزمني المتاح لح

ل المشكلة لفترة زمنية طويلة، تستطيع المنظمة تحم  فقدالمؤسسة،  أومدى قدرة المنظمة  إلى استناداً 
 أوالتي ترتبط بتهديد حال كيان المنظمة وقدرتها على البقاء  األزمةتستطيع تحمل موقف  ال أنهاغير 

 إدارةعلى فريق  أوالذي يفرض على القائمين بالعمل في المنظمة  األمر، األساسيةالقيام بوظائفها 
من الباحثين الفترة الزمنية التي تستطيع  د عددٌ معها. وقد حدّ  والتعاملبداخلها سرعة مواجهتها  األزمات

استمرت  إذابحيث  أيامٍ  بسبعةِ  آخرون، بينما حددها أيامٍ  بثالثةِ  أزمةا المنظمة عند حدوث تتحمله نْ أ
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 (الفهيد،أزمة مشكلة وليس  أمامنكون  نافإن عملها بما يزيد عن تلك المدة دون انهيار  أداءالمنظمة في 
في العمل،  الحدوث كثيرُ  روتينيٌ  شيءٌ  األزمة أنBarto, 1993 ( (ويرى بارتون )14 ،1914

 أحمد،وقد صور  )p3( لها نفس الخاصية األزماتوكذلك  ،وال يمكن تجنبه متوقعٌ  والمشاكل شيءٌ 
فالمشكلة " متصلٍ  في خطٍ  عن تطورٍ  اً تعبير " اوالكارثة باعتباره واألزمةالعالقة بين المشكلة  )2001(

والسيطرة  إدارتهانجاح في كارثة في حالة عدم ال إلىالتي قد تتحول بدورها ، أزمة إلىقد تتحول 
 .)26 "(صعليها

يفوق قدرة المواجهة  "اضطرابٌ  أنهابالبيئية ) تتحدد الكارثة Catastrophe Or Disasterالكارثة ( •
وتعبر الكارثة عن  Alton, 2005, 307)مما يتطلب مساعدة خارجية" ( ،العادية ويؤثر على المجتمع

البالء الشديد إلى  تتدرج من مميزةٍ  بمأساةٍ  هي حدث يرتبط آخرٍ  يفٍ وفي تعر  ،وضخمةٍ  مفاجئةٍ  نكبةٍ 
وقد تمثل الكارثة لحظة انفجار األزمة ولكنها ليست  Gigliotti & Jason, 1991, 3)(التلف والدمار 

وليدة كارثة  هاوبمعنى آخر يمكن النظر إلى األزمة في هذه الحالة باعتبار  ،األزمة بكل مراحلها
لحظة والدة  ُتَعدّ من الكوارث التي  نوعاً تمثل البراكين والزالزل ف ،في باقي المراحلولكنهما ال يتطابقان 

) 9، 2001حدوث أزمة في االتصاالت وأخرى في الكهرباء (فتحي،  :لعدد كبير من األزمات، مثل
 ولذلك يعد مفهوم الكارثة من أكثر المفاهيم ارتباطا بمفهوم األزمة.

راع عن حالة من تصادم اإلرادات والمصالح بين طرفين أو أكثر، ر الص: يعبConflict الصراع  •
 أن ، بالطرف األخر، كما يالحظ أو جزئياً  يسعى فيها كل طرف إلى إلحاق الدمار أو الهزيمة، كلياً 

يتعلق بعمر  أكانحد العوامل التي تميز األزمة عن الصراع هو المدى الزمني لكل منهما، سواء أ
 طويلٍ  زمنيٍ  بمدىً يتسم  العمر الزمني للصراعف، قت الزمني المتاح لحل الصراعالو حجم ب مأ ،الصراع

ربي اإلسرائيلي الذي يعود إلى منتصف عحالة الصراع الكقد يصل إلى ما يزيد عن نصف قرن كامل (
سوية تإلى اآلن تم لم ت: (فمثالً  ،يعد طويالً  لتسوية الصراع حجم الوقت الزمني أن كما  ،القرن العشرين)

يترتب على ذلك اختفاء أو تعرض أطراف الصراع للفناء أو التدمير  ولم ،العربي اإلسرائيليالصراع 
على ارتباط  م الصراع السابق نموذجاً ويقد  ،ما يشهد الصراع تطور العديد من األزماتربّ و ، الكلي)

األزمة تنطوي  أن ة الصراع بنشوء سلسلة من األزمات الدورية في عالقات أطراف الصراع مع مالحظ
الصراعات التي يمكن تعريف األزمة بأنها  سبق اعتمادًا على ماو ، على درجة من درجات الصراع

 (Booth, 1993, 85).بين عناصر عالقة ما وتهدد طبيعة هذه العالقة  أتنش

 ، والواقعةdisputeمفهوم النزاع  :مثل المتداخلة مع األزمة، هناك بعض المفاهيم األخرىو 
incidentوالحادث ، accident  والطوارئemergency .  

       ر النزاع ويعبDispute ٍأزمة نية، ومن ثم ال يعد كل نزاعٍ من تعارض الحقوق القانو  : عن حالة ،
المحاكم  فيإذ تشهد العالقات اإلنسانية والدولية الكثير من النزاعات القانونية التي يتم النظر إليها 
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ن أوغيرها من أجهزة ووسائل فض المنازعات القانونية دون  ،والمحاكم والدولية ،توالمؤسسا ،الوطنية
ن ينفي ذلك في الوقت نفسه تحول بعض النزاعات إلى أترتبط تلك المنازعات بوقوع أزمات، ودون 

  ).80-79، 2003(عليوة،  أزمة.
يؤدي إلى حدوث ولكنه قد  ،ير إلى حدث ما انقضى أثرهش: فيIncidentأما مفهوم الواقعة  

نه اليقود بالضرورة إلى ون توقف النظام بأكمله، ومن ثم فإحد مكونات النظام لبعض الوقت دخلل في أ
  ).80- 79، 2003(عليوة،  نشوء أزمة.

النظام بأكمله، مما قد  في مادياً  : إلى خلل يؤثر تأثيراً Accidentكذلك يشير مفهوم الحادث 
  ).80- 79، 2003حتى اكتمال عمليه إصالحه (عليوة، يترتب عليه توقف النظام بأكمله، 

إلى ظروف غير متوقعة تتطلب التصرف السريع،  :Emergencyيشير مفهوم الطوارئ  وأخيراً  
أقل خطورة من الحاالت التي تحدث فجأة  أنهاوهي أكثر خطورة من المواقف اليومية المتكررة إال 

   (Gigliotti & Jason, 1991, 1) .كالكوارث والنكبات
 ،المشكلة :مثل ،بين مفهوم األزمة وبعض المفاهيم األخرى هناك تداخالً  نّ أويتضح مما سبق 

  :راك الفرق بين هذه المفاهيميفرض أهمية إد وهذاوالكارثة والصراع، 
وفجائية الحدث ومحدودية البدائل، األمر الذي  يتسم بضيق الوقت األزمة تعبر عن موقفٍ  - 

حتى  وجيزةٍ  زمنيةٍ  ن إدارة األزمة بالمدرسة سرعة اتخاذ القرار خالل فترةٍ ل عؤو من المس يستدعي
  يتم احتواء األزمة ومنع تصاعد الحدث.

وقد  ،كثير الحدوث، من الممكن للمدرسة تحملها لفترة طويلة روتينيٍ  ا المشكلة فتعبر عن شيءٍ أمّ  - 
تتضمن مؤشرات تشير  زاحفةً  ةً ويمثل أزم ،ويتسع مداه ،تتطور المشكلة ويتصاعد الحدث تدريجياً 

  إلى بوادر نشوء أزمات مدرسية.
  كما هو الحال في الصراع العربي اإلسرائيلي. طويلٍ  زمنيٍ  ا الصراع فيتسم بمدىً أمّ  - 
وعادة ما  ،مثل الزالزل والبراكين والحروب ومفاجئةً  ،وضخمةً  ،كبيرةً  وأخيرًا فإن الكارثة تمثل نكبةً  - 

 يد من األزمات كأزمة السكن، وأزمة الغذاء.تسفر الكارثة عن ظهور العد

  األزمة:خصائص ـ ثالثاً 
 كما  ؛األزمة موقفًا خطيرًا يواجه اإلدارة ويهدد قدرتها على االستمرار تعد أحداثها تتالحق  أن

وتمتاز  ،تفقده القدرة على التفكير والعمل بصورة دقيقة فقد بسرعة ونتائجها تتراكم على الجهاز اإلداري،
 زمة بمجموعة من الخصائص أهمها:األ

 على التنبؤ القدرة وعدموالتعسر الدائم،  ،ةلألزم السريعة البداية من التأكد عدم نتجي: التأكد عدم - 

 ومداها فاألزمة، ؛التأكد عدم إلى تؤدي التي المصادر من العديد وهناك تشكلها، التي باألحداث

  ث.الحد وقت في هامعرفت يمكن ال أو ،مجهولة تكون ربما ونتائجها
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 األزمة، نتيجة فقده يتم سوف أو مفقود، قيمة ذا ما شيئاً  هناك أن  الواضح نم :مدركة حادة خسائر - 

  .فيها التأثير من الصعب التي المفاجئة واألحداث السلبية، العواقب خفض أو منع هي واالستجابة
تكون غير متوقعة مما يؤدي  هان أل ؛همة لألزمةمعنصر المفاجأة: تعد المفاجأة أحد العناصر ال - 

  .ظهور حالة من االهتمام المفاجئ إلى
  التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها وأسبابها. - 
 ،1998 (عثمان، واإلمكانيات عالية من التحكم في العالقاتستوجب درجة تمواجهة األزمة  - 

111(.  
 ،وتحفز اإلبداع ،عل الصراعوتش ،األزمة مشكلة كبيرة تحرك األذهان أن بتحليل ما سبق نجد 

ومحاولة  ،من خالل دراسة وتحليل األزمة جديدةٍ  وتطرق فضاءات جديدة تمهد السبل إلى مرحلةٍ 
 الخروج منها بأقل الخسائر.

  ـ أسباب األزمة:رابعاً 
، محددٍ  أو عاملٍ  نعزو وقوعها إلى عوامل محددةٍ  بالنظر إلى طبيعة ظاهرة األزمة، اليمكن أنْ 

ينفي ذلك تفاوت  ي في الغالب نتيجة تفاعل عدد من العوامل المتزامنة والمتتالية، دون أنْ ولكنها تأت
األهمية النسبية ألحد العوامل أو بعضها دون األخرى وفقًا لطبيعة األزمة، وبالتالي فإن لألزمة مقدمات 

 عليها وشواهد تشير إلى حدوثها وهذه األسباب من الممكن أن تكون نتيجة لـ: تدل  
والحكم التقديري  ،يمثل اإلدراك مرحلة استيعاب المعلومات التي أمكن الحصول عليها سوء اإلدراك:-1

فإذا ما كان اإلدراك غير سليم فإن ذلك يؤدي إلى عدم سالمة التوجه أو  ،على األمور المعروضة
  فتحدث األزمة.االتجاه، وبالتالي حدوث انفصام بين األداء الحقيقي أو المرغوب والقرار المتخذ، 

حدوث األزمة في جميع المجاالت وينشأ  هو سبب رئيس فيالتفاؤل الخاطئ سوء التقدير والتقويم: -2
  أساسًا من خالل جانبين:

 .والتغلب عليه اآلخرالمغاالة واإلفراط في الثقة الفارغة في النفس: وفي القدرة الذاتية على مواجهة   - أ

 تكون هنا ال تكون األزمة عادية ولكنو واستصغار شأنه،  ،واالستخفاف به اآلخرسوء تقدير قوة    - ب
 .)19، 2001لكل شي (فتحي،  ومحطمةً  مدمرةً  خطيرة

 تمّ أوسواء  ،يقوم المدير أو الرئيس بتوبيخ وتعنيف المرؤوسين الستعراض القوة إذ :استعراض القوة-3
  ألزمة. تؤديس اً له آثار  فإنّ  معاكسٍ  مأ صامتٍ  فعلٍ  مقابلة هذا التوبيخ بردّ 

ويفرض نفسه على اآلخرين ويضع الحلول غير السليمة  اً كان القائد قوي إنْ الجماعي السائد:  الفكر-4
  .)17- 15، 2009ينتج عنها أزمة (الظاهر، سف ،لمشكالت مطروحة

  ومن أسباب سوء اإلدارة: سوء اإلدارة):( الفوضوية غير الرشيدة اإلدارة-5
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الصراعات ، و عدم االهتمام باألزماتو ، د نظام للمعلوماتعدم وجو ، و عدم وجود نظام للتخطيط
 االستبداد اإلداري.و ، دم وجود أنظمة للرقابة والمساءلةعو ، أو بين المديرين اإلدارية بين األقسام

ينشأ  ،حينما تختلف وجهات النظر أو تختلف المصالح واألهداف تعارض المصالح واألهداف:-6
األمر الذي قد يؤدي إلى كوارث وأزمات ومن  ،رين أو بين األقسامأو بين المدي صراع بين األفراد

الشك في و ، ي قيمة المعلومات الخاصة باألزمةالمغاالة ف :يأتيأسباب تعارض المصالح واألهداف ما
األزمة والمعلومات المرتبطة االستهانة بو ، تخفاف باألطراف األخرى في األزمةاالسو ، قيمة المعلومات

  ليل المنطقي العقالني للمعلومات الواردة عن األزمة.عدم التحو ، بها
  سوء الفهم وينتج عن:-7

عدم القدرة على اإللمام بالمعلومات السريعة و ، لومات وٕاشارات اإلنذار عن األزمةقلة المع
خل وتشويش في المعلومات تداو ، عدم القدرة على جمع المعلوماتو ، والمتالحقة والمتغيرة

 ة على ربط المعلومات باألزمة.عدم القدر و ، وتضاربها

على التعامل مع حقائق  تهاأو قدر  وهي أخطاء تعود النعدام رغبة أطراف األزمة األخطاء البشرية:-8
قلة الخبرة في نوعها و ، تدهور الدافعية والمعنويات: اآلتية وترجع األخطاء البشرية لألسباب األزمة،

 العمل واإلهمال. عدم التركيز فيو ، التعب واإلرهاقو ، وسنواتها

أو هو اإلحباط وعدم الرغبة لدى متخذ القرار  ،المشاكل والكوارث هو فقدان األمل في حل  اليأس:-9
، الشعور بالظلمو ، تدهور في األنظمة اإلدارية: اآلتيةفي مواجهة المشاكل ويرجع ذلك ألحد األسباب 

 قمع اإلداري.الو ، عدم معالجة المنظمة لمشاكلهاو ، انخفاض الدخل والراتب

وربما تنعدم الثقة في نظام  ،وهو عدم اإليمان باآلخرين وتنعدم الثقة في بعض الناسانعدام الثقة: - 10
سيادة ظروف عمل  :يأتيرجع عدم الثقة إلى مايفي اإلدارة العليا أو المنظمة، و كامل، كأن تنعدم الثقة 

، خوف من تصرفات النظامالتوجس والو  ،انخفاض الروح المعنوية والدافعيةانخفاض الدخل و و ، سيئة
، عدم كفاءة النظام اإلداريو ، السياسيةالحيل  ىاسترضاء الرؤساء واللجوء إلو ، عدم االهتمام بالعملو 
 االستبداد والديكتاتورية في العمل اإلداري.و 

لسبب في ويرجع ا مشكالت وأزمات أشد خطورًة من األزمة الحقيقية،هو افتعال  األزمات المتعددة:- 11
محاولة كسب أرضية ، و ه والتغطية على األزمات الحقيقيةولة التمويامح :يأتيما ىت إلافتعال األزما

  ).28- 23، 2006انعدام الثقة في اآلخرين (ماهر، ، و اآلخربصورة غير أخالقية على حساب 
ر وموور وفي محاولة أخرى لتحديد أسباب وقوع األزمات داخل المنظمات اإلدارية حدد سيمو     

(Seymour&Moore, 2002) الطمئنان الكبير نحو بعض المخاطرا :يأتي تلك األسباب فيما ،
تجاهل بعض إشارات التنبيه التي قد ، و الفشل في احترام آراء اآلخرين، من منظور خاطئاالنطالق 

صة بعض المنظمات الترى دائمًا حاجة إلنشاء مقاييس خا أن كما  ،تكون مقدمة لنشوء األزمة
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 الحتماالت نشوء األزمات مما يدفعها إلى تجاهل المخاطر الناشئة في الظروف األكثر صعوبة
)p80.(  

تعود  هذه األسبابترى الباحثة أّن  نشوء األزماتل المؤديةومن خالل استعراض األسباب السابقة     
  إلى أمرين هما:

ألسباب السابقة الذكر التي قد وعدم قدرتها على السيطرة والتغلب على ا ،ضعف إدارة المنظمة - 
 األمر الذي يؤدي إلى نشوء األزمة. ،يكون بعضها سببًا ضعيفًا في البداية

عدم قدرة األفراد داخل المنظمة من مدير وعاملين على التعامل الجيد والصحيح مع األسباب  - 
 تهدد كيان المنظمة. قد السابقة، األمر الذي يوجد عددًا من األزمات التي

  ات المدرسية:األزم أسباب نشوءـ خامساً 
هناك مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى نشوء األزمة، بعضها يرجع ألسباب تتعلق بطبيعة 

التكنولوجية ....)، وأسباب  –االدارية  –المدرسة وهي األسباب الداخلية مثل (األسباب التنظيمية 
ثقافية...) ،ومن ثم وبناًء على ذلك  –سياسية  - أخرى خارجة عن نطاق المدرسة (أسباب اقتصادية 
  :مجموعتين من األسباب على النحو اآلتييمكن تقسسيم أسباب حدوث األزمات المدرسية إلى 

  أسباب ناتجة عن المدرسة والعاملين فيها وتتمثل فيما يأتي: . األسباب الداخلية:1
ب تحقيقها، وعدم يترتب على ذلك عدم وضوح األولويات المطلو  عدم وضوح أهداف المدرسة: -

موضوعية األداء، وعدم معرفة العاملين لألدوار المطلوبة منهم، وعدم وضع خطط لمواجهة 
 تحديات المستقبل، والتباطؤ في التعامل مع األزمات بمجرد ظهورها.

 وما ينتج عنه من اتخاذ قرارات غير سليمة. ضعف نظام المعلومات: -

ليه من انهيار نظام االتصال داخل المدرسة، والنزاع وما يترتب ع صراع المصالح بين العاملين: -
- 213، 2005الهدام أي التنافس السلبي الذي يؤدي بدوره إلى مجموعة من األزمات (حواش، 

218.(  
التي تشير إلى إمكانية حدوث األزمة مثل شكاوى أولياء األمور  تجاهل إشارات اإلنذار المبكر: -

  ).28- 27، 2002أو جوانب قصور بشكل عام (أحمد،  ،التي يمكن أن تكون مؤشرًا لوجود فشل
األمر الذي  عدم االهتمام بالتنمية البشرية وتوسيع ونقل الخبرات وتحفيز العاملين على االبداع: -

يؤدي إلى ضغف العالقات االنسانية بين العاملين، وعدم الترحيب باآلراء الجديدة والحلول 
إلى الشعور باالحباط وضعف والء العاملين للمدرسة المبتكرة للمشاكل والصعوبات، مما يؤدي 

  ).262- 261، 2003(بن عبد اهللا، 
مثل اسخدام الرقابة الصارمة وعدم العدالة في التحفيز، وما يترتب  القيادة اإلدارية المستبدة: -

 على ذلك من عدم قدرة المديرين على تحمل المسؤولية وعدم الثقة بالمدّرسين.
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ترتب على ذلك من عدم اعتراف المدرسين بأخطائهم، وتغليب المصلحة وماي الخوف الوظيفي: -
 الخاصة على المصلحة العامة.

أي وجود عيوب في نظم الرقابة واالتصال والمعلومات مما يؤدي إلى نشوء  عدم الرقابة الدورية: -
  ).99، 2006األزمة (اليحيوي، 

 ،ي الذي يخدم األنظمة التعليميةالمتمثل في ضعف النظام االقتصاد نقص االمكانات المادية: -
وبالتالي  ،وعدم قدرته على تلبية الحاجات المطلوبة منه من نقص في األبنية التعليمية ،وفقره

ممايؤدي إلى نقص في المكتبات والصفوف والمقاعد التي يجلس  ؛نقص في نسب االستيعاب
  ).23-22، 2005عليها الطلبة نفسها (العسيلي وعبد اهللا، 

وبالتالي اليمكن التحكم  ،هي أسباب خارجة عن قدرات اإلنسان خارجة عن إرادة المدرسة: . أسباب2
  فيها وال التنبؤ بحدوثها مثل:

الزالزل والبراكين واألعاصير والتقلبات الجوية الحادة وغيرها من الكوارث الطبيعية التي يصعب  -
 التكهن بها والتحكم في أبعادها.

 .اندالع حريق مفاجئ بالمدرسة -

 حالة وفاة مفاجئة ألحد األفراد داخل المدرسة.  -

 ).170-169، 2002وهيبة، و اعتداءات مفاجئة من خارج المدرسة (المهدي 

  رها:مراحل نشوء األزمة وتطو  سادسًا.
تكتسب من خاللها خصائص محددة، تعرف المرحلة األولى  تمر األزمة في تطورها بمراحل أربع،

وفيما يلي ، ثم األزمة المزمنة وأخيرًا مرحلة تسوية األزمة وٕازالة آثارها األزمة،والثانية والدة  بالتحذيرية،
 عرض مختصر للمراحل األربع وخصائصها:

ولذلك يطلق  عادة يسبق وقوع األزمة عدد من المؤشرات،في ال :مرحلة بوادر األزمةالمرحلة األولى: ـ 
أو مرحلة اإلنذار، أو مرحلة اكتشاف إشارات  على تلك المرحلة من تطور األزمة بالمرحلة التحذيرية،

 أنها إالّ  تلك المرحلة تسبق تبلور األزمة، أن وعلى الرغم من  ).33- 24 ،2002 ،توفيق( إنذار األزمة
بقدر ما ينجح  فبقدر وجود أجهزة وآليات لإلنذار المبكر بوجود أزمة، التقل أهمية عن المراحل الالحقة،

 ،2002 (أحمد، وتقليل آثارها السلبية عند الحد األدنى ها،زمة في التعامل معدارة األجهاز أو فريق إ
 ) وتشبه تلك المرحلة عميلة التشخيص المبكر للمرض.39

وتشير تلك المرحلة إلى لحظة الظهور المادي لألزمة نتيجة الفشل في  ميالد األزمة: المرحلة الثانية:ـ 
 نتيجة االستهانة بتلك المؤشرات وسوء تقديرها، أو ،األولى القضاء عليها خالل مرحلة ظهور مؤشراتها

أو بسبب عدم القدرة على إدارتها والتعامل معها ألسباب تتعلق بفعالية فريق إدارة األزمة أو إمكاناته 
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 ورغم ذلك تظل اإلدارة الفعالة لألزمة في تلك المرحلة أفضل بكثير من تأجيلها لمراحل تالية المادية،
  .)40 ،2002 (نصر،

وتتطور تلك المرحلة نتيجة تفاعل األزمة مع المحفزات الذاتية  المرحلة الثالثة: األزمة المزمنة:ـ 
كما يزداد  وتزداد درجة حدتها وتعقدها، السيطرة عليها، تصعب م ن ثَ ومِ  والخارجية التي تقوم بتغذيتها،

ة عن ضيق األفق، واستبداد صاحب خاصة في حالة سوء اإلدارة الناتج حجم التكلفة الناتجة عنها،
وفي هذه المرحلة اليمكن إنكار وجود األزمة بسبب ما تخلفه من ضغوط  ،)40 ،2002 (نصر، القرار

  شديدة وتكلفة واضحة.
تبدأ األزمة خالل تلك المرحلة في االنحسار والتقلص، تحت تأثير  تسوية األزمة: المرحلة الرابعة:ـ 

  .)33ص ،2002 ،توفيق ،40ص ،2002 (نصر، اعيةعملية اإلدارة المخططة والو 
على سبيل ف ،التقسيم الوحيد ه ال يعد أن  على الرغم من منطقية التقسيم السابق لمراحل تطور األزمة إالّ و 

يشمل  تصورًا ثالثيًا لمراحل تطور األزمة من وجهة نظر المديرين، Lagadecالمثال طرح "الغاديك" 
  وأخيرًا مرحلة العطل والخراب. لة الفوضى،والجزر، ومرح مرحلة المدّ 

  

ما سبق يمكن تلخيص مراحل نشوء وتطور األزمة في ثالث مراحل هي: مرحلة  النظر إلىوب
من خالل  هاوتعمل على تالفي حدوث ،ماقبل األزمة التي تتعلق بالتدابير الوقائية التي تتخذها المنظمة

تتضمن التدابير  التياألزمة  حدوث، ومرحلة لها دادوكذلك االستع ،اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر
 والحد منها، الناجمة عنها الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من النتائج الجيدة من خالل احتواء األضرار

إلعادة التكيف مع ما تمخضت عنه األزمة من  الالزمةومرحلة ما بعد األزمة التي تتضمن كل التدابير 
  اط والتعلم واالستفادة.نتائج من خالل استعادة النش

 إذمقارنًة بباقي المراحل، وتعتقد الباحثة أّن مرحلة ما قبل األزمة هي المرحلة األهم واألخطر 
 عدم تالفي تلك اإلشارات في مراحلها المبكرة هو سبٌب رئيٌس في تحول األزمة إلى كارثة قد يصعب  أن

  السيطرة عليها.
  مناهج تشخيص األزمة: سابعًا.

ومن دون التشخيص يعد التعامل  تشخيص السليم لألزمات المفتاح الرئيس للتعامل معها،يعد ال
دراك أمام من معها ارتجاًال، وأساس التشخيص هو وفرة المعلومات والبيانات والممارسة والخبرة، واإل

  :يأتيومن مناهج التشخيص ما يتولى التشخيص،
ى تشخيص األزمة وفقًا للمرحلة التي وصلت إليها، يقوم هذا المنهج عل المنهج الوصفي التحليلي: -

والنتائج التي أفرزتها، وينتهي  ومالمحها العامة، وكما هي عليه اآلن من حيث تحديد مظاهرها،
  بتوصيف األزمة وعرض أبعادها، وجوانبها التي وصلت إليها.
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 أنهاو  ة ال تنشا فجأة،األزم أن ينطلق هذا المنهج من مبدأ  المنهج التاريخي لتشخيص األزمات: -
ولكنها نتيجة تفاعل أسباب وعوامل نشأت قبل ظهورها تاريخيًا، وللتعامل مع  ،ليست وليدة اللحظة

  لتعرف كيفية تطورها. كافةً  أبعادهباألزمة يجب دراسة الماضي 
ا، وتفاعلت هي وليدة البيئة التي نشأت فيه أزمة ةأي أن ينطلق هذا المنهج من مبدأ  المنهج البيئي: -

أزمة بتحليل  ةنتاج البيئة التي تكونت فيها وأحاطت بها، ويقوم هذا المنهج عند تشخيص أي أنهاو  ،معها
  القوى البيئية المؤثرة في صنعها.

حالة  أنهايعتمد على دراسة كل أزمة على حدة باعتبار منهج دراسة الحالة لتشخيص األزمات:  -
 ؛تتماثل تماثًال تاماً  ه ال يمكن أبدا أنْ  أنّ غم تشابه بعض األزمات إالّ فر  مستقلة لها طبيعة وخصوصية،

  .خاصةً  حالةً  فاختالف الزمان والمكان والموضوع يجعل من كل أزمةٍ 
يقوم على دراسة األزمات التي تمت في الماضي  منهج الدراسات المقارنة لتشخيص األزمات: -

  .)37- 32 ،2006 المنظمة في الحاضر (ربابعة،ومقارنتها موضوعيًا باألزمات التي تواجهها 
 تقوم بأنْ  األزمات إلدارة المتكامل المنهج ييقتض منهج الدراسات المتكاملة لتشخيص األزمات: -

 تقوم ثم وخارجيًا)،(داخليًا  المحيطة البيئة لها من تتعرض أن المحتمل المخاطر وتقييم بتحديد المنظمة

 الكتشاف مبكر إنذار نظم إنشاء خالل من وفعالية المخاطر بكفاءة تلك مواجهة أو لمنع برامج بعمل

األزمة  ومواجهة األزمات، إلدارة فريق وتشكيل لألزمة، الطوارئ خطط ووضع وقوعها، قبل األزمات
 المشابهة األزمات وقوع لمنع الدروس المستفادة واستخالص وقعت األزمة التي تقييم ثم النشاط، واستئناف

  .)82 ،2000 عفيفي،و  (الحمالوي المستقبل في
هة نظر الباحثة هو المنهج المنهج المتكامل لتشخيص األزمات من وج على ذلك فإنّ  وبناءً 

فهو يصف الحالة ويشخصها  ،يستمد تكامله من استخدامه للمناهج السابقة جميعها إذ، األفضل
  يل مواجهتها.ويعمل على مقارنتها مع األزمات السابقة في سب ،ويتابعها تاريخياً 

 ات.األزمإدارة : الثانيالمحور 

  مفهوم إدارة األزمات: أوًال:
تختلف طبيعة وأشكال األزمات من عصر إلى آخر وفقًا للتطور التاريخي والتكنولوجي ووسائل 

األزمة قديمًا كانت بسيطة وغير معقدة، أما و ة، فأزمة األمس غير أزمة اليوم، االتصال وعوامل البيئ
األمر اختالف نظرة التصدي لها، فبعد أن  تطّلبلذلك  ؛اختلفت طبيعة حدوثها وتزايد تشابكها قداليوم ف

كانت إدارة األزمات إدارة فردية اعتمدت عملية التصدي لها اليوم على قرارات جماعية تقوم على رؤية 
  فكرية متكاملة لفريق متكامل للتعامل معها. 

 بالغة أهمية يمثله من لما وذلك وتطورها المجتمعات تقدم في ةالرئيس األسباب من اإلدارة علم ويعذُ 

 من المجتمعات في المادية والبشرية للموارد األمثل ستثمارواال ،ناحية من المنظمات أهداف تحقيق في
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 فقد والتفرع التخصص من مزيد نحو المنظمات واتجاهها وتنوع البشرية األنشطة لتعدد نظراً أخرى، و  ناحية

  م.واهتماماته حسب تخصصاتهم اإلدارة علم احثونالب تناول
 والجهود من األدوات، مجموعة األزمة باستخدام على للسيطرة طريقة: "أنها )2006( ماهر ويرى

 حتى باألزمة، من الجوانب الخاصة والتعلم واالستفادة األزمات المسببة لها، واحتواء األزمة، للتغلب على

 .)2 ،2006 ،" (ماهريةاألزمات المستقبل تفادي يمكن

عملية اإلعداد والتقدير للمشكالت  أنهاوبالنظر إلى ما سبق تعرف الباحثة إدارة األزمات ب
مجابهتها لكي تعود ومن ثم التخطيط واالستعداد والتحضير ل ،الداخلية والخارجية التي تهدد المنظمة

األزمات عدة مالمح تتميز بها  إلدارة نكما أ قريب منه، إلى ما كانت عليه قبل األزمة أو ىاألمور إل
  وهي:

  .يحدث قد لما للتصدي زمةالسيناريوهات الال وعمل والتوقعات المستقبلية بالتنبؤ يهتم علمٌ  .1
 من مهاراتٍ تفادي يمتلكون بما يستطيعون خاصاً  األزمات إداريين مدربين تدريباً  تتطلب إدارة .2

 .معها جيدال والتعامل خسائرها من التقليل أو ،األزمات

الموقف  على فرة للسيطرةاالمتو  والبشرية واإلمكانات المادية القوى األزمات حشد تطلب إدارةت .3
 .األزموي

 .بشأنها زمةالقرارات الال واتخاذ ،األسلوب العلمي في التعامل معها ستخداما األزمات تتطلب إدارة .4

 لإلفادة منها. روس والعبرالد وأخذ المنظمات، األزمات التي مرت بها من ضرورة االستفادة .5

  ثانيًا: الفرق بين إدارة األزمات، واإلدارة باألزمات:
قد يحدث خلط أو مزج بين أسلوب إدارة األزمات واإلدارة باألزمات؛ لذا وجب التفرقة بين 

  المصطلحين على النحو اآلتي:
  إدارة األزمات:-أ

لمستقبل والحاضر، وتعد إدارة إلى أن إدارة األزمات هي إدارة ا )2003، الخضيري( أشار  
علمية رشيدة تبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية المؤسسة ووقايتها، واالرتقاء بأدائها، 
والمحافظة على سالمة المشتغلين بها، ومعالجة أي قصور يصيب أحد قطاعاتها، أو معالجة أي 

  .)14سبب قد يكون من شأنه إحداث بوادر أزمة مستقبلية (ص
 بالتنبؤ باألزمات المحتملة يهتم أسلوب إداري حديث: "األزمة إدارة أن ) 2002 أضاف (أحمد،و   

 واالستعداد لألزمة، والخارجية المولدة الداخلية البيئية، المتغيرات ورصد االستشعار، طريق عن

 المادية لخسائرا من للحد بكفاءة عالية للتعامل معها اإلعداد أو األزمة، لمنع المتاحة الموارد بجميع

 لألزمة، األسباب المسببة دراسة ثم وبأقل تكلفة، وقت، أسرع في الطبيعي للوضع والعودة والمعنوية
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 الفائدة تعظيم محاولة طرق التعامل معها مستقبًال مع تحسين أو حدوثها، لمنع واستخالص النتائج

  .)33ص( "ألقصى درجة منها الناتجة
  اإلدارة باألزمات:- ب

على افتعال األزمات وٕايجادها وسيلة للتغطية  )1997كما أشار عامر( ارة باألزماتتقوم اإلد
والتمويه على المشكالت القائمة لدى الفرد أو المؤسسة، ويطلق عليها بعض الباحثين األزمة للتحكم 

  .)42(صوالسيطرة على اآلخرين"

ل الفرص التي يمكن أن تنتج ستغالاو استثمارها، و  بنقاط الضعفتم اإلدارة باألزمات ه"ويمكن أن ت
عنها أزمة حقيقية لتحقيق بعض األهداف التي كان يصعب تحقيقها في الظروف العادية" (عثمان، 

 ).19, ص1998

  إدارة األزمات: أهداف :ثالثاً 
 :اآلتية) في النقاط 2005( مكاوي تتلخص أهداف إدارة األزمات كما ذكرها

 .واالستغالل األمثل للموارد باألخطاء والتنبؤ التهديد، درمصا استقراء على العلمية القدرةتوفير  .1

 .عدم تكرارها والعمل على األزمة وحين حدوثها األزمة قبل وٕادارة بتنظيم المعنية األجهزة دور تحديد .2

 والمواجهة. لالستعداد اإلمكانات المادية توفير .3

 الموقف، السيطرة على من وتمكين اإلدارة بالمشكالت، التنبؤ خالل األزمة من لمواجهة االستعداد .4

 .الفعالة االتصال نظم وتوفير األطراف المعنية، جميع ثقة على والمحافظة

 والضعف في نقاط القوة وتحليل األزمة، بؤرة لوقف اتساع وقوعها، عند ةاألزم مع الفوري لتعاملا .5

  ).72 ص( المواجهة
ف أساسي هو السعي باإلمكانيات البشرية ويمكن تلخيص تلك األهداف التي وردت سابقًا بهد

  حدوث أزمات مشابهة لها.و  ،جراءات الوقائية لمنع تكرارهافرة لمعالجة األزمة واتخاذ اإلاوالمادية المتو 
  إدارة األزمات: مراحل :رابعاً 

 عملية إدارة األزمات تمر بخمس مراحل  هناك اتفاق عام بين دراسات إدارة األزمات على أن
مرحلة احتواء و  مرحلة االستعداد والوقاية،و  ،رهي مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبك أساسية،

 ومرحلة التعلم. مرحلة استعادة النشاط،و  األضرار أو الحد منها،

ويقصد بعملية االكتشاف، عملية رصد المرحلة األولى: اكتشاف إشارات اإلنذار (اإلنذار المبكر): 
مبكرًا  قرب حدوث أزمة، ويتم من خالل هذه المرحلة التقاطهاب تتنّبأ وتسجيل وتحليل اإلشارات التي

هناك بعض اإلداريين  ) كما أنً 37-35، 2002 (أحمد، ، وتفسيرها التفسير المناسبيهاوالتعرف عل
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، أو يلتقطونها تعّرفهاأو يفشلون في  ،والعاملين في المنظمة ممن يلتقطون هذه اإلشارات ويتجاهلونها
  تصل األمور إلى حدة األزمة. - وفي كلتا الحالتين -التفسير الخاطئ، فهناويفسرونها 

المنظمات الناجحة حددت ستة عناصر رئيسة الكتشاف  أن  )2000( وعفيفي ويرى الحمالوي
  إشارات اإلنذار المبكر وهي:

تحديد نقاط الضعف بالمنظمة، وهي التي تجعلها مستهدفة ألنواع معينة من األزمات، وكذلك  .1
  تحديد المعايير التي تحدد وجود أو عدم وجود أزمة معينة.

  ستخالص ما يتعلق بنقاط الضعف هذه.مة بشكل دوري، الهمجمع وعرض المعلومات ال .2
  وجود معايير محددة تحدد وجود أزمة من عدمه. .3
  السيطرة على الموقف. .4
  الموقف إلى فرصة. أو تحويل ،أو التلطيف من حدتها إذا وقعت ،الوشيكة التخطيط لتجنب األزمة .5
  ).92صإزالة الخطر تمامًا ( .6

ويجب أن تتم قراءة المعلومات التي ترد إلى المنظمة باستمرار وباهتمام بالغ عن طريق خبراء 
توافر نظم فعالة لإلنذار تتطلب أن يقاط إشارات اإلنذار الت لذا فإنّ ، ومتخصصين في األزمات وٕادارتها

فراد على كيفية البحث عنها في كم المعلومات المتدفقة على فريق وتدريب األ ،المبكر لدى المنظمات
ليتمكن من رصد إشارات اإلنذار المبكر والتعامل مع مسبباتها قبل  ؛إدارة األزمات، وتعقبها، وتحليلها

  حدوث األزمة ومنعها من الحدوث.
ى قيام اإلدارة مدتتمثل في مجموعة العناصر التي تعكس  المرحلة الثانية: االستعداد والوقاية:

التي يمكن التنبؤ بحدوثها، والتخطيط  هاألزمات، وٕاجراء التحضيرات لزمة للوقاية من اباالستعدادات الال
للحاالت التي ال يمكن تجنبها، وذلك للسيطرة على األزمة، والتقليل من حدتها وآثارها إذا وقعت بالرغم 

ونظرًا لآلثار التدميرية  ؛)779 ،2000دقامسة، من الجهود المبذولة لمنعها من الحدوث (األعرجي و 
الهائلة التي تسببها األزمات بسبب نشاطها وعدم القدرة على مواجهتها والتعامل معها على أسس 

زمة ٕاجراء الترتيبات الاله من الضروري أن تقوم المنظمات بتخطيط وتنظيم االستعداد، و علمية، فإنّ 
، وسلبها ممكنٍ  ، وحصر آثارها في أضيق نطاقٍ هاأو منع لمواجهة األزمات التي قد تتعرض لها

 عناصرها الداعمة لها حتى ال تضر بالمجتمع والبيئة.

باستيعاب نتائجها واالعتراف  ويتم احتواء األزمة المرحلة الثالثة: احتواء األضرار أو الحد منها:
ة أفرادها وزيادة انتمائهم ووالئهم بأسبابها، ثم التغلب عليها، ومعالجة إفرازاتها ونتائجها، وحفز مشارك

وكذلك حشد كل القوى من  )(Paige & Starfford, 2002, 60 من إنتاجيتهم يزيدوبالشكل الذي 
أجل اإلصالح، واستنهاض الهمم من أجل المشاركة في احتواء األضرار الناتجة عن األزمة. وال شك 



 

 48 

  الفصـــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــاني  الـأزمة وإدارة األزمات        
  

على المرحلة السابقة التي تم فيها االستعداد كفاءة فعالية هذه المرحلة تعتمد إلى حد كبير  أن في 
 .)33 ،2006 والتحضير (حمدونة،

وهي عبارة عن العمليات التي تقوم بها إدارة المنظمة التي  مرحلة استعادة النشاط: المرحلة الرابعة:
بغرض استعادة توازنها ومقدرتها على ممارسة أعمالها ونشاطاتها  نجحت في احتواء أضرار األزمة،

ودعمًا ماليًا  ،وٕامكانات كبيرة ،عتيادية قبل تعرض المنظمة لألزمة، وذلك يتطلب قدرات فنية وٕاداريةاال
 ،1993 (الحمالوي، وتشمل هذه المرحلة إعداد وتنفيذ برامج قصيرة وطويلة األجل تم اختبارها سابقاً 

52(.  
اسة وتحليل األحداث واستخالص من در  البدّ  المرحلة الخامسة: مرحلة التعلم (االستفادة من األزمة):

 وتهتم هذه الدروس والعبر من تلك األزمة أو من األزمات المشابهة التي يمكن للمنظمة أن تقع فيها،
 ،2006 (حمدونة، التى تم التعامل معها المرحلة ببلورة ووضع الضوابط لمنع تكرار حصول األزمة

33(.  
التي تشمل عملية إدراك المنظمة للمشكالت  تكامل تلك المراحل وبالنظر إلى ما سبق نجد أنّ 

 ،ودراسة أسباب األزمة الستخالص سبل عالجها ومنع حدوثها ية والخارجية التي تهدد وجودها،الداخل
  هو األسلوب األمثل إلدارة األزمات بطريقة فعالة ومجدية. ،ّم تحسين طرق التعامل معها مستقبالً ثَ  نْ ومِ 

  ت:األزما أساليب مواجهة :خامساً 
الهدف من مواجهتها، يتمثل في الحّد من  أن على الرغم من تعدد أشكال األزمات وأنواعها، إّال 

اتخاذ اإلجراءات  م ثَ  نْ التدهور والخسائر، واالستفادة من المواقف المستجدة، في اإلصالح والتطوير ومِ 
 :، أبرزهاعّدة أساليب يجري انتهاج المالئمة لمنع تكرارها. ولتحقيق ذلك

ق التي سبق تجربتها واستخدامها من جانب جميع دول ائهي مجموعة من الطر  األساليب التقليدية: •
العالم عندما تتعرض ألزمة من األزمات، ولهذه الطرق طابعها الخاص الذي يستمد خصوصيته من 

  ا:عرض لكل منه يأتيخصوصية الموقف األزموي الذي يواجه متخذ القرار في إدارة األزمات وفيما 
تستخدمه غالبًا اإلدارات المتسلطة التي ترفض  وهذا األسلوب إنكار األزمة وعدم إعالنها: .1

االعتراف بوجود الخلل، وتسعى إلى عدم إعالنه، منكرة حدوث األزمة. ومن خالل إصرارها على 
  ذلك يمكنها السيطرة على الموقف.

 لمباشر مع األزمة، يهدف إلى تدميرهاتمّثل هذه الطريقة نوعًا من التعامل ا تأجيل ظهور األزمة: .2
  أسبابها. ممن خالل عنف التعامل والمواجهة، سواء مع إفرازاتها أ

د المعلومات الكافية عن القوى الفاعلة قَ هذا األسلوب، حينما تُفتَ  دُ مَ عتَ يُ  تكوين لجان لدراسة األزمة: .3
 لين األساسيين في نشوئهايد الفاعويكون الهدف األساسي من تكوين اللجان هو تحد ،في األزمة

  والمحركين لها، وٕافقادها قوى دفعها.
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بعد االعتراف بوجود األزمة، ُيعَمد إلى االستخفاف بها، واالستهانة  التقليل من شأن األزمة: .4
بتأثيرها ونتائجها بدًال من أن يتم التعامل معها باألسلوب المالئم، الذي يمّكن الكيان اإلداري من 

  .)76-67 ،2005 كردم،استعادة توازنه (
كبت الضغوط الداخلية لألزمة يزيد من قّوتها وآثارها ن إالسماح بظهور الضغوط الداخلية لألزمة:  .5

سة المتعمقة من خالل الدرا ر إلى معالجتهابادَ ولذلك يُ  ،ة، وقد يؤدي إلى انفجارها المدمرالسلبي
ق، فيمكن تعيين مكامن الضعف في لتحديد مصادر تصارع المصالح والحقو  لقوى الضغط الداخلية

  بْنية األزمة، والسعي إلى القضاء عليها. 
 ثالثة ك تُفرع إلى مراحلتعدد مسارات األزمة، يحد من خطرها، ولذل أن في شك  ال تفريع األزمة: .6

 ا المرحلةتشهد أوالها مواجهة عنيفة للقوى الدافعة لألزمة، وتحديدًا لمدى تماسكها. أمّ  :أساسية
ليسهل التعامل مع كل  الثانية فُتحدد خاللها أهداف بديلة لكل اتجاه فرعي من اتجاهات األزمة

في إطار  اب كل تلك االتجاهات ومفاوضتهامنها على ِحدة. وفي المرحلة الثالثة تبدأ عملية استقط
  .)Rock, 2000, 248-264( لةرؤية شام

لى نطاق عمل األزمة لتحديد إ ك بإرسال أشخاص سراً يمهد لذل :عزل القوى الفاعلة في األزمة .7
  .)299 ،2003 (الخضيري،ا وعن مؤيديه ي سببتها، وعزلها عن مركز األزمةالت القوى

االعتراف  من خالل أولى مراحل إدارة األزمة بنجاح إدراكوترى الباحثة أن على مدير المنظمة 
بالتالي يصعب مواجهتها، والطرق السابقة ال تتناسب إنكارها يزيد من تعاظمها و  نّ ألبها وعدم إنكارها، 
  والتقدم التكنولوجي. وديمقراطية القرار، والمشاركة الفاعلة، مع روح العصر،

  األساليب الحديثة: •

األزمات التي  توافق األساليب الحديثة طبيعة التطورات، التي شهدتها الكيانات اإلدارية، والسيما نوعِ     
  يعتها. وتتمثل تلك األساليب في اآلتي:تواجهها وشكلها وطب

  .دود، واستيعاب الضغط المولد لهاوقوامه حصار األزمة في نطاق مح احتواء األزمة: .1
 ،عند تكوينها بسبب تعدد التكتالت ير واضحةلجأ إليه حينما تكون معالم األزمة غيُ  تصعيد األزمة: .2

الذي ينجم عنه تفكك  عارض المصالحتالبّد من تصعيد األزمة حتى تصل إلى مرحلة  وإلضعافها
   تكتالتها.

ه يجب تحديد ذلك  أنّ إالّ  ،من أنجح األساليب غير التقليدية وهو تفريغ األزمة من مضمونها: .3
من  يمكن تفريغ األزمة وبصفة عامة، فتفقد هويتها وقّوتها الدافعة ،المضمون لتفريغها منه

  مسببة لها، أو باالعتراف الجزئي باألزمة، ثم إنكارها.مضمونها إّما بالتحالفات المؤقتة مع القوى ال
وهو من أفضل األساليب للتعامل مع األزمات الضخمة وشديدة القوة التي تنذر  تفتيت األزمة: .4

وتحويل ، كافةً  املة بالقوى المسببة لألزمةويعتمد هذا األسلوب على المعرفة الك ،بأخطار عديدة
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 ي كان موجودًا في إطار التحالفاتالذ ة الحجم، تُفِقدها ضغطهات محدوداألزمة األساسية إلى أزما
  .)66 ،2002 (الشعالن،

التي ال يمكن إيقاف تصاعدها  العنيفة ستخدم هذا األسلوب في األزمةي تحويل مسار األزمة: .5
والخضوع لها، باستيعاب نتائجها،  سارات بديلة أخرى تتيح احتواءهافُيعَمد إلى تحويل مسارها إلى م

 (الظاهر، حسر أضرارها إلى أدنى مستوى ممكني ثم التغلب عليها تغلباً  ،االعتراف بأسبابهاو 
2009، 57-60(.  

أو من الظروف  استخدام هذه االستراتيجيات ينبثق من الفلسفة اإلدارية، أن ترى الباحثة و 
يات التعامل مع األزمات استراتج أن ومدى تأثيرها بالبيئة الداخلية والخارجية، ومع  المحيطة باألزمة،

ستراتيجية للحدث الذي من أجله سوف تستخدم، ومدى مة االءذلك يتوقف على مدى مال أن  كثيرة، إال
 ،ية المستخدمة على مواجهة األزمةومدى قدرة هذه اإلستراتيج استعداد فريق إدارة األزمة، وخبرة الفريق،

على استخدام نوع معين من االستراتيجيات إلدارته أي حدث أزموي اليتوقف  أن كما يجب اإلشارة إلى 
وبما يحقق الكفاءة والفاعلية إلدارة  بل قد تستخدم أكثر من إستراتيجية في وقت واحد، ومعالجته،

 األزمة ليست كلها أمراً  أن لذا فإن استخدام هذه االستراتيجيات يعد من األهمية بمكان السيما و  األزمة،
  ادة من نتائجها بإجراء الدراسات والبحوث.بل يجب االستف سلبيًا،

  متطلبات نجاح إدارة األزمات: :سادساً 
الخطر قادرة على مواجهة األزمة وٕازالة إن عملية مواجهة األزمة تحتاج إلى إدارة علمية وواعية 

زمة، األأي إدارة صنع  "إدارة اإلدارات"لهذا يطلق البعض على مفهوم إدارة األزمات تعبير  الناجم عنها،
وهو صراع يتطلب أن  ،صراع بين عقول والحد من خطورتها، ولهذا فهي أيضاً  ،التغلب عليها وٕارادة

عليه يمكن  وبناءً  ،عهاورسم سيناريوهات التعامل م ،تكون هناك فرق للعقول تتولى التعامل مع األزمة
  :تياآلذكر متطلبات نجاح إدارة األزمات على سبيل المثال ال الحصر على النحو 

إن عميلة االستعداد لمواجهة األزمات تعني تطوير القدرات  :االستعداد الدائم لمواجهة األزمات .1
وتدريب األفراد على  وضع الخطط وٕاجراءات الوقاية منها،و  ،تهاأو مواجهاألزمات العملية لمنع 

  .)60- 58 ،2006 أثناء األزمات (عبودي،في األدوار المختلفة لهم 
فر التنسيق اوذلك من أجل تو  ؛بد من وجود انسجام بين أعضاء فريق إدارة األزمةال :التنسيق الفعال .2

  الفعال فيما بينهم.
من الصعب معالجة األزمات الكبيرة إال من خالل تواجد أعضاء الفريق بشكل  :التواجد المستمر .3

  فريق األزمة.المستمر يؤدي إلى اكتمال أعضاء فالتواجد  ،مستمر في مكان األزمة
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فقد  ،أثناء معالجة األزمةفي في غاية األهمية  تعدّ عملية تفويض السلطة  إنّ  ض السلطة:تفوي .4
تضطر األحداث إلى ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة بشكل سريع ودون االنتظار لحضور الشخص 

 .)24 ،2006 الذي يقع هذا القرار ضمن اختصاصه (عبودي، المسؤول

وتدريب العاملين حول كيفية  ،العمل في مجال إدارة األزمات ضرورة عقد البرامج التدريبية وورش .5
  البحث وٕاشارات اإلنذار وتعقبها واتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع حدوثها.

التأكيد على ضرورة وجود نظام فعال لإلنذار المبكر في المؤسسات من أجل الوقاية من األزمات  .6
  (Mallak & Kurstedt, 1997, 16-20). واالستعداد للتعامل معها لتجنبها في حال وقوعها

 موقف األزمةإن تبسيط اإلجراءات يساعد على التلقائية في التعامل مع  تبسيط اإلجراءات وتسهيلها: .7
حيازة السلطة و  ،سهولة ويسر واختصار الزمن والوقت فإنّ  ومن ثمّ  ،ومعالجته بسرعة وبشكل سليم

 ،على أحداث األزمةساعد على حسن وسرعة السيطرة ت ،والقدرة على استخدامها ،واألدوات والمعدات
وٕافقاده تأثيره ومن ثم  ،الضغط الناجم عنها وٕازالة وامتصاص ،ومنع تفاقمها ،ووقف تصاعدها

  .)147 ،2006 محمد،و  (الهدميخطورته على الكيان اإلداري 
كانت  وسواء ،ميةتحتاج أي أزمة إلى غرفة عمليات إلدارتها إدارة عل غرفة عمليات إدارة األزمات: .8

فر في غرفة اويتعين أن تتو  ،في مكان متحرك بالقرب من األحداث مهذه الغرفة في مكان ثابت أ
  غاية في األهمية وهي: عدة العمليات خصائص

  .أن تكون مؤمنة بشكل كامل - 
 ،األزمة ومزودة بالشاشات التي تعكس تطور أن تكون مجهزة تجهيزًا عاليًا بوسائل االتصال الفعالة - 

 .بسرعة ودقةكافة إلجراء الحسابات بأجهزة الكمبيوتر و 

العمل الذي  فريقوالستيعاب  ،أن تكون مريحة وصالحة من حيث الحجم واالتساع للقيام بالغرض - 
 .)131 ،2006 محمد،و  (الهدمي حركة الفاعلة داخلهاوالسماح بحرية ال سيقوم بمعالجة األزمة

السرعة ف، تغيرات الحاكمة في إدارة األزماتأحد أهم المعنصر الوقت  عدّ يُ  دارك أهمية الوقت:إ .9
والقيام بالعمليات الواجبة ، لبدائل واتخاذ القرارات المناسبةوالتفكير في ا ،مطلوبة الستيعاب األزمة

  .)171 ،2000 (العجمي، واستعادة نشاط المنظمة، الحتواء اإلضرار أو الحد منها
ويقوم المنهج اإلداري العلمي على أربع وظائف  علمية:لاإخضاع التعامل مع األزمة للمنهجية  .10

  أساسية: 
هم في فهو يس ،التخطيط لألزمات من المسّلمات األساسية في المنظمات الناجحة ُيـعدّ  أوًال التخطيط:

التخطيط  أن كما  ،المصاحب لها المفاجأةتالفي عنصر و  ،أو التخفيف من آثارها منع حدوث األزمة
 ،ل لمواجهة األزمة بكفاءة عاليةة األزمات القدرة على إجراء رد فعل منظم وفّعايتيح لفريق إدار 

 وهو ما أكده جبر في  واالستعداد لمواجهة المواقف الطارئة غير المخطط لها التي قد تصاحب األزمة،
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ّين أّن فقد ب ،في إدارة األزمات" النموذج اليابانية مقارنة بين النموذج اإلسالمي و نظر " بعنوان ةدراس
 Stimulate the crisis يقوم على أساس تحفيز األزمةالذي  نظام كانبان إدارة األزمات تتم وفق

اء أكانت هناك أزمة في حالة التأهب جاهزين لعمل ما بوسعهم سو  اً لكي يبقى اإلداريون دائم ؛خلقهاو 
فقد تدرب  المرغوبة، لمواجهة االحتماالت غيرالحيوية ن بالنشاط و هم مفعمو حقيقية أم ال، أي أنّ 

 دقامسة،و األعرجي  أن غير  ،)150 ،1998 (جبر،على تخيل أسوأ أنواع االحتماالت  نالمديرو 
"دراسة ميدانية لمدى توافر عناصر إدارة األزمات  بعنوان عن إدارة األزمات ةفي دراسأوضحا  )2000(

يجسد الواقع غياب التخطيط  أنّ  رى"كبمن وجهة نظر العاملين في الوظائف اإلشرافية في أمانة عمان ال
فال وجود للفكر التنبؤي كما في الشركات اليابانية التي  ،المقلق لدى معظم منظمات العالم العربي

ق العلمية كالسيناريو ائالطر  ةً دممستخو  ،االبتكار والحلول الجذريةتصنع منظومة وقائية معتمدًة على 
وهناسنتناول  .)200(ص التقليل من أخطارها على أقل تقدير يكون هدفها تجاوز األزمة أوو  ،والمحاكاة

   بالذكر أسس عملية التخطيط في إدارة األزمات ومشتمالت الخطة.
  أسس عملية التخطيط في إدارة األزمات: .1

  تبنى عملية التخطيط على عدة أسس أهمها:
مخاطر والتهديدات لل الكامل خالل التحديدوذلك من  ،تحديد وتقييم المخاطر والتهديدات المحتلمة - 

   .)281- 280 ،2004 (مهنا، لتي يمكن أن ترتبط بنشوب األزماتواكافة المختلفة 
وذلك من خالل تشكيل طاقم أو وحدة  اتصال إعالمي فعال مرتبط باألزمة: ضمان وجود نظام - 

وذلك بغرض  ؛واختيار متحدث باسمها للتحدث مع وسائل اإلعالم المختلفة ،اتصاالت األزمة
 رونالد،( يد جهة اإلدالء بالبيانات لضمان عدم تضارب المعلومات التي تنشر عن األزمةتوح

2004، 25(.   
يجب أن يحرص فريق التخطيط على ضمان  :االستفادة من إمكانيات وقدرات القطاعات المختلفة - 

 . لقطاعات المختلفة في عناصر الخطةاالستفادة من مساهمة وٕامكانيات ا

المخاطر و  ،الغرض منها( تشتمل الخطة على مجموعة من المحددات مثل :مشتمالت الخطة. 2
 ،التوجيهات اإلستراتيجيةو  ،شرح مكونات الخطةو  ،المفاهيم المستخدمة في وضع الخطة، و والتهديدات

 .)281-280 ،2004 (مهنا، برامج التدريب على الخطةو 

وتتم عملية تقدير موقف  ،وعهاان نه عند عمل خطة يتم حصر المشكلة مهما كأن خالصة القول 
فرضيات واختيار أكثر الفرضيات توقعًا، وتوضع الخطة لمواجهة هذه المشكلة مع مراعاة الوٕاعداد 

ويتم ذلك قبل التوقيت المنتظر لحدوثها  ،أي تكون خطة قابلة للتنفيذ ،الوسائل واألدوات المتيسرة
  عها.فاالستعداد لمواجهة األزمات يسهل من سرعة التعامل م
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عبر  يقصد به التنسيق والتوافق المتكامل بين الجهود المختلفة التي تبذل إلدارة األزمة، التنظيم: ثانياً 
 والمهام المرتبطة بكل عضو، إليهم األعمال الخاصة بمعالجة األزمات، ةتحديد األعضاء الموكل

وتحديد األدوات والعناصر  وتحديد خطوط السلطة والمسؤولية، والهيئات الخارجية المساندة لألعضاء،
  .)15 ،2003 (عليوة، وأماكن المواجهة والتنفيذ للتغلب على األزمة، الالزمة

ويتطلب التنظيم السليم إلدارة األزمات معرفة إمكانات أعضاء فريق األزمات، والظروف البيئية 
ف من التدخل، المحيطة باألزمة، وشـرح طبيعة المهمة، ووصف العمل نفسه، ونطاق التدخل، والهد

والسلطة المفوضة من خالل اجتماع قائد الفريق بأعضاء فريق األزمات، وعرض الخرائط والصور 
ولضمان التدخل  ،ارتباطها ببعضها أفقيًا ورأسياً  والمخططات إلظهار كيفية تقسيم األنشطة، ومدى

  ).51، 2001دين، (عاب األزمات الكفء في تنظيم األزمات يجب توافر هيكل تنظيمي مكتوب إلدارة
وتتضمن عملية التوجيه استخدام األوامر من قائد فريق األزمات بالقيام بعمل معين أو  التوجيه:ثالثًا 

االمتناع عن عمل معين أو تعديله، لذلك يجب أن يتضمن التوجيـه الخصائص التالية: أن يكون 
كامًال مبينًا العمل المطلوب تأديته ، و للتنفيذ، وواضحًا ال غموض فيهالتوجيـه (األمر) معقوًال وقابًال 

  .)290 ،2007 (مالئكة، ية أم الكيفية، والمكان، والوقتسواٌء أكان من الناحية الكم
تساعد قائد  نهاأل ؛متابعة األزمات ركنًا أساسيًا في نجاح إدارة األزمات عدّ تُ  المتابعة والرقابة:رابعًا 

أو  إيضاح تنفيذ بعض جوانب الخطة في حالة غموضها، فريق األزمات على مساندة الفريق من حيث
والتأكد من كفاية  ،و تشجيعهم لغرض القيام بعمل معينأ أو توضيح طريقة معينة، تبرير عمل معين،

وٕادخال التعديالت المناسبة على الخطة  الوسائل واألدوات المستخدمة في الخطة وحسن توظيفها،
ألحداث وذلك للسيطرة على مسار هذه ا ،لفريق مواجهة األزمة والتأكد من تواجد الهيئات المساندة

  .)56 ،2009 (صقر، واالستفادة منها مستقبالً 
ومنع حدوث األزمات في  ،ويهدف التقويم إلى تحديد أسباب حدوث األزمة م األزمات:بتقو  :خامساً 

بغرض  اعوتحويل األزمات إلى فرص تعلم وتحسين األوض .)17ص ،2006 (اليحيوي، المستقبل
   ،تحسين مقدرة المنظمة على التعامل مع األزمات والتغلب عليها في المستقبل
في  اً كبير  اً للتخطيط دور  أن وترى الباحثة من خالل ما تم عرضه من متطلبات إدارة األزمات 

 العمل علىو  ،لمواجهة األزمات التي قد تحدث فهو يتضمن االستعداد ،الفاعلية إلدارة األزماتزيادة 
  وتحليل األزمات السابقة لالستفادة منها كتجربة سابقة. ،عدة معلومات ونظام جيد لالتصاالتتوفير قا
  نجاح إدارة األزمات: معوقات :سابعاً 

  :إن المعوقات التي قد تعرقل عميلة إدارة األزمة عن تحقيق أهدافها تصنف إلى أربعة أصناف هي
وهي المعوقات التي تتعلق  (Human Nature Obstacles): اإلنسانية: الطبيعة المعوقات-1

  بالطبيعة اإلنسانية لألفراد والثقافة التنظيمية السائدة بالمنظمة ومن هذه المعوقات:
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ما يتجنب األفراد التفكير في عملية التخطيط  فعادةً ، هذا اليمكن أن يحصل لنا أن اإليمان بعبارة  - 
حيطه عالقات مستقرة تت التي يكون عملها روتينيًا نظماوتتردد هذه العبارة عادًة في الم ،ألزمة

  استبعاد حدوثها.يجري بالتالي و وبيئة آمنة 
 القصور في فهم مكامن الخطر. - 

 بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض األفراد مثل سأتعامل مع األزمة عندما تحدث.  - 

 مات سابقةستخدم في التعامل مع أز التعامل مع األزمات وتباينها بالمنهج نفسه الذي ا - 
.(Tummala, 1997,  67) 

تتعلق هذه المعوقات بالجوانب التنظيمية Organizational Obstacle): ( المعوقات التنظيمية:-2
  ومنها ما يلي:

  عدم وجود تحديد واضح للسلطة والمسؤولية في المؤسسة. - 
 الثقافات والخلفيات االجتماعية بين األفراد. فاختال - 

 ق وممارسة السلطات واتخاذ القرارات.صعوبات في عمليات التنسي - 

 ضعف سياسات التأهيل والتدريب في مجال األزمات. - 

 عدم كفاية الصالحيات الممنوحة إلى الجهات المعنية للتعامل مع ظروف األزمات.  - 

 عدم التقدير الكافي لقيام العاملين بالممارسات المهمة. - 

تكون الحاجة ماسة قد ت حرجة حتى في أوقاألنفسهم األشخاص بالمعلومات  احتفاظ بعض - 
 للحصول عليها.

 أثناء انتقالها داخل الجهاز اإلداري وخارجه.في تعرض المعلومات للتحريف والتشويه  - 

 ,Tummala) وضمان مصدر صحتها في ظروف األزمةصعوبة تشخيص دقة المعلومات  - 

1997,  67). 

  ومنها مايلي: :) (Communication Obstaclesمعوقات االتصال:-3

 صعوبات في عملية نقل المعلومات وتبادلها داخل المنظمة وخارجها. - 

 محدودية استخدام أنظمة االتصاالت الحديثة للتصدي لألزمات. - 

العديد من المنظمات التعرف مع من تقوم ف ،عدم استعداد المنظمة للتعامل مع أزمة االتصاالت - 
   (Tummala, 1997,  67). األزمةباالتصال أو ما هي المعلومات التي يمكن نشرها عند وقوع 

  وهي تتلخص في اآلتي: :) (Information Obstacles:المعلوماتمعوقات -4

 ذلك يعني أن يعتقدون إلنهم  الجديدة من اآلخرين؛تمرد بعض األشخاص على قبول األفكار  - 
 االعتراف بعدم كفاءتهم الشخصية.

تي بخبرات ومهارات جديدة لن يستطيعوا سوف تأ أنهاالتكتل ضد األفكار الجديدة لالعتقاد  - 
  التعامل معها.
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وسيئاً لغير  ،ويمثل ذلك مستقبًال مجهوالً عامة ،التغيير سوف يولد تغييرًا آخر أن الخوف من  - 
  األكفاء.

وذلك  ؛استخدام عنصر المفاجأة في التغيير دون أن ُتعرض األفكار الجديدة على األفراد ليناقشوها - 
  .)145 ،1996 (هالل، من التشككتخلق جوًا  نهاأل

 مقاومة الحاجة إلى إدخال تعديالت مهمة على فريق إدارة األزمة أو الهيكل اإلداري للمنظمة. - 

 رفض تلقي معلومات جديدة أو تغذية استرجاعية. - 

  .)(Caponigro, 2000, 87 وعدم الشفافية ،األحداثمحاولة التضليل في النتائج أو  - 

ات الجيدة التي يمكن أن تعطى تطبيقات فعالة في مجال إدارة النقص الخطير في الدارس - 
  األزمات.

األدوات واألساليب اإلدارية غير المالئمة التي يمكن أن تساعد المنظمات في منع األزمات أو  - 
  التعامل معها. 

ولين عن االتصاالت ومتخذي القرار ؤ ن والمسغياب المراجع التي يمكن أن تمد المديري - 
 (Phelps & Chaso, 2000. 327).  دارتهاإ ال األزمات و جفي م الزمةالعلومات بالم

من المعوقات  ُيعدّ وتضيف الباحثة إلى تلك المعوقات نقص اإلمكانيات المادية والبشرية الذي 
قلة الموارد األساسية التي تعوق عملية نجاح إدارة األزمات، ويظهر نقص اإلمكانات البشرية في 

وعدم قدرتها  ،ا المعوقات المادية فتظهر في ضعف القدرة االقتصادية للمنظمةأمّ  ،البشرية أو انعدامها
  األمر الذي يحول دون تقدمها أو تطورها. ،على تلبية الحاجات المطلوبة منها

 ات.األزمإدارة فريق : الثالثالمحور 

مسببة لألزمة ال وتبادل المنافع، أو التشابك واالرتباط بين القوى مصالحالمحور األزمة هم البشر ب
 ،ألعضائهما يجعل تكوين فريق إلدارتها مهمة صعبة تتوخى االختيار الدقيق وهذا ، وتلك المقاومة لها

من خالل انتقاء أولئك الذين يستوفون المواصفات المطلوبة،  ذلك يويأت ،واإلشراف عليهم وتوجيههم
وقد يكون اختيارهم من خالل االحتكاك  ،حْسن تصرفهم في المواقف المختلفةومراقبة سلوكهم، وتأكيد 

  أثبتت صالحيتهم للعمل ضمن فريق إدارة األزمات. أثناء أحداث أزمة سابقةفي العفوي 
 دائمة وبصورة تامة بعناية اختيارهم يتم األفراد من مجموعة :هأن وُيعّرف فريق إدارة األزمات ب

 هي استشعار مهمتهم وتكون األزمة، مع ملللتعا تؤهلهم خبرات أو إمكانيات ذوي ويكونون أومؤقتة،

 العام الرأي وردود أفعال األزمة آثار وتتبع ومواجهة المتوقعة، األزمات لمواجهة والتخطيط اإلنذار إشارات

 ,Nudell, Mayer & Antokol) األزمة من المستفادة الدروس استخالص اً وأخير  ،المعنية والجهات

Norman, 2003, 50)  
  .ر والتفصيل هنا خصائص فريق إدارة األزماتوسنتناول بالذك
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  إدارة األزمات: خصائص فريق.
وظهور ، لمعالجتهاعن اختفاء القرارات الفردية  ب األزمات وتعددها واتساع آثارهاأسفر تشع

  يتميز بمجموعة من الخصائص من أهمها: بإدارتها الحاجة إلى فريق مختص
يًا على مواجهة معظم المواقف المحتملة على اختالفها، أن يكون أفراد الفريق مدربين تدريبًا عال .1

والبد من االستفادة تدريبيًا من الدول المتقدمة في هذا المجال كالواليات المتحدة، وبعض الدول 
 ،2002 (الشعالن، سجلت لها مواقف ناجحة مع األزماتو  ،األوروبية التي اهتمت بهذا الجانب

141.(  
ننة أو ثابتة، بل يجب أن يواجهوا الموقف بحرية حسب تداعياته أال يحكم أداؤهم إجراءات مق .2

  وظروف األزمة التي يواجهونها.
في موقع  بها لمواجهة األزمة الفريق قيام الفريق بإطالع قائده على اإلنجازات واألعمال التي يقوم .3

مهمته، من التنسيق بين الفرق المختلفة كل حسب  قائد الفريق العمل أوًال بأول، حتى يتمكن
  ولمراعاة مستجدات الموقف.

متفرغين فقط ألعمال هذا الفريق، بل من  فريق إدارة األزماتليس من الضروري أن يكون أعضاء  .4
يتم  وعند األزمة ،تمين إلى منظمات حكومية أو أهلية في وظائفهم العاديةالطبيعي أن يكونوا من

 ,Motomura, et. al, 2003)ثت بالفعلالتي حد استدعاؤهم ليقوموا بأدوارهم حسب طبيعة األزمة

p80)  
 تنوع تخصصات الفريق وتعددها، مع مراعاة القدرة على التعاون المشترك والعمل الجماعي.  .5

أثناء في ادية تالفيًا ألي خطأ أو مشكلة بين فريق األزمة والمستويات القي التنسيق واالتصال الفعال .6
وما تتيحه من إمكانيات خاصة (الهواتف النقالة،  االتصالتكنولوجيا  أن في وال شك  ،مواجهتها

كثيرًا من المشكالت التي كانت تعوق االتصاالت بين أعضاء فريق  تْ َذلل) قد …البريد اإللكتروني 
  وبينه وبين القيادات العليا من جهة ثانية. ،من جهة األزمة

ؤهله للقيادة، وتحمل المسؤولية، اختيار قائد للفريق تتوافر فيه مواصفات شخصية وموضوعية، ت .7
ومْنحه صالحيات واسعة تمّكنه من  ،والقدرة على اتخاذ القرار، والتعاون مع المستويات القيادية

ولكن يفضل أن تحدد تلك الصالحيات تنظيميًا  ،أثناء األزمةفي التحرك السريع، واتخاذ القرار 
ل أن ُيَعين نا ،وٕاداريًا وفق المراحل المختلفة لتطور األزمة أثناء في ئبان له لموجهة األزمة ويفض

  .)95 ،2009 ،(الظاهر تغيبه
في فريق إدارة األزمات  فران تتو أة يجب يأهم خاص أن وبالنظر إلى ما سبق يمكن أن نستخلص 

لتي أخيرًا وجود الشفافية او  ،فر القدرة على العمل بشكل جماعياوتو  على اإلبداع واالبتكار، هي قدرته
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تحقيق الهدف الذي من  تتيح لههممن التواصل مع أنفسهم ومع اآلخرين بطريقة  الفريقأعضاء تمكن
  أجله وجد فريق إدارة األزمات.

 ات.األزمالمعلومات ودورها في إدارة : الرابعالمحور 

 المعلومات الدقيقة تُ  إن لن  فمن دون وجود هذه المعلومات ،من أهم متطلبات إدارة األزمات عد
العنصر األساسي في مختلف  أنهاكما  ،يتمكن فريق إدارة األزمات من مواجهة اآلثار السلبية لها

ه في ئفاعلية المدير وأدا فيوتؤثر  ،ولها أهمية كبيرة في علمية االتصال ،األنشطة التي تمارسها اإلدارة
ما يجب أن يتم ضمان وٕانّ  ،يق ذلكمعلومات ال يكفي وحده لتحقوجود هذه ال نّ أل ؛ةتسيير مهامه اإلداريّ 

 ،فوصول المعلومات الخاطئة ،حصول األطراف المعنية على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب
، وُتعرف المعلومات نتشارها بصورة أوسعوا يؤدي إلى تزايد شدة األزمة أو غير المكتملة لفريق األزمة

(الخطيب  "فادة منهاواإل ،ها بشكل يسمح باستخدامهاوتنظيم ،عبارة عن بيانات تم تصنيفها" :أنهاب
وسنتناول في  .ستخدمهايتؤثر في ردود أفعال وسلوك من  وبالتالي فالمعلومات)، 69، 2009ن، اوزيف

  .زمة إلدارة األزماتلالالمعلومات ا خصائصو  هذا المحور أهمية المعلومات في إدارة األزمات،
  ألزمات:إدارة اأهمية المعلومات في  أوًال:

 ؛وعدم دقتهاأ اغياب المعلومات أو نقصه على أنّ  لعصورتؤكد التجربة اإلنسانية بمختلف ا
والتي تؤدي إلى الفشل والهزيمة  ،كانت دائما العامل المباشر واألساسي في اتخاذ القرارات غير السليمة

مات تشكل عالمًا عند إدارة أي من الصراعات، وفي عالم اليوم الذي بات يطلق عليه عصر المعلو 
: الضحيان ويرى ،وصعود مكانتها ،وتطوراتها ،كافةمظاهر الحياة ارت تتحكم بقائمًا بذاته بعد أن ص

 ال فالمدير االشتعال، من المزيد إلى أو األمان بر األزمة إلى يوصل الذي الوقود هي المعلومات أن ب"
 الحرج الوقت في المناسب القرار يتخذ تىح األزمات لتطورات الصحيحة الحديثة المعلومات من له بدّ 

 داخل وسرعته اإلداري االتصال كيفية على األساس في يعتمد المعلومات صدقو  ."األزمة أثناءفي 
 األزمة، لحل وسليمة صحيحة قرارات إلى يؤدي ال قد نقلها بطء مع المعلومات صدق ن أل ؛المنظمة

 صدقها من التأكد المدير يستطيع ولن ،األساسية هامصادر  صدق على يعتمد المعلومات صدق أن  كما
 حتى ،الواقع في هي كما األحداث وتصوير المعلومة، نقل في صادقين وعاملين وكالء معه يكن لم ما

  ).99، 2000المناسب (الضحيان،  الوقت في المناسب القرار اتخاذ اإلداري يستطيع
من  )2004كما حدده مهنا( المعلوماتتأخذه  وفي إدارة األزمات تبرز أهمية الدور الحيوي الذي

  :اآلتيخالل 
أو عند  ،أو عدم دقة تقييمها وتقديرها ،قصور المعلومات المفاجأة تحدث في حالفتجنب المفاجأة:  - 

 عدم رفعها في التوقيت المناسب إلى متخذ القرار.
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 أن  يضًا أحد سمات األزمة، إالّ هو أوفير الوقت الكافي التخاذ القرار عدم ت ن إسرعة اتخاذ القرار:  - 
طة عناصر صناع أو متخذي القرار في التوقيت اية استخدامها بوسن االمعلومات القّيمة وٕامك توافر

متخذي ضيق الوقت أمام و  تسهم إلى حد بعيد في تجاوز التداعيات السلبية لهذا العامل، ؛المناسب
نتيجة قصور المعلومات التي يمكن  ؛الموقفكون أحد أسبابه األساسية غموض ما ي عادةً  القرار

 االستفادة منها في تفهم أبعاد األزمة وتقدير الموقف.

استمرار تدفق المعلومات المدققة خالل مراحل إدارة األزمة يعد  ن إزيادة المرونة في اتخاذ القرار:  - 
و اتخاذ قرارات جديدة تتوافق أ ،وٕادخال التعديالت عليه ،عامًال رئيسيًا في سرعة اتخاذ القرار المناسب

ومتطلبات االستجابة لواقع تصاعد األحداث والمتغيرات التي تطرأ في سياق األزمة والبيئة المحيطة 
 بها.

والحصول على أقصى مردود ايجابي من استخدامها في  ،تحقيق أفضل استثمار لإلمكانيات المتاحة - 
 مواجهة األزمة.

 ل مرحلة تصعيد األزمة.التحكم في البدائل المتاحة خال - 

زيادة القدرة على التحكم في ضبط إيقاع التصاعد باألحداث في األزمة وتحقيق التنسيق في العمل  - 
 بين أطقم إدارة األزمة وعناصر التنفيذ.

ودراستها الستخالص الدروس المستفادة واستخدامها في  ،تجميع المعلومات الخاصة بمراحل األزمة - 
  ).29- 290( لمشابهة مستقبالً مواجهة األزمات ا

وبالنظر إلى ماسبق نجد أن أهمية المعلومات مهمًا في إدارة األزمات تتلخص باآلتي: 
االستجابة السريعة والمرنة لألحداث والمفاجآت في موقف األزمة، و التغلب على عامل ضيق الوقت 

األزمة بأقل الخسائر، وترشيد ،والخطر، ونقص المعلومات حتى ال تنفجر األزمة، والسيطرة على موقف 
  وتنسيق ما يبذل من جهود في التعامل مع األزمة، وضمان صحة اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

  دارة األزمات:خصائص المعلومات الالزمة إل :ثانياً 
 ألي ورئيسياً  جديداً  مورداً  الحالي عصرنا في أصبحت المعلومات أن  في شك أي هناك يعد لم

 بشرية موارد الواقع في هي المعلوماتو  ،ملكيتها أو حجمها أو نشاطها طبيعة عن النظر بغض ةمنظم
  .مادية موارد أو

  :اآلتي النحو على المعلومات في والتحيز لألخطاء الرئيسة المصادر تحديد ويمكن

نات، للبيا دقيقة غير مصادر على االعتمادو البيانات،  جمع أو القياس في سليمة غير قائطر  استخدام
 البيانات في تحريفوالللبيانات،  التخزين أو الحفظ أثناءفي  أخطاءدقيقة،  تحليل أساليب استخدام عدمو 

 Crisis Management and Response )ةمعين أغراض تحقيق إلى تهدف معلومات إلى للوصول

for Schools,2001,p9).  
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  :اآلتي تباعا خالل من لمعلوماتا في والتحيز الخطأ عن الناتجة المشكالت من التقليل ويمكن

 استخدامو ، ةودقيق منها موثوق للبيانات مصادر على االعتمادو ، البيانات جمع في دقيقة وسائل استخدام
 وتحليل وتسجيل جمع على القائمين تدريبو والحفظ،  التسجيل أخطاء الكتشاف للمراجعة ةدقيق نظم

 Crisis Management )ومعالجتها استعمالها يبأسال على للمعلومات المستخدمين تدريبالبيانات، 

and Response for Schools,2001,p9).  

 ومالئمتها؛ الزمني وتوقيتها دقتها درجة من تستمد إّنما المعلومات قيمة وبتحليل ما سبق نجد أنّ 
 تخاذال لديهم المتوافرة المعلومات كفاية عدم من يشكون المديرين من كثيراً  ذلك أنّ  ،وكميتها أيضاً 

  العالية. بالدقة يتسم منها المتوافر كان ولو حتى المناسب القرار
 ات.األزمالة ودورها في إدارة االتصاالت الفعّ : الخامسالمحور 

 ،بين قائد فريق األزمات يقصد بها نقل وتبادل المعلومات واألفكار والتعليمات المتعلقة باألزمة
باستخدام قنوات االتصال الرسمية، وغير الرسمية من أجل  ،والهيئات المساندة للفريق ،وأعضاء الفريق

من المعلومات في الوقت المناسب لمتخذ القرار للتغلب على األزمة  ينإيصال الكم والنوع المناسب
  مية االتصاالت في إدارة األزمات.)، وسنتناول في هذا المحور أه26، 2002، توفيق(
  إدارة األزمات:في  االتصاالتأهمية  ـ

وكلما نجحت اتصاالت فريق األزمة  األزمة، عنصر االتصاالت دورًا حيويًا في عملية إدارة أخذي
أمكن اتخاذ القرار السليم  ،في تجميع أكبر كم من المعلومات الدقيقة والصحيحة عن األزمة وتحليلها

في منظمة وٕاجماًال يجب أن تشمل محاور االتصال داخل ال ،)91 ،2004 (عباس، معالجتهاللبدء في 
االتصاالت داخل و  هي االتصاالت الداخلية على مستوى المنظمة، ،أثناء األزمة أربعة محاور أساسية

وأخيرًا االتصال مع الجمهور العام المعني  ،االتصاالت مع وسائل اإلعالم الخارجيةو  فريق إدارة األزمة،
  .Lagadec, 1993, p14)( باألزمة

تؤدي إلى  أنهافي ) 2007كما يحددها مالئكة(اخل المنظمة وبالنتيجة تكمن أهمية االتصال د
االتصال الكفء  أن  وخاصةً  ،منظمةحيدها من أجل تحقيق أهداف التكامل المهام والنشاطات وتو 

 ال يعمل على:والفعّ 

  تأسيس األهداف وتوحيدها. .1
 وضع الخطط وتوضيح خطوات تنفيذها. .2

واستخدامها استخدامًا أكثر فعالية  ،اقي الموارد المختلفةوب ،تنظيم الموارد البشرية والقوى العاملة .3
 وكفاية.

 تقييم العاملين وتطويرهم واختيار األنسب منهم للمهام المختلفة. .4

 وٕاعداد بيئة عمل تشجع على البذل والعطاء والتعاون. ،توجيه العاملين وحثهم على العمل .5
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 مراجعة األداء ورقابة النشاطات وتقييمها وضبطها. .6

 اصل مع العمالء والمستفيدين وبناء عالقات جيدة وفاعلة.التو  .7

 ،وتغيرات مالية ،وتوجهات ،وأنظمة ،متابعة تطورات البيئة الخارجية مع ما تحتويه من ثقافة .8
  ).290ص( وسياسية ،واقتصادية

جتمع وهنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة التواصل مع الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء األمور والم     
البّد من نشر المعلومات و  المحلي للحصول على المعلومات في أثناء حدوث األزمات، وقبلها وبعدها،

مما يساعد على استعادة التوازن والهدوء بعد حدوث األزمات،  ؛في الوقت المناسب في أثناء األزمات
ي متغيرات فجائية، فكلما كانت المعلومات متاحة بدقة وموضوعية، تمكن صاحب القرار من مواجهة أ

غير المتوقعة إلى أمر متوقع الحدوث، ومن المعلومات يمكن تحويل العوامل  ومن خالل وسائل جمع
  ثم وضعه تحت السيطرة.

األزمة حالة مفاجئة تهدد كيان  أن من استعراض اإلطار النظري السابق يتبين  خاتمة الفصل:
والتقدير كانت أكثر  ،والتخطيط ،والتحضير ،إلعدادما كانت المنظمة على قدر من اولكن كلّ  ،المنظمة

  .مفهومها وأسباب نشوئها وأنواعهاتعرف و  على تجاوز األزمة، مقدرةً 
ولكنها وليدة  ،تهاااألزمات ليست وليدة ذ أن مات ويتضح أيضًا من دراسة أسباب نشوء األز 

حدوث األزمات يعد أمرًا  أن كما  ،لعوامل المناخية المؤيدة لنشوئهاوا ،واألسباب ،مجموعة من البواعث
يتطلب االستعداد الجيد لمواجهة األنواع المختلفة لألزمات لرصد بداياتها المبكرة قبل أن وهذا  ،حتمياً 

   يصبح الوضع السيئ أكثر سوءًا.
اإلجراءات التي قد  ن أل ؛مناهج التعامل معهاو  قد حدد اإلطار النظري متطلبات إدارة األزمةو 
 يجب أن التعامل مع األزمات أن  ويتبَين، ع أخرىتعامل مع أزمات قد التصلح للتعامل متصلح لل

مراجعة اإلطار  وهكذا فإنّ  رفض العشوائية واالرتجالية كليًا، ضرورة بمعنى ،يخضع للمنهجية العلمية
هم صحيح وفي تكوين ف ،في مواجهة األزمات األزمة يفيد المخططين العاملين النظري التطوري لمفهوم

  من جهٍة أخرى. وفي تطوير خطط إدارة األزمات من جهة، زمةلمصطلحات األ



  نتانتانتلنتلنتنتانتامناخھغخھلنتنانتانت

  

  الفصل الثالثالفصل الثالث

ة في مدارس ة في مدارس ا�زمات المدرسيّ ا�زمات المدرسيّ 

التعليم الثانوي العام في الجمھورية التعليم الثانوي العام في الجمھورية 

قبل ا�زمة قبل ا�زمة   العربية السوريةالعربية السورية

(دراسة (دراسة   وفي أثنائھاوفي أثنائھا  السوريةالسورية

  نظرية)نظرية)
  ةالمحور األول: إدارة األزمات المدرسيّ 

  .ةات المدرسيّ مفهوم األزم ـأوالً 
  .ةات المدرسيّ األزمإدارة مفهوم  ـثانياً 

  .ةات المدرسيّ األزمإدارة  ثالثاًـ أهمية
  .ةة المدرسيّ األزم دور مدير المدرسة في التعامل معرابعاًـ 

ات األزم المهارات الواجب توافرها في مدير فريق إدارةخامساًـ 
  .ةالمدرسيّ 
  .المدرسية اتاألزم اتخاذ القرارات فيـ  سادساً 
  .خصائص قرار األزمات المدرسّيةـ  سابعاً 
اتخاذ قرارات األزمة والمتعلقة بمدير  فيالعوامل المؤثرة  ـثامناً 

  المدرسة.
  المالئمة في إدارة األزمات المدرسّية. اتأساليب اتخاذ القرار تاسعاًـ 
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: أزمات مرحلة التعليم الثانوي العام في الجمهورية الثانيالمحور 
  :(دراسة نظرية) وفي أثنائها ة السورية قبل األزمة السوريةالعربي

  مقدمة.ـ 
  .تعلقة بالطلبةم اتأزم ـأوالً 
  .بالمدرسينتعلقة م اتأزم ـثانياً 

  .باإلدارة المدرسيةتعلقة م اتأزمثالثاًـ 
  .بالمناهجتعلقة م اتأزمرابعاًـ 

  .باالمتحاناتتعلقة م اتأزمخامساًـ 
  .ناء المدرسيبالبتعلقة م اتأزمسادساًـ 
  .بتمويل التعليمتعلقة م اتأزمسابعاًـ 
آثار األزمة السورية على واقع المدارس في الجمهورية العربية ثامناًـ 

  السورية.
  خاتمة الفصل.ـ 
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  الثالثالفصل 
  األزمات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي العام

  في الجمهورية العربية السورية
  

  إدارة األزمات المدرسية المحور األول:
  .تمهيدـ 

أهمية إدارة األزمات المدرسية، و مفهوم إدارة األزمة المدرسية،  من الدراسة المحوريتناول هذا 
  دور مدير المدرسة في التعامل مع تلك األزمات.و أسباب األزمات المدرسية، و 

  :ات المدرسيةمفهوم األزم ـأوالً 
حالة مؤقتة من الضيق وعدم التنظيم والخلل في "األزمة المدرسية بأنها:  )2003( يعّرف كامل

ًا االدارة، وتتميز بعدم القدرة على مواجهة موقف معين باستخدام الطرق التقليدية، وتؤدي إلى نتائج غالب
 "و قدرة على مواجهتهاأ ،خاصة في حالة عدم وجود استعداد مسبق ،ما تكون غير مرغوب فيها

، تتمثل في مواقف تتعرض لها غير عاديةٍ  تحولٍ  نقطةُ " بأنها: )2001( يعّرفها أبوخليلكما ). 27ص(
ألسباب وتتالحق فيها األحداث بسرعة، وتتشابك فيها ا ،المدرسة بصورة فجائية يصعب التنبؤ بها

كما ينجم عنها قلق وتوتر لمعظم أفراد المدرسة،  ،والقيم والممتلكاتبالنتائج، وينجم عنها تهديد لألرواح 
 ص( "األمر الذي تفقد معه إدارة المدرسة القدرة على السيطرة على هذه المواقف واتخاذ القرارات الرشيدة

268 -269.(  
تتشابك فيها أحداث مختلفة تخلق حالة من عدم فترة حرجة ") بأنها: 2006(فها حمدونة وقد عرّ 

في التفكير نتيجة الضغوط المتراكمة، ويترتب عليه سوء  التوازن لدى متخذ القرار، مما يسبب خلالً 
  ). 9ص( "مما يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة في المدرسة ؛استغالل للبدائل المتاحة
تفقد المدرسة قدرتها على الحل  حاسمةٍ و  حرجةٍ  تحولٍ  محطةُ ") بأنها: 2007( ويعرفها مالئكة

  .)554 ص( "بالشكل الصحيح
 مفاجئٌ  حدثٌ "ها: ) األزمة المدرسية بأنّ (jones & Paterson,1992 ف جونز وباترسونعرّ ويُ 

 ،)(p6 "ويحوي غالبًا جروحًا بالغة أو وفيات ،إلى المدرسة المنتسبين في وسلبيةٍ  يؤثر بعمقٍ  غير متوقعٍ 
  في ضوء السياق والظروف الخاصة به،قف ال يكتسب مفهوم األزمة المدرسية إالّ المو  ويالحظ أنّ 
قد اليعد كذلك في مدرسة أخرى بسبب اختالف ردود  ؛أزمة مدرسية في مدرسة ما يعدّ ما قد  بمعنى أنّ 

 الوفاة عدّ قد ت أفعال العاملين داخل المدرسة من مدرسة أخرى وفقًا لتلك الظروف، وعلى سبيل المثال،
تضم  بينما التعد كذلك في حالة مدرسةٍ  ،أزمة طالبٍ  )300(المفاجئة ألحد الطلبة داخل مدرسة تضم 
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ثر وتقاعل الطلبة مع مثل هذا الحدث من مدرسة إلى أبسبب التفاوت في مستوى ت ،) طالبٍ 400(
  ).(wilkins, 1997, 1أخرى 

ألزمة المدرسية أدى إلى ) أن غياب تعريف دقيق لمفهوم اAronion,1996( ويرى أورونيون
وعلى سبيل  تندرج ضمن مفهوم األزمة المدرسية،غياب االتفاق على قائمة األحداث والمواقف التي 

والموت  ،مبانيها بأحدالحريق الواسع و  مثل العنف الموجه ضد المدرسة، اً أحداث بعضهميدرج  :المثال
يار سور المدرسة، واستخدام أو التهديد وانه مدّرسيها،المفاجئ ألحد أو عدد من طالب المدرسة أو 

تعاطي  كثرةوانتشار استخدام األسلحة الخفيفة داخل المدرسة، و  باستخدام القنابل ضد المدرسة،
في حين ال يعّدها البعض اآلخر أزمات خطرة ضمن األزمات المدرسة من المخدرات داخل المدرسة 

  ).p16(في الظهور والتتابع طلبةالوبمجرد وقوع األزمة تبدأ االنفعاالت واستجابات 
 الطلبةف الباحثة األزمة المدرسية بأنها: حالة أو حدث غير متوقع يمكن أن يتعرض له عرّ وتُ 

وضغوطات تهدد وجود  ،وتكون نتيجة اضطرابات في األداء ،والمديرون والمجتمع المحلي المدرسونو 
ت مما يتطلب اتخاذ اإلجراءات العملية المدرسة وكيانها، وقد تؤدي إلى مشاكل أو صراعات أو صداما

 لحل جذري لها من خالل التنظيم الكفء ألنظمة االتصال والمعلومات والموارد البشرية.

ن أنها تشترك بمجموعة من الخصائص تتمثل وباستعراض التعريفات السابقة لألزمة المدرسية تبيّ 
أو لمدير  ،المتاحة لمتخذ القرار ومحدودية البدائل أو الحلول ،وضيق الوقت ،في فجائية الحدث

أثناء األزمة، وال يعني هذا أن المشكالت المدرسية والروتينية اليومية ال تشكل خطرًا على في المدرسة 
فقد تستمر المشكلة إذا لم تعالج حتى تصل إلى أزمة مفاجئة تزعزع استقرار  المدرسة وأهدافها،

وٕاهمال األسالك الكهربائية المكشوفة مثًال قد تؤدي  ،يلمبنى المدرسلفمشكلة سوء الصيانة  المدرسة،
لذا على مدير أو مديرة المدرسة العمل على  ؛إلى ماس كهربائي خطير يسفر عن خسائر مادية وبشرية

والتعاون  واالهتمام ببرامج الرعاية النفسية واالجتماعية والصحية، ،كافة لمشكالت المدرسة د الحلولإيجا
لتحقيق  وأولياء أمور الطلبة بما يضمن استمرارية المدرسة ،ومع المجتمع المحلي ة،ات التربييمدير  مع

  .أهداف العملية التعليمية
  :ات المدرسيةاألزمإدارة مفهوم  ـثانياً 

في ضوء تزايد معدالت األزمات ترف التخلو من  المدرسية قضيةً  أصبحت إدارة األزمات
وٕادارة  ،ةى أحد الظواهر المتكررة في إطار العملية التعليميوتحولها إل ،تالمدرسية في مختلف المجتمعا

وبمعنى آخر يجب أن تكون  ،"وجود خطة في المدرسة قبل حدوث األزمة األزمات في المدرسة تعني
القائم على التخطيط والتدريب المستمرين للتعامل مع األزمة  proactionاألزمة نوع من العمل المبادر 

أن تكون هناك خطة وقائية لتوقع هذه األزمات بحيث يوجد فرق مدرسية من  البدّ ف ،بأنواعها المختلفة
  .)43- 41 ،2001 (سليمون، للتعامل معها"
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أسلوب للتعامل مع األزمة  "هاإلى مفهوم إدارة األزمات المدرسية بأنّ  )2006 (اليحيوي،ويشير 
والتدابير الوقائية التي تعمل على تالفي  ة من خالل اتخاذ اإلجراءاتبالعمليات المنهجية العلمية اإلداريّ 

 ،2006 (اليحيوي، "اإليجابيةوتحقيق أكبر قدر من النتائج  ،والتقليل من آثارها السلبية ،حدوث األزمة
76(.  

النظام اإلداري الذي يهتم بمجموعة من المتغيرات " :ها) بأنّ 2006 في حين عرفها (حمدونة،
والعمل على  ورصدها من خالل تكثيف الجهود لمعرفة أسبابها، ،المختلفة والمفاجئة لدواعي األزمة

من خالل كافة  السبلية االستعداد لمواقفها المفاجئة بدراسة الفعاليات والطرق الممكنة لمعرفة كيف
 بأفضل صورة االستفادة منهاوالعمل على  ،االستفادة من الموارد والفرص المتاحة في المدرسة

  ).10 ،2006 (حمدونة،
على عنصرين أساسيين هما:  تعتمد طبيعة إدارة األزمات المدرسيةا البّد من اإلشارة إلى أن وهن

للتعامل مع أي  ؛بشكل مبكر الذين يواجهون خطراً  الطلبةالمدرسة إجراءات منهجية لتحديد  تبني
سة والتدخل الفعال في الوقت المناسب من خالل فرق من المدرسين وهيئة المدر  ،فوضى في المدرسة

  ) Nelson & others, 1990, 23( الطلبةو 
وذلك  ،ولكن أيضًا على الوقاية ،طبيعة إدارة األزمات المدرسية التعتمد فقط على المبادرة نّ كما أ

ولذلك فإن طبيعة  ،ودعم األمان المدرسي ،رات االتصالومها ،يجابيةإلمن خالل تنمية االتجاهات ا
 ،وٕاعداد الخطط للتعامل مع مواقف األزمات ،التخطيط المسبقإدارة األزمات تعتمد بشكل أساسي على 

ودعم  وفي أثنائها، وبعدها ،بعد حدوث مواقف األزماتوذلك قبل ،مما يسمح بالمواجهة السريعة والفعالة
 Growing Safe Schools-Crisisاستمرار وجود البيئة اآلمنة للمدرسة من أجل التعليم والتعلم 

Management and School Security, 2001, 7)(.  
إدارة األزمات المدرسية على لمفهوم  ومن خالل التعريفات السابقة يمكن للباحثة أن تصيغ تعريفاً 

وتسهم في تالفي حدوث األزمات من خالل  ،: العمليات اإلدارية التي يقوم بها مدير المدرسةأنها
 إلدارتها، ة حدوثها عن طريق التدخل الفوريأو التقليل من آثارها في حال قبل حدوثها، البرامج الوقائية

  .ات المادية والبشرية في المدرسةوعن طريق االستغالل األمثل للمعلومات المتاحة واإلمكاني
  :ات المدرسيةاألزمإدارة  ثالثاًـ أهمية

إال أن العامل المشترك بين جميع  ،تختلف وتتنوع األزمات التي يمكن أن تحدث في المدارس
وذلك من خالل تشتيتها  ،سير العمل المعتاد خالل اليوم الدراسي فيمدرسية هو تأثيرها األزمات ال

  بشكٍل سليٍم. أنشطتهمعن أداء أدوارهم وممارسة  الطلبةالنتباه إدارة المدرسة والمدرسين و 
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االستقرار وتهيئة المناخ الصحي رسية من دورها في توفير النظام و وتنبع أهمية إدارة األزمات المد
والتنسيق  ،والتوجيه ،والتنظيم ،من خالل التخطيط ،أثناء حدوث األزماتفي المالئم للعمل في المدرسة 

  .ألهداف المنشودة من وجود المدرسةوذلك لتحقيق ا ؛واتخاذ القرارات المناسبة لألزمة ،لجهود العاملين
  :نها تؤدي إلىفي أ) 2006اليحيوي ( يحددهاكما دارة األزمات في المدرسة تبرز أهمية إو 

  موارد ضائعة بالكامل. دّ ألزمة تعألن الموارد التي تستهلك نتيجة وقوع ا ؛تقليل الهدر في الموارد .1
  تقليل درجة احتمالية وقوع األزمة وتوقع األزمات المتوقعة لمنع حدوثها. .2
دخل في توفير الثقة، واالستقرار، واألمن لدى جميع فئات المجتمع المدرسي، والتحرك المنتظم للت .3

  التعامل مع األزمة.
  توفير نظام اتصال على أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية يحقق تدفق المعلومات وانسيابها. .4
  ترشيد استخدام اإلمكانات المادية والبشرية بالقدر الضروري. .5
وزيادة إنتاجية العاملين في  تكوين سمعة ايجابية في المجتمع الخارجي نحو المدرسة، .6

  .)10(صالمدرسة
والتخطيط للتعامل مع  ،ستخدم لمواجهة الحاالت الطارئةإدارة األزمات المدرسية تُ  وبالتالي فإنّ  

 ،وذلك بالتنبؤ بها قبل حدوثها ؛كما تتضمن كيفية تفادي حدث األزمة ،الحاالت التي ال يمكن تجنبها
  الة حدوثها.وٕاعداد اإلجراءات الضرورية لمنع حدوثها أو التقليل من آثارها السلبية في ح

 ،أداة علمية رشيدة تبنى على العلم والمعرفة وتعدّ  ،إدارة المستقبل والحاضروٕادارة األزمات هي 
 العاملين فيه،والمحافظة على سالمة  ،اإلداري واالرتقاء بأدائه وتعمل على حماية ووقاية الكيان

كون من شأنه إحداث أو معالجة أي سبب قد ي جوانبه،حد ومعالجة أي قصور أو اختالل يصيب أ
  .)461 ،2003 بوادر أزمة مستقبلية (الخضيري،

  وتظهر أهمية إدارة األزمات المدرسية من وجهة نظر الباحثة من خالل: 
  عن الضغوط النفسية والتشتت الذهني. تهيئة المناخ المالئم للطالب لممارسة األنشطة بعيداً  -
ن من سير العمل المدرسي بالصورة المخطط ما يمكّ م ،توفير النظام واالستقرار للعاملين في المدرسة -

  ويسهم في االرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية. ،لها
خسائر المحافظة على الموارد واإلمكانيات المادية للمدرسة في حالة وقوع األزمات أو التقليل من ال -

  .المتوقعة إلى أقل قدر ممكن
  ل تركيز جهودهم وعدم انشغالهم باألزمة.زيادة إنتاجية العاملين في المدرسة من خال -
  وضع الخطط المناسبة للتعامل مع األزمات في حال وقوعها. -
  التنبؤ باألزمات المستقبلية ووضع التدابير الوقائية لمنع حدوثه. -
  إعداد سيناريوهات افتراضية لكيفية التعامل مع األزمات المدرسية. -
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  ل مع األزمات المتنوعة.للتعام الطلبةتهيئة العاملين في المدرسة و  -
  تكوين فريق إلدارة األزمات المدرسية وتوزيع المهام واألدوار على أعضائه. -
  المواجهة الفورية في حالة وقوع أزمة وتحقيق السيطرة الكامنة على الموقف. -
  عدم تضارب األدوار في موقف األزمة المدرسية. -
  تكوين سمعة ايجابية في المجتمع المحلي عن المدرسة. -
  :ة المدرسيةاألزم ابعاًـ دور مدير المدرسة في التعامل معر 

األهداف  ر العمل وفق ما خطط له محققةً إن اإلدارة المدرسية الناجحة هي التي تستطيع أن تسيّ 
حتى يتمكن من التصرف  عاليةٍ  مهنيةٍ  يتمتع المدير بقدرةٍ  وهذا يتطلب أنْ ؛ وتكلفةٍ  المرسومة بأقل جهدٍ 

أثناء في التي تضمن العودة بالمدرسة إلى حالة التوازن ذ القرارات السريعة والهادفة اتخاو  ،مع األحداث
حدوثها في التعامل مع األزمات قبل  اً مهمًا لذا فإن على مدير المدرسة دور  ؛تعرضها لألزمات المختلفة

  .)207- 204، 2002أحمد،  ،22- 18، 2003وقد استعرض هذا الدور (كامل،  وفي أثنائها، وبعدها،
وقد قامت الباحثة بعمل جدول توضيحي يتناول دور مدير المدرسة في التعامل مع األزمة      

  أثناء وبعد حدوثها على النحو التالي:في قبل و 
  ها، وبعدوفي أثنائها ،هاحدوث دور مدير المدرسة في التعامل مع األزمات قبل،) 1الجدول (

  األزمة بعد وقوع  أثناء وقوع األزمة  قبل وقوع األزمة

.وضع استمارات تتضمن جميع أنواع 1
المعلومات عن المدرسة ومشكالتها 

ومخاطرها والزمن المتوقع لحدوث األزمة 
  تقريبًا.

للغاية، حيث  سريعةٍ  .تقدير الموقف بدقةٍ 1
 يتم االتصال بفريق المواجهة الموجود فعالً 

أثناء األزمة، وٕانشاء غرفة عمليات في 
واتجاه ومالبسات  لتحديد حجم سريعة جداً 

  األزمة ومتابعة تطورها.

.تحديد وتصنيف درجة تأثير األزمة على 1
  األفراد والمدرسة.

.بناء قاعدة معلومات جيدة عن 2
المدرسة دون االعتماد على الشائعات 

  واآلراء الذاتية والعشوائية.

الهيئات الحكومية وغير ب.االتصال السريع 2
حتمل أن الحكومية المحيطة بالمدرسة الم

  تساعد فعال بتقليل مخاطر وآثار األزمة.

(العالج  –.اتخاذ اإلجراءات العالجية 2
النفسي واإلرشاد النفسي) لحاالت الرعب 
والقلق والتأهيل النفسي لألفراد الذين فقدوا 

  األسري والعالج الصحي. المعيل
.بناء ملفات لتوقعات مخاطر وقوع 3

جهة األزمات وعمل سيناريو دقيق للموا
  لكل توقع. في حالة وقوع األزمة طبقاً 

.استخدام معلومات الوعي الوقائي والتربية 3
األمانية لخفض التوتر والصدمة حتى 

  التحدث مشكالت ثانوية.

.استثارة المشاركة الشعبية والمنظمات غير 3
الحكومية للتعاون مع المسؤولين لمساعدة 

  األزمة. عِ قْ الذين تأثروا من وَ 

سائل وبدائل االتصال .تحديد و 4
  وأشخاص االتصال بدقة.

.اتخاذ القرارات السريعة الفعالة في ضوء 4
  الشروط الضاغطة.

.وضع برنامج للتربية األمانية، وٕاعداد 4
فريق من أفراد كل مدرسة يتم اختيارهم 

وتدريبهم باستمرار على فترات مناسبة على 
كيفية إدارة مواجهة األزمات في ظروف كل 

  مدرسة.
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مواجهة في ضوء خبرات تشكيل فريق .5
المديرين، واألفراد الموجودة داخل 

  المدرسة.
  

ج الخطط الموجودة للمواجهة استخر .5
وعمل التعديل المناسب في حال عدم  بسرعةٍ 

  مناسبتها.
  

تكنولوجيا العصر ووضع  االستفادة من.5
اإلجراءات الوقائية لكل مكسب تكنولوجي 

  في حالة سوء استخدامه.
  

.االهتمام الشديد باألمور التي تبدو 6
صغيرة أو بسيطة وٕاسنادها لذوي الخبرة 

  والعلم مهما كانت تافهة أو بسيطة.

.وضع البدائل وسرعة عمل اإلسعافات 6
وضمان عدم الضرر لمن يقدم  ،األولية

  المساعدة.
  

 منظمةً  يةً تدريبًا .وضع كل مدرسة خطط6
على السيناريوهات المتوقعة حسب  جداً 

  ظروف كل مدرسة.
  

.وضع احتماالت واضحة جيدة 7
والتي  ،للمؤسسات المحيطة بالمدرسة

يمكن أن تتعاون وتقدم المساعدة والخبرة 
  في حالة وقوع األزمة.

وسرعة نقل  ،.تفعيل خطة تفريغ المكان7
الضحايا والمصابين إلى المستشفيات في 

  حال كانت األزمة طبيعية.

 ير الخرافي ألنّ .محاربة التواكلية والتفك7
االعتماد على التفكير العلمي في حد ذاته 
يقلل من الخسائر ويحقق التوازن في حالة 

  وقوع األزمات والكوارث.
.وضع برنامج تدريبي واضح لكل 8

مدرسة ويتم عمل تجربة لكل سيناريو 
ألن التدريب يعتبر  ،متوقع لحدوث األزمة

  .مواجهة األزمات فيالعامل الحاسم 

ل ؤو صال الجيد باإلعالم وتحديد مس.االت8
االتصال اإلعالمي والتأكد من وصول 

  المعلومات للناس بدقة.
  

  

رسم و  ،.تحليل كيفي وكمي للمعلومات9
سيناريوهات لتوقعات حدوث األزمة لكل 

  .مدرسة على حدة

والترابط بين عناصر  ،والتنسيق ،.المتابعة9
وتيسير وسائل  ،وأعضاء إدارة األزمة

المستمرة لضمان خفض حالة  االتصال
  التوتر وتأثير الصدمة للمستوى العادي.

  

الع جميع أعضاء الفريق الذي .اطّ 10
سيقود األزمة على سيناريو مواجهة 

  األزمة.

.كلما كان االستدعاء سريعًا جدًا لكل 10
المؤسسات والمنظمات والخبراء المدربين، 

ونجحت  ؛انخفضت اآلثار السلبية لألزمة
  في السيطرة على األزمة. المدرسة

  

لفريق إدارة  مواجهة األزمات بالمدرسة تتضمن أنشطة متنوعة يتبين من الجدول السابق أنّ 
تشمل تحديد إجراءات األمن واألمان بالمدرسة، والتقييم المستمر لجوانب االستعداد من أجل  األزمات

ضًا أنشطة االستعداد للتعامل مع وهناك أي ،معالجة أية جوانب قصور قد تظهر قبل حدوث األزمات
حاالت التسمم، هذا باإلضافة  :مثل ،أو الطوارئ الصحية ،الطوارئ الطبيعية مثل الزالزل والعواصف

مدرب على كيفية عرض  رسميٍ  إلى أهمية التعامل السليم مع وسائل اإلعالم من خالل متحدثٍ 
  الحقائق والمعلومات الصحيحة.
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  :ات المدرسيةاألزم توافرها في مدير فريق إدارةالمهارات الواجب  خامسًا ـ
مدير المدرسة هو القائد في  نّ نظرًا أل ؛تتطلب اإلدارة المدرسية مهارات خاصة لمن يقوم بها

ومن هذه المهارات حسن التصرف، وسرعة البديهة، وتقدير المسؤولية، والرؤية الواضحة  ،مدرسته
  ات والمستجدات، وامتالك الشجاعة على اتخاذ القرار.لألحداث، والقدرة على التعامل مع المتغير 
واتخاذ القرار في الوقت  ،وتحليلها ،القدرة على توقع األزماتبوينبغي أن يتحلى قائد األزمات 

القدرة على تنمية العالقات اإلدارية وتطويرها مع و زمات المختلفة، المناسب، ووضع السيناريوهات لأل
تكون لديه القدرة على التخيل  نْ أو  ،على إدارة األزمات ومدرباً  كون مؤهالً ي نْ أو  إدارتها،أعضاء فريق 

، 2003الذي يواجهه (الخضيري،  لالزمة للتعامل مع موقف األزمةعلى صياغة ورسم التكتيكات او 
368.(  

وتضيف الباحثة إلى ما سبق بعض المهارات والخصائص التي ترى ضرورة توافرها في مدير 
  ات المدرسية وهي:فريق إدارة األزم

 ،األمور اإلدارية من تخطيطبما يتعلق ف والسيما ،المعرفة المتخصصة في اإلدارة التربوية والمدرسية -
ما يتعلق بالناحية النفسية لطالب المرحلة التي فومتابعة اتخاذ قرارات، وكذلك  ،وتنسيق ،وتنظيم
 يديرها.

 المدرسية وكيفية التصرف معها.االطالع المستمر على المستجدات المتعلقة باألزمات  -

 القدرة على استخدام المعلومات المتوفرة عن األزمة بشكل سليم. -

 حسن اختيار مدير المدرسة ألعضاء فريق إدارة األزمات. -

  القدرة على اتخاذ قرارت سليمة وعقالنية. -
  :ات المدرسيةاألزم اًـ اتخاذ القرارات فيسادس

من  ويحقق كثير ،في الظروف العادية تن القراراللقرارات وقت األزمة خاصية مختلفة ع
في  بالعمل نفسهيصعب عليهم القيام  المديرين النجاح في اتخاذ القرارات في الظروف الطبيعية، ولكنْ 

  ).149، 2006وقت األزمات (آل سعود، 
يتم  إذفقرار األزمة هو قرار ذو طبيعة استثنائية يختلف عن القرارات في الظروف العادية، 

ولم تكن أبعادها وتأثيراتها  ،لمواجهة مواقف لم يكن متوقعًا حدوثها ؛نسبياً  قصيرٍ  تخاذه في وقتٍ ا
واضحة، وهنا تتضافر عناصر المفاجأة، وضيق الوقت، والشعور بالخطر في خلق قدر كبير من 

  مدير المدرسة باعتباره متخذًا للقرار في مدرسته. علىالتوتر والضغوط 
 استثنائيةٍ  غير عادي يتم اتخاذه في ظروفٍ  قرارٌ  :قرار األزمة بأنه )2006( ويعرف آل سعود

يتوافر لصنعه في الظروف العادية من بيانات كافية، وتحليل هادئ،  أنتؤثر سلبيًا على ما ينبغي 
  ).128 صوصياغة بدائل متأنية الختيار البديل األفضل من بينها (
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لعدم تعود متخذ القرار على بيئة وظروف  ؛ألزمةويمثل اتخاذ القرار المشكلة األولى وقت ا
األزمة، وما تمثله من ضغوط عليه ال تسمح له بالتفكير بشكل طبيعي واالستفادة من خبرة ورأي 

ن يجد الشخص نفسه ذا شخصية مختلفة وقت األزمة، فقد يكون أكثر انزعاجًا أاآلخرين، ومن الطبيعي 
باإلضافة إلى ما ينتابه من خوف وحذر شديدين يفقدانه  ،موضوعوانفعاًال بحيث ال يمكنه التعمق في ال

  ).36، 2006القدرة على اختيار أحد الحلول األقل خطرًا واألكثر مالئمًة (حمدونة، 
مقدار  ن أ اتخاذ القرار يمثل أهمية جوهرية في إدارة األزمات المدرسية، إالّ  نّ أومما سبق يتضح 

 وفهمه ،كفاءتهو  المدرسةقدرة مدير  :أبرزها ،لى عدد من العواملنجاح القرار في األزمات يتوقف ع
األزمات تختلف  نّ أواألساليب المالئمة التخاذ القرار في ظروف األزمات، خاصًة و  ،للقرارات اإلدارية

يناسبها ولكل قرار في األزمة أسلوب يتخذ من  قرارٌ  لكل أزمةٍ  نّ إمن حيث الحجم والقوة والتأثير، لذلك ف
  ه.خالل

  األزمات المدرسية: اتخصائص قرار  سابعًا ـ
 ،غالبًا ما تتسم األزمات بعدم الوضوحفتنبع صعوبة قرارات األزمات المدرسية من األزمة ذاتها، 

فر عنصرين مهمين اباإلضافة إلى ضرورة تو  ،التي تتعلق باإلنسان والسيما ،وصعوبة تقدير تأثيراتها
وهذا مايزيد قرارات األزمة صعوبة، كل ذلك يجعل قرارات  ،عة والدقةالسر  :في اتخاذ قرارات األزمة وهما
   :يأتياألزمة المدرسية تتصف بما

وترتفع حدة الضغوط عند متخذ القرار نتيجة حدوث  ،تتداخل األمور ويزداد التوتر إذعدم التأكد:  - 
  ).168، 2006ل سعود، ضرورة اتخاذ قرار مناسب حيالها (آاألزمة و 

ه مدير المدرسة صعوبة كبيرة في معرفة العالقات المتداخلة بين مختلف المتغيرات التعقيد: يواج - 
باإلضافة إلى  ،كذلك العالقات غير المستقرة بينها ،واألطراف المتضمنة في األزمة المدرسية

  وجود سلسلة من األسباب والنتائج المعقدة والمعلومات غير الواضحة.
لعادة على تفكير مدير المدرسة فالمعلومات حول األزمة عند التدخل العاطفي: تؤثر العواطف في ا - 

فلذلك تتدخل العواطف  ،بعض المديرين ليست ذات أهمية بقدر تحسين صورتهم أمام اآلخرين
 ،2001اإلنسانية في قرارات األزمة بغض النظر عن التعامل مع األزمة بطريقة علمية (فتحي، 

 .)245 ص

، وقرار األزمة يؤثر الطلبةمن  كبيرةً  اً إداريين ومعلمين وأعداد تويالتأثير البشري: فالمدارس تح - 
، وربما يكون ذلك أحد أو سلباً  إيجاباً أكان  هذا الكم الكبير من البشر سواء في مباشراً  تأثيراً 

 األسباب التي تزيد من الضغوط على مدير المدرسة.

تخاذ القرار السليم هو الحد الفاصل بين مواصفات اتخاذ القرار السليم في األزمات المدرسية: يعد ا - 
 نّ إوبين تعقد األمور وزيادة الخسائر الناتجة عن األزمة، لذلك ف ،السيطرة على األزمة المدرسية
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حدد وقد  ،ن يتصف بعدد من الصفات األساسيةأاتخاذ القرار السليم في األزمات المدرسية يجب 
 :يأتيبماالسليم مواصفات القرار اإلداري ) 247، 2003الخضيري (

سرعة في اتخاذ اليكون اتخاذه سريعًا: فاألزمة أيا كان نوعها أو حجمها أو تأثيرها تحتاج إلى  أنْ  -
تكون مقرونة بالدقة المطلوبة من  نْ أوهذه السرعة يجب  ،والحد من آثارها ،القرار المناسب

 القرار.

لذلك و  ،رعة واالنتشار والتأثيرلكل أزمة خصائص وسمات من حيث السيكون مناسبًا لألزمة:  أنْ  -
 يكون لكل أزمة قرار يتناسب مع خصائصها وظروفها. نْ أيجب 

والمتاحة  ،المادية والبشرية المتوافرة في المدرسة لتنفيذ: وذلك في حدود اإلمكانياتسهل ا يكونَ  أنْ  -
 أمام متخذ القرار.

أو سوء فهم يؤدي إلى ث ال يحتوي على أي غموض حتى اليحدث لبس يواضحًا: بح يكونَ  أنْ  -
 نتائج عكسية وتكاليف باهظة.

في  وبسيطًا: بحيث يكون خاليًا من التعقيد، ويصل إلى جميع األفراد في فريق األزمات أ يكونَ  أنْ  -
 أثناء األزمة.في الفرق المساندة 

حداث أليتم مواجهة تصاعد  حدث األزمةيتم إصداره في التوقيت المناسب: بحيث يتزامن مع  أنْ  -
  ألزمة وٕايقافها ومعالجة آثارها.ا

  
  األزمة والمتعلقة بمدير المدرسة: اتخاذ قرارات فيالعوامل المؤثرة  ثامنًا ـ

يتأثر مدير المدرسة عند اتخاذه للقرارات في األزمات المدرسية بعدد من المؤثرات النابعة من 
  :مايأتيعوامل ومن أهم هذه ال ،فاعلية القرار الذي يتخذه فيوالتي تؤثر  ،شخصيته
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 ،اإلنسانيةعني إلمام مدير المدرسة بالمعارف وهذه الصفة ت ،فهم المدير العميق والشامل لألمور - 
ويمكن لكل  ،واتخاذ القرارات ،وٕاعداد فريق العمل ،والتخطيط لها ،ما يتعلق باألزماتفيوخاصة 

  ن يكتسب هذه الصفة وينميها من خالل االطالع والدراسة.أمدير 
ر قع كلما اتسعت المعرفة بماضي وحاضتزداد القدرة على التو  إذر المدرسة على التوقع: قدرة مدي - 

المدرسة التي يديرها، فذلك يمكنه من التنبؤ بمستقبلها ومواجهة األزمات والمشاكل التي قد 
  ).196، 2006ووضع الحلول السليمة لها (العزاوي،  ،تعترضها في المستقبل

 -  صه في مجال اإلدارة: حيث تحتاج المدارس في العصر الحالي إلى ل مدير المدرسة وتخصمؤه
 ف مفاهيمهاوتعرّ  ،ًا، أي الذي درس تعاليم اإلدارة وتلقى أصولها وفهم أسسهايمل علالمدير المؤه، 

  والذي يمكن إعداده وتطويره بعد ذلك بالتدريب المستمر وٕامداده بالحديث في مجال اإلدارة.
ة والالزمة للمدير في مجال اتخاذ واالبتكار: وهي من القدرات المهم المبادأة قدرة مدير المدرسة على - 

  القرارات، ويرتبط بهذه القدرة قدرات أخرى كالشجاعة وسرعة التصرف وحسم األمور.
ويتضح ذلك من خالل سعي المدير إلى النجاح فيما  :قدرة مدير المدرسة على تحمل المسؤولية - 

وتظهر قدرة لفشل في تحقيق ما عزم على تحقيقه، الرضا عن اوعدم  ،أوكل إليه من أعمال
وسعيه وراء األفكار الجديدة وعدم التردد عند  ،المدير على تحمل المسؤولية من خالل ثقته بنفسه

  ).270، 2007مواجهة المواقف الصعبة (كنعان، 
ير من مواجهة وهذه القدرة تمكن المد :قدرة مدير المدرسة على ضبط النفس في مواقف األزمات - 

بالتالي اتخاذ قرارات مشروعة، فكثير من القرارات و  ،والسيطرة على أعصابه ،األزمات بهدوء
السطحية ذات النتائج السلبية تعزى إلى عدم تمكن المدير من ضبط انفعاالته (آل سعود، 

2006 ،173.(  
وقدرته  ،توافرة عن األزمةخبرة مدير المدرسة السابقة ومدى قدرته على االستفادة من المعلومات الم - 

 ).275، 2007ثارها (كنعان، آعلى وزن الجوانب االيجابية والسلبية للبدائل المتاحة والتنبؤ ب

تؤثر في اتخاذ قرارات األزمة  مرتبطة بالمدير وترى الباحثة أن هناك عوامل إنسانية                                                                                                
وعدم الخلط بين األزمة ذاتها وبين مظاهرها، وتأنيه، وعدم تسرعه،  على التمييزته كقدر 

وعوامل تنظيمة تتعلق بنظم المعلومات المتاحة،  واالستفادة من خبراته السابقة في اتخاذ القرار،
ومدى توافر الموارد المالية والبشرية والفنية الالزمة التخاذ القرار، ومشاركته العاملين في المدرسة 

  القرار.في صنع 
  دارة األزمات المدرسية:المالئمة في إ اتأساليب اتخاذ القرار  تاسعًا ـ

 أل اتخاذ القرار في الظروف العادية؛ اتخاذ القرار وقت األزمة له طابع يختلف عن إن اتخاذ  ن
قرار ويواجه متخذ ال ،تعلق بالعوامل المادية والعوامل اإلنسانية على حد سواءالقرار في موقف األزمة ي
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وسرعة األحداث التي  ،بشأن اتخاذ القرار في موقف األزمة تتمثل في عدم وضوح الرؤية ضغوطاً 
وضيق الوقت المتاح للتصرف ونقص المعلومات.  ،تتطلب اتخاذ قرارات سريعة للسيطرة على الموقف

ت والخصائص األساليب المالئمة التخاذ القرارات في األزمات المدرسية تتطلب بعض السما ن إلذلك ف
 ،بحيث يتوافر في األسلوب المالئم معايير تتناسب مع طبيعة البيئة المدرسية من إمكانيات ماديةٍ 

األساليب المالئمة التخاذ القرارات في  ن أولذلك ترى الباحثة  ؛وبرامجٍ  ،وخططٍ  ،وأهدافٍ  ،وبشريةٍ 
  :مايأتين يتوافر فيها أاألزمات المدرسية ينبغي 

المدرسة تحتوي على  نّ وذلك أل ،للمصالح اإلنسانية مع عدم إغفال المصالح المادية ةً مراعيأْن تكوَن  - 
  .الطلبةإداريين وأعداد كبيرة من 

وال تحمل تعقيدًا أو قدرات ومهارات خاصة كاستخدام بعض البرامج  ،في إجراءاتها بسيطةً أْن تكوَن  - 
  الحاسوبية المتقدمة والخاصة باتخاذ القرارات.

 فيخاصة مع وجود أزمات مدرسية سريعة االنتشار والتأثير  ،وقتًا طويًال في إعدادها ال تستغرقأ - 
  .الطلبة

  تطلب جهدًا كبيرًا في تنفيذها.تال أ - 
األساليب المالئمة التخاذ القرارات في إدارة  نّ أعلى المعايير السابق ذكرها ترى الباحثة  وبناءً 

  :)256، 1997شرقي، ،م354، 2003يري، (الخضبما حدده األزمات المدرسية يمكن حصرها 
 ،يقوم هذا األسلوب على استخدام المدير حكمه الشخصي. أسلوب الحكم الشخصي والبديهة: 1

ة للمواقف واألزمات، والتقدير السليم همواعتماده على سرعة البديهة في إدراك العناصر األساسية الم
يم البيانات والمعلومات المتاحة والفهم العميق ألبعادها ومدى تأثيرها، وأيضًا في فحص وتحليل وتقي

  .حداثهاأوالشامل لكل التفاصيل الخاصة باألزمة و 
حيث يقوم مدير المدرسة بعرض قراره المبدئي المتخذ في ظروف : ت. أسلوب دراسة اآلراء واالقتراحا2

األزمة إما بإقراره  ول قرارحألخذ وجهة نظرهم  ؛ئه في المدرسة من إداريين ومدّرسيناألزمة على زمال
أو تعديله أو إلغائه، أو من خالل طلب مدير المدرسة من زمالئه تقديم آرائهم واقتراحاتهم حيال القرار 

المشاركة  أا الطريقتين تقومان على مبدتالذي يرونه مناسبًا لموقف األزمة التي تمر بها المدرسة. وكل
 ،ا توفير معلومات وافية عن األزمةمنه ،ائد متعددةوللمشاركة في اتخاذ القرار فو  ،في اتخاذ القرار

باإلضافة الى شعور األفراد بالمسؤولية  ،قدرات ومهارات اإلداريين والمدّرسينواالستفادة من خبرات و 
  .بتنفيذ القراراتوالتزامهم 

 الّ إ على الرغم من أن هذا األسلوب يستخدم في القرارات المالية للمشاريع. أسلوب شجرة القرارات: 3
وذلك من خالل العمل الجماعي في ظل وجود  ،في إدارة األزمات المدرسية ن يكون مفيداً أه يمكن نّ أ

ن مدير المدرسة من اتخاذ ألنه يمكّ  ستخدم هذا األسلوب في إدارة األزمات نظراً ويُ  ،فريق إلدارة األزمات
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مة الواحدة، ويستعان بالرسوم أكثر من قرار بالنسبة للمواقف األزموية التي تواجهه في إطار األز 
واألشكال البيانية في رسم شجرة القرارات وتحديد المسارات البديلة والفرعية وخط االتجاه األساسي 

  .والعام
ثم  ،مة لعل أبرزها تحديد األزمة بدقةمه أسسيقوم هذا األسلوب على . أسلوب دراسة الحالة: 4

انبها المختلفة، بعد ذلك يتم وضع تصور للحلول البديلة وجو  ،وأبعادها ،تعريفها والتفكير في أسبابها
  .لى المعلومات المتاحة عن األزمةاستنادًا إ

الحاجة إلى استخدام أسلوب االحتماالت انعكاسًا جيدًا للرغبة  تعدّ أسلوب نظرية االحتماالت: . 5
التي تميز نتائج الكثير عدم التأكد) ولة القضاء أو التخفيف من درجة (الملحة من قبل المديرين في محا

  .من القرارات اإلدارية
تتمكن  إذحد األساليب التي تستخدم في عمليات التخطيط والرقابة أسلوب بيرت أ ُيعد  أسلوب بيرت:. 6

   ويتم التعامل بهذا األسلوب في ظروف عدم التأكد تقليل الحد األدنى من التوقعات، اإلدارة من خالله
ولذلك  ؛العنصر األساسي منذ بداية األزمة وحتى نهايتهاوب بيرت عنصر الوقت في أسل دّ ويع

وفقًا و  ،كل منها ألوقاتيتعين على مدير المدرسة وضع األولويات وترتيب المهام المتعين تنفيذها وفقًا 
 ،ي(الخضير  وفي الوقت ذاته مراعاة الوقت المتاح إلنهاء األزمة ،العتمادها على نتائج المهام األخرى

يتضح توزيع مهام فريق إدارة األزمات المدرسية لوقوع أزمة التالي شكل ال) ومن خالل 341 ،2003
  افتراضية للزالزل حسب أسلوب بيرت.
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: أزمات مرحلة التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية المحور الثاني
  :(دراسة نظرية) وفي أثنائها قبل األزمة السورية

  .تمهيدـ 
أزمات مرحلة التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية قبل األزمة ناول هذا المحور يت
مدارس التعليم  وقد تبين للباحثة من خالل الدراسة النظرية التي قامت بها أنّ  ،وفي أثنائها ،السورية

ويمكننا  ،أزمات ةعتعاني من وجود مجمو  قبل األزمة كانت الثانوي في الجمهورية العربية السورية
  :اآلتية في المجاالتالمدارس تصنيف تلك األزمات في 

  :ات متعلقة بالطلبةأزم ـأوالً 
الطالب محور العملية التعليمية وهو المستفيد األول منها، وبمقدار ما يكتسبه ويستوعبه من  يعدّ 

يكون  ،السلوكية والعملية خبرات معرفية ومهارات سلوكية واتجاهات ايجابية يلتزم ويتأثر بها في حياته
 ،على ذلك يجب أن تركز عمليات التعليم والتعلم عليه عطاؤه وتأثيره في مجتمعه مستقبًال، وبناءً 

فضًال عن  ،ت والعمليات بحسب خصائصه وحاجاتهوُتحقق أهداف التعليم فيه، وتنظم المدخال
  خصائص وحاجات المجتمع.

العامة في المدارس السورية ُيالحظ أنهم يعانون العديد  وبالنظر إلى واقع طالب المرحلة الثانوية
   من األزمات التي تعرقل سيرهم الدراسي ونموهم المتوازن، نذكر منها:

وذلك بسبب ضعف استعدادهم للتعلم في  ؛من الفرص التعليمية المقدمة لهم الطلبةعدم استفادة  .1
على شهادة التعليم األساسي لاللتحاق قد حازوا  الطلبةكثير من األحيان، فمن المعروف أن أغلب 

بالمرحلة الثانوية ولكن بمعدالت قليلة، وهذا يعني أن قدراتهم قد تكون محدودة بالنسبة لما يواجههم 
من كم هائل من المعارف والمعلومات، ومنهج كبير محشو بعدد كبير من المفاهيم والنظريات، األمر 

  ).135- 134، 1992عيف جدًا (دروزة، الذي يجعل درجة استيعابهم لهذه المواد ض
خصوصًا لطالب الشهادة الثانوية في الصف الثالث  ،االنقطاع المبكر (التسرب)عن المدرسة .2

تعليمات الوزارة حول توزيع المنهاج تتطلب الدراسة حتى نهاية شهر أيار كي يتمكن فالثانوي، 
هرة االنقطاع عن الدوام ما زالت المدرسون من تغطية المنهاج وٕاعطاء الدروس كاملة، إال أن ظا

وا إلى الدروس قد تركوا المدارس ولجؤ  الطلبةفأغلب  ،وذلك بسبب الدروس الخصوصية ؛واضحة
و أ ،أو قد يكون السبب عدم كفاءة المدرسين وتقصيرهم في أداء عملهم بكفاءة وفعالية ،الخصوصية

  .عدم المحاسبة والمساءلة للطالب
وذلك بسبب  ؛في مرحلة التعليم الثانوي العام إلى الرسوب ةالطلبالرسوب: يتعرض أغلب  .3

فقد يستهتر بعضهم بالواجبات المعطاة لهم وكأنها  ،التقصير الدراسي في الدراسة والواجبات المدرسية
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للمواد  مواستيعابه وبيان مدى فهمهم ،ثانوي، مع العلم أن حل الواجبات هو سبر للمعلومات يءش
يرهم الدراسي التواصل بين البيت والمدرسة واالطالع الدائم على وضع األبناء وس وعدمالدراسية، 

 ).2ص ،2010عد سببًا رئيسًا للرسوب وعدم التفوق (غنام، ومستواهم التحصيلي ي

ام اإلناث للتعليم الثانوي وتشير أغلب الدراسات إلى أن هناك عوائق اجتماعية تحول دون إتم .4
العتقادهم بأن تعليم اإلناث استثمار خاسر  ؛ى اإلنفاق على تعليم الذكورهل إلمنها ميل األالعام، 

 األخير الزواج. ألن مآلهنّ 

عدم توافر الوسائل التعليمية الحديثة في المدارس واستمرار االعتماد على أسلوب التدريس  .5
العملية، كذلك المعتمد على التلقين من أجل حفظ المعلومات وتخزينها دون االستفادة منها في الحياة 

صعوبة المناهج وعدم توافقها أحيانًا مع قدرة الطالب وضعف المحتوى التعليمي والسيما في الجانب 
  .العملي التطبيقي

الوزارة مجموعة من اإلجراءات بحق األسر التي وقد اتخذت التسول المرتبطة بالتسرب: ظاهرة  .6
إلى  أبنائه إرسال غذائية لمن يقصر أو يهملعدم تقديم المعونات الك، ال ترسل أبناءها إلى المدارس

 الطلبةالمدارس، وخاصة أن "وزارة التربية" وضعت الحلول المناسبة الستيعاب أكبر عدد ممكن من 
 )534(عن ضبط ما يقارب  السورية كشفتمصادر في وزارة الشؤون  نّ أإال  ،في المدارس الثانوية

 )220( فتاة، إضافة لوجود )50( بينهم ،ع دمشقمن المتسولين المتسربين من المدارس في شوار 
دقيقة حول ظاهرة التسول والتسرب  والتوجد إحصائيات. طالبًا معوقًا يعيشون حياة التسرب والتسول

  ).2014سانا األخبارية،(وكالة تماعية والعمل في باقي المحافظاتحسب وزارة الشؤون االجبالمدرسي 
رة يقد تشكل أزمات خطتسرب وظاهرة الدروس الخصوصية الرسوب وال وبتحليل ما سبق نجد أنّ 

وذلك بهدف مساعدة  ؛جل معالجتها والقضاء عليهاأمن كافة إذا لم تبذل الجهود على مستقبل الطلبة 
  الطالب على التعلم الذاتي والتعلم التعاوني.

  :ات متعلقة بالمدرسينأزم ـثانياً 
ي ألنه أكبر مدخالت العملية التربوية وأخطرها المدرس العنصر األساسي في أي تجديد تربو  يعدّ 

فهو رائد اجتماعي يسهم في  ،بعد الطلبة، هذا باإلضافة إلى الدور الريادي الذي يقوم به المدرس
تطوير المجتمع عن طريق تربية النشء تربية صحيحة تتسم بحب الوطن والدفاع عنه والمحافظة على 

  ).13، 2007التراث الوطني واإلنساني (علي، 
وهي في سبيل تطوير إعداده وتدريبه تبذل جهودًا كبيرة  ،وقد اهتمت الوزارة بالمدرس بشكل كبير

في تعميق التأهيل التربوي للمعلمين والمدرسين عبر التعليم المفتوح، والعمل على استثمار التقنيات 
إلحاق المدرسين المجازين  كذلك البدء بمشروع )،1، 2005الحديثة في عملية التعلم والتعليم (إبراهيم، 

 ؛في الميدان من جميع االختصاصات في برنامج تأهيل تربوي عن طريق الجامعة االفتراضية السورية 
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) 13- 2006،12لدولة (فريق العمل الوطني، للحصول على شهادة دبلوم التأهيل التربوي على نفقة ا
ة التعليمية بما يناسب متطلبات جعلهم مدرسين متمكنين قادرين على تحقيق أهداف العمليبهدف 

  ية التي فرضت نفسها على المناهج.م الثورة العلمية والتكنولوجئالعصر ويال
 وتدريبه وجعله على مستوى عالٍ وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في مجال إعداد المدرس 

يزال يشكو من  الرس واقع المد  أن يناسب متطلبات العصر والتغييرات العلمية والثورة التقنية، إالّ 
  مجموعة أزمات، وهذا ما يرجع ألسباب كثيرة نذكر منها:

نتيجة هبوط مستوى إعداده  ؛وتقصير المدرس عن اللحاق بذلك ،التغير السريع في المعارف والتقنيات - 
قبل الخدمة وضعف تدريبه في أثنائها، كذلك قلة الكفايات التعليمية التي يكتسبها هذا المدرس 

في ده في معاهد إعداد المدرسين والكليات، وضعف تقنيات التعلم الذاتي خالل تدريبه خالل إعدا
 ).111- 110، 1997أثناء الخدمة (األحمد، 

، مما يجعله يواجه صعوبات في تربويٍ  التدريس دون مؤهلٍ  بمهنةالجامعة مباشرًة  إلحاق خريج - 
رحلة الثانوية وما يمرون به من فترة في الم وخاصةً  ،التكيف والمقاربة مع حاجات الطلبة وميولهم

عديدة، وهذا ما يتطلب من المدرس أن يكون دائمًا على خبرة ودراية في كيفية  تمراهقة وتغييرا
 التعامل معهم من الناحية النفسية والبدنية.

إن الكثير من المدرسين قد أمضوا سنوات تدريبهم وخدمتهم دون االلتحاق بأي دورات تدريبية، كما أن  - 
بعضهم يلتقي بالموجه التربوي مرة واحدة في العام الدراسي، فيبقى جامدًا دون أي تطوير في الوقت 

 ).84- 83، 1999(الفقير،  الذي تطورت فيه المعارف والعلوم

، ولكن هذه ى الكليات االختصاصية في الجامعةاقتصار إعداد معلم المرحلة الثانوية العامة عل - 
 .عاًال له، فهي تقتصر على النواحي النظرية أكثر من العمليةالكليات ال تقدم تدريبًا ف

وال تزوده إال بالحد األدنى  ،التربية العملية التي تقدم ال تزيد من خبرة الطالب المدرس إال القليل إنّ   - 
 ،وذلك لقلة الساعات العملية المخصصة ؛)43-42، 2000 (كنعان، من المهارات العملية والنظرية

للدروس خالل فترة التدريب وتصحيح األخطاء التي  ئهأثناء إعطافي داء الطالب وعدم مراقبة أ
يرتكبها وتزويده بمهارات التعليم والتدريس والتخطيط للدرس، فبرامج التربية العملية بشكل عام 

 قاصرة على تدريب المدرس لمهنة التدريس في المستقبل.

 -  ؛من أجل تعميق تأهيلهم التربوي ما زال غامضاً  وندرسبرنامج التعليم المفتوح الذي يلتحق به الم إن 
فر برنامج تربوي محدد لهم، خاصًة في مجال إعدادهم وتدريبه على استخدام اوذلك بسبب عدم تو 
فتخصيص يوم أو يومين في األسبوع هو وقت  ).2014 (وكالة سانا األخبارية، التكنولوجيا الحديثة

كذلك قلة التقنيات التربوية المستخدمة في برنامج التدريب  ،دفي عملية التدريب واإلعدا غير كافٍ 
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لعدم اكتساب المهارات الفنية والتقنية، فالبرنامج يكون بشكل نظري دون التطبيق العملي  سبب كافٍ 
 وهذا هو الحال نفسه بالنسبة للجامعة االفتراضية. ،لما تم تدريسه مسبقاً 

وتدني مستوى  أدى إلى تدني العطاء العملي لهم، عليمتدني رواتب المدرسين في مختلف مراحل الت - 
المدرسين الذين يقبلون بالتعليم مهنة لهم، كما أدى إلى جو من الكراهية للعلم والتعليم لدى 

افع وبذلك أصبح العلم والتعليم عملية آلية ال حياة فيها وال مكان فيها للدو  ،والمتعلمين على حد سواء
 .)49 ،2002 (السيد، تيةالذاتية أو للمبادرة الذا

السابقة نجد أنه من الصعب تطوير العملية التربوية والتعليمية في  األزماتوفي ضوء تلك 
المدرسين وتطوير قدراتهم وتحقيق متطلباتهم  تطوير قدرات المدرسة ما لم نأخذ بعين االعتبار أهمية

د التعليمية وعناصر العملية التربوية فال نستطيع أن نطور في المناهج والموا ،ورفع كفاءاتهم المهنية
  والتعليمية األخرى ما لم نؤكد على أثر المدرس ودوره الريادي في التطوير والتحسين.

  :ات متعلقة باإلدارة المدرسيةأزمثالثاًـ 
تستطيع أن تؤمن له  ألنها مجتمع؛اإلدارة المدرسية الناجحة إحدى الركائز األساسية ألي  دّ تع

وتعويض ما  ،تطوير ذلك المجتمع هم منمكنتخرجهم بالكفاءات الضرورية التي تلذين ا الطلبةأفواج 
 وٕاظهاراً  ،وٕاعدادهم إلعمار مجتمعهم ،أنفق من أموال وجهد من أجل تأمين التعليم لجميع المواطنين

ى يتوقف عل ،ألهمية اإلدارة جعل واضعو (استراتيجة تطوير التربية العربية) تطوير التربية بجملتها
األسبقيات المختلفة (بوز،  تدابير األزمة بشأناتخاذ على  مباشرٍ  لما لها من تأثيرٍ  ؛تطوير اإلدارة فيها

2002 ،36-37.(  
بل تضم  ،وتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أن اإلدارة المدرسية ال تقتصر على المدير فقط

وتتألف تلك الهيئة اإلدارية في مرحلة  ،ةكاف الشؤون اإلدارية الموجودة في المدرسةبهيئة إدارية تعنى 
أمين  - معاون أمين السر - أمين السر - الموجهين –معاون المدير - التعليم الثانوي العام من: المدير 

حدد عدد هؤالء وشروط انتقائهم مراقبي األقسام الداخلية، ويُ  - أمين المستودع - برتأمين المخ –المكتبة 
  بقرار وزاري خاص.
وتؤكد على  ،رة التربية والجهات المعنية االهتمام الكبير بموضوع اإلدارة المدرسيةكما تولي وزا

 الرغم من االهتمام الكبير بموضوعوب ؛الحلقة األهم في النظام التربوي ألنها تشكل ؛ضرورة تطويرها
ورة ومتطلبات المستقبل والث ،اإلدارة المدرسية وضرورة تطويرها وتجديدها بما يتفق وحاجات العصر

تعاني من عدة أزمات تحول  مازالتالحظ أن اإلدارة التكنولوجية التي تفرض نفسها عليها وباستمرار، يُ 
  :ونذكر منها ،دون تنفيذها ألعمالها ومهامها على أكمل وجه
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لروتين والجمود في العمل المركزية الشديدة في اإلدارة المدرسية واتخاذ القرارات بما يؤدي إلى ا�
فيقضي ذلك على االبتكار  كافة، عناصرهابا يؤثر سلبًا في العملية التعليمية ، وهذاإلداري

 وتوظيفها في المدرسة  ،عدم مواكبة مستجدات العصر من تكنولوجيا وتقنياتيؤدي لو  والتطوير،

 وعدم مشاركة باقي العاملين في إدارة المدرسة واتخاذ القرارات. ،النزعة التسلطية في األساليب اإلدارية�

 ألسلوب البيروقراطي في العمل اإلداري.ا�

 .وذلك بسبب النظام الوظيفي القائم على المحسوبية ؛ضعف القدرات اإلدارية من مديرين وموجهين�

أي بشكلها ومحتواها وأساليبها وأدواتها الراهنة عن فتح الطريق أو التمهيد  ،عجز هذه اإلدارة بطبيعتها�
 لة في ميدان التربية والتعليم.للتطورات العلمية والتكنولوجية الحاص

 .لتعليمقصور اإلدارة المدرسية عن مجاراة التطورات الحاصلة في ا�

  .والتكنولوجيا اإلدارية الحديثة بعد هذه اإلدارات عن مجرى التطورات في علوم اإلدارة�

أهدافها  ومدى فعاليتها في تحقيق ،مدى كفاءة إدارته لتعّرفعدم تقويم النظام التربوي بشكل مستمر �
  بنجاح كبير.

 ).2-1، 1997(الغزالي، فر الجو الديمقراطي وضمان المشاركة في صنع القرار التربوي اعدم تو �

وعدم وجود الحوافز المادية والمعنوية  ،ن المركزية في اإلدارة التعليميةوبالنظر إلى ما سبق نجد أ
ة إلى قلة الدورات التدريبية المتخصصة باإلضاف ،الممنوحة من قبل السلطات التعليمية لمديري المدارس
اضطالع المديرين على األساليب  عدموبالتالي  ،لتطوير معارف وكفايات ومهارات مديري المدارس

وتحول دون  ،التي تواجه اإلدارة المدرسية األزماتمن أبرز  وعدم األخذ بها يعدّ  ،اإلدارية الحديثة
  .كنولوجية واإلدارية الحديثةتطويرها ومواكبتها للمستجدات المعرفية الت

  :ات متعلقة بالمناهجأزمرابعاًـ 
لكي  ؛المنهج المدرسي مجموعة من الخبرات التعليمية التي تقدمها المدرسة بالفعل للمتعلمين

تتيح لهم فرص التعلم، وهذه الخبرات تقدم من خالل مواقف تعليمية/تعلمية يشارك المتعلمون في 
  ).148- 147، 2002وتقويمها (حسن،  وٕادارتها هاتخطيطها وتنظيم

وتم وضع مناهج جديدة لصفوف محددة  ،تعديل قسم من المناهج ونظرًا ألهمية المناهج فقد تم
تطبيق هذه  :أولها ،لمعطياتالعاشر بناء على جملة من امنهاج الصف  عدل فقد ،وفق خطة مدروسة

 ،محافظات بالتنسيق مع الفريق المركزيالزمالء المدرسين ودوائر المناهج في ال اتومالحظ، المناهج
 ،خارجها مداخل وزارة التربية أ أكانت المعنيين في العملية التعليمية سواءأولياء األمور و  ومقترحات

  .هذه المالحظات وأخذها بعين االعتبار وتمت معالجة
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 اتدور  العطلة الصيفيةفي  كما أجرت، للمراحل كافةً أن الوزارة وضعت مناهج جديدة  كما
أيام الجمعة والسبت حتى ال يتم  خاللمراحل  ةعلى ثالث لتدريبهم على المناهج الجديدة ؛للمدرسين

   إال أنها ما زالت تواجه العديد من المشكالت ومنها: .تعطيل المدارس
متطلبات المجتمع من جهة أخرى تعلمين وقدراتهم وميولهم من جهة، و قصور في تعرف مطالب الم.1

  ).29، 2002(السيد، 
: تعاني الدول النامية من انخفاض في الدخل، وبالكاد ع تكلفة تجهيز المدارس بالحواسيبارتفا.2

طة الوسائل التقليدية، فكيف أن يطلب منها تخصيص اتستطيع تأمين الحد األدنى من التعليم بوس
توابعها، مثل الحواسيب و  ،ميزانيات كبيرة لتجهيز المدارس بأحدث التقنيات التربوية والمعلومات

مثل هذا ، و %) من قيمة التجهيزات10فتكلفة التجهيزات والمعدات المادية وتكلفة الصيانة تعادل (
ومن الصعوبة إمكانية  ،) مليار ليرة سورية، وهذا مبلغ كبير جداً 4المشروع يكلف حوالي (

  ).20، 1995وام (الحسنية وآخرون، تخصيص هذا المبلغ في عام واحد أو عدد قليل من األع
هناك مع تقنيات المعلوماتية الحديثة: األطر التدريسية واإلدارية والفنية المؤهلة للتعامل  ة توافرصعوب.3

صعوبة في توفير مدرسين للحاسوب، فمعاهد إعداد المدرسين ال تعد حاليًا لمثل هذا االختصاص، 
المعلوماتية في التعليم لذلك فإن إدخال الستخدام الحاسوب، كما ال تؤهل كليات التربية المدرسين 

عداد المطلوبة األفر اقبل الجامعي دفعة واحدة أو خالل خطوات سريعة جدًا أمر مستحيل قبل تو 
 ).21، 1995بين (الحسنية وآخرون، من المدرسين والمدر 

قلة توفير قاعات الحاسوب وتجهيزها، فعدد القاعات المخصصة الستخدام الحاسوب في المدارس .4
 .الطلبةمقارنًة بعدد  الثانوية قليلة

الحصة تكون بعد الدوام فتوقيت حصة الحاسوب غير مناسب،  إن مشكلة الحصة الدراسية والوقت: .5
 مقارنة بحجم المعلومات المعطاة. ةالمدرسي في بعض المدارس، ومدة الحصة غير مالئم

 ).508- 507، 2007(المرعشلي، 

العام، رغم أن استعمال بعض البرامج ال يستلزم تأهيًال  لقد تم إهمال الفرع األدبي من التعليم الثانوي.6
استخدام بعض البرامج الجاهزة التي قد تفيدهم في  الطلبةومن الممكن على األقل تعليم  ،علمياً 

وبعض برامج استكشاف الموسوعات  ،ومحرر النصوص ،المستقبل، كنظام التشغيل ويندوز
وسيجدون صعوبة في مجاراة  ،هد تقبل هؤالء الخريجينوالخرائط، مع العلم أن بعض الكليات والمعا

 زمالئهم من خريجي الفرع العلمي، خاصًة إذا اقتضت دراستهم استخدام برامج معينة. 

فهي غير متاحة في نظامنا التعليمي، على الرغم من  ،نترنتمشكالت تتعلق بالخدمات التي تقدمها األ .7
  ).66- 65، 2001واسع في المدارس (عاقلة،  نترنت أصبح متاحًا بشكلأن االشتراك في األ
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م داخل المدرسة في حياته وبتحليل ما سبق نجد أن عدم توظيف المعارف التي يتلقاها المتعل
وعدم  واالعتماد على طريقتي اإللقاء والتلقين في إيصال المعلومات والمعارف المتنوعة،العملية، 

واالقتصار في محاوالت  ،شرح موضوعات المنهج استخدام الوسائل التعليمية كالحاسوب وغيرها في
من  تعد  ،وتقنياته ،ووسائله ،ن تمتد إلى مكونات المنهج وأساليبهأتطوير المنهج على الموضوعات دون 

وتحول دون مواكبتها للتطورات العلمية والمعرفية  ،هم المشكالت التي تواجه المناهج المدرسيةأ
 ،ذي يستدعي إعادة النظر بمضمونها وطرائق تدريسها ووسائل شرحهاوالتكنولوجية المعاصرة، األمر ال

  والعمل على تطويرها وذلك بهدف إيجاد مناهج متطورة.
  :ات متعلقة باالمتحاناتأزمخامساًـ 
ف التقويم التربوي ألداء الطلبة بأنه عملية إصدار حكم على مستوى تحقيق المتعلم لمعايير عرّ يُ 

، (الشربينيوكذلك جوانب الضعف وعالجها  ،القوة في أدائه وتدعيمها جودة األداء وتشخيص جوانب
واالختبارات العملية والنظرية  ،االمتحانات :مثل ،ويتم تقويم الطالب من خالل صور شتى ،)1 ،2012

  ولذا يجب مراعاة أن تكون عملية التقويم مستمرة طوال العام وشاملة لجميع جوانب الطالب. ؛والشفوية
م من كل تلك الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير نظم التقويم واالمتحانات بحيث تكون وعلى الرغ

هناك مجموعة من المشكالت التي تواجه عملية التقويم تلك  توجد ،موضوعية ومبنية على أسس علمية
  وتحول دون تحقيقها للهدف المرجو منها وهي كالتالي:

أثناء صياغتها ومدى تحقيقها ألهداف في لتربوية فيما يخص األسئلة وعدم مراعاتها الشروط ا )1
، مما يسهل التوقع على الطالب ؛املةوغير ش ،تدريس المادة، يتبين أن معظم األسئلة غير واضحة

  دفة دورها في النجاح.اصمال تأخذويترك مجاًال كي 
االمتحانات في وذلك من خالل إعادة  ،في الشهادة الثانوية الطلبةكما تؤثر مشكلة االمتحانات على  )2

، 2002عام  )%17(إلى  1992 ) عام%13(د المعيدين من اعدأنسبة  تالسنة الثانية، فقد ارتفع
وهذا يتطلب معالجة جذرية لنظم امتحانات الشهادة الثانوية  ،ة للتزايد والتفاقمحوهي مرش

   )2005،4(رئاسة مجلس الوزراء،العامة
من القدرات الذهنية بشكل  ى اختبار قدرة وحيدة تقريباً يتم التركيز عل إذ ،قدم أساليب االمتحانات )3

القدرات األخرى كالتحليل  وال تعطى ،أساسي وهي قدرة الحفظ التي هي من وظائف الذاكرة
إلى حفظ  لباالطما يضطر  ؛األهمية التي تستحقها القدرات وغيرها من ،واإلبداع ،والتركيب

 وربما يجره ،ثم يخرج لينساها ويبدأ بحفظ غيرها ،نكميات كبيرة من المعلومات حتى ساعة االمتحا
 ،هي األخرى نكبات على األسر تجلبهذا األسلوب التقليدي إلى سلوك أساليب غير مشروعة قد 

 .)2 ،2008 (عنبر، ون بالمئات سنوياً دّ عَ وتودي بضحايا من الطلبة يُ 



 

 

  الفصــــــــــــــــــــل الثالــــــــــــــــــــث  األزمات المدرسية                                  
  

83 

كونها ل ؛امتحان الشهادات) (باألخص سين وذويهمالدار ّن االمتحانات بوضعها الحالي تثير خوف إ )4
درجات الطلبة في ضوء هذه  إضافة إلى أنّ  وليست وسيلة للتشخيص والعالج، أصبحت هدفاً 

أو  أو الحياة المدرسية، االمتحانات قلما تكشف عن ناحية قوة أو ضعف في الكتاب المدرسي،
  .)34 ،2002 (السيد، أعمال الدارسين

ي تعاني منها االمتحانات هي اقتصار عملية التقويم فيها وترى الباحثة أن أهم نقاط الضعف الت
وٕاهمال بقية الجوانب الوجدانية والحس حركية التي البد من تكاملها لتؤدي  ،على الجانب المعرفي فقط

  .االمتحانات الهدف التي وضعت من أجله
  :ات متعلقة بالبناء المدرسيأزمسادساًـ 

له تأثير إيجابي وفعال في و  ،عناصر العملية التعليميةهمًا من ميمثل المبنى المدرسي عنصرًا 
فر المبنى المتطور اضرورة تو  إلىمن الدراسات  مجموعةأشارت  وقدوتعلمهم،  الطلبةرفع مستوى أداء 

عاون المستوفي للشروط المعمارية من الناحية الصحية والتعليمية والترفيهية التي تسهم في التفاعل والت
  ).175، 2007والتعلم (كحيل، 

وخطط اإلصالح التي تتخذ من أجل تحسين واقع األبنية  ،وعلى الرغم من هذه اإلجراءات
 المستقبل،وتلبي متطلبات  ،وتطويرها لتواكب حاجات العصر ،المدرسية في الجمهورية العربية السورية

س الثانوية تعاني من عدة هذه المدار   أن وتحقق احتياجات العملية التعليمية وأهدافها بالشكل األمثل، إالّ 
  مشكالت نذكر منها:

أغلب المدارس الثانوية العامة يكون موقعها غير مناسب تمامًا، فبعضها موقع البناء المدرسي:  .1
ويترافق مع ذلك ضجيج السيارات  العمل،واآلخر قرب ورشات  القمامة،يكون قرب أماكن 

  .الصباح الباكر من الدوام المدرسيوالشاحنات في 
  ة التنقل والمرور نظرًا لالزدحام الشديد واالختناقات المرورية.صعوب .2
  .وامل التهوية واإلضاءة والكهرباءعدم مراعاة ع .3
  والصرف الصحي ومياه الشرب في المدرسة. تسوء التمديدا .4
قلة عدد الغرف الصفية وغرف المدرسين وقاعات االجتماعات، وعدم وجود مسارح ومرسم ومخبر  .5

  الحاسوب ومركز توثيق ومستودع.للمواد الدراسية و 
واالصطفاف وممارسة األلعاب الرياضية  الطلبةقلة المالعب والباحات الواسعة بحيث ال تتسع لعدد  .6

  ).34، ص1998لطف اهللا، (وغيرها 
وعدم تخصيص الميزانية المناسبة من أجل  ،زمة للقيام بعملية البناءلالفر الموارد المالية ااعدم تو  .7

  ح بشكل مستمر ودوري.الترميم واإلصال
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ن حول صالحية المدرسة من حيث موقعها ومدى سهولة يالمدارس والمدرس يعدم استفتاء مدير  .8
، ومدى حاجة المبنى إلى اإلصالح الطلبةومدى اتساع المبنى والمرافق لعدد  الوصول إليها،

ضاءة ومدى مراعاة الصفوف المدرسية للمواصفات المتفق عليها من حيث اإل واالستكمال،
 (السيد،إلخ ... ومدى كفاية المرافق الصحية ،وسائل التعليميةواالتساع والتهوية، ومدى توفير ال

2002، 37(.  
  على ذلك يمكن التغلب على المشكالت التي تواجه تطوير وتحسين المباني المدرسية   وبناءً 

ة التعليم لشراء األرض من خالل تخصيص جزء كبير من ميزاني ،زمات مستقبليةألتشكل مؤشرات التي 
والقاعات  ،يجب أن يشتمل الغرف الصفية الذيو  ،وٕاقامة المبنى المدرسي المناسب عليها ،المناسبة

والرسم  ،وقاعة الفنون ،والمطالعة ،وقاعة المكتبة ،والعلمية كالمختبرات ،الخاصة باألنشطة النظرية
وذلك لتكون  ؛والحدائق ،والباحات ،ياضيةوالمالعب الر  ،واالحتفاالت ،وقاعة االجتماعات ،والمسرح

  المباني المدرسية البيئة التي تحتضن اإلبداع وتساعد على خلقه وتنميته لدى الطلبة.
  :ات متعلقة بتمويل التعليمأزم سابعًا ـ

يعد تمويل التعليم الشريان المغذي للعملية التعليمية الذي تعتمد عليه المؤسسات التعليمية في          
وتأمين مستقبل الشباب واإلعداد األمثل للطاقات  ،منشودة في عملية التنمية الشاملةيق أهدافها التحق

البشرية حسب اختصاصاتها المتنوعة الرافدة لعملية التنمية االقتصادية في القطر العربي السوري من 
اية التمويل الذي ، ويعتمد نجاح الخطط التعليمية والبحثية على نمط وكفونوعاً  حيث إعدادها كماً 

للتزايد  األولى في تمويل التعليم نظراً  ةوتضطلع الحكومة بالمسؤولي ،تحصل عليه المؤسسات التعليمية
والتوجيه في  ،والطلب المتزايد على تحسين نوعية وأداء البرامج التربوية ،المطرد في أعداد الطلبة سنوياً 

وتقوم وزارة التربية بتحمل مسؤلية التعليم  ،)21 ،2005 (العمار، استخدام التكنولوجيا في التعليم وغيرها
نسبة فقد بلغت بنوعية التعليم وجودته،  مجهودًا لالهتما كما أّنها تبذل ،(عام وفني) ما قبل الجامعي

ونسبة هذه  ،من الموازنة العامة للدولة 2004عام  )%11.38(وصلت إلى  الموازنة المخصصة للتربية
، (إبراهيم 2003عام  )%5.6(لتصل إلى  2000عام  )%4(اإلجمالي ارتفعت من من الناتج  ةالموازن
)، وبلغت نسبة إجمالي اإلنفاق من االعتمادات المخصصة من الوزارة والجهات التابعة لها 1، 2005

)، ونسبة اإلنفاق على التعليم من إجمالي الموازنة العامة للدولة ارتفعت من 2007في العام ( )97%(
ومن ثم ، )2014(مديرية التخطيط واإلحصاء، 2007عام  )%5.16(لتصل إلى  2005ام ع )16%(

مليار ليرة  )80(في نهاية الخطة الخمسية، أي أكثر من  )%100(ارتفعت موازنة وزارة التربية لتصبح 
  ).2، 2008 ،(عنبر سورية

، إال أن )%100( وعلى الرغم من رفع موازنة التعليم من الميزانية العامة للدولة لتصل إلى
التقرير الوطني للتنمية البشرية يشير إلى حقيقة ضآلة محدودية ما يصل إلى الطالب من مستلزمات 
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وأمور وأخرى، وٕالى عشوائية واعتباطية في توزيع مخصصات التعليم من ميزانية الدولة، وزيادة في 
التعليم في المرحلة الثانوية إدخال الحاسوب إلى عملية  أنّ المخصصات االستثمارية واألجور، كما 

وموارد بشرية  ،العامة يتطلب تخصيص موارد مالية كبيرة تتمثل في األجهزة والمعدات والبرامج الحديثة
أن الدولة قد خصصت موارد كبيرة لعملية  ويرىتتمثل في توفير الكادر المدرب والمؤهل لهذه العملية، 

ب البحث عن مخارج عادلة وواقعية، وال مشكلة في حل ذلك إال أن تمويله ما يزال مشكلة تتطل ،التعليم
التوجه إلى القطاع الخاص، وٕاعطاء مؤسسات المجتمع األهلي غير الربحية بطبيعتها موازنة ملموسة ب

في حل أزمة تمويل التعليم، فالتوجه إلى القطاع الخاص الربحي ومساواته مع القطاع األهلي  سهاملإل
ر الوطني التنمية التقري( لسياسات القبول مع فجوات الثروة ئضافر السيغير الربحي يسهم في الت

  ).7، 2005البشرية، 
األمر الذي  ،تحليل ما سبق نجد أن التعليم الثانوي يعاني من مشكلة في اإلنفاق والتمويلوب

 ،اهجودة التعليم ورفع مستو  في يستدعي إيجاد حلول سريعة لمعالجة تلك المشكلة التي تؤثر سلبياً 
  وتؤدي إلى خلق أزمة حقيقة قد يصعب الخروج منها.

  رس في الجمهورية العربية السورية:آثار األزمة السورية على واقع المدا ثامنًا ـ
فقد تضررت بشكل  ،تعليم األطفال والشباب خصوصاً  ،أثرت األزمة بشكل مباشر على التعليم

القائمة في بعض المدن ب االشتباكات بسب 2012) مدرسة في عام 2362جزئي أو كلي ما يقارب (
) مليار ليرة سورية، وتقع الغالبية العظمى من هذه المدارس في مناطق 5،7وبكلفة تقارب ( ،واألرياف

) 2في درعا وٕادلب ودير الزور وحلب وريف دمشق كما هو موضح في الجدول ( السيما ،االشتباكات
مدرسة  ) ألف مدرسة تعمل، وألف17تعليم إلى أن (أشارت إحصائيات وزارة التربية وال 2013وفي عام 

تستخدم كمراكز لإليواء، وألف مدرسة موجودة في مناطق االشتباكات، وأكثر من ثالثة آالف مدرسة 
فقد أشارت إحصائيات وزارة التربية أن عدد  2014ا في العام ا بشكل كلي أو جزئي، أمّ دمرت إمّ 

  ) مدرسة عن الخدمة.3000منها ( ) مدرسة خرج5004المدارس المدمرة بلغ (
وقدر  .ونتيجة لذلك، يتغّيب الطلبة عن الدراسة، وبعضهم يحضر مرتين في األسبوع فقط 
لم يلتحقوا بمدارسهم  الطلبة%) من 22.8( أنّ الصادر عن المركز السوري لبحوث السياسات  التقرير

طالب مدارسهم نتيجة وجودهم في فقد خسر نصف مليون تلميذ و  2013، أما في العام 2102في العام 
أو أن الظروف األمنية تمنعهم من التوجه إلى مدارسهم، ويقود هذا التعطيل في  ،مناطق االشتباكات

وبالتالي على العملية التنموية برمتها على  ،العملية التعليمية إلى نتائج سلبية على رأس المال البشري
  .توسط والطويلالمدى القصير والم
تزايدت األعداد إلى  إذعمليات النزوح الداخلي ضغطًا على مدارس المناطق اآلمنة،  وقد أثمرت

، بعدما أشار المكتب المركزي طالباً  )60( في الصف الواحد إلى الطلبةالضعف أحيانًا، ووصل عدد 
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 طالبًا ما )34(طالبًا، و )37(كانت  1998في الشعبة الواحدة في عام  الطلبةلإلحصاء إلى أن نسبة 
فقد ارتفعت نسبة الدوام  ،هذا ما استدعى من وزارة التربية العمل بطريقة الدوام النصفيو ، 2000بعد الـ

وتبعت ذلك مشكالت النقص  .%) من المدارس الموجودة في المناطق اآلمنة60النصفي إلى (
ا يزيد م قتل، »يونيسفال«بحسب منظمة و عد وعدد الكتب وأعداد المدرسين، الحاصلة في عدد المقا

، ن غيرهم لم يعد يحضر إلى العملو إثر الحرب الدائرة، والكثير  وموظٍف ومعلمٍ  مدرسٍ ) 600(على 
، بينما يزداد عدد المدرسين في المناطق )%55(إلى  المدرسينانخفضت نسبة حضور  :ففي إدلب مثالً 

خسرت الدولة نتيجة  فقد، كما طالت األضرار مستودعات الكتب وحافالت المدارس، اآلمنة بنسب كبيرة
  سرقة وحرق العديد من المستودعات المدرسية في العديد من المناطق مئة مليار ليرة سورية.

  ) في الجمهورية العربية السورية2012( لعاماخالل المدارس المتضررة ) 2الجدول (

  بالليرة السورية ضرارتكلفة األ  المدارس المتضررةعدد   المحافظة

  466  393  درعا

  829  610  ادلب

  143  196  دمشق

  1257  227  حمص

  849  200  ريف دمشق

  26  59  الحسكة

  374  49  دير الزور

  821  103  حلب

  117  30  طرطوس

  67  20  الالذقية

  727  157  حماه

  12  4  الرقة

  12  24  القنيطرة

  5700  2362  إجمالي

  م.2012 حسابات الباحثين بناء على بيانات وزارة التربية والتعليم المصدر:
للمدارس بحسب المحافظات وحتى  الطلبةأدى التدهور األمني إلى تأرجح معدل حضور  هذا وقد

لدراسي للعام افر بيانات عن معدالت التسرب من التعليم اتو ه ال تنّ أومع  ،ضمن المحافظة الواحدة
 ،)%22،8( بـقدر معدل عدم الحضور  تقرير المركز السوري لبحوث السياساتن ) فإ2012- 2011(

ويتوقع أن يرتفع معدل التسرب نتيجة عدد من العوامل وعلى رأسها المدارس المتضررة والمخاطر 
البنات  خصوصاً  ،المدارسهالي إلى عدم إرسال أبنائهم إلى األمنية التي أدت إلى دفع العديد من األ
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م الجديدة بسبب في أماكن تواجده أبنائهملالجئين والنازحين صعوبات في تسجيل اسر أوتواجه  ،منهم
  قدرة المدارس المحدودة على استيعابهم أو بسبب المصاعب المالية.

تم حساب قيمة سنة فقد  ،مية النخفاض معدل الحضور المدرسييحاول التقرير تقدير اآلثار الكو 
بتقسيم الناتج المحلي  )2011-2006(كمعدل وسطي للفترة  ) عاماً 15(التمدرس وسطيا للسكان فوق 

قيمة سنة التمدرس تساوي ما يقارب  وتبين النتيجة أنّ  ،الجارية على عدد سنوات التمدرس باألسعار
نتيجة األزمة باستخدام معدل  الطلبة ضرب هذه القيمة بالخسارة في سني بعد ذلك تم ،دوالر) 680(

على التوالي  )%22،8(و )%10،9(والذي بلغ  )2012- 2011(عدم الحضور المدرسي في عامي 
مليون دوالر في عام ) 784(و ،2011مليون دوالر في عام ) 347(ت الخسارة اإلجمالية وقد بلغ
خسائر بل تعّد  ،2013و 2012و 2011 تلسنوا تعدّ هذه الخسائر ال ،2013ومليار دوالر في ، 2012
وقد دفعت األزمة القائمة الحكومة لخفض اإلنفاق  ،س المال البشري على المدى البعيد للبالدفي رأ

هذا التخفيض في و  ،من التعقيدات على الوضع التعليمي اً مما يضيف مزيد ؛ام على قطاع التعليمالع
وٕادخال  ،اإلنفاق سيحد من قدرة الحكومة على التدخل بحلول عالجية مثل إصالح المدارس المتضررة

 الطلبة ة واالجتماعية للنزاع علىمناهج خاصة للطالب في المناطق الساخنة لمعالجة اآلثار النفسي
   ).54، 2013(نصر، 

مليار ليرة سورية في ) 35،4(انخفض من قد وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنفاق العام على التعليم 
مليار ليرة سورية في عام  )19،5(من ثم انخفض إلىو  ،2011مليار ليرة سورية في  )26(إلى  2010
رئاسة مجلس الشعب ( )2014( مليار ليرة سورية عام )14.5( أن وصل إلى إلى ،م2012

  .)2014السوري،
  ـ خاتمة الفصل:

في الجمهورية العربية  العام لقد توصلت الدراسة من خالل تحليل وتشخيص واقع التعليم الثانوي
التي والضعف  ،ونقاط القوة ،والتحديات ،إلى وجود مجموعة من الفرص - قبل سنوات األزمة-السورية

  والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: ،رتهالتعليم الثانوي وٕادا كان يتميز بها
  الفرص: التطور التقني والمعرفي والعلمي. -
  التحديات: تتمثل في التحدي االقتصادي والثقافي والتكنولوجي واالجتماعي. -

  لقوة فهي مبينة في الجدول اآلتي:أما نقاط الضعف وا
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  قبل األزمة العامنقاط القوة والضعف في مدارس التعليم الثانوي  ) 3الجدول (

  

التعليم عناصر مرحلة 
  الثانوي العام

  نــقاط الضعـف  نــقاط القـوة

  
  الطلبة

في المرحلة الثانوية العامة  الطلبةارتفاع عدد  -
  بفرعيها العلمي واألدبي.

  .ازدياد اإلقبال على متابعة التعليم -

  التسرب والرسوب. -
والمعرفية عدم امتالك مهارة استخدام الوسائل التقنية -

  في العملية التعليمية. بأنواعها كافة

  

  المدرسون

تأهيل التربوي للمدرسين من خالل برامج التعميق  -
  التعليم المفتوح.

البدء ببرنامج التأهيل التربوي عن طريق الجامعة  -
  .االفتراضية السورية

معاناة برامج التدريب من من عدة مشكالت على مستوى  -
  ت والمخرجات.المدخالت والعمليا

  
  اإلدارة المدرسية

  
العمل على تطوير اإلدارة المدرسية من خالل  -

إدخال الحاسوب ووسائل االتصال إلى العمل 
  اإلداري وأتمتته.

  المركزية الشديدة في اإلدارة المدرسية واتخاذ القرارات. -
  .عدم وجود آلية مثلى الختيار مديري المدارس -

  

  
  دراسيةال المناهج

  
الحاسوب) في المناهج ( ضمين التكنولوجيات -

الدراسية من خالل إدخال مادة المعلوماتية في 
  المرحلة الثانوية العامة.

  

قلة الموارد المالية المخصصة إلدخال الحاسوب في  -
  عملية التعليم.

هلة الستخدام الحاسوب في فر األطر التدريبية المؤ اقلة تو  -
  .التعليم

والتركيز على الفرع العلمي في عملية إهمال الفرع األدبي  -
  التطوير.

  

  االمتحانات

االمتحانات في طرح مشروع تطوير نظام  -
  .الشهادة الثانوية العامة

اقتصار عملية التقويم على الجانب المعرفي عند الطالب  -
  فقط.

  

  المبنى المدرسي

  ازدياد عدد األبنية المدرسية والتوسع فيها. -
ام باألبنية المدرسية من حيث االهتم العمل على -

  .موقعها وشروطها الصحية والتربوية

  مشكلة الدوام النصفي. -
  .الكثاقة الطالبية في غرفة الصف -

قلة الموارد المالية المخصصة من أجل عملية اإلصالح  -
  .والترميم المستمر للمدارس

    المجتمع المحلي
بسبب عدم تمكن اإلدارة من عقد مجالس أولياء األمور -

  ضيق المكان المخصص ومشكلة الدوام المضاعف.

  
  تمويل التعليم

ن أجل تخصيص الدولة للموارد المالية والمادية م -
  .جودتهرفع مستوى التعليم وتأكيد 

  سوء توزيع المخصصات والموارد المالية والمادية. -
  ضعف المراقبة على توزيع الموارد والمخصصات. -



 نتانتانتلنتلنتنتانتامناخھغخھلنتنانتانت

  

  الفصل الرابعالفصل الرابع

ا�جنبية ا�جنبية تجارب بعض الدول تجارب بعض الدول 

العربية في إدارة ا�زمات العربية في إدارة ا�زمات وو

المتحدة المتحدة   (الو�يات(الو�ياتتجربةتجربة  المدرسيةالمدرسية

ألمانيا، ألمانيا، وواليابان، اليابان، ووا�ميركية، ا�ميركية، 

  جمھورية مصر العربية)جمھورية مصر العربية)وو
  مقدمة.ـ 

  .المدرسيةتجربة الواليات المتحدة األميركية في إدارة األزمات  ـأوالً 

  .المدرسّيةفي إدارة األزمات  اليابانتجربة  ـثانياً 

  .المدرسّيةتجربة ألمانيا في إدارة األزمات  ـاً لثثا

  .المدرسّيةفي إدارة األزمات  رية مصر العربيةجمهو تجربة رابعاًـ 

  ـ خالصة الفصل.
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  الرابعالفصل 
تجربة (الواليات المتحدة  العربية في إدارة األزمات المدرسيةو األجنبية تجارب بعض الدول 

  األميركية، واليابان، وألمانيا، وجمهورية مصر العربية)

  :تمهيدـ 
في إدارة األزمات  حدة األميركية وألمانيا واليابانتجربة كل من الواليات المت  تناول هذا الفصل

وكيفية  ،م تناول تجربة مصر في األزماتكما تإدارة أزماتنا المدرسية،  منها في لإلفادة ؛درسيةالم
إدارتها وسبل مواجهتها باعتبارها من الدول النامية،  تلك الصفة التي تشترك فيها دول العالم العربي 

   .سوريةبما فيها كافة 
  :المدرسيةألزمات أوًالـ تجربة الواليات المتحدة األميركية في إدارة ا

 أن إال  ،ميركيةعلى الرغم من التطورات التي يتميز بها النظام التعليمي في الواليات المتحدة األ
وهذا ما بينه سبيرمان  ،1970يعاني من مجموعة أزمات منذ العام  الدراسات بينت أّنه
Siberman,1970)فقد وجد  ،) في السبعينات من القرن الماضي تداخل الصفوف  هناك أزمة أن

بين المجتمع وبين ما يحدث داخل  كبيرةً  هناك فجوةً  أن د المدرسية في المجتمع األميركي، كما أكّ 
ان بأزمة خطيرة وهي أزمة التعليم والمدارس األميركية يمرّ  أن  (lllich, 1971)ايلتش  المدارس، ورأى

د فشل العملية التعليمية أكّ كما ائل تطبيقه، وتتطلب إعادة النظر في فكرة التعليم اإللزامي ووس ،سياسية
عن تزايد الشعور باإلحباط عند  نفق لتحسين التعليم، فضالً على الرغم من المبالغ الباهظة التي تُ 

 فَ صِ وفي الثمانينات وُ ، )7 ،2012 (الشربيني، وعجز المدارس عن تأدية وظائفها ،المدرسين والطلبة
 وشقاءٍ  عظيمٍ  عن بؤسٍ  ه عبارةً أن ب 1993حتى  1983ذي امتد من عقد اإلصالح التربوي األميركي ال

اإلصالح جاء من السلطات إلى المربين  نّ أ :ب متعددة أبرزهاوذلك ألسبا ؛للتربية األميركية وتعاسةٍ 
قليلي النفوذ ودون مشاورات ومباحثات مع المدرسين وسائر الممارسين التربويين في ميدان التعليم،  

عدم صحة االفتراضات  وأظهرتبيانات  قدمتق أو تجاهل التقارير القومية األخرى التي فضًال عن خن
اإلستراتيجية ف، )215 ،2002 (السنبل، اإلستراتيجية التربوية األميركيةالتي قامت على أساسها 

س األميركية للتعليم في القرن الحادي والعشرين تقوم على أربعة مسارات هي: التطوير الجذري للمدار 
تطوير برامج و تطوير جيل جديد من المدارس المبدعة، و  ،ومسؤولية تجاه جيل الغد التزاماً  لتكون أكثر

 التعليم المستمر وتعليم الكبار، وتطوير المجتمعات التي تتوافر بها فرص التعلم مدى الحياة (السنبل،
في عام ) Terrell Bell( على تلك الوقائع فقد شكل وزير التربية تيريل بل وبناءً  ،)217 ،2002
وقد صدر عن ، وتقديم مقترحات إلصالحه، لدراسة نظام التعليم لجنة من ثمانية عشر عضواً  1983

  :يأتيالذي حدد مؤشرات الخطر بما ،ة في خطرأي أمّ  ،)Nation at risk(اللجنة تقرير بعنوان 
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المرتبة األولى وال الثانية  أخذوايالطلبة األميركيين لم  أن كشفت المقارنات الدولية لتحصيل الطلبة  -
 بالمقارنة بأمم صناعية أخرى كانوا في المرتبة األخيرة. 

وقد  ،سنة من العمر أميين أمية وظيفية )17(من األميركيين الذين بلغوا  )%13(عتبر حوالي اُ  -
 ).%40( بلغت األمية الوظيفية بين الشباب من األقليات حوالي

كان عليه  مّمايم الثانوي العام في معظم االختبارات المقننة أقل بلغ متوسط تحصيل طالب التعل -
  سنة وقت إطالق سبونتك. )26(منذ 

الموهوبين إلى مستوى قدراتهم المقاسة باختبارات تحصيلية في  الطلبةلم يصل أكثر من نصف  -
 مدارسهم.

 نكليزية.كشفت اختبارات التحصيل انخفاضًا في السنوات األخيرة في الفيزياء واللغة اال -

الحاصلين على مستوى عال في التحصيل في اختبار القدرة  الطلبةانخفضت أعداد ونسب  -
 المدرسية. 

 سنة مهارات الذكاء عالية المستوى المتوقعة منهم. )17(يمتلك كثيرون ممن هم في سن  ال -

 ،كحوليةواستخدام المشروبات ال ،مثل المخدرات الطلبةظهرت بعض األوبئة الحديثة التي تواجه  -
 ومعدالت الغياب العالية ،يدزواإل ،وتعرض المراهقات للحمل ،متوقعةومظاهر العنف غير ال

 .)7 ،2012 (الشربيني،

تم إنشاء مشروعات لتعميق العالقة بين التعليم  لذلك ؛وجود فجوة ما بين التعليم وسوق العمل -
تعاوني  وهو مشروع ،)AE( وذلك من خالل مشروع الحاضن التكنولوجي أوستن ،وسوق العمل

تطبيقي  –مركز علمي  ةة المحلية والغرفة التجارية، والحاضن بمثاببين جامعة تكساس والحكوم
مة خاصة في مجال إقامة أنظ ،يعكس إسهامات الجامعة المباشرة في مجال التنمية االقتصادية

يمية خدماتها من خالل هذا الحاضن تقدم المؤسسات التعلو  ،إدارية عالية الجودة والمستوى
 .)220 ،2002 ة (السنبل،يللشركات وتوفر فرص ووظائف حقيق

لذلك  ؛التعليم الثانوي الفنيمن أزمة الفصل القائم بينه وبين كما يعاني التعليم الثانوي العام  -
على ذلك  حظيت استراتجيات  ، وبناءً بين نوعي التعليمتوجهت الجهود إلى  تفعيل آلية التكامل 

التعليم الثانوي العام والفني بأهمية كبرى منذ فترة طويلة، وتوجهت الواليات المتحدة التكامل بين 
وذلك  ،خالل الثمانينات إلى معالجة حالة االنفصام بين التعليم الثانوي العام والتعليم الفني

أو  ،ن منهجي بينهماوتطوير المناهج الدراسية بما يؤدي إلى تحقيق تواز  ،بإصالح النظام التعليمي
خدمت أساليب متنوعة في مختلف الواليات كان من أهمها برامج جذب وقد استُ  ،امتنسيق مناهجه
تعد بمثابة مدارس أو برامج ضمن مدارس ذات مناهج موجهة إلعداد الطلبة المهنة، وهي 
أثبتت قد و  ،ويتم التعاون بين المدرستين األكاديمية والمهنية في عملية التكامل ،لصناعة معينة
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والحد  الطلبةيجابية على المستوى األكاديمي والفني وجذب إلونتائجها ا دراسات التقويمية نجاحهاال
من ظاهرة التسرب، وتعتمد هذه البرامج على تكامل الموضوعات األكاديمية والمهنية على مستوى 

 من هذه البرامج:و  ،بًا إلى جنب مع المقررات المهنيةوتدريس عدة مقررات جن ،القرارات

على توفير  تعتمد هذه البرامج:Cooperative Education Programs برامج التعليم التعاوني.1
شرف إدارة المدارس الثانوية فرص عمل للطالب في مؤسسات العمل واإلنتاج خالل سنوات الدراسة، وتُ 

ومؤسسات سوق  رسةعلى إدارة وتنظيم هذا التعليم كجزء من برامج التعليم الفني، ويتم التعاون بين المد
  في مواقع العمل بصفة دورية وتقويمهم. الطلبةوتنفيذه، ويشرف المدرسون على  العمل في تخطيطه

األحدث  عد تُ The Apprenticeship Of Young People: للشباب المتجددةالتلمذة الصناعية .2
رة تعلم موجهة لطالب فهي توفر خب ،بين األنماط التعليمية النظامية التي تربط التعليم بسوق العمل

والجمعيات الحرفية  ،تنتجه برامج التلمذة الصناعية التقليدية مّماأفضل  المرحلة الثانوية بصورةٍ 
التي يلتحق بها الشباب الكبار خريجي الثانوية، وهذه البرامج الجديدة توفر الفرص الستكمال  ،والمهنية

  :ايأتيا النوع من البرامج مالدراسة في مرحلة ما بعد الثانوية وأهم ما يميز هذ

  مشاركة فاعلة ألصحاب العمل. -
  .يم الثانوي العام والثانوي الفنيتكامل التعل -
  االرتباط الهيكلي بين مؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات ما بعد الثانوي.  -
  .هادة معترف بها في األداء المهنيحصول الخريج على ش -

أو تقديم  ،وم فيها الطلبة بإنتاج بضائع وسلع للبيعيق برامج المشاريع اإلنتاجية المدرسية:.3
  .)158- 154 ،2008 رفاعي،( خالل مناهجهم الدراسية وتطبيقاتها العملية نخدمات للمجتمع م

ف والسالح يمكن فصل سيطرة أزمات العنف داخل المدارس االميركية عن سيطرة قضية العن وال
 اً طالب )25(من كل  اً طالب أن لى إطار إلهذا ا إذ تشير اإلحصاءات في ،داخل المجتمع االميركي

 ,Degnanلى المدرسة (إمعهم  يصطحبون مسدساً  ألف طالبٍ  )135( كثر منأ أن و  ،يحملون مسدساً 

2000, p9(.  
في دراستهما بعنوان تطور إدارة  ) (Brickman & others, 2004وقد أكد بريكمان وآخرون

في العناوين اإلخبارية وفي  مصطلح اإلرهاب أصبح شائعاً  ن أسبتمبر  )11(األزمات المدرسية منذ 
ث وأزمات خطيرة غير التي اعتادت اعلى المدارس اآلن أن تستعد ألحد وأصبح لزاماً  ،أماكن العمل

للتخطيط لمواجهة األزمات وذلك  أصدرت إدارة التعليم بالواليات دليالً  2003 عليها قبل ذلك، وفي مايو
وتضمن هذا الدليل أربع خطوات شاملة  ،لى تصميم وتنفيذ خطط إدارة األزماتلمساعدة المدارس ع

 & Brickman(ومرحلة استعادة النشاط  ،ومرحلة المواجهة ،ومرحلة االستعداد ،مرحلة الوقاية :وهي

others, 2004, 29-30).  



 

 
93 

  

  الفصــــــــــــــــــــــل الرابــــــــــــــــــــــع  األزماتفي إدارة   تجارب

حدة األميركية وضمن هذا اإلطار قامت إدارة المباحث بالتعاون مع إدارة التعليم بالواليات المت 
بإصدار تقرير حول األزمات المدرسية هدف إلى اإلجابة عن سؤالين أساسين هما: هل  2002في عام 

تتميز أزمات العنف المدرسية بالتخطيط المسبق؟ وما هي اإلجراءات والسياسات المطلوبة لمنع وقوع 
ي المدارس التي استهدفها حالة عنف ف )37(دراسة  بعد؟ وقد انتهى المشروع تلك األزمات مستقبالً 
إلى عدم وجود أسباب محددة  ،فر حولها بيانات كافيةا) والتي تتو 2000-1974العنف خالل فترة (

 & Paige( نسبة من حوادث العنف موضوع الدراسة كانت مخططة مسبقاً  أن  وٕالى ،لحوداث العنف

Stafford, 2002, p40).  
 ربعةمن بين كل أ طالباً  أنWhitted & Dupper, 2005 ( ( كما بينت دراسة وايتد ودووبر

لذلك فقد اهتمت كثير من المدارس في الواليات  في الواليات المتحدة يتعرض للعنف، ونتيجةً  طالبٍ 
وتنفيذ برامج وسياسات وقائية تجاه العنف، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام  المتحدة األميركية بتطوير

هذا باالضافة الى  ؛ودعم أدوار األخصائي االجتماعي النفسي ،نفببرامج وسياسات للوقاية من الع
  .)(p54 خرضرورة خلق مناخ وثقافة مدرسية إيجابية لدعم العمل التعاوني واحترام اآل

وهذا ما أكدته دراسة  ،العنف الممارس ضد المدرسين نسبته كبيرة أنّ  من االنتباه إلى بدّ  وال
العنف الذي يؤثر على هيئة العاملين ") بعنوان kondrasuk, et. al, 2005كوندرازوك وآخرون (

هيئة العاملين بالمدارس األميركية تزيد ثالثة  فيأحداث العنف التي تؤثر  أن وجد  فقد، "بالمدرسة
يجب االستعداد الجيد للتعامل معه من خالل  و ،الطلبةأضعاف عن أحداث العنف التي تقع على 

وتطوير بيئة التعلم من أجل  ،المدارس على تحسين المناخ التنظيمي بهابرامج يتم تصميمها لمساعدة 
  الحد من الضغوط التي تقع على المدرسين وهيئة العاملين.

 فيدارس تؤثر أحداث العنف بالم أن وسائل اإلعالم تركز على  أن وتشير الدراسات إلى 
مدرسين على الرغم من ازدياد هذا وهناك ضعف في التركيز على الضحايا من ال ،الطلبةالضحايا من 

كان  )2000-1997( ه ما بين عامأن يات المتحدة إلى ويشير مركز اإلحصاء التربوي بالوال االتجاه،
 ما فرض وجودوهذا  ،حدث من أحداث العنف الموجهة للمدرسين بمدارس الواليات )473000( هناك

ولذلك فهناك حاجة ماسة  ،أيضاً  الطلبةتشمل أحداث العنف تشمل المدرسين كما  أن رؤية جديدة وهي 
  .)640-638( الطلبةإلجراءات وسياسات توفر األمن للمدرسين و 

وقد أدى استفحال أزمة العنف داخل المدارس األميركية وانعكاساتها السلبية على البيئة التعليمية 
لية لمحاولة التعرف على إلى اهتمام المختصين والمؤسسات التعليمية المعنية بإجراء الدراسات العم

تعلق ت أكانت وصياغة استراتيجيات مقترحة للتعامل معها سواء ،مصادر وأسباب انتشار تلك األزمات
. ومن بين الدراسات تلك التي أجراها قسم مواجهتهاب مإدارة هذا النمط من األزمات في حالة وقوعها أب

العنف داخل المدارس األميركية للتعرف على أسباب انتشار  2002التربية بنيويورك عام 
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على المدرسة ذاتها  وقد ركزت الدراسة في هذا السياق ،ات المقترحة لمواجهة تلك األزماتواالستراتيجي
واالتصاالت الشخصية المباشرة ودور القيادة والمجتمع باإلضافة إلى دور  الطلبةفي ضبط سلوك 

  .)151 ،2002 األسرة في حل تلك األزمة (أحمد،
دفعت هذه األزمة التربويين إلى تنفيذ برامج للوقاية ومواجهة العنف المحتمل وقوعه في وقد 
أصبح العنف من القضايا التي يجب على جميع المدارس أن تستعد لمواجهته والتعامل فقد المدارس، 

معه بالشكل المالئم، وبالتالي عملت كل مدرسة على تنفيذ برامج توعية شاملة ومتكاملة للطالب 
   والمدرسين من أجل تحسين المناخ المدرسي وتقليل العوامل التي تساعد على ظهور أحداث العنف

(Peterson & others, 2001, 345)  لون عن المدارس أكثر ؤو ونتيجة لتلك البرامج أصبح المس
البداية يشكل الوعي ف ؛المدارس بشكل كبير فيالتي تؤثر بأهمية التعامل الجيد مع أحداث العنف  وعياً 

وقد اعتمدت تلك البرامج الناجحة للوقاية  ،)Dufresne & dorn, 2005, 93( الجيدة لحل أي أزمة
 الطلبةوعملت على تشجيع مشاركة  ،من العنف في المدارس على جانب المبادرة وليس رد الفعل

 & Peterson وأولياء األمور والمجتمع المحلي من خالل العمل الجماعي والمشاركة في صنع القرار

others, 2001, 348)(.  
اد الدعم والمساعدة واإلرش المتأثرين بقضايا العنف توفيرُ  الطلبةلمساعدة  ومن األساليب الحديثة

بالمنزل  أسابيع )6- 4(وهذا النوع من اإلرشاد عادة ما يستغرق من  ،لطالب وأسرتهلالتربوي والنفسي 
األسلوب اإلرشادي إلى اآلثار االيجابية الكبيرة لمثل  بمساعدة أسرة الطالب، وتشير نتائج تطبيق هذا

من انتقالهم إلى المستشفيات  هذه البرامج التي تستطيع توفير اإلرشاد النفسي للطالب في بيئتهم بدالً 
  .)Evans & others, 2003, 95( التي توفر العالج النفسي بعد حدوث األزمات

لمدارس الثانوية في الواليات المتحدة األميركية والى جانب األزمات السابقة التي برزت في ا
سنة، وسادس  )24-15( لموت الشباب اليافعين بعمر يشكل ثالث عاملٍ  إذ ،ظهرت أزمة االنتحار

 )Hogan,2012( هوجانسنة، وفي إطار ذلك قام  14) -9( سبب رئيس في موت األطفال بعمر
في المدارس  طالبٍ  )2000(من بين  طالباً  أن التي أشارت إلى  الطلبةبدراسة حول ظاهرة انتحار 

 الطلبةوقد ركز هوجان على دراسة كيفية إدارة أزمات انتحار  ،باالنتحار كل أربع سنواتالثانوية يقوم 
  .)153 ،2002 (أحمد، كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم وطلبة المدرسة خاصةً  ،والموت المفاجئ

بجمعيات اإلنقاذ أو جمعيات تم تأسيس جمعيات تعرف يركية ولتالفي تلك األزمة في المدارس األم
 Rescue Associations Or Societies To Assist Those مساعدة الراغبين في االنتحار

Wishing To Commit Suicide:،  ًويمكن ألي شخص يفكر في االنتحار أن يتصل تليفونيا 
 ،االنتحار ىه يفكر أو ينوى اإلقدام علأن لغهم بويب ،مدار الساعة ىبإحدى هذه الجمعيات التي تعمل عل

وفي معظم األحيان تنجح  ،فيتجه إليه المتطوعون من أعضاء هذه الجمعيات ليقدموا له المساعدة



 

 
95 

  

  الفصــــــــــــــــــــــل الرابــــــــــــــــــــــع  األزماتفي إدارة   تجارب

عن عزمه في فيتراجع  ؛الجهود في التفاهم مع الشخص الذي يفكر في االنتحار ويمكن الحوار معه
  .)6 ،2012 (الشربيني، االنتحار ىاإلقدام عل

أهم األزمات التي يعاني منها التعليم الثانوي العام في  أن طالع على ما سبق تجد الباحثة وباال
  :أزمات هي األميركية تتلخص بثالثالواليات المتحدة 

  أزمة وجود فجوة بين التعليم الثانوي العام وسوق العمل. -
  أزمة الفصل بين التعليم الثانوي العام وبين التعليم الفني.  -
  .كافة أزمة العنف بأبعادها وأشكالها -

وفي ضوء ما سبق يمكن اختصار الحلول لألزمات المدرسية التي واجهتها الواليات المتحدة 
  األمريكية باآلتي:

 وضع برامج إرشاد ودعم نفسي للطالب. -

 وضع برامج المشاركة مع األسرة. -

 مشاريع إنتاجية. -

 أنشطة صفية والصفية. -

  مات ووضع الحلول.ل فريق إلدارة األز يتشك -
الحلول التي نفذتها الواليات المتحدة  ن إلول السابقة الذكر نستطيع القول وبالنظر إلى الح

وعلى درجة كبيرة من الواقعية التي تستطيع أي دولة تعاني من أزمات مشابهة لها  ،األميركية فعالة
  العمل بها والسير على نهجها لتفادي وعالج مشكالتها وأزماتها.

  :المدرسّيةنياًـ تجربة اليابان في إدارة األزمات ثا
 :مايلي سمات النظام التعليمي في اليابانأهم من 

، فتشير البيانات ع في جودة التعليمبارتفا إجمااليحظى التعليم الياباني  إذ: جودة النظام التعليمي -
  .(15-6)في التعليم اإللزامي  عدد الطلبة لكل مدرس أن الرسمية إلى 

اتسمت إدارة التعليم اليابانية بالتكامل بين المركزية والالمركزية  :لتكامل بين المركزية والالمركزيةا -
سهم تقريبًا السلطات المحلية ت ن إ، حتى ميزانيات مضاعفة للنهوض بالتعليموذلك من خالل توفير 

م الياباني بالنسبة على التعلي، وذلك على الرغم من الحجم الكبير لإلنفاق الحكومي بنصف نفقات التعليم
هذه األموال جيدًا  ُيستفاد من، وعادة من مجموع الدخل القومي )%20(، والذي يتجاوز للدخل القومي

  )110، 2000، بدران( المدرسّيةفي خدمة العملية 
وغيرهم لمديرين المدرسين وا من التواصل مع خبرات اآلالف يجري المشاركة في التخطيط للتعليم: -

  .خالل الندوات والمؤتمرات اإلقليمية والمحلية التي لها دور فعال في التخطيط للتعليم من
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 الطلبةيتسم التعليم الياباني بمحاولة الوصول بقدرات وأداء  الوصول بالنجاح الشخصي إلى أقصاه: -
  :، وذلك من خاللإلى أقصى حد ممكن

 د.تعاون األفرا  - أ

 .تحديد األولويات  - ب

التي يتم  ومن ذلك مدارس الجوكو، ،جراءات تتخذ على مستويات محددةمن خالل عمليات وإ و   - ت
، صفيةلا غيرجوكو هو نوع من األنشطة وال ،، وذوي القدرات المتميزةفيها مراعاة المتفوقين
  في مقررات أخرى تختلف عن مقررات المواد المدرسّية.يهدف إلى إثراء الفرد 

، اليد الماهرة للعمل في الصناعات وٕاعداد ،ياباني بالصناعةيهتم التعليم ال التعليم يهتم بالصناعة: -
من قبل الشبان  ، التي تجد إقباالً تشار مسار التعليم الثانوي الفني، والكليات التقنيةوذلك من خالل ان

ويلتحق في هذه ، عمل مبكرة في الشركات والمصانع ه يتم من خاللها إيجاد فرصةن أل ؛اليابانيين
  .نيالياباني الطلبةمن مجموع ) %27(منها والصناعية حوالي  المعاهد الفنية

ز النظام الياباني للتعليم على تنمية الشعور يركّ  :لعمل الجماعي والنظام والمسؤوليةروح الجماعة وا -
بالبيئة المدرسية المحيطة بهم، مثل المحافظة  اً مبتدءبالجماعة والمسؤولية لدى الطلبة تجاه المجتمع 

فمن المعروف عن المدارس  ،واألثاث المدرسي وغير ذلك المدرسّيةني الدراسية واألدوات على المبا
  .)Ikegashira & others, 2011, 64( اليابانية المحافظة على نظافة المدرسة

ه يعاني من مجموعة أن إال  ،وعلى الرغم من التنوع الذي يتميز به التعليم في اليابان بشكل عام
وتتجلى تلك  ،1995تضاعفت عن عام قد و  ،2001زمة خالل العام أ )4000( أزمات وصلت إلى

  األزمات في:
قضية  :صر ما بعد الصناعة وما تتضمنه منأزمة إعداد الطالب للقرن الحادي والعشرين وع •

كل البعد عن العقد  أو القدرة على معرفة اآلخر والتواصل معه بعيداً  ،محو األمية الكونية
هذه الحضارة أو تلك لديها  أن والتوهم ب ،ء تحت مظلة الخصوصيات الثقافيةالحضارية واالنزوا

مفاتيح الحلول والعلوم ونكران ذلك على غيرها، يضاف إلى هذا تحدي التعامل مع العولمة وما 
 ،2002 (السنبل، وواقعيةٍ  جادةٍ  من التعامل معها بآلياتٍ  تفرضه من متغيرات وتحديات المناَص 

232(. 

  .)232 ،2002 (السنبل، اإلنكليزيةزوف عن تعلم اللغات األجنبية وخاصة اللغة أزمة الع •
 وعصر ما بعد  ،أزمة إعداد الطالب للقرن الحادي والعشرين عملت المدارس اليابانية على حل

باعتبارها النافذة التي يتم من خاللها توسيع آفاق  ؛من خالل االهتمام بتعليم اللغة األجنبية ؛الصناعة
  فكر واالطالع على الثقافات والحضارات األخرى لذلك فقد عملت على:ال

  البدء بتعليم اللغة األجنبية من مرحلة رياض األطفال والصفوف الدنيا في المرحلة االبتدائية. -
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ألولياء األمور لتعليمهم اللغة األجنبية سري من خالل إقامة دورات مجانية تقديم الدعم األ -
  استهم.لمساعدة أبنائهم في در 

  وجود نظام حوافز للطالب المتميزين في اللغة األجنبية. -
  توفير الحصول على دورات في المدرسة خارج إطار اليوم المدرسي. -
  مستوى مرموق في تعليم اللغة األجنبية ويتوفير مدرسين ذ -
  اعتماد مناهج متماسكة لتعليم اللغة األجنبية. -
  والكتب المصورة.االعتماد على االستماع من األقراص المدمجة  -
سماء المنتجات، والفرق العالمات التجارية وأربط اللغة األجنبية بالحياة اليومية من خالل تعليم  -

  .باللغة اإلنجليزية، الرياضية
فقد أشارت إحصاءات وزارة التربية اليابانية عام  :أزمة معاناة المدارس اليابانية من ظاهرة العنف •

 ،1995عام  )%20( ـأي بزيادة تقدر ب ،نف في المدارس) حادث ع10575( إلى وقوع 1996
على  )%50ـ (أي بزيادة تقدر ب ،حادث بين الطلبة وأساتذتهم )1300( وقع 1997وخالل عام 

وخطيئة في إطار معايير المدرسة والمجتمع  تمرداً  دّ العنف يع ن وأل، 1996السنة السابقة عام 
ويأخذ  المختلفة،ن جانب الرأي العام ووسائل اإلعالم االهتمام به يكون كبيرًا م فإنّ  المحلي؛

  العنف في المدارس اليابانية عدة صور منها:
  العنف الموجه نحو المدرسين. -
  .بعضهمعنف الطلبة نحو  -
  عمد للممتلكات العامة. تالتخريب الم -
  عنف المدرسين تجاه الطلبة.  -

 في المدرسة الثانوية الدنيا ذلك جلياً  ويظهر ،المدرسّيةوبالتالي تؤثر ظاهرة العنف على العملية 
  .)49 ،2008 (الدسوقي،

ور كل من اإلدارة المدرسية اتجهت جهود وزارة التربية اليابانية إلى تفعيل د ولمعالجة تلك األزمة
من أجل إيجاد حلول وقائية وعالجية وذلك على النحو  ؛أعضاء الهيئة التدريسية والباحث االجتماعيو 

  )Ikegashira & others, 2011, p64(ه  اكي جاشيرا الذي حدد اآلتي
ال يخفى ما لإلدارة المدرسية من دور  في التصدي ألزمة العنف عند الطلبة:دور اإلدارة المدرسية  .1

على تطبيق القوانين والنظم والتشريعات،  العمل، ويتجلى ذلك في المدرسّيةداخل المنظومة  تأخذه
في إدارة المدرسة اليابانية  م تتضح قيمة دورثومن  ،رسةللمدوالحفاظ على السير الطبيعي 

 :واحتوائها عن طريق األزمةالتصدي لهذه 

 .تعريف الطلبة بالضوابط والقرارات والنظم المدرسية عند بداية كل موسم دراسي -
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يكونوا على دراية بالنظم  لكي ؛إطالع أولياء األمور والمدرسين على لوائح الثواب والعقاب -
 .ن المنظمةوالقواني

 ل.أساليب التربية الحديثة في التعام تباعاو المساواة بين الطلبة  تطبيق مبدأ -

 .توفير المناخ الديمقراطي وٕاعطاء الطلبة الفرصة للحديث بحرية تامة -

 .والراسبين كبار السن والمتعثرين دراسياً  للطلبةتقديم دعم ورعاية خاصين  -

 .ل حسب فروقهم الفرديةمراعاة الدقة في توزيع الطلبة على الفصو  -

 .توعية المدرسين بأهداف مهنتهم التي من أهمها تعهد الناشئة لخلق المواطن الصالح -

 .وأولياء أمورهم والمدرسين للطلبةتنظيم ندوات ومحاضرات  -

 .لوقوف على سلوكيات أبنائهم داخل المدرسة بصفة مستمرةلحث أولياء األمور  -

المصلح االجتماعي بدوره المهني في تتبع سلوكات الطلبة  توفير كل اإلمكانيات المتاحة ليقوم -
 .وعدم تكليفه بأعمال إدارية بعيدة عن تخصصه حتى يكون منتجا مهنًيا ،عن كثب

عدم التساهل مع الطلبة في حاالت العنف الجسدي داخل المدرسة، والحزم في اتخاذ القرارات  -
أو المخالفين للنظم والقوانين المدرسية إذا  التأديبية المناسبة للفعل في حق الطلبة العدوانيين

 .تطلب األمر ذلك

تشجيع التعاون بين كل التخصصات داخل المدرسة للعمل على تفريغ الطاقات الزائدة لدى  -
 .الطلبة

وتكثيف البرامج واألنشطة والرحالت التي تعمل على تخفيف  المدرسي،االهتمام بفترة النشاط  -
  .لبية لدى الطلبةوتلطيف اآلثار الس ،المشاعر

ر من خالل تكثيف عقد االجتماعات والندوات و األمألولياء تنمية وتطوير الوعي التربوي  -
 .لمعرفة طرق التربية الحديثة ؛بتربية األبناء والدورات التثقيفية المهتمة أساساً 

خير لتهييء الجو المناسب لما فيه  الطلبة؛المشاركة الفعالة في أنشطة جمعية آباء وأولياء  -
  ة.المدرس الطلبةومصلحة 

 الطاقم التعليمي الجهاز األكثر قرباً  يعدّ  العنف: لهيئة التدريسية في التصدي ألزمةدور أعضاء ا .2
 أن وتكوينه، ويتفق التربويون على  تنشئتهبالطالب بعد األسرة، والمسهم في  واألكثر احتكاكاً 

 ه جزءٌ أن طلبة وشخصياتهم إن لم يكن أهمها، و هو أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في سلوك ال سالمدرّ 
تقع ال يتجزأ من البيئة المدرسية، وبدونه ال يمكن تحقيق مواقف تعليمية جديدة، وعلى عاتقه 

ومن هنا تكمن أهمية دور  ،وتحقيق أهدافها ،مسؤولية إنجاح العملية التربوية والتعليمية بالمدرسة
وذلك عن طريق رصد  ،تي تظهر على الطالب كالعنففي تقويم السلوكات السلبية ال المدرس
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دور المدرس الياباني يتجلي في  نّ إلذلك ف ؛من تأثيرها مسبباتها والعمل على الحد منها أو التخفيف
  مواجهة تلك األزمة من خالل:

 .تعريف الطلبة بالنظام الداخلي من حيث الثواب والعقاب عند مطلع العام الدراسي -

 .الناس على تطبيقه اغة القانون الداخلي للمجموعة حتى يكونوا أحرَص إشراك الطلبة في صي -

تشجيع الطلبة على التحصيل الدراسي بإحداث لوحة شرف داخل الفصل مشجعة للمتفوقين  -
وتخصيص جوائز رمزية للمنتظمين  ،باستمرار جديدهاومحفزة للمتخاذلين، مع ضرورة ت ،دراسياً 

 .حتى يعم التنافس

فرصة الكاملة للحديث والنقاش بحرية، واالستماع لهم باهتمام زائد، والرد على إعطاء الطلبة ال -
 .قابلة للنقاش األفقي المفتوحو  أسئلتهم بطريقة الئقة ومقنعة

 مهنياً  فهو معد  ،التعاون مع الباحث االجتماعي عند الضرورة في كل األمور الخاصة بالطالب -
  ة.المدرس لذلك

 يقوم بالمهام التالية:و  لتصدي ألزمة العنف عند الطلبة:دور الباحث االجتماعي في ا .3

حصر الطلبة أصحاب السلوك العدواني المتكرر حتى يمكن التعامل معهم، والحرص على  -
 .معرفة أسباب السلوك

وتفعيلها عن طريق عقد ندوات ومحاضرات لتعريف  ،إعداد برامج وقائية للحد من هذه الظاهرة -
 .ه ومظاهره وكيفية التعامل معهالطلبة مفهوم العنف وأشكال

 .يجابية لديهإلوتوعيته بالجوانب ا ،تعزيز ثقة الطالب بنفسه -

 ،التعاون مع إدارة المدرسة للحد من السلوك العدواني عن طريق سرعة التدخل في المواقف -
 .حتى ال يؤدي العنف لمزيد من العنف ؛وحسن التصرف

الجمعيات التربوية لتفريغ طاقاتهم وتفجيرها  إشراك الطلبة في األعمال االجتماعية وأنشطة -
 .وتوجيهها واالستفادة منها

آباء وأولياء الطلبة ومجلس األساتذة كوسطاء فاعلين في الحقل التربوي  مجالستفعيل دور  -
 .لإلسهام في الحد من هذه الظاهرة

 .إعداد البرامج الموجهة لفئة الطلبة كبار السن والراسبين والمتعثرين دراسياً  -

 .خالفاتهم عن طريق الحوار والتفاهم وتقبل الرأي اآلخر الطلبة على حل تدريب  -

تجنب وصف الطالب بالعدواني، ويفضل عدم التسرع في فتح ملف حالة إال إذا تكرر السلوك  -
 .نفسه

 .توعية أولياء األمور عن أهمية األنشطة المدرسيةل عقد دورات دورية -
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بعض وسائل اإلعالم في نشر العنف بين  تأخذهير الذي توعية أولياء األمور بالدور الكب -
 .الطلبة

-  ةولي األمر على متابعة ابنه بصفة مستمرة داخل المدرس حث. 

تحصيل  اليابان للعديد من الدول في الرغم من تصدرفعلى  أزمات متعلقة بالمنهج المدرسي: •
العتقادهم  ؛ون عن عدم رضاهمالمربين يعبر  غالبية نّ إال أالعلوم والرياضيات،  طالبها لمادتي

باإلضافة  ،الكثير منها على الحفظ والتذكر مناهج التعليم تتسم بالتقليدية من حيث اعتمـاد أن ب
التعلم  لدى بطيئي اً صعب يكون عقدة، فالمنهج المدرسينظام االمتحانات الصعبة والمى إل

  ويضاعف هذه األزمة مايلي:
  بمفرده يمكن أن يعوض الفروق في القدرات.الجهد  ن إوجهة النظر التي تقول  -
 (الدسوقي،علم والمساعدة العالجية الفردية النقص الواضح في تشخيص عدم القدرة على الت -

2008، 48(.  
  :جهة تلك األزمة تعمل المدرسة علىولموا

االستفادة من معلمي المدارس ذوي الخبرات المرتفعة عن طريق االستفادة من تجارب المتميزين  - 
  هم في تدريس المناهج.من

من أجل تالفي  ؛التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتنفيذ برامج داخل المدرسة - 
  وربط الجانب النظري بالعملي. ،صعوبتها

إقامة المحاضرات والندوات من قبل إدارة المدارس ألولياء األمور حول طرق وأساليب تدريس  - 
  تلك المناهج.

 التدريس، والوسائل، وطرائق (بالمناهجدرسة يتضمن كل ما يتعلق إنشاء موقع الكتروني لكل م - 
  .األنشطة االثرائية لكل مادة)، و المستخدمة في عملية التدريس

ولعل أبرز ما  ،على أساليب ومناهج التعليمالمدرسون  فيها دورات تدريبية لمدة عام يتدربعقد  - 
 الطلبةللسيطرة على ف لغة الجسد كيفية شد انتباه الطالب من خالل توظيهو يتدربون عليه، 

  .انتباههم وشدّ 
تم إنشاء جماعات و  ،تفعيل دور األنشطة المدرسية من خالل إنشاء جماعات النشاط المدرسية - 

 ،بعد اليوم المدرسيوهي أنشطة تمارس  ،النشاط المدرسي الحر بالمدرسة الثانوية العليا
ة بالمنهج الدراسي وأنشطة شطة متعلقتتنوع ما بين أنطبع تلي الدروس في األهمية، و وبال

على رغبة الطلبة أنفسهم، ويحضر  والمشاركة في هذه األنشطة تتم بالكامل بناءً ترفيهية، 
، وقد جرت العادة أن يكون المدربون واألساتذة خريجي المدرسة، أربع مرات أسبوعياً  الطلبة
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ين السابقين والالحقين أهمية حيث تأخذ العالقات ب ،ففي اليابان ما يسمى المجتمع العمودي
  ).48، 2008(الدسوقي، في عليه في الدول الغربية  مّماأكثر 

نجازه إهو أهم ما عملت اليابان على  اإلنساناالستثمار في  أن وبالنظر إلى ما سبق نجد 
لك ونتيجة لذ ،على حد سواء المدّرسينوالتعليم و  وهذا ما يفسر اهتمامها الكبير بالتربية ،وتحقيقه

لتكامل بين ، كما اتسمت إدارة التعليم اليابانية بان جودة كبيرة في النظام التعليمياالهتمام حققت اليابا
لذلك التقدم والتطور في  نتيجةً و  ،وغرست روح الفريق والجماعة في نفوس طالبها ،المركزية والالمركزية

تلخصت األزمات التي  ،والتربوية ،خالقيةواأل ،واالجتماعية ،والعلمية ،االقتصادية :كافةمجاالت الحياة 
  :ربوي في اليابان بثالث أزمات وهييعاني من النظام الت

بوي الياباني وهي من األزمات التي ينفرد النظام التر  ،أزمة إعداد الطالب لعصر ما بعد الصناعة - 
 وذلك نتيجة لتطور الحياة وتعقدها.بمعاناته منها، 

لتي تكاتفت لحلها جهود كل من اإلدارة المدرسية وأعضاء الهيئة وهي من األزمات ا ،أزمة العنف - 
منها بشكل كبير لحل أزمة العنف  اإلفادةويمكن الباحث االجتماعي والمرشد النفسي، التدريسية و 

 التي يعاني منها طالبنا.

من الحلول التي اتبعتها اليابان بشكل كبير في معالجة اإلفادة يمكن و  ،صعوبة المناهجأزمة  - 
  صعوبة المناهج وكثافتها التي يشكو منها طالبنا.

  :المدرسّيةـ تجربة ألمانيا في إدارة األزمات  اً لثثا
لقد تم اختيار ألمانيا من بين مجتمعات عالمنا المعاصر ألنها مرت في تاريخها بعهود مختلفة  

وكانت  ،ار االقتصاديوفترات تاريخية متباينة كانت في بعضها صورة رائعة للتقدم الحضاري واالزده
في بعضها صورة للدولة الجماعية العسكرية، كما أن ألمانيا كانت والزالت تفرض على العالم احترامها 

ويسيطر الغرب على بعضها األخر، باإلضافة  ،حتى عندما كانت ممزقة يسيطر الشرق على بعضها
بعبارة أخرى هي مجموعة من و  ،احدإلى ذلك نجد أن ألمانيا هي مجموعة من المجتمعات في مجتمع و 

  ).33، 2001اإليديولوجيات أو الشخصيات القومية (ضحاوي، 
المرتبة الثالثة بعد أميركا  إال أنها تأخذللطالب،  اً العالم استقطابأكثر دول  منألمانيا تعد 

المرتبة  ذتأخألمانيا  أن كما  ،) طالب أجنبي في العام246000نب (وبريطانيا في عدد الطلبة األجا
 سنوياً  جديدٍ  كتابٍ  )80000(الثالثة في العالم من حيث عدد بحوث الدكتوراه، ويطبع في ألمانيا 

  تعاني من مجموعة أزمات تتجسد في: رغم ذلكو  )،42-41، 2001(ضحاوي، 
 ،أزمة العنف من األزمات التي تعاني منها المدارس في الدول األوربية بشكل عام عدّ ت أزمة العنف:. 1

في السنوات القليلة  هامدارسراسات على تفاقم أزمة العنف في ومن تلك الدول ألمانيا التي أكدت الد
 هاشارك فيو  ،2011 التي أجراها باحثون في جامعة برلين الحرةالماضية، ومن تلك الدراسات الدراسة 
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 ،وبادن ،نبورجبراندو  ،برلين :مدرس من أكثر من مئة مدرسة في الواليات األلمانية )3500(نحو 
وبينت  ،علنت نتيجتها خالل المؤتمر األلماني للوقاية من العنف في المدارس في ميونيخوأُ  ،فورتمبرج
بارتكاب أعمال غوغائية في المدارس بمعدل  للطلبةالمدرسين في ألمانيا رصدوا تهديدات  أن الدراسة 

مثير للقلق في سلوك الطلبة يدل  باإلضافة إلى رصد تغير سلبي ،أربع مرات في السنة لكل مدرسٍ 
 للدراسة فإنّ  وطبقاً  ،بمعدل مرتين إلى ثالث مرات لكل مدرس على تفكيرهم في ارتكاب أعمال عنف

في حين سمع واحد  ،في االنتحار طلبتهمن كل خمسة مدرسين في ألمانيا سمع عن تفكير أحد  واحداّ 
من  %)7( أن كما بينت الدراسة  ،ل بين تالميذهبالقتعن وجود تهديدات  من كل ثمانية مدرسين تقريباً 

المدرسين الذين شملتهم الدراسة كانوا على علم بتهديدات أطلقها تالميذ لهم بارتكاب أعمال عنف وربما 
ضد  البروفيسور هيربرت شايتهاور رئيس شبكة "نيتواس" التي تعمل ٕاليهما أشار  قتل جماعي حسب

وقد كشفت الدراسة التي أجريت في ألمانيا بين عامي  ،)2011،4 ،غراتفول( رسأعمال العنف في المدا
 )15(ألف طالب متوسط أعمارهم  )45( منطقة ومدينة ألمانية وشملت نحو )61(في  2008و 2007

 في ألمانيا لديه درجة شديدة من العنف ومعاداة األجانب، كما  من بين كل سبعة شباب تقريباً  واحداً  أن
بينما  ،أشكال العنف مرة واحدة على األقلمن تلك الفئة كانوا ضحايا لشكل من  )%17( أن أوضحت 

 ،موقع ستار تايمز االلكتروني ( مارس نحو ثالثة في المئة من الشباب اعتداءات جسدية خطيرة
2011(.  

ضغوط الحياة المعاصرة، وانشغال الوالدين بالعمل إلى أقصى  أن كما أوضحت هذه الدراسة 
انهيار المعايير األخالقية المستمدة من التعاليم اإللهية، وهيمنة التصنيع، و  جع مكانة الدين،درجة، وترا

على برامج العنف في  والروح االقتصادية القائمة على المكسب والخسارة بلغة األرقام فقط، عالوةً 
اب التي هي من أهم األسبالتي يفوز فيها من يتمكن من قتل أكبر عدد من األشخاص،  الكمبيوتر

  .نساني، المفرغ من األحاسيس والقيماإل غيرالعنف نتيجة حتمية لهذا المجتمع  جعلت
تغير اإلطار  "هما بعنوانة لفي دراس )2004 ،فولفجانج متسلر وفرانك أينينجر( كما توصل 

سة كل الجهات المعنية بالطلبة من مدر  أن إلى  "المدرسي كمبدأ لتحقيق الوقاية المدرسية من العنف
وأرجعوا أسباب العنف الذي يظهر في  ،إللقاء المسؤولية على غيرها اً وسائل إعالم تسعى دومو أهل و 

وجود قصور في الثقافة التعليمية و  للعنف مناخ أسري مشجع: اآلتية ةاألربعلى أحد المجاالت المدرسة إ
تصال بين الفئة العمرية وجود جوانب قصور في االو  ،والطالب والتربوية، وصعوبة التفاهم بين المدرس

نسبة العنف  أن واتضح لهم  ،حاسوبعالم وبرامج اإلوسائل ل متابعة قت الفراغ بما فيه منو و  ،الواحدة
 أن في المدارس الفنية والمهنية أعلى بكثير من معدالت العنف في مدارس التعليم الثانوي العام، و 

التحرش   باستثناءن الضحايا يكونون أيًضا من البني أن الغالبية العظمى من الجناة هم من البنين، و 
نوعية  أن  :التي توصال إليها ومن النتائج غير المتوقعة ،بالبنات، فتكون الضحايا من الفتيات بالطبع
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، اً وكان الشرح جيد اً صف، فكلما كان الدرس مشوقفي العلى العنف  اً أو إيجاب اً الدرس تؤثر سلب
بالطالب مكانة  عالقة المدرس خذأوت ،انخفضت معدالت العنف في الصف من مادته اً متمكن والمدرس

العالمات بصورة غير عادلة وغير  همسألة العنف، فالتعسف في تقويم الطالب، أي منحمتقدمة في 
البحوث (معهد  مقنعة، أو السخرية منه، وٕاشعاره بالمهانة أمام زمالئه، يجعل الطالب أكثر ميًال للعنف

  .)13 ،2011 ،والية سكسوناالجنائية في 
التعامل مع العدوانية والعنف لدى  "ه بعنوانة لفي دراس )2005 ،رولف فان ديك( توصلو 

التي تنشأ داخل الشاب ليست كافية لترجمتها إلى تصرفات  المشاعر العدوانية أن إلى  "األطفال والشباب
ويعني  ،التعلم التأكيديأوًال:  :طريقتين بإحدىالعنف أوًال، وهو ما يتم  له من أن يتعلم عنيفة، بل ال بدّ 

ممارسة العنف ترتبط بالحصول على مكسب، مثل رفع المعنويات أو الثأر لما وقع  أن  الطالبك راإد
كيفية القيام بالعنف،  الطالبوفيه يتعلم  التعلم بالمالحظة ثانيًا: ،له، أو الحصول على إعجاب اآلخرين

اآلخرين في أثناء قيامهم بذلك، وفقدان الخوف من التعرض لإلصابة في  واكتساب قدرات من مشاهدة
رد فعل قد يتحول العنف  تعلم ه دونويرى أنّ ، وٕاخراج ما في داخله من حنق وضيق ،سبيل تحقيق هدفه

الطالب إلى االنزواء، والرغبة في العزلة، ورفض االندماج في الصف، وعدم الرغبة في االنتماء 
حب المدرسة الذي يظهر في إقبال الطالب على الذهاب إليها، من عوامل انخفاض  ن أكما  للجماعة،

بجدوى ما يتعلم من خالل ربطه بحياته اليومية، وجعله  نتيجة شعور الطالبوينشأ هذا الحب  ،العنف
غير بشخصه وطموحاته وتصوراته محوًرا للدرس، على عكس المدارس التي تنعدم فيها األنشطة 

وتجاهل تام لرغبات  ،وال مسابقات ،وال معسكرات، وال اتصال بالمدارس المحيطة ، رحالتصفية فالال
 ،موقع ستار تايمز االلكترونيارتفاع نسبة العنف (األمر الذي يؤدي إلى  وأولياء أمورهم، الطلبة
2010(.  

م 2002ام في عًا وطالب اً معلم )17(الطالب األلماني روبرت شتاينهويزر الذي قتل وكانت حادثة 
م في الواليات المتحدة، 2001سبتمبر  )11(بصدمة  بعضهمصدمة في مجتمعه شبهها  تقد أحدث

 رامجبولذلك فقد اعتمدت  ؛وحرصت حكومة برلين إثر ذلك على البحث عن برامج للقضاء على العنف
وتجارب  ،يكيةعلى أبحاث أنجلوـ أمر  البرامج ، وتعتمد تلكللبروفيسور النرويجي دان أولفويس الالعنف

، بلغ مدرسة ألمانية )47( تطبيقها في اً من النرويج والسويد، وجرى مؤخر  عملية واسعة النطاق في كل
مرتكبي العنف  الطلبةفي أعداد ضحايا العنف، وأعداد  اً كبير  اً ، وحقق انخفاض)14.788(عدد طالبها 

نجاح البرنامج أو فشله يتوقف  أن أولفويس على يشدد و  ،عه من االعتداء اللفظي إلى البدنبجميع أنوا
يشترط لنجاح البرنامج إشراك جميع األطراف و  على مدى قناعة الهيئة التدريسية بضرورة القيام به،

التخاذل عن رد  ن الذين حضروا واقعة ارتكاب العنف من المسؤولية، أل الطلبةالمعنية، وال يعفى 
الصف محور  يعدّ و  ،البرنامج بدقة المهام الملقاة على عاتق كل طرفويحدد  ،مشاركة فيه يعدّ العدوان 
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في كل  المدرسونو  الطلبةفي هذا الصف ويتولى  قواعد الالعنف البرنامج بأكمله، إذ تجري صياغة
صف اقتراح هذه القواعد ومناقشتها وتبريرها وصياغتها، ثم مراقبة تطبيقها، وعقد لقاءات دورية لبحث 

في كل مرحلة في وضع هذه القواعد، ال أن يمليها  الطلبة ومن الضروري أن يشاركَ ، هامدى االلتزام ب
ملًكا  هذه القواعد ستصبح حينئذ ن أل ؛على التصويت عليها الطلبة يقتصر دور ، وأالّ المدّرسعليهم 

د نحن ال نشارك في اضطهاد اآلخرين، وتحدي : وتكون صياغة القواعد على نمط ،خاًصا لهم ولصفهم
وقد لوحظ بعد تطبيق ، اً وال نهين بعضنا بعض ،وال نركل ،وال نضرب ،نحن ال نبصق: المحظورات مثل

أي بمعدل الخمس،  )20( إلى الطلبةمن  )25( انخفاض نسبة ضحايا االضطهاد منهذا البرنامج 
 ،)25%(بلغت وانخفاض نسبة المتعرضين للعنف في مختلف المدارس المشاركة في البرنامج بنسب 

االختصاصيين  أنفسهم ضحايا عنف، ولكنّ  ونيعدّ وفي المقابل تبين ارتفاع طفيف في نسبة من 
الحساسية التي تولدت لدى الكثيرين تجاه مسألة العنف جعلتهم يبالغون في استغالل هذا  أن يعتقدون 
ل الرأي بين لنقاش وتبادتفعيل دور ا نامج إيجابيات إضافية، من بينهاوقد نجمت عن البر ، المصطلح
تحسن مناخ العالقة بين و  ،توطيد التعاون وتبادل المعلومات بين المدرسين وأولياء األمورو  ،المدرسين

مجلة (وفي نظام االستراحات للمدرسة تغيرات إيجابية في الهياكل التنظيمية  وجودو  ،الطلبةالمدرسين و 
  .)23 ،2010 ،المعرفة
في  فعاالً  اً شريك الطالب عدّ امل القضاء على العنف من أهم عو  أن  تؤكد تلك البرامج علىو 

العملية التعليمية، ومراعاة رغباته، وتقاسم المسؤولية معه، ومعاملته ككائن مستقل، وٕاشراكه في وضع 
دستور أخالقي يتضمن القيم المطلوب اتباعها، والمحظورات الواجب تجنبها، والعقوبات الالزم إيقاعها 

تور، وبالتالي ال تكون هناك حاجة للجوء إلى العنف، إذ سيحصل على في حالة خرق هذا الدس
ضرورة وجود  تلك البرامج كما تبين ،االعتراف واالهتمام من الجماعة، واحترام كرامته، بطرق سلمية

إجماع داخل الهيئة التدريسية على هذه القيم والقواعد الالزم اتباعها، بحيث ال يهدم أحد المدرسين ما 
التصرف اإليجابي، بل وعلى عدم ارتكاب التصرف السلبي، وتوفير  آلخرون، والتركيز على مدحيبنيه ا

 تهم في إدارة الحوار، وصياغة األهداف، وتحديد العقوبات المناسبةاالدورات الالزمة للمدرسين لرفع كفاء

المشكلة  أن ، غير وعدم وصم طالب بسوء األخالق، حتى يبقى الباب أمامه مفتوًحا، لتغيير سلوكه
ه مثل النظام الغذائي الذي تضعه لتحقق سالمة بدنك، إذا توقفت عنه عاد أن الكبرى في هذا البرنامج 

جسدك لما كان عليه، وكذلك إذا توقفت المدارس عن تنفيذ برنامج الالعنف، فإن الجياع للعنف 
  .)12 ،2011 ،مجلة المعرفة( كانوا عليه من قبل مّماسيعودون اللتهام ضحاياهم، وربما بشهية أكبر 

بدورات لتعليمهم  طلبتهابإلحاق  تقوم كل مدرسة ألمانية في سبيل معالجة تلك الظاهرة أيضاً و 
من  (تعلم خالٍ  وتسمى تلك الدورة ،كيفية التصرف في حال تعرضهم للعنف اللفظي أو الجسدي

تشير إلى القوة واالعتداد بالنفس، إشارات جسدية كيفية إعطاء في هذه الدورة  الطلبةيتعلم و  ،العنف)
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ولكن هذا األسلوب قد ال ينجح ، على استقامة الظهر أثناء السير مثل رفع الرأس والذقن والمحافظة
ولكن ما الذي يستطيع الطلبة فعله في حال  ،ربما يكون من السهل تجاهل اإلهانات والشتائمو  أحيانًا،

يتعين على الطلبة في هذه  ستخدام العنف الجسدي؟تعرضهم العتداء جسدي وٕاصرار المعتدي على ا
الهروب من  وأخيراً ثم طلب المساعدة،  ،القيام بثالثة أشياء، أوًال التعرف على مالبسات الموقف الحال

، المكان. وفي حال فشل الخيارين األولين فيمكن في حالة الضرورة استخدام العنف للدفاع عن النفس
اري عنف برعاية بعض البنوك وشركات التأمين ضد الحوادث ونوادي الروتويتم التدريب على مكافحة ال

  .)6 ،2012 ،غراتفول( وشركات أخرى
مواجهتها  عملت تلك الدول على ؛تحاد األوربيالنتشار تلك الظاهرة على مستوى دول اال ونظراً  

دولة  )19( الثانوي من طلبة عفقد اجتم ،ميثاق أوربي ضد العنف في المدرسةمن خالل وضع 
، مالطا، اليتواني، ايرلندا، إيطاليا ،(بلغاريا، كرواتيا، شبرا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا أوروبية

 -  14(المملكة المتحدة خالل أيام الجبل األسود، إسبانيا، أوكرانيا، و  ـ بولونيا، البرتغال، روسيا، صربياـ
وروبي األول ضد العنف في يثاق األمن أجل وضع الم 2004 يوليو )18 - 17 - 16 - 15

  .المدرسة
يستهدف مشروع هذا الميثاق الذي دارت المناقشات بصدده داخل رحاب المركز األوروبي و 

 كما كان متوقعاً و  ،للشباب بمدينة ستراسبورغ الفرنسية تطوير نموذج مدرسة ديمقراطية خالية من العنف
تم االقتداء بمقتضياته ، و 2004ائية في شهر أكتوبر غته النهصي نترنت علىعبر األ الطلبةت فقد صوّ 

  .)2005(من سنة  لوسط المدرسي ابتداءً في ا
لتحديد الوسائل  األول من نوعه باعتباره موجهاً  يعدّ وتأتي األهمية الكبرى لهذا الميثاق من كونه 

ك المدرسين تسمح للمدارس بالتصرف ضد العنف وأعمال التخريب بطريقة إيجابية، وذلك بإشراالتي 
  .واإلدارة التربوية والمحيط المحلي والطلبة
عملية أمام كل  ليكون بمثابة وسيلة )2003(رح المشروع من قبل مجلس أوربا في سنة قد اقتُ و 

وقد تم التوصل إلى مبادئ الميثاق التي تتمثل  ،المعنيين بالحقل التربوي المدرسي
                                                                         :مايأتيب

 .وخالية من العنف خل مؤسسة آمنةلكل أعضاء المجموعة المدرسية الحق في الحياة دا  - أ

يحق لكل واحد أن يمارس و المساواة في المعاملة. للجميع بدون تمييز الحق في االحترام و   - ب
  حريته في الكالم دون خوف من التعرض للتمييز أو القمع.

تكون  بحيث النزاعات داخل المؤسسة المدرسية الديمقراطية بطريقة غير عنيفة،تتم تسوية   - ت
   ذلك بمشاركة كل أعضاء المجموعة المدرسية.إيجابية، و 
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أكان األمر  سواءو  يخضع كل عمل من أعمال العنف بسرعة لتحقيق وٕاجراءات خاصة به،  - ث
 .)2012 ،ورد االلكترونيو دد  موقع( عضاء آخرين من المجموعة المدرسيةبأ مأ بالطلبة اً تعلقم

 أزمة  تعاطي المخدرات:ألمانيا فهي  ي منها مدارس التعليم الثانوي فيأما األزمة الثانية التي تعان. 2
 ٕاحدى و  ،كثر خطورة على اإلنسان والمجتمعظاهرة انتشار المخدرات من الظواهر األكثر تعقيدًا واأل تعد

، ولذلك أجمعت كل دول العالم على لغنية والفقيرة على السواءلدول اتعاني منها ا إذ، مشكالت العصر
، البرامج وتنظيم، من خالل مكافحتها عالمياً  عتقداتها على محاربة هذه الظاهرةاختالف سياساتها وم

المخدرات بين الشباب في العالم  وقد انتشرت ،المعنّية بها وعقد المؤتمرات والندوات اإلقليمية والدولية
من يعّد  اإلدمان على الكحول والمخدرات أن منظمة الصحة العالمية تحذر من  ن إ، حتى بشكل كبير

وهي واحدة من أبشع  ،أكثر المشاكل الصحية التي سوف تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين
من  )%77( حيث أكدت الدراسات أن ، نحراف والجريمة بشكل سريعاألمراض النفسية التي تقود إلى اإل

 .على السواء والغربية العربيةعنف ما شاهدته المجتمعات أالمدمنين مدانين في جرائم من 

حيث وصلت نسبة متعاطي المخدرات في  ،ومن الدول التي تعاني من تلك األزمة ألمانيا
زع الديني ضعف الوا أنFlynn, 1994 ( ( فليان قد بينت الدراسة التي قام بها، ف)%7(مدارسها إلى 

والرغبة في  ،باإلضافة إلى الفراغ وحب االستطالع ،حد األبوين أو كليهمالتفكك األسري وغياب أوا
  .ورفقاء السوء من أهم األسباب التي دفعت طالب إلى تعاطي المخدرات ،اآلخرإثبات الذات أمام 

ثقافة يبن تعرض الشباب ل اً إيجابي اً ارتباطة ثمّ  أن  (Mohit, 2008)  موهت فيما بينت دراسة
عالم من القنوات االجتماعية التي تنشر ثقافة إلوسائل ا تعد و  ،اإلقبال عليها احتمالالمخدرات وبين 

 ،خارجه على المسرح أو ن من نجوم الموسيقى الغربية يتعاطون المخدرات علناً يكثير  أن كما  ،التعاطي
أحد العوامل التي  أن سة أخرى ، فيما أرجعت دراالمخدرات بلغة ةوكثير من األغاني الغربية مطّعم

وضغوط  ،مثل اختالل وظيفة العائلة ،تسهم في اإلدمان على الكحول هو تأثير بعض القوى الخارجية
 تلك المشكلة على المستوى الوقائيولمعالجة  ،االجتماعيةوالضغوط الناتجة عن المشكالت  ،األقران

ل غياب لطالب ما بدون مبرر، فإن  ارس، وٕاذاتعمل المصالح األمنية على مراقبة الطلبة خارج المد ُسج 
بحثهم عن سبب الغياب باالتصال بأسرته، وتتم  يباشرون فوراً فبرجال الشرطة  المدرسة تتصل مباشرةً 

مراقبة المتمردين بالمدارس من خالل أسرهم عن طريق تكليف مختص اجتماعي بمرافقتهم قصد تحديد 
هم ، وفي حال صعوبة االندماج واستحالة االنضباط فإنّ جذورهمن  محاولة إصالحه انطالقاً و  الخلل

 (حمد، يحولونهم إلى مدارس خاصة بذوي االحتياجات الخاصة قصد مساعدتهم وليس معاقبتهم
متخصصة للتوعية من أخطار المخدرات كما تقيم المدارس دورات وبرامج تعليمية ، )23 ،2007

وضع مناهج متطورة تم و  ،لمعايير علمية متطورة المجتمع وفقاً السلبية على الفرد و  وآثارهاوتعاطيها 
باإلضافة إلى ذلك تقوم  ،وٕادمان المواد المخدرة تعاطيلبرامج التوعية واإلرشاد عن كيفية مواجهة 
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 تبين أسباب ودوافع تعاطى وٕادمان المواد المخدرة  بشكل دوري عمل أبحاث ميدانية موضوعيةبالمدارس 
  .اجهة تلك المشكلةوأنسب الحلول لمو 

نظم التعامل مع المخدرات ذي ي"قانون المواد المخدرة" ال تم وضع ولعالج تلك األزمة أمنياً 
التعاطي المجرد  لهذا القانون فإنّ  كالحشيش والهيروين واألفيون والكوكايين وحبوب الهلوسة، ووفقاً 

أو  ،أو المتاجرة بها ،ة هذه الموادما ُيحظر القيام بزراعللمخدرات ال يقع تحت طائلة القانون، وٕانّ 
ففي هذه الحالة  تم معاقبة حيازة المخدرات،تأو التعامل بها بأي شكل. كذلك  ،أو ترويجها ،تسويقها

ويحق لالدعاء العام تقرير ما إذا كانت  ،درجة العقوبة وأقصاها خمس سنواتتحدد كمية المخدرات 
قوانين مكافحة المخدرات  أن جدير بالذكر و ر بها. تجاالمضبوطة لالستخدام الشخصي أم لإلالكمية 

 (حمد، العقوبة تعتمد على حجم الكمية المضبوطة أن تختلف من والية إلى والية، لكن الثابت فيها 
2007، 23(.  

 :أزمة تدني مخرجات التعليمالمدارس الثانوية في ألمانيا فهي أما األزمة الثالثة التي تعاني منه . 3
ا االتحاد أجراهت دراسة كشف ث، حي2001يم ينخر على نحو مزعج في الروح األلمانية منذ فتدني التعل
 مهارات القراءة والحساب والعلوم مستوى لمعرفة اً عام )15(البالغين من العمر  الطلبةلدى  األوروبي

رت في التي نش ائج برنامج تقويم الطالب الدوليةوجود عيوب ونواحي قصور خطيرة للغاية. وأكدت نت
وقد شعر األلمان الفخورون بشعرائهم والمعتزون بمفكريهم،  ،هذه األخبار السيئة 2010شهر يونيو 

 في المركز الخامس والعشرين من بين اثنتين وثالثين دولة وا طالبهم قد حلّ  بالصدمة حينما علموا أن
للتنمية البشرية في برلين  معهد ماكس بالنك ويعتقد جورجن بوميرت مدير في معرفة القراءة والكتابة.

أكثر نتيجة مزعجة لبرنامج التقويم الدولي للطالب  أن وكبير المستشارين األلمان في الدراسة المذكورة، 
 .تتمثل في وجود عالقة قوية بين التحصيل العلمي وبيئة الطالب االجتماعية

مرتبة متأخرة تماًما  فيتون فاألطفال المنحدرون من أسر مهاجرة ومناطق ذات معدل بطالة مرتفع يأ
 المنحدرين من عائالت غير مهاجرة ومناطق غنية.  الطلبةفي معدالت القراءة والكتابة مقارنة ب

باليين يورو أوروبي إلنشاء  )4(ها ستخصص وكحل لهذه المشكلة أعلنت حكومة ألمانيا الفيدرالية أنّ 
ـ أولجاشتفت في شتوتجرت، التي يصل  نوفي منطقة كونيجي عشرة آالف مدرسة نظام اليوم الكامل.

ة الثانوية في المدرس دروس التقويةألف نسمة وتتميز بثنائية اللغة، تطبق بعض  )590( تعداد سكانها لـ
فيستطيع الشباب ممن لديهم مشكالت تعليمية (أكاديمية) أو اجتماعية أن يتلقوا  ،األلمانية اإلنجليزية

في شؤون المدرسة. ويستطيع  وفعالٌ  نشطٌ  مسائية، ولآلباء دورٌ  فصول أيضاَ  استشارات خاصة، وهناك
المشاركة في مشروعات اإلذاعة، وعروض الفيديو، والحوارات والمناقشات، والمشروعات  الطلبة

  .في كل فصل دراسي فقط االختبارات التحريرية إجراءاالنضباطية األخرى بدًال من 
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زمات التي يعاني منها التعليم الثانوي العام في دولة على ما سبق تلخص الباحثة األ وباالعتماد
  :هي أزماتٍ  لمانيا األوربية بثالثأ

والتي عملت ألمانيا على مواجهتها  األلمانية،أزمة العنف والعدوانية التي تعاني منها المدارس  - 
العنف في المدرسة، ويمكن اإلفادة من تجربة ألمانيا في من خالل وضع ميثاق أوربي ضد 

ضد العنف في  عربيٍ  وضع ميثاقٍ لجة مشكلة العنف التي يعاني منها طلبتنا من خالل معا
كونه يسهم بتحديد الوسائل التي تسمح للمدارس بالتصرف ضد العنف وأعمال  ؛المدرسة

من طالب ومدرسين وٕاداريين كافة وذلك بمشاركة عناصر المدرسة  ،يجابيةإالتخريب بطريقة 
  .إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي باإلضافة ،ومرشدين نفسين

% 7فقد وصلت نسبة متعاطي المخدرات في المدارس األلمانية إلى  ،أزمة تعاطي المخدرات - 
 ؛الحلول التي وضعت في ألمانيا لمعالجة تلك األزمة هي حلول قاصرة ن إونستطيع القول 

التربوية واالجتماعية ها تعتمد على الجانب القانوني فقط دون االلتفات إلى الجوانب ن أل
  واألخالقية لتالفيها.

نظام ذات  المدارسإنشاء خالل حيث عملت على معالجتها من  ،مأزمة تدني مخرجات التعلي - 
وٕانشاء صفوف  ،في المدرسة الثانوية دروس التقويةبعض  قكما قامت بتطبي ،اليوم الكامل

مهم واالعتماد على مشاركتهم في يوتجاوز االختبارات التحريرية الفصلية لتقي ،مسائية للطالب
من تلك الحلول في معالجة األزمة  االستفادةويمكن  ،العديد من المشروعات وتقييم أدائهم فيها

ي تعاني التي يمر به نظامنا التربوي من حيث تدني مستوى مخرجاته نتيجة لألزمة الحالية الت
  منها بالدنا.

  :المدرسّيةرة األزمات رابعاًـ تجربة جمهورية مصر العربية في إدا
التعليم في جمهورية مصر العربية يسبق في نموه وتطوره بمراحل زمنية كبيرة النظم التعليمة في 

منها الحضارة اإلسالمية واتخاذها القطر المصري  عدة عواملاوهذا بالطبع يعود  ،البالد العربية األخرى
هذا إلى جانب الحضارة الفرعونية القديمة  ،محور ارتكاز وانطالق منه إلى بقية الدول األفريقية

  ).427، 2001(ضحاوي، 
  :ما يلي التي يعاني منها النظام التعليمي في مصر زماتاأل ومن أهم

لة آبسبب ارتفاع األسعار والتضخم وض قصور الموارد المالية للتعليم عن الوفاء بمتطلباته:. 1
من موازنة اإلنفاق العام للدولة وهذا ) %6.7( جاوزيت اإلنفاق على التعليم ال ن إإذ اإلنفاق عليه، 

 القصور في اإلنفاق على التعليم أدى إلى:
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عدم كفاية الفصول  من وما يترتب عليه :القصور الشديد في المباني المدرسية وتجهيزاتها - 
عب واألفنية والمعامل والحجرات الدراسية والقاعات وأماكن مزاولة األنشطة التربوية من المال

 .المكتباتو 

في  اً ) طالب70 – 50(وتتراوح نسبة الكثافة ما بين  ،ارتفاع كثافة الطلبة داخل الفصول الدراسية - 
 .)37 ،2011 ،صادق وسعد رجب( كل فصل دراسي

 مادي  أخرى ذات عائدٍ أعماٍل  ن إلى مزاولةؤو يلج جعل بعضهم مّماتدني أجور المدرسين  - 
امة المدرس وتقاليد مهنة األعمال التي التتفق وكر  أو حتى ممارسة بعض ،كالدروس الخصوصية

عن الدروس  المصريمركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء دراسة  يوف ،التدريس
 فيمن طالب المدارس %)71-%66(أن  بينت ،2005سبتمبر  فيصدرت والتي  الخصوصية

 الشهريالدخل  إجمالييلتهم  اممّ ، راسة يحصلون على الدروس الخصوصيةجميع مراحل الد
 .لشريحة كبيرة من األسر

 :في اإلنفاق على التعليم أدى إلى القصور أن  كما - 

 )1165( المدّرسينالعجز الشديد في صفوف المدرسين حيث يبلغ إجمالي احتياجات الوزارة من  - 
 في التخصصات الدراسية المختلفة. مدّرساً 

 .بويةجوانب العملية واألنشطة التر إهمال ال - 

 .عن تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية عجز النظام التعليمي - 

التعليم األساسي ال ف :سوء توزيع ميزانيات التعليمأما األزمة الثانية من أزمات تمويل التعليم فهي . 2
) من أعداد المتقدمين %80(ه يضم أن فقط من إجمالي اإلنفاق التعليمي رغم ) %50(يحصل إال على 

من ) %6(ه حوالي ل وتبلغ نسبة المتقدمين ،)%31(على  ي حين يحصل التعليم الجامعيف ،في التعليم
وهذا يوضح الخلل في توزيع مخصصات التعليم على المراحل  ،إجمالي المقيدين في النظام التعليمي

  ونتج عن تلك األزمة مجموعات مشكالت فرعية تمثلت في: ،ويكشف التفاوت بينها ،ية المختلفةالتعليم
ويتمثل في الهدر من خالل ارتفاع  الموارد المالية المخصصة للتعليم: االستفادة منقصور في   - 

ء من قيمة إنشا )%20- %5(وتقدر نسبة االرتفاع بين  ،تكاليف إنشاء وتجهيز المباني المدرسية
الهدر في باإلضافة إلى  أوجه الفساد المالي في تنفيذ هذه األبنية، الفعلي نتيجة لوجود بعض المباني

  طباعة وٕاعداد الكتب.
 ويظهر هذا الضعف في:ضعف كفاءة اإلنفاق التعليمي على المستويات المحلية:   - 

ضعف الكفاءة اإلدارية بالمديريات التعليمية في تقدير ميزانيات اإلنفاق على التعليم وغياب  - 
 .لة تقدير هذه النفقاتأالمعايير التي يمكن االسترشاد بها في مس

 .نحو تحقيق أهداف غير موضوعية عياً في تقدير اإلنفاق الحكومي سالمبالغة  - 
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 من الموازنة العامة للدولة (رفاعي، واإلنفاق يكون غالباً  ،االعتماد على مصدر وحيد للتمويل - 
2008، 130 -137(.  

 اإلجرائي –كما برزت في اآلونة األخيرة معالم األزمة اإلدارية على المستوى المدرسي . 3 
  :اآلتيةاإلجرائي في النواحي  –هم معالم تلك األزمة على المستوى المدرسي تتبلور أو 
ما زال التركيز على النواحي الميكانيكية المتعلقة بحرفية  من ناحية الفلسفة والمفاهيم والوظائف: •

لقة والمسائل المالية أكثر من النواحي اإلنسانية المتع ،وأعمال السكرتارية ،والنظم ،واللوائح ،القواعد
ز على ها تركّ كما أنّ  ،واالهتمام بالعالقات فيما بينهم ،وفهمهم ،ومراعاة قدراتهم ،بحفز األفراد

 وعلى التسيير واإلجراءات أكثر من التجديد واالبتكار والتطوير. ،الجزئيات أكثر من الكليات

بمعنى  ،ة العليااألجهز  بيد مازالت السلطة الحقيقة من ناحية البنية والعالقات ومحاور االهتمام: •
 فحرياتها  ،واإلدارة المدرسية ال تملك إال التنفيذ ،ها تضع بمفردها القرارات واللوائح وقواعد العملأن

 .والحركة والمبادرة محدودة بالفعلفي التصرف 

ظل مجموعة من  اإلدارة المدرسية تمارس عملها فيالزالت  من ناحية األساليب واألدوات اإلدارية: •
 :ية والدليل على ذلك هوواألدوات اإلدارية البالاألساليب 

عدم استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشروعات وات شاسعة بين الواقع والمأمول (وجود فج - 
 واإلشراف عليها)

 انعدام مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات وتطبيقها. - 

 العائد.استخدام النمط التقليدي واالعتماد عليه في تقويم العمل وحساب  - 

زيادة حجم التعليم العام في مصر قد صحبه نمو في الطاقة  إنّ  :الكفايات البشريةمن ناحية  •
بثالث نقائض حالت بينه وبين  هذا النمو جاء مشوباً  أن غير  ،العاملة في قطاع اإلدارة المدرسية

 ذه النقائض هي:في الكفاية اإلدارية وبالتالي الكفاية التعليمية وه ايجابياً  أن يكون عامالً 

 ٕالىو  ،أدى إلى تضخم أعداد الموظفين اإلداريين مّما ؛اتجاه هذا النمو إلى الناحية الكمية - 
وبالتالي ارتفاع تكاليف العمل اإلداري  ،اإلخالل بنسبتهم في هيكل العمالة باإلدارة المدرسية

 داخل ميزانية التعليم.

 .ين في وظائف إدارية تحتاليستهان بها من الموظفين غير المؤهلوجود أعداد  - 

 ه ال يجوز االشتغال بها إال بعد إعداد أو تدريب كاف.أن عدم االعتراف باإلدارة على  - 

 تعانيهاوذلك من خالل المشكالت التي  ،ويمكن تتبع ما تعانيه اإلدارة من أزمات على واقعها المعاصر
 وأهمها:
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المدرسة حيال تربية أبناء المجتمع  افتقار اإلدارة المدرسية إلى القدرة على تحقيق أهداف - 
بل قد تعوق هذه اإلدارة العاملين في المدرسة عن القيام بأدوارهم وأداء وظائفهم  ،وتعليمهم

  بالصورة ترمي إليها فلسفة المجتمع في تربية أبنائه. 
يؤدي إلى ازدواجية االختصاصات وتداخلها  مّماكثرة المناصب اإلدارية بالمدرسة الواحدة  - 

 نتيجة لوجود أكثر من منصب إداري بالمدرسة الواحدة. ؛اً انأحي

ولية تذبذب إدارة المدرسة وعدم تحقيقها ألهدافها نتيجة عدم تكافؤ السلطة الممارسة مع المسؤ  - 
 .المحددة

خاصة في المدارس النائية بالريف المصري إلى اإللمام بأساليب  المدرسية،افتقار اإلدارة  - 
ا يؤدي إلى غلبة الطابع التقليدي على آليات تنفيذ ممّ  ،اهجها وطرائقهاالتحديث في التربية ومن

 .ة وعلى كل عناصر المدرسةالعملية التعليمي

مدير  ن إ إذ ،عدم إعطاء مدير المدرسة الفرصة لممارسته مسؤولياته اإلدارية في العمل - 
وهذا يتنافى مع  ،الوزارةادرة من جهة واحدة وهي صّ الالمدرسة مقيد باللوائح والقوانين والنشرات 

 .)35-30 ،2007 ،(العجمي المرونة التي يجب أن تتوفر للعمل المدرسي

) وليس الوالء لآلراء الصائبة ه واإلدارييني(المدير ومساعد حدوث نوع من الوالء لألشخاص - 
  واألفكار البناء.

إعادة النظر في ى عملت علاستراتيجيات تعليمية للتطوير، و  مصر ولعالج تلك الظاهرة فقد تبنت
من المرونة والتواصل على المستويين األفقي  اً لبنيات التنظيمية بما يحقق مزيدالهياكل اإلدارية، وا

  والرأسي، وٕاصدار تشريعات للحد من المركزية، لصالح الالمركزية.
يجوز لكل محافظة االستفادة من  وبموجبه م،1981لسنة  )139(رقم لذلك فقد صدر القانون 

لنظام يصدر به قرار من المحافظ  اً ذ خطة التعليم المحلية وفقــــفي تنفي د الذاتية للمواطنينالجهو 
، ولكن لتمويل التعليم بالجهود الذاتية المختص، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محّلي

 بيقات دعم الالمركزية ومن تط ».موافقة وزير التربية والتعليم بعد«نص القانون اشترط أال يتم ذلك، إال
  التي حققت بعض النجاحات:  في مصر

  : اآلتيةتجربة محافظة اإلسكندرية، التي أثمرت النتائج 
  ق تدريس غير تقليدية، وتغيير الشكل التقليدي لحجرة الدراسة.ائاتباع طر  �
  صّفية. غير الل، والتأكيد على أهمية األنشطة تقليل كثافة الفص �
  يثة، كجزء رئيس من العملية التعليمية. التعليم بالتقنيات الحد �
  رفع مستوى أداء المدرسين.  �
  متابعة أولياء األمور، ورقابة أعضاء مجالس األمناء، لسير العملية التعليمية. تفعيل  �
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مدارس  م، بأربع1992تجربــة مدارس المجتمع، بالتعاون مع اليونيسـيف، وقـد بدأت منذ عـام  �
، جلها في محافظات سوهاج وأسيوط وقنا، ومن ثمار مدرسةٍ  )352(إلى  في عامفقط، وصلت 
  هذه التجربة: 

  على مستوى المدرسة.  إثرائيةإنتاج كتب ومواد تعليمية  - 
  بشكل أكثر فاعلية، مع المجتمع المحّلي المحيط.  تمكين الطلبة من التعامل - 
  التعليم اإليجابي النشيط، الذي يعتمد على المتعلم نفسه.  - 
  .)45 ،2011 (عبد الحافظ، م1993فصل الواحد، التي بدأت عام التجربة مدارس  - 
 تمثلت في امتحان الثانوية العامة:ا التعليم الثانوي العام في مصر ألزمة الرابعة التي يعاني منها. 4

كثيرين  ما نجد طالباً  وغالباً  ،بل والدولة أيضاً  ،للطالب وأولياء األمور والمدرسة أزمة كبيرة ليشكّ  إذ
  بون مرة وأكثر، وقد تفرع عن هذه األزمة أزمات مثل:يرس
ه أعلى نّ أكما  ،عنه بين الذكوروهو أعلى بين اإلناث  ،أمر ملحوظ االنقطاع عن الدراسةف التسرب: •

 ،2000 (حجي، كبر أزمة يعاني منها التعليم في مصرأوهو  ،في المناطق الريفية عنه في المدن
من البنات والبنين بالفئة العمرية  )%17( أن ب 2009 مصر ) فقد بين المسح الذي ُأجري في146

من المتسربين يقطنون  )%66(يتسربون من المدرسة قبل إنهاء التعليم األساسي و )29- 18(
 : وتعود تلك األسباب إلى .)38- 2010،37 برسوم وآخرون، (مناطق ريفية

 عن دفع الرسوم وثمن الكتب. هاوعجز  ،تخلف األسرة االقتصادي - 

أو  ،تيح لهم فرصة التعليمالتألعمال التي يكلف بها األبناء والبنات خارج المدرسة ا - 
 في تسربهم. كون سبباً ت

 من اإلناث. ويختص به الذكور أكثر ،واج المبكرالز  - 

  .)209- 208 ،2000 عدم مباالة الوالدين (الطبيب، - 
 :رجع أزمة الرسوب لعدة أسباب منهاوت الرسوب: •

 .التقويم السليم الطلبةتقويم  عناصر نظام االمتحانات ق نّ إ - 

 ضعف التوجيه التعليمي للطالب.  - 

 .وافتقارها إلى الوسائل التعليميةعدم صالحية المناهج وطرق التدريس  - 

 وعدم استقرار الدراسة إال بعد فترة طويلة.  الطلبةضعف تحصيل  - 

عتهم ألبنائهم يترتب عليه قلة اهتمام اآلباء وعدم متاب مّماضعف صلة المدرسة بالبيت  - 
غير مؤهلين للقيام بعملية التدريس كذلك وجود كثير من المدرسين  ،في المدرسة

 )209.-208 ،2000 (الطبيب،
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يجتازون السنة الدراسية بمستويات تحصيلية  الطلبةكثير من ف ،التحصيليتدني المستوى  - 
على درجات  الكثيرين منهم من يتم زيادتهم في الدرجات حتى يحصلوا بل إن  ،متوسطة
  .)209- 208 ،2000 (الطبيب، النجاح

ألزمة امتحان الشهادة الثانوية العامة وما تفرع عنها من أزمتي التسرب والرسوب صدر  وحالً   
الراسبين في امتحان  الطلبةنظام امتحان هؤالء  أن بش) 23/8/1990(في  )190(القرار الوزاري رقم 

للطالب الراسبين الذين لم يستنفذوا مرات أداء االمتحان  -  اربمقتضى هذا القر  –هذه الشهادة ويسمح 
  للنظام األتي: الثالث المسموح بها بالتقدم لالمتحان في العام الدراسي التالي وفقاً 

الطالب الذي أدى االمتحان ورسب في مادة أو أكثر أو تغيب عن حضور امتحان بعض المواد  - 
وتحتسب  ،رسب فيها أو تغيب عن حضور امتحاناتها يؤدي االمتحان في المادة أو المواد التي

  من النهاية الكبرى لكل مادة أو مجموعة المواد. )%50(درجة الطالب فيها بما ال يتجاوز 
 الطالب الذي يرسب في الرياضيات أو المواد الفلسفية يؤدي االمتحان في جميع فروع المادة. - 

الكلي يسمح له باختيار مادة أو أكثر ألداء الطالب الناجح في جميع المواد ورسب في المجموع  - 
% من النهايات الكبرى 50وبشرط أن يؤدي نجاحه فيها مع حصوله على  ،االمتحان فيها

 المخصصة لكل مادة إلى نجاحه في المجموع الكلي.

الطالب الراسب في المجموع الكلي للدرجات ورسب أو تغيب في مادة أو أكثر يؤدي االمتحان فيما  - 
ويختار باإلضافة إلى ذلك بعض المواد األخرى ليؤدي االمتحان فيها بشرط  ،تغيب فيهرسب أو 

 أن يؤدي نجاحه فيها مع حصوله على النهاية الكبرى لكل مادة إلى نجاحه في المجموع الكلي.

يسمح للطالب الراسبين في امتحان الثانوية العامة  وفي إطار ذلك أيضا أصدرت الوزارة قراراً  - 
ورياضة الذين لم يستنفذوا مرات الرسوب في الثانوية العامة بأداء  ،علوم :علمي بشعبتيهبالقسم ال

االمتحان في القسم األدبي بشرط أن يجتاز الطالب امتحان مستوى في مواد الجغرافيا والتاريخ 
 ،2000 ) (حجي،284- 249 ،2001 (ضحاوي،ع واالقتصاد للصف الثاني الثانوي واالجتما

153(.  
 1981 لسنة )139(قرار بتعديل أحكام قانون التعليم رقم  )1994( صدر في يناير ثمّ  ومن

  :يايأتيبهدف تعديل نظام الدراسة واالمتحان بالمرحلة الثانوية العامة وقد نص القانون على 
 .من مواد إجبارية ومواد اختيارية تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام - 

األولى في نهاية  :ل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتينيجري االمتحان للحصو  - 
ويسمح للطالب في نهاية كل مرحلة بالتقدم  ،واألخرى في نهاية السنة الثالثة ،السنة الثانية

 .ها وذلك في امتحان واحد أو اثنينلالمتحان في المواد المقررة ب
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يحسب و  ،تين شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامةيمنح الناجحون في جميع المواد في المرحل - 
للطالب في نتيجتها أعلى الدرجات التي حصل عليها في سنتين متتاليتين تم اجتيازها بنجاح ما لم 

 .أو عدم دخول االمتحان لعذر مقبوليكن بينهما فاصل بسبب وقف القيد 

 ،ا أو التي يرغب في تحسين درجاتهااالمتحان في المادة التي رسب فيه ٕاعادةو  يحق للطالب التقدم - 
  .)158 ،2000 التقدم إليها من جديد ألي عدد من االمتحانات (حجي،بة مواد أخرى يرغب أو أيّ 
يختار مادة أو مادتين على األكثر من مواد المستوى  ه يجوز للطالب أنص القرار على أنّ ون

ت األولى والرياضيالعربية واللغة األجنبية واللغة ا ،حياء والجغرافيا في الصف الثانياأل :الرفيع وهي
  ).158 ،2000 حجي،والفلسفة والمنطق بالصف الثالث (

لى إوتؤدي  ،وهكذا تشكل المشكالت السابقة عوامل وقوى وظواهر تسود في العديد من المدارس
ضافة باإلو  )35-30 ،2007 ،قل عمليات تطوير اإلدارة (العجميوتعر  ،صبغ واقعها بالصبغة التقليدية

من األزمات  فقد شهدت المدارس المصرية عدداً  ،إلى أزمة االمتحانات الثانوية التي تم عرضها سابقاً 
  السلوكية مثل:

فقد أكد المسح  ،الطلبة(البانجو والحشيش) بين بعض  انتشار عادة التدخين وتعاطي المخدرات - 
سنة  )29( حتى )18(من من الذكور في الفئة العمرية  )%33( أنّ  2009الذي ُأجري في مصر

عن لكنه ُعّد غير معبر  ،نسبة الشابات المدخنات منخفض للغاية ح بأن مدخنون، كما أفاد المس
برسوم  (الرقم الفعلي للتدخين بين الشابات بالنظر إلى الوصمة االجتماعية المرتبطة بتدخين اإلناث

   ).37 ،2010 وآخرون،
مدارس التعليم الثانوي  بينت أن  ،دراسة1999في عام  حيث أجريت ،بروز ظاهرة تعاطي المخدرات - 

 )%5.94( ن أو  ،للمخدرات الطلبة(للبنين) في جمهورية مصر العربية تعاني من أزمة تعاطي  العام
 وكان تعداد الطلبة الكلي هو ،من عينة البحث على مستوى القطر تعاطت أو تتعاطى الحشيش

جريت على مدارس التعليم الثانوي العام في القاهرة أن سلسلة أبحاث أ وتشير أيضاً  )،355454(
من  )%43(ونسبة تعاطي الكحوليات هي  ،)%6(المتعاطين للمخدرات والحشيش هي  الطلبةنسبة 

من %) 10( أن كما تبين  ،كبيرة تكاد تكون أقرب إلى النصف وهي نسبة ،المجموع الكلي للعينة
هم مستعدون للتعاطي أو شرب أن لية من الثبات غير المتعاطين يقررون وبدرجة عا الطلبة

ممن يبدؤون  الطلبةنسبة كبيرة من  أن الكحوليات إذا أتيحت لهم الفرصة، وتشير األبحاث إلى 
التعاطي من الشباب يبدؤونه كضحايا لعمليات ضغط مباشرة وترويض مّلح يمارسه عليهم أشخاص 

  .)111- 59 ،1999 (سويف، من تأثيرهمال يستطيعون الفكاك  الضحايا وهؤالء ،معنيون
من الشبان أفادوا بتعاطيهم الخمور  )%2( أن  2009أكد مسح النشء والشباب في مصر  وقد

وكانت مجاملة األصدقاء  ،)37 ،2010 برسوم وآخرون،( مجربو عقاقير ممنوعة مهأن أفادوا  )%3(و
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ة المخدرة كهدية، من أهم المبررات ألول وحب االستطالع والعودة إلى مجالسة المتعاطين وقبول الماد
  .)23 ،2011 فاروق،(شومان و  للتعاطيتجربة 

فقد بذلت جهود كبيرة   ،قد عملت الحكومة المصرية على عالج تلك الظاهرة  من منظور أمنيو 
وتصفية جميع البؤر  ،سوق المخدرات ىمن فرض سيطرتها عل على مستوى وزارة الداخلية التي تمكنت

ة لهذا النشاط، وأحبطت محاوالت الترويج التي كان من بينها صراعات مسلحة بين تجار اإلجرامي
المواد المخدرة ورجال الشرطة، ولم تقف أجهزة األمن عند مرحلة تجفيف منابع تهريب المخدرات من 

مطاردة  ىعناصر الترويج والتعاطي بالداخل أيضا، وركزت عل ىالقضاء عل ىت إلبل امتد ،الخارج
ظاهرة تعاطي  دمنين والمتعاطين لتلك المواد، واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم، وعندما تبين أن الم

تنفيذ اإلجراءات  ىن، عملت أجهزة وزارة الداخلية علوصغار الس الطلبةمخدر الحشيش قد طالت 
 هدات الالزمة عليهمواستدعت أولياء أمورهم ألخذ التع ،االجتماعية حيال تلك الفئة من البراعم الصغيرة

  .)23 ،2011 فاروق،(شومان و  مستقبلهم ىبحسن رعايتهم ألبنائهم حفاظا عل
ويالحظ التشتت في عمليات الوقاية والعالج كأن يتم التركيز على إجراءات المنع بإعمال القانون 

عالجية وتغليظ العقوبات فقط دون اعتبار ألبعاد ثقافية أو اجتماعية، أو التركيز على إجراءات 
الحلول  للمدمنين دون مراعاة العوامل االقتصادية واألسرية المشجعة على التعاطي واإلدمان، بمعنى أنّ 

ومن ثم  ،التجزيئية ال الشاملة هي السائدةالنظرة  تفتقر إلى التنسيق بين مؤسسات الوقاية والعالج، وأنّ 
والجهود الدولية من خالل التوصيات التي ما استقرت عليه االتجاهات العلمية والعملية المعاصرة  فإنّ 

مشكلة سوء استعمال العقاقير المخدرة ينبغي أن تشّخص في  هو أنّ  ؛تتابعت عبر المؤتمرات الدولية
مناهج الوقاية والعالج ينبغي أن  أن إطار كلي شامل بالنسبة ألبعادها المتعددة وعواملها المتفاعلة، و 

مردودها لن يقتصر على البعد  ن إمتواصلة والمتكاملة، إذ نمية التتحقق في إطار منظومة الت
بل سيصل إلى األبعاد االجتماعية والثقافية ومقومات القوى البشرية، ويتضمن ذلك  ،االقتصادي فقط
  .)23 ،2011 فاروق،انحسار نسبة التعاطي بشكل ملحوظ (شومان و كنتيجة حتمية 

عاني منها التعليم الثانوي العام في مصر يمكن وبالنظر إلى ما سبق عرضه عن األزمات التي ي
مع األزمات التي يعاني منها نظامنا التعليمي في التعليم الثانوي العام من  اً كبير  اً هناك تشابه ن إالقول 

نتيجة  ؛انتشار الدروس الخصوصية بشكل كبيرو حيث ارتفاع كثافة الطلبة داخل الفصول الدراسية، 
صعوبة نظام االمتحانات و  ،بة المناهج الدراسية من جهة أخرىوصعو  ،جهة من المدّرسينلتدني أجور 

أزمة صعوبة  ، وأخيراً الطلبةوتعقدها، وما تبعه من أزمات متعلقة بارتفاع نسب الرسوب والتسرب بين 
تمويل التعليم، ويمكن االستفادة من الحلول التي اتبعتها مصر في معالجة األزمات التي يعاني منها 

وهذا ما سنتناوله في فصل التصور المقترح إلدارة تلك األزمات في لثانوي العام في مدارسنا، م االتعلي
  ضوء بعض التجارب العربية والعالمية.
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  ـ خالصة الفصل.
بعد استعراض األزمات التعليمية في كل من الواليات المتحدة األميركية واليابان وألمانيا 

ا يتعلق بطبيعة األزمات المدرسية فيم اً واضح اً هناك تباين ن إ :وجمهورية مصر العربية يمكن القول
ت األزمات ومن بيئة ثقافية إلى أخرى، فبينما اتسمّ  ،وكيفية إدارتها من مجتمع إلى آخر ،وأسبابها

األزمات الناتجة عن المشكالت الخاصة بتمويل و  األزمات السلوكية، المدرسية في مصر بسيطرة
بسيطرة أزمات العنف باإلضافة إلى  المتحدة األميركية ات المدرسية داخل الوالياتزت األزمتميّ  ،التعليم

وما بين التعليم الثانوي العام  ،أزمة الفصل القائم ما بين سوق العمل والتعليم الثانوي العام من جهة
أزمات من أهم  أخرى، فيما كانت أزمة إعداد الطالب لعصر ما بعد الصناعة والتعليم الفني من جهةٍ 

وكانت أزمة العنف والمخدرات وتدني مستوى مخرجات التعليم لدى الطالب األلماني  ،المدارس اليابانية
والشكلين اآلتيين يلخصان أهم األزمات المدرسية  من أهم األزمات التي تعاني منها المدارس األلمانية.

  وألمانيا، ومصر)والحلول المعمول بها في (الواليات المتحدة األميركية، واليابان، 
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  ) أهم األزمات المدرسية والحلول المأخوذ بها في (الواليات المتحدة األميركية، واليابان)3الشكل (

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  

 اليابان

 الحلول اMزمات

الوUيات المتحدة 
 اMمريكية

 الحلول اMزمات

توفير الدعم  العنف في المدارس
 والمساعدة

أزمة الفصل بين 
 التعليم العام والفني

برامج التعليم 
 التعاوني

الفجوة ما بين التعليم 
 وسوق العمل

ضن مشروع الحا
 التكنولوجي

اMنشطة  تفعيل دور
 الصفية

صعوبة وكثافة 
 المناھج 

وضع حلول وقائية 
 وع|جية

 ظاھرة العنف

ربط اللغات اMجنبية 
 بالحياة اليومية

العزوف عن تعلم 
 اللغات اMجنبية

اUھتمام بتعليم  
 اللغات اMجنبية

إعداد الطالب لعصر 
 ما بعد الصناعة
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  ) أهم األزمات المدرسية والحلول المأخوذ بها في (ألمانيا، ومصر)4الشكل (

  
  

 مصر

 الحلول اMزمات

 ألمانيا

 الحلول اMزمات

تدني مخرجات 
 التعليم

إضافة فصول 
 مسائية

وضع قانون المواد  تعاطي المخدرات
 المخدرة

وضع ميثاق أوربي  العنف المدرسي
 ضد العنف

قرار بتعديل نظم 
 اUمتحانات

امتحان الثانوية 
 العامة

لنظر في إعادة ا
 الھياكل ا�دارية

 أزمة إدارية

سوء توزيع  
 ميزانيات التعليم

تنويع مصادر 
 التمويل

قلة الموارد المالية 
 المخصصة للتعليم



 

  

: إجراءات الفصل الخامس
  الدراسة الميدانية.

 ـ مقدمة.

 أوًال ـ منهج الدراسة.

  الدراسة. مجتمع ـ ثانياً 

  عينات الدراسة. ـ ثالثاً 

  الدراسة. إعداد أدوات رابعاً ـ

  .صدق أدوات الدراسة التحقق من خامساً ـ

  ات أدوات الدراسة.ثب من التحقق سادساً ـ

  تطبيق أدوات الدراسة. سابعاً ـ

اإلحصائية المستخدمة الستخراج نتائج  المعالجات ثامناً ـ

 الدراسة.
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  الفصل الخامس
  إجراءات الدراسة الميدانية

  :تمهيدـ 
يتضمن هذا الفصل عرضًا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها وكيفية اختيارها واألداة المستخدمة 

تضمن وصفًا يلجمع بياناتها، وكيفية إعدادها وتطويرها، وٕاجراءات التأكد من صدقها وثباتها، كما 
يراتها، والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في معالجة البيانات مفصًال إلجراءات الدراسة ومتغ

  واستخراج النتائج وتفسيرها.
  أوًال: منهج الدراسة:

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تقديم وصف منظم وتحليل الوضع 
ثم  ،تؤدي إلى فهم طبيعتها الراهن لظاهرة معينة باستخدام المعلومات الكمية والكيفية المالئمة التي

صياغة استنتاجات علمية تساعد على كشف الغموض المحيط بها الذي يقود إلى حل المعضلة 
 ). 354- 352، 2007المتعلقة بهذه الظاهرة (ملحم، 

 : اآلتيةومدّرسيه في المحافظات مدارس التعليم الثانوي العام  فقد استقصت الباحثة آراء مديري
حول واقع األزمات التي تواجه  )، حمص، حماه، دير الزور، طرطوس، الالذقيةدمشق، حلب، إدلب(

 تلك المدارس، ودور المديرين في إدارتها قبل حدوثها وفي أثنائه وبعده. كما استقصت آراءهم حول أهم
ة المقترحات الممكنة المتعلقة بإدارة هذه األزمات في هذه المدارس. واعتمدت الباحثة النتائج المستخلص
  في تقديم تصور مقترح إلدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية.

  ثانيًا: مجتمع الدراسة:
يتكون المجتمع األصلي للدراسة الحالية من جميع مديري مدارس التعليم الثانوي العام في 

وائم الخاصة بأعداد مدارس التعليم الثانوي العام الجمهورية العربية السورية ومدّرسيها. وبالعودة إلى الق
الصادرة عن مديرية التخطيط واإلحصاء في وزارة  2013/2014في محافظات القطر للعام الدراسي 

) مدرسة موزعة على 1620التربية تبين أّن العدد اإلجمالي للمدارس الثانوية في كل المحافظات بلغ (
  ):4لجدول اآلتي (المحافظات على النحو الذي يوضحه ا

  توزع مدارس التعليم الثانوي العام في المحافظات السورية بحسب المناطق) 4جدول (

  العدد  المحافظة  العدد  المحافظة

  271  حلب 77  دمشق
  26  إدلب 164  ريف دمشق

  160  حمص  39  القنيطرة
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  202  حماه 91  درعا
 132  دير الزور  40  السويداء
  68  الرقة  132  الالذقية

  112  الحسكة  106  سطرطو 
  1620  المجموع

ولقد اختارت الباحثة ثماني محافظات من محافظات القطر لُتكّون المجتمع األصلي للدراسة، 
الجنوبية، والوسطى، والشرقية، والساحلية) حتى تتيح للباحثة إمكانية الشمالية،  بحيث تمثل المناطق (

ت المحافظات المختارة هي: (دمشق، حلب، التطبيق بيسر وسهولة في ظل الظروف الحالية، وجاء
 بوصفهاوقد اختارت الباحثة محافظة دمشق  ،)إدلب، حمص، حماه، دير الزور، طرطوس، الالذقية
تمثالن المنطقة  نياللتومحافظتي حلب وادلب  ،تمثل المنطقة الجنوبية في الجمهورية العربية السورية

باعتبارها  دير الزورن المنطقة الوسطى، ومحافظة تمثال بوصفهماالشمالية، ومحافظتي حمص وحماه 
تمثالن المنطقة الساحلية، كما أن  بوصفهماتمثل المنطقة الشرقية، ومحافظتي الالذقية وطرطوس 

  الظروف األمنية في المحافظات السابقة الذكر كانت من العوامل التي ساعدت الباحثة على اختيارها.
الثانوية للمحافظات الثماني المختارة لتمثل المجتمع األصلي وقد بلغ عدد المديرين في المدارس 
، مع األخذ بالحسبان أّنه اعُتمد نواب  مديرًا ومديرةً ) 1106للدراسة بحسب إحصاءات وزارة التربية (

وجد لها مديرون. كما بلغ عدد المدرسين في مدارس يبدًال من المديرين في المدارس التي ال  نيالمدير 
) مدّرسًا ومدرسة تتوزع أعدادهم ونسبهم بحسب المحافظات 5032نوي لهذه المحافظات (التعليم الثا

  ): 5المدروسة على النحو الذي يظهر في الجدول (
  ) توزع أعداد المديرين والمدرسين في مدارس التعليم الثانوي 5جدول (

  للمحافظات المدروسة (مجتمع الدراسة) ونسبهم

  سعدد المدار   المحافظة الرقم
  المدرسون  المديرون

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %6.34 319 %6.96 77  77  دمشق  1

 %29.35 1477 %24.50 271  271  حلب 2

 %7.71 388 %2.35 26  26  دلبإ 3

 %12.96 652 %14.47 160  160  حمص 4

 %7.63 384 %18.26 202  202  حماه 5

 %10.23 515 %11.93 132  132  دير الزور 6
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 %6.94 349 %9.58 106  106  سطرطو  7

 %18.84 948 %11.93 132  132  الالذقية 8

 %100 5032 %100 1106  1106 المجموع

  ثالثًا: عينات الدراسة:
%) من إجمالي عدد 22,15) مدرسة تمّثل نسبة (245( مقصودةاختارت الباحثة بطريقة 

) مدارس؛ وذلك الختيار 1106عددها (مدارس التعليم الثانوي في المحافظات الثماني المدروسة البالغ 
عينتي الدراسة من المديرين والمدرسين. وقد توزعت أعداد المدارس الممثلة في العينة بحسب 

  ):6المحافظات المدروسة، على النحو الذي يظهر في الجدول (
 توزع عينة الدراسة من المدارس  )6جدول (

  المجموع  الالذقية  وسطرط  دير الزور  حماه  حمص  إدلب  حلب  دمشق  المحافظة

  245  29  20  25  36  33  26  58  18  عينة المدارس

  عينة المديرين: - 1

تكونت عينة المديرين من جميع مديري عينة مدارس التعليم الثانوي المختارة من محافظات 
القطر المدروسة (دمشق، حلب، إدلب، حمص، حماه، دير الزور، طرطوس، الالذقية)، وكذلك 

) مديرًا ومديرة، يتوزعون بحسب متغيرات الدراسة (المحافظة، والجنس، 245لغ عددهم (معاونيهم، وقد ب
  ):7والمؤهل العلمي والتربوي، وعدد سنوات الخبرة)، على النحو الذي يظهر في الجدول (

  توزع عينة مديري مدارس التعليم الثانوي العام ومعاونيهم وفق متغيرات الدراسة) 7جدول (

  المتغير تصنيفات المتغير
  الجنس

  النسبة  المجموع
  اإلناث  الذكور

  المحافظة

 %7.35 18 7 11  دمشق

 %23.67 58 15  43 حلب

 %10.61 26 12 14 إدلب

 %13.47 33 17 16 حمص

 %14.69 36 19 17 حماه

 %10.20 25  9  16 دير الزور

 %8.16 20  13  7 طرطوس

 %11.84 29  15  14 الالذقية
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 %100 245 107 138 المجموع

المؤهل العلمي 
 والتربوي

 %13.47 33  17  16  معهد إعداد مدرسين

 %51.02 125 45 80 إجازة جامعية

 %24.90 61 29 32 دبلوم تأهيل تربوي

 %10.61 26 16 10 دراسات عليا (ماجستير أو دكتوراه)

 %100 245 107 138 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 %22.04 54 18 36  سنوات 5أقل من 

 %36.33 89 40 49 سنوات 10سنوات وأقل من  5من 

 %41.63 102 49  53 سنوات فأكثر10

 %100 245 107 138 المجموع

عدد أفراد العينة من مديري مدارس التعليم الثانوي العام في  أنّ  )7(يتضح من الجدول 
بنسبة  ات) مدير 107%)، و(56.33( ) مديرًا بنسبة138توزعوا بين ( ؛المحافظات الثماني المدروسة

)43.67  .(% 
عدد أفراد العينة من المديرين والمديرات الحاصلين على معهد إعداد  كما يظهر من الجدول أنّ 

في حين وصل عدد المديرين الحاصلين على  ،%)13.47، بنسبة () مديرًا ومديرةً 33بلغ ( ؛المدرسين
والحاصلين على دبلوم تأهيل تربوي  ،%)51.02نسبة قدرها (ب ) مديرًا ومديرةً 125إجازة جامعية إلى (

والحاصلين على دراسات عليا (ماجستير أو دكتوراه)  ،%)24.90بنسبة بلغت ( ) مديرًا ومديرةً 61إلى (
  %).10.61) مديرًا ومديرة بنسبة بلغت (26إلى (

%) 22.04بنسبة ( ) مديرًا ومديرةً 54وتراوحت أعداد المديرين بحسب عدد سنوات خدمتهم بين (
 5%) لذوي الخدمة من (36.33بنسبة ( ومديرةً  ) مديراً 89و( ،لذوي الخدمة األقل من خمس سنوات

%) لذوي الخدمة من 41.63بنسبة ( من المديرين والمديرات) 102و( ،سنوات) 10سنوات وأقل من 
هم كانوا من هذه الفئة. ّن غالبية المديرين وفق متغير عدد سنوات خبرتأويالحظ  ،) سنوات فأكثر10(

  ويمكن تمثيل توزع عينة المديرين بحسب متغيرات الدراسة بيانيًا كما يظهر في األشكال البيانية اآلتية: 
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  ) توزع عينة المديرين بحسب المحافظة5الشكل (

  

  
  ) توزع عينة المديرين بحسب المؤهل العلمي6الشكل (

  
  برة) توزع عينة المديرين بحسب الخ7الشكل (

  
  ) توزع عينة المديرين بحسب الجنس8الشكل (

  

  :عينة المدرسين - 2

اختيروا بطريقة عشوائية  مدرسًا ومدّرسةً ) 1007تكونت عينة المدرسين في صورتها األولية من (
%) من المجتمع األصلي للدراسة. 20) مدّرسًا ومدرسًة، أي ما نسبته (5032بسيطة من بين (

) استبانة من 15) استبانة، استبعدت منها (989الدراسة؛ وعادت منها (ووجهت إليهم استبانات 
التحليل اإلحصائي نتيجة عدم اكتمال استجابات بعض المدرسين عليها، لتصبح عينة المدرسين مؤلفًة 

%) من المجتمع األصلي لعدد 19,36) مدّرسًا وُمَدرسًة يمثلون نسبة (974في صورتها النهائية من (
، وحلبدمشق، المدّرسات في مدارس التعليم الثانوي في المحافظات الثماني المدروسة (المدرسين و 

  . الالذقية)و  ،طرطوسوحماه، ودير الزور، و حمص، وٕادلب، و 
وقد توزعت عينة المدرسين بحسب متغيرات الدراسة (المحافظة، والجنس، والمؤهل العلمي 

  ):8ظهر في الجدول (والتربوي، وعدد سنوات الخبرة)، على النحو الذي ي
  وفق متغيرات الدراسة التعليم الثانوي العامعينة مدّرسي مدارس  توزع) 8جدول (

  تصنيفات المتغير  المتغير
  الجنس

  النسبة  المجموع
  اإلناث  الذكور

  المحافظة
 %6.57 64 32 32  دمشق

 %29.47 287 168 119  حلب
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 %7.49 73 47 26  إدلب

 %12.73 124 76 48  حمص

 %7.60 74 44 30  حماه

 %10.06 98 56 42  دير الزور

 %6.88 67 49 18  طرطوس

 %19.20 187 127 60  الالذقية

 %100 974 599 375  المجموع

المؤهل العلمي 
  والتربوي

 %27.10 264 175 89  معهد إعداد مدرسين

 %42.61 415 227 188  إجازة جامعية

 %20.23 197 134 63  دبلوم تأهيل تربوي

 %10.06 98 63 35  دراسات عليا (ماجستير أو دكتوراه)

 %100 974 599 375  المجموع

  عدد سنوات الخبرة

 %19.92 194 117 77  سنوات 5أقل من 

 %43.43 423 246 177  سنوات 10سنوات وأقل من  5من 

 %36.65 357 236 121  سنوات فأكثر10

 %100 974 599 375  المجموع

أن عدد أفراد العينة من مدرسي مدارس التعليم الثانوي العام في  )8الجدول (يتبين من 
%) من إجمالي العينة البالغ 38.50) مدرسًا بنسبة (375توزعوا بين ( ؛المحافظات الثماني المدروسة

  %).  61.50) ُمَدرسة بنسبة قدرها (599) مدرسًا ومدّرسة؛ و(974عددها (
دد أفراد العينة من المدرسين والمدرسات الحاصلين على معهد إعداد كما يظهر من الجدول أن ع

في حين وصل عدد المدرسين الحاصلين  ،)%27.10) مدرسًا ومدرسًة، بنسبة (264المدرسين بلغ (
والحاصلين على دبلوم تأهيل  ،)%42.61) مدرسًا ومدرسًة بنسبة قدرها (415على إجازة جامعية إلى (

والحاصلين على دراسات عليا (ماجستير  ،)%20.23مدرسًا ومدرسًة بنسبة بلغت () 197تربوي إلى (
  ).%10.61) مدرسًا ومدرسًة بنسبة بلغت (98أو دكتوراه) إلى (

) مدرسًا ومدرسة 194وتراوحت أعداد المدرسين بحسب عدد سنوات خبرتهم في التدريس بين (
) %43.43) مدرسًا ومدرسًة بنسبة (423و( ،وات) لذوي الخبرة األقل من خمس سن%19.92بنسبة (

 ) لذوي%36.65) مدرسًا ومدرسًة بنسبة (357و( ،سنوات) 10سنوات وأقل من  5لذوي الخبرة من (
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. ويمكن تمثيل توزع عينة المدرسين بحسب متغيرات الدراسة بيانيًا كما ) سنوات فأكثر10من( الخبرة
  يظهر في األشكال البيانية اآلتية: 

  
  ) توزع عينة المدرسين بحسب المحافظة9شكل (ال

  

  
  ) توزع عينة المدرسين بحسب المؤهل العلمي10الشكل (

  

  
  ) توزع عينة المدرسين بحسب الخبرة11الشكل (

  
  ) توزع عينة المدرسين بحسب الجنس12الشكل (

  الدراسة:إعداد أدوات رابعًا: 
درسين في إدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي الستطالع آراء عينات الدراسة من مديرين وم

العام، ودور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات، أعدت الباحثة 
  يلي: هذه االستبانات ما إعداداستبانات لهذا الغرض، وقد تطلب 

دبيات والدراسات التي تناولت واالطالع على بعض األ ،مراجعة القسم النظري من هذه الدراسة −
  أزمات التعليم الثانوي العام وكيفية إدارتها في المدارس.

 ؛مراجعة أسئلة الدراسة وتحديد األسئلة التي ينبغي الحصول على إجابات عنها بوساطة االستبانات −
هت وقد مشق(د في المحافظات التالية:ومدرسيها إلى مديري مدارس التعليم الثانوي العام  ُوج، 

تحديد  لإلفادة من آرائهم في ؛الالذقية)، و طرطوس، و حماهوحمص، و  ،دير الزورو  ،دلب، وإ حلبو 
الجمهورية  وضع تصور مقترح إلدارة أزمات مدارس التعليم الثانوي العام فيو  األزمات وواقع إدارتها

 هذه المدارس. إلى الوضع الحالي إلدارة األزمات في استناداً  العربية السورية،
ستبانة مقدمة تبين الهدف منها االتضمنت  واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية: ةاستبان. 1

 وتكونت من جزأين:وطريقة اإلجابة عن عباراتها 
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الجنس (ذكر، أنثى)، والمسمى  الدراسة: وهياألساسية ألفراد عينة  البيانات يتناول :األول الجزء
إعداد مدرسين، إجازة جامعية، دبلوم تأهيل  معهدالعلمي والتربوي: (الوظيفي (مدير، مدرس)، والمؤهل 

سنوات،  10وأقل من  5سنوات، من  5تربوي، دراسات عليا فما فوق)، وعدد سنوات الخبرة: (أقل من 
  ).فأكثرسنوات  10

  مجاالت اآلتية:ال على اشتمل وقد :الثاني الجزء
 .22 –1من البنودضمن وتت ،األزمات المتعلقة بالطلبة األول: المجال
 .52 – 23من  البنودوتتضمن  ،األزمات المتعلقة بالمدرسين الثاني: المجال
 .68- 53من  البنودوتتضمن  ،األزمات المتعلقة باإلدارة المدرسية الثالث: المجال
 .81- 69البنود منوتتضمن  ،األزمات المتعلقة بالمناهج الرابع: المجال
 .94 – 82من  البنودوتتضمن  ،علقة باالمتحاناتاألزمات المت الخامس: المجال
 .114 – 95 من البنودوتتضمن  ،األزمات المتعلقة بالمبنى المدرسي السادس: المجال
 .128 – 115من  البنودوتتضمن  ،األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي السابع: المجال
  .142 – 129 من ودالبنوتتضمن  ،األزمات المتعلقة بتمويل التعليم الثامن: المجال

  وتكونت االستبانة من جزأين ت:مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمادور  ةاستبان. 2
والمسمى  الجنس (ذكر، أنثى)، األساسية ألفراد عينة الدراسة وهي: البيانات يتناول :األول الجزء

اد مدرسين، إجازة جامعية، دبلوم تأهيل والمؤهل العلمي والتربوي: (معهد إعد الوظيفي (مدير، مدرس)،
سنوات،  10وأقل من  5سنوات، من  5تربوي، دراسات عليا فما فوق)، وعدد سنوات الخبرة: (أقل من 

  ).سنوات فأكثر 10
  ة:مجاالت اآلتيال على اشتمل وقد :الثاني الجزء

قبل حدوثها، ويتضمن البنود دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات  المجال األول:
  .14 – 1من 

دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات في أثناء حدوثها، ويتضمن  المجال الثاني:
  .40 - 15البنود من 

دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات بعد حدوثها، ويتضمن البنود  المجال الثالث:
  .54 – 41من 

اشتملت االستبانة  استبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام:. 3
 سيها في الجمهورية العربية السورية الثالثة المتعلقة بمقترحات مديري مدارس التعليم الثانوي العام ومدر

إلدارة األزمة المدرسية من وجهة إلدارة األزمات في مدارسهم وتحديد مدى مناسبة مجموعة المقترحات 
  نظرهم على محورين هما على الشكل اآلتي:
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الجنس (ذكر، أنثى)، والمسمى  وهي: األساسية ألفراد عينة الدراسة، البيانات يتناول :المحور األول
والمؤهل العلمي والتربوي: (معهد إعداد مدرسين، إجازة جامعية، دبلوم تأهيل  الوظيفي (مدير، مدرس)،

سنوات،  10وأقل من  5سنوات، من  5وعدد سنوات الخبرة: (أقل من  بوي، دراسات عليا فما فوق)،تر 
  ).سنوات فأكثر 10

  ة:مجاالت اآلتيال ىعل اشتمل وقد :المحور الثاني
  .14 – 1مقترحات متعلقة بإدارة أزمات الطلبة، ويتضمن البنود من  المجال األول:
  .25 – 15دارة أزمات المدرسين، ويتضمن البنود من مقترحات متعلقة بإ المجال الثاني:
  .39 – 26المدرسية، ويتضمن البنود من  أزمات اإلدارةمقترحات متعلقة بإدارة  المجال الثالث:
  .47 – 40مقترحات متعلقة بإدارة أزمات المناهج، ويتضمن البنود من  المجال الرابع:

  .52 – 48المتحانات والتقويم، ويتضمن البنود من مقترحات متعلقة بإدارة أزمات ا المجال الخامس:
  .61 – 53مقترحات متعلقة بإدارة أزمات البناء المدرسي، ويتضمن البنود من  المجال السادس:
  .69 – 62مقترحات متعلقة بإدارة أزمات المجتمع المحلي، ويتضمن البنود من  المجال السابع:
  .77 – 70ات تمويل التعليم، ويتضمن البنود من مقترحات متعلقة بإدارة أزم المجال الثامن:

  الدراسة:أدوات  خامسًا: التحقق من صدق
  أدوات الدراسة اتبعت الباحثة طريقتين من طرائق الصدق هما:للتحقق من صدق 

   الصدق الظاهري: -أ

ُعرضت بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين بعد االنتهاء من إعداد استبانات الدراسة 
محكمًا ومحكمة من أعضاء هيئة  )12من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وقد بلغ عددهم (

بهدف  ؛)1إدلب)كما هو موضح في الملحق ( التدريس في جامعات القطر (دمشق، حلب، تشرين،
خذ تعّرف آرائهم حول مدى اتفاق كل عبارة من عبارات كل استبانة مع المحور الذي تنتمي إليه، وقد أُ 

بآراء المحكمين من حذف بعض العبارات لتكرارها، أو إضافة عبارات جديدة غير موجودة في االستبانة 
بقت على العينة االستطالعية والجدول اآلتي يوضح إلى أن استقرت هذه االستبانات بصورتها التي طُ 

  بعض العبارات الُمعدلة من المحكمين:
  بانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سوريةالعبارات التي ُعّدلت في است) 9جدول (

  بعد التعديل  )بعض العبارات (قبل التعديل

  ازدياد حاالت العنف اللفظي والبدني في المدارس
تزايد حاالت العنف في المدارس نتيجة مشاهدة أعمال العنف التي 

  عاشها الطالب بشكل واقعي.
  أفالم) وتداولها فيما بينهم. -(مجالت تنوعة للمدرسةإحضار مواد م  إحضار مواد ممنوعة للمدرسة.

اهتمام المدرسين بالدروس الخصوصية أكثر من 
  عملهم في المدارس.

اهتمام المدرسين بالساعات الخصوصية على حساب التعليم في 
  المدرسة.
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االعتماد بالنسبة للنتائج على التقويم النهائي 
  للطالب وليس المستمر.

  لخاصة بنجاح الطلبة على التقويم النهائي.اعتماد النتائج ا

أجرت الباحثة هذه التعديالت لتصبح االستبانة في صورتها النهائية، كما هو موضح في 
  ).2الملحق (

  تمديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزماالعبارات التي ُعّدلت في استبانة دور ) 10جدول (

  عد التعديلب  )بعض العبارات (قبل التعديل

  رصد المشكالت ومعالجتها قبل أن تتفاقم وتتحول إلى أزمات
العمل على التنبؤ بالمشكالت وبناء 

  حل مسبق لها.
تحديد درجة خطورة األزمة إن كانت ناتجة عن كوارث طبيعية أو عن أخطاء 

  بشرية
  تحديد طبيعة األزمة ونوعها.

ستوى الوزارة أو مستوى تحديد مستوى المواجهة المطلوبة إن كانت على م
  مديريات التربية والتعليم أو مستوى المدرسة.

تحديد مستوى المواجهة المطلوبة 
  لالزمة.

  تحديد درجة استعداد المدرسة لها.  تحديد درجة استعداد المدرسة لها إن كانت عالية أو متوسطة أو ضعيفة

أجرت الباحثة هذه التعديالت لتصبح االستبانة في صورتها النهائية كما هو موضح في 
  ).    3الملحق (

  العبارات التي ُعّدلت في استبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات مدارس التعليم الثانوي العام) 11جدول (

  بعد التعديل  )بعض العبارات (قبل التعديل
نفسي للحد من تفعيل دور المرشد ال

  حاالت العنف.
تفعيل دور المرشد النفسي للحد من حاالت العنف من خالل إجراء االختبارات 

  النفسية باستمرار.
  التخفيف من كثافة المناهج للعمل على حل أزمة الدروس الخصوصية.  التخفيف من كثافة المناهج.

  استخدام التقنيات التعليمية بشكل فعال.
ل من التعليم التقليدي إلى التعليم االلكتروني الذي يناسب العمل على االنتقا

  العصر الرقمي.

  تفعيل دور مجالس أولياء األمور.
تعزيز ثقة المجتمع المحلي بدور مجالس أولياء األمور في تطوير مستوى 

  أبنائهم عليمًا وتربويًا ونفسيًا.

نهائية كما هو موضح في أجرت الباحثة هذه التعديالت لتصبح االستبانة في صورتها ال
  ).    4الملحق (

  الصدق البنائي (االتساق الداخلي): - ب
  تريد األداة التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي لصدقا يعد 

مة ومتجانسة عندما تقيس كل فقرة أو مفردة منها العوامل العا وتكون األداة متسقة داخلياً  ،إليها الوصول
ويكون بحساب معامالت االرتباطات الداخلية بين درجات األفراد في كل بعد  ،نفسها التي تقيسها األداة

). وقد طبقت الباحثة 516 ،2011 (حسن، كله فرعي من أبعاد األداة ودرجاتهم في االختبار
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يم الثانوي العام سًا من مديري مدارس التعل) مديرًا ومدرّ 50االستبانات على عينة استطالعية قوامها (
  في محافظة دمشق ومدّرسيها، للتأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانات.

  صدق استبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية:. 1

للتأكد من الصدق البنائي الستبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية ُحسبت معامالت 
ل من مجاالت الدراسة والدرجة الكلية لالستبانة، وأدرجت النتائج في الجدول االرتباط بين درجة كل مجا

  ):12اآلتي (
الستبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام  الكلية والدرجة مجاالت الدراسة من مجال كل درجة بين االرتباط ) معامالت12جدول (

  في سورية

  عدد البنود  المجال
  قيمة معامل

  االرتباط بيرسون
  القيمة
  )Sigاالحتمالية (

  0.000  **0.6  22 المجال األول: أزمات متعلقة بالطلبة.

  0.000  **0.799  30 المجال الثاني: أزمات متعلقة بالمدرسين.

  0.000  **0.666  16 المجال الثالث: أزمات متعلقة باإلدارة المدرسية.

  0.014 *0.344  13 المجال الرابع: أزمات متعلقة بالمناهج.

  0.004 **0.399  13  مجال الخامس: أزمات متعلقة باالمتحانات.ال

  0.03  *0.308  20 المجال السادس: أزمات متعلقة بالبناء المدرسي.

  0.000  **0.58  14 المجال السابع: أزمات متعلقة بالمجتمع المحلي.

  0.02  *0.311  14  المجال الثامن: أزمات متعلقة بتمويل التعليم.

    .0.05ة * عند مستوى دالل

الكلية  ) معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت الدراسة والدرجة12يبين الجدول (
 -  0.308الستبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية والتي تراوحت درجة االرتباط بين (

 وبذلك تعد  0.05عند مستوى داللة  إحصائياً  دالة ) وهي معامالت ارتباط مقبولة، وجميعها0.799
  لقياسه.ت وضع لما صادقة االستبانة مجاالت

  صدق استبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات في سورية:. 2

للتأكد من الصدق البنائي الستبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات، 
ة كل محور من محاور الدراسة والدرجة الكلية، وأدرجت النتائج في ُحسبت معامالت االرتباط بين درج

  ):13الجدول اآلتي (
الستبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي  ) معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت الدراسة والدرجة الكلية13جدول (

  العام في إدارة األزمات

  المحور
عدد 

  العبارات

  قيمة معامل

  تباط بيرسوناالر 

  القيمة االحتمالية

)Sig(  



 

 
131 

  الفصــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــامس  الدراسة الميدانية             
  

  0.000  **0.661  14 المجال األول: إدارة األزمات قبل حدوثها.

  0.000  **0.921  26 المجال الثاني: إدارة األزمات في أثناء حدوثها.

  0.000  **0.572  14 المجال الثالث: إدارة األزمات بعد حدوثها.

  .0.05**عند مستوى داللة 

) أن معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت الدراسة 13( يتضح من الجدول
والدرجة الكلية الستبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات تراوحت بين 

وهي معامالت ارتباط تتراوح بين المتوسطة والعالية، مما يدل على أن االستبانة  ،)0.921 - 0.572(
  التساق الداخلي. تتمتع بصدق ا

  صدق استبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في سورية:. 3

مجاالت استبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات  من مجال كل درجة بين االرتباط ُحسبت معامالت
  يتضح في الجدول اآلتي:الكلية لالستبانة كما  مدارس التعليم الثانوي العام والدرجة

الكلية الستبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات  والدرجة مجاالت الدراسة من مجال كل درجة بين ) معامالت االرتباط14جدول (
  في مدارس التعليم الثانوي العام 

  المجال
عدد 

  البنود

قيمة معامل االرتباط 

  بيرسون

القيمة االحتمالية 

)Sig(  

  0.000  **0.629  14 : المقترحات المتعلقة بأزمات الطلبة.المجال األول

  0.000  **0.572  11 المجال الثاني: المقترحات المتعلقة بأزمات المدرسين.

  0.000  **0.588  14 المجال الثالث: المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة المدرسية.

  0.000  **0.398  8 المجال الرابع: المقترحات المتعلقة بأزمات المناهج.

  0.000  **0.986  5  المجال الخامس: المقترحات المتعلقة بأزمات االمتحانات.

  0.000  **0.385  9 المجال السادس: المقترحات المتعلقة بأزمات البناء المدرسي.

  0.000  **0.406  8 المجال السابع: المقترحات المتعلقة بأزمات المجتمع المحلي.

  0.000  **0.455  8  متعلقة بأزمات تمويل التعليم.المجال الثامن: المقترحات ال

  .0.05**عند مستوى داللة 

 أّن معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة )14( يتبين من الجدول
 ) وهي معامالت ارتباط  تتراوح بين  المتوسطة والعالية جدًا، وجميعها0.986 - 0.385الكلية بين (

  لقياسه. ُوضعت لما صادقة االستبانة مجاالت ، وبذلك تعد )0.05(داللة  ىعند مستو  إحصائياً  دالة
  الدراسة:أدوات  سادسًا: التحقق من ثبات

على أفراد العينة االستطالعية المكونة من  بتطبيقها الباحثة قامتللتحقق من ثبات االستبانات 
قيم معامالت الثبات باستخدام طريقتين، ) مديرًا ومدرسًا من خارج عينة الدراسة، واسُتخرجت 50(
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) والثانية: طريقة االختبار وٕاعادة Cronbach Alphaاألولى: هي طريقة معادلة ألفا كرونباخ (
  على النحو اآلتي: (Test – Retest)االختبار 

  ـ ثبات استبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية: 1
  ):Cronpach Alphaمعادلة ألفا كرونباخ ( -أ 

الستخراج معامل ثبات استبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية استخدمت معادلة 
)، وبلغت 0.915) و(0.703ألفا كرونباخ، وقد تراوحت قيم معامالت الثبات لمجاالتها الثمانية بين (

ت الثبات تتسم بدرجة قيم معامال . الذي يشير إلى أنّ )0.962ل الثبات لالستبانة كلها (قيمة معام
  عالية من ثبات االتساق الداخلي.

ستبانة واقع اخ المعامالت الثبات ألفا كرونب) قيم 5) الوارد في الملحق (1ويوضح الجدول (
 . أزمات التعليم الثانوي العام في سورية

  ):Test-Retestطريقة االختبار وٕاعادة االختبار ( - ب 

د تطبيقها على األفراد في نتائج أداة القياس إذا ما أعييشير الثبات إلى درجة االستقرار 
وجرى تطبيق استبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية على أفراد العينة االستطالعية  ،أنفسهم

وحسب معامل االرتباط  ،في فترتين زمنيتين مختلفتين بفارق ثالثة أسابيع بين المرة األولى والمرة الثانية
) بين مرتي التطبيق على النحو المبين في الجدول Pearson Correlationمعادلة بيرسون ( بوساطة

) لمجاالت االستبانة، وقد بلغ 0.985)، و(0.906()، الذي يشير إلى معامالت ارتباط تتراوح بين (
بين ). وهي معامالت ارتباط عالية 0.05داللة (ال ى)درجة وهي دالة عند مستو 0.97( االرتباطمعامل 

) درجات التطبيقين األول 6) الوارد في الملحق رقم (5التطبيقين األول والثاني. ويوضح الجدول (
  والثاني الستبانة واقع أزمات التعليم الثانوي العام في سورية. 

لتعليم وٕاعادة االختبار) الستبانة واقع أزمات ا ) معامل الثبات بطريقتي (معامل ألفا كرونباخ، واالختبار15الجدول (
  في سورية ولكل مجال من مجاالتها الثانوي العام

  المجال
عدد 
  البنود

-Testوٕاعادة االختبار( االختبار
Retest(   كرونباخألفا معامل  

)Cronpach Alpha( قيمة معامل 
  االرتباط

القيمة االحتمالية 
)Sig(  

المجال األول: المقترحات المتعلقة بأزمات 

 الطلبة
22  0.97**  0.000  0.805  

المجال الثاني: المقترحات المتعلقة بأزمات 
 المدرسين

30  0.98**  0.000  0.912  

  0.703  0.000  **0.906  16المجال الثالث: المقترحات المتعلقة بأزمات 
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 اإلدارة المدرسية

المجال الرابع: المقترحات المتعلقة بأزمات 

 المناهج
13  0.986** 0.000  0.784  

حات المتعلقة بأزمات المجال الخامس: المقتر 
  االمتحانات

13  0.971** 0.000  0.766  

المجال السادس: المقترحات المتعلقة بأزمات 

 البناء المدرسي
20  0.985** 0.000  0.702  

المجال السابع: المقترحات المتعلقة بأزمات 

 المجتمع المحلي
14  0.909** 0.000  0.751  

المجال الثامن: المقترحات المتعلقة بأزمات 
  تمويل التعليم

14  0.972** 0.000  0.774  

  0.895  0.000 **0.97  142  االستبانة كّلها

  .0.05**عند مستوى داللة 

  ثبات استبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات في سورية:. 2
  ):Cronpach Alphaطريقة معادلة ألفا كرونباخ ( -أ 

اخلي الستبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة تم حساب معامل االتساق الد
األزمات في سورية باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، وكان معامل االتساق الداخلي على النحو المبين في 

)، وبلغت قيمة 0.891) و(0.715الذي يبين أن قيم معامالت الثبات تراوحت بين ( )15الجدول (
وهذا يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة عالية من  ،درجة )0.892تبانة كلها (معامل الثبات لالس

) الوارد في 2االتساق الداخلي بحيث يمكن االعتماد عليها لقياس ما صممت ألجله. ويوضح الجدول (
) قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ الستبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في 5الملحق (

 ارة األزمات في سورية. إد
 ):Test-Retestطريقة االختبار وٕاعادة االختبار ( - ب 

ُحسب معامل ثبات استبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات في 
وٕاجاباتهم  ،سورية باستخدام معامل االرتباط (بيرسون) بين إجابات أفراد عينة الدراسة في التطبيق األول

لتطبيق الثاني لكل مجال من مجاالت االستبانة، وعلى مستوى المجاالت ككل على النحو المبين في ا
)، كما بلغ معامل 0.948)، وقد جاءت معامالت االرتباط للمجاالت تزيد عن (16في الجدول (

داللة ال ىجدًا ودال عند مستو  ) درجة وهو يدل على ثبات عالٍ 0.99االرتباط لالستبانة كّلها (
ستبانة ) درجات التطبيقين األول والثاني ال6) الوارد في الملحق رقم (6ويوضح الجدول (. )0.05(

  دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات في سورية. 
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التعليم الثانوي  وٕاعادة االختبار) الستبانة دور مديري مدارس ) معامل الثبات بطريقتي (معامل ألفا كرونباخ، واالختبار16جدول (
  العام في إدارة األزمات في سورية

  المجال
عدد 
  البنود

-Testوٕاعادة االختبار ( االختبار
Retest(   كرونباخألفا معامل  

)Cronpach Alpha( قيمة معامل 
  االرتباط

القيمة االحتمالية 
)Sig(  

  0.715  0.000  **0.963  14 المجال األول: إدارة األزمات قبل حدوثها.

  0.897  0.000  **0.992  26 لمجال الثاني: إدارة األزمات في أثناء حدوثها.ا

  0.716  0.000  **0.948  14 المجال الثالث: إدارة األزمات بعد حدوثها.

  0.892  0.000  **0.99  54  االستبانة كّلها

  

  ي سورية:ثبات استبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام ف. 3
  ): Cronpach Alphaطريقة معادلة ألفا كرونباخ (  –أ 

لحساب ثبات استبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في 
سورية، استخدمت معادلة ألفا كرونباخ، وكان معامل االتساق الداخلي على النحو المبين في الجدول 

)، 0873) و(0.689ين أن معامالت الثبات لمجاالت االستبانة تراوحت بين (). ومن قراءته يتب17(
وهذا يشير إلى أن أداة الدراسة تتسم بدرجة عالية من . )0.832كما بلغ معامل الثبات لالستبانة كلها (

اخ معامالت الثبات ألفا كرونب) قيم 5) الوارد في الملحق (3ويوضح الجدول ( االتساق الداخلي.
  .بإدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في سورية انة المقترحات المتعلقةستبال

  ): Test-Retestطريقة االختبار وٕاعادة االختبار (–ب 

ُطبقت استبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في سورية 
تلفتين، وُحسبت معامالت ارتباط بيرسون بين التطبيقين األول على أفراد العينة االستطالعية لفترتين مخ

درجة، كما بلغ  )0.969) و(0.63رتباط لمجاالت االستبانة بين (معامالت االقيم والثاني، وتراوحت 
درجة وهي معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستويي  )0.738رتباط لالستبانة كّلها (معامل اال

) الوارد في الملحق 7على ثبات االستبانة واستقرار نتائجها. ويوضح الجدول (، وتدل )0.05داللة (ال
بإدارة األزمات في مدارس التعليم  ةستبانة المقترحات المتعلقال) درجات التطبيقين األول والثاني 6رقم (

  الثانوي العام في سورية.
المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات  عادة االختبار) الستبانةإ و  الختبارا) معامل الثبات بطريقتي (معامل ألفا كرونباخ، و 17جدول (

  في مدارس التعليم الثانوي العام في سورية

  المجال
عدد 

  البنود

  وٕاعادة االختبار االختبار

)Test-Retest(  

  كرونباخألفا معامل 

)Cronpach 
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قيمة معامل 

  االرتباط

القيمة 

  )Sigاالحتمالية(

Alpha(  

  0.873  0.000  **0.905  14 مقترحات المتعلقة بأزمات الطلبةالمجال األول: ال

  0.744  0.000  **0.831  11 المجال الثاني: المقترحات المتعلقة بأزمات المدرسين

المجال الثالث: المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة 
 المدرسية

14  0.907** 0.000  0.723  

  0.689  0.000  **0.715  8 اهج.المجال الرابع: المقترحات المتعلقة بأزمات المن

المجال الخامس: المقترحات المتعلقة بأزمات 
  االمتحانات

5  0.969**  0.000  0.794  

المجال السادس: المقترحات المتعلقة بأزمات البناء 
 المدرسي

9  0.63**  0.000  0.765  

المجال السابع: المقترحات المتعلقة بأزمات المجتمع 
 المحلي

8  0.922**  0.000  0.743  

المجال الثامن: المقترحات المتعلقة بأزمات تمويل 
  التعليم

8  0.871** 0.000  0.772  

  0.832  0.000  **0.738  77  المجاالت ككل

  .0.01**عند مستوى داللة 

  أدوات الدراسة: سابعًا: تطبيق
قبل تطبيق أدوات الدراسة حصلت الباحثة على الموافقات الضرورية الرسمية لتطبيق أدوات 

)، ثم ُطبقت االستبانات التي ُأعدت على مديري مدارس التعليم 1( الملحق رقم الموضحة في راسةالد
سيها عن طريق المقابلة الفردية في أثناء وجودهم في أماكن عملهم، الثانوي العام في سورية ومدرّ 

لدراسي ، خالل العام انيسانشهر حتى  تشرين األول من شهر امتد أشهر سبعة غرق التطبيقواست
  ، ثم فّرغت اإلجابات في الجداول المعدة لذلك الستخالص النتائج.)2013 – 2012(

  ثامنًا: المعالجات اإلحصائية المستخدمة في استخالص نتائج الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها أجرت الباحثة المعالجات اإلحصائية باستعمال 

  .)18) اإلصدار(spss( لوم االجتماعيةبرنامج الرزمة اإلحصائية للع
على العينة استبانات الدراسة لحساب معامل ثبات :)Cronbach's Alphaمعامل كرونباخ ألفا ( -

  التعليم الثانوي العام في سورية. مديري ومدرسي االستطالعية من
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بين  (Test – Re test)لتقدير الثبات باإلعادة وقد استخدم  )Pearsonمعامل االرتباط بيرسون ( -
مديري  على العينة االستطالعية منالستبانات الدراسة درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني 

  التعليم الثانوي العام في سورية. ومدرسي
لكل عبارة من خالل قيمة وقد استخدمت  المئوية، والوزن النسبي: الحسابي، والنسب المتوسط - 

  .قارنة بين المتوسطات وترتيب درجة اإلجابةالمتوسط الحسابي، وبغرض الم
  للمقارنات الثنائية. (Independent SamplesT-Test) مستقلتين لعّينتين )T( استخدام اختبار -
  .للمقارنات المتعددة )One Way ANOVA( تحليل التباين األحادي -
اه الفروق بين المجموعات لمعرفة اتج وقد استخدم هذا االختبار ،للمقارنات البعدية) LSDاختبار ( -

  تبعًا للمتغيرات (المؤهل العمي والتربوي، الخبرة، المحافظة).
 المتوسطات الحسابيةتم حساب ) حول العينة الواحدة،One sample T-Test(اختبار -

 ومن ثم الوزن النسبي لكل عبارة، ومن ثم لكل مجال من مجاالت كل استبانة واالنحرافات المعيارية،
دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في ، وكذلك اقع أزمات التعليم الثانوي العام في سوريةو لمعرفة 

المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام ، ومن ثم إدارة األزمات في سورية
ي العام في المحافظات من وجهة نظر أفراد عينتي الدراسة من مديري ومدرسي التعليم الثانو  في سورية
، حساب الوزن النسبي لكل عبارة من خالل قيمة المتوسط الحسابي وفي ضوء ذلك تم .المدروسة

 في تفسير اآلتي المعيار على فقد اعتمد اإلجابةبغرض المقارنة بين المتوسطات وترتيب درجة و 
ج، من خالل الفاصلة على التدر  دت النقاطد حُ و متساوية،  ثالث فئات إلى قسم المعيار إذ البيانات،

وصف  ) وبالتالي تم 5 - 1 = 4 ÷3المدى األدنى مقسومًا على ثالثة مستويات) (  -  (المدى األعلى
 -  1النحو اآلتي من (على تبعًا لدرجة المتوسط الحسابي  درجة اإلجابة على المجاالت المدروسة

  .ة) مرتفع5 -  3.68، ومن (ة) متوسط3.67 -  2.34ومن (، ة) منخفض2.33
 



  

الدراسة ائج : نتالفصل السادس

  وتفسيرھاالميدانية ومناقشتھا 

 .مقدمةـ 

 الدراسة ومناقشتها.أسئلة نتائج أوًال ـ 

  الدراسة ومناقشتها.ت فرضيانتائج  ـ ثانياً 

  ثالثاً ـ خالصة ألهم نتائج الدراسة.
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  الفصل السادس
  تفسيرهانتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها و 

  :تمهيد
من خالل تطبيق الدراسة تضمن هذا الفصل عرضًا تفصيليًا يوضح النتائج التي توصلت إليها 

اإلجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها، كما يتضمن تفسيرًا لتلك النتائج  بوساطةدوات الدراسة أ
  ومناقشتها.

  ائج أسئلة الدراسة ومناقشتها:نتأوًال: 
  نتائج اإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها:  - 1

جاء نص السؤال األول كما يلي: ما أهم األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية 
 العربية السورية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي العام في سورية

  ومدّرسيها؟ 
إلظهار الدرجة الكلية ألهم األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية 

أفراد عينة الدراسة من مديري مدارس  لدرجات تقديرالسورية عند كل مجال من مجاالت الدراسة وفقًا 
ّلها استخرجت المتوسطات الحسابية التعليم الثانوي العام في سورية ومدّرسيها، وعلى مستوى االستبانة ك

 ).18( واالنحرافات المعيارية، واألوزان النسبية كما يظهر في الجدول
حول مجاالت األزمات  المديرين والمدرسين لدرجات تقديرسبية ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان الن18( جدول

  نظرهم التي تواجه التعليم الثانوي العام من وجهة

  العبارات  الرقم

  المدرسون  المديرون

  المتوسط
 الحسابي

  الوزن
  النسبي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  درجة
  التواجد

  المتوسط
 الحسابي

  الوزن
  النسبي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  درجة
  التحقق

1 
المجال األول: أزمات متعلقة 

 بالطلبة.
 متوسطة 5 %62 3.12 متوسطة 5 64% 3.18

2 
أزمات متعلقة  المجال الثاني:

  بالمدرسين.
 مرتفعة  1 %76 3.8 مرتفعة  1 74% 3.71

3 
المجال الثالث: أزمات متعلقة 

 باإلدارة المدرسية.
 متوسطة 6 %63 3.14 متوسطة 8 48% 2.41

4 
المجال الرابع: أزمات متعلقة 

 بالمناهج.
 متوسطة 4 %64 3.2 متوسطة 4 64.1% 3.19

5 
المجال الخامس: أزمات متعلقة 

  االمتحانات.ب
 متوسطة 8 %53 2.67 متوسطة 7 49% 2.47

6 
المجال السادس: أزمات متعلقة 

 بالبناء المدرسي.
 متوسطة 3 %67 3.33 متوسطة 3 65% 3.25
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7 
المجال السابع: أزمات متعلقة 

 بالمجتمع المحلي.
 متوسطة 7 %61 3.03 متوسطة 6 58% 2.89

8 
المجال الثامن: أزمات متعلقة 

  تعليم.بتمويل ال
 متوسطة  2 %71 3.56 متوسطة  2 70% 3.48

لدرجات  المتوسط الحسابي الوزن النسبي
مجاالت األزمات التي تواجه التعليم  تقدير

  الثانوي العام ككل
  متوسطة %65  3.23  متوسطة 62%  3.07

ي المتوسط الحسابي العام لواقع األزمات التي تواجه التعليم الثانو  أنَ  )18الجدول ( يتضح من
بدرجة متوسطة، وحصل المجال المتعلق كان و  )،3.07من وجهة نظر المديرين بلغ ( عموماً العام 

 ،)3.71لمرتفعة بمتوسط حسابي بلغ (بأزمات المدرسين على المرتبة األولى من حيث درجة التحقق ا
حت بين ابية تراو فيما جاءت األزمات المتعلقة بباقي المجاالت بدرجة تحقق متوسطة وبمتوسطات حس

  . )3.48)، و(2.41(
ثم أزمات البناء  وكانت على التوالي األزمات المتعلقة بتمويل التعليم في المرتبة الثانية،

ثم األزمات المتعلقة بالطلبة،  بالمناهج الدراسية، األزمات المتعلقةالمرتبة الرابعة المدرسي، تلتها في 
المتعلقة باالمتحانات وجاءت األزمات المتعلقة  زماتثم األ ،تلتها األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي

  في المرتبة األخيرة. باإلدارة المدرسية
وتفسر الباحثة حصول المجال المتعلق بأزمات المدرسين على المرتبة األولى من حيث درجة 

ها كون المديرين على اطالع دائم باألزمات التي يعاني منالمرتفعة من وجهة نظر المديرين ب التحقق
 المدرسون، فهم المسؤولون أمام مديرية التربية عن متابعة أمور غيابهم أو تقصيرهم أو تأخرهم، كما أن

يلمسون بشكل مباشر اآلثار السلبية لألزمات التي قد يعاني منها المدرسون  - برأي الباحثة–المديرين 
  والتي تنعكس على جودة وٕاتقان أداء واجبهم التربوي والتدريسي.

ين تفسر الباحثة حصول المجال المتعلق بأزمات اإلدارة المدرسية على المرتبة األخيرة من في ح
اعتقاد مديري المدارس بأنهم ال يعانون من أية المنخفضة من وجهة نظر المديرين ب حيث درجة التحقق

ة والتعليمية وأنهم يقومون بواجبهم في تسيير أمور العملية التربوي ،أزمات قد تعوق إدارتهم لمدارسهم
  على أكمل وجه.

أن المتوسط الحسابي العام لواقع األزمات التي تواجه التعليم  أيضاً  )18( يتبين من الجدولو 
  .)3.23من وجهة نظر المدرسين بلغ (الثانوي العام 
باألزمات المتعلقة بالمدرسين على الدرجة  الخاصبدرجة متوسطة، وحصل المجال وكان 

، فيما جاءت األزمات المتعلقة بباقي المجاالت بدرجة تحقق )3.8ي بلغ (بمتوسط حساب المرتفعة
. وكانت على التوالي األزمات المتعلقة )3.56)، و(2.67ابية، تراوحت بين(متوسطة وبمتوسطات حس

 األزمات المتعلقةثم أزمات البناء المدرسي، تلتها في المرتبة الرابعة  بتمويل التعليم في المرتبة الثانية،
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المرتبة  أّما ،المدرسية باإلدارةثم األزمات المتعلقة بالطلبة، تلتها األزمات المتعلقة  المناهج الدراسية،ب
في  األزمات المتعلقة باالمتحانات تجاءو  ،زمات المتعلقة بالمجتمع المحليلأل قبل األخيرة فكانت

  المرتبة األخيرة.
 ين على المرتبة األولى من حيث درجةوتفسر الباحثة حصول المجال المتعلق بأزمات المدرس

كونهم يدركون جيدًا اآلثار السلبية التي خلفتها األزمة على أدائهم التحقق المرتفعة من وجهة نظرهم ب
التربوي والتدريسي في ظل ظروف أمنية دورهم  لعملهم، وخاصًة فيما يتعلق باضطرارهم إلى تأدية

  خطيرة قد تتعرض فيها حياتهم للخطر.
تفسر الباحثة حصول المجال المتعلق بأزمات االمتحانات على المرتبة األخيرة من  في حين

عتقادهم بقدرتهم على تسيير أمور العملية المنخفضة من وجهة نظر المدرسين با حيث درجة التحقق
قد تؤثر سلبيًا  عالية الدرجة االمتحانية بالشكل المطلوب منهم، دون أن يتخلل تلك العملية مشكالت

  ى جودتها وسالمة أدائها.عل
أكثر األزمات شدة التي  أنّ فيها  تنبيّ التي ) 2010وهذه النتيجة تختلف مع دراسة غنام (

تتعرض لها مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي في مدينة دمشق هي أزمات اإلدارة المدرسية، 
، األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي، ثم جاألزمات المتعلقة بالمناهاألزمات المتعلقة بالطلبة، ثم  تليها
  .، ثم األزمات المتعلقة بالبناء المدرسيت المتعلقة بالمدرسينااألزمثم 

وفيما يأتي اإلجابات التفصيلية لعينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي العام في سورية 
في الجمهورية العربية السورية عند كل  حول أهم األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العامومدّرسيها 
  مجاالت االستبانة.مجال من 

 المتعلقة بالطلبة:األزمات المجال األول:  •
التعليم الثانوي مديري مدارس أفراد عينة الدراسة من  درجات تقدير اآلتي )19يوضح الجدول (

الواردة ضمن هذا المجال تنازليًا المتعلقة بالطلبة، وقد رتبت العبارات أهم األزمات ومدّرسيها حول العام 
الواردة في هذا  ألزماتلدرجات تواجد اووقفًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط الحسابي 

الواردة في ألزمات لدرجات تواجد ا، فيما بلغ المتوسط الحسابي )3.18جال من وجهة نظر المديرين(الم
  .متوسطةبدرجة  ان)، وك3.12( هذا المجال من وجهة نظر المدرسين
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المديرين والمدرسين حول األزمات المتعلقة بالطلبة من  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )19( جدول
  وجهة نظرهم

  الرقم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  العبارات  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

14 
إحضار مواد ممنوعة للمدرسة 

(مجالت.... ..... أفالم) وتداولها 
  فيما بينهم.

4.47 1 18 
زيادة عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية 

الواحدة نتيجة نزوح الطلبة من 
  مناطق أخرى تشهد توترًا أمنياً 

4.34 1 

19 
وجود (الحزن_ الخوف_ القلق 

  الدائم..) لدى بعض الطلبة.
 2 4.28  انخفاض المستوى العلمي للطلبة. 6 2 4.35

9 
تسرب الطلبة من المدرسة نتيجة 

  األوضاع االستثنائية لذويهم.
4.30 3 19 

وجود (الحزن_ الخوف_ القلق 
  الدائم..) لدى بعض الطلبة.

4.27 3 

21 
عدم تكيف الطلبة الوافدين مع البيئة 

  المدرسية الجديدة.
3.90 4 16 

للباس المدرسي عدم التزام الطلبة با
نتيجة الظروف المادية السيئة التي 

  خلفتها األزمة
3.80 4 

20 
اختالف المفاهيم والرموز الوطنية 

لدى الطلبة (َعَلم_ استشهاد_ وحدة 
  وطنية_ جندي _ نظام).

3.76 5 1 
تزايد حاالت العنف في المدارس نتيجة 
مشاهدة أعمال العنف التي عاشها 

  الطالب بشكل واقعي.
3.62 5 

17 
هجرة العديد من الطلبة إلى خارج 
  البلد بحثًا عن األمان واالستقرار.

3.66 6 20 
اختالف المفاهيم والرموز الوطنية 

لدى الطلبة (َعَلم_ استشهاد_ وحدة 
  وطنية_ جندي _ نظام).

3.49 6 

18 
زيادة عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية 

الواحدة نتيجة نزوح الطلبة من 
  هد توترًا أمنياً مناطق أخرى تش

3.65 7 21 
عدم تكيف الطلبة الوافدين مع البيئة 

  المدرسية الجديدة.
3.38 7 

22 
انخفاض المبادئ األخالقية لدى 

 -التسامح –الطلبة (التعاون
  المصالحة....).

3.64 8 22 
انخفاض المبادئ األخالقية لدى 
الطلبة (التعاون_ التسامح_ 

  المصالحة..).
3.27 8 

16 
تزام الطلبة باللباس المدرسي عدم ال

نتيجة الظروف المادية السيئة التي 
  خلفتها األزمة

3.61 9 9 
تسرب الطلبة من المدرسة نتيجة 

  األوضاع االستثنائية لذويهم.
3.24 9 

 17 10 3.32  إهمال الواجبات المدرسية. 7
هجرة العديد من الطلبة إلى خارج 

  بلد بحثًا عن األمان واالستقرار.ال
3.07 10 

 11 11 3.23  ضعف المشاركة باألنشطة المدرسية. 8
تدخين الطلبة السجائر داخل 

  المدرسة.
3.02 11 

 10 12 3.20  انخفاض المستوى العلمي للطلبة. 6
استخدام الهاتف الجوال داخل الحصة 

  الدرسية.
2.94 12 

 13 2.86  ة المدرسية.ضعف المشاركة باألنشط  8 13 3.08  تزايد ظاهرة العبث بممتلكات المدرسة. 4
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1 
تزايد حاالت العنف في المدارس 
نتيجة مشاهدة أعمال العنف التي 

  عاشها الطالب بشكل واقعي.
2.93 14 5 

كثرة الغياب لدى الطلبة لعدم االلتزام 
  بقوانين المدرسة.

2.83 14 

5 
كثرة الغياب لدى الطلبة لعدم االلتزام 

  بقوانين المدرسة.
2.79 15 14 

د ممنوعة للمدرسة إحضار موا
... أفالم) وتداولها فيما (مجالت.....

  بينهم.
2.82 15 

3 
تحدي الطلبة ألنظمة المدرسة بشكٍل 

  يثير الفوضى واإلزعاج.
 16 2.81  إهمال الواجبات المدرسية. 7 16 2.69

2 
حدوث اعتداءات بدنية بين الطلبة 
  نتيجة حمل األسلحة أو أدوات حادة.

2.56 17 3 
ة ألنظمة المدرسة بشكٍل تحدي الطلب

  يثير الفوضى واإلزعاج.
2.79 17 

15 
لجوء بعض المدرسين إلى الضرب 
بسبب كثافة أعداد الطلبة ضمن 

  القاعة الصفية الواحدة.
2.54 18 2 

حدوث اعتداءات بدنية بين الطلبة 
  نتيجة حمل األسلحة أو أدوات حادة.

2.53 18 

1 
استخدام الهاتف الجوال داخل الحصة 

  درسية.ال
2.41 19 15 

لجوء بعض المدرسين إلى الضرب 
بسبب كثافة أعداد الطلبة ضمن 

  القاعة الصفية الواحدة.
2.51 19 

2 
تدخين الطلبة السجائر داخل 

  المدرسة.
 20 2.44  تزايد ظاهرة العبث بممتلكات المدرسة. 4 20 2.36

3 
تعاطي أشكال من المخدرات والترويج 

  لها.
1.85 21 13 

حرافات جنسية بين الطلبة ظهور ان
  كالشذوذ الجنسي.

2.15 21 

4 
ظهور انحرافات جنسية بين الطلبة 

  كالشذوذ الجنسي.
1.65 22 12 

تعاطي أشكال من المخدرات والترويج 
  لها.

2.08 22 

 
 لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي 

  األزمات المتعلقة بالطلبة
3.18     

 لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي 
  لمتعلقة بالطلبةااألزمات 

3.12   

في مدارس التعليم الثانوي  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بالطلبة ) 19يتضح من الجدول (
إحضار مواد ممنوعة للمدرسة (مجالت.... أفالم) هي على التوالي " العام من وجهة نظر المديرين

القلق الدائم..) و  الخوفو  جود (الحزنو تلتها أزمة " ،)4.47( بمتوسط حسابي بلغ "وتداولها فيما بينهم
نتيجة األوضاع  تسرب الطلبة من المدرسةثم أزمة " ،)4.35" بمتوسط حسابي بلغ (لدى بعض الطلبة

عدم تكيف الطلبة الوافدين مع البيئة ثم أزمة"  ،)4.30( االستثنائية لذويهم" بمتوسط حسابي بلغ
اختالف المفاهيم والرموز الوطنية لدى اءت أزمة "وج ،)3.90( " بمتوسط حسابي بلغالمدرسية الجديدة

 " في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ)ستشهاد_ وحدة وطنية_ جندي _ نظام(َعَلم_ ا الطلبة
)3.76.(  

بين وُيالحظ أن أغلب أزمات هذا المجال كانت بدرجة متوسطة بمتوسطات حسابية تراوحت 
"تعاطي أشكال من المخدرات والترويج لها"  هي تواجداً  فيما كانت أقل األزمات)، 3.66)، و(2.36(

" ظهور انحرافات جنسية بين الطلبة كالشذوذ الجنسيتلتها أزمة"  ،)1.85بمتوسط حسابي بلغ (
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) التي بينت أن نسبة 2001وهذه النتيجة تتفق مع دراسة سليمون ( ،)1.65بمتوسط حسابي بلغ (
التي تنعكس في انوية العامة للبنين والبنات في محافظة طنطا في المدارس الثانتشار األزمات النفسية 

%)، كما تتفق مع دراسة 87.5بعض السلوكيات داخل المدرسة كانت عالية حيث بلغت نسبتها (
أكثرها بروزًا  مجموعة من األزماتفي األردن يواجه  النظام التربوي ) التي بينت أنّ 2006( النوايسة

) التي أظهرت انخفاض األزمات السلوكية 2010تختلف مع دراسة الحلو (أزمة التسرب من المدارس، و 
ّن إفيما تتفق معها من حيث  ،في المدارس الثانوية الحكومية في مديريات شمال الضفة الغربية/فلسطين

  أقل مستوى من األزمات المدرسية هو تعاطي المخدرات
في مدارس التعليم الثانوي  تواجداً لطلبة أّن أكثر األزمات المتعلقة با )19كما يتضح من الجدول (
هي على التوالي: "زيادة عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية الواحدة نتيجة  العام من وجهة نظر المدّرسين

انخفاض تلتها أزمة " ،)4.34( بمتوسط حسابي بلغ نزوح الطلبة من مناطق أخرى تشهد توترًا أمنيًا"
وجود (الحزن_ الخوف_ القلق  ثم أزمة " ،)4.28ابي بلغ (" بمتوسط حسالمستوى العلمي للطلبة

ثم أزمة "عدم التزام الطلبة باللباس المدرسي  ،)4.35( بمتوسط حسابي بلغ الدائم..) لدى بعض الطلبة
"تزايد  ) وجاءت أزمة3.80( نتيجة الظروف المادية السيئة التي خلفتها األزمة" بمتوسط حسابي بلغ

س نتيجة مشاهدة أعمال العنف التي عاشها الطالب بشكل واقعي." في المرتبة حاالت العنف في المدار 
أغلب أزمات هذا المجال كانت بدرجة متوسطة  في حين أنّ  ،)3.49( الخامسة بمتوسط حسابي بلغ
على التوالي هي  تواجداً فيما كانت أقل األزمات )، 3.38)، و(2.44بين (بمتوسطات حسابية تراوحت 

ثم أزمة "تعاطي  ،)2.15" بمتوسط حسابي بلغ (جنسية بين الطلبة كالشذوذ الجنسي ظهور انحرافات"
 تتفق مع دراسة الموسىوهذه النتيجة  )،2.08أشكال من المخدرات والترويج لها" بمتوسط حسابي بلغ (

في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض أزمة: حدوث  تواجداً ) التي بّينت أّن أكثر األزمات 2006(
 تواجداً اعتداءات بدنية غير عادية بين الطلبة كالضرب، فيما تختلف عنها من حيث إّن أقل األزمات 

  تليها أزمة حيازة الطالب ألسلحة نارية. ،هو تعرض المدرسة لعمل إرهابي
نسبة انتشار األزمات النفسية االنفعالية بين الطلبة، وبروز هذه  ًا فيارتفاع نجدوبتحليل ما سبق 

وربما  ،ت النفسية االنفعالية بصورة عالية بالمدارس يمثل نتيجة مهمة تستحق الوقوف عندهااألزما
  :اآلتيةترجع لعامل أو أكثر من العوامل 

وهي فترة ثورة وتمرد  ،إّن نسبة كبيرة من الطلبة، وخاصة بالمرحلة الثانوية يمرون بفترة المراهقة −
  ة وتتخذ هذه الثورة مظاهر متعددة.وكل ما هو مصدر سلط ،موجهة نحو سلطة المدرسة

ه من األسرة أو المدرسة يشعر أكثر لمعايير هذه الجماعة  تهمساير و  ثر المراهق بجماعة األقرانتأ −
ويتعزز ويقوى شعوره  ،التحرر من قيود األسرة ومن سلطة األبوين وسلطة المدرسةباالستقاللية و 

إحضار مثل " خاطئة بانتمائه لهذه الجماعة،وقد يكتسب سلوكيات  ،بذاته وهويته في تلك المرحلة
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والتي شكلت على كثرة وجودها  "،وتداولها فيما بينهم ،)مواد ممنوعة للمدرسة (مجالت.... أفالم
وقد يعود ذلك إلى قصور اإلرشاد الطالبي  ،المرتبة األولى من وجهة نظر المديرين أخذتو  ؛أزمة

  لياء األمور.في المدارس أو ضعف الروابط بين المدرسة وأو 
في  يبدو العامل االنفعالي واضحاً  إذ ،تبرز المشكالت االنفعالية عند المراهق في تلك المرحلةو 

وجود (الحزن_ الخوف_ يبرر حصول أزمة " حياة المراهق، ويتمثل بعنف انفعاالته وحدتها، وهذا ما
حقق المرتفعة من وجهة نظر الطلبة" في المرتبة الثانية من حيث درجة التالقلق الدائم..) لدى بعض 

والمرتبة الثالثة من وجهة نظر المدرسين، فالمراهق بطبيعة الحال يتسم بالتقلب والرهافة  ،المديرين
وٕاذا تعرض إلحباط شعر  ،األسباب ألبسطويثور  ،بسيطةاالنفعالية إذ يتأثر بالمثيرات مهما كانت 

حيث يتردد في اإلفصاح عن انفعاالته  ،بالكآبةكما يتميز النمو االنفعالي للمراهق  ،بالحزن الشديد
ويكتمها في نفسه خوفًا من أن يثير نقد اآلخرين ولومهم، فينطوي على ذاته ويلوذ بهمومه وأحزانه على 

كما  ،هرب من الواقع باالستغراق بهمومهفيخلد إلى ال ؛نفسه، ويصبح حائرًا، وقد يسترسل في حزنه
تتسع لتشمل مخاوف العمل المدرسي  إذ ،ات الخوف واستجاباتهالمراهقة بتطور مثير فترة تتميز 

وقد  ،هل عندما يتشاجرون أو يمرضونوالعالقات االجتماعية، ومخاوف عائلية تبدو في القلق على األ
في بداية المراهقة ببعض مخاوف الطفولة كالخوف من الثعابين وتصبح مخاوفه المراهق يحتفظ 

)، 147 ،2006 الوالدين والمستقبل والخوف االجتماعي (الموسى، االجتماعية طبيعية كالخوف على
فنسبة كبيرة من الطلبة في وقتنا الحاضر إما قد نزحوا من  ،فكيف وهو يعيش ظروف نفسية سيئة

 ؛أو مروا بتجربة وخبرة نفسية مؤلمة ،أو فقدوا أحد أفراد أسرتهم أو أصدقائهم ،منازلهم نتيجة االشتباكات
ق يشعر بقلق دائم تجاه المستقبل المجهول الذي ينتظره، األمر الذي يبرر حصول تلك ألن ذلك المراه

  المرتبة الثانية من بين األزمات المتعلقة بالطلبة. تأخذ األزمة على درجة مرتفعة ويجعلها
نتيجة األوضاع االستثنائية لذويهم" في المرتبة الثالثة  تسرب الطلبة من المدرسة" وقد برزت أزمة

 فالتقرير الصادر عن اليونيسي هوهذا ما أكد ،حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المديرينمن 
) فقد 2013)، أّما في العام (2012%) من الطلبة لم يلتحقوا بمدارسهم في العام (22,8الذي قّدر أّن (

لظروف خسر نصف مليون تلميذ وطالب مدارسهم نتيجة وجودهم في مناطق االشتباكات أو أن ا
ويقود هذا  ،)54 ،2013 األمنية منعتهم من التوجه إلى مدارسهم (المركز السوري لبحوث السياسات،

التعطيل في العملية التعليمية إلى نتائج سلبية على رأس المال البشري ومن ثم على العملية التنموية 
ى تأرجح معدل حضور أدى التدهور األمني إل وقد برمتها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

فر بيانات عن اتو نه ال تومع أ ،وحتى ضمن المحافظة الواحدة ،الطلبة للمدارس بحسب المحافظات
) فإّن التقرير قّدر معدل عدم الحضور إلى 2012- 2011معدالت التسرب من التعليم العام للدراسي (

رأسها المدارس المتضررة ويتوقع أن يرتفع معدل التسرب نتيجة عدد من العوامل وعلى  ،%)22،8(
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المدارس خصوصًا  والمخاطر األمنية التي أدت إلى دفع العديد من األهالي إلى عدم إرسال أبنائهم إلى
وتواجه أسر الالجئين والنازحين صعوبات في تسجيل أطفالهم في أماكن إقامتهم الجديدة  ،البنات منهم

  المصاعب المالية. بسبب قدرة المدارس المحدودة على استيعابهم أو بسبب
ُحسبت قيمة سنة  إذوقد حاول التقرير تقدير اآلثار الكمية النخفاض معدل الحضور المدرسي 

) بتقسيم الناتج المحلي 2011-2006) عامًا كمعدل وسطي للفترة (15التمدرس وسطيًا للسكان فوق (
التمدرس تساوي ما يقارب وبينت النتيجة أّن قيمة سنة  ،باألسعار الجارية على عدد سنوات التمدرس

الطلبة نتيجة األزمة باستخدام معدل  نسنيضرب هذه القيمة بالخسارة في  بعد ذلك تم ،اً ) دوالر 680(
%) على التوالي 22،8%) و(10،9) الذي بلغ (2012 - 2011عدم الحضور المدرسي في عامي (

) مليون دوالر في عام 784) و(2011) مليون دوالر في عام (347وقد بلغت الخسارة اإلجمالية (
بل  ،)2013- 2012- 2011لسنوات ( هذه الخسائر التعدّ  ،)2013)، ومليار دوالر في (2012(

، 2013كخسائر في رأس المال البشري على المدى البعيد للبالد،(المركز السوري لبحوث السياسات،
فقد جاءت في المرتبة الرابعة من  "تكيف الطلبة الوافدين مع البيئة المدرسية الجديدة) أّما أزمة "عدم 54

فتزايد  ،وتعتقد الباحثة أن تلك النتيجة منطقية ،حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المديرين
تزايد عدد العديد من المشكالت بين الطلبة مثل  عدد الطلبة داخل الصف الدراسي يؤدي إلى حدوث

لطلبة النازحين من عدة مجتمعات متباينة ومختلفة وجود العديد من او االعتداءات التي تحدث بينهم، 
العديد من  دهذا عدا عن عدم االستقرار النفسي والتوازن االنفعالي عن ثقافيًا أدى إلى بروز تلك األزمة،

من صعوبات  - مع عائالتهم -  يعانونالطلبة الوافدين الذين فقدوا بيوتهم إضافة إلى مدارسهم وباتوا 
عند  -ضيوفاً  -تنقّالت عقود اإليجار الموسمي، أو الحلول أو واء القاهرة، مراكز اإلي في معيشية

أن تكون تلك األزمة من األزمات البارزة التي يعاني منها الطلبة في إلى كل ذلك أدى األقارب ... 
  مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين.

نتيجة الظروف المادية السيئة التي خلفتها  جاءت أزمة "عدم التزام الطلبة باللباس المدرسيو 
الباحثة  تعزوو  ،األزمة" في المرتبة الرابعة من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المدرسين

فقد بلغ سعر البدلة  ،اللباس المدرسي والغالء في أسعار وجود تلك األزمة إلى الظروف المادية السيئة
) 500وسعر دفتر الرسم إلى ( ،ل.س )200( إلىسعر الدفتر فيما وصل  ،ل.س )6000المدرسية (

الباحثة  تعزوكما  ناهيك عن تذبذب أسعار ما تبقى من اللوازم المدرسية أمام تالعب التجار، ،ل.س
لفقر بحسب تقرير للبرنامج اإلنمائي لألمم شير آخر تقديرات اتلك األزمة إلى ارتفاع نسبة الفقر حيث ت

) مليون شخص 1.5) منهم (2012) مليون شخص دائرة الفقر في العام (3.1المتحدة إلى دخول (
) وٕاّن هذه الزيادة في الفقر تأتي أساسًا نتيجة 2014،في سورية وزارة التربية( داخل دائرة الفقر الشديد

الزيادة في أسعار البضائع والخدمات وتراجع مصادر الدخل بما في ذلك نقص فرص العمل، وخسارة 
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نتيجة لألعداد الكبيرة  يزداد معدل الفقر، ومن المتوقع أيضًا أن تواألضرار المادية للممتلكاالوظائف، 
في كانون  التركية واألردنية واللبنانية في أعداد النازحين. حيث وصل عدد الالجئين الذين عبروا الحدود

) 6,5يونسكو (فيما بلغ عددهم حسب اإلحصائيات األخيرة لل، )542250) إلى (2012األول عام (
)، ويعاني السوريون من 2014، اليونسكو منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم،مليون نازح (

 ،وارتفاع األسعار ،وسوء األوضاع المعيشية جراء العقوبات االقتصادية ،تدهور الحياة االقتصادية
ت آدمير العديد من المنشوفقدان الكثير من األصناف الضرورية في األسواق باإلضافة إلى ت

  وانتشار البطالة. ،وقلة فرص العمل ،وتوقف بعضها عن العمل ،الصناعية
ستشهاد_ وحدة وطنية_ جندي _ (َعَلم_ ا الطلبةاختالف المفاهيم والرموز الوطنية لدى " أّما أزمة

لمرتبة وا ،رجة التحقق من وجهة نظر المديرين" فقد جاءت في المرتبة الخامسة من حيث د)نظام
الباحثة ذلك إلى أن تلك األزمة أدت إلى اإلضرار باالنسجام  تعزوو  ،السادسة من وجهة نظر المدرسين

ّن هناك مفارقة بين الواقع ألذلك و  ؛االجتماعي وعمق الفجوة بين المجموعات المختلفة في المجتمع
السكانية في التداخالت  كانت في المفارقاتنرى أن أولى ويمكن أن االجتماعي قبل األزمة وبعدها، 

خوفًا  ، وتصدير وسائل اإلعالمالناتجة عن الهجرة الداخلية والخارجية القسرية المدن والريف السوري
كان له أثر في محاولة تفتيت البنية االجتماعية التاريخية في مكوناتها  ،وقلقًا بين عامة الناس

إلى سطحها البد من ة التي خرجت من عمق األزمة ومن اإلفرازات البارز  ،االجتماعية والدينية والفكرية
آالم أدت إلى  وما أحدثته من ،واآلثار التي تركتها في حياة الناس القيم االجتماعية)التركيز على (

وقد نتج عنها أشكال جديدة وتغيرات جوهرية في العالقات اإلنسانية (رئاسة مجلس  ،االنهيارات الروحية
يبرر حصول تلك األزمة على درجة تحقق مرتفعة من وجهة نظر  ماوهذا  )،2014،الشعب السوري

  كل من المديرين والمدرسين.
وقد جاءت أزمة "زيادة عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية الواحدة نتيجة نزوح الطلبة من مناطق      

المدرسين،  "في المرتبة األولى من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر أخرى تشهد توترًا أمنياً 
فالنزوح  ،التي تشهدها الجمهورية العربية السوريةالظروف  ناتج عنوترى الباحثة أن وجود تلك األزمة 

يدة على صعيد الكثافة من المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا إلى المناطق اآلمنة أدى إلى أزمة شد
إذ ُيقّدر عدد النازحين  ،ي التعليمتلك األزمة التي انعكست سلبياتها على جميع العاملين فالطالبية، 

في حين  ،داخليًا خاصة من حمص وٕادلب ودير الزور ودمشق وريفها وحلب بأكثر من مليوني شخص
، )2014،اإلخباريةوكالة سانا ) ماليين شخص (7( إلى) 2014وصل عدد النازحين داخليًا في عام (

فر المأوى المالئم، وافتقاد الخدمات او ويعاني النازحون من الحرمان بأوجه متعددة من حيث عدم ت
وازدادت صعوبة الحصول على الغذاء والدواء في مناطق متعددة بسبب ارتفاع األسعار  ،األساسية

  ).2014 ،"اليونيسف" منظمة األمم المتحدة للطفولة( دوالنقص في العرض والقدرة على النفا
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مرتبة الثانية من حيث درجة التحقق في ال كما برزت "أزمة انخفاض المستوى العلمي للطلبة"
وترجع الباحثة عوامل انخفاض المستوى العلمي للطلبة إلى زيادة  ،المرتفعة من وجهة نظر المدرسين

فر الوسائل التربوية العلمية المناسبة، اباإلضافة إلى عدم تو  ،عدد أفراد الصف الواحد عن الحد المعقول
ويقلل من قدرته  ،القابليات والقدرات يؤدي إلى إرباك الطالبفر الجو األسري المالئم لنمو اعدم تو و 

األسر السورية من نزوح وفقر وتكدس أفراد األسرة في منزل فظروف  ؛على المتابعة العلمية المطلوبة
وانخفاض صغير نتيجة ظروف النزوح انعكس سلبيًا على قدرة الطالب في متابعة تحصيله الدراسي، 

  .وء توافق، وسلوك عدواني، وانطواءوما ينتج عنه من إحباط، وقلق، وس ،لديهاالتزان االنفعالي 
كما برزت أزمة "تزايد حاالت العنف في المدارس نتيجة مشاهدة أعمال العنف التي عاشها 

ق المرتفعة من وجهة نظر المدرسين؛ الطالب بشكل واقعي" في المرتبة الخامسة من حيث درجة التحق
على الطلبة الذين يشاهدون صور القتل والتهديم وتخريب المدارس والجثث  وذلك ألن األزمة انعكست

  والدماء وأصوات القذائف واألحزمة الناسفة وتفجير السيارات.
 المتعلقة بالمدرسين:األزمات المجال الثاني:  •

التعليم الثانوي مديري مدارس أفراد عينة الدراسة من  درجات تقديراآلتي  )20يوضح الجدول (
المتعلقة بالمدرسين، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال أهم األزمات حول  ومدّرسيها مالعا

الواردة في  ألزماتلدرجات تواجد اتنازليًا ووقفًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط الحسابي 
الواردة في هذا  زماتأللدرجات تواجد ا)، فيما بلغ المتوسط الحسابي 3.71هذا المجال عند المديرين(

  مرتفعة.بدرجة )، وكان 3.8المجال عند المدرسين (
حول األزمات المتعلقة بالمدرسين من  المديرين والمدرسين لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )20( جدول

  وجهة نظرهم

الر
  قم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
 ضمن
  المجال

الر
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

 43 1 4.55  غياب الحوافز المادية للمدرسين.  35
ضعف االلتحاق بالدورات التدريبية 

  المناسبة لحل األزمات.
4.68 1 

43  
ضعف االلتحاق بالدورات التدريبية 

  المناسبة لحل األزمات.
4.46 2 49 

لمناطق المدرسين في ا أعداد نقص 
  التي تشهد توترًا أمنيًا.

4.52 2 

25  
المدرسين في المناطق  أعدادنقص 

  التي تشهد توترًا أمنيًا.
4.35 3 51 

زيادة الساعات اإلضافية للمدرسين 
في المناطق الساخنة نتيجة تسرب 

  مدرسين آخرين.
4.50 3 

52  
المدرسين في المدرسة  أعداد كثافة 

 الواحدة في المناطق التي تشهد
  استقرارًا أمنيًا.

4.33 4 46 
إساءة المدرسين للطلبة (لفظيَا_ 

  )جسدياً 
4.47 4 
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24  
اهتمام المدرسين بالساعات 

الخصوصية على حساب التعليم في 
  المدرسة.

4.29 5 45 
انتشار ظاهرة التكتالت بين المدرسين 

  على أساس (ريف، مدينة_....).
4.44 5 

25  
لجوء المدرس إلى إعطاء دروس 

تويين تعليميين في الوقت ذاته لمس
  خالل الحصة الدرسية.

4.29 5 52 
المدرسين في المدرسة  أعداد كثافة 

الواحدة في المناطق التي تشهد 
  استقرارًا أمنيًا.

4.43 6 

38  
السرعة في كم المناهج على حساب 

  الكيفية.
4.26 6 31 

 dataإهمال إدخال التقنيات الحديثة (
show.إلى غرفة الصف (  

4.37 7 

51  
زيادة الساعات اإلضافية للمدرسين 
في المناطق األمنية نتيجة تسرب 

  مدرسين آخرين.
4.25 7 23 

ممارسة المدرسين لألساليب النظرية 
في التدريس أكثر من التطبيقات 

  العملية.
4.33 8 

44  
عدم قدرة المدرسين على التعامل مع 

الصعوبات المفاجئة (األمراض 
  الطلبة..). المعدية_ العنف بين

4.14 8 38 
السرعة في كم المناهج على حساب 

  الكيفية.
4.11 9 

31  
إهمال إدخال التقنيات الحديثة 

)data show.إلى غرفة الصف (  
4.13 9 44 

عدم قدرة المدرسين على التعامل مع 
الصعوبات المفاجئة (األمراض 
  المعدية_ العنف بين الطلبة..).

4.07 10 

50  
ن المدرسين في تواجد عدد كبير م

  اطق التي تشهد استقرارًا أمنيًا.المن
 11 4.01  غياب التنويع في طرائق التدريس. 29 10 4.07

28  
االبتعاد عن التشويق خالل الحصة 

  الدرسية.
4.00 11 30 

ضعف توظيف الطرائق الفعالة في 
  التدريس.

4.01 11 

 28 12 3.81  غياب التنويع في طرائق التدريس.  29
عن التشويق خالل الحصة االبتعاد 

  الدرسية.
4.00 12 

45  
 انتشار ظاهرة التكتالت بين

المدرسين على أساس (ريف، 
  ...).مدينة

 13 3.92  إهمال الطرائق الحديثة في التدريس. 31 13 3.75

30  
ضعف توظيف الطرائق الفعالة في 

  التدريس.
 14 3.91  غياب الحوافز المعنوية للمدرسين. 36 14 3.73

37  
ف القدرة على التوفيق بين كم ضع

  المناهج والزمن المخصص لها.
3.71 15 27 

عدم إلمام المدرسين بكيفية استخدام 
  تقنيات التعليم في دروسهم.

3.90 15 

23  
ممارسة المدرسين لألساليب النظرية 

في التدريس أكثر من التطبيقات 
  العملية.

3.69 16 33 
فشل المدرسين في حل المشكالت 

  الصفية.
3.90 15 

33  
فشل المدرسين في حل المشكالت 

  الصفية.
3.65 17 1 

ضعف التأهيل التربوي الكافي 
  للمدرسين.

3.87 16 

27  
عدم إلمام المدرسين بكيفية استخدام 

  تقنيات التعليم في دروسهم.
 17 3.72  غياب الحوافز المادية للمدرسين. 35 18 3.62

 25 19 3.61  إهمال الطرائق الحديثة في التدريس.  31
لجوء المدرس إلى إعطاء دروس 
لمستويين تعليميين في الوقت ذاته 

3.71 18 
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في مدارس التعليم الثانوي  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بالمدرسين ) 20ل (يتضح من الجدو 
بمتوسط حسابي  "غياب الحوافز المادية للمدرسين" هي على التوالي أزمة العام من وجهة نظر المديرين

بي تلتها أزمة "ضعف االلتحاق بالدورات التدريبية المناسبة لحل األزمات" بمتوسط حسا ،)4.55( بلغ
ثم أزمة "نقص عدد المدرسين في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا" بمتوسط حسابي  ،)4.46( بلغ
 ثم أزمة "كثافة أعداد المدرسين في المدرسة الواحدة في المناطق التي تشهد استقرارًا أمنيًا" ،)4.35بلغ(

صية على حساب اهتمام المدرسين بالساعات الخصو أزمة " وأخذت، )4.33( بمتوسط حسابي بلغ
، في حين جاءت باقي عبارات هذا )4.29" المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ (التعليم في المدرسة

الغياب "باستثناء عبارة )، 3.69)، و(2.71بين (المجال بدرجة متوسطة بمتوسطات حسابية تراوحت 
هي  تواجداً قل األزمات . فيما كانت أ)2.26(بلغ فقد وردت بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي "المتكرر 

  ).2.26(بلغ فقد وردت بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي ،أزمة "الغياب المتكرر للمدرسين"

  خالل الحصة الدرسية.

 48 19 3.61  انخفاض مستوى كفاءة المدرسين.  42
تعرض المراقبين في االمتحان للعنف 

  من قبل الطلبة.
3.71 18 

26  
ضعف التأهيل التربوي الكافي 

  للمدرسين.
3.52 20 37 

درة على التوفيق بين كم ضعف الق
  المناهج والزمن المخصص لها.

3.69 19 

47  
تعرض المدرسين العتداء من قبل 

  لطلبة.ا
3.47 21 34 

قلة التزام المدرسين بالقوانين 
  المدرسية.

3.55 20 

46  
إساءة المدرسين للطلبة (لفظيَا_ 

  جسميًا).
3.47 21 24 

اهتمام المدرسين بالساعات 
التعليم في الخصوصية على حساب 

  المدرسة.
3.54 21 

34  
قلة التزام المدرسين بالقوانين 

  المدرسية.
 22 3.45  انخفاض مستوى كفاءة المدرسين. 42 22 3.13

48  
تعرض المراقبين في االمتحان للعنف 

  من قبل الطلبة.
2.85 23 50 

تواجد عدد كبير من المدرسين في 
  اطق التي تشهد استقرارًا أمنيًا.المن

3.41 23 

 47 24 2.77  غياب الحوافز المعنوية للمدرسين.  36
تعرض المدرسين العتداء من قبل 

  الطلبة.
3.10 24 

39  
ضعف التعاون المدرسين مع اإلدارة 

  المدرسية.
 25 2.34  الغياب المتكرر للمدرسين. 41 25 2.73

40  
عدم تعاون المدرسين مع أولياء 

  األمور.
2.71 26 39 

مع اإلدارة ضعف التعاون المدرسين 
  المدرسية.

2.32 26 

 40 27 2.26  الغياب المتكرر للمدرسين.  41
عدم تعاون المدرسين مع أولياء 

  األمور.
2.00 27 

  
 لدرجات تقدير المتوسط الحسابي 

  المتعلقة بالمدرسيناألزمات 
3.71     

 لدرجات تقدير المتوسط الحسابي 
  المتعلقة بالمدرسيناألزمات 

3.8   
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في مدارس التعليم  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بالمدرسين  )20( كما يتضح من الجدول
تحاق بالدورات المدرسين أنفسهم هي على التوالي أزمة "ضعف االلالثانوي العام من وجهة نظر 

تلتها أزمة "نقص عدد المدرسين في  ،)4.68( بمتوسط حسابي بلغ التدريبية المناسبة لحل األزمات."
ثم أزمة "زيادة الساعات اإلضافية  ،)4.52( المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا" بمتوسط حسابي بلغ

ثم أزمة  ،)4.50بي بلغ(للمدرسين في المناطق اآلمنة نتيجة تسرب مدرسين آخرين" بمتوسط حسا
وجاءت أزمة "انتشار ظاهرة  ،)4.47( "بمتوسط حسابي بلغ "إساءة المدرسين للطلبة (لفظيَا_ جسديًا).

....)" في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ ن المدرسين على أساس (ريف، مدينةالتكتالت بي
) 3.10ابية تراوحت بين (فيما جاءت باقي األزمات بدرجات متوسطة وبمتوسطات حس ،)4.44(

فقد وردت بدرجة  هي أزمة "الغياب المتكرر للمدرسين" تواجداً فيما كانت أقل األزمات  ،)3.55و(
تلتها أزمة "ضعف تعاون المدرسين مع اإلدارة المدرسية" بمتوسط  ،)2.34( منخفضة بمتوسط حسابي

المدرسين مع أولياء األمور" بمتوسط وجاءت في المرتبة األخيرة أزمة "عدم تعاون  ،)2.32(بلغ حسابي
  .)2.00(بلغ حسابي

) التي بينت أّن من بين األزمات التي يواجهها 2006( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة النوايسة
 النظام التربوي في األردن أزمة النقص في أعداد المعلمين وٕاعدادهم وأزمة العنف المدرسي، فيما

في المدارس الثانوية التي  تواجداً لتي بينت أن أكثر األزمات ا )2007تختلف مع دراسة الغامدي (
تواجه مشرفة اإلدارة المدرسية في أثناء ممارستها لعملها في منطقة عسير هي أزمة االعتداءات البدنية 

ت إّن تلك األزماإذ  وأزمة طلب مجموعة من المعلمات إجازة في آن واحد من الطالبات على المعلمات،
ات درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين في الدراسة من األزمات ذ

في مدارس التعليم  تواجداً ) التي بينت أّن أكثر األزمات 2006( تختلف مع دراسة الموسى الحالية. كما
 هي تواجداً وأن أقل األزمات  ،لفظية من الطلبة على المعلمينالعتداءات هي االالعام بمدينة الرياض 

) 2011( بدنية من الطلبة على الهيئة اإلدارية، وتختلف هذه الدراسة مع دراسة الحارثيالعتداءات اال
التي بينت أّن من األزمات األكثر انتشارًا في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف هي انتشار إصابة 

  وبروز أزمة اعتداء على معلم. ،طالب
دية للمدرسين" في المرتبة األولى من حيث درجة التحقق وقد جاءت أزمة "غياب الحوافز الما

بعدم وجود نظام واضح للحوافز يشجعهم  ةوتفسر الباحثة تلك النتيج ،المرتفعة من وجهة نظر المديرين"
وعدم إعطاء المدرسين المتميزين األولوية في  ،على بذل جهودهم كافة في سبيل تحقيق تعليم متقن

والتي  ،رات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وٕاكمال الدراسات العليااالمتيازات المتاحة والدو 
   لها أثر عميق وكبير في دفع المدرسين نحو أداء مهماتهم وواجباتهم على الوجه المطلوب إليهم.
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في حين جاءت أزمة "ضعف االلتحاق بالدورات التدريبية المناسبة لحل األزمات" في المرتبة 
ن حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المديرين، وفي المرتبة األولى من وجهة نظر الثانية م

المدرسين، وقد يعود ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى كون المديرين والمدرسين على حد سواء يتخبطون 
لكادر ، كون األزمات التي يمرون فيها جديدة من نوعها لم يعتد افي كيفية إدارة العديد من األزمات

قد يعود ذلك إلى كون نظام تدريب المدرسين في الجمهورية العربية السورية و  التربوي على مواجهتها،
(دورات  فر كادر تدريبي مؤهل إلقامة مثل تلك الدوراتاعدم تو ، مثل يعاني من العديد من المشكالت

أو غياب الحوافز  سب لها،عدم توفير الدعم المادي المنا أو تدريب المدرسين على المناهج الجديدة)،
)، 2014في سورية، (وزارة التربية المادية والمعنوية التي تشجع المدرسين على االلتحاق بتلك الدورات

والسبب األهم من وجهة نظر الباحثة هو عدم وعي مديريات التربية بأهمية تلك الدورات للعمل على 
نبية في إدارة األزمات التي قد تتشابه مع أزمات إقامتها واالستفادة من تجارب الدول العربية أو األج

التعليم في مدارسنا من جهة، وعدم وجود قسم خاص في مديريات التربية يستطيع من خالله مديرو 
  المدارس إعالمه باألزمات المدرسية التي قد تعاني منها مدارسهم من جهٍة أخرى.

في المرتبة الثالثة من  تشهد توترًا أمنيًا"كما جاءت أزمة "نقص أعداد المدرسين في المناطق التي 
وفي المرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين  حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المديرين،

بوصفها أزمة يعاني منها المديرون والمدرسون على حد سواء، وقد يعود إعطاء المديرين تلك األزمة 
لى عاتقهم عبء مسؤولية تعويض عنها تلقي إيهم من حيث تحقق مرتفعة كونها تشكل ضغطًا عل درجة

وتؤدي إلى تحمل  ،النقص الحاصل في عدد المدرسين لملء ذلك النقص في الكادر التدريسي من جهة
المديرين أعباًء جديدة قد تتمثل في اضطرارهم إلى القيام بتدريس العديد من المواد في مراحل تعليمية 

يؤدي إلى إهمال مديري المدارس الدور  األمر الذي قد ؛ن جهٍة أخرىمختلفة لتعويض ذلك النقص م
المنوط بهم في إدارة مدارسهم، وٕالى ضعف قدرتهم على متابعة جوانب العملية التربوية والتعليمة كافة 

  بفاعلية.
فيما جاءت أزمة "زيادة الساعات اإلضافية للمدرسين في المناطق الساخنة نتيجة تسرب مدرسين 

وتعتقد الباحثة أن  ،في المرتبة الثالثة من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المدرسين آخرين"
د المدرسين في اعدأفي نقص  ةألزمة السابقة الذكر المتمثلك األزمة ُيعد نتيجًة منطقيًة لوجود تل

خلق ضغوط جديدة  د المدرسين في تلك المناطق أدى إلىاعدأنقص ف ،المناطق التي تشهد توترًا أمنياً 
على المدرسين في تلك المناطق تمثلت أوًال في االلتزام بدوامهم ضمن ظروف أمنية خطيرة، وثانيًا في 
لجوئهم إلى إعطاء دروسهم لعدة مستويات تعليمية في الوقت ذاته خالل الحصة الدراسية لتعويض 

  الحرب في تلك المناطق. الحصص الدراسية التي قد اضطر الطلبة إلى الغياب عنها نتيجة ظروف
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نتيجة لتسرب المدرسين من مناطق االشتباكات ونزوحهم إلى المناطق اآلمنة برزت أزمة "كثافة و 
أعداد المدرسين في المدرسة الواحدة في المناطق التي تشهد استقرارًا أمنيًا" التي جاءت في المرتبة 

وفي المرتبة السادسة من وجهة نظر  ،رينالرابعة من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المدي
وذلك لكون تلك الكثافة قد تؤدي إلى تشكيل تكتالت بين المدرسين على أساس وافد أو  ؛المدّرسين

من قبل المدرسين األصيلين تجاه المدرسين الوافدين كون  االستياءكما أنها قد تؤدي إلى نوع من  مقيم،
و تعليمي أجهد تربوي  أيوقته في اإلدارة المدرسية دون بذل أغلبهم قد عين مدرسًا احتياطيًا يقضي 

كون المدرسين الوافدين غير ملمين ل ،مع الطلبة، كما أن تلك الكثافة قد تؤدي إلى نوع من الفوضى
في إدارة مدرسته،  نمط إداريذلك أّن لكل مدير  ،كفايًة بالقواعد التي من خاللها يسّير المدير مدرسته

  تلك األزمة من األزمات ذات الدرجة المرتفعة. األمر الذي جعل
" فقد جاءت اهتمام المدرسين بالساعات الخصوصية على حساب التعليم في المدرسةأما أزمة "

 كوقد يعود انتشار تل ،في المرتبة الخامسة من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المديرين
رسين بقدر ما هي نتاج لطبيعة النظام التعليمي في الظاهرة إلى كونها ليست نتاج تقصير من المد

مرحلة ما قبل الجامعية، وكبر حجم المنهج مما يضطر المدرسين في المدرسة إلى اإلسراع في إعطاء 
المنهج على حساب فهم الطلبة مع عدم مراعاة اختالف قدراتهم العقلية، األمر الذي يستوجب على 

الظاهرة إلى نتاج السمة االستهالكية  ك، وقد يعود انتشار تلالطلبة اللجوء إلى الدروس الخصوصية
 أوفي وظائفهم اليومية في البيت  حيث ينشغل كل من اآلباء واألمهات ،المتصاعدة والمتوالية للمجتمع

من الناحية  أوالدهممما يضطرهم في النهاية لتسليم شؤون  ،مين حاجيات الحياة المتزايدةتأالعمل ل
 لآلباءيسمح  وهو ما جر مادي،أمقابل تعبهم على  يحصلونالذين  نالخصوصييسين التعليمية للمدر 

انتشار تلك الظاهرة  عوديوقد ، ن يتولوا هذه المسؤوليةأالعلمية دون  أبنائهمبمتابعة مستويات  واألمهات
وسعيهم لطرق الكسب غير المشروع، حيث يقصرون في  وطمعهم المادية المدرسين حاجة إلى أيضاً 

 ..هذه الدروس إلى رياً سالطلبة على اللجوء ق أمور أولياءواجباتهم خالل اليوم الدراسي لكي يجبروا  اءأد
 "في المرتبة الرابعة من حيث درجة التحقق كما جاءت أزمة "إساءة المدرسين للطلبة (لفظيَا_ جسديًا)

التربوي الالزم للمدرس  ، وقد تعود تلك اإلساءة إلى ضعف اإلعدادالمرتفعة من وجهة نظر المدرسين
التي تمكنه من حل مشكالت  دراسته على طرق اإلدارة الصفية وأساليبها الفعالة في أثناءوعدم اّطالعه 

  طلبته دون اللجوء إلى العقاب البدني.
مقيم)"  –جاءت أزمة "انتشار ظاهرة التكتالت بين المدرسين على أساس (ريف، مدينة_ وافد و 

وقد يعود ذلك إلى  ،ن حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المدرسينفي المرتبة الخامسة م
، حيث اضطر أفراد المجتمع إلى االختالط مع ثقافات متنوعة تأثير تلك األزمة على النسيج االجتماعي

   بشكل مفاجئ وقسري.
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مدرسين مع في هذا المجال فقد جاءت أزمة "عدم تعاون ال تواجداً أّما فيما يتعلق بأدنى األزمات 
 ،في المرتبة األولى من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر المديرين اإلدارة المدرسية"

حسب رأي المديرين  - وذلك دليل على أن هناك تعاوناً  ،والمرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين
  على تسيير شؤون المدرسة.قائمًا بينهم  - والمدرسين

في المرتبة الثانية من حيث درجة  األمور" أولياءعاون المدرسين مع "عدم ت في حين جاءت أزمة
وتفسر  ،والثالثة من وجهة نظر المدرسين األخيرةوالمرتبة  ،من وجهة نظر المديرين المنخفضةالتحقق 

 إزالةفي  األمور أولياءالتعاون مع  أهميةكل من المديرين والمدرسين  النتيجة بإدراكالباحثة تلك 
في تصحيح السلوكيات الخاطئة التي قد  ودوره ،لنفسية واالجتماعية بين المدرسة والبيتالحواجز ا

 ،وفي متابعة تحصيلهم الدراسي ،وفي بناء المعتقدات الصحيحة في نفوس الطلبة ،تظهر عند الطلبة
  أكانت في المنزل أم في المدرسة.وحل المشكالت المختلفة التي قد يعانون منها سواء 

ة "الغياب المتكرر للمدرسين" في المرتبة األخيرة من حيث درجة التحقق المنخفضة جاءت أزمو  
 ،نحيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر المدرسي والمرتبة األولى من ،من وجهة نظر المديرين

وخاصًة ضمن  ،حرص المدرسين على أداء واجبهم في تدريس الطلبةب وتفسر الباحثة تلك النتيجة
أّن المدرسين يدركون أهمية اليوم  ذلك خصوصاً  ،وفي مناطق االشتباكات ،مة عموماً ظروف األز 

وتالفي النقص الحاصل نتيجة التغيب اإلجباري عن  ،الدراسي الذي قد تتيحه لهم الظروف للعمل فيه
عليمية الدوام في المناطق الساخنة، كما أّن عدم تغيبهم قد يعود إلى حرص وزارة التربية على العملية الت

في مدارسنا من خالل منح أعضاء الهيئة التدريسية خالل العام الدراسي أذونات ال تتجاوز نصابه 
وذلك في حاالت الضرورة القصوى وفي الحاالت الطارئة، وعليه أن يخبر  ،األسبوعي في المدرسة

دده معه، كما وللمدير أن يكلفه بتعويض هذه الحصص على الطلبة في موعد يح مدير المدرسة سابقًا،
 قامت الوزارة بتسريح كل المدرسين الذين تخلفوا عن عملهم ووضعت قوانين صارمة لتنظيم ذلك األمر،

  على أدنى درجة تحقق منخفضة مقارنًة بباقي األزمات. ّمما يفسر حصول تلك األزمة
 المتعلقة باإلدارة المدرسية:األزمات المجال الثالث:  •

 التعليم الثانوي العاممديري مدارس أفراد عينة الدراسة من  يردرجات تقد) 21يوضح الجدول (
المتعلقة باإلدارة المدرسية، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال أهم األزمات ومدّرسيها حول 

ألزمات الواردة في هذا لدرجات تواجد اتنازليًا وقفًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط الحسابي 
الواردة في هذا  ألزماتلدرجات تواجد ا)، فيما بلغ المتوسط الحسابي 2,41ال عند المديرين(المج

  متوسطة. بدرجة )، وكان 3,14المجال عند المدرسين (
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المديرين والمدرسين حول األزمات المتعلقة  لدرجات تقدير) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 21جدول (
 باإلدارة المدرسية

  المدرسون  مديرونال

  العبارات الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  العبارات الرقم
  المتوسط
 الحسابي

الترتيب
ضمن 
  المجال

68  
عدم قدرة اإلدارة المدرسة على التصدي 

  58 1 3.02  للمشكالت االجتماعية (فقر_ بطالة_ عنف).
عدم إشراك الطلبة في مجالس 

  المدرسة.
4.11 1 

67  
ة عالقات إنسانية سيئة ضمن سياد

  المدرسة.
2.92 2 54  

عدم مواكبة اإلدارة المدرسية 
  للمستجدات التربوية والتعليمية.

4.10 2 

57  
عدم إشراك اإلدارة المدرسية ألولياء 

األمور في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة 
  بالعملية التربوية والتعليمية.

2.78 3 57  
ألولياء  عدم إشراك اإلدارة المدرسية

األمور في عميلة اتخاذ القرارات 
  المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية.

4.08 3 

  56 4 2.76  عدم إشراك الطلبة في مجالس المدرسة.  58
عدم إشراك اإلدارة المدرسية 

للمدرسين في عميلة اتخاذ القرارات 
  المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية.

3.98 4 

57  
اإلدارة المدرسية للمستجدات عدم مواكبة 

  التربوية والتعليمية.
2.56 5 68  

عدم قدرة اإلدارة المدرسة على 
التصدي للمشكالت االجتماعية 

  (فقر_ بطالة_ عنف).
3.82 5 

56  
عدم إشراك اإلدارة المدرسية للمدرسين 

في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة 
  بالعملية التربوية والتعليمية.

2.54 6 60  
ر اإلدارة المدرسية في دراسة تأخ

المنهاج المدرسي المقرر لمعرفة 
  نقاط الضعف والعمل على تالفيها.

3.50 6 

63  
عدم توفير اإلدارة المدرسية لمختلف 

الوسائل والتقنيات التعليمية التي تحتاج 
  إليها المدرسة.

2.43 7 62  
عدم تفعيل اإلدارة المدرسية لدور 

مة األنشطة الصفية لتكون في خد
  المناهج المدرسية.

3.42 7 

54  
إهمال اإلدارة المدرسية للمناخ التربوي 

  في المدرسة.
2.42 8 54  

إهمال اإلدارة المدرسية للمناخ 
  التربوي في المدرسة.

3.32 8 

62  
عدم تفعيل اإلدارة المدرسية لدور 
األنشطة الصفية لتكون في خدمة 

  المناهج المدرسية.
2.40 9 64  

ارة المدرسية لفناء ضعف تنظيم اإلد
المدرسة وتجميله ليكون بيئة تربوية 

  مؤثرة.
3.21 9 

60  
تأخر اإلدارة المدرسية في دراسة المنهاج 
المدرسي المقرر لمعرفة نقاط الضعف 

  والعمل على تالفيها.
2.36 10 63  

عدم توفير اإلدارة المدرسية لمختلف 
الوسائل والتقنيات التعليمية التي 

  درسة.تحتاج إليها الم
3.18 10 

46  
ضعف تنظيم اإلدارة المدرسية لفناء المدرسة 

  55 10 2.36  وتجميله ليكون بيئة تربوية مؤثرة.
قلة حرص اإلدارة المدرسية على 
  إثارة دافعية المدرسين نحو العمل.

2.97 11 

55  
قلة حرص اإلدارة المدرسية على إثارة 

  دافعية المدرسين نحو العمل.
2.31 11 67  

عالقات إنسانية سيئة ضمن سيادة 
  المدرسة.

2.78 12 
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في مدارس  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة باإلدارة المدرسّية ) السابق 21ويتضح من الجدول (
 هي على التوالي أزمة "عدم قدرة اإلدارة المدرسة على التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين

تلتها أزمة "سيادة  ،)3.02التصدي للمشكالت االجتماعية (فقر، بطالة، عنف)" بمتوسط حسابي بلغ (
، ثّم أزمة "عدم إشراك اإلدارة )2.92عالقات إنسانية سيئة ضمن المدرسة" بمتوسط حسابي بلغ (

ليمية" بمتوسط حسابي المدرسية ألولياء األمور في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية والتع
وأخيرًا  ،)2.76( "عدم إشراك الطلبة في مجالس المدرسة" بمتوسط حسابي بلغ ، ثم أزمة)2.78بلغ(

، وقد )2.56بمتوسط حسابي بلغ ( أزمة "عدم مواكبة اإلدارة المدرسية للمستجدات التربوية والتعليمية"
  ).2.54) و(2.36( سابية تراوحت بينجاءت باقي عبارات هذا المجال بدرجة متوسطة وبمتوسطات ح

على التوالي أزمة "قلة حرص اإلدارة المدرسية على إثارة  تواجداً في حين كانت أقل األزمات  
ثم أزمة "عدم متابعة اإلدارة المدرسية سير  ،)2.31دافعية المدرسين نحو العمل" بمتوسط حسابي بلغ (

بمتوسط حسابي  تواجداً تبة الثانية من حيث أقل األزمات تنفيذ القرارات التي تتخذ" والتي جاءت في المر 
ثم جاءت أزمة "إهمال التعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بموضوع  ،)2.18بلغ (

في المرتبة قبل األخيرة جاءت أزمة " ضعف و  ،)2.02(بلغ  المنهج" في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي
 بلغ المدرسة واإلدارات الفرعية (مديرية التربية)"بمتوسط حسابيالتنسيق بين الجهاز اإلداري في 

وأخيرًا جاءت "أزمة ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري في المدرسة واإلدارة المركزية (وزارة  ،)1.80(
  .)1.73(بلغ  في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي التربية)"

 تواجداً ألزمات المتعلقة باإلدارة المدرسّية أّن أكثر االسابق أيضًا  )21كما ويتضح من الجدول (
"عدم إشراك  أزمة المدرسين هي على التواليو  في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين

تلتها أزمة "عدم مواكبة اإلدارة المدرسية  ،)4.11( الطلبة في مجالس المدرسة" بمتوسط حسابي بلغ

59.  
عدم متابعة اإلدارة المدرسية سير تنفيذ 

  القرارات التي تتخذ.
2.18 12 59  

عدم متابعة اإلدارة المدرسية سير 
  تنفيذ القرارات التي تتخذ.

2.43 13  

61  
إهمال التعاون مع بعض الهيئات 
والمؤسسات ذات الصلة بموضوع 

  المنهج.
2.02 13 61  

إهمال التعاون مع بعض الهيئات 
والمؤسسات ذات الصلة بموضوع 

  المنهج.
2.11 14 

65  
ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري في 

  65 14 1.80  المدرسة واإلدارات الفرعية (مديرية التربية).
ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري 

في المدرسة واإلدارات الفرعية 
  (مديرية التربية).

1.66 15 

66 
ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري في 
  المدرسة واإلدارة المركزية (وزارة التربية).

1.73 15 66  
ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري في 
 16 1.56  المدرسة واإلدارة المركزية (وزارة التربية).

  
األزمات  لدرجات تقدير المتوسط الحسابي 

  المتعلقة باإلدارة المدرسية
2.41     

 لدرجات تقدير ط الحسابي المتوس
األزمات المتعلقة باإلدارة األزمات 

  المدرسية
3.14   
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ثم أزمة "عدم إشراك اإلدارة المدرسية  ،)4.10بمتوسط حسابي بلغ ( للمستجدات التربوية والتعليمية"
ألولياء األمور في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية" بمتوسط حسابي بلغ 

أزمة "عدم إشراك اإلدارة المدرسية للمدرسين في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية  ثم، )4.08(
وجاءت أزمة "عدم قدرة اإلدارة المدرسة على  ،)3.98بوية والتعليمية" بمتوسط حسابي بلغ (التر 

 التصدي للمشكالت االجتماعية (فقر، بطالة، عنف)" في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ
وقد جاءت باقي عبارات هذا المجال بدرجة متوسطة وبمتوسطات حسابية تراوحت  ،)3.82(

هي على التوالي أزمة "إهمال التعاون مع  تواجداً في حين كانت أقل األزمات  ،)3.50) و(2.43بين(
ثم أزمة  ،)2.11بعض الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بموضوع المنهج" بمتوسط حسابي بلغ (

"ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري في المدرسة واإلدارات الفرعية (مديرية التربية)" والتي جاءت في 
وأخيرًا أزمة "ضعف التنسيق  ،)1.66( بمتوسط حسابي بلغ تواجداً الثانية من حيث أقل األزمات المرتبة 

بين الجهاز اإلداري في المدرسة واإلدارة المركزية (وزارة التربية)" التي جاءت في المرتبة األخيرة 
  .)1.56( بلغ بمتوسط حسابي

المدارس بدورهم في التصدي وبتحليل ما سبق يتبين أن هناك ضعفًا في اضطالع مديري 
للمشكالت االجتماعية على اختالفها وتنوعها، وتعتقد الباحثة أن سبب ذلك يعزى القتصار واجبات 

المدارس في مرحلة التعليم الثانوي على قيامهم بمجموعة من األمور التي تتعلق بمراقبة قضايا  مديري
ودفاتر توقيع أعضاء الهيئة  ،دفاتر تفقد الطلبة القيد والقبول، وتحديد ساعات المدرسين، واالطالع على

وتأخذ حيزًا كبيرًا  ،وغيرها من الواجبات التي تعّد بطبيعتها إدارية ،ودفتر التحضير اليومي ،التدريسية
والقيام بدور فعال في معالجة  ،في تنمية مجتمعه وتوعيته موتحول دون مشاركته ينمن وقت المدير 

وافتقار بعضهم إلى المهارات والكفايات الالزمة من أجل ممارستهم أدوارهم األزمات التي قد تواجهه، 
تحول دون قيام هي من األهم األسباب التي  ؛بكفاءة في توطيد الصلة بين المجتمع المحلي والمدرسة

وهذا ما يفسر بروز أزمة عدم قدرة اإلدارة المدرسية على التصدي للمشكالت .المدير بذلك الدور
عنف) في المرتبة األولى من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر - بطالة-(فقراالجتماعية

  المديرين، والمرتبة الخامسة من وجهة نظر المدرسين.
وقد جاءت أزمة "عدم إشراك الطلبة في مجالس المدرسة" في المرتبة األولى من وجهة نظر 

وُترجع الباحثة  ،ة من وجهة نظر المديرينوالمرتبة الرابع ،المدرسين من حيث درجة التحقق المرتفعة
إدراك اإلدارة المدرسية أهمية تلك المجالس في إيجاد حالة من التكامل بين  قلةبروز تلك األزمة إلى 

أطراف العملية التعليمية ككل، وعدم وعيها بأهمية تلك المجالس ودورها في حل المشكالت التي يعاني 
، درسة على تفويض السلطة وبعض الصالحيات المنوطة به لغيرهعدم قدرة مدير المو  ،منها الطلبة

  والمركزية الشديدة في صنع القرار في مدرسته.
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وقد جاءت أزمة "سيادة عالقات إنسانية سيئة ضمن المدرسة" في المرتبة الثانية من حيث درجة 
ف لدى المدرسين صعوبة التكيوترجع الباحثة سببها إلى  ،التحقق المرتفعة من وجهة نظر المديرين

، فيما جاءت أزمة "عدم مواكبة اإلدارة المدرسية والطلبة مع األزمة التي فرضت ظروف صعبة
للمستجدات التربوية والتعليمية" في المرتبة الثانية من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر 

المدرسين أن هناك قلة  عتقادوقد ُيعزى ذلك إلى ا ؛والمرتبة الخامسة من وجهة نظر المديرين ،المدرسين
في الدورات التدريبية المخصصة لتطوير معارف مديري المدارس وكفاءاتهم ومهاراتهم التي يمكن من 

  خاللها االطالع على أحدث األساليب اإلدارية والتربوية الحديثة.
ت المتعلقة كما برزت أزمة "عدم إشراك اإلدارة المدرسية ألولياء األمور في عميلة اتخاذ القرارا

بالعملية التربوية والتعليمية" في المرتبة الثالثة من حيث درجة التحقق من وجهة نظر كل من المديرين 
قد يكون السبب عدم تحقيق مجالس أولياء األمور لألهداف المرجوة منها ألسباب مختلفة و  ،والمدرسين

ما يتعلق باإلدارة والجهاز التعليمي  ومنها منها ما يتعلق بالوسط االجتماعي الذي توجد فيه المدرسة،
حيث نجد  ،أو بسبب األهالي أنفسهم الذي يكون همه من هذا اللقاء إرسال تقريره إلى مديرية التربية،

 أو ألنهم ال ولن يقدم أو يؤخر، ،تحضر هذا االجتماع لقناعتهم أّنه غير مهم أن نسبة كبيرة منهم ال
على مثل  ، ومما يؤزم ذلك عدم تعود المدارس واألهل معاً تالبييدركون أهمية التواصل بين المدرسة و 

هذه األمور، أو خشية مدير المدرسة من أن يسيء بعض األعضاء الصالحيات التي تمنح لهم كإفشاء 
كذلك عدم تمكن  أسرار أوضاع بعض الطلبة، أو الرغبة بإجراءات تتعدى المدير ومن في المدرسة،

 تعزووذلك لعدم ضمان المكان المخصص لها. و  ؛ذه المجالس باستمراراإلدارة المدرسية من عقد ه
إلى قلة الوعي لدى بعض أولياء األمور بأهمية التعاون والتواصل مع  أيضاً  الباحثة بروز تلك األزمة

 يجب أن يترك للمدرسة، وال يقومون بأدنى متابعة في البيت، يءوذلك العتقادهم أن كل ش ؛المدرسة
أو لظروف االرتباطات العملية لدى بعٍض  ،إلى قلة المستوى التعليمي والثقافي لديهموقد يعود ذلك 

إذ يعتقد بعض أولياء األمور أنهم عندما  ،أو تخوف بعضهم من دفع األموال والتبرعات للمدرسة ،منهم
ك وهذا ما يفسر بروز أزمة "عدم إشرا ،يزورون المدرسة سيطلب إليهم دفع مبالغ وتبرعات للمدرسة

اإلدارة المدرسية ألولياء األمور في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية" في 
  المرتبة الثالثة من حيث درجة التحقق من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين.

ة وقد جاءت أزمة "عدم إشراك اإلدارة المدرسية للمدرسين في عميلة اتخاذ القرارات المتعلق 
في المرتبة الرابعة من وجهة نظر المدرسين، والمرتبة السادسة من وجهة  بالعملية التربوية والتعليمية"

والمركزية الشديدة في  ،الباحثة ذلك إلى النزعة التسلطية في اإلدارة المدرسية تعزوو  ،نظر المديرين
  .واإلصرار على أساليب عمل موحدة، اتخاذ القرار، وسيادة الروتين، والتشدد في البيروقراطية في العمل
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فيما جاءت أزمة "قلة حرص اإلدارة المدرسية على إثارة دافعية المدرسين نحو العمل" في المرتبة 
ب ذلك إلى أن اإلدارة وقد يعود سب ،األولى من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر المديرين

م، وتحسين ل في مساعدة المدرسين في ترقياتهترض أنها تقوم بدورها على الوجه األكمالمدرسية تف
  .ظروف عملهم في المدرسة

وقد جاءت أزمة "سيادة عالقات إنسانية سيئة ضمن المدرسة" في المرتبة األولى من حيث درجة 
وقد يعود ذلك إلى اّدعاء المدرسين أنهم يمارسون عملهم  ،التحقق المنخفضة من وجهة نظر المدرسين

م وبين مدير المدرسة من وبينه ،يدة يسودها التفاهم واالحترام بينهم من جهةضمن ظروف إنسانية ج
  .جهة أخرى

فيما جاءت أزمة "عدم متابعة اإلدارة المدرسية سير تنفيذ القرارات التي تتخذ" في المرتبة الثانية  
ى وقد يعزى ذلك إل ،من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين

التي  تاعتقاد كل من المديرين والمدرسين أّن مدير المدرسة يقوم بدوره في متابعة سير تنفيذ تلك القرارا
وما  ،بغية معرفة ما أمكن تحقيقه ؛يتخذها لكي تؤدي دورها الذي رسم من أجله مع دراسة نتائج التنفيذ

  والعمل على إصالحها. ،برز من أخطاء في أثناء التطبيق
"إهمال التعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بموضوع المنهج" في جاءت أزمة و 

وقد يعزى  ،المرتبة الثالثة من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين
ذلك إلى أن القانون الداخلي لمدارس التعليم الثانوي ينص على ضرورة تعاون المدير مع ممثلي 

 ية التربوية والتعليمية في مدرستهملرتقاء بالعاالشعبية وجميع الهيئات التي تعمل على المنظمات ال
الباحثة تلك النتيجة إلى إدراك كل من مديري مدارس  تعزو، كما )2014 (وزارة التربية في سورية،

بين الجوانب  همية التعاون مع تلك المؤسسات ودورها الفعال في الربطألومدّرسيها  التعليم الثانوي العام
  .ينهم وبين المجتمعالنظرية والتطبيقية في حياة الطالب فيتحقق التفاعل ب

فيما جاءت أزمة" ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري في المدرسة واإلدارات الفرعية (مديرية  
ة) في التربية)، وأزمة ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري في المدرسة واإلدارة المركزية (وزارة التربي

المرتبة قبل األخيرة واألخيرة على التوالي من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر كل من 
كون مديرية التربية تتابع دائمًا تطبيق ل ؛منطقيّة برأي الباحثة النتيجةالمديرين والمدرسين، وُتعّد تلك 

سير العملية مية المسؤولة عن المدارس للقوانين ومراعاتها لألنظمة التي تصدر من اإلدارات التعلي
  .التربوية

  المتعلقة بالمناهج:األزمات المجال الرابع:  •
التعليم الثانوي مديري مدارس أفراد عينة الدراسة من  درجات تقدير اآلتي )22يوضح الجدول (

 وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال ،المتعلقة بالمناهجأهم األزمات حول  ومدّرسيها العام
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الواردة في  ألزماتلدرجات تواجد اتنازليًا ووقفًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط الحسابي 
الواردة في هذا  ألزماتلدرجات تواجد ا)، فيما بلغ المتوسط الحسابي 3,19هذا المجال عند المديرين(

  متوسطة.بدرجة )، وكان 3,2المجال عند المدرسين (
  المديرين والمدرسين حول األزمات المتعلقة بالمناهج لدرجات تقديرحسابية واالنحرافات المعيارية ) المتوسطات ال22جدول (

  الرقم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  العبارات  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

 1 4.21  لمناهج الدراسية.كثافة ا 70 1 4.47  كثافة المناهج الدراسية. 70

71 
صعوبة مفاهيم بعض المناهج 

  الدراسية.
4.42 2 71 

صعوبة مفاهيم بعض المناهج 
  الدراسية.

4.14 2 

77 
انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية 

 77 3 4.33  بسبب صعوبة المناهج.
انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية 

  بسبب صعوبة المناهج.
3.86 3 

107 
هج لعدم توفر صعوبة تطبيق المنا

 69 4 4.20  التقنيات التعليمية الالزمة للتطبيق.
إهمال الفرع األدبي من التعليم 

  الثانوي العام.
3.84 4 

72 
اعتماد المناهج على الحفظ 

  والتلقين.
4.05 5 72 

اعتماد المناهج على الحفظ 
  والتلقين.

3.65 5 

69 
إهمال الفرع األدبي من التعليم 

  الثانوي العام.
3.71 6 74 

عدم األخذ بآراء المدرسين لمعالجة نقاط 
 6 3.45  الضعف التي يعاني منها المنهاج.

79 
صعوبة تأمين الكتاب المدرسي 

  للطلبة الوافدين.
3.55 7 107 

صعوبة تطبيق المناهج لعدم توفر 
 7 3.34  التقنيات التعليمية الالزمة للتطبيق.

78 
وجود نقص في بعض الكتب 

  المدرسية.
3.48 8 79 

صعوبة تأمين الكتاب المدرسي 
  للطلبة الوافدين.

3.22 8 

74 
عدم األخذ بآراء المدرسين لمعالجة 

نقاط الضعف التي يعاني منها 
  المنهاج.

2.42 9 78 
وجود نقص في بعض الكتب 

  المدرسية.
3.13 9 

81 
عدم رضا المجتمع المحلي عن 

  المناهج الحالية.
2.16 10 81 

عن  عدم رضا المجتمع المحلي
  المناهج الحالية.

2.60 10 

76 
عدم تلبية محتوى المناهج 

  لحاجات المتعلم.
1.63 11 73 

وجود أخطاء في بعض المناهج 
  الدراسية (علمية_ لغوية).

2.20 11 

73 
وجود أخطاء في بعض المناهج 

  الدراسية (علمية_ لغوية).
1.58 12 76 

عدم تلبية محتوى المناهج لحاجات 
  المتعلم.

2.17 12 

75 
ضعف مواكبة محتوى المناهج 

للتطورات والمستجدات الحاصلة في 
  التعليم.

1.47 13 75 
ضعف مواكبة محتوى المناهج 

للتطورات والمستجدات الحاصلة في 
  التعليم.

1.79 13 

  
لدرجات  المتوسط الحسابي 

  المتعلقة بالمناهجاألزمات  تقدير
3.19      

 لدرجات تقدير المتوسط الحسابي 
  المتعلقة بالمناهج األزمات

3.2   
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في مدارس التعليم الثانوي  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بالمناهج  )22ويتضح من الجدول (
هي على التوالي أزمة "كثافة المناهج الدراسية" بمتوسط حسابي بلغ  العام من وجهة نظر المديرين

ثم أزمة  ،)4.42متوسط حسابي بلغ (ثم أزمة "صعوبة مفاهيم بعض المناهج الدراسية" ب ،)4.47(
وتختلف  ،)4.33"انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بسبب صعوبة المناهج" بمتوسط حسابي بلغ (

) التي بينت أنه من بين األزمات التي تواجه النظام التربوي في 2006( هذه النتيجة مع دراسة النوايسة
   على درجة تحقق متوسطة في هذه الدراسة.األردن أزمة الكتب المدرسية حيث حصلت تلك األزمة 

في حين جاءت عبارات صعوبة تأمين الكتاب المدرسي للطلبة الوافدين، ووجود نقص في بعض 
الكتب المدرسية، وعدم األخذ بآراء المدرسين لمعالجة نقاط الضعف التي يعاني منها المنهاج بدرجة 

هي  تواجداً )، في حين كانت أقل األزمات 3.55)، (2.42( بينمتوسطة بمتوسطات حسابية تراوحت 
ثم أزمة )، 1.63بمتوسط حسابي بلغ ( على التوالي أزمة "عدم تلبية محتوى المناهج لحاجات المتعلم"

وأخيرًا جاءت  ،)1.58"وجود أخطاء في بعض المناهج الدراسية (علمية_ لغوية)" بمتوسط حسابي بلغ (
بأقل متوسط حسابي  ات والمستجدات الحاصلة في التعليم"أزمة "ضعف مواكبة محتوى المناهج للتطور 

  ).1.47بلغ (
في مدارس التعليم الثانوي  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بالمناهج  )22يتضح من الجدول (و 

، )4.21المدرسين هي على التوالي "كثافة المناهج الدراسية" بمتوسط حسابي بلغ ( العام من وجهة نظر
، ثم أزمة "انتشار ظاهرة )4.14بة مفاهيم بعض المناهج الدراسية" بمتوسط حسابي بلغ (ثم أزمة "صعو 

، في حين جاءت درجة )3.86الدروس الخصوصية بسبب صعوبة المناهج" بمتوسط حسابي بلغ (
كانت أقل و  ،)3.65) و(2.60( تحقق باقي األزمات بدرجة متوسطة، وبمتوسطات حسابية تراوحت بين

على التوالي أزمة "وجود أخطاء في بعض المناهج الدراسية (علمية_ لغوية)" بمتوسط  اً تواجداألزمات 
والتي جاءت في المرتبة  ، ثم أزمة "عدم تلبية محتوى المناهج لحاجات المتعلم")2.20حسابي بلغ (

ة جاءت أزمة "ضعف مواكب وأخيراً  ،)2.17( بمتوسط حسابي بلغ تواجداً الثانية من حيث أقل األزمات 
  ).1.79( بأقل متوسط حسابي بلغ محتوى المناهج للتطورات والمستجدات الحاصلة في التعليم"

من حيث درجة التحقق المرتفعة من  األولىكثافة المناهج المدرسية في المرتبة  أزمة جاءت وقد
ة التربية هو ما أكدته الدراسات واللقاءات التي قامت بها وزار و  ،وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين

فئة من المدرسين الستطالع آرائهم حول المناهج الجديدة والصعوبات التي يعانون منها، فقد أّكّد  مع
 والفقرات والمعلومات واأللوانعلى الرغم من االهتمام بشكل الكتب وتنوعها في الصور المدرسون بأّنه 

 أرهقتبعض الدروس الطويلة التي لكن هناك  ،واالطالع عليها لقراءتها تجعل الطالب مشدوداً التي 
 األخيرمما اضطر بعض المدرسين في الشهر  خالل العام الدراسي، على حد سواء المدرسينالطلبة و 

 ما وهذا ،واحدة لينهي المقرر ةدراسيصفحة في حصة  )30) إلى (25إعطاء ( إلىمن العام الدراسي 
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فقرة  فقد أشار المدرسون إلى أن ، االمتحانيةوينعكس على النتائج  إضافيًا على المدرسين يشكل ضغطاً 
يوجد الوقت الكافي والوسائل المطلوبة إال أّنه ال  ،في مناهجنا الدراسية متطورة وجيدة )استكشف(

مناهجنا الحديثة قائمة على  نّ أوهي  األزمةوجود تلك  إلى أدت أخرىهناك صعوبة  نّ أ، كما لتطبيقها
فر اوذلك لعدم تو  ،ه من الصعوبة تطبيقهانّ أمجموعات غير  إلىبة وتقسيم الطل ،التعليم التعاوني

مناطق الوافدين من الطلبة البعد ظاهرة وجود  وخاصةً  والكثافة الطالبية،الوسائل التقنية الالزمة 
  .)2014وزارة التربية في سورية،اآلمنة(مناطق ال إلىساخنة ال

 التحققرتبة الثانية من حيث درجة في الم "صعوبة مفاهيم بعض المناهج"جاءت أزمة  كما
وهو ما أكد عليه المدرسون في تقييمهم للمناهج  ،المرتفعة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين

المنهج الجديد يعتمد على مستويات التفكير العليا التي وضعها بلوم كالتحليل  فقد أكدوا أنّ  ،الجديدة
بعد على مثل  يعتادواطلبتنا لم  أن غير ،ر اإلبداعي لدى الطلبةوالتركيب والتطبيق والتقويم وتنمية الفك

كان هناك فرق بين المنهاج الجديد والمنهاج القديم الذي كان يعتمد  في التعليم، ومن ثمّ الطرائق تلك 
 إلى األزمةتلك  بروز يعود وقد إضافة إلى الحاجة إلى تقنيات ووسائل غير متوافرة ،والتذكرَ  الحفظَ 

ولمدة  لتدربهم على طرائق التدريس الجديدة الدورات التي خضع لها المدرسون نّ إإذ  أنفسهم، المدرسين
  ).2014،اإلخباريةوكالة سانا ( لم تكن كافية أسبوعقل من أ

التي جاءت  ""انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية أزمةالسابقتين الذكر برزت  لألزمتين ونتيجة
  لتحقق المرتفعة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين.في المرتبة الثالثة من حيث درجة ا

من حيث درجة  األولى"عدم تلبية محتوى المناهج لحاجات المتعلم" في المرتبة أزمة قد جاءتو 
والمرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين،كما جاءت  نالتحقق المنخفضة من وجهة نظر المديري

من  األخيرةرات والمستجدات الحاصلة في التعليم" في المرتبة "ضعف مواكبة محتوى المناهج للتطو أزمة
كون  إلىحيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر المديرين والمدرسين، وتعزو الباحثة تلك النتيجة 

المعرفة الذي يجنب المادة الدراسية الحشو  أساسياتمدخل  :المناهج بنيت على ثالثة مداخل،هي
ت بنوعيها: مهارات في تعلم المادة نفسها، ومهارات في التفكير تحفز المتعلم ومدخل المهارا،والتكرار

واكتساب مهارات حياتية تفيد  ،وامتالك مهارات البحث عن المعلومة من مصادرها ،على التعلم الذاتي
 قاً انطال األخرىومدخل التكامل في فروع المادة الواحدة وبين المادة والمواد  العملية،الطالب في حياته 

 فعالٍ  متعلمٍ  إلىسلبي  من متعلم متلقٍ  بالمدّرس االنتقالذلك  إلىلها يضاف  زاً يمن وحدة المعرفة، وتعز 
للعملية التعليمية ؛ ما يساعد على تضيق الهوة  وميسرٍ  موجهٍ  إلى ملقٍ  وبالمعلم من محاضرٍ  ،يجابيإ و 

تب األخيرة من حيث درجة التحقق ، وهذا ما يفسر بروز األزمتين السابقتين الذكر في المراامبينه
  المنخفضة.
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من  الثانيةجاءت أزمة "وجود أخطاء في بعض المناهج الدراسية (علمية_ لغوية)" في المرتبة و 
وذلك  ،من وجهة نظر المدرسين األولىمن وجهة نظر المديرين والمرتبة  التحقق المنخفضةحيث درجة 

في الطبعة الجديدة للعام الدراسي  األغالطتلك  الفيألنه بحسب ما أشارت إليه وزارة التربية تم ت
مطبعية وصعوبات واجهت المدرسين  أغالطتضمنت  تورد من مالحظا بحسب ما )2012- 2011(

، كما ُزّود المدرسون بكتاب المدرس الذي ُيعّرف بفلسفة المنهج، ويقترح مهمتهم التعليمية أداءفي 
ذج من دروس محضرة تحضيرًا وضع فيه قسم تطبيقي لنمااستراتيجيات تربوية حديثة في التعليم، و 

  كما تضمن قسم فيه كيفية إعداد االختبارات وكيفية بنائها. ،كامالً 
 المتعلقة باالمتحانات:األزمات المجال الخامس:  •

التعليم الثانوي مديري مدارس أفراد عينة الدراسة من  درجات تقديراآلتي  )23يوضح الجدول (
المتعلقة باالمتحانات، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال األزمات  ألهم ومدّرسيها العام

ًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط الحسابي لألزمات الواردة في هذا المجال عند فقتنازليًا وو 
)، 2.67ن ()، فيما بلغ المتوسط الحسابي لألزمات الواردة في هذا المجال عند المدرسي2.47المديرين(

  متوسطة.بدرجة كان وقد 
  حول األزمات المتعلقة باالمتحانات المديرين والمدرسين لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 23جدول (

الر
  قم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  الرق
  م

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  بالترتي
ضمن 
  المجال

82 
اعتماد النتائج الخاصة بنجاح 
  الطلبة على التقويم النهائي.

4.05 1 86 
اعتماد النتائج الخاصة بنجاح 
  الطلبة على التقويم النهائي.

3.88 1 

92 
صعوبة إجراء االمتحانات في بعض 

  المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا.
3.67 2 93 

انخفاض مستويات التحصيل لدى 
  نتيجة الظروف األمنية. الطلبة

3.43 2 

91 
غياب الطلبة عن االمتحانات بسبب 

  الظروف األمنية.
2.84 3 91 

غياب الطلبة عن االمتحانات بسبب 
  الظروف األمنية.

3.32 3 

93 
تأجيل االمتحانات في بعض 

المدارس خوفًا على حياة الطلبة من 
  العنف الذي يودي بحياتهم.

2.83 4 90 
ت في بعض تأجيل االمتحانا

المدارس خوفًا على حياة الطلبة من 
  العنف الذي يودي بحياتهم.

3.27 4 

90 
دى انخفاض مستويات التحصيل ل

  الطلبة نتيجة الظروف األمنية.
2.67 5 87 

عدم متابعة نتائج التحصيل الدراسي 
  للطلبة من قبل اإلدارة المدرسية.

3.03 5 

89 
عدم تناسب األسئلة االمتحانية مع 

  ت المخصص لإلجابة.الوق
2.60 6 82 

كثرة حاالت الغش في أثناء 
  االمتحانات بسبب التسّيب األمني

3.00 6 

87 
عدم متابعة نتائج التحصيل الدراسي 

  للطلبة من قبل اإلدارة المدرسية.
2.33 7 84 

عدم مراعاة مواعيد االمتحانات 
  لظروف الطلبة.

  
2.98 7 
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في مدارس التعليم  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة باالمتحانات  )23ويتضح من الجدول (
صة بنجاح الطلبة على "اعتماد النتائج الخا من وجهة نظر المديرين هي على التوالي أزمةالثانوي العام 

تلتها أزمة "صعوبة إجراء االمتحانات في بعض  ،)4.05التقويم النهائي" بمتوسط حسابي بلغ (
، في حين جاءت في المرتبة الثالثة من )3.67( بمتوسط حسابي بلغلمناطق التي تشهد توترًا أمنيًا" ا

ب الظروف األمنية" بمتوسط حيث درجة التحقق المرتفعة أزمة "غياب الطلبة عن االمتحانات بسب
هي على التوالي "عدم اعتماد أسئلة االمتحانات  تواجداً فيما كانت أقل األزمات  ،)2.84( حسابي بلغ

ثم أزمة "وجود ثغرات  ،)1.79( على مفردات المقرر وتأثرها بالعامل الذاتي" بمتوسط حسابي بلغ
تسرب وأخيرًا جاءت أزمة "، )1.61بلغ ( وأخطاء في عمليات السبر للطلبة الوافدين" بمتوسط حسابي

  .)1.39قبل إجراء االمتحانات" بأقل متوسط حسابي بلغ ( االختبارات أسئلة
في مدارس  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة باالمتحانات أيضًا  )23كما يتضح من الجدول (

عتماد النتائج الخاصة بنجاح ا من وجهة نظر المدرسين هي على التوالي أزمة "التعليم الثانوي العام 
انخفاض مستويات التحصيل  تلتها أزمة " ،)3.88(بلغ  " بمتوسط حسابيالطلبة على التقويم النهائي.

" في المرتبة الثانية من حيث درجة التحقق المرتفعة بمتوسط لدى الطلبة نتيجة الظروف األمنية.
االمتحانات بسبب الظروف األمنية" ، ومن ثم جاءت أزمة "غياب الطلبة عن )3.43( حسابي بلغ

هي على التوالي أزمة "وجود ثغرات  تواجداً فيما كانت أقل األزمات  ،)3.32( بمتوسط حسابي بلغ
، ثّم جاءت أزمة "عدم اعتماد )1.86وأخطاء في عمليات السبر للطلبة الوافدين" بمتوسط حسابي بلغ (

 بمتوسط حسابي بلغ عامل الذاتي" في المرتبة الثانيةأسئلة االمتحانات على مفردات المقرر وتأثرها بال

83 
عدم مناسبة طبيعة االمتحانات 

  توى الطلبة.لمس
2.20 8 92 

صعوبة إجراء االمتحانات في بعض 
  المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا.

2.45 8 

86 
كثرة حاالت الغش في أثناء 

  االمتحانات بسبب التسّيب األمني.
2.18 9 89 

عدم تناسب األسئلة االمتحانية مع 
  الوقت المخصص لإلجابة.

1.99 9 

84 
 عدم مراعاة مواعيد االمتحانات

  لظروف الطلبة.
1.92 10 83 

عدم مناسبة طبيعة االمتحانات 
  لمستوى الطلبة.

1.92 10 

88 
عدم اعتماد أسئلة االمتحانات على 

مفردات المقرر وتأثرها بالعامل 
  الذاتي.

1.79 11 94 
وجود ثغرات وأخطاء في عمليات 

  السبر للطلبة الوافدين.
1.86 11 

94 
وجود ثغرات وأخطاء في عمليات 

  بر للطلبة الوافدين.الس
1.61 12 88 

عدم اعتماد أسئلة االمتحانات على 
مفردات المقرر وتأثرها بالعامل 

  الذاتي
1.82 12 

85  
الختبارات قبل إجراء تسرب أسئلة ا

  االمتحانات.
1.39 13 85  

تسرب أسئلة االختبارات قبل إجراء 
  االمتحانات.

1.76 13 

  
 لدرجات تقدير المتوسط الحسابي 

  المتعلقة باالمتحاناتات األزم
2.47      

 لدرجات تقدير المتوسط الحسابي 
  المتعلقة باالمتحاناتاألزمات 

2.67   
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 قبل إجراء االمتحانات" بأقل متوسط حسابي بلغ االختبارات أسئلةتسرب وأخيرا جاءت أزمة " ،)1.82(
) التي بينت أن تسرب أسئلة االختبار هي من 2006( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الموسى ،)1.76(

  رس التعليم العام بمدينة الرياض. في مدا تواجداً األزمات األقل 
جاءت أزمة "اعتماد النتائج الخاصة بنجاح الطلبة على التقويم النهائي" في المرتبة األولى وقد 

 تلك النتيجة منطقية  من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين, وتعد
حيث إنه على الرغم من تطبيق نظام الدورة  -الباحثةبرأي  - في امتحانات الشهادة الثانوية العامة

الثانية في بعض الثانية التي تسمح للطلبة الراسبين بثالث مواد على األكثر بالتقدم المتحانات الدورة 
أثناء عملية التقويم على نشاط  المواد وفق الشروط المحددة، إال أنه ال يزال المدرسون ال يعتمدون في

ز لبًا ما تكون بنود التقويم روتينية ال تثير قدرات الطلبة وتدفعهم إلى التفكير، وُيرك الطلبة الصفي، وغا
وهي قدرة الحفظ  ،أثناء االمتحانات على اختبار قدرة وحيدة تقريبًا من القدرات الذهنية بشكل أساسي في

ع وغيرها األهمية وال تعطي القدرات األخرى كالتحليل والتركيب واإلبدا ،التي هي من وظائف الذاكرة
ما يضطر الطالب إلى حفظ كميات كبيرة من المعلومات حتى ساعة االمتحان ثم يخرج  ؛التي تستحقها

وربما يجره هذا األسلوب التقليدي إلى سلوك أساليب غير مشروعة قد  ،لينساها ويبدأ بحفظ غيرها وهكذا
 ،2008 ن بالمئات سنويا (عنبر،تجر هي األخرى نكبات على األسر وتودي بضحايا من الطلبة يعدو 

 ؛) وهنا البد من اإلشارة إلى أّن تلك النتيجة غير منطقية في امتحانات صفي العاشر والحادي عشر2
نص على أن تجرى في كل فصلي السنة لمدارس التعليم الثانوي العام ي وذلك ألن النظام الداخلي
و(اختبارات خطية) ويؤلف معدلها:  ،ية ووظائف)ة:(اختبارات شفوية وعملاآلتياالختبارات واالمتحانات 

(درجة أعمال الطالب) في الفصل، تجمع درجة أعمال الطالب في الفصل مع درجة االمتحان الفصلي 
ويؤلف معدلهما (محصلة الفصل) للمادة، ويؤلف معدل (محصلتي الفصلين) للمادة (الدرجة النهائية) 

  ).13 ،1994 (وزارة التربية،
شهد العديد من ء االمتحانات في ظل ظروف األزمة ييتبين أن إجرا )23(الجدول  وبالنظر إلى

وهذا ما أدى إلى بروز أزمة "صعوبة  أو تأجيلها، ،أو تغيب الطلبة عنها ،كصعوبة إجرائها ،الصعوبات
قق إجراء االمتحانات في بعض المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا" في المرتبة الثانية من حيث درجة التح

بروز أزمة و  ،المرتفعة من وجهة نظر المديرين، وبروز أزمة "انخفاض مستويات التحصيل لدى الطلبة
"غياب الطلبة عن االمتحانات بسبب الظروف األمنية" في المرتبة الثالثة من حيث درجة التحقق 

رزت أزمة" الذكر ب لمدرسين، وبنتيجة األسباب السالفةالمرتفعة من وجهة نظر كل من المديرين وا
تأجيل االمتحانات في بعض المدارس خوفًا على حياة الطلبة من العنف الذي يودي بحياتهم" في 

  المرتبة الرابعة من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المدرسين.
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في هذا المجال فهي أزمة "عدم اعتماد أسئلة االمتحانات  تواجداً أّما األزمات الثالث األدنى  
دات المقرر وتأثرها بالعامل الذاتي" والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث درجة التحقق على مفر 

ُتعد تلك النتيجة و  والمرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين، ،المنخفضة من وجهة نظر المديرين
ورها في كل وتط ،منطقيًة نتيجة اتباع الوزارة نظام بنك األسئلة في امتحانات الشهادة العامة جميعها

أو المالحظات التقويمية التي تأتي من الميدان  ،عام بناء على المعطيات العلمية والتربوية المتجددة
ويعد بنك األسئلة واحدًا من أهم مكونات مضمون  ،خالل الدورات االمتحانية السابقةالتربوي 

حانية من ضمن المنهاج المقرر ألنه يشمل آلية إعداد األسئلة لجميع المواد االمت ؛االمتحانات العامة
  ونوعية األسئلة ومستواها وشموليتها للمنهاج المقرر.

فيما جاءت أزمة "وجود ثغرات وأخطاء في عمليات السبر للطلبة الوافدين" في المرتبة الثانية من 
والمرتبة األولى من وجهة نظر المدرسين،  ،حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر المديرين

الباحثة تلك النتيجة إلى أّن هناك حرصًا شديدًا من قبل اإلدارة والمدرسين على عمليات السبر  ووتعز 
التي تقام في المدرسة للطلبة الوافدين الذين قد انقطعوا عن المدرسة لفصل دراسي أو أكثر، ومن خالل 

  ذلك السبر ُيوّجه الطلبة إلى الصف الدراسي المناسب لهم.
قبل إجراء االمتحانات" في المرتبة األخيرة من حيث  االختبارات أسئلة تسربوقد جاءت أزمة"

فالنظام  ،منطقيةً وُتعّد تلك النتيجة  ،درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين
الداخلي ينص على ضرورة تشكيل لجنة امتحانات في المدرسة هدفها حماية أسئلة االمتحانات من 

ث تتسلم تلك اللجنة األسئلة، وتوقع على استالمها لتكون مسؤولة عن ذلك، ويشرف مدير التسرب بحي
المدرسة عليها، كما ينص على ضرورة توافر أسئلة امتحان احتياطية في حالة تسرب األسئلة، ولذلك 

ة وتحتفظ بها لجن ،على المدرسة أن تقوم بإعداد نسخ احتياطية تسلم إلدارة المدرسة مع األسئلة
كما أن بروز تلك . )15 ،1994 (وزارة التربية، االمتحانات تحسبًا لحدوث أزمة تستدعي الحاجة إليها

األزمة في المرتبة األخيرة دليل على حسن سير االختبارات ومتابعتها، مما يؤكد فعالية اإلجراءات 
ائج االختبارات بمدارس التعليم األمنية المتعلقة باالختبارات واإلشراف الجيد عليها، وبالتالي يؤكد ثقة نت

  الثانوي العام في سورية واعتماديتها.
  المتعلقة بالبناء المدرسي:األزمات المجال السادس:  •

التعليم الثانوي مديري مدارس أفراد عينة الدراسة من  درجات تقدير اآلتي )24يوضح الجدول (
وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا  المتعلقة بالبناء المدرسي،أهم األزمات حول  ومدّرسيه العام

 ألزماتلدرجات تواجد االمجال تنازليًا ووقفًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط الحسابي 
 ألزماتلدرجات تواجد ا)، فيما بلغ المتوسط الحسابي 3.25الواردة في هذا المجال عند المديرين(
  متوسطة.بدرجة وكان  )،3.33الواردة في هذا المجال عند المدرسين (
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  حول األزمات المتعلقة بالبناء المدرسي المديرين والمدرسين لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 24جدول (

  الرقم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  العبارات  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 

  جالالم

105  
تزايد عدد الطلبة في الصف الواحد 

  (كثافة الطلبة).
4.20 1 105  

. تزايد عدد الطلبة في الصف 
  الواحد (كثافة الطلبة).

3.79 1 

101  
 في تكرر انقطاع التيار الكهربائي

  أثناء اليوم المدرسي.
3.88 2 102  

انقطاع المياه عن المدرسة لفترة 
  طويلة.

3.74 2 

102  
ه عن المدرسة لفترة الميا انقطاع

  طويلة.
3.77 3 101  

تكرر انقطاع التيار الكهربائي أثناء 
  اليوم المدرسي

3.73 3 

98  
عدم توافر التقنيات التعليمية التي 

  تحتاج إليها المدرسة.
3.70 4 108  

فر مكتبة مدرسية مزودة اعدم تو 
  بأحدث المجالت والمراجع

  العلمية
3.67 4  

  106 5 3.60  رة التقليدية.استمرار استخدام السبو   100
عدم وجود المخابر المتكاملة في 

  المدرسة.
3.59 5 

108  
فر مكتبة مدرسية مزودة اعدم تو 

  بأحدث المجالت والمراجع العلمية.
3.56 6 110  

عدم وجود اإلجراءات الوقائية 
الكافية لحماية الطلبة من (الحرائق، 

  الكوارث، الزالزل.....).
3.57 6 

  111 7 3.52  الطلبة للمكتبة المدرسية.قلة زيارة   10
عدم توافر الصيانة المستمرة لـ 

شبكة المياه_ الكهرباء..) في (
  المدرسة.

3.53 7 

110  
عدم وجود اإلجراءات الوقائية 

الكافية لحماية الطلبة من (الحرائق، 
  الكوارث، الزالزل.....).

3.38 8 114  
تحويل بعض المدارس إلى مراكز 

  .إيواء للنازحين
3.46 8 

99  
عدم توافر الشروط الصحية 

  المتعلقة بالتهوية والتبريد واإلنارة.
 9 3.44  قلة زيارة الطلبة للمكتبة المدرسية  10 9 3.29

114  
تحويل بعض المدارس إلى مراكز 

  إيواء للنازحين.
3.20 10 98  

عدم توافر التقنيات التعليمية التي 
  تحتاج إليها المدرسة.

3.31 10 

  97 11 3.02  د مياه غير صالحة للشرب.وجو   103
ضيق الممرات التي تسبب التدافع 

  بين الطلبة.
3.26 11 

106  
د المخابر المتكاملة في عدم وجو 

  المدرسة.
 12 3.26  لحوادث اعتداء على الممتلكات.  104 12 3.01

112  
تهديم جزئي للمدارس الموجودة في 

  المناطق التي تشهد توترًا أمنياً 
 13 3.21  وجود مياه غير صالحة للشرب.  103 13 2.99

104  
تعرض المدرسة لحوادث اعتداء 

  على الممتلكات.
2.98 14 99  

عدم توافر الشروط الصحية 
  المتعلقة بالتهوية والتبريد واإلنارة.

3.13 14 

 15 3.08  رة التقليدية.استمرار استخدام السبو   100 15 2.92تهديم كلي الموجودة في المناطق   113
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في مدارس التعليم  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بالبناء المدرسي  )24ويتضح من الجدول (
المديرين هي على التوالي أزمة" تزايد عدد الطلبة في الصف الواحد (كثافة من وجهة نظر الثانوي العام 

ي أثناء اليوم المدرسي" ، ثم أزمة" تكرر انقطاع التيار الكهربائي ف)4.20( الطلبة)."بمتوسط حسابي بلغ
 تلتها أزمة انقطاع المياه عن المدرسة لفترة طويلة بمتوسط حسابي بلغ ،)3.88( بمتوسط حسابي بلغ

في  تواجداً ) التي بينت أنه من أكثر األزمات 2006( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الموسى، )3.77(
الكهربائي في أثناء اليوم الدراسي خاصة في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض أزمة انقطاع التيار 

في حين تختلف معها في أزمة تزايد ظاهرة العبث بممتلكات المدرسة وتعرض تلك الممتلكات  ،الصف
جاء تحقق تلك األزمة  في حين ،تواجداً في قائمة األزمات األكثر  برزت تلك األزمة إذ، لحادثة سرقة

نت ) التي بيّ 2006( هذه النتيجة مع دراسة النوايسة ا تختلففي الدراسية الحالية بدرجة متوسطة، كم
 ،ه من بين األزمات التي تواجه النظام التربوي في األردن نقص اللوازم والتجهيزات والكتب المدرسيةأنّ 

 حيث حصلت تلك األزمة على درجة تحقق متوسطة في هذه الدراسة، كما تختف مع دراسة الحارثي
من بين أكثر األزمات انتشارًا في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف حدوث ) التي بينت أنه 2011(

في  تواجداً ) التي بينت أنه من بين أكثر األزمات 2007( وتختلف أيضًا مع دراسة الغامدي حريق،
في أثناء ممارستها عملها في منطقة عسير هي  المدارس الثانوية التي تواجه مشرفة اإلدارة المدرسية

هي على التوالي أزمة" سوء تصميم  تواجداً فيما كانت أقل األزمات  المدرسة لحادثة سرقة.تعرض 
ثم أزمة" موقع المدرسة غير المناسب." بمتوسط  ،)2.87( المبنى المدرسي." بمتوسط حسابي بلغ

لثالثة ، وفي المرتبة اتواجداً أقل األزمات  من حيثوالتي جاءت في المرتبة الثانية  ،)2.62حسابي بلغ (

  التي تشهد توترًا أمنياً 

111  
عدم توافر الصيانة المستمرة لـ 

الكهرباء..) في (شبكة المياه_ 
  المدرسة.

2.91 16 112  
تهديم جزئي للمدارس الموجودة في 

  المناطق التي تشهد توترًا أمنياً 
3.06 16 

97  
ت التي تسبب التدافع ضيق الممرا

  بين الطلبة.
2.89 17 113  

موجودة في تهديم كلي للمدارس ال
  المناطق التي تشهد توترًا أمنياً 

2.98 17 

 18 2.95  سوء تصميم المبنى المدرسي.  96 18 2.87  سوء تصميم المبنى المدرسي.  96

  98 19 2.62  موقع المدرسة غير المناسب.  95
عدم توافر الشروط الصحية 
المتعلقة بالنظافة (الباحة، 
  الصفوف، دورات المياه).

2.94 19 

98  
  

توافر الشروط الصحية  عدم
المتعلقة بالنظافة (الباحة، 
  الصفوف، دورات المياه).

 20 2.84  موقع المدرسة غير المناسب.  95 20 2.59

  
 لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي 

  األزمات المتعلقة بالبناء المدرسي
3.25      

 لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي 
  األزمات المتعلقة بالبناء المدرسي

3.33   
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جاءت أزمة" عدم توافر الشروط الصحية المتعلقة بالنظافة (الباحة، الصفوف، دورات المياه)." بمتوسط 
  .)2.59( حسابي بلغ

في مدارس  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بالبناء المدرسي  )24( كما يتضح من الجدول
ة في الصف لي أزمة " تزايد عدد الطلبالمدرسين هي على التوامن وجهة نظر التعليم الثانوي العام 
" المياه عن المدرسة لفترة طويلة. ، ثم أزمة انقطاع)3.79( ."بمتوسط حسابي بلغالواحد (كثافة الطلبة)

في أثناء اليوم المدرسي."  تلتها أزمة" تكرر انقطاع التيار الكهربائي ،)3.74بمتوسط حسابي بلغ (
أزمة سوء تصميم المبنى المدرسي."  تواجداً أقل األزمات فيما كانت  ،)3.73( بمتوسط حسابي بلغ
، ثم أزمة" عدم توافر الشروط الصحية المتعلقة بالنظافة (الباحة، )2.95( بمتوسط حسابي بلغ

 بمتوسط حسابي بلغ تواجداً الصفوف، دورات المياه)." التي جاءت في المرتبة الثانية في األزمات األقل 
  .)2.84( األخيرة أزمة" موقع المدرسة غير المناسب" بمتوسط حسابي بلغ تلتها في المرتبة ،)2.94(

في  ت" قد جاءالكثافة الطالبية)( "تزايد عدد الطلبة في الصف الواحد ويتبين من الجدول أن أزمة
وقد يعود ذلك إلى كون  ،المديرين والمدرسين كل مقدمة األزمات وفي المرتبة األولى من وجهة نظر

وصل عدد  إذ ،)%100(األخيرة بنسبة الثالث خالل السنوات  تارتفعت وتضاعف بيةالطالالكثافة 
في مدارس المناطق اآلمنة بحسب إحصائيات  /طالبًا وطالبةً 80-70الطلبة في الصف الواحد من/

) 55على الرغم من صدور المرسوم التشريعي رقم (و  ،)2014وزارة التربية في سورية،وزارة التربية (
التقرير الوطني / طالبًا(30والقاضي بأال يزيد عدد الطلبة في القاعة الدراسية الواحدة عن/ 2004لعام 

إال أن الضغط وظروف النزوح من المناطق الساخنة إلى المناطق ، )10 ،2005الثاني للتنمية البشرية،
م النصفي وذلك إلى بروز ظاهرة الدوا الطالبيةالكثافة  كما أدت اآلمنة حال دون تحقيق ذلك المرسوم،

، 2010عام ) %48(إلى  1992في عام  )%65(من  بعد أن تراجعت مشكلة الدوام النصفي تدريجياً 
ذلك بسبب جهود وزارة التربية وعملها على التخلص من تلك الظاهرة عبر خطة متدرجة تشمل التوسع و 

  )2014التربية في سورية، (وزارةوتأهيل األبنية المدرسية في المحافظات كافة. ،بخطة البناء المدرسي

في حين جاءت أزمة" تكرار انقطاع التيار الكهربائي في أثناء اليوم المدرسي" في المرتبة الثانية 
من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المديرين والمرتبة الثالثة من وجهة نظر المدرسين وذلك 

دامس نتيجة االعتداءات  ورية في ظالمٍ أنه في سني األزمة قد برزت ظاهرة غرق المحافظات الس
اإلرهابية على خطوط الغاز أو محطات توليد الكهرباء واإلنتاج فقد دمرت العديد من المحطات ومراكز 

كما عانى قطاع النفط من خسائر ضخمة نتيجة  ،مراس بجميع أنواعهاألالتحويل وسرقت الكابالت وا
بالنتيجة  )،%47ـ (وتراجع إنتاج النفط ب 2011ين أول للعقوبات وانسحاب الشركات األجنبية منذ تشر 

ن اإلنتاج النفطي المحلي أصبح بالكاد يكفي لتغطية احتياجات أل تراجعت الصادرات بشكل حاد نظراً 



 

 
169 

  الفصــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــادس  نتائج الدراسة الميدانية                                       
  

حد أهم مصادر القطع األجنبي أنتاج النفطي إلى خسارة االقتصاد المصافي المحلية. وأدى تراجع اإل
على المعامالت دات كما أدت العقوبات التي شملت تقييت االقتصادية مما انعكس على كافة القطاعا

المالية والنقل إلى تعقيدات في استيراد المشتقات النفطية مثل المازوت والغاز ونتيجة لذلك فقد انخفض 
نتيجة توقف بعض  )%22(بموازاة انخفاض الطلب على الطاقة بنسبة ) %28(توليد الكهرباء بنسبة 

د وزير الكهرباء على تجاوز خسائر كما أكّ  )،20014في سورية، وزارة الكهرباء(صانع مل والمالمعا
حيث تتراوح الخسائر اليومية بين  سورّية، مليار ليرة 800القطاع الكهربائي خالل أزمة سوريا عتبة 

ذا ه ،وزارة الكهرباء 2014شهر تشرين الثاني للعام الدراسيدوالر وفق ما أعلنته منتصف  150و 100
وهو ما ، )2014في سورية، وزارة الكهرباء( ح الكهرباءعامل من عمال إصال )138( عدا عن استشهاد

  يفسر بروز أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المدارس في مقدمة األزمات.

"انقطاع المياه عن المدرسة لفترة طويلة." في المرتبة الثالثة من حيث درجة  وقد جاءت أزمة
فعة من وجهة نظر المديرين والمرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين وقد يعود ذلك إلى التحقق المرت

للمنشآت وسرقة  التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي نتيجة استهداف البنى التحتية التحديات
التجهيزات الالزمة والمواد  إلى الحصار االقتصادي الذي أعاق عملية تأمين إضافةً  ،تجهيزاتها
 :القطاعات األخرى على منظومة المياه مثل إلى تأثير إضافةً  ،مواد التعقيم وخاصةً  ،الضرورية

المدن بسبب  إلى الصعوبات الناتجة عن التغير الديموغرافي في كثير من باإلضافة ،الكهرباء والنفط
ت المطرية في هذا الهطوال وقلة ،آمنة نزوح المواطنين من المناطق التي تشهد أعماًال إرهابية إلى أخرى

ا أشار إليه مدير والسطحية والجوفية،هذا باإلضافة إلى م وتلوث العديد من المصادر المائية الموسم
سورية تعد من البلدان محدودة  "إنّ  بقوله في وزارة الموارد المائية المهندس جوزيف جريج التخطيط

حصة الفرد فيها مساوية  لتكون 3ليار مم 23الجافة وتحتاج إلى  الموارد المائية وتصنف من المناطق
ه تتم تغطية العجز بالموازنة أنّ و ." للفرد في السنة لألغراض كافة 3م 1000المائي البالغ  لخط الفقر

تفوق الواردات الجوفية من مياه األمطار السنوية ما أدى إلى  المائية بضخ كميات من المياه الجوفية
الينابيع  وزيادة ارتفاعات وتكاليف الضخ وتدني تصريف بعض ،مناسيب المياه الجوفية انخفاض في
على تكاليف الزراعة المروية  من احتياج مياه الشرب وانعكس ذلك بشكل خطير ةبالمائ 21التي تؤمن 

الصعوبات والتحديات الرئيسية تكمن  جريج إلى أنّ  وأشار. من مصادرها ةبالمائ 38والتي تشكل اآلبار 
 بحجم الطلب المتزايد على المياه ومعدالت النمو السكاني واالستخدام قياساً  المائيةفي محدودية الموارد 
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واالقتصادية الستخدام المياه في  وتدني الكفاءة الفنية ،الجائر وغير المستدام للموارد المائية الجوفية
ذلك أدى  كل   )2014والري في سورية، وزارة المياه(كافة القطاعات على شبكات مياه الشرب والري

  إلى بروز أزمة تجلت في انقطاع المياه عن المدارس لفترة طويلة.

فهي أزمة "سوء تصميم المبني المدرسي" التي جاءت في المرتبة األولى  تواجداً ا أدنى األزمات أمّ 
وذلك يعود إلى كون وزارة  ؛ من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر المديرين والمدرسين

تعمل على تحسين واقع األبنية المدرسية من خالل توكيل مهمة إشادة وتنفيذ األبنية  كانتالتربية 
  المدرسية لجهة مختصة تعمل على اختيار الموقع المناسب للمدرسة.

وقد جاءت أزمة "موقع المدرسة غير المناسب" في المرتبة قبل األخيرة من وجهة نظر المديرين 
كل  وذلك ألن وزارة التربية قد عملت على إحداث مدرسة في ؛رسينوالمرتبة األخيرة من وجهة نظر المد

بحيث تراعي أن تكون المدرسة قريبة من الحدائق العامة وقريبة من ، كم2دائرة يكون نصف قطرها 
وزارة (وبعيدة عن أماكن الضجيج ومخاطر الطرق ،ومساكن الطلبة ،والشوارع العامة ،المراكز الثقافية

  .)2008،15التربية،
في حين جاءت أزمة" عدم توافر الشروط الصحية المتعلقة بالنظافة (الباحة، الصفوف، دورات 

قبل  والمرتبة، المياه)" في المرتبة األخيرة من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر المديرين
 ونيقوم مهنّ أ ومدّرسيها المدرسة يمدير  كل من العتقاد وقد يعود ذلك، األخيرة من وجهة نظر المدرسين

وتأهيل صفوفها  اوأثاثه ابشكل كامل من االعتناء بمبناها والمحافظة على نظافته منحو مدرسته مبواجبه
، أو أّن بروز تلك األزمة يعود لعدم بهدف إيجاد بيئة مادية مناسبة لنجاح العملية التربوية والتعليمة

  ذكر.قناعتهم بعدم أهمية تلك األزمة مقابل األزمات السالفة ال
 المجال السابع: األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي:

أفراد عينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي العام  درجات تقدير )25يوضح الجدول (
ومدّرسيها حول أهم األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال 

الواردة في  ألزماتلدرجات تواجد اتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط الحسابي تنازليًا ووقفًا لدرجة الم
الواردة في هذا ألزمات لدرجات تواجد ا)، فيما بلغ المتوسط الحسابي 2.89( هذا المجال عند المديرين
  )، وكان بدرجة متوسطة عند كل من المديرين والمدرسين.3.03المجال عند المدرسين (
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المديرين والمدرسين حول األزمات  لدرجات تقديرسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ) المتو 25جدول (ال
  المتعلقة بالمجتمع المحلي

  الرقم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

الترتيب 
ضمن 
  المجال

 العبارات الرقم
المتوسط 
  الحسابي

الترتيب 
ضمن 
  المجال 

115  
هالي المدارس تفضيل األ

الخاصة على المدارس 
  العامة.

4.26 1 128  
حوادث اإلرهاب (انفجار_ تكرر 

  قذيفة_ هجوم مسلح....).
3.97 1 

124  

عدم إقامة المعارض في 
المدرسة بهدف رصد ريعها 
من قبل المجتمع المحلي 

  لصالح المدرسة.

4.17 2 115  
تفضيل األهالي المدارس 

  الخاصة على المدارس العامة.
3.85 2 

123  

إغفال دور المحاضرات 
التربوية في دراسة بعض 

المشكالت المستعصية لدى 
  الطلبة.

4.08 3 121  

قلة مشاركة المدرسة في 
األنشطة والمناسبات 

االجتماعية التي تحصل في 
  المجتمع المحلي. 

3.56 3 

126  
عدم تمكن األهل من توفير 
  مستلزمات الدراسة ألبنائهم.

3.23 4 123  

ل دور المحاضرات إغفا
التربوية في دراسة بعض 

المشكالت المستعصية لدى 
  الطلبة.

3.45 4 

128  
حوادث اإلرهاب تكرر 

(انفجار_ قذيفة_ هجوم 
  مسلح....).

2.93 5 126  
عدم تمكن األهل من توفير 
  مستلزمات الدراسة ألبنائهم.

3.26 5 

120  
عدم تمكن اإلدارة من عقد 

مجالس أولياء األمور بشكل 
  ستمر.م

2.77 6 117  
عدم تقدير المجتمع المحلي 

  لمهنة المدرس.
2.94 6 

127  
صحية الزمات تزايد األ 

(قمل_ جرب_ أمراض 
  معدية..).

2.77 6 122  
قلة تنفيذ الطلبة للمشاريع 

تخدم البيئة المدرسية 
  والمحلية.

2.90 7 

125  
تردد األهل في إرسال 

أبنائهم إلى المدرسة خوفا 
  .من تعرضهم للخطر

2.71 7 119  

ضعف ثقة المجتمع المحلي 
بدور مجالس أولياء األمور 
في تطوير مستوى أبنائهم 

  علميًا وتربويًا ونفسياً .

2.84 8 

121  

قلة مشاركة المدرسة في 
األنشطة والمناسبات 

االجتماعية التي تحصل في 
  المجتمع المحلي.

2.64 8 127  
صحية (قمل_ الزمات تزايد األ 

  ة..).جرب_ أمراض معدي
2.80 9 
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في مدارس التعليم  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي  )25يتضح من الجدول (
رس الخاصة على من وجهة نظر المديرين هي على التوالي أزمة" تفضيل األهالي المداالثانوي العام 

تلتها أزمة" عدم إقامة المعارض في المدرسة بهدف  ،)4.26المدارس العامة" بمتوسط حسابي بلغ (
وجاءت أزمة "  ،)4.17( رصد ريعها من قبل المجتمع المحلي لصالح المدرسة" بمتوسط حسابي بلغ

ة" في المرتبة الثالثة إغفال دور المحاضرات التربوية في دراسة بعض المشكالت المستعصية لدى الطلب
في حين جاء أغلب أزمات هذا المجال بدرجة متوسطة بمتوسطات  ،)4.08( بمتوسط حسابي بلغ

هي على التوالي أزمة" عدم  تواجداً فيما كانت أقل األزمات ، )3.23)، و(2.29حسابية تراوحت بين (
ثم أزمة" عدم ، )2.13( ي بلغتمكن اإلدارة من عقد مجالس أولياء األمور بشكٍل مستمر" بمتوسط حساب

جاءت أزمة" عدم ثقة األهالي و ) 2.07( تقدير المجتمع المحلي لمهنة المدرس" بمتوسط حسابي بلغ
  ).1.77( بالدور التربوي للمدرسة" في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ

في مدارس  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي  )25( يتضح من الجدولكما 
(انفجار_  حوادث اإلرهابتكرر هي على التوالي أزمة" من وجهة نظر المدرسين التعليم الثانوي العام 

تلتها أزمة" تفضيل األهالي المدارس الخاصة  ،)3.97( ." بمتوسط حسابي بلغقذيفة_ هجوم مسلح....)
شاركة المدرسة في ، ثم جاءت أزمة" قلة م)3.85( على المدارس العامة." بمتوسط حسابي بلغ

في ، )3.56( بمتوسط حسابي بلغ األنشطة والمناسبات االجتماعية التي تحصل في المجتمع المحلي."

122  
قلة تنفيذ الطلبة للمشاريع 

تخدم البيئة المدرسية 
  والمحلية.

2.59 9 116  
ضعف ثقة المجتمع المحلي 

  بالمدارس الحكومية.
2.76 10 

119  

ضعف ثقة المجتمع المحلي 
بدور مجالس أولياء األمور 
في تطوير مستوى أبنائهم 

  علميًا وتربويًا ونفسياً .

2.29 10 124  

امة المعارض في عدم إق
المدرسة بهدف رصد ريعها 
من قبل المجتمع المحلي 

  لصالح المدرسة.

2.76 10 

116  
ضعف ثقة المجتمع المحلي 

  بالمدارس الحكومية.
2.13 11 125  

تردد األهل في إرسال أبنائهم 
إلى المدرسة خوفا من 

  تعرضهم للخطر.
2.63 11 

117  
عدم تقدير المجتمع المحلي 

  لمهنة المدرس.
2.07 12 120  

عدم تمكن اإلدارة من عقد 
مجالس أولياء األمور بشكل 

  مستمر.
2.62 12 

118  
عدم ثقة األهالي بالدور 

  التربوي للمدرسة.
1.77 13 118  

عدم ثقة األهالي بالدور 
  التربوي للمدرسة.

2.02 13 

 والوزن النسبي المتوسط الحسابي 
المتعلقة بالمجتمع  األزمات لدرجات تقدير

  ليالمح
2.89   

زن والو المتوسط الحسابي 
 لدرجات تقدير النسبي 
المتعلقة بالمجتمع  األزمات 

  المحلي

3.03    
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)، 2.62هذا المجال جاءت بدرجة متوسطة بمتوسطات حسابية تراوحت بين (ات حين أغلب أزم
لتربوي للمدرسة." هي أزمة" عدم ثقة األهالي بالدور ا تواجداً فيما كانت أقل األزمات ، )3.56و(

) التي بيّنت أّنه من بين 2011( وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الحارثي ،)2.02( بمتوسط حسابي بلغ
األزمات األكثر انتشارًا في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف هي أزمة اعتداء عضو من خارج 

في مدارس  تواجداً قل األزمات ) التي بينت أنه من أ2006( كما تختلف مع دراسة الموسى المدرسة،
  التعليم العام بمدينة الرياض هي أزمة تعرض المدرسة لعمل إرهابي.

أّن أزمة" تفضيل األهالي المدارس الخاصة على العامة"  السابق )25( ويتضح من الجدول
ية من والمرتبة الثان، جاءت في المرتبة األولى من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المديرين

لم تعد مريحة المدارس العامة  اعتقاد األهل بأنّ  وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلىوجهة نظر المدرسين، 
، وأصبحت مستهدفة من قبل المسلحين وسيصبح ذهابه إلى المدرسة في غاية للطالب وال لوالديه

حكومية غير منظم بسبب الدوام في المدارس ال كما أنّ  ،فًا من إصابته باألذى أو اختطافهالخطورة خو 
 ،ا المدارس الخاصة فهي تبنى في مناطق آمنة مما ال يجعلها هدفًا لالشتباكاتأمّ  ،القصف والتخريب

وتوجد فيها خدمات آمنة كتوصيل الطالب من البيت إلى المدرسة مما يجعل األهل يطمئنون على 
ما شابه فإدارة المدارس الخاصة  دوام المدارس الخاصة ثابت ومنظم وٕان طرأ قصف أو كما أنّ  ابنهم،

تنتظر حتى ينتهي االشتباك ثم تعاود الدوام أو تقوم بتوصيل كل طالب لبيته بعكس المدارس العامة 
التي يقوم فيها المدير بمجرد حدوث اشتباك بإخراج الطالب من المدرسة دون أن يتحمل أية مسؤولية 

ويه بأن المدارس الخاصة بدأت تستفيد من االنترنت الطلبة ألسرهم، كما البد من التن في تأمين وصول
تفضيل األهالي المدارس الخاصة على  أمورهم، وهذا مايفسر مع الطلبة وأولياء للتواصلوتطبيقاته 

  .العامة

وقد جاءت أزمة" عدم إقامة المعارض في المدرسة بهدف رصد ريعها من قبل المجتمع المحلي 
وقد يعود ، ية من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المديرينلصالح المدرسة" في المرتبة الثان

فمن غير المسموح أن  ،ذلك إلى كون الحكومة تضطلع بالمسؤولية األولى في تمويل التعليم في سورية
تتدخل مؤسسات المجتمع المدني أو األهلي في تمويل التعليم، األمر الذي أدى إلى خلق أزمة في 

  تمويل التعليم.
ومديري المدارس في ، من جانب مديريات التربية ن هناك تقصيراً أ )25(ا يالحظ من الجدول كم

والمدرسين في سبيل دراسة بعض المشكالت التي قد  األهلتنسيق الندوات والمحاضرات التي تجمع 
رسة الحواجز النفسية واالجتماعية بين المد إزالةن تعمل على أ هانأوالتي من ش، يعاني منها الطلبة
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محاضرات  إقامةفي  اً انعدام أو فنالحظ ندرةً  ،أخرىمن جهة  واألسرةوالمدرسة  ،والطلبة من جهة
فيما يتعلق بمشكالتهم السلوكية  األبناءكالمحاضرات التي تعنى بكيفية التعامل مع ، لألمهات

ض المفاهيم حول بع األمهاتالمحاضرات التي تعمل على زيادة الوعي الثقافي لدى  أو ،واالنفعالية
، أو المحاضرات التي التنشئة والمعاملة الوالدية ومدى انعكاساتها على سلوكياتهم أساليبالسلبية في 

أو غيرها من المحاضرات التربوية التي ، تتناول اآلثار السلبية للحرب التي نعيشها على شخصية طلبتنا
إلى بعض الجماعات اإلرهابية، أو  تسهم في معالجة مشكالت الطلبة كتسربهم من المدرسة وانتمائهم

مما  ؛عدم قدرتهم على متابعة تحصيلهم الدراسي بسبب النزوح الداخلي أو الخارجي إلى دول الجوار
والبحث في كيفية تعويض النقص  ،يتسبب في انقطاع الطالب عن مدرسته لفصل دراسي كامل أو أكثر

األمر الذي أدى إلى بروز أزمة"  مدة طويلة.وٕاعادة دمجه في مجتمعه الذي غيب عنه ل ،الحاصل لديه
إغفال دور المحاضرات التربوية في دراسة بعض المشكالت المستعصية لدى الطلبة" في المرتبة الثالثة 

  ق المرتفعة من وجهة نظر المديرين والمدرسين.من حيث درجة التحق
فقد جاءت في المرتبة " حوادث اإلرهاب (انفجار_ قذيفة_ هجوم مسلح....)أّما أزمة "تكرر  

الباحثة أن تلك نتيجة منطقية  رىاألولى من حيث درجة التحقق المرتفعة من وجهة نظر المدرسين وت
نتيجة أعمال العنف التي تشهدها بالدنا من تفجير للسيارات المفخخة أو انهيار القذائف على األماكن 

المدارس مراكز عات المسلحة اتخذت الجماـكما أن  كانت مدرسة أم مسجد أم كنيسة،أسواء  ،كافة
  األمر الذي جعلها عرضة لالشتباكات وأدى إلى تدميرها. ؛إلقامتها وٕايوائها وتمركزها

وقد جاءت أزمة "قلة مشاركة المدرسة في األنشطة والمناسبات االجتماعية التي تحصل في 
وقد  ،وجهة نظر المدرسين المجتمع المحلي" في المرتبة الثالثة من حيث درجة التحقق المرتفعة من

 اجتماعية في ربط الطالب بمجتمعه بوصفها مؤسسة المدرسية ال تقوم بدورها اإلدارة كون إلىيعود ذلك 
مقصرة قد تكون ف ،داخل المجتمع إشعاعنها جعل المدرسة مركز أالتي من ش لألنشطةوعدم تنظيمها ،

المدرسية  االحتفاالت إقامتهافي عدم و  ،معفي حمالت التوعية التي تنطلق من المدرسة باتجاه المجت
وغيرها من األنشطة التي تربط  أسابيع ثقافيةوجود نالحظ عدم التي تشمل المجتمع بمختلف فئاته، كما 

 والنهوضوالعمل على تنميته  ،نها توطيد العالقة بين المدرسة والمجتمعأالمدرسة بالمجتمع والتي من ش
وهذا سبيل لتوفير االطمئنان النفسي للطلبة الذين  ،التي تعصف به األزماتليستطيع تجاوز  بمستواه

  .سيشعرون بصلتهم الوثيقة بمجتمعهم
"عدم تمكن اإلدارة من عقد مجالس أولياء األمور بشكل  هي أزمة تواجداً أما أدنى األزمات  
مديرين، وقد فقد جاءت في المرتبة األولى من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر ال ،مستمر"

يعود ذلك إلى اعتقادهم أن مديري مدارسهم حريصون على عقد تلك المجالس كلما كانت الفرصة 
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اإلدارة قادرة على حل المشكالت دون التعاون مع يعود إلى اعتقاد المدرسين أن  أوسانحة لذلك، 
  .األهالي بحكم الخبرة التربوية، ولوجود أزمات أهم من تلك األزمة

زمة"عدم تقدير المجتمع المحلي لمهنة المدرس" في المرتبة الثانية من وجهة نظر المديرين فيما جاءت أ
وذلك ألن المجتمع المحلي يقدر مهنة التدريس عمومًا والمدرس  ؛من حيث درجة التحقق المنخفضة

واع إعداد جيل ولها دور مكمل لدور األسرة في كونها مهنة شاقة لها أهداف وغايات نبيلة، لخصوصًا 
وهنا البد من اإلشارة إلى التضحيات الكبيرة التي يقدمها  ،متزن تربويًا وتعليمًا وٕانسانيًا وأخالقياً 

المدرسون ويصرون على مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي يعملون في ظل ظروف األزمة 
ٕالى أكثر من و  )2013في عام ( ) شهيدٍ 400( بعد أن وصل عدد الشهداء من المدرسين إلى والسيما

  ).2014 ،اإلخباريةوكالة سانا () حسب إحصائيات وزارة التربية 2014) شهيٍد في عام (600(
من حيث درجة  األخيرة"عدم ثقة األهالي بالدور التربوي للمدرسة " في المرتبة  أزمةوقد جاءت 

في  األمور ياءأولن على أ وذلك دليل ،من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين خفضةالمن التحقق
إنشاء جيل معافى في عقله وبدنه من خالل دمج  التربوي في المدرسة دور أهميةيدركون  األزمةظل 

  .صور متعددة للعالقات االجتماعية الطلبة في مجموعات أوسع وأكثر تنوعًا، مّما يؤدي إلى اكتساب
 المجال الثامن: األزمات المتعلقة بتمويل التعليم:

أفراد عينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي  درجات تقديراآلتي  )26يوضح الجدول (
وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا  ،العام ومدرسيها حول أهم األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي

 ألزماتلدرجات تواجد اًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط الحسابي قالمجال تنازليًا ووف
 ألزماتلدرجات تواجد ا)، فيما بلغ المتوسط الحسابي 3.48دة في هذا المجال عند المديرين(الوار 

  بدرجة متوسطة. المتوسط وكان)، 3.56الواردة في هذا المجال عند المدرسين (
ول األزمات ح والمدرسين المديرين لدرجات تقدير) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 26جدول (ال

  المتعلقة بتمويل التعليم

  المدرسون  المديرون

  العبارات الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  العبارات  م.
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

142  
عدم توفر اإلمكانيات المادية في 
المدرسة (مصروفات_  تجهيزات 

  تدفئة...). -بناء 
4.45 1 132  

لمالية المخصصة قلة الموارد ا
لشراء التقنيات والتجهيزات الحديثة 

  للمكتبة.
4.18 1 

140  
ضعف التمويل الحكومي نتيجة 

  األزمة الحالية في البلد.
4.30 2 131  

قلة الموارد المالية المخصصة 
  لصيانة المبنى المدرسي.

3.93 2 

137  
عدم رصد مبالغ مناسبة إلقامة 
  مشروعات تطويرية في المدرسة.

4.01 3 137  
عدم رصد مبالغ مناسبة إلقامة 
  مشروعات تطويرية في المدرسة.

3.83 3 
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المتعلقة بتمويل التعليم في مدارس  تواجداً أّن األزمات الثالث األكثر  )26( دولويتضح من الج
هي على التوالي أزمة" عدم توافر اإلمكانيات المادية في  من وجهة نظر المديرينالتعليم الثانوي العام 

138  
عدم توافر مقدار مالي مناسب لتعزيز 

  140 4 3.95  الطلبة والمدرسين المتميزين.
ضعف التمويل الحكومي نتيجة 

  األزمة الحالية في البلد.
3.82 4 

131  
قلة الموارد المالية المخصصة 

  رسي.لصيانة المبنى المد
3.94 5 130  

ضعف المراقبة على توزيع الموارد 
  والمخصصات المالية والمادية.

3.77 5 

139  
عدم توافر تمويل كاف يصرف على 
األمور التجميلية للمدرسة (حدائق، 

  أزهار، لوحات، زينة للمناسبات.)
3.84 6 136  

التأخر والروتين في مسألة 
المعامالت المالية بين المدرسة 

  الفرعية والمركزية.واإلدارات 
3.75 6 

141  
  
  
  

خسارة القطاع التربوي للتجهيزات 
  المدرسية نتيجة السرقات والهدم.

3.63 7 139  
عدم توافر تمويل كاف يصرف على 
األمور التجميلية للمدرسة (حدائق، 

  أزهار، لوحات، زينة للمناسبات.)
3.67 7 

136  

التأخر والروتين في مسألة 
ين المدرسة المعامالت المالية ب

  واإلدارات الفرعية والمركزية.
  

3.59 8 136  
خسارة القطاع التربوي للتجهيزات 
  المدرسية نتيجة السرقات والهدم.

3.63 8 

134  
عدم رصد االعتمادات المالية 

الالزمة لتطوير العمل في الصحة 
  المدرسية والخدمات التي تقدمها.

3.53 9 134  
عدم رصد االعتمادات المالية 

زمة لتطوير العمل في الصحة الال 
  المدرسية والخدمات التي تقدمها.

3.48 9 

132  
قلة الموارد المالية المخصصة 

لشراء التقنيات والتجهيزات الحديثة 
  للمكتبة.

3.28 10 138  
عدم توافر مقدار مالي مناسب 

لتعزيز الطلبة والمدرسين 
  المتميزين.

3.46 10 

130  
د ضعف المراقبة على توزيع الموار 
  والمخصصات المالية والمادية.

  
3.27 11 142  

عدم توفر االمكانيات المادية في 
المدرسة (مصروفات_  تجهيزات 

  تدفئة...). -بناء 
3.28 11 

135  
الهدر المالي في مسائل ليست من 

  األولويات.
2.69 12 141  

سوء توزيع الموارد والمخصصات 
  المالية والمادية المتاحة.

3.22 12 

133  

اضطالع مديريات التربية ضعف 
بأعباء الرحالت العلمية والعملية 

للمنهاج في مراحل التعليم المختلفة 
  داخل القطر.

2.24 13 133  

ضعف اضطالع مديريات التربية 
بأعباء الرحالت العلمية والعملية 

للمنهاج في مراحل التعليم المختلفة 
  داخل القطر.

3.07 13 

129.  
صات سوء توزيع الموارد والمخص

  المالية والمادية المتاحة.
2.06 14 135  

الهدر المالي في مسائل ليست من 
  األولويات.

  
2.71 14 

لدرجات والوزن النسبي المتوسط الحسابي 
  المتعلقة بالتمويلاألزمات  تقدير

3.48  
والوزن النسبي المتوسط الحسابي 

المتعلقة األزمات  لدرجات تقدير
  بالتمويل

3.56   
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ف تلتها أزمة" ضع ،)4.45( تدفئة...)." بمتوسط حسابي بلغ - تجهيزات بناء  المدرسة (مصروفات_
جاءت أزمة" عدم  ثمّ  ،)4.30( التمويل الحكومي نتيجة األزمة الحالية في البلد" بمتوسط حسابي بلغ

فيما كانت  ،)4.01( رصد مبالغ مناسبة إلقامة مشروعات تطويرية في المدرسة" بمتوسط حسابي بلغ
لرحالت العلمية هي على التوالي أزمة" ضعف اضطالع مديريات التربية بأعباء ا تواجداً أقل األزمات 

جاءت  ثمّ  ،)2.24( والعملية للمنهاج في مراحل التعليم المختلفة داخل القطر" بمتوسط حسابي بلغ
التي ) 2.06( أزمة" سوء توزيع الموارد والمخصصات المالية والمادية المتاحة" بمتوسط حسابي بلغ

  جاءت في المرتبة األخيرة من حيث درجة التحقق المنخفضة.
في مدارس  تواجداً أّن أكثر األزمات المتعلقة بتمويل التعليم أيضًا  )26( لجدولويتضح من ا
قلة الموارد المالية المخصصة هي على التوالي أزمة"  من وجهة نظر المدرسينالتعليم الثانوي العام 

ارد ها أزمة" قلة المو تتل، )4.18( ." بمتوسط حسابي بلغلشراء التقنيات والتجهيزات الحديثة للمكتبة
وفي المرتبة الثالثة جاءت  ،)3.93( المالية المخصصة لصيانة المبنى المدرسي" بمتوسط حسابي بلغ

 ،)3.83( أزمة " عدم رصد مبالغ مناسبة إلقامة مشروعات تطويرية في المدرسة" بمتوسط حسابي بلغ
صات المالية والمادية هي على التوالي أزمة" سوء توزيع الموارد والمخص تواجداً فيما كانت أقل األزمات 

ثم أزمة" ضعف اضطالع مديريات التربية بأعباء الرحالت ، )3.22( المتاحة." بمتوسط حسابي بلغ
والتي  ،)3.07( العلمية والعملية للمنهاج في مراحل التعليم المختلفة داخل القطر" بمتوسط حسابي بلغ

المرتبة الثالثة جاءت أزمة" الهدر المالي  ، وفيتواجداً جاءت في المرتبة الثانية من حيث أقل األزمات 
  .)2.71( بمتوسط حسابي بلغ في مسائل ليست من األولويات"

من وجهة نظر المديرين  تواجداً األزمات الثالث األكثر  أنّ  يتبين )26( وبالنظر إلى الجدول
 -ات بناء تجهيز  روفات_فر اإلمكانيات المادية في المدرسة (مصا"عدم تو  كانت على التولي أزمة

تلتها أزمة" ضعف التمويل الحكومي نتيجة األزمة الحالية في البلد" وأزمة " عدم رصد مبالغ  تدفئة...)"،
من وجهة نظر  تواجداً مناسبة إلقامة مشروعات تطويرية في المدرسة. فيما كانت األزمات األكثر 

اء التقنيات والتجهيزات الحديثة "أزمة" قلة الموارد المالية المخصصة لشر  المدرسين هي على التوالي
قلة الموارد المالية المخصصة لصيانة المبنى المدرسي" وأزمة" عدم رصد مبالغ  تلتها أزمة" ،للمكتبة"

وقد يعود بروز تلك األزمات من وجهة نظر الباحثة  ،مناسبة إلقامة مشروعات تطويرية في المدرسة"
إلى  2010مليار ليرة سورية في  )35.4(األزمة من  إلى انخفاض اإلنفاق على تمويل التعليم في ظل

 2012في عام  مليار ليرة سورية )19.5(ٕالى و  ،2011مليار ليرة سورية في عام  )26(
هذا  يرجعوقد  ).www.planning.gov.sy( 2014) في العام 14.5( وٕالى )2013،54نصر،(

  ن االقتصاد السوري تكبد خسائر اقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي.االنخفاض إلى أ
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الي في مسائل كانت أزمة "الهدر الم تواجداً أقل األزمات  أنّ  ) السابق26(لويتضح من الجدو 
ق المنخفضة من وجهة نظر جاءت في المرتبة األولى من حيث درجة التحق إذ ليست من األولويات"،

الثالثة واألخيرة من وجهة نظر المدرسين، كما جاءت أزمة" سوء توزيع الموارد  وفي المرتبة ،المديرين
والمخصصات المالية والمادية المتاحة" في المرتبة األخيرة من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة 

وقد يعود  ،والمرتبة األولى من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة نظر المدرسين ،نظر المديرين
العتقاد مديري المدارس ومدّرسيها أن مديري المدارس يقومون بدورهم في توزيع المخصصات  ذلك

، ويات في ضوء الحاجات ومن دون هدروتحديد األول ،وٕاعداد الموازنة المدرسية ،المالية بشكل مناسب
في مراحل ويتبين أن أزمة "ضعف اضطالع مديريات التربية بأعباء الرحالت العلمية والعملية للمنهاج 

التعليم المختلفة داخل القطر" جاءت في المرتبة الثانية من حيث درجة التحقق المنخفضة من وجهة 
مديري المدارس ومدّرسيها يدركون أنه من الصعوبة  وقد يعود ذلك إلى أنّ  ،نظر المديرين والمدرسين

  الوقت.هذا بمكان إقامة تلك الرحالت في 
  ثاني ومناقشتها: نتائج اإلجابة عن السؤال ال -2

ما دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات  جاء نص السؤال الثاني كما يلي:
، وبعد حدوثها من وجهة نظرهم ومن وجهة وفي أثنائها، حدوثها القطر في إدارة األزمات قبل

  نظر المدرسين؟
ر في إدارة األزمات على لتعّرف دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القط
أفراد عينة  لدرجات تقديرمستوى كل مجال من مجاالت الدراسة، وعلى مستوى االستبانة كّلها وفقًا 

الدراسة من مديري هذه المدارس ومدرسيها، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 
  ) نتائج االختبار العام.27واألوزان النسبية ويظهر الجدول (

مديري المدارس الثانوية في إدارة  لدرجات تقدير دور) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 27جدول (
   األزمات من وجهة نظر مديري المدارس

  محاور االستبانة م.
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوزن
  النسبي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  درجة
  الممارسة

 متوسطة 2 %61 1.17 3.05 لمحور األول: إدارة األزمات قبل حدوثها.ا 1
 متوسطة  1 %70 1.37  3.49 المحور الثاني: إدارة األزمات في أثناء حدوثها. 2
 متوسطة 3 53% 1.16 2.63  المحور الثالث: إدارة األزمات بعد حدوثها. 3

  سطةمتو  %61 1.23  3.06  الوزن النسبي للمحاور ككلو المتوسط الحسابي 
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مديري المدارس الثانوية في إدارة  لدرجات تقدير دور) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 28جدول (
  المدارس مدرسياألزمات من وجهة نظر 

  محاور االستبانة  م.
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوزن
  النسبي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  درجة
  رسةالمما

 منخفضة 2 %42 1.13 2.12 المحور األول: إدارة األزمات قبل حدوثها. 1
 منخفضة  1 %41 1.12 2.03 المحور الثاني: إدارة األزمات في أثناء حدوثها. 2
 منخفضة 3 %37 0.98 1.86 المحور الثالث: إدارة األزمات بعد حدوثها. 3

  منخفضة %40 1.08  2  الوزن النسبي للمحاور ككلو  المتوسط الحسابي

في  اً كان منخفض مديري مدارس التعليم الثانوي العامدور  أنّ  )28) و(27يتبين من الجدولين (
عمومًا (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعد حدوثها) ، كما يتبين أّن  في إدارة األزمات ات القطرمحافظ

م دورهم في أثناء األزمة، تلتها أكثر درجة ممارسة كانت لممارسة مديري مدارس التعليم الثانوي العا
قبل حدوثها، ومن ثم درجة ممارسة دورهم في إدارة األزمة بعد  درجة ممارسة دورهم في إدارة األزمة

) التي بّينت أّن أكثر درجة ممارسة لمهام إدارة 2012( حدوثها وهذه النتيجة تختلف مع دراسة غنام
األزمات، ويليها درجة ممارسة مهام بعد حدوث  األزمات ممارسًة التخطيط واالستعداد قبل حدوث

 كما تختلف مع دراسة الزلفي ومن ثم درجة ممارسة المواجهة في أثناء حدوث األزمات، ،األزمات
) التي بينت أّن دور مديري مدارس التعليم العام الحكومي واألهلي بمدينة الطائف في التعامل 2011(

حدوثها كان  وبعد ،بدرجة عاليةكان أثناء حدوثها  وفيوسطة، مع األزمة قبل حدوثها كان بدرجة مت
) التي بينت أّن مديري المدارس الثانوية 2006( وتختلف أيضًا مع دراسة حمدونة بدرجة عالية.

في محافظة غزة يمارسون مهارة إدارة األزمات بشكل كبير وفعال، وأّن مديري المدارس لديهم  الحكومية
ارسات اإلدارية لمهارة إدارة األزمات داخل مدارسهم مما يدل على االهتمام تباع الممالاالستعداد 

دور مديري مدارس وفيما يأتي اإلجابات التفصيلية ل .تجاه الجميع موالرغبة والشعور العميق بمسؤولياته
عند كل محور من المحاور المدروسة من  في إدارة األزمات ات القطرالتعليم الثانوي العام في محافظ
  المدرسين. وجهة نظرهم ومن وجهة نظر

 ـ المجال األول: دور المديرين في إدارة األزمات قبل حدوثها:
أفراد عينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي العام  درجات تقدير) 29يوضح الجدول (

قبل حدوثها، وقد ومدّرسيها حول آرائهم في دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات 
ًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط قرتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال تنازليًا وف

)، فيما بلغ المتوسط الحسابي لدرجة 3.05الحسابي لدرجة ممارستهم ذلك الدور من وجهة نظرهم (
إياه بدرجة متوسطة عند )، وكانت ممارستهم 2.12ممارستهم ذلك الدور من وجهة نظر المدرسين (
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)التي 2004، دراسة (قطيط وهذه النتيجة تختلف مع ،المدرسين من وجهة نظرومنخفضة  ،المديرين
  بينت أن هناك اهتمامًا متزايدًا باالستعداد الجيد لمواجهة األزمات.

مديري المدارس الثانوية في إدارة  ورلدرجات تقدير دالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  )29( جدولال
  والمدرسين األزمات قبل حدوثها من وجهة نظر المديرين

  المدرسون  المديرون

الر
 قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

الر
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

9 
أعمل على نشر ثقافة التعاون بين 

  المدرسين والطلبة.
4.42 1 9 

يعمل المدير على نشر ثقافة التعاون 
  بين المدرسين والطلبة.

3.59 1 

11 
أكون على اتصال دائم ومباشر مع 
الجهات المساندة إليجاد الحلول 
  المناسبة لألزمة بشكل سريع.

4.23 2 11 
يكون المدير على اتصال دائم 

ومباشر مع الجهات المساندة إليجاد 
 بشكل سريع.الحلول المناسبة لألزمة 

3.43 2 

10 
أشجع إقامة عالقات ودية بين 

  المدرسين والطلبة.
4.09 3 10 

يشجع المدير إقامة عالقات ودية بين 
  المدرسين والطلبة.

3.19 3 

3 
أعمل على الوقاية من األزمات قبل 

  حدوثها.
3.74 4 8 

يتعاون المدير مع المجتمع المحلي 
في إيجاد الحلول المناسبة في حال 

  األزمات. وقوع
2.28 4 

1 
أعمل على التنبؤ بالمشكالت وبناء 

  حل مسبق لها.
3.73 5 3 

يعمل المدير على الوقاية من األزمات 
  قبل حدوثها.

2.09 5 

8 
أتعاون مع المجتمع المحلي في 
إيجاد الحلول المناسبة في حال 

  وقوع األزمات.
3.73 6 1 

يبني المدير قاعـدة معلومات وبيانات 
لمدرسة ويوثقها لديه في جيـدة عن ا

  الحاسوب.
1.99 6 

14 
أستفيد من التجارب والخبرات 
  السابقة في إدارة األزمات .

3.58 7 5 
يخصص المدير موازنة جانبية لحالة 

  األزمات المفاجئة.
1.99 6 

5 
أخصص موازنة جانبية لحالة 

  األزمات المفاجئة.
3.49 8 4 

يعمل المدير على التنبؤ بالمشكالت 
  حل مسبق لها. وبناء

1.96 7 

6 

ُأعد ملفات عن األزمات التي حدثت 
بالمدرسة في الماضي توضح كيف 

تم التعامل معها وجوانب القوة 
 والضعف في إدارتها.

2.68 9 6 

يعد المدير ملفات عن األزمات التي 
حدثت بالمدرسة في الماضي توضح 
كيف تم التعامل معها وجوانب القوة 

 والضعف في إدارتها.

1.71 8 

2 
أضع استمارات تتضمن جميع أنواع 
المعلومات عن المدرسة ومـشكالتها 

 ومخاطرها.
2.28 10 12 

يقترح المدير برنامج تدريبي ألفراد 
  المدرسة لمواجهة األزمات.

3.59 1 

1 
أبني قاعـدة معلومـات وبيانات جيـدة 

عن المدرسة وأوثقها لدي في 
1.92 11 2 

ارات تتضمن جميع يضع المدير استم
أنواع المعلومات عن المدرسة 

1.53 10 
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 ومـشكالتها ومخاطرها.  الحاسوب.

12 
أقترح برنامجًا تدريبيًا ألفراد المدرسة 

 لمواجهة األزمات.
1.84 12 13 

يعمل المدير تجربة لكل سيناريو 
 متوقع لحدوث األزمة.

1.49 11 

13 
أعمل تجربة لكل سيناريو متوقع 

 لحدوث األزمة.
1.51 13 14 

يستفيد المدير من التجارب والخبرات 
  السابقة في إدارة األزمات .

1.46 12 

7 
ُأعد فريقا لمواجهة األزمات من 
األعضاء ذوي الخبرة والمهارة في 

  معالجة األزمات.
1.47 14 7 

يعد المدير فريقًا لمواجهة األزمات 
من األعضاء ذوي الخبرة والمهارة في 

  معالجة األزمات.
1.35 13 

لمتوسط الحسابي والوزن النسبي إلدارة ا
  األزمات قبل حدوثها

3.05   
المتوسط الحسابي والوزن النسبي إلدارة 

  األزمات قبل حدوثها
2.12    

أّن أعلى الدرجات لتقدير المديرين لدورهم في إدارة األزمات قبل ) 29( يتضح من الجدول
تعاون بين المدرسين والطلبة" بمتوسط حسابي "أعمل على نشر ثقافة ال حدوثها هي على التوالي لعبارة

" أكون على اتصال دائم لعبارة ثم ،المرتبة األولى في درجة الممارسةأخذت حيث  ،)4.42( بلغ
بمتوسط  في المرتبة الثانية ومباشر مع الجهات المساندة إليجاد الحلول المناسبة لألزمة بشكل سريع"

ة عالقات ودية بين المدرسين والطلبة" بمتوسط حسابي بلغ ثم عبارة "أشجع إقام ،)4.23حسابي بلغ (
في هذا  الدرجات لتقديرهمفيما كانت أدنى  ،) في المرتبة الثالثة من حيث درجة الممارسة4.09(

جاءت في  إذ ألفراد المدرسة لمواجهة األزمات" اً تدريبي اً "أقترح برنامج المجال هي على التوالي: عبارة
أما في المرتبة الثانية  ،)1.84بلغ ( ييث انخفاض درجة الممارسة بمتوسط حسابالمرتبة األولى من ح

بلغ  جاءت عبارة" أعمل تجربة لكل سيناريو متوقع لحدوث األزمة" بمتوسط حسابيفوقبل األخيرة 
عبارة" ُأعد فريقًا لمواجهة األزمات من األعضاء ذوي الخبرة والمهارة في  حصلت وأخيراً ، )1.51(

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  .)1.47قل درجة منخفضة بمتوسط حسابي بلغ (على أ ألزمات"معالجة ا
من أهم أسباب وقوع األزمات اإلدارية في المدارس الثانوية بمنطقة  ) التي بينت أنّ 2007الغامدي (

ارس لتبادل ثّم تدني االتصاالت المتبادلة بين المد ،عسير ضعف البرامج التأهيلية قبل الخدمة للمعلمات
 معوقات أبرز التي بينت أنّ  )2010كما تتفق مع دراسة السناني ( الخبرات فيما يتعلق بإدارة األزمات،

  األزمات. إدارة في الكلية تـساعد إدارة التي التدريبية البرامج قلة األزمات إدارة
إدارة  أّن أعلى الدرجات لتقدير المدرسين دور المديرين في )29( كما يتضح من الجدول

عبارة "يعمل المدير على نشر ثقافة التعاون بين المدرسين لهي على التوالي  األزمات قبل حدوثها
 المرتفعة، درجة الممارسة من حيثالمرتبة األولى  إذ جاءت في) 3.59والطلبة." بمتوسط حسابي بلغ (

اد الحلول المناسبة لألزمة " يكون المدير على اتصال دائم ومباشر مع الجهات المساندة إليج لعبارة ثم
عبارة "يشجع  جاءت ثم ،)3.43بلغ ( بمتوسط حسابي في المرتبة الثانيةإذ جاءت  بشكل سريع."

في المرتبة الثالثة،  ،)3.19بلغ ( المدير إقامة عالقات ودية بين المدرسين والطلبة." بمتوسط حسابي
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"يعمل المدير تجربة لكل التوالي: عبارة هذا المجال هي على في  الدرجات لتقديرهمفيما كانت أدنى 
بمتوسط حسابي  درجة الممارسةجاءت في المرتبة األولى من حيث  إذسيناريو متوقع لحدوث األزمة."

جاءت عبارة" يستفيد المدير من التجارب والخبرات السابقة في فا في المرتبة الثانية أمّ  ،)1.49( بلغ
"يعد المدير فريقًا لمواجهة األزمات  عبارة جاءت وأخيراً ، )1.46إدارة األزمات." بمتوسط حسابي بلغ (

قل درجة منخفضة في المرتبة الثالثة وبأ من األعضاء ذوي الخبرة والمهارة في معالجة األزمات."
  .)1.35بمتوسط حسابي بلغ (

عبارة "أعمل على نشر ثقافة التعاون بين المدرسين والطلبة"  أنّ  )29( ويتضح من الجدول 
وفي الجهة  ،من وجهة نظر المديرين المرتفعة لت على المرتبة األولى من حيث درجة الممارسةحص

"يعمل المدير على نشر ثقافة التعاون بين المدرسين والطلبة" على المرتبة األولى  المقابلة حصلت عبارة
 فيلطلبة" من وجهة نظر المدرسين، كما جاءت عبارة" أشجع إقامة عالقات ودية بين المدرسين وا

وفي الجهة المقابلة حصلت  ،من وجهة نظر المديرين المرتفعة المرتبة الثالثة من حيث درجة الممارسة
المرتبة الثالثة أيضًا من وجهة نظر  فيوالطلبة" عبارة" يشجع المدير إقامة عالقات ودية بين المدرسين 

مع  عالقات إنسانية المدارس إنشاءعلى محاولة مديري  - وجهة نظر الباحثة- وهذا يدل من  ،المدرسين
كما تعتقد  مهمًة للتحفيز المعنوي الالزم والضروري للعمل،و  المدرسين والتي تعد أساَس العمل والبذل

يدركون دور العالقات الطيبة مع المدرسين في منع وجود أي  بدؤواباحثة أن مديري المدارس قد ال
وتعاون الجميع أمام  ،وبما يضمن تضافر الجهود ،مدرسةأزمات من قبلهم بخصوص عالقتهم باإلدارة ال

ذكر على أعلى درجة ال نالباحثة حصول البندين السابقي تعزوو والعمل بروح الفريق، ،أي طارئ 
يدرك دوره  بدأ أن مدير المدرسةومدّرسيها  ،كل من مديري مدارس التعليم الثانويممارسة إلى اعتقاد 

 ،المشرف والمقيم والقائد إلدارة األزمات التي قد تطرأ على مدرستهفي ضرورة قيامه بدور المحفز و 
من  اً جو  إيجادعلى إنشاء عالقات اجتماعية بناءة وٕايجابية بين المدرسين والطلبة،  ومحاولته العمل

أكون على اتصال دائم ومباشر مع الجهات المساندة  وهذا ما يبرر حصول عبارة" ؛التعاون بينهم
" على المرتبة الثانية من حيث درجة الممارسة المرتفعة من لمناسبة لألزمة بشكل سريعإليجاد الحلول ا

اتصال دائم ومباشر مع الجهات وجهة نظر المديرين، وفي المقابل حصول عبارة" يكون المدير على 
  " في المرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين.المساندة إليجاد الحلول المناسبة لألزمة بشكل سريع

ألفراد المدرسة لمواجهة  اً تدريبي اً "أقترح برنامجأن العبارات  )29( كما يالحظ من الجدول
لمواجهة األزمات  "ُأعد فريقاً وعبارة  "أعمل تجربة لكل سيناريو متوقع لحدوث األزمة"،وعبارة  األزمات"،

ث األخيرة من حيث على المراتب الثالحصلت  ؛من األعضاء ذوي الخبرة والمهارة في معالجة األزمات"
"يعمل المدير تجربة حصلت في المقابل عبارةكما  ،درجة الممارسة المنخفضة من وجهة نظر المديرين

"يستفيد المدير من التجارب والخبرات السابقة في إدارة وعبارة  لكل سيناريو متوقع لحدوث األزمة"،
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ألعضاء ذوي الخبرة والمهارة في معالجة لمواجهة األزمات من ا اً فريقيعّد المدير "وعبارة  األزمات"،
، على المراتب الثالث األخيرة من حيث درجة الممارسة المنخفضة من وجهة نظر المدرسين األزمات."

الرجوع إلى الخطط  درجة ه تنخفض لدى مديري المدارسنّ وبالنظر إلى البنود السابقة الذكر يتبّين أ
وهذا قد يعود إدارتها. دة من الخبرات والتجارب السابقة في لمواجهة األزمة واالستفا الموضوعة مسبقاً 

 ون مع الموقف أوالً لباإلضافة إلى أنهم يتعام ،في التنمية الذاتية لديهم ،لتدريب وقصورفي ا لضعف
  .سيناريو متوقع لحدوثها كلدون تجربة من زمات المتوقعة ألبأول دون التخطيط المستقبلي ل
 ين في إدارة األزمات في أثناء حدوثها:المجال الثاني: دور المدير 

 التعليم الثانوي العاممديري مدارس أفراد عينة الدراسة من  درجات تقدير) 30يوضح الجدول (
، حدوثها في أثناء في دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزماتآرائهم حول ومدّرسيها 

ال تنازليًا ووقفًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المج
)، فيما بلغ المتوسط الحسابي لدرجة 3.49( الحسابي لدرجة ممارستهم ذلك الدور من وجهة نظرهم

متوسطة عند بدرجة  كانت ممارستهم إياهوقد )، 2.03ممارستهم ذلك الدور من وجهة نظر المدرسين (
  ند المدرسين.المديرين وبدرجة منخفضة ع

مديري المدارس الثانوية في إدارة  لدرجات تقدير دور) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 30جدول (
  والمدرسين حدوثها من وجهة نظر المديريناألزمات في أثناء 

  المدرسون  المديرون

الر
 قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

رال
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

1 
أحدد األطراف الذين يسهمون في 

  مواجهة األزمة.
4.11 1 19 

يحدد المدير األطراف الذين يسهمون 
  في مواجهة األزمة.

2.84 1 

 23 2 4.10  أحدد األزمة وأعّرفها. 16
يعمل المدير على تجاوز الروتين في 

  الوقت المناسب.
2.60 2 

23 
أعمل على تجاوز الروتين في 

  الوقت المناسب.
4.08 3 17 

يحدد المدير أسباب األزمة للعمل 
  على معالجتها.

2.47 3 

35 
ُأحدد العائد المتوقع من القرار 

  المتخذ لمواجهة األزمة.
4.07 4 25 

يحدد المدير مستوى المواجهة 
  المطلوبة لألزمة.

2.41 4 

17 
أحدد أسباب األزمة للعمل على 

  معالجتها.
4.05 5 26 

يحدد المدير درجة استعداد المدرسة 
  لها.

2.32 5 

20 
أحدد األطراف الذين يسهمون في 

  حدة األزمة .
4.05 5 24 

يقّدر المدير المستلزمات البشرية 
  والمادية الالزمة لمواجهة األزمة.

2.27 6 

36  
 

أرجع إلى نتائج األزمات السابقة 
  التي حدثت في المدرسة.

 7 2.26  يحدد المدير األزمة ويعّرفها. 16 5 4.05

 8 2.20  يحدد المدير درجة خطورة األزمة. 22 6 4.03  أحدد درجة خطورة األزمة. 22
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34 
ُأحدد التكلفة المترتبة على القرار 

  المتخذ لمواجهة األزمة.
4.03 6 27 

يحدد المدير درجة توقعها إن كانت 
  متوقعة أو غير متوقعة.

2.20 8 

18 
ل على تعبئة الموارد البشرية أعم

جميعها للتغلب على األزمة  بشكل 
  آمن.

4.01 7 18 
يعمل المدير على تعبئة الموارد 

البشرية والمادية جميعها للتغلب على 
  األزمة بشكل آمن.

2.19 9 

37 
أعرض القرار المتخذ لمواجهة 

األزمة على المدرسين لالستفادة 
  من آرائهم واقتراحاتهم.

4.00 8 35 
يحدد المدير العائد المتوقع من القرار 

  المتخذ لمواجهة األزمة.
2.18 10 

 20 9 3.99  أحدد طبيعة األزمة ونوعها. 21
يحدد المدير األطراف الذين يسهمون 

  في حدة األزمة.
2.13 11 

38 
ُأرتب األولويات التي يجب تنفيذها 

  في أثناء األزمة.
3.96 10 28 

ئل يحدد المدير عددًا من البدا
  لمواجهة األزمة.

1.92 12 

25 
ُأحدد مستوى المواجهة المطلوبة 

  لألزمة.
3.89 11 34 

يحدد المدير التكلفة المترتبة على 
  القرار المتخذ لمواجهة األزمة.

1.92 12 

24 
أقّدر المستلزمات البشرية والمادية 

  الالزمة لمواجهة األزمة.
 13 1.89  يحدد المدير طبيعة األزمة ونوعها. 21 12 3.84

 38 12 3.84  ُأحدد درجة استعداد المدرسة لها. 26
يرتب المدير األولويات التي يجب 

  تنفيذها في أثناء األزمة.
1.89 13 

28 
ُأحدد عددًا من البدائل لمواجهة 

  األزمة.
3.81 13 29 

يعمل المدير على دراسة وتحليل 
  البدائل المتاحة للتعامل مع األزمة.

1.88 14 

27 
درجة توقعها إن كانت متوقعة ُأحدد 

  أو غير متوقعة.
3.54 14 36 

يرجع المدير إلى نتائج األزمات 
  السابقة التي حدثت في المدرسة.

1.86 15 

40 
ُأحدد المتغيرات المتوقع حدوثها 

  أثناء تصاعد األزمة.
3.41 15 39 

يضع المدير برنامجًا زمنيًا محددًا 
  للتعامل مع األزمة.

1.80 16 

39 
برنامجًا زمنيًا محددًا للتعامل أضع 

  مع األزمة.
2.85 16 15 

يعقد المدير اجتماعًا فوريًا مع فريق 
  إدارة األزمات.

1.73 17 

15 
أعقد اجتماعًا فوريًا مع فريق إدارة 

  األزمات.
2.80 17 40 

توقع يحدد المدير المتغيرات الم
  حدوثها أثناء تصاعد األزمة.

1.70 18 

29 
تحليل البدائل أعمل على دراسة و 

  المتاحة للتعامل مع األزمة.
2.64 18 32 

يتحمل المدير المسؤولية الكاملة 
  التخاذ القرار في وقت األزمة.

1.66 19 

32 
أتحمل المسؤولية الكاملة التخاذ 

  القرار في وقت األزمة.
2.22 19 37 

يعرض المدير القرار المتخذ لمواجهة 
األزمة على المدرسين لالستفادة من 

  رائهم واقتراحاتهم.آ
1.66 19 

31 
ُأعد البديل المناسب بما يتوافق مع 

  حجم األزمة.
2.16 20 33 

يستعين المدير بالبرامج اإلحصائية 
في الحاسب اآللي  لتحديد درجة 
  االحتماالت المتوقعة لقرار األزمة.

1.57 20 

30 
أجري التجارب على البدائل 
  المقترحة لمعالجة األزمة.

1.63 21 31 
يعد المدير البديل المناسب بما 

  يتوافق مع حجم االزمة
1.57 20 

 21 1.53يجري المدير التجارب على البدائل   30 22 1.62أستعين بالبرامج اإلحصائية في  33
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الحاسب اآللي  لتحديد درجة 
  االحتماالت المتوقعة لقرار األزمة.

  المقترحة لمعالجة األزمة.

دارة إل النسبيالمتوسط الحسابي والوزن 
  األزمات في أثناء حدوثها

3.49   
 المتوسط الحسابي والوزن النسبي

  دارة األزمات في أثناء حدوثهاإل
2.03    

  في أّن أعلى الدرجات لتقدير المديرين لدورهم في إدارة األزمات  )30يتضح من الجدول (
ي مواجهة األزمة." بمتوسط أحدد األطراف الذين يسهمون ف" حدوثها هي على التوالي لعبارة أثناء

بارة" أحدد لع ثم إذ جاءت في المرتبة األولى من حيث درجة الممارسة المرتفعة ،)4.11حسابي بلغ(
عبارة " أعمل جاءت  ثم ،)4.10بلغ ( بمتوسط حسابي في المرتبة الثانيةإذ جاءت  فها."األزمة وأعرّ 

، وهذه )4.08بلغ ( بمتوسط حسابي الثةفي المرتبة الث ."على تجاوز الروتين في الوقت المناسب
) التي أكدت ضرورة أن Macneil and Topping , 2007( النتيجة تتفق مع دراسة ماكنيل وتوبنغ

في هذا  الدرجات لتقديرهمفيما كانت أدنى . والجمود البيروقراطية عن المدارس في األزمات إدارة تبتعد
 جاءت في  التي ل المناسب بما يتوافق مع حجم األزمة."البدي المجال هي على التوالي: عبارة "ُأعد

عبارة" ثّم جاءت  ،)2.16المرتبة األولى من حيث انخفاض درجة الممارسة بمتوسط حسابي بلغ (
يبلغ  بمتوسط حساب في المرتبة الثانية أجري التجارب على البدائل المقترحة لمعالجة األزمة."

بالبرامج اإلحصائية في الحاسب اآللي لتحديد درجة االحتماالت عبارة" أستعين  جاءت وأخيراً  ،)1.63(
  .)1.62بلغ ( منخفضة بمتوسط حسابيممارسة قل درجة بأ المتوقعة لقرار األزمة."

أّن أعلى الدرجات لتقدير المدرسين دور المديرين في إدارة  )30( كما يتضح من الجدول
الذين يسهمون في مواجهة  األطراف المدير ديحد" عبارة لهي على التوالي  األزمات قبل حدوثها

 المرتفعة، درجة الممارسة من حيثالمرتبة األولى  إذ جاءت في ،)2.84( " بمتوسط حسابي بلغاألزمة.
بمتوسط  إذ جاءت في المرتبة الثانية"تجاوز الروتين في الوقت المناسب.على يعمل المدير " لعبارة ثمّ 

في المرتبة " أسباب األزمة للعمل على معالجتها. المدير يحددة " عبار  جاءت ثم ) ،2.60بلغ ( حسابي
الدرجات فيما كانت أدنى ، )2.47بمتوسط حسابي بلغ (الثالثة من حيث درجة الممارسة المرتفعة 

 بالبرامج اإلحصائية في الحاسب اآللي المدير يستعينعبارة"  في هذا المجال هي على التوالي لتقديرهم
ولى من حيث انخفاض درجة جاءت في المرتبة األ إذ" حتماالت المتوقعة لقرار األزمة.لتحديد درجة اال

يعد المدير البديل المناسب بما يتوافق مع " عبارة ثّم جاءت ،)1.57الممارسة بمتوسط حسابي بلغ (
 التجارب على البدائل يجري المدير" عبارة حصلت وأخيراً ، )1.57." بمتوسط حسابي بلغ (حجم األزمة

  .)1.53قل درجة منخفضة بمتوسط حسابي بلغ (على أ " المقترحة لمعالجة األزمة.
جاءت " " أحدد األطراف الذين يسهمون في مواجهة األزمةأّن عبارة )30( ويتضح من الجدول

عبارة  حصلتوبالمقابل  ،المرتفعة من وجهة نظر المديرين ة الممارسةالمرتبة األولى من حيث درج في
ر األطراف الذين يسهمون في مواجهة األزمة." على المرتبة األولى من وجهة نظر "يحدد المدي
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وعبارة"  ،في المرتبة الثانية من وجهة نظر المديرين" أحدد األزمة وأعّرفها" ثّم جاءت عبارة ،المدرسين
ثّم  المرتبة الثالثة من وجهة نظر المدرسين، في أسباب األزمة للعمل على معالجتها." المدير يحدد

في الثالثة من وجهة نظر المديرين، وفي  المناسب." " أعمل على تجاوز الروتين في الوقتجاءت عبارة
" على المرتبة الثانية من على تجاوز الروتين في الوقت المناسبالمقابل حصلت عبارة" يعمل المدير 

ل من المديرين من وجهة نظر ك على هذه النتيجةحصول الالباحثة وجهة نظر المدرسين، وتفسر 
الكفايات  لمديري المدارستتوافر  ومدرسيها يعتقدون أنه مديري المدارس والمدرسين إلى أّن أغلب

من خالل قدرتهم على تحديد  المدرسةفي  المشكالت والمواقف التي قد تظهر لدرجات تقديرالالزمة 
ق في اإلجراءات العالجية واألطراف الذين قد يسهمون في حلها حتى يمكنهم االنطال ،أسباب األزمة

يحاولون التقليل من الخسائر المادية والمعنوية  إلدارتها، ويعتقدون أّنهمووضع الحلول المناسبة 
األسلوب العلمي  اعتمادأو إدارتها من خالل  ،عالجهاالمواءمة بين حجم األزمة ومتطلبات يحققون و 

  .ألزمة والتخفيف من آثارهافي التخطيط والمتابعة واالبتعاد عن الروتين لمواجهة ا
 " ُأعد البديل المناسب بما يتوافق مع حجم األزمة"ةحصول عبار  )30من الجدول ( كما يتبين

على المرتبة األولى من حيث درجة الممارسة المنخفضة من وجهة نظر المديرين وفي المقابل حصول 
من وجهة نظر  الثانيةالمرتبة  على عبارة "يعد المدير البديل المناسب بما يتوافق مع حجم األزمة"

على المرتبة الثانية  حصول عبارة" أجري التجارب على البدائل المقترحة لمعالجة األزمة"، و المدرسين
عبارة" يجري المدير حصول في المقابل و  ،من حيث درجة الممارسة المنخفضة من وجهة نظر المديرين

وحصول  ،ة" على المرتبة الثالثة من وجهة نظر المدرسينالتجارب على البدائل المقترحة لمعالجة األزم
لتحديد درجة االحتماالت المتوقعة لقرار األزمة"  عبارة" أستعين بالبرامج اإلحصائية في الحاسب اآللي

 حصولوبالمقابل  ،من وجهة نظر المديرين الممارسة المنخفضةمن حيث درجة  األخيرةعلى المرتبة 
لتحديد درجة االحتماالت المتوقعة لقرار  لبرامج اإلحصائية في الحاسب اآلليعبارة" يستعين المدير با

نه تنخفض وبالنظر إلى البنود السابقة يتبين أ .تبة األولى من وجهة نظر المدرسيناألزمة" على المر 
ثارها وكذلك آلدى مديري المدارس عملية استخدام التقنيات الحديثة في مواجهة األزمة والتخفيف من 

وهذا قد يعود إلى ضعف التخطيط  ،أو التقليل من حدوثهاها ع اإلجراءات الوقائية لمنع حدوثوض
قد يكون السبب عدم و  ،نقص التدريب لدى مديري المدارسأو قد يعود ل ،االستراتيجي لمواجهة األزمات

 قاة على عاتقهم،معرفة المديرين بعلم إدارة األزمات، وكثرة األعمال الكتابية واألعباء الروتينية المل
األمر الذي يحول دون إعطائهم صياغة السيناريوهات األهمية الكافية والتي هي بحاجة إلى تأهيل 

فر في مديريات التربية، ويتم في أغلب األحيان إدارة األزمات ايتو  ذاك التدريب الذي ال ،وتدريب مسبق
  باالعتماد على االجتهادات الشخصية.
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 يرين في إدارة األزمات بعد حدوثها:المجال الثالث: دور المد
حول  ومدّرسيها التعليم الثانوي العاممديري مدارس  درجات تقدير اآلتي )31يوضح الجدول (

، وقد رتبت العبارات حدوثها بعد في دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزماتآرائهم 
المتوسط الحسابي، وقد بلغ المتوسط الحسابي لدرجة  ًا لدرجةقالواردة ضمن هذا المجال تنازليًا ووف

، فيما بلغ المتوسط الحسابي لدرجة ممارستهم ذلك )2.63( ممارستهم ذلك الدور من وجهة نظرهم
كانت درجة ممارستهم إياه بدرجة متوسطة عند المديرين وقد  ،1.86)( المدرسينالدور من وجهة نظر 

  ومنخفضة عند المدرسين.
مديري المدارس الثانوية في إدارة  لدرجات تقدير دورمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ) ال31جدول (

  والمدرسين األزمات بعد حدوثها من وجهة نظر المديرين

  المدرسون  المديرون

الر
 قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

الر
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  لترتيبا
ضمن 
  المجال

51 

العاملين في المدرسة لحل أحفز 
  .األزمات التي تواجههم

4.11 1 51 

يحفز المدير العاملين في المدرسة 
  .لحل األزمات التي تواجههم

3.78 1 

46 

أشارك الطلبة في عملية إيجاد 
  الحلول الالزمة لألزمة.

3.79 2 
48  
 

قاعدة بيانات ومعلومات  المدير ضعي
  رسة بعض األزمات.تجنب المد

2.85 2 

48 

أضع قاعدة بيانات ومعلومات تجنب 
  المدرسة بعض األزمات

3.73 3 46 

الطلبة في عملية إيجاد  يشارك المدير
  الحلول الالزمة لألزمة.

1.85 3 

42 

لحجم األزمات  اً أضع تصور 
  المستقبلية وأنواعها.

3.25 4 41 

لألزمات  اً مستقبلي اً تصور  يضع المدير
  ن تحدث في المدرسة.أكن التي يم

1.69 4 

41 

لألزمات التي  اً مستقبلي اً أضع تصور 
  ن تحدث في المدرسة.أيمكن 

3.22 5 53 

على إنشاء موقع يعمل المدير 
الكتروني يتضمن كل ما يتعلق بإدارة 

  المدرسية. األزمات
1.67 5 

54 

أقوم ببعض الزيارات المتبادلة في 
لى األساليب إالمدارس للتعرف 

ختلفة التي يتبعونها المديرين في الم
  إدارة األزمات.

2.88 6 43 

سيناريوهات ألحداث يعد المدير 
  األزمات المتوقعة في المدرسة.

1.66 6 

50 

أنشر ثقافة إدارة األزمات بين 
المدرسين والطلبة بكافة الطرق 

  واألساليب الممكنة والمتاحة
2.75 7 50 

 ثقافة إدارة األزمات بين ينشر المدير
المدرسين والطلبة بكافة الطرق 

  واألساليب الممكنة والمتاحة.
1.66 6 

43 

ُأعد سيناريوهات ألحداث األزمات 
  المتوقعة في المدرسة.

2.29 8 44 

تجارب افتراضية لبعض  المدير يجري
األزمات المدرسية في كل فصل 

  دراسي على األقل.
1.63 7 

44 

تجارب افتراضية لبعض  ُأجري
رسية في كل فصل األزمات المد

2.02 9 54 

ببعض الزيارات المتبادلة  يقوم المدير
لى األساليب إفي المدارس للتعرف 

1.63 7 
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المختلفة التي يتبعونها المديرين في   دراسي على األقل.
  إدارة األزمات.

45 

من ذوي  اً متجدد اً مدرسي اً أكون فريق
  الخبرة والكفاءة إلدارة األزمات.

1.89 10 42 

لحجم األزمات  اً تصور  يريضع المد
  المستقبلية وأنواعها.

1.60 8 

52 

أقترح إنشاء وحدة إلدارة األزمات 
في إدارات التربية والتعليم تتوفر 
فيها المعلومات المطلوبة لالزمات 

  المدرسية المختلفة.

1.81 11 52 

إنشاء وحدة إلدارة  يقترح المدير
األزمات في إدارات التربية والتعليم 

ها المعلومات المطلوبة تتوفر في
  لالزمات المدرسية المختلفة.

1.60 8 

53 

أعمل على إنشاء موقع الكتروني 
 يتضمن كل ما يتعلق بإدارة األزمات

  المدرسية.
1.72 12 45 

من  اً متجدد اً مدرسي اً فريقيكون المدير 
  ذوي الخبرة والكفاءة إلدارة األزمات.

1.57 9 

47 

 علمية عن األزمات اً ُأعد بحوث
  المدرسية في نهاية كل سنة.

1.69 13 49 

للتعامل مع  اً إرشادي دليالً  يضع المدير
  األزمات المدرسية المختلفة.

1.50 10 

49 

 للتعامل مع  اً إرشادي دليالً  أعد
  األزمات المدرسية المختلفة.

1.63 14 47 

علمية عن األزمات  اً بحوثيعد المدير 
  المدرسية في نهاية كل سنة.

1.37 11 

دارة إل والوزن النسبيالمتوسط الحسابي 
  حدوثها بعداألزمات 

2.63   
دارة إل والوزن النسبيالمتوسط الحسابي 
  حدوثها بعداألزمات 

1.86  

 بعدأّن أعلى الدرجات لتقدير المديرين لدورهم في إدارة األزمات ) 31يتضح من الجدول (
درسة لحل األزمات التي تواجههم." بمتوسط "أحفز العاملين في الم حدوثها هي على التوالي لعبارة

"  لعبارة ثمّ  ،درجة الممارسة المرتفعةمن حيث المرتبة األولى  حيث جاءت في ،)4.11حسابي بلغ (
في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ إذ جاءت أشارك الطلبة في عملية إيجاد الحلول الالزمة لألزمة" 

على  بيانات ومعلومات تجنب المدرسة بعض األزمات "عبارة "أضع قاعدة حصلت ثم  ،)3.79(
 Macneil( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ماكنيل وتوبنغ، )3.73بلغ ( بمتوسط حسابي المرتبة الثالثة

and Topping , 2007في حين تختلف  الخطيرة، لألزمات بيانات قاعدة وجود ) التي أكدت ضرورة
 معلومات قاعدة وجود عدم األزمات إدارة معوقات أنه من أبرز) التي بينت 2010( مع دراسة السناني

  . األزمة إدارة تعـّرف كيفية في الكلية تساعد
في هذا المجال هي على التوالي: عبارة" " أعمل على إنشاء موقع  الدرجات لتقديرهمكانت أدنى و 

 تبة األولى من حيث درجةجاءت في المر  فقد الكتروني يتضمن كل ما يتعلق بإدارة األزمات المدرسية."
بحوثًا علمية عن األزمات جاءت عبارة" أعد ثّم  ،)1.72بمتوسط حسابي بلغ ( المنخفضة الممارسة

عبارة أعد ، ثّم جاءت )1.69بمتوسط حسابي بلغ ( في المرتبة الثانية ."المدرسية في نهاية كل سنة
منخفضة ممارسة  أقل درجةفي المرتبة الثالثة ب ."دليًال إرشاديًا للتعامل مع األزمات المدرسية المختلفة

  .)1.63بمتوسط حسابي بلغ (
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أّن أعلى الدرجات لتقدير المدرسين دور المديرين في إدارة األزمات ) 31ويتضح من الجدول (
 يحفز المدير العاملين في المدرسة لحل األزمات التي تواجههم."، "عبارة لهي على التوالي  قبل حدوثها

تلتها في المرتبة الثانية من حيث درجة الممارسة المرتفعة عبارة" يضع  ،)3.78( حسابي بلغ بمتوسط
 )، ثمّ 2.85( المدير قاعدة بيانات ومعلومات تجنب المدرسة بعض األزمات" بمتوسط حسابي بلغ

لثة في المرتبة الثا عبارة " يشارك المدير الطلبة في عملية إيجاد الحلول الالزمة لألزمة." جاءت
في هذا المجال هي على التوالي:  الدرجات لتقديرهمفيما كانت أدنى ، )1.85( بمتوسط حسابي بلغ

جاءت في  إذ" .ون المدير فريقًا مدرسيًا متجددًا من ذوي الخبرة والكفاءة إلدارة األزماتعبارة" " يكّ 
جاءت عبارة"  ثمّ  ،)1.57بلغ ( بمتوسط حسابي درجة الممارسة المنخفضةالمرتبة األولى من حيث 

، )1.50يضع المدير دليًال إرشاديًا للتعامل مع األزمات المدرسية المختلفة." بمتوسط حسابي بلغ (
في المرتبة  عبارة" يعد المدير بحوثًا علمية عن األزمات المدرسية في نهاية كل سنة." جاءتوأخيرا 

  .)1.37قل درجة منخفضة بمتوسط حسابي بلغ (الثالثة وبأ
عبارة" أحفز العاملين في المدرسة لحل األزمات  حصوليتبين  ) السابق31الجدول( ظر إلىوبالن

عبارة" يحفز المدير العاملين في المدرسة لحل األزمات التي  وفي الجهة المقابلة حصول التي تواجههم"
 ينالمرتبة األولى من حيث درجة الممارسة المرتفعة من وجهة نظر كل من المدير  علىتواجههم" 

وا يقومون بإيجاد ؤ العتقاد المديرين والمدرسين أّن مديري المدارس قد بدوقد يعود ذلك  ،المدرسينو 
إلدراكهم أهمية دور المدرس في مواجهة األزمات المختلفة التي قد  ؛عالقة إيجابية بينهم وبين المدرسين

تكون بينهم وبين الطلبة كعدم فهم تكون بينهم وبين أولياء األمور كعدم متابعتهم تحصيل أبنائهم، أو قد 
ألن وجود هذا التعاون يقلل المسافة التي سيسلكها  ؛الطلبة لإلجراءات السلوكية الصفية داخل الصف

المديرون في التعامل مع األزمات وٕادارتها، وبالتالي يخفف عبء المواجهة، األمر الذي يفسر حصول 
  تلك العبارتين على درجة ممارسة مرتفعة.

المرتبة الثانية من  علىعبارة "أشارك الطلبة في عملية إيجاد الحلول الالزمة لألزمة"  تبّين حصولكما ي
عبارة" يشارك المدير الطلبة  حصولوبالمقابل  ،حيث درجة الممارسة المرتفعة من وجهة نظر المديرين

ذلك  وقد يعود ،مدرسينفي عملية إيجاد الحلول الالزمة لألزمة." على المرتبة الثالثة من وجهة نظر ال
بدأ يقوم بدوره في إشراك الطلبة في إيجاد حلول لألزمة من قد مدير المدرسة  العتقاد المدرسين أنّ 

"أضع  جاءت عبارة كما خالل األخذ بآرائهم واالستئناس بمقترحاتهم لحل األزمات التي قد يعانون منها.
ي المرتبة الثالثة من حيث درجة الممارسة قاعدة بيانات ومعلومات تجنب المدرسة بعض األزمات" ف

قاعدة بيانات ومعلومات في المقابل حصول عبارة"يضع المدير و  ،المرتفعة من وجهة نظر المديرين
وربما يعود السبب في ذلك  ،المرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين " فيتجنب المدرسة بعض األزمات

لديهم معرفة جيدة بطبيعة المدرسة التي  ديري المدارسومدرسيها بأن م مديري المدارس اعتقادإلى 
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ووضع الهيئة التدريسية والطلبة والطاقة  ،يعملون بها من حيث المبنى المدرسي واإلمكانيات المتاحة
يجعلهم قادرين على إدراك األزمات التي  بدورهوهذا  ،وتجهيزات الغرف الصفية ،االستيعابية للمدرسة
وتحقيق  ،استخدام تلك المعلومات واالستناد عليها لتجنب حدوث بعضهاعلى و  ،يمكن أن تواجههم

قنوات اتصال فعالة مع مديريات التربية والمؤسسات واألجهزة الحكومية التي يمكنها تقديم المساعدة في 
  حالة حدوث األزمة األمر الذي أدى إلى حصول تلك العبارة على درجة ممارسة مرتفعة.

عدم قدرة المدير على  في هذا المجال ممارسةً  ظر إلى العبارات األدنىكما يتبين من خالل الن
 ،وعدم تكليفه بإعداد بحوث علمية عن األزمات التي تواجهه في مدرسته ،إنشاء موقع الكتروني

عن األزمات المدرسية المختلفة التي قد واجهته  إرشاديٍ  على إعداد دليلٍ باإلضافة إلى عدم قدرته 
قلة خبرة مديري  إلى - برأي الباحثة- ذلك قد يعود و  ،دارتها ليستفيد غيره من تجربتهإب قيامه وكيفية

أو العتقاد بعض مديري  ،المدارس في استخدام التقنيات الحديثة وعدم توافرها بالدرجة المطلوبة
ارة أو لعدم وجود وحدة مركزية إلد ،مواجهة األزمة ال تستدعي استخدام التقنيات الحديثة المدارس أنّ 

، وضعف التخطيط لها والتدرب قلة الوعي بأهمية إدارة األزماتنتيجة  ؛األزمات في مديريات التربية
الصالحيات  ةوقلكما يتبين عدم قدرة المدير على تكوين فريق إلدارة األزمات بسبب ضعف  ،عليها

ة األزمات على وكذلك ضعف التخطيط إلدار  ،وقت األزمة بحرية التي تمكنه من التصرف لهالممنوحة 
نمطية و كما أن كثيرًا من مديري المدارس يعيش بعقلية قديمة ، مستوى المدرسة والمديرية والوزارة

 المدارس ال باإلضافة إلى أّن موازنات قائمة على عدم المشاركة في اتخاذ القرار،وتقليدية وغير منفتحة 
إنشاء موقع الكتروني يتضمن كل ما  وهذا ما يفسر حصول عبارة" أعمل على، تسمح بدعم تلك األمور

 ،وعبارة" ُأعد بحوثًا علمية عن األزمات المدرسية في نهاية كل سنة" ،يتعلق بإدارة األزمات المدرسية"
وعبارة" أعد دليًال إرشاديًا للتعامل مع األزمات المدرسية المختلفة" على المراتب الثالث األخيرة من 

ن المدير فريقًا " يكوّ عبارةكما يفسر حصول  ،وجهة نظر المديرين حيث درجة الممارسة المنخفضة من
يضع المدير دليًال إرشاديًا للتعامل مع " وعبارة مدرسيًا متجددًا من ذوي الخبرة والكفاءة إلدارة األزمات"،

نة" وعبارة" يعد المدير بحوثًا علمية عن األزمات المدرسية في نهاية كل س ،األزمات المدرسية المختلفة"
  على المراتب الثالث األخيرة من وجهة نظر المدرسين.

  عن السؤال الثالث ومناقشتها:اإلجابة  نتائج -3
ما المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات في مدارس  يلي: جاء نص السؤال الثالث كما

مديري مدارس التعليم  عينة الدراسة منأفراد  التعليم الثانوي العام من وجهة نظر
  ي العام في سورية ومدّرسيها؟الثانو 
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العام في  باألزمات التي تواجه التعليم الثانوي إلظهار الدرجة الكلية للمقترحات المتعلقة
أفراد عينة الدراسة  لدرجات تقديرالسورية عند كل مجال من مجاالت الدراسة وفقًا  الجمهورية العربية

ّرسيها، وعلى مستوى االستبانة ككل. استخرجت من مديري مدارس التعليم الثانوي العام في سورية ومد
  ) نتائج االختبار العام.32المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ويظهر الجدول (

حول مجاالت المقترحات المتعلقة بإدارة  المديرين والمدرسين لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )32جدول (
  دارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظرهماألزمات في م

  المدرسون  المديرون
الر
  العبارات قم

  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

الر
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

1 
المجال األول: المقترحات المتعلقة 

 بأزمات الطلبة.
4.25 5 1 

المجال األول: المقترحات المتعلقة 
 مات الطلبة.بأز 

4.08 3 

2 
المجال الثاني: المقترحات المتعلقة 

 بأزمات المدرسين.
4.32 4  2 

المجال الثاني: المقترحات المتعلقة 
 بأزمات المدرسين.

4.19 1  

3 
المجال الثالث: المقترحات المتعلقة 

 بأزمات اإلدارة المدرسية.
4.11 7 3 

المجال الثالث: المقترحات المتعلقة 
 ارة المدرسية.بأزمات اإلد

3.89 4 

4 
المجال الرابع: المقترحات المتعلقة 

 بأزمات المناهج.
4.21 6 4 

المجال الرابع: المقترحات المتعلقة 
 بأزمات المناهج.

3.62 6 

5 
المجال الخامس: المقترحات 
  المتعلقة بأزمات االمتحانات.

4.48 1 5 
المجال الخامس: المقترحات 
  .المتعلقة بأزمات االمتحانات

4.15 2 

6 
المجال السادس: المقترحات 

 المتعلقة بأزمات البناء المدرسي.
4.4 2 6 

المجال السادس: المقترحات 
 المتعلقة بأزمات البناء المدرسي.

3.87  5 

7 
المجال السابع: المقترحات المتعلقة 

 بأزمات المجتمع المحلي.
3.94 8 7 

المجال السابع: المقترحات المتعلقة 
 مع المحلي.بأزمات المجت

3.87 5 

8 
المجال الثامن: المقترحات المتعلقة 

  بأزمات تمويل التعليم.
4.33 3  8 

المجال الثامن: المقترحات المتعلقة 
  بأزمات تمويل التعليم.

4.17 2 

 
المتوسط الحسابي لدرجات 

المتعلقة بإدارة األزمات  المقترحات 
  في مدارس التعليم الثانوي العام ككل

4.26     
سط الحسابي لدرجات المتو 

المتعلقة بإدارة األزمات  المقترحات 
  في مدارس التعليم الثانوي العام ككل

3.98   

لمقترحات المتعلقة بإدارة لدرجات ا العام المتوسط الحسابي أنّ  )32( يتضح من الجدول
كان بدرجة  )، وقد4.26من وجهة نظر المديرين بلغ ( عموماً األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام 

على المرتبة األولى من حيث درجة  المقترحات المتعلقة بأزمات االمتحاناتوحصل مجال  مرتفعة،
بدرجة  المجاالتكما جاءت المقترحات المتعلقة بباقي  ،)4.48المرتفعة بمتوسط حسابي بلغ ( األهمية
المقترحات  التوالي "وكانت على  .)4.4)، و(3.94تراوحت بين ( وبمتوسطات حسابية ،مرتفعة أهمية

، تلتها المقترحات المتعلقة بأزمات تمويل التعليمثم ، في المرتبة الثانية المتعلقة بأزمات البناء المدرسي
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، تلتها المقترحات المتعلقة بأزمات الطلبةثم  ،المقترحات المتعلقة بأزمات المدرسينفي المرتبة الرابعة 
وفي المرتبة ، المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة المدرسية ثمّ ، المقترحات المتعلقة بأزمات المناهج

  المقترحات المتعلقة بأزمات المجتمع المحلي. األخيرة جاءت

المتعلقة المتوسط الحسابي العام لدرجات المقترحات  أنّ  أيضاً  )32( يتضح من الجدولكما 
 كان)، وقد 3.98نظر المدرسين بلغ (من وجهة  عموماً الثانوي العام  بإدارة األزمات في مدارس التعليم

من حيث  األولىعلى المرتبة  المقترحات المتعلقة بأزمات المدرسين. بدرجة مرتفعة، وحصل مجال
 المجاالتالمتعلقة بباقي  كما جاءت المقترحات، )4.19بمتوسط حسابي بلغ ( المرتفعة األهميةدرجة 

. وكانت على التوالي )4.17)، و(3.62( وبمتوسطات حسابية تراوحت بين ،مرتفعة أهميةبدرجة 
المقترحات المتعلقة بأزمات تمويل التعليم في المرتبة الثانية، و  المقترحات المتعلقة بأزمات االمتحانات"

المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة ، تلتها في المرتبة الرابعة المقترحات المتعلقة بأزمات الطلبةثم 
المقترحات المتعلقة بأزمات البناء المدرسي و  متعلقة بأزمات المجتمع المحليالمقترحات الثم  ،المدرسية

  المقترحات المتعلقة بأزمات المناهج.جاءت  ، وفي المرتبة األخيرةفي المرتبة الخامسة

مدّرسيها و  وفيما يأتي التفصيلية لعينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي العام في سورية
  مجال من المجا�ت المدروسة. عند كل حات المقتر حول أهم 

 لمقترحات المتعلقة بأزمات الطلبة.المجال األول: ا

مدارس التعليم الثانوي  مديريعينة الدراسة من  درجات تقديراآلتي  )33يوضح الجدول (
ال أهم المقترحات المتعلقة بأزمات الطلبة، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجحول  ومدّرسيها

الواردة في هذا  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات ًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ قووف تنازليًا،
الواردة في  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات )، فيما بلغ 4.25المجال من وجهة نظر المديرين (

المديرين  ل منمرتفعة عند كبدرجة  كانوقد )، 4.08هذا المجال من وجهة نظر المدرسين (
  والمدرسين.

المديرين والمدرسين حول المقترحات المتعلقة بأزمات  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 33جدول (
  الطلبة من وجهة نظرهم

  الرقم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  العبارات  الرقم
  المتوسط

 ابيالحس

  الترتيب
ضمن 
  المجال

4 
اتخاذ أفضل األساليب التربوية 
  لمتابعة الطلبة المتأخرين دراسيًا.

4.75 1 5 
االجتماع بالطلبة وقتًا كافيًا لمعرفة 

  أهم ما يواجهونه من صعوبات.
4.35 1 

 2 4.22تحفيز الطلبة معنويًا مما يعزز  11 2 4.64إنشاء صفوف دراسية للمتأخرين  13
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عن االلتحاق بالعام الدراسي 
الستدراك التأخر في التحصيل 

  لدراسي.ا

  انتمائهم لمدرستهم.
  

1  
 

تفعيل دور المرشد النفسي للحد من 
حاالت العنف من خالل إجراءات 

  االختبارات النفسية باستمرار.
4.50 3 2 

التواصل مع أولياء األمور باستمرار 
للحد من المشكالت التي يواجهها 

  الطلبة.
4.21 3 

6 
  بذل كافة الجهود من أجل معالجة

  ظاهرة التسرب والرسوب
4.42 4  1 

تفعيل دور المرشد النفسي للحد من 
حاالت العنف من خالل إجراءات 

  .االختبارات النفسية باستمرار
4.20 4  

 5 4.19  اتباع الطرق الحديثة في التدريس. 7 5 4.38  اتباع الطرق الحديثة في التدريس. 7

3 
االلتزام بقوانين المدرسة  نشر ثقافة

  بين الطلبة.
4.31 6 14 

اتخاذ إجراءات متشددة في حال 
استخدام المدرسين العنف تجاه 

  الطلبة.
4.17 6 

5 
االجتماع بالطلبة وقتًا كافيًا لمعرفة 

  أهم ما يواجهونه من صعوبات.
4.29 7 3 

نشر ثقافة االلتزام بقوانين المدرسة 
  بين الطلبة.

4.07 7 

14 
اذ إجراءات متشددة في حال اتخ

استخدام المدرسين العنف تجاه 
  الطلبة.

4.18 8 6 
بذل الجهود كافة من أجل معالجة 

  ظاهرة التسرب والرسوب.
4.05 8 

9 
مراقبة الطلبة بشكل مستمر إلبعادهم 

 –عن استخدام (السجائر 
  المخدرات).

4.16 9 9 
مراقبة الطلبة بشكل مستمر إلبعادهم 

 –سجائر عن استخدام (ال
  المخدرات).

4.02 9 

11 
تحفيز الطلبة معنويًا مما يعزز 

  انتمائهم لمدرستهم.
4.12 10 4 

اتخاذ أفضل األساليب التربوية 
  لمتابعة الطلبة المتأخرين دراسيًا.

3.99 10 

2 
التواصل مع أولياء األمور باستمرار 
للحد من المشكالت التي يواجهها 

  الطلبة.
4.07 10 13 

وف دراسية للمتأخرين عن إنشاء صف
االلتحاق بالعام الدراسي الستدراك التأخر 

  في التحصيل الدراسي.
3.96 11 

12 
التساهل باللباس المدرسي بالنسبة 
للطلبة الذين ال تسمح لهم ظروفهم 

  المادية االلتزام بها.
4.00 11 8 

مراقبة الطلبة بشكل مستمر لتالفي 
  حدوث انحرافات جنسية.

3.91 12 

10 
العناية باألنشطة الصفية والالصفية 
التي تنمي المواهب واإلبداع عند 

  الطلبة.
3.98 12 12 

التساهل باللباس المدرسي بالنسبة 
للطلبة الذين ال تسمح لهم ظروفهم 

  المادية االلتزام بها.
3.90 13 

8 
مراقبة الطلبة بشكل مستمر لتالفي 

  حدوث انحرافات جنسية.
3.75 13 10 

 نشطة الصفية وغيرالعناية باأل 
الصفية التي تنمي المواهب واإلبداع 

  عند الطلبة.
3.88 14 

  
 المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات 

  المتعلقة بأزمات الطلبة
4.25     

 المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات 
  المتعلقة بأزمات الطلبة

4.08   
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ري مدارس التعليم الثانوي العام مدي تقديرلثالث لادرجات ال ىعلأ أنّ  )33( يتضح من الجدول
" اتخاذ أفضل األساليب التربوية لمتابعة على التوالي مقترح هيالطلبة  بأزمات للمقترحات المتعلقة

جاء مقترح" إنشاء صفوف دراسية للمتأخرين  ثمّ  ،4.75)( الطلبة المتأخرين دراسيًا" بمتوسط حسابي بلغ
الثانية بمتوسط  أخر في التحصيل الدراسي." في المرتبةعن االلتحاق بالعام الدراسي الستدراك الت

ر المرشد النفسي للحد من حاالت العنف من خالل " تفعيل دو  مقترح جاء ثمّ  ،)4.64حسابي بلغ (
 أدنى كانتفيما  ،)4.50( بمتوسط حسابي بلغ في المرتبة الثالثة إجراءات االختبارات النفسية باستمرار"

" التساهل باللباس المدرسي  مقترح على التواليت الواردة في هذا المجال هي الدرجات الثالث للمقترحا
، ثم جاء )4.00بالنسبة للطلبة الذين ال تسمح لهم ظروفهم المادية االلتزام بها " بمتوسط حسابي بلغ (

تبة صفية التي تنمي المواهب واإلبداع عند الطلبة." في المر غير الترح" العناية باألنشطة الصفية و مق
، في حين جاء مقترح" مراقبة الطلبة بشكل مستمر لتالفي حدوث )3.98( الثانية بمتوسط حسابي بلغ

المنخفضة بمتوسط حسابي بلغ  األهميةمن حيث درجة  األخيرة"في المرتبة  انحرافات جنسية.
)3.75.(  

م الثانوي مدارس التعلي مدرسي لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ )33( ضح من الجدولتيكما  
االجتماع بالطلبة وقتًا كافيًا لمعرفة  " على التوالي مقترح هيالطلبة  بأزمات للمقترحات المتعلقةالعام 

جاء مقترح" تحفيز الطلبة معنويًا مما  ثمّ ، )4.35( " بمتوسط حسابي بلغأهم ما يواجهونه من صعوبات
مقترح"  حصلوأخيرًا  ،)4.22بلغ ( الثانية بمتوسط حسابي يعزز انتمائهم لمدرستهم" في المرتبة

 على المرتبة الثالثة "التواصل مع أولياء األمور باستمرار للحد من المشكالت التي يواجهها الطلبة.
الدرجات الثالث للمقترحات الواردة في هذا المجال هي  أدنى كانتفيما  ،)4.21( بمتوسط حسابي بلغ

مستمر لتالفي حدوث انحرافات جنسية." بمتوسط حسابي بلغ " مراقبة الطلبة بشكل  مقترح على التوالي
التساهل باللباس المدرسي بالنسبة للطلبة الذين ال تسمح لهم ظروفهم المادية ، ثم جاء مقترح" )3.91(

باألنشطة  العنايةمقترح"  حصل، في حين )3.90( ." في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغااللتزام بها
ة منخفضة يعلى أقل درجة أهم ية التي تنمي المواهب واإلبداع عند الطلبة."صفالغير الصفية و 

  .)3.88بمتوسط حسابي بلغ (

المرتبة  " فياتخاذ أفضل األساليب التربوية لمتابعة الطلبة المتأخرين دراسياً وقد جاء مقترح" 
بادراك  ةلك النتيجوتفسر الباحثة ت ،األولى من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المديرين

 ،عنها عالمديرين ضرورة متابعة المتأخرين دراسيًا من أجل إعادة دمجهم في المدرسة بعد االنقطا
  جتمعهم والعمل على بنائه وتطويره.ز انتماء الطلبة لمدرستهم وبالتالي لميتعز و 
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ستدراك في حين جاء مقترح "إنشاء صفوف دراسية للمتأخرين عن االلتحاق بالعام الدراسي ال
التأخر في التحصيل الدراسي." في المرتبة الثانية من حيث درجه األهمية المرتفعة من وجهة نظر 

إلى إدراك مديري المدارس أهمية التحصيل الدراسي  - من وجهة نظر الباحثة –المديرين وقد يعود ذلك 
تعددة لمهارات فهو ناتج عما يحدث في المدرسة من عمليات تعليم متنوعة وم ،في حياة الطالب

ويستطيع الطالب من خالله االنتقال من  ،ومعارف وعلوم مختلفة تدل على نشاطه العقلي المعرفي
  المرحلة الحاضرة إلى المرحلة التي تليها واالستمرار في الحصول على العلم والمعرفة.

للحد من حاالت العنف من خالل إجراءات تفعيل دور المرشد النفسي  فيما جاء مقترح"
في المرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر  االختبارات النفسية باستمرار"

وذلك العتقاد الباحثة أّن كّال من مديري المدارس  والمرتبة الرابعة من وجهة نظر المدرسين، ؛المديرين
ئية ووقائية وعالجيه للحد وا يدركون الدور الفاعل للمرشد النفسي في تقديم برامج نماؤ ومدّرسيها قد بد

من حاالت العنف، كما أنهم يقدرون أهمية دوره في مساعدة الطلبة على مواجهة الضغوط واألزمات 
النفسية واالجتماعية من جهة، وعلى التكيف مع ظروف الحياة والمجتمع الجديدة من جهٍة أخرى، 

تكيف مع البيئة المحيطة رجة الز روح المواطنة بين الطلبة وزيادة ديتعز األمر الذي يؤدي إلى 
  بالطالب.

 فيما جاء مقترح" التواصل مع أولياء األمور باستمرار للحد من المشكالت التي يواجهها الطلبة"
، وتعتقد الباحثة أّن ذلك من وجهة نظر المدرسين في المرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية المرتفعة

الدور الكبير ألولياء األمور في دعم العملية التعليمية من خالل يعود إلى إدراك مدرسي المدارس أهمية 
مشكالتهم، وٕاعطاء المعلومات الالزمة  وتعّرفالمساندة والمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي ألبنائهم، 

عن األبناء الذين يحتاجون لرعاية خاصة من جهة، والتعاون مع المرشد النفسي في استخدام األساليب 
ن التواصل يؤدي إلى رقي أكما  والتربوية لمساعدتهم على التكيف السليم من جهٍة أخرى، اإلرشادية

التعليم حتى يتمكن الطلبة من اإلحساس بالمتابعة المستمرة واالهتمام بهم إلزالة جميع العوائق والعراقيل 
  التي تعيقهم من تحقيق أهدافهم وتفوقهم.

االجتماع بالطلبة وقتًا كافيًا لمعرفة أهم ما يواجهونه "أيضًا أّن مقترح  )33( ويتبن من الجدول 
قد و  " جاء في المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المدرسين،من صعوبات

يعود ذلك إلى إدراك المدرسين أهمية ذلك االجتماع في خلق الثقة بالنفس لدى الطلبة من خالل طرح 
اكهم في وضع الحلول المناسبة لها، كما أّنه قد يؤدي إلى التقليل من مشكالتهم ومقترحاتهم وٕاشر 

المشاكل السلوكية داخل المدرسة بفتح المجال للطلبة للبوح بما في نفوسهم مّما ينّمي لديهم حب 
  المدرسة والمدرسين.
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ية من " في المرتبة الثانتحفيز الطلبة معنويًا مما يعزز انتمائهم لمدرستهم في حين جاء مقترح"
وا ؤ المدرسين، وقد يعود ذلك إلى أّن المدرسين قد بد حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر

والمحافظة على  ،وزيادة انتمائهم للمدرسة ،يدركون أهمية التحفيز في رفع المستوى التحصيلي للطلبة
ركتهم وتفاعلهم فيما بينهم، ممتلكاتها، كما أّنه قد يؤدي إلى خلق روح التنافس بين الطلبة ويزيد من مشا

كما أّن التحفيز هو من أهم المرتكزات في العملية التعلمية التي تقود إلى اإلبداع والتفوق وترتقي 
  بل وتدني مستوى الطلبة. ،بالدافعية، ذلك أّن غيابه وٕاهماله يؤدي إلى إعاقة تطور التعلم

لحد من المشكالت التي يواجهها فيما جاء مقترح "التواصل مع أولياء األمور باستمرار ل 
وقد يعود ذلك  ،الطلبة" في المرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المدرسين

ذلك التواصل في الربط بين معطيات المدرسة واألسرة، األمر برأي الباحثة إلى إدراك المدّرسين أهمية 
صيلي لألهداف التعليمية ويحقق أفضل النتائج العلمية، الذي يمّكن المدرسة من تقويم المستوى التح

يساعد المدرسين على تقويم سلوكيات طلبتهم، ويعينهم على تالفي بعض التصرفات غير السوية  وهذا
التي ربما قد تظهر عند بعض الطلبة، كذلك فإّن تواصل أولياء األمور مع المدرسة يساعد على توافر 

مسائل التي تخص مستقبل األبناء من الناحيتين العلمية والتربوية، فرص الحوار الموضوعي حول ال
ضًا في حل المشكالت التي يعاني منها الطالب سواء أكانت تلك المشكالت على مستوى أيويسهم 

  البيت أم المدرسة أم جماعة األقران.

ن ال تسمح لهم أّن" التساهل باللباس المدرسي بالنسبة للطلبة الذي )33( فيما يتبّين من الجدول
ظروفهم المادية االلتزام بها" جاء في المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر 

 وزارة التربيةمن  كتاب المديرين والمرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين، وقد يعود ذلك إلى تعميم
ح ظروفهم المادية بااللتزام باللباس الذين ال تسم للطلبةباللباس المدرسي بالنسبة  يقضي بالتساهل

  .المدرسي

صفية التي تنمي المواهب واإلبداع عند الغير باألنشطة الصفية و  في حين جاء مقترح " العناية
والمرتبة الثالثة  ،" في المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المديرينالطلبة

إلى عدم إيمانهم الحقيقي بقيمة تلك  ذلك من وجهة نظر الباحثةمن وجهة نظر المدرسين، وقد يعود 
واهتمامهم بالجانب  ،وتفاوت وجهات نظرهم إلى النشاط ،ةيأو لعدم تعاون الجهات المعن ،األنشطة

فرة في المدرسة من ميزانيات وأماكن للنشاط االتحصيلي دون سواه، أو لقلة اإلمكانات المادية المتو 
لممارسة األنشطة المختلفة أثناء اليوم فر الوقت الكافي اية وورش، أو لعدم تو وأجهزة وخامات وأدو 

ممارسة األنشطة بين  وبالتالي فإنّ  لطول المقررات الدراسية وكثرة المواد، أوقد يعود ذلك ،الدراسي
وعدم  بكما أّن عدم تعاون الطال الحصص وأثناء اليوم الدراسي قد يرهق الطالب ويكلفه فوق طاقته،
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تفهم أولياء األمور ألهمية األنشطة وضرورة مشاركة الطالب فيها على اعتبار أنه يعطلهم عن 
هو السبب في عدم إعطاء المدرسين  ؛خاصًة ما يكون منها خارج اليوم الدراسي ،التحصيل الدراسي

يمكن  قد يكون عدم وجود دليل أنشطةو  ،سية أهميتها في العملية التربويةوالمديرين األنشطة المدر 
ن يضعون األنشطة ين والمدير ياالسترشاد به عند التخطيط لألنشطة هو سبب آخر يجعل المدرس

  الصفية في آخر أولوياتهم أو اهتماماتهم.غير الصفية و 

" في المرتبة الثالثة مراقبة الطلبة بشكل مستمر لتالفي حدوث انحرافات جنسيةفيما جاء مقترح" 
والمرتبة األولى من وجهة نظر المدرسين،  ،من وجهة نظر المديرينمن حيث درجة األهمية المنخفضة 

وتعتقد الباحثة أّن ذلك قد يعود إلى ندرة المشكالت الجنسية التي تعترض مجتمعنا السوري نتيجة الوعي 
  األخالقي والديني الذي تزرعه األسرة في نفوس أبنائها بخطر تلك المشكالت.

 قة بأزمات المدّرسين.المقترحات المتعل: الثانيالمجال 

مدارس التعليم الثانوي  مديريعينة الدراسة من  درجات تقديرتي اآل )34يوضح الجدول (
المقترحات المتعلقة بأزمات المدرسين، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال تنازليًا حول ومدّرسيها 

ال من الواردة في هذا المج رجات المقترحات المتوسط الحسابي لدًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ قووف
الواردة في هذا المجال من  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات ، فيما بلغ )4.32وجهة نظر المديرين (
  )، وكان بدرجة مرتفعة.4.19وجهة نظر المدرسين (

مدرسين حول المقترحات المتعلقة بأزمات المديرين وال لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )34جدول (
  المدّرسين من وجهة نظرهم

الر
  قم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

الر
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

18 
إلحاق المدرسين بدورات تدريبية 

تسهم في تطوير مستوى أدائهم في 
  ماتمواجهة األز 

4.50 1 18 
إلحاق المدرسين بدورات تدريبية 

تسهم في تطوير مستوى أدائهم في 
  مواجهة األزمات

4.36 1 

1 
التخفيف من األعباء الملقاة على 

عاتق المدرسين األساسيين 
  الموجودين في المناطق الساخنة.

4.44 2 20 
منح المدرسين حوافز معنوية تمكنهم 

  من أداء عملهم بنجاح.
4.35 2 

19 
منح المدرسين حوافز مادية تمكنهم 

  من أداء عملهم بنجاح.
4.41 3 24 

التخفيف من األعباء الملقاة على 
عاتق المدرسين األساسيين 

  الموجودين في المناطق الساخنة.
4.34 3 

23 
االستفادة من خبرات المدارس 

  األخرى في تطوير العمل التدريسي.
4.38 4 19 

تمكنهم منح المدرسين حوافز مادية 
  من أداء عملهم بنجاح.

4.24 4 

 5 4.23االستفادة من خبرات المدارس  23 5 4.36تدريب المدرسين على توظيف  21
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ت الحديثة في العملية التقنيا
  التعليمية.

  األخرى في تطوير العمل التدريسي.

22 
ة بين المدرسين إيجاد خطط تعاوني

  من نفس االختصاص.
4.34 6 16 

المدرسين أثناء العناية بإكساب 
إعدادهم كفايات ومهارات العمل 

الدراسة من خالل  داخل حجرة
  التدريب الميداني الفعال.

4.21 6 

20 
وية تمكنهم منح المدرسين حوافز معن

  من أداء عملهم بنجاح.
4.33 7 25 

إصدار قوانين تحمي المدرسين 
والمراقبين في االمتحانات من أعمال 

  .العنف التي قد يتعرضون لها
4.20 7 

25 
إصدار قوانين تحمي المدرسين 

والمراقبين في االمتحانات من أعمال 
  العنف التي قد يتعرضون لها.

4.31 8 22 
إيجاد خطط تعاونية بين المدرسين 

  من نفس االختصاص.
  

4.09 8 

15 
العناية بالتأهيل التربوي الفعال 
للمدرسين قبل ممارستهم مهنة 

  التدريس
4.23 9 21 

مدرسين على توظيف تدريب ال
التقنيات الحديثة في العملية 

  التعليمية.
4.05 9 

17 

العناية بإكساب المدرسين أثناء 
إعدادهم كفايات ومهارات طرائق 

التدريس التي تنمي االستقاللية لدى 
  الطلبة

4.18 10 17 

العناية بإكساب ا لمدرسين أثناء 
إعدادهم كفايات ومهارات طرائق 

االستقاللية لدى التدريس التي تنمي 
  الطلبة

4.05 9 

16 

العناية بإكساب المدرسين أثناء 
إعدادهم كفايات ومهارات العمل 
داخل حجرة الدراسة من خالل 

  التدريب الميداني الفعال.

3.99 11 15 
العناية بالتأهيل التربوي الفعال 
للمدرسين قبل ممارستهم مهنة 

  التدريس
3.92 10 

  
 لمقترحات المتوسط الحسابي لدرجات ا

  المتعلقة بأزمات المدرسين
4.32     

 المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات 
  المتعلقة بأزمات المدرسين

4.19   

مديري مدارس التعليم الثانوي العام  لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ) 34( يتضح من الجدول
ق المدرسين بدورات تدريبية تسهم " إلحا على التوالي مقترح هي المدّرسين بأزمات للمقترحات المتعلقة

، ثّم جاء مقترح" التخفيف )4.50( في تطوير مستوى أدائهم في مواجهة األزمات" بمتوسط حسابي بلغ
 من األعباء الملقاة على عاتق المدرسين األساسيين الموجودين في المناطق الساخنة." في المرتبة

منح المدرسين حوافز مادية تمكنهم من أداء  ثّم جاء مقترح" ،)4.44الثانية بمتوسط حسابي بلغ (
الدرجات الثالث  أدنى كانتفيما ، )4.41( "في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ عملهم بنجاح.

درسين قبل "العناية بالتأهيل التربوي الفعال للم مقترح على التواليللمقترحات الواردة في هذا المجال هي 
المدرسين أثناء  ، ثّم جاء مقترح" العناية بإكساب)4.23ط حسابي بلغ (" بمتوسممارستهم مهنة التدريس

إعدادهم كفايات ومهارات طرائق التدريس التي تنمي االستقاللية لدى الطلبة" في المرتبة الثانية بمتوسط 
 المدرسين أثناء إعدادهم في حين جاء في المرتبة الثالثة مقترح" العناية بإكساب )،4.18( حسابي بلغ
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الدراسة من خالل التدريب الميداني الفعال." من حيث درجة  حجرة داخل فايات ومهارات العملك
  .)3.99المنخفضة بمتوسط حسابي بلغ ( األهمية

مدارس التعليم  مدرسي لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ أيضاً  )34( كما يتضح من الجدول
هي على التوالي مقترح" إلحاق المدرسين بدورات بأزمات المدرسين  للمقترحات المتعلقةالثانوي العام 

ثّم جاء مقترح"  )،4.36( تدريبية تسهم في تطوير مستوى أدائهم في مواجهة األزمات" بمتوسط حسابي بلغ
الثانية بمتوسط حسابي بلغ  منح المدرسين حوافز معنوية تمكنهم من أداء عملهم بنجاح." في المرتبة

التخفيف من األعباء الملقاة على عاتق المدرسين األساسيين الموجودين في وأخيرًا حصل مقترح"  ،)4.35(
الدرجات الثالث  أدنى كانتفيما  ،)4.34( المناطق الساخنة." على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ

ة " تدريب المدرسين على توظيف التقنيات الحديث مقترح على التواليللمقترحات الواردة في هذا المجال هي 
المدرسين أثناء  ، ثم جاء مقترح" العناية بإكساب)4.05في العملية التعليمية. " بمتوسط حسابي بلغ (

إعدادهم كفايات ومهارات طرائق التدريس التي تنمي االستقاللية لدى الطلبة" في المرتبة الثانية بمتوسط 
عال للمدرسين قبل ممارستهم مهنة ، في حين حصل مقترح" العناية بالتأهيل التربوي الف)4.05( حسابي بلغ

  ).3.92التدريس." على أقل درجة أهمية منخفضة بمتوسط حسابي بلغ (

وقد جاء مقترح" إلحاق المدرسين بدورات تدريبية تسهم في تطوير مستوى أدائهم في مواجهة 
والمدرسين"،  ة نظر كل من المديريناألزمات" في المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجه

وتفسر الباحثة تلك النتيجة بإدراك كل من المديرين والمدّرسين على حٍد سواء أهمية الدورات التدريبية التي 
تعنى بتطوير كفاءة وقدرة مدرسي مدراس التعليم الثانوي في إدارة األزمات، فالمدرسون عندما يقومون 

قدر على التعامل مع معطيات األزمة بدًال من باإلعداد لألزمة تقوى عالقاتهم مع طلبتهم ويصبحون أ
  إخفائها أو التستر عليها.

"التخفيف من األعباء الملقاة على عاتق المدرسين األساسيين الموجودين  في حين جاء مقترح
 ،في المناطق الساخنة" في المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المديرين

وقد يعود ذلك لكون مديري المدارس ومدّرسيها يدركون أهمية  من وجهة نظر المدرسين. والمرتبة الثالثة
نهم وأليقع على عاتقهم القيام بواجبهم المهني ضمن ظروف خطرة،  ألنه ؛التخفيف من تلك الضغوط

  الطلبة الذين قد قصروا أو تأخروا أو انقطعوا عن مدرستهم لظروف أمنية. ولون عن تعليمؤ مس

ل مقترح" منح المدرسين حوافز مادية تمكنهم من أداء عملهم بنجاح" على المرتبة فيما حص
الثالثة من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المديرين، وحصل مقترح" منح المدرسين حوافز 
معنوية تمكنهم من أداء عملهم بنجاح" على المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة 

أثرها الملموس في و  إلى أهمية الحوافز المادية والمعنوية - برأي الباحثة- وقد يعود ذلك  نظر المدرسين.
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دفع المدرسين نحو أداء مهماتهم وواجباتهم على الوجه المطلوب منهم، باإلضافة إلى دورها في تحريك 
ل إشباع احتياجات المدرسين نحو إتقان عملهم من جهة، وفي تحقيق الرضا الوظيفي لديهم من خال

  من جهة أخرى. التقدم والترقيات والنمو الوظيفيكعديدة 

أّن مقترح" العناية بالتأهيل التربوي الفعال للمدرسين قبل ممارستهم  )34( كما يتبّين من الجدول
مهنة التدريس" قد حصل على المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر 

رتبة الثالثة واألخيرة من وجهة نظر المدّرسين، وتفسر الباحثة تلك النتيجة بكون وزارة والم،المديرين 
والعمل على استثمار ، بتعميق التأهيل التربوي للمعلمين والمدرسين عبر التعليم المفتوح ُعنيت التربية قد

ازين من جميع إلحاق المدرسين المج كما عملت على التقنيات الحديثة في عملية التعلم والتعليم،
للحصول على شهادة  ؛االختصاصات في برنامج تأهيل تربوي عن طريق الجامعة االفتراضية السورية

بما يجعلهم مدرسين متمكنين قادرين على تحقيق أهداف العملية  دبلوم التأهيل التربوي على نفقة الدولة
نولوجية التي فرضت نفسها على ويالئم الثورة العلمية والتك، التعليمية بما يناسب متطلبات العصر

  المناهج.

في حين جاء مقترح" تدريب المدرسين على توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية" في 
المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المدّرسين، وقد يعود ذلك برأي 

شروعها دمج التكنولوجيا في التعليم الذي هدف إلى طرح مبالباحثة لتقدير المدرسين جهود وزارة التربية 
وٕاعداد برمجيات تعليمية وتثقيفية  ،وتأمين أطر فنية قادرة على إدارتها واستثمارها ،بناء شبكة متكاملة

والدخول إلى المواقع التعليمية العلمية لتبادل المعلومات  ،وخدمية تمكن المدرسين من استثمار الحاسوب
درسين محليًا من جهة، وحول العالم من جهٍة أخرى، وقد قامت الوزارة إلنجاز ذلك والمعارف بين الم

باإلضافة إلى إنشاء موقع  المشروع ببناء شبكة التربية للمعلومات التي ترتبط بها المديريات والمدارس،
، سة/ مدر 4000/ مدرسة بشبكة التربية للمعلومات وصوًال إلى ربط /741وربط/ ،تربوي على االنترنت

/ألف 40/ قاعة حاسوب حديثة في الثانويات ومدارس الحلقة الثانية مزودة بـ/4173كما تم افتتاح /
  .2011حاسوب في نهاية العام 

المدرسين أثناء إعدادهم كفايات ومهارات طرائق التدريس  فيما حصل مقترح "العناية بإكساب
من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة  التي تنمي االستقاللية لدى الطلبة" على المرتبة الثانية

كفايات  المدرسين أثناء إعدادهم كما حصل مقترح" العناية بإكساب نظر كل من المديرين والمدرسين،
الدراسة من خالل التدريب الميداني الفعال" على المرتبة الثالثة من حيث  حجرة داخل ومهارات العمل

مديرين أيضًا، وقد يعود ذلك العتقاد مديري المدارس أًن درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر ال
يمكنهم من إتباع طرق التدريس الحديثة التي تنمي طرق التعلم الذاتي  المدرسين معدون إعدادًا كافياً 
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وتخلق في نفوسهم حب المطالعة واالطالع على كل ما هو جديد من خالل االعتماد على  ،لدى الطلبة
قد يعود العتقاد ، و م أو أولياء أمورهم، وبالتالي تعزز االستقاللية في نفوسهمأنفسهم ال على مدّرسيه

المديرين أّن مدرسيهم يمتلكون مهارات إدارة الغرفة الصفية بكل ما فيها من مكونات مادية وفيزيولوجية 
 بيتهم لهمبتهم أثناء تعليمهم وتر التي تواجه طلكافة من جهة، وأّنهم قادرين على التعامل مع المشكالت 

  من جهة أخرى.

   .المجال الثالث: المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة المدرسية

 مدارس التعليم الثانوي ومدّرسيها عينة الدراسة من مديري درجات تقديراآلتي  )35( يوضح الجدول
مجال تنازليًا حول المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة المدرسية، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا ال

الواردة في هذا المجال من  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات ووقفًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ 
الواردة في هذا المجال من  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات )، فيما بلغ 4.11وجهة نظر المديرين (

  )، وكان بدرجة مرتفعة.3.89عند المدرسين (
المديرين والمدرسين حول المقترحات المتعلقة بأزمات  لدرجات تقديرلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا) 35جدول (

  اإلدارة المدّرسية من وجهة نظرهم

  الرقم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  العبارات  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

36. 
توفير برامج تدريبية إلدارة األزمات 

تقيمها مديريات التربية بصفة 
  مستمرة.

4.35 1 28 
تشكيل فريق دائم إلدارة األزمات 

  داخل المدرسة.
4.24 1 

26. 
بناء قاعدة معلومات جيدة عن 

 –المدرسة (أحوال الطلبة 
  إحصائيات). -المشكالت

4.31 2 26 
بناء قاعدة معلومات جيدة عن 

 –ة (أحوال الطلبة المدرس
  إحصائيات). -المشكالت

4.22 2 

30 
إعطاء مدير المدرسة مزيدا من 

الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة 
  بإدارة شؤون المدرسة.

4.23 3 30 
إعطاء مدير المدرسة مزيدا من 

الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة 
  بإدارة شؤون المدرسة.

4.18 3 

27 
زمة في وضع آلية لمواجهة األ 

  المدرسة.
4.21 4 29 

بكل فرد من تحديد األدوار الخاصة 
  أفراد الفريق مسبقًا.

4.15 4 

28 
تشكيل فريق دائم إلدارة األزمات 

  داخل المدرسة.
4.21 4 27 

وضع آلية لمواجهة األزمة في 
  المدرسة.

3.96 5 

29 
تحديد األدوار الخاصة بكل فرد من 

  أفراد الفريق مسبقًا.
4.20 5 39 

 التوجه نحو عدم المركزية في إدارة
  المدرسة.

 س6 3.88

39. 
 التوجه نحو عدم المركزية في إدارة

  المدرسة.
4.17 6 35 

تحديد متحدث رسمي باسم المدرسة 
  عند حدوث أزمة ما مسبقًا.

3.85 7 
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35 
تحديد متحدث رسمي باسم المدرسة 

  عند حدوث أزمة ما مسبقًا.
4.10 7 33 

ة المسؤولين عن تعيين أفراد المدرس
االتصال بالجهات المسؤولة في حال 

  وقوع األزمة.
3.80 8 

33 
تعيين أفراد المدرسة المسؤولين عن 
االتصال بالجهات المسؤولة في حال 

  وقوع األزمة.
4.02 8 36 

توفير برامج تدريبية إلدارة األزمات 
تقيمها مديريات التربية بصفة 

  مستمرة.
3.76 9 

31 
لفنية لالزمة (خط إتاحة الموارد ا

حاسب آلي...)  –هاتف  –فاكس 
  مسبقًا.

3.98 9 37 

تصميم خرائط وٕارشادات توضيحية 
توجه الطلبة وهيئة العاملين 

بالمدرسة عند حدوث األزمات فيما 
  إذا كان منشؤها كوارث طبيعية.

3.75 10 

37 

تصميم خرائط وٕارشادات توضيحية 
توجه الطلبة وهيئة العاملين 

ند حدوث األزمات فيما بالمدرسة ع
  إذا كان منشؤها كوارث طبيعية.

3.98 10 38 
االستفادة من تجارب الدول العالمية 

  في التعامل مع األزمات.
3.75 10 

34 
زيادة التنسيق بين الجهاز اإلداري 
واإلدارات التربوية في المحافظة 
  والوزارة خاصة عند وقوع األزمات.

3.98 10 31 
ة لالزمة (خط إتاحة الموارد الفني

حاسب آلي...)  –هاتف  –فاكس 
  مسبقًا.

3.74 11 

38 
العالمية االستفادة من تجارب الدول 

  في التعامل مع األزمات.
3.97 11 34 

زيادة التنسيق بين الجهاز اإلداري 
واإلدارات التربوية في المحافظة 
  والوزارة خاصة عند وقوع األزمات.

3.65 12 

32 

الكبير في االستفادة من التطور 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

توفير المعلومات الالزمة لكل 
  األطراف المعنية عند حدوث األزمات.

3.77 12 32 

االستفادة من التطور الكبير في 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

توفير المعلومات الالزمة لكل 
  األطراف المعنية عند حدوث األزمات.

3.52 13 

  
توسط الحسابي لدرجات الم

بأزمات اإلدارة المتعلقة  المقترحات 
  المدرسية

4.11     
المتوسط الحسابي لدرجات 

بأزمات اإلدارة المتعلقة  المقترحات 
  المدرسية

3.89   

مديري مدارس التعليم الثانوي  لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ) ) 35( يتضح من الجدول
ت اإلدارة المدرسية هي على التوالي مقترح" توفير برامج تدريبية إلدارة بأزما للمقترحات المتعلقةالعام 

)، ثّم جاء مقترح" بناء 4.35( األزمات تقيمها مديريات التربية بصفة مستمرة." بمتوسط حسابي بلغ
الثانية  إحصائيات)." في المرتبة -المشكالت –قاعدة معلومات جيدة عن المدرسة (أحوال الطلبة 

ثّم جاء في المرتبة الثالثة مقترح" إعطاء مدير المدرسة مزيد من الحرية  ،)4.31ي بلغ (بمتوسط حساب
، )4.23( في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون المدرسة..."في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ

" زيادة  رحمقت على التواليالدرجات الثالث للمقترحات الواردة في هذا المجال هي  أدنى كانتفيما 
التنسيق بين الجهاز اإلداري واإلدارات التربوية في المحافظة والوزارة خاصة عند وقوع األزمات. " 

، ثم جاء مقترح" االستفادة من تجارب الدول العالمية في التعامل مع )3.98بمتوسط حسابي بلغ (
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التطور  االستفادة منرح" ، في حين حصل مقت)3.97( في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ األزمات
الكبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توفير المعلومات الالزمة لكل األطراف المعنية عند 

  .)3.77على أقل درجة أهمية منخفضة بمتوسط حسابي بلغ ( حدوث األزمات."

يم الثانوي مدارس التعل مدرسي لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ أيضاً  )35( يتضح من الجدول
"تشكيل فريق دائم إلدارة  بأزمات اإلدارة المدرسية هي على التوالي مقترح للمقترحات المتعلقةالعام 

)، ثّم جاء مقترح" بناء قاعدة معلومات جيدة عن 4.24( األزمات داخل المدرسة." بمتوسط حسابي بلغ
 ،)4.22نية بمتوسط حسابي بلغ (الثا إحصائيات)." في المرتبة -المشكالت –المدرسة (أحوال الطلبة 

من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون  اً ثّم جاء مقترح" إعطاء مدير المدرسة مزيد
الدرجات الثالث  أدنى كانتفيما ، )4.18( المدرسة...." في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ

 –" إتاحة الموارد الفنية لالزمة (خط فاكس  رحمقت على التواليللمقترحات الواردة في هذا المجال هي 
، ثم جاء مقترح" زيادة التنسيق بين )3.74حاسب آلي...) مسبقًا " بمتوسط حسابي بلغ ( –هاتف 

خاصة عند وقوع األزمات." في المرتبة الثانية  ،الجهاز اإلداري واإلدارات التربوية في المحافظة والوزارة
التطور الكبير في تكنولوجيا  االستفادة منحين حصل مقترح"  في، )3.65( بمتوسط حسابي بلغ

المعلومات واالتصاالت في توفير المعلومات الالزمة لكل األطراف المعنية عند حدوث األزمات." على 
  .)3.52أقل درجة أهمية منخفضة بمتوسط حسابي بلغ (

دركون أهمية التعامل أّن مديري المدارس ي- بحسب رأي الباحثة- وبالنظر إلى ما سبق يتبين 
مع األزمات المدرسية وٕادارتها وفق منهج علمي يبدأ من وضع برنامج معد مسبقًا للتعامل مع األزمة 

إلى إعداد سيناريوهات لمواجهة األزمات  األولى، بدءًا من مرحلة ما قبل األزمة ورصد إشارتها
ألمر الذي يساعد المدرسة على التعامل مع ا ،كانت عليه ما المحتملة، ثم العودة بالعملية التعليمية إلى

 ،ة وليس بأسلوب رد الفعل العشوائياألزمات بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية بأسلوب المبادرة والمبادأ
"توفير برامج تدريبية إلدارة األزمات تقيمها مديريات التربية بصفة  األمر الذي يبرر حصول مقترح

وحصول  ،حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المديرينمستمرة" على المرتبة األولى من 
أيضًا من حيث درجة  األزمات داخل المدرسة " على المرتبة األولى مقترح" تشكيل فريق دائم إلدارة

وقد يعود ذلك إلى أّن نجاح التعامل مع األزمة يتوقف على  ،األهمية المرتفعة من وجهة نظر المدرسين
تكون مهمته التعامل مع قوى األزمة  والذي أو الفريق الذي سيتعامل معها حسن اختيار األشخاص

اإلنذار ودراسة األزمة  ومعالجتها بدءًا من استشعار إشارات ،والحد من خطورتها ،الصانعة لها
وتشخيصها بشكل فوري وسريع إلى إعداد خطة للتحرك لمواجهتها والتعامل معها والحد من تصاعدها، 

في اتخاذ اإلجراءات الصحيحة الالزمة أثناء تنفيذ الخطة الموضوعة، ليصار  السرعةومن ثّم ضرورة 
  إلى استخالص الدروس المستفادة منها.
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 –و يتبين من خالل ما سبق أّن مقترح" بناء قاعدة معلومات جيدة عن المدرسة (أحوال الطلبة 
مية المرتفعة من وجهة نظر كل إحصائيات)" جاء في المرتبة الثانية من حيث درجة األه -المشكالت

حول  أّن جمع معلومات تفصيلية من المديرين والمدرسين، وتعتقد الباحثة أّن ذلك قد يعود إلدراكهم
ساعد في إعداد قاعدة بيانات مهمة من خالل استمارات معدة لذلك؛ قد ي الطلبة والمدرسة بشكل عام

قعات مخاطر وقوع األزمات وعمل سيناريو يمكن من خاللها إعداد ملفات تتضمن تو  ،حول المدرسة
  دقيق للمواجهة في حالة وقوعها.

من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة  اً "إعطاء مدير المدرسة مزيد في حين حصل مقترح
على المرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر كل من  بإدارة شؤون المدرسة"

وا يدركون أّن ؤ وتفسر الباحثة تلك النتيجة بكون مديري المدارس ومدّرسيها قد بد ،المديرين والمدرسين
جوهر اإلدارة هو اتخاذ القرار، فعملية اتخاذ القرار في حالة الظروف العادية تتسم بالتعقيد الشديد في 

سبب تأثير األزمات ب أثناء في المواقف التي تتسم بالغموض، وتزداد الصعوبات المرتبطة باتخاذ القرار
وغموض البيئة المستقبلة  ،من ضغوط نفسية على صانع القرار وما يرتبط باألزمة ،عامل ضيق الوقت

 في وتعتمد قدرة المدير على اتخاذ قرار سليم ولة عن تطور األزمة،وتداخل التغيرات المسؤ ، لألزمة
فالمركزية والبطء في  أساسي على امتالك مدير المدرسة السلطات والصالحيات، األزمة بشكل أثناء

اتخاذ القرار وضيق الوقت يزيد من تفاقم النتائج السلبية لألزمة واستفحالها، كما قد تؤدي الصعوبات 
منها عدم ، مةيإلى اتخاذ قرارات غير سل األزمات أثناء في والتعقيدات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار

أو اتخاذ قرارات  ،ت غير مناسبةااتخاذ قرار  أو ،القدرة على اتخاذ قرار تحت تأثير عنصر الصدمة
أو اتخاذ قرارات صائبة لكن يصعب تنفيذها بسبب حدوث تغير مفاجئ في  ،مناسبة بشكل جزئي

  مما يؤدي الى عدم القدرة على التحكم في مسار األزمة.  األزمة طبيعية

ة في المحافظة والوزارة فيما جاء مقترح " زيادة التنسيق بين الجهاز اإلداري واإلدارات التربوي
خاصة عند وقوع األزمات " في المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر 

لعدم وجود  ؛ المديرين والمرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين، وتعتقد الباحثة أن تلك النتيجة منطقية
ص بإدارة األزمات المدرسية بحيث تكون في مديريات التربية مخت أوجهاز مركزي في وزارة التربية 

وتلقي االتصاالت من مديري المدارس عن األزمات التي تواجههم في ، مهمته إيجاد ذلك التنسيق
والخطوات الالزمة التي قد تعين مدير المدرسة على كافة مدارسهم بحيث يقدم ذلك الجهاز اإلرشادات 

  إدارة أزمته ومعالجتها والقضاء عليها.

جاء مقترح" االستفادة من تجارب الدول العالمية في التعامل مع األزمات" في المرتبة في حين 
لكون مديري  الثانية من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المديرين، وقد يعود ذلك
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يدركون أهمية االستفادة من تجارب بعض الدول العالمية في إدارة أزماتها المدرسية  المدارس ال
يمية من جهة، كما قد يعود ذلك إلى تقصير مديريات التربية في إعداد المحاضرات والندوات والتعل

المّوجهة للمديرين والمدرسين عن تجارب تلك الدول في التعامل مع أزمات مدارسها وطرق إدارتها، 
أو لضعف ، يجابية من تلك التجارب في معالجة أزماتنا التربوية من جهة أخرىوكيفية أخذ الجوانب اإل

  .الشبه بين األزمة في سورية واألزمات في البلدان األخرى

التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توفير  االستفادة منفيما جاء مقترح" 
المعلومات الالزمة لكل األطراف المعنية عند حدوث األزمات" في المرتبة الثالثة من حيث درجة 

إلى ضعف  وقد يعود ذلك برأي الباحثة، جهة نظر كل من المديرين والمدرسيناألهمية المنخفضة من و 
هذا و  ،إدراك المديرين ألهمية التواصل االلكتروني أو لعدم تدربهم على استخدامها، وجهلهم بإمكانياتها

حاسب آلي...)  –هاتف  –يبرر أيضا حصول مقترح " إتاحة الموارد الفنية لالزمة (خط فاكس  ما
  .نعلى المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المدرسي مسبقًا"

  المجال الرابع: المقترحات المتعلقة بأزمات المناهج.

 عينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانوي ومدّرسيها درجات تقدير) اآلتي 36يوضح الجدول (
، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال تنازليًا حول المقترحات المتعلقة بأزمات المناهج الدراسية

دة في هذا المجال من الوار  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات  ًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغقووف
دة في هذا المجال من ار الو  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات )، فيما بلغ 4.21وجهة نظر المديرين (

  )، وقد كان بدرجة مرتفعة عند المديرين، وبدرجة متوسطة عند المدرسين.3.62رسين (وجهة نظر المد
المديرين والمدرسين حول المقترحات المتعلقة بأزمات  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 36جدول (

  المناهج من وجهة نظرهم

  الرقم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط

 حسابيال

  الترتيب
ضمن 
  المجال

  العبارات  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

40 
التخفيف من كثافة المناهج للعمل 
  على حل أزمة الدروس الخصوصية.

4.56 1 1 
التخفيف من كثافة المناهج للعمل 
  على حل أزمة الدروس الخصوصية.

4.01 1 

43 
التخفيف من كم المناهج والتركيز 

  كيف.على ال
 2 3.95  تبسيط محتوى المناهج الدراسية. 42 2 4.47

 43 3 4.34  تبسيط محتوى المناهج الدراسية. 42
التخفيف من كم المناهج والتركيز 

  على الكيف
3.95 2 

47 
ضرورة تزويد المستودعات المدرسية 
في كل المناطق بنسخ احتياطية من 
الكتب المدرسية في حال طلبت من 

4.33 4 44 
مشاركة المدرسين في تحديد نقاط 
القوة والضعف التي تعاني منها 

  المناهج الدراسية.
3.93 3 
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فدين لتكون بين قبل الطلبة الوا
  أيديهم في الوقت المناسب.

44 
مشاركة المدرسين في تحديد نقاط 
القوة والضعف التي تعاني منها 

  المناهج الدراسية.
4.30 5 46 

ضرورة طباعة الكتب المدرسية قبل 
  بدء العام الدراسي.

3.68 3 

41 
تطوير المناهج الدراسية بحيث تكون 

  ملبية لحاجات الطلبة واهتماماتهم
4.21 6 41 

تطوير المناهج الدراسية بحيث تكون 
  ملبية لحاجات الطلبة واهتماماتهم.

3.51 4 

46 
ضرورة طباعة الكتب المدرسية قبل 

  بدء العام الدراسي.
4.15 7 47 

مستودعات المدرسية ضرورة تزويد ال
في كل المناطق بنسخ احتياطية من 
الكتب المدرسية في حال طلبت من 

قبل الطلبة الوافدين لتكون بين 
  أيديهم في الوقت المناسب

3.44 5 

45 
العمل على االنتقال من التعليم 

التقليدي إلى التعليم االلكتروني الذي 
  يناسب العصر الرقمي.

3.35 8 45 
قال من التعليم العمل على االنت

التقليدي إلى التعليم االلكتروني الذي 
  يناسب العصر الرقمي.

2.46 6 

  
 المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات 

  بأزمات المناهجالمتعلقة 
4.21     

 المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات 
  بأزمات المناهجالمتعلقة 

3.62   

مديري مدارس التعليم الثانوي العام  تقديرلثالث ى الدرجات العلأّن أ )36( يتضح من الجدول
بأزمات المناهج المدرسية هي على التوالي مقترح" التخفيف من كثافة المناهج  للمقترحات المتعلقة

)، ثّم جاء مقترح" التخفيف 4.56( للعمل على حل أزمة الدروس الخصوصية.." بمتوسط حسابي بلغ
ثّم جاء مقترح"  ،)4.47الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( رتبةمن كم المناهج والتركيز على الكيف." في الم

 أدنى كانتفيما ، )4.34( في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ تبسيط محتوى المناهج الدراسية.."
تطوير المناهج الدراسية " مقترح  على التواليالدرجات الثالث للمقترحات الواردة في هذا المجال هي 

ضرورة ، ثم جاء مقترح" )4.21" بمتوسط حسابي بلغ (.جات الطلبة واهتماماتهمبحيث تكون ملبية لحا
، في )4.15( في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ"طباعة الكتب المدرسية قبل بدء العام الدراسي.

العمل على االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم االلكتروني الذي يناسب  " حين حصل مقترح
  .)3.35منخفضة بمتوسط حسابي بلغ ( ." على المرتبة الثالثة وبأقل درجة أهميةالرقمي.العصر 

مدارس التعليم  مدرسي لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أأيضًا  )36( ليتضح من الجدو كما 
ة بأزمات المناهج المدرسية كانت على التوالي مقترح" التخفيف من كثاف للمقترحات المتعلقةالثانوي العام 

 " )، ثّم جاء مقترح4.01( المناهج للعمل على حل أزمة الدروس الخصوصية." بمتوسط حسابي بلغ
ضرورة تزويد المستودعات المدرسية في كل المناطق بنسخ احتياطية من الكتب المدرسية في حال 

متوسط الثانية ب " في المرتبة طلبت من قبل الطلبة الوافدين لتكون بين أيديهم في الوقت المناسب
، وأخيرًا حصل مقترح" التخفيف من كم المناهج والتركيز على الكيف." على )3.95حسابي بلغ (
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الدرجات الثالث للمقترحات الواردة في  أدنى كانتفيما  ،)3.95( المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ
حاجات الطلبة " تطوير المناهج الدراسية بحيث تكون ملبية ل مقترح على التواليهذا المجال هي 

في  ، ثم جاء مقترح" تبسيط محتوى المناهج الدراسية.")3.51واهتماماتهم." بمتوسط حسابي بلغ (
العمل على االنتقال من التعليم ، في حين جاء مقترح" )3.44( المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ

ة الثالثة وبأقل درجة أهمية في المرتبالرقمي."  التقليدي إلى التعليم االلكتروني الذي يناسب العصر
  .)2.46منخفضة بمتوسط حسابي بلغ (

وبالنظر إلى النتائج السابقة يتبين أّن مقترح" التخفيف من كثافة المناهج للعمل على حل أزمة  
الدروس الخصوصية" جاء في المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر كل من 

و ما أكدته اللقاءات التي أقامها وزير التربية صالح الراشد في العديد من وه، المديرين والمدرسين
كما تم إشراك ، أمور بعض الطلبة مع فئة من الموجهين التربويين والمدرسين وأولياء مديريات التربية

ة أّن المناهج الحالية تتسم بالكثافة وقلة األوقات المخصص الطلبة أنفسهم في تلك اللقاءات حيث أكدوا
إلى عدم تخصيص األهالي بدليل عن كيفية  وعدم توزيع الدليل المرافق لها مجانًا، باإلضافة، لتدريسها

)، األمر الذي أسهم في تفاقم ظاهرة 2014التعامل مع المناهج الجديدة، (وزارة التربية في سورية،
  ة المرتفعة.المرتبة األولى في درجة األهمي أخذجعل من هذا المقترح يو  الدروس الخصوصية

أّن مناهجنا التربوية الجديدة تتسم  كما بّينت استطالعات الرأي التي قامت بها وزارة التربية 
فر الوسائل التعليمية الضرورية لتطبيقها، كما أنها تتسم اوخاصة في ظل عدم تو ، بالتعقيد والصعوبة

لمخصصة لتدريس المواد(وزارة وعدم وجود توضيحات باألدلة ا ،بكثافة المصطلحات والمفردات العلمية
) وهو ما يبرر حصول مقترح" تبسيط محتوى المناهج الدراسية" على sy.2014التربية في سورية،

والمرتبة الثانية من وجهة نظر  ،المرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المديرين
  المدرسين.

في ، و لمناهج التربوية تعاني من تكرار في المعلوماتأن ا على وقد تم التأكيد في تلك اللقاءات
األمر الذي يضطر المدرسين إلى التركيز على كم  )،2014بعض التمارين(وزارة التربية في سورية،

يبرر حصول مقترح" التخفيف من كم المناهج والتركيز على الكيف" على  وهو ما، المناهج دون الكيف
  .من المديرين والمدرسينهة نظر كل المرتبة الثانية من وج

وفي هذا المجال تجدر اإلشارة إلى أّن مناهجنا التربوية على الرغم من كثافتها وصعوبة 
وراعت أنماط التفكير ، فقد اعتمدت الطرق الكشفية والتفاعلية والتعاونية، مصطلحاتها إال أنها متطورة

، واهتماماتهم وقدراتهم العقلية والفكرية كانت ملبية لميول الطلبة، و والفروق الفردية بين جميع الطلبة
حولت الطالب من متلق إلى باحث، وركزت على وضع المعارف التطبيقية وربطها بالحياة اليومية و 
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تطوير  األمر الذي يبرر حصول مقترح"، والعملية ،واستثمرت مساحات فكرية كانت مهدورة عند الطالب
م" على المرتبة األولى من حيث درجة الطلبة واهتماماتهالمناهج الدراسية بحيث تكون ملبية لحاجات 

العمل على االنتقال فيما جاء مقترح "، األهمية المنخفضة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين 
في المرتبة األخيرة من حيث  "الرقمي. من التعليم التقليدي إلى التعليم االلكتروني الذي يناسب العصر

الباحثة تلك النتيجة إلى  تعزوو ، ضة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسيندرجة األهمية المنخف
مديري مدارس التعليم الثانوي ومدّرسيها يدركون أّن االنتقال إلى التعليم االلكتروني يتطلب من  كون

تتناسب مع التعليم  وظروف األزمة والعتقادهم أن كثافة المناهج، في نمط تدريسه يراً يالمدرس تغ
التقليدي الذي يركز على المادة العلمية والسرعة في االعطاء دون االعتماد على النشاط والتكنولوجيا 

   التي تتطلب إعداد وكلفة وكهرباء.

حصول مقترح" ضرورة طباعة الكتب  السابق )36(كما يتبين من خالل النظر إلى الجدول
ن حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المدرسية قبل بدء العام الدراسي" على المرتبة الثانية م

المديرين، وحصول مقترح" ضرورة تزويد المستودعات المدرسية في كل المناطق بنسخ احتياطية من 
الكتب المدرسية في حال طلبت من قبل الطلبة الوافدين لتكون بين أيديهم في الوقت المناسب" على 

 - وقد يعود ذلك بحسبفضة من وجهة نظر المدرسين، المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية المنخ
كونها ل ؛ مديري المدارس ومدّرسيها يقدرون الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية كونالى -رأي الباحثة

ليتم ؛ العمل على البدء بعملية طباعة الكتاب المدرسي قبل بدء العام الدراسي وضعت في قمة أولوياتها
في جميع محافظات الجمهورية العربية السورية بالكتب كافة ودعات المدرسية تزويد المدارس والمست

  .والمناهج التربوية الالزمة للبدء بالعملية التعليمية في الوقت المناسب

  المجال الخامس: المقترحات المتعلقة بأزمات االمتحانات.

تعليم الثانوي مدارس ال عينة الدراسة من مديري درجات تقدير) اآلتي 37يوضح الجدول (
حول المقترحات المتعلقة بأزمات االمتحانات، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال  ومدّرسيها
الواردة في هذا  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات ًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ قتنازليًا ووف

الواردة في  الحسابي لدرجات المقترحات المتوسط فيما بلغ  )،4.48ال من وجهة نظر المديرين (المج
  )، وكان بدرجة مرتفعة.3.62هذا المجال من وجهة نظر المدرسين (
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المديرين والمدرسين حول المقترحات المتعلقة بأزمات  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )37جدول (
  االمتحانات من وجهة نظرهم

الر
 قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

الر
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

49 
التركيز على تقويم الجوانب المهارية 

  والوجدانية في االمتحانات.
4.55 1 50 

حماية المراقبين من أعمال العنف التي 
  قد يتعرضون لها.

4.23 1 

52 
التأكيد على دور المراقبين لمنع حاالت 

  ش في أثناء االمتحانات.الغ
4.48 2 49 

التركيز على تقويم الجوانب المهارية 
  والوجدانية في االمتحانات.

4.21 2 

50 
حماية المراقبين من أعمال العنف التي 

  قد يتعرضون لها.
4.47 3 51 

نزع الخوف من الطلبة فيما يخص 
  الرسوب والنجاح.

4.16 3 

48 
تصميم االمتحانات بأسلوب علمي 

  ليعطي نتائج صحيحة. مقنن
4.46 4 48 

تصميم االمتحانات بأسلوب علمي 
  مقنن ليعطي نتائج صحيحة.

4.14 4 

51 
نزع الخوف من الطلبة فيما يخص 

  الرسوب والنجاح.
4.43 5 52 

التأكيد على دور المراقبين لمنع حاالت 
  الغش في أثناء االمتحانات.

4.00 5 

  
 المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات 

  بأزمات االمتحاناتلمتعلقة ا
4.48     

 المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات 
  بأزمات االمتحاناتالمتعلقة 

4.15    

مديري مدارس التعليم الثانوي العام  لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ) 37( يتضح من الجدول
تقويم الجوانب المهارية  أزمات االمتحانات هي على التوالي مقترح" التركيز علىب للمقترحات المتعلقة

)، ثّم جاء مقترح" التأكيد على دور المراقبين 4.55( والوجدانية في االمتحانات..." بمتوسط حسابي بلغ
ثّم جاء  ،)4.48الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( لمنع حاالت الغش في أثناء االمتحانات." في المرتبة

في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  تعرضون لها."مقترح" حماية المراقبين من أعمال العنف التي قد ي
 على التواليالدرجات الثالث للمقترحات الواردة في هذا المجال هي  أدنى كانتفيما ، )4.47( بلغ

متحانات بأسلوب علمي مقنن ليعطي نتائج صحيحة." بمتوسط حسابي بلغ اال " تصميم مقترح
بة فيما يخص الرسوب والنجاح." في المرتبة ، في حين جاء مقترح" نزع الخوف من الطل)4.46(

  ).4.43األخيرة من حيث درجة األهمية المنخفضة بمتوسط حسابي بلغ (

مدارس التعليم  مدرسي لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ أيضاً  )37( كما يتضح من الجدول 
حماية المراقبين من  بأزمات االمتحانات هي على التوالي مقترح" للمقترحات المتعلقةالثانوي العام 

)، ثّم جاء مقترح" التركيز على تقويم 4.23( أعمال العنف التي قد يتعرضون لها." بمتوسط حسابي بلغ
ثّم جاء  ،)4.21الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( الجوانب المهارية والوجدانية في االمتحانات." في المرتبة
) في المرتبة 4.16( اح." بمتوسط حسابي بلغمقترح" نزع الخوف من الطلبة فيما يخص الرسوب والنج

 " مقترح على التواليالدرجات الثالث للمقترحات الواردة في هذا المجال هي  أدنى كانتفيما  األخيرة،
، في )4.14" بمتوسط حسابي بلغ (صحيحة.تصميم االمتحانات بأسلوب علمي مقنن ليعطي نتائج 
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لمنع حاالت الغش في أثناء االمتحانات..."في المرتبة  حين جاء مقترح" التأكيد على دور المراقبين
  ).4.00األخيرة بمتوسط حسابي بلغ (

يتبين أن مقترح "التركيز على تقويم الجوانب المهارية والوجدانية  )37(وبالنظر إلى الجدول  
ين في االمتحانات " جاء في المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المدير 

كل من المديرين  إدراكبرأي الباحثة إلى  والمرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين، وقد يعود ذلك
سيؤدي إلى  فهذا ؛في امتحانات الطالبأهمية المهارات العملية والفكرية، والجوانب الوجدانية والمدرسين 

ان، كما أّنها ستزيد من رفع معدله الدراسي، وسيخلصه من خوف ورهبة االمتحان، وسيشعره باالطمئن
، األمر الذي يفسر أيضًا حصول ثقته بنفسه وبقدراته ومهاراته، وترفع من نسب التفوق والنجاح لديه

مقترح" نزع الخوف من الطلبة فيما يخص الرسوب والنجاح" في المرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية 
زت االمتحانات على قياس قدرة وحيدة لدى المرتفعة من وجهة نظر المدرسين، وذلك ألّنه في حال رك

وهي قدرته الحفظ الصم للمادة العلمية دون إعطاء قدراته األخرى كالتحليل والتركيب واإلبداع ،الطالب 
ضطره من خوف الطالب من االمتحانات وسي وغيرها من القدرات األهمية التي تستحقها، فإّن هذا سيزيد

 .حتى ساعة االمتحان ثم يخرج لينساها ويبدأ بحفظ غيرها وهكذا إلى حفظ كميات كبيرة من المعلومات
وربما يجره هذا األسلوب التقليدي إلى سلوك أساليب غير مشروعة قد تجر هي األخرى نكبات على 

)، كما قد 2014 (وزارة التربية في سورية، األسر وتودي بضحايا من الطلبة يعدون بالمئات سنوياً 
يبرر حصول مقترح" التأكيد على دور  وهو ما، ام الغش أثناء االمتحاناتتؤدي بالطالب إلى استخد

المراقبين لمنع حاالت الغش في أثناء االمتحانات" على المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية المرتفعة 
مقترح" حماية المراقبين من أعمال العنف التي قد يتعرضون لها"  من وجهة نظر المديرين، كما حصل

والمرتبة األولى من  ،لمرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المديرينعلى ا
وجهة نظر المدرسين، وهذا يعني ارتفاع نسب أعمال العنف الموجه ضد المراقبين في اآلونة األخيرة 

وزارة  نتيجة الفوضى األمنية التي تعاني منها بعض المناطق، حيث أكدت الدراسات التي أقيمت في
إلى العنف ، يالتي أصبح يتعرض لها المراقب من العنف الجسد تنوع مظاهر العنفو  التربية تزايد

أو العنف الموجه إلى االعتداء على الممتلكات ، اللفظي كتحقيره واالستهزاء منه والتشهير بسمعته
  ).2014بية في سورية،كإتالف أدواته أو تمزيق مالبسه أو االعتداء على سيارته أو بيته (وزارة التر 

  المجال السادس: المقترحات المتعلقة بأزمات البناء المدرسي.

مدارس التعليم الثانوي  عينة الدراسة من مديري درجات تقدير) اآلتي 38يوضح الجدول (
ومدّرسيها حول المقترحات المتعلقة بأزمات البناء المدرسي، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا 

الواردة  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات ًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ قزليًا ووفالمجال تنا
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 المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات )، فيما بلغ 4.4في هذا المجال من وجهة نظر المديرين (
  )، وكان بدرجة مرتفعة.3.87الواردة في هذا المجال من وجهة نظر المدرسين (

المديرين والمدرسين حول المقترحات المتعلقة بأزمات البناء  لدرجات تقديرسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتو ) 38جدول (
  المدرسي من وجهة نظرهم

الر
  قم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

الر
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

57 
على تخفيض كثافة الطلبة في  العمل

) 25الصف الواحد بمعدل وسطي (
  طالبًا في الصف الواحد.

4.64 1 57 
العمل على تخفيض كثافة الطلبة في 

) 25الصف الواحد بمعدل وسطي (
  طالبًا في الصف الواحد

4.17 1 

53 
توفير المباني المدرسية المجهزة 
والمستوفية للشروط الصحية 

  واألمنية.
4.53 2 53 

توفير المباني المدرسية المجهزة 
والمستوفية للشروط الصحية 

  واألمنية.
4.10 2 

61 
بناء غرف صفية جديدة في بعض 

  المدارس ذات الباحات الكبيرة.
4.48 3 54 

توفير مختبرات ومعامل ومساحات 
  كافية لممارسة األنشطة المدرسية.

3.99 3 

56 
ية للمباني االهتمام بالصيانة الدور 

  ية وتجهيزاتها.المدرس
4.45 4 1 

بناء غرف صفية جديدة في بعض 
  المدارس ذات الباحات الكبيرة.

3.87 4 

54 
توفير مختبرات ومعامل ومساحات 
  كافية لممارسة األنشطة المدرسية.

4.40 5 55 
المحافظة على نظافة مرافق المبنى 

  المدرسي.
3.82 5 

55 
تعيين مسؤول طبي الستدعائه وقت 

ج الفوري للمصابين عند الحاجة للعال
  حدوث األزمات

4.40 6 56 
االهتمام بالصيانة الدورية للمباني 

  المدرسية وتجهيزاتها.
3.81 6 

59 
المحافظة على نظافة مرافق المبنى 

  المدرسي.
4.27 7 60 

تخصيص غرفة طوارئ في المدرسة 
وتجهيزها في حال حدوث كوارث 

  طبيعية
3.77 7 

58 
ية في توفير اإلسعافات األول

  المدرسة.
4.26 8 58 

توفير اإلسعافات األولية في 
  المدرسة.

3.75 8 

60 
تخصيص غرفة طوارئ في المدرسة 
وتجهيزها في حال حدوث كوارث 

  طبيعية.
4.19 9 59 

تعيين مسؤول طبي الستدعائه وقت 
الحاجة للعالج الفوري للمصابين 

  عند حدوث األزمات.
3.59 9 

  
المتوسط الحسابي لدرجات 

البناء بأزمات المتعلقة  لمقترحات ا
  المدرسي

4.4     
المتوسط الحسابي لدرجات 

البناء بأزمات المتعلقة  المقترحات 
  المدرسي

3.87   

مديري مدارس التعليم الثانوي العام  لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ )38( يتضح من الجدول
العمل على تخفيض كثافة الطلبة الي مقترح" على التو  هيبأزمات البناء المدرسي  للمقترحات المتعلقة

 ، ثمّ )4.64( ." بمتوسط حسابي بلغ) طالبًا في الصف الواحد25في الصف الواحد بمعدل وسطي (
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 جاء مقترح" توفير المباني المدرسية المجهزة والمستوفية للشروط الصحية واألمنية...." في المرتبة
مقترح" بناء غرف صفية جديدة في بعض المدارس ذات  جاء ثمّ  ،)4.53الثانية بمتوسط حسابي بلغ (

الدرجات الثالث  أدنى كانتفيما  ،)4.48( في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ الباحات الكبيرة..."
المحافظة على نظافة مرافق المبنى " مقترح على التواليللمقترحات الواردة في هذا المجال هي 

في  في المدرسة.." ، ثم جاء مقترح" توفير اإلسعافات األولية)4.27(المدرسي.. " بمتوسط حسابي بلغ 
، في حين جاء مقترح" تخصيص غرفة طوارئ في المدرسة )4.26( المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ

المنخفضة بة األخيرة من حيث درجة األهمية " في المرتهيزها في حال حدوث كوارث طبيعية.وتج
  .)4.19بمتوسط حسابي بلغ (

مدارس التعليم  مدرسي لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ أيضاً  )38( يتضح من الجدولكما 
العمل على تخفيض على التوالي مقترح"  هيبأزمات البناء المدرسي  للمقترحات المتعلقةالثانوي العام 

 سابي بلغ...." بمتوسط ح) طالبًا في الصف الواحد25كثافة الطلبة في الصف الواحد بمعدل وسطي (
جاء مقترح" توفير المباني المدرسية المجهزة والمستوفية للشروط الصحية واألمنية...." في  ثمّ  )4.17(

جاء مقترح" توفير مختبرات ومعامل ومساحات كافية  ، ثمّ )4.10الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( المرتبة
 أدنى كانتفيما ، )3.99( بلغ لممارسة األنشطة المدرسية...." في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي

" تخصيص غرفة طوارئ  مقترح على التواليالدرجات الثالث للمقترحات الواردة في هذا المجال هي 
جاء مقترح"  ، ثمّ )3.77في المدرسة وتجهيزها في حال حدوث كوارث طبيعية. " بمتوسط حسابي بلغ (

، في حين جاء )3.75( توسط حسابي بلغ."في المرتبة الثانية بمفي المدرسة.. اإلسعافات األولية
." تعيين مسؤول طبي الستدعائه وقت الحاجة للعالج الفوري للمصابين عند حدوث األزمات. مقترح"

  .)3.59في المرتبة األخيرة من حيث درجة األهمية المنخفضة بمتوسط حسابي بلغ (

ن اآلثار السلبية التي يتبين أن مديري المدارس ومدّرسيها يدركو  )38(وبالنظر إلى الجدول 
تعتقد الباحثة أن مديري و  ،التربوية والتعليمية في المدارستتركها الكثافة الطالبية على سير العملية 

، يكون للمدرسة مبنى كبير ذو صفوف واسعة غير مكتظة بالطلبة أهمية أنالمدارس ومدرسيها يدركون 
يبرر  وهذا ما لجيد والسبورة الكبيرة واألجهزة،ومزودة باألثاث ا، بحيث تكون جيدة التهوية واإلضاءة

) طالبًا في 25العمل على تخفيض كثافة الطلبة في الصف الواحد بمعدل وسطي ( حصول مقترح"
"على المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر كل من المديرين  الصف الواحد

" على درسية المجهزة والمستوفية للشروط الصحية واألمنيةتوفير المباني الم وحصول مقترح"، والمدرسين
المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين أيضًا، كما 
يبرر حصول مقترح" بناء غرف صفية جديدة في بعض المدارس ذات الباحات الكبيرة" على المرتبة 

توفير مختبرات  وحصول مقترح "، ية المرتفعة من وجهة نظر المديرينالثالثة من حيث درجة األهم
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األهمية  ة" على المرتبة الثالثة من حيث درجومعامل ومساحات كافية لممارسة األنشطة المدرسية
  المرتفعة من وجهة نظر المدرسين.

للطوارئ  المتعلقة بضرورة توفير غرفةكافة أّن المقترحات  )38( كما يتبين من خالل الجدول 
في المدرسة مجهزة باألدوات الالزمة بحيث يشرف عليها طبيب مدرسي إلجراء اإلسعافات األولية 
للطلبة أو العاملين في المدرسة نتيجة تعرضهم للقذائف أو الشظايا وغيرها من حاالت العنف التي 

وجهة نظر كل من جاءت في المراتب األخيرة من حيث درجة األهمية المنخفضة من  ؛ تشهدها البالد
المديرين والمدرسين، وقد يعود ذلك برأي الباحثة إلى العجز القائم في توفير مثل تلك األولويات في 

ما يفسر  و، وهالتحتية ىة لخسائر كبيرة في البنالمدرسة نتيجة تعرض القطاع الصحي في سوري
" ن عند حدوث األزماتلعالج الفوري للمصابيلول طبي الستدعائه وقت الحاجة ؤ تعيين مس حصول"

على المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر كل من المديرين والمرتبة الثالثة 
في المدرسة" على المرتبة الثانية  توفير اإلسعافات األولية من وجهة نظر المدرسين، وحصول مقترح"

 والمدرسين، ثّم حصول مقترح" من حيث انخفاض درجة األهمية من وجهة نظر كل من المديرين
" على المرتبة األخيرة من تخصيص غرفة طوارئ في المدرسة وتجهيزها في حال حدوث كوارث طبيعية

حيث انخفاض درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المديرين والمرتبة األولى من وجهة نظر 
  المدرسين.

  .لمحليبأزمات المجتمع االمتعلقة المجال السابع: المقترحات 

مدارس التعليم الثانوي  مديريعينة الدراسة من  درجات تقديراآلتي  )39يوضح الجدول (
المقترحات المتعلقة بأزمات البناء المدرسي، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا حول ا ومدّرسيه

الواردة  قترحات المتوسط الحسابي لدرجات المالمجال تنازليًا ووقفًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ 
 المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات )، فيما بلغ 3.94في هذا المجال من وجهة نظر المديرين (

  مرتفعة.بدرجة  المتوسط كانوقد )، 3.87الواردة في هذا المجال من وجهة نظر المدرسين (
والمدرسين حول المقترحات المتعلقة بأزمات المديرين  لدرجات تقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 39جدول (

  المجتمع المحلي من وجهة نظرهم

الر
  قم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

الر
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

62 
االهتمام بدعم العالقات القوية بين 
 المدرسة والمنزل للتعاون في حل

  المشكالت لدى الطلبة.
4.11 1 64 

تعزيز ثقة المجتمع المحلي بدور مجالس 
أولياء األمور في تطوير مستوى أبنائهم 

  علميًا وتربويًا ونفسيًا..
4.32 1 

 2 4.03عقد لقاءات دورية مع أولياء الطلبة  63 2 4.04عقد لقاءات دورية مع أولياء الطلبة  63
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  لحل المشكالت.  لحل المشكالت.

67 
تفعيل دور المحاضرات التربوية في 
دراسة بعض المشكالت المستعصية 

  لدى الطلبة.
3.99 3 65 

مشاركة المدرسة في األنشطة 
والمناسبات االجتماعية التي تحصل 

  في المجتمع المحلي لطلبة.
3.96 3 

65 
مشاركة المدرسة في األنشطة 

والمناسبات االجتماعية التي تحصل 
  في المجتمع المحلي.

3.95 4 67 
تفعيل دور المحاضرات التربوية في 
دراسة بعض المشكالت المستعصية 

  لدى الطلبة.
3.92 4 

64 
تعزيز ثقة المجتمع المحلي بدور مجالس 
أولياء األمور في تطوير مستوى أبنائهم 

  علميًا وتربويًا ونفسيًا.
3.95 4 62 

االهتمام بدعم العالقات القوية بين 
عاون في حل المدرسة والمنزل للت

  المشكالت لدى الطلبة.
3.88 5 

68 
إقامة المتاحف والمعارض في 

المدرسة بهدف رصد ريعها من قبل 
  المجتمع المحلي لصالح المدرسة

3.91 5 66 
تنفيذ الطلبة لمجموعة مشاريع تخدم 

  البيئة المدرسية والمحلية.
3.76 6 

69 
مشاركة المجتمع المحلي في تمويل 

  المدرسة.
3.80 6 68 

إقامة المتاحف والمعارض في 
المدرسة بهدف رصد ريعها من قبل 

  المجتمع المحلي لصالح المدرسة
3.60 7 

66 
تخدم  تنفيذ الطلبة لمجموعة مشاريع
  البيئة المدرسية والمحلية.

3.75 7 69 
مشاركة المجتمع المحلي في تمويل 

  المدرسة
3.47 8 

  
المتوسط الحسابي لدرجات 

ة بأزمات المجتمع المتعلق المقترحات 
  المحلي

3.94     
المتوسط الحسابي لدرجات 

  المقترحات 
  المتعلقة بأزمات المجتمع المحلي

3.87   

مديري مدارس التعليم الثانوي العام  لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ )39( يتضح من الجدول
مام بدعم العالقات القوية بين المجتمع المحلي هي على التوالي مقترح" االهت بأزمات للمقترحات المتعلقة

)، ثّم جاء مقترح" 4.11المدرسة والمنزل للتعاون في حل المشكالت لدى الطلبة." بمتوسط حسابي بلغ(
عقد لقاءات دورية مع أولياء الطلبة لحل المشكالت...." في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ 

وية في دراسة بعض المشكالت المستعصية لدى "تفعيل دور المحاضرات التربجاء مقترح ثّم  ،)4.04(
الدرجات الثالث  أدنى كانتفيما ، )3.99( .." في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ الطلبة..

شاركة المجتمع المحلي في تمويل " ممقترح  على التواليللمقترحات الواردة في هذا المجال هي 
"تنفيذ الطلبة لمجموعة مشاريع تخدم  اء مقترح، في حين ج)3.80المدرسة." بمتوسط حسابي بلغ (

المنخفضة بمتوسط حسابي  البيئة المدرسية والمحلية....." في المرتبة األخيرة من حيث درجة األهمية
  ).3.75بلغ (

مدارس التعليم  مدرسي لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ ) أيضاً 39( كما يتضح من الجدول
ثقة المجتمع  تعزيزالمجتمع المحلي هي على التوالي مقترح"  بأزمات علقةللمقترحات المتالثانوي العام 

المحلي بدور مجالس أولياء األمور في تطوير مستوى أبنائهم علميًا وتربويًا ونفسيًا..." بمتوسط حسابي 
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)، ثّم جاء مقترح" عقد لقاءات دورية مع أولياء الطلبة لحل المشكالت...." في المرتبة 4.32( بلغ
ثّم جاء مقترح" مشاركة المدرسة في األنشطة والمناسبات  ،)4.03انية بمتوسط حسابي بلغ (الث

 االجتماعية التي تحصل في المجتمع المحلي لطلبة..." في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ
 " حمقتر  على التواليالدرجات الثالث للمقترحات الواردة في هذا المجال هي  أدنى كانتفيما ، )3.96(

، ثّم جاء )3.76تنفيذ الطلبة لمجموعة مشاريع تخدم البيئة المدرسية والمحلية" بمتوسط حسابي بلغ (
مقترح" إقامة المتاحف والمعارض في المدرسة بهدف رصد ريعها من قبل المجتمع المحلي لصالح 

كة المجتمع "مشار  في حين جاء مقترح ،)3.60( "في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ المدرسة.
  ).3.47المحلي في تمويل المدرسة " في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ (

االهتمام بدعم العالقات القوية بين المدرسة  يتبين حصول مقترح" )39( وبالنظر إلى الجدول
 للتعاون في حل المشكالت لدى الطلبة." على المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المرتفعةوالمنزل 

ثقة المجتمع المحلي بدور مجالس أولياء األمور في  تعزيز من وجهة نظر المديرين، وحصول مقترح"
" على المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المرتفعة من تطوير مستوى أبنائهم علميًا وتربويًا ونفسيًا.

" على ة لحل المشكالتعقد لقاءات دورية مع أولياء الطلب كما يتبّين حصول مقترح " قبل المدرسين،
المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين، وحصول 

" على تفعيل دور المحاضرات التربوية في دراسة بعض المشكالت المستعصية لدى الطلبة مقترح "
مشاركة  وأيضًا حصول مقترح"، رينالمرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المدي

لطلبة" على المرتبة  المدرسة في األنشطة والمناسبات االجتماعية التي تحصل في المجتمع المحلي
  الثالثة من وجهة نظر المدرسين

التواصل  ةر لضرو كبيرة  أهميةيولون وا ؤ قد بدمن المديرين والمدرسين  كالً  نّ أ وقد يعود ذلك إلى
 أو األمور، أولياءمجالس  عقد لقاءات دورية معهم، أو عن طريق لبة عن طريقالط أمور أولياءمع 

في خلق قناة للتواصل  ام برأي الباحثة يعتقدون بضرورتهفه ،الندوات والمحاضرات التربوية عن طريق
 والمدرسة من األسرةبين  تحقيق التكامل التربوي التعليمي إلىمما يؤدي  ،والتعاون بين البيت والمدرسة

وانب خاصة الج أخرى،كشف الغطاء عن جوانب مهمة في شخصية الطالب والطالبة من جهة يو  ،جهة
وٕانما تنكشف من خالل لقائهم  ،ن يكتشفهاأيستطيع المدرس لوحده  الصحية والنفسية واالنفعالية التي ال

  معهم.في طريقة التعامل  مما يغير كثيراً  ؛بأولياء الطلبة والطالبات

إقامة المتاحف والمعارض في  خالل النظر إلى الجدول السابق أّن مقترح" كما يتبين من
" جاء في المرتبة األولى من حيث المدرسة بهدف رصد ريعها من قبل المجتمع المحلي لصالح المدرسة

 والمرتبة الثانية من وجهة نظر المدرسين ومقترح" من وجهة نظر المديرين انخفاض درجة األهمية



 

 
216 

  الفصــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــادس  نتائج الدراسة الميدانية                                       
  

" جاء في المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية المنخفضة ع المحلي في تمويل المدرسةمشاركة المجتم
كًال من  وقد يعود ذلك إلى أنّ ، من وجهة نظر المديرين والمرتبة الثالثة من وجهة نظر المدرسين

ناك ن يكون هأالمدرسين والمديرين يدركون أن تمويل التعليم هو من مسؤولية وزارة التربية فقط دون 
  لذلك فقد جاءت تلك المقترحات في المرتبة األخيرة.، مجال لمشاركة المجتمع المحلي في تمويله

" في المرتبة تنفيذ الطلبة لمجموعة مشاريع تخدم البيئة المدرسية والمحليةكما جاء مقترح "
ث درجة والمرتبة األولى من حي، األخيرة من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المديرين

يدركون أهمية تلك  األهمية المنخفضة من وجهة نظر المدرسين، وذلك إّما ألن المديرين والمدرسين ال
  الحالية مثل: ضعف في تمويل التعليم.المشاريع، أو لصعوبة تنفيذها نظرًا لظروف األزمة 

  تمويل التعليم.بأزمات المتعلقة المجال الثامن: المقترحات 

مديري مدارس التعليم الثانوي عينة الدراسة من  درجات تقديرتي اآل )40يوضح الجدول (
المقترحات المتعلقة بأزمات تمويل التعليم، وقد رتبت العبارات الواردة ضمن هذا المجال حول ومدّرسيها 

الواردة في هذا  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات تنازليًا ووقفًا لدرجة المتوسط الحسابي، وقد بلغ 
الواردة في  المتوسط الحسابي لدرجات المقترحات )، فيما بلغ 4.33ال من وجهة نظر المديرين (المج

  مرتفعة.بدرجة  كانوقد )، 4.17هذا المجال من وجهة نظر المدرسين (

ويل حول المقترحات المتعلقة بأزمات تم ومدّرسيه عينة الدراسة من مديري مدارس التعليم الثانويتقدير   درجات )40جدول (
  التعليم

الر
  قم

  المدرسون  المديرون

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

الر
  قم

  العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  الترتيب
ضمن 
  المجال

71 

توفير مصادر تمويل إضافية من 
القطاع الخاص، والمنظمات غير 
الحكومية والمنح والمساعدات 

  الدولية.

4.67 1 71 

إضافية من توفير مصادر تمويل 
القطاع الخاص، والمنظمات غير 
الحكومية والمنح والمساعدات 

  الدولية.

4.41 1 

70 
زيادة موازنة التعليم لتصبح نسبة 
محددة من جملة الناتج القومي 

  العام.
4.48 2 76 

تخصيص موازنة مناسبة لشراء 
  التقنيات والتجهيزات الحديثة.

4.26 2 

75 
توفير مقدار كاف من موازنة 

  المدرسة لترميم المبنى المدرسي.
4.44 3 75 

توفير مقدار كاف من موازنة 
  المدرسة لترميم المبنى المدرسي.

4.24 3 

74 
توفير مقدار مالي مناسب لتعزيز 

  الطلبة والمدرسين المتميزين.
4.40 4 1 

زيادة موازنة التعليم لتصبح نسبة 
لقومي محددة من جملة الناتج ا

  العام.
4.23 4 

 5 4.22توفير مقدار مالي مناسب لتعزيز  74 5 4.38تخصيص موازنة مناسبة لشراء  76
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  الطلبة والمدرسين المتميزين.  التقنيات والتجهيزات الحديثة.

73 
التأكيد على مراقبة توزيع الموارد 

  المالية والمادية.
4.14 6 72 

قيام بعض المدارس، بأنشطة 
  ول على عائد مادي.إنتاجية للحص

4.19 6 

77 
رصد االعتمادات المالية الالزمة 

  لتطوير العمل في الصحة المدرسية.
4.12 7 73 

التأكيد على مراقبة توزيع الموارد 
  المالية والمادية.

4.01 7 

72 
قيام بعض المدارس، بأنشطة 

  إنتاجية للحصول على عائد مادي.
4.04 8 77 

زمة رصد االعتمادات المالية الال 
  لتطوير العمل في الصحة المدرسية.

3.80 8 

  
المتوسط الحسابي لدرجات 

  المتعلقة بأزمات التمويل المقترحات 
4.33     

المتوسط الحسابي لدرجات 
  المتعلقة بأزمات التمويل المقترحات 

4.17   

عام مديري مدارس التعليم الثانوي ال لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ )40( يتضح من الجدول
توفير مصادر تمويل إضافية من بأزمات تمويل التعليم هي على التوالي مقترح"  للمقترحات المتعلقة
 ..." بمتوسط حسابي بلغالحكومية والمنح والمساعدات الدولية. والمنظمات غير القطاع الخاص،

....." لقومي العام.التعليم لتصبح نسبة محددة من جملة الناتج ا زيادة موازنة)، ثّم جاء مقترح" 4.67(
من موازنة المدرسة لترميم  ر مقدار كاف، ثّم جاء "توفي)4.48في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ (
الدرجات الثالث  أدنى كانتفيما ) في المرتبة الثالثة، 4.44( المبنى المدرسي..." بمتوسط حسابي بلغ
كيد على مراقبة توزيع الموارد المالية " التأرح مقت على التواليللمقترحات الواردة في هذا المجال هي 

، ثم جاء مقترح" رصد االعتمادات المالية الالزمة لتطوير )4.14والمادية.." بمتوسط حسابي بلغ (
 ، في حين جاء مقترح")4.12( "في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ العمل في الصحة المدرسية..

" في المرتبة الثالثة من حيث درجة للحصول على عائد مادي بأنشطة إنتاجية قيام بعض المدارس،
  .)4.04المنخفضة بمتوسط حسابي بلغ ( األهمية

مدارس التعليم  مدرسي لتقديرثالث ى الدرجات العلأّن أ أيضاً  )40( كما يتضح من الجدول
ير مصادر تمويل توفبأزمات تمويل التعليم هي على التوالي مقترح"  للمقترحات المتعلقةالثانوي العام 

...." بمتوسط الحكومية والمنح والمساعدات الدولية إضافية من القطاع الخاص، والمنظمات غير
)، ثّم جاء مقترح" تخصيص موازنة مناسبة لشراء التقنيات والتجهيزات الحديثة..." 4.41( حسابي بلغ

من موازنة  فير مقدار كافتو  ، وأخيرًا جاء مقترح")4.26في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ (
 أدنى كانتفيما ، )4.24( المدرسة لترميم المبنى المدرسي..."في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ

 المدارس بعض يام" قمقترح  على التواليالدرجات الثالث للمقترحات الواردة في هذا المجال هي 
، ثّم جاء مقترح" التأكيد على )4.19غ (إنتاجية للحصول على عائد مادي." بمتوسط حسابي بل بأنشطة

، في حين جاء )4.01( "في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ مراقبة توزيع الموارد المالية والمادية..
"رصد االعتمادات المالية الالزمة لتطوير العمل في الصحة المدرسية......"في المرتبة األخيرة  مقترح

  .)3.80بمتوسط حسابي بلغ (المنخفضة  من حيث درجة األهمية
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توفير مصادر تمويل إضافية من القطاع الخاص، أّن مقترح"  )40( ويتبين من الجدول
حصل على المرتبة األولى من حيث درجة  ؛"والمنظمات غير الحكومية والمنح والمساعدات الدولية

ى العجز القائم في األهمية المرتفعة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين، وقد يعود ذلك إل
  .الموازنة العام

) أّن هذا العجز جاء بسبب الظروف األمنية 2013 حساني،( وقد بينت الدراسة التي قام بها
بسبب العقوبات االقتصادية الدولية على قطاعي أكانت  الراهنة والظروف االقتصادية الناجمة سواء

لى سيؤدي إ وهذا ،القطاعين العام والخاص بسبب الخسائر الكبيرة لدى مالطاقة والمال والمصارف، أ
تراجع الفوائد االقتصادية، وعدم القدرة على تسديد الضرائب، وعدم الوصول إلى األسواق المالية 
 ،الدولية، واستمرار المصرف المركزي بتمويل اإلنفاق الحكومي، مع تنامي الحاجة لإلنفاق العام

ر تقريبًا، إذ تراجعت مصادر القطع األجنبي في سبيل وتوقف التصدي ،وقصور اإليرادات عن التمويل
المحافظة على سعر صرف الليرة من االنهيار، وتبدو المشكلة أكثر تعقيدًا في ظل غياب خيارات 

 ،2013(حساني ،التمويل التي تقتصر على التمويل بالعجز عن االقتراض من المصرف المركزي
263.(  

من موازنة المدرسة لترميم المبنى المدرسي" جاء في  توفير مقدار كاف كما يتضح أن مقترح"
أكدت  ، فقدالمرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر كل من المديرين والمدرسين

مدرسة قد دمرت إّما تدميرًا جزئيًا أو كليًا، وعلى الرغم من  5004إحصائيات وزارة التربية أّن ما يقارب 
 3000 مدرسة، إال أّن إحصائيات وزارة التربية تشير إلى أنّ  2000على إعادة تأهيل  أّن الوزارة تعمل

األمر الذي يستدعي  ،مليار ليرة سورية 7500وصلت إلى  ئرخسامدرسة خرجت عن الخدمة، وال
يبرر  لبدء الدراسة فيها، وهذا ما كافة المستلزمات المادية الضروريةبإعادة ترميمها وبنائها وتزويدها 

حصول مقترح" تخصيص موازنة مناسبة لشراء التقنيات والتجهيزات الحديثة" على المرتبة الثانية من 
 لتصبح التعليم موازنة حيث درجة األهمية المرتفعة من وجهة نظر المدرسين وحصول مقترح" زيادة

من المرتفعة  العام" على المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية القومي الناتج جملة من محددة نسبة
العام ة دفعت الحكومة إلى خفض اإلنفاق ذلك إلى كون األزمة القائموجهة نظر المديرين. وقد يعود 

  )2014.(وزارة التربية في سورية، على قطاع التعليم

والتي تتطلب من مديريات التربية مزيد من  ،وفي خضم تلك األزمات التي تواجه التعليم 
المدارس على النفقات التي ُتصرف لكل مدرسة، يعتقد بعض المديرين  المراقبة والمحاسبة لمديري

كون المديرين يقومون بواجبهم في ل ؛حاجة لمراقبة توزيع الموارد المادية في المدرسة والمدرسين أنه ال
يبرر حصول مقترح" التأكيد على مراقبة توزيع الموارد المالية  توزيع الموارد بشكل فعال، هو ما
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والمرتبة  ،على المرتبة األولى من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المديرين والمادية"
  الثانية من وجهة نظر المدرسين.

رصد االعتمادات المالية الالزمة لتطوير العمل في الصحة المدرسية" في " فيما جاء مقترح
والمرتبة الثالثة من وجهة  ،نالمرتبة الثانية من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المديري

وُتعّد تلك نتيجة غير منطقية برأي الباحثة، فإحصائيات وزارة الصحة تؤكد أن ظروف  نظر المدرسين،
حيث حصل  ،والصحة المدرسية بشكل خاص ،األزمة الحالية قد أثرت على القطاع الصحي بشكل عام

  )2014لصحة في سورية،(وزارة ا انخفاض حاد في التغطية الوطنية للخدمات الصحية

في  إنتاجية للحصول على عائد مادي" بأنشطة المدارس بعض في حين جاء مقترح "قيام
والمرتبة األولى من حيث  ،المرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية المنخفضة من وجهة نظر المديرين

مدارس ومدّرسيها انخفاض درجة األهمية من وجهة نظر المدرسين، وقد يعود ذلك إلى كون مديري ال
مثل تلك األنشطة ممنوعة في  وأنّ  ،تمويل التعليم هو من مسؤولية الحكومة السورية فقط يدركون أنّ 

  مدارسنا الحكومية.

 :ومناقشتها فرضيات الدراسةنتائج ثانيًا ـ 

  ) على الوجه اآلتي: = 0.05αتم اختبار فرضيات الدراسة عند مستوى داللة (

أفراد عينة الدراسة  تقدير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروق جدتو  الالفرضية األولى: 
تعزى لمتغير األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام  حول واقعمديري التعليم الثانوي العام من 

  التربوي.المؤهل 

مــديري عينــة الدراســة مــن  تقــديروللكشــف عــن الفــروق بــين  ية،الفرضــ ههــذ صــحة مــن للتحقــق
تبعـًا لمتغيـر المؤهـل  األزمات التي تواجه التعليم الثـانوي العـام فـي سـورية حول واقعتعليم الثانوي العام ال

)، تـم حسـاب دراسـات عليـا فمـا فـوق ،دبلوم تأهيـل تربـوي ،إجازة جامعيةمدرسين، معهد إعداد ( :التربوي
  نتيجة هذا الحساب. )41المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. ويظهر الجدول اآلتي (

األزمات التي تواجه التعليم  واقعالمديرين حول  عينة الدراسة من لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  )41جدول (
  المؤهل التربويتبعًا لمتغير  الثانوي العام في سورية

 العينة  المؤهل التربوي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أ الخط
 المعياري

 %95مجال الثقة 
القيمة 
 الصغرى

القيمة 
  أدنى قيمة الكبرى

أعلى 
 قيمة

  أزمات متعلقة
  بالطلبة

 77 49 65.97 59.42 1.607 9.231 62.7 33 معھد إعداد معلمين

 96 48 68.41 64.68 0.944 10.549 66.54 125 إجازة جامعية

 103 47 79.73 74.14 1.396 10.904 76.93 61 دبلوم تأھيل تربوي

 99 68 82.94 75.67 1.764 8.997 79.31 26 دراسات عليا
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 103 47 71.46 68.48 0.756 11.826 69.97 245 المجموع

 
أزمات متعلقة 

 بالمدرسين

 

 125 75 106.83 98.62 2.016 11.582 102.73 33 معھد إعداد معلمين

 138 78 109.16 103.53 1.423 15.913 106.34 125 إجازة جامعية

 143 89 124.14 117.86 1.568 12.249 121 61 دبلوم تأھيل تربوي

 143 85 129.16 115.68 3.272 16.686 122.42 26 دراسات عليا

 143 75 113.28 109.14 1.052 16.459 111.21 245 المجموع

  أزمات متعلقة
 باإلدارة

 المدرسية

 

 66 18 38.12 30.85 1.783 10.244 34.48 33 معھد إعداد معلمين

 64 19 36.71 33.65 0.773 8.645 35.18 125 إجازة جامعية

 66 21 47.38 40.13 1.811 14.143 43.75 61 دبلوم تأھيل تربوي

 66 26 53.25 42.51 2.607 13.295 47.88 26 دراسات عليا
 66 18 40.08 37.07 0.764 11.964 38.57 245 المجموع

  علقةأزمات مت
 بالمناهج

 

 48 27 42.16 38.02 1.017 5.844 40.09 33 معھد إعداد معلمين

 50 27 41.82 39.99 0.464 5.186 40.9 125 إجازة جامعية

 53 31 44.11 41.17 0.734 5.733 42.64 61 دبلوم تأھيل تربوي

 50 32 45.63 41.22 1.072 5.464 43.42 26 دراسات عليا

 53 27 42.19 40.8 0.353 5.519 41.49 245 المجموع

أزمات متعلقة 
  باالمتحانات

 44 17 29.73 25.67 0.996 5.72 27.7 33 معھد إعداد معلمين
 46 16 31.27 29.26 0.509 5.687 30.26 125 إجازة جامعية

 47 20 37.95 34.51 0.859 6.712 36.23 61 دبلوم تأھيل تربوي

 46 26 39.13 34.1 1.219 6.217 36.62 26 دراسات عليا

 47 16 32.94 31.22 0.436 6.823 32.08 245 المجموع

  أزمات
متعلقة بالبناء 

 المدرسي

 

 81 39 60.76 51.91 2.172 12.479 56.33 33 معھد إعداد معلمين

 94 40 62.36 58.27 1.033 11.546 60.31 125 إجازة جامعية

 94 41 78.99 71.86 1.781 13.911 75.43 61 دبلوم تأھيل تربوي

 95 51 78.07 68.16 2.404 12.258 73.12 26 دراسات عليا

 95 39 66.71 63.09 0.919 14.379 64.9 245 المجموع

أزمات متعلقة 
بالمجتمع 
 المحلي

 49 25 36.26 32.11 1.019 5.855 34.18 33 معھد إعداد معلمين

 57 25 38.9 36.54 0.595 6.651 37.72 125 إجازة جامعية

 60 29 47.83 43.94 0.973 7.598 45.89 61 دبلوم تأھيل تربوي

 64 33 51.84 44.77 1.716 8.749 48.31 26 دراسات عليا

 64 25 41.47 39.33 0.543 8.492 40.4 245 المجموع

  أزمات متعلقة
 بتمويل التعليم

 57 23 45.37 38.08 1.789 10.278 41.73 33 معھد إعداد معلمين

 64 24 49 45.34 0.925 10.342 47.17 125 إجازة جامعية

 69 27 54.77 50.51 1.064 8.309 52.64 61 دبلوم تأھيل تربوي

 69 42 59.21 53.79 1.318 6.719 56.5 26 دراسات عليا
 69 23 50.1 47.48 0.664 10.389 48.79 245 المجموع

 المجاالت ككل

 490 333 417.4 382.48 8.573 49.246 399.94 33 معھد إعداد معلمين

 497 316 432.83 416.05 4.24 47.404 424.44 125 إجازة جامعية

 594 357 506.71 482.31 6.099 47.634 494.51 61 دبلوم تأھيل تربوي

 600 433 530.95 484.21 11.348 57.864 507.58 26 دراسات عليا
 600 316 455.24 439.57 3.978 62.261 447.41 245 المجموع

من خالل قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدول السابق ذكره، يتبين وجود فروق ظاهرية 
في تقدير أفراد عينة الدراسة من المديرين حول واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية 
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روق اسُتخدم تحليل التباين األحادي الجانب تعزى لمتغير المؤهل التربوي. وإلظهار داللة هذه الف
)ANOVA) 42) للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول.(  

األزمات التي تواجه  واقععينة الدراسة من المديرين حول  لدرجات تقدير) ANOVAتحليل التباين األحادي االتجاه ( )42جدول (
  ر المؤهل التربويتبعًا لمتغي التعليم الثانوي العام في سورية

  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

  أزمات متعلقة
  بالطلبة 

 2812.828 3 8438.485 بين المجموعات
26.394 0.000 

  دال
 0.01عند 

 106.570 241 25683.254 داخل المجموعات
  244 34121.739 المجموع

 
  أزمات متعلقة

 بالمدرسين 

 4816.621 3 14449.864 بين المجموعات
22.473 0.000 

  دال
 0.01عند 

 214.328 241 51653.100 داخل المجموعات
  244 66102.963 المجموع

 
  أزمات متعلقة 
 باإلدارة المدرسية

 1959.675 3 5879.024 بين المجموعات
16.26 0.000 

  دال
 0.01 عند

 120.519 241 29044.976 داخل المجموعات
  244 34924.000 المجموع

  أزمات متعلقة 
  بالمناهج

 95.085 3 285.254 بين المجموعات
3.207 0.024 

  دال
 0.05عند 

 29.651 241 7145.987 داخل المجموعات
  244 7431.241 المجموع

 
أزمات متعلقة 
 باالمتحانات

مجموعاتبين ال  2631.328 3 877.109 
24.224 0.000 

  دال
 0.01عند 

 36.208 241 8726.198 داخل المجموعات
  244 11357.527 المجموع

 
  أزمات متعلقة

 بالبناء المدرسي 

 4522.237 3 13566.712 بين المجموعات
29.55 0.000 

  دال
 0.01عند 

 153.036 241 36881.737 داخل المجموعات
  244 50448.449 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمجتمع المحلي 

 1878.319 3 5634.956 بين المجموعات
37.85 0.000 

  دال
 0.01عند 

 49.626 241 11959.844 داخل المجموعات
  244 17594.800 المجموع

  أزمات متعلقة
 بتمويل التعليم 

 1474.793 3 4424.380 بين المجموعات
16.22 0.000 

  دال
 0.01عند 

 90.924 241 21912.583 داخل المجموعات
  244 26336.963 المجموع

 المجاالت ككل
 123250.304 3 369750.913 بين المجموعات

51.559 0.000 
  دال

 0.01عند 
 2390.466 241 576102.271 داخل المجموعات

  244 945853.184 المجموع

  .2.65تساوي  0.05داللة  ومستوى )3، 241حرية ( درجتي عند الجدولية F قيمة
  .3.88تساوي  0.01داللة  ومستوى )3، 241حرية ( درجتي عند الجدولية Fقيمة
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وعند كل ) 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (42يتضح من الجدول (
وقد  ، وعلى المستوى اإلجمالي، م في سوريةاألزمات التي تواجه التعليم الثانوي العا مجال من مجاالت

جاءت قيمة مستوى الداللة  )، إذ0.01)، و(0.05دالة وجوهرية عند مستويي داللة (كانت الفروق 
)، 3.88) المحسوبة، أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (F، وقيمة (0.05)، وهي أصغر من 0.000(

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية و  %).95)، وبمستوى ثقة (3، 241حرية ( درجتي عند
) F =3.207) عند أنماط (أزمات متعلقة بالمناهج). إذ جاءت قيمة (0.05عند مستوى داللة (

أصغر من  )، وهو0.024( داللةالمستوى بلغ )، و 2.65المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية البالغة(
   ).3، 241حرية ( درجتي ، عند0.05

 ، وذلك ألقل فروق معنوية،) للمقارنات البعديةLSDاختبار ( استخدمجاه الفروق ولمعرفة ات
  ).43كما هو موضح في الجدول (

  واقععينة الدراسة من المديرين حول  بين درجات تقدير) للفروق LSDنتائج اختبار ( )43جدول (
  ل التربويتبعًا لمتغير المؤه األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية 

 المجال
(I)  المؤهل

العلمي والتربوي
(J) المؤهل  

 العلمي والتربوي 
  اختالف المتوسط

(I-J)  
  الخطأ

 المعياري
  قيمة
 الداللة

 %95مجال الثقة 
 قيمة علىأ أدنى قيمة

 المجاالت ككل
  

معھد إعداد 
  ينمعلم

 5.65- 43.35- 0.011 9.569 (*)24.501- إجازة جامعية
 73.76- 115.38- 0.000 10.565 (*)94.569-  ھيل تربويدبلوم تأ

 82.38- 132.89- 0.000 12.821 (*)107.638-  دراسات عليا 

  إجازة جامعية
 43.35 5.65 0.011 9.569 (*)24.501 ينمعھد إعداد معلم

 55.03- 85.11- 0.000 7.636 (*)70.068- دبلوم تأھيل تربوي
 62.38- 103.90- 0.000 10.539 (*)83.137-  دراسات عليا 

دبلوم تأھيل 
  تربوي

 115.38 73.76 0.000 10.565 (*)94.569 ينمعھد إعداد معلم
 85.11 55.03 0.000 7.636 (*)70.068 إجازة جامعية
 9.49 35.63- 0.255 11.451 13.069-  دراسات عليا 

  دراسات عليا 
 132.89 82.38 0.000 12.821 (*)107.638 ينمعھد إعداد معلم
 103.90 62.38 0.000 10.539 (*)83.137 إجازة جامعية

 35.63 9.49- 0.255 11.451 13.069  دبلوم تأھيل تربوي

  .0.05*اختالف المتوسط عند مستوى داللة 

 تربويالتأهيل الدبلوم  ) يتبين أن الفروق جاءت بين حملة43( من خالل قراءة الجدول       
، وكذلك بين حملة تربويالتأهيل الدبلوم  ) لصالح حملةجامعيةالجازة ، اإلمدرسينالعهد إعداد موحملة (

 ) لصالح حملةجامعيةالجازة ، اإلمعهد إعداد مدرسينوكل من حملة (عليا فما فوق الدراسات ال
بين حملة  ةدال كما يتبين عدم وجود فروق .وذلك بداللة المتوسطات الحسابية عليا فما فوق.الدراسات ال

  .الدبلوم وحملة الدراسات العليا

بوجود فروق ذات الصفرية، وتقبل الفرضية البديلة القائلة:  الفرضيةعلى ذلك ترفض  وبناءً 
حول مديري التعليم الثانوي العام أفراد عينة الدراسة من  تقدير داللة إحصائية بين متوسطات درجات
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المؤهل تعزى لمتغير  العام في الجمهورية العربية السورية األزمات التي تواجه التعليم الثانوي واقع
  التربوي لصالح حملة الشهادة األعلى.

 المعارف بحكم األعلى المؤهل ذوي المدارس مديري نّ أ إلى ذلك في السبب يعود وربما
 ألزماتا وواقع بطبيعة أفضل وٕادراك وعي لديهم كان ،التربوية دراستهم أثناء اكتسبوها التي والمعلومات

غير الحاصلين  المديرين من أكثر وتعريفها تحديدها على قدرة أكثر كانوا كما مدارسهم، تعترض التي
 بين فروق وجود عدم بينت لتيا )2010( غنام دراسة مع تختلف النتيجة وهذه على مؤهل تربوي.

 األساسي مالتعلي من يةالثان الحلقة مدارس لها تتعرض التي باألزمات يتعلق فيما المديرين تقدير متوسط
  .التربوي المؤهل لمتغير تبعاً 

 وحملة الدراسات العليا دبلوم التأهيل التربويبين حملة  دالة عدم وجود فروقغير أنه تبين 
أي أّن المديرين لم يستفيدوا ويمكن تفسير ذلك بأّن جميع المديرين يعانون من األزمات في مدارسهم 

من درجة التعرض لألزمات، نظرًا لعدم احتواء برامج اإلعداد في دبلوم  من المؤهل التربوي في التقليل
  التأهيل التربوي والدراسات العليا على موضوعات ذات صلة بإدارة األزمات.

أفراد عينة الدراسة  تقدير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروق توجد الالفرضية الثانية: 
تعزى لمتغير عدد التعليم الثانوي العام األزمات التي تواجه  حول واقع مديري التعليم الثانوي العاممن 

  سنوات الخبرة.
واقع لالتعليم الثانوي  مديري عينة الدراسة منللكشف عن الفروق وداللتها في تقدير أفراد 

نوات، س 5(أقل من عدد سنوات الخبرة  تبعًا لمتغير األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  سنوات فأكثر)، 10سنوات،  10وأقل من  5من 

  ).44المعيارية. وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول (
 واقع األزمات التي تواجه التعليمحول  عينة الدراسة من المديرين لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  )44جدول (

  تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة الثانوي العام في سورية

عدد سنوات  المجال
  الخبرة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

مجال الثقة 
القيمة  95%

 الصغرى
القيمة 
أدنى  الكبرى

 قيمة
أعلى 
 قيمة

  أزمات متعلقة
  بالطلبة

 5أقل من 
  سنوات

54 60.02 7.030 0.957 58.10 61.94 48 78 

وأقل من  5من 
  سنوات 10

89 69.31 13.264 1.406 66.52 72.11 48 103 

سنوات  10
  فأكثر

102 75.80 8.421 0.834 74.15 77.46 47 99 

 103 47 71.46 68.48 0.756 11.826 69.97 245 المجموع

 5أقل من  أزمات متعلقة
  سنوات

54 96.04 9.641 1.312 93.41 98.67 78 116 
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وأقل من  5من  بالمدرسين
  سنوات 10

89 111.92 17.147 1.818 108.31 115.53 75 141 

سنوات  10
  فأكثر

102 118.63 13.056 1.293 116.06 121.19 85 143 

 143 75 113.28 109.14 1.052 16.459 111.21 245 المجموع

 أزمات متعلقة
باإلدارة 
  المدرسية

 5أقل من 
  سنوات

54 32.54 9.134 1.243 30.04 35.03 18 64 

وأقل من  5من 
  سنوات 10

89 39.17 11.843 1.255 36.67 41.66 20 66 

سنوات  10
  فأكثر

102 41.25 12.361 1.224 38.82 43.67 23 66 

 66 18 40.08 37.07 0.764 11.964 38.57 245 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمناهج

 5أقل من 
  سنوات

54 39.33 5.277 0.718 37.89 40.77 27 48 

وأقل من  5من 
  سنوات 10

89 41.13 5.605 0.594 39.95 42.32 27 53 

سنوات  10
  فأكثر

102 42.95 5.181 0.513 41.93 43.97 32 51 

 53 27 42.19 40.80 0.353 5.519 41.49 245 المجموع

  
أزمات متعلقة 
 باالمتحانات

 5أقل من 
  سنوات

54 27.98 4.985 0.678 26.62 29.34 17 38 

وأقل من  5من 
  سنوات 10

89 31.62 7.080 0.75 30.13 33.11 16 47 

سنوات  10
  فأكثر

102 34.65 6.318 0.626 33.41 35.89 21  46 

 47 16 32.94 31.22 0.436 6.823 32.08 245 المجموع

 أزمات متعلقة
  بالبناء المدرسي

 5أقل من 
  سنوات

54 54.30 10.962 1.492 51.30 57.29 39 74 

وأقل من  5من 
  سنوات 10

89 61.60 14.300 1.516 58.58 64.61 40 94 

سنوات  10
  فأكثر

102 73.39 10.756 1.065 71.28 75.50 51 95 

 95 39 66.71 63.09 0.919 14.379 64.90 245 المجموع

  أزمات متعلقة
بالمجتمع 
 المحلي

 49 25 37.11 33.59 0.878 6.449 35.35 54سنوات 5أقل من 

وأقل من  5من 
  سنوات 10

89 38.89 8.444 0.895 37.11 40.67 25 60 

 64 30 45.89 42.89 0.757 7.650 44.39 102سنوات فأكثر 10

 64 25 41.47 39.33 0.543 8.492 40.40 245 المجموع

  أزمات متعلقة
 بتمويل التعليم

 60 23 45.18 38.79 1.593 11.705 41.98 54سنوات 5أقل من 

وأقل من  5من 
  سنوات 10

89 46.94 10.482 1.111 44.74 49.15 24 69 

 69 37 55.21 52.79 0.61 6.160 54.00 102سنوات فأكثر 10

 69 23 50.10 47.48 0.664 10.389 48.79 245 المجموع

 المجاالت ككل
 

 433 316 397.42 377.65 4.929 36.219 387.54 54سنوات 5أقل من 

وأقل من  5من 
  سنوات 10

89 440.58 64.771 6.866 426.94 454.23 316 600 

 597 434 492.99 477.12 4 40.399 485.06 102سنوات فأكثر 10

 600 316 455.24 439.57 3.978 62.261 447.41 245 المجموع
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وأقل  5من ، سنوات 5أقل من ( وإلظهار الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير الخبرة
للمقارنات  )ANOVA(ألحادي الجانب التباين ا تحليل)، اسُتخدم سنوات فأكثر 10، سنوات 10من 

  ).45المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول (
التي تواجه  واقع األزمات عينة الدراسة من المديرين حول لدرجات تقدير) ANOVAتحليل التباين األحادي االتجاه ( )45جدول (

  تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة التعليم الثانوي العام في سورية

  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

  أزمات متعلقة
  بالطلبة

 4428.744 2 8857.488 بين المجموعات
42.422 0.000 

  دال
 0.01عند 

اخل المجموعاتد  25264.251 242 104.398 
  244 34121.739 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمدرسين

 9044.372 2 18088.745 بين المجموعات
45.585 0.000 

  دال
 0.01عند 

 198.406 242 48014.219 داخل المجموعات
  244 66102.963 المجموع

  أزمات متعلقة
 باإلدارة المدرسية

ن المجموعاتبي  2727.230 2 1363.615 
10.249 0.000 

  دال
 0.01عند 

 133.045 242 32196.770 داخل المجموعات
  244 34924.000 المجموع

  أزمات متعلقة
  بالمناهج

 240.052 2 480.104 بين المجموعات
8.357 0.000 

  دال
 0.01عند 

 28.724 242 6951.137 داخل المجموعات
عالمجمو   7431.241 244  

أزمات متعلقة 
 باالمتحانات

 799.120 2 1598.240 بين المجموعات
19.816 0.000 

  دال
 0.01عند 

 40.328 242 9759.287 داخل المجموعات
  244 11357.527 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالبناء المدرسي

 7199.719 2 14399.438 بين المجموعات
48.332 0.000 

  دال
 0.01د عن

 148.963 242 36049.011 داخل المجموعات
  244 50448.449 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمجتمع المحلي

 1602.648 2 3205.295 بين المجموعات
26.953 0.000 

  دال
 0.01عند 

 59.461 242 14389.505 داخل المجموعات
  244 17594.800 المجموع

  أزمات متعلقة
 التعليم بتمويل

 2787.631 2 5575.263 بين المجموعات
32.493 0.000 

  دال
 0.01عند 

 85.792 242 20761.701 داخل المجموعات
  244 26336.963 المجموع

 المجاالت ككل
 171151.246 2 342302.493 بين المجموعات

68.625 0.000 
  دال

 0.01عند 
 2494.011 242 603550.691 داخل المجموعات

  244 945853.184 المجموع

  .4.71تساوي  0.01داللة  )ومستوى2، 242حرية ( درجتي عند الجدولية Fقيمة
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وعند كل ) 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (45يتضح من الجدول (
توى اإلجمالي دالة ، وعلى المساألزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية مجال من مجاالت

)، وهي 0.000جاءت قيمة مستوى الداللة ( )، إذ0.01)، و(0.05وجوهرية عند مستويي داللة (
حرية  درجتي )، عند4.71) المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (F، وقيمة (0.05أصغر من 

عينة الدراسة من  درجات تقديربين  وللكشف عن طبيعة الفروق %).95)، وبمستوى ثقة (2، 242(
  ).46للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول ( )LSD(التعليم الثانوي استخدم اختبار  مديري

واقع األزمات التي تواجه حول  من المديرين عينة الدراسة درجات تقدير متوسط بينللفروق  )LSD(نتائج اختبار  )46جدول (
  عدد سنوات الخبرةير تبعًا لمتغ التعليم الثانوي العام في سورية

 المجال
(I) عدد  

 سنوات الخبرة
(J) عدد  

 سنوات الخبرة
  اختالف

  (I-J) المتوسط
  الخطأ

 المعياري
  قيمة
 الداللة

 %95مجال الثقة 

أدنى 
 قيمة

 أعلى
 قيمة

المجاالت 
 ككل
 

  سنوات 5أقل من 

 10وأقل من  5من 
  سنوات

-53.047(*) 8.614 0.000 -74.26 -31.83 

 0.000 8.405 (*)97.522-  نوات فأكثرس 10
-

118.22 
-76.82 

 10وأقل من  5من 
  سنوات

 74.26 31.83 0.000 8.614 (*)53.047  سنوات 5أقل من 

 26.63- 62.32- 0.000 7.244 (*)44.475- سنوات فأكثر 10

  سنوات فأكثر 10

 118.22 76.82 0.000 8.405 (*)97.522  سنوات 5أقل من 

 10من  وأقل 5من 
  سنوات

44.475(*) 7.244 0.000 26.63 62.32 

  

 .0.05*اختالف المتوسط عند مستوى داللة 
سنوات  10هذه الفروق جاءت بين ذوي الخبرة ( ) يتبين أنّ 46من خالل قراءة الجدول (  

) لصالح ذوي الخبرة سنوات 10وأقل من  5من ) و(سنوات 10أقل من )، وكل من ذوي الخبرة (فأكثر
  .المتوسطات الحسابية وذلك بداللة )،سنوات فأكثر 10(

بوجود فروق ذات الفرضية الصفرية، وتقبل الفرضية البديلة القائلة:  ترفضوبناء على ذلك 
حول مديري التعليم الثانوي العام أفراد عينة الدراسة من  تقدير بين متوسطات درجاتداللة إحصائية 

تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة نوي العام األزمات التي تواجه التعليم الثا واقع
  األعلى.

 نضجهم اكتمل قد األعلى الخبرة ذوي المديرين من الفئة هذه أنّ إلى السبب في ذلك  يعود وقد
 على واطلعوا، كثيرة وخبرات تجارب بهم مرت وقد، المختلفة الحياة نواحي في خبرتهم وتعمقت ،المهني

 عدم بينت التي )2010( غنام دراسة مع تتفق ال النتيجة وهذه ن.ومديري مدارسل عملية ممارسات
 الحلقة مدارس لها تتعرض التي باألزمات يتعلق فيما المديرين درجات تقدير متوسط بين فروق وجود
 .الخبرة سنوات عدد لمتغير تبعا األساسي التعليم من الثانية
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أفراد عينة الدراسة  تقدير إحصائية بين متوسطات درجات ذات داللة فروق توجد الالفرضية الثالثة: 
تعزى لمتغير األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام  حول واقعمديري التعليم الثانوي العام من 

  .الجنس

أفراد عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي  تقديربين متوسطات درجات الفروق  عنللكشف 
 الجنسلمتغير اقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية تعزى و العام في سورية حول 

 المديرين درجات تقديربين متوسط  ة) للمقارنt– test(ذكور/إناث)، ُأجريت المقارنة باستخدام اختبار (
  ). 47، وُأدرجت النتائج في الجدول (المديرات درجات تقديرومتوسط 

التعليم الثانوي العام في سورية األزمات التي تواجه واقع  بين درجات تقديرلفروق ل) tيمة اختبار (المتوسط الحسابي وق )47جدول (
  تبعًا لمتغير الجنسالمدارس مديري من وجهة نظر 

 المجاالت
  العينة وفق

  متغير الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) (t  
 المحسوبة

قيمة 
  )pاالحتمال(

  مستوى  %)95مجال الثقة(
  أعلى  أدنى  الداللة

  أزمات متعلقة بالطلبة
 12.41 71.57 138 ذكور

2.437 0.016 0.705 6.646 
دال عند 
 10.73 67.90 107 إناث  0.05

 أزمات متعلقة بالمدرسين
 15.89 113.57 138 ذكور

2.578 0.011 1.276 9.533 
دال عند 
 16.76 108.17 107 إناث  0.05

علقة باإلدارة أزمات مت
 المدرسية

 11.36 38.14 138 ذكور
-0.644 0.520 

-
4.032 

2.046 
غير 
 12.73 39.13 107 إناث  دال

 أزمات متعلقة بالمناهج
 5.45 41.36 138 ذكور

-0.446 0.656 
-

1.720 
1.085 

غير 
 5.63 41.67 107 إناث  دال

 أزمات متعلقة باالمتحانات
 6.94 32.51 138 ذكور

1.139 0.256 
-

0.730 
2.730 

غير 
 6.67 31.51 107 إناث  دال

أزمات متعلقة بالبناء 
 المدرسي

 14.11 65.22 138 ذكور
0.394 0.694 

-
2.923 

4.386 
غير 
 14.78 64.49 107 إناث  دال

أزمات متعلقة بالمجتمع 
 المحلي

 8.74 40.46 138 ذكور
0.118 0.906 

-
2.030 

2.288 
غير 
 8.21 40.33 107 إناث  دال

 أزمات متعلقة بتمويل التعليم
 9.39 49.43 138 ذكور

1.108 0.269 
-

1.153 
4.116 

غير 
 11.54 47.95 107 إناث  دال

 المجاالت ككل
 60.40 452.26 138 ذكور

1.388 0.166 
-

4.656 
26.87

9 
غير 
 64.33 441.15 107 إناث  دال

  .1.96تساوي  0.05) ومستوى معنوية 243د درجات حرية () الجدولية عنtقيمة (

أفراد عينة الدراسة من  بين درجات تقديرن الفروق أيتبين ) 47( الجدولمن خالل قراءة 
عند كل مجال من  جوهرية وليستالتعليم الثانوي العام في سورية هي غير دالة  مديري مدارس

أكبر من  قيمة مستوى الداللة ثانوي العام، إذ جاءتواقع األزمات التي تواجه التعليم المجاالت 
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متعلقة الزمات باستثناء األ) 1.96أقل من قيمتها الجدولية البالغة ( المحسوبة) t)، وقيمة (0.05(
إذ )، 0.05عند مستوى داللة ( جوهريةو دالة  ، فقد جاءت الفروقالمدرسينبمتعلقة الزمات الطلبة واألب

من قيمتها الجدولية البالغة  أكبر) المحسوبة t)، وقيمة (0.05من ( أقل قيمة مستوى الداللة جاءت
وهذه الفروق جاءت لصالح المديرين في  %).95)، وبمجال الثقة (243) عند درجات حرية (1.96(

   هذه المدارس.

بين ذات داللة إحصائية  فروق بعدم وجودوبناء على ذلك تقبل الفرضية الصفرية القائلة:   
 حول واقع سوريةمديري التعليم الثانوي العام في أفراد عينة الدراسة من  تقدير رجاتمتوسطات د

أزمات متعلقة باستثناء المجالين ( الجنستعزى لمتغير األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام 
  ) إذ تبين وجود فروق دالة عندها لصالح المديرين.أزمات متعلقة بالمدرسينة، بالطلب

ن و على تماثل األزمات التي تواجهها مدارس التعليم الثانوي العام، ولذا فالمدير  وهذا يدل
كما يعانون من  والمديرات على اختالف جنسهم يدركون واقع وطبيعة األزمات، فهم يعايشونها يومياً 

م بطريقة اآلثار السلبية التي تتركها تلك األزمات على إتقانهم لعملهم، وأدائهم لواجبهم في إدارة مدارسه
فعالة ومتقنة، وقد جاءت الفروق لصالح المديرين في مجالي األزمات المتعلقة بالطلبة واألزمات 

في عواطفه ومشاعره أثناء التعامل مع األزمات التي  المتعلقة بالمدرسين لكون الرجل أكثر تحكماً 
اللواتي  رضهم من المديراتتعترض مجالي الطلبة والمدرسين، وبالتالي أكثر إدراكًا للمشكالت التي تعت

زمات المتعلقة لأل نوٕادراكه نقد تغلب عليهن عاطفتهن ومشاعرهن، األمر الذي يحول دون تحديده
  بهذين المجالين بشكل دقيق وعلمي.

درجات عدم وجود فروق بين متوسط ) التي بينت 2010( مع دراسة غنام تتفقوهذه النتيجة 
 التي تتعرض لها مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي تبعاً  المديرين فيما يتعلق باألزماتتقدير 

  لمتغير الجنس.

أفراد عينة الدراسة  تقدير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروق توجد الالفرضية الرابعة: 
غير تعزى لمتاألزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام  حول واقعالتعليم الثانوي العام  من مديري
  المحافظة.

التعليم الثانوي العام في  عينة الدراسة من مديري درجات تقديرللكشف عن الفروق بين   
المحافظة (دمشق، تبعًا لمتغير  واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سوريةحول  سورية

ت الحسابية تم حساب المتوسطا ، إدلب، طرطوس، الالذقية)،الزورحلب، حماه، حمص، دير 
الختبار داللة الفروق عند كل مجال من المجاالت المدروسة وعلى المستوى واالنحرافات المعيارية. 

  ).48اإلجمالي، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول (



 

 
229 

  الفصــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــادس  نتائج الدراسة الميدانية                                       
  

ي تواجه التعليم واقع األزمات التحول  عينة الدراسة من المديرين لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  )48جدول (
  المحافظة تبعًا لمتغير الثانوي العام في سورية

 العينة  المحافظة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
الصغرى

القيمة 
قيمة أعلىأدنى قيمة الكبرى

  أزمات
  متعلقة بالطلبة

 72 49 65.22 60.45 1.13 4.793 62.83 18  دمشق

 89 61 78.13 73.63 1.126 8.572 75.88 58 حلب

 83 48 71.89 65.50 1.573 9.438 68.69 36  حماه

 83 48 74.64 69.36 1.298 7.458 72.00 33  حمص

 103 47 86.29 74.43 2.874 14.370 80.36 25 دير الزور

 96 62 81.29 74.63 1.616 8.239 77.96 26  إدلب

 64 51 57.49 54.41 0.738 3.300 55.95 20 طرطوس

 61 51 56.36 54.40 0.477 2.569 55.38 29  الCذقية
 103 47 71.46 68.48 0.756 11.826 69.97 245  المجموع

  
 أزمات متعلقة
 بالمدرسين

 121 81 98.99 86.79 2.891 12.266 92.89 18  دمشق

 138 75 114.55 104.83 2.425 18.469 109.69 58 حلب

 128 83 116.19 107.70 2.093 12.558 111.94 36  حماه

 128 83 120.94 113.43 1.843 10.587 117.18 33  حمص

 143 94 133.35 121.45 2.883 14.414 127.40 25 دير الزور

 137 95 127.27 118.73 2.073 10.572 123.00 26  إدلب

 116 78 105.39 96.11 2.217 9.915 100.75 20 طرطوس

 116 78 104.12 97.12 1.708 9.198 100.62 29  الCذقية
 143 75 113.28 109.14 1.052 16.459 111.21 245  المجموع

  
 أزمات متعلقة

  باإلدارة المدرسية

 50 31 43.18 38.49 1.112 4.719 40.83 18  دمشق

 50 23 36.70 32.68 1.004 7.646 34.69 58 حلب

 51 26 37.12 33.60 0.868 5.211 35.36 36  حماه

 51 26 38.07 33.21 1.193 6.855 35.64 33  حمص

 66 34 59.20 51.28 1.919 9.593 55.24 25 دير الزور

 66 46 60.13 55.10 1.222 6.229 57.62 26  إدلب

 41 18 30.05 23.55 1.552 6.940 26.80 20 طرطوس

 41 20 31.42 26.44 1.217 6.552 28.93 29  الCذقية
 66 18 40.08 37.07 0.764 11.964 38.57 245  المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمناهج

 46 31 40.03 36.19 0.911 3.864 38.11 18  دمشق

 50 30 40.19 37.81 0.592 4.507 39.00 58 حلب

 50 27 46.18 42.49 0.91 5.462 44.33 36  حماه

 50 27 47.14 43.95 0.782 4.494 45.55 33  حمص

 52 36 45.08 41.00 0.987 4.937 43.04 25 دير الزور

 53 31 46.44 41.18 1.276 6.506 43.81 26  إدلب

 47 33 40.39 36.61 0.902 4.033 38.50 20 طرطوس

 47 33 40.60 37.60 0.732 3.940 39.10 29  الCذقية
 53 27 42.19 40.80 0.353 5.519 41.49 245  المجموع

  
زمات متعلقة أ

 باالمتحانات

 42 30 35.80 32.20 0.852 3.614 34.00 18  دمشق

 46 27 38.01 35.44 0.641 4.880 36.72 58 حلب

 36 16 29.83 27.00 0.697 4.184 28.42 36  حماه

 36 21 29.94 27.39 0.627 3.603 28.67 33  حمص

 47 24 40.88 35.68 1.258 6.288 38.28 25 دير الزور

 46 29 39.84 35.78 0.986 5.028 37.81 26  إدلب
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 30 17 25.64 22.46 0.759 3.395 24.05 20 طرطوس

 30 20 26.17 23.96 0.539 2.902 25.07 29  الCذقية
 47 16 32.94 31.22 0.436 6.823 32.08 245  المجموع

  
 أزمات متعلقة

  بالبناء المدرسي

 72 44 66.22 58.56 1.817 7.709 62.39 18  دمشق

 94 51 74.52 68.10 1.602 12.198 71.31 58 حلب

 77 53 66.43 63.07 0.827 4.959 64.75 36  حماه

 77 59 68.45 65.49 0.725 4.164 66.97 33  حمص

 94 58 82.37 73.55 2.135 10.675 77.96 25 دير الزور

 95 44 81.08 68.92 2.95 15.044 75.00 26  إدلب

 66 39 47.23 41.37 1.401 6.267 44.30 20 طرطوس

 66 40 47.91 42.78 1.251 6.736 45.34 29  الCذقية
 95 39 66.71 63.09 0.919 14.379 64.90 245  المجموع

  
  

  أزمات متعلقة
 بالمجتمع المحلي

 50 34 45.64 41.25 1.039 4.409 43.44 18  دمشق

 57 31 45.23 42.39 0.71 5.408 43.81 58 حلب

 48 30 38.57 35.65 0.72 4.321 37.11 36  حماه

 48 30 39.25 35.96 0.808 4.643 37.61 33  حمص

 64 30 54.21 46.19 1.941 9.704 50.20 25 دير الزور

 60 35 50.73 45.35 1.307 6.666 48.04 26  إدلب

 39 25 31.78 28.42 0.804 3.597 30.10 20 طرطوس

 39 25 32.22 29.30 0.713 3.842 30.76 29  الCذقية
 64 25 41.47 39.33 0.543 8.492 40.40 245  المجموع

  أزمات متعلقة
  بتمويل التعليم

 60 47 55.25 51.87 0.801 3.399 53.56 18  دمشق

 64 37 54.04 50.96 0.77 5.868 52.50 58 حلب

 58 42 52.99 50.01 0.732 4.392 51.50 36  حماه

 58 42 53.67 50.82 0.699 4.016 52.24 33  حمص

 69 35 59.44 51.76 1.862 9.309 55.60 25 دير الزور

 69 39 57.77 51.07 1.626 8.291 54.42 26  إدلب

 43 23 33.50 28.60 1.171 5.236 31.05 20 طرطوس

 43 24 34.38 30.45 0.959 5.165 32.41 29  الCذقية
 69 23 50.10 47.48 0.664 10.389 48.79 245  المجموع

  
  

 المجاالت ككل
  

 454 406 435.92 420.19 3.728 15.817 428.06 18  دمشق

 534 406 472.69 454.52 4.536 34.545 463.60 58 حلب

 492 395 451.01 433.22 4.382 26.292 442.11 36  حماه

 492 395 464.60 447.09 4.298 24.689 455.85 33  حمص

 600 419 550.70 505.46 10.962 54.811 528.08 25 دير الزور

 560 478 525.55 509.76 3.834 19.549 517.65 26  إدلب

 387 316 359.98 343.02 4.054 18.130 351.50 20 طرطوس

 387 316 364.01 351.23 3.121 16.806 357.62 29  الCذقية
 600 316 455.24 439.57 3.978 62.261 447.41 245  المجموع

السابق يتبين وجود فروق ظاهرية في  )48(من خالل قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدول
واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية تعزى ل المديرينتقدير أفراد عينة الدراسة من 

) ANOVAألحادي الجانب (. وإلظهار داللة هذه الفروق اسُتخدم تحليل التباين االمحافظةلمتغير 
  ).49للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول (
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  عينة الدراسة من المديرين  لدرجات تقدير) ANOVAتحليل التباين األحادي االتجاه ( )49دول (ج
  المحافظةتبعًا لمتغير  واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سوريةحول 

  مجموع المربعات باينمصدر الت المجال
درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

  أزمات متعلقة
  بالطلبة

 2514.421 7 17600.946 بين المجموعات
36.071 0.000 

  دال
 0.01عند 

 69.708 237 16520.793 داخل المجموعات
  244 34121.739 المجموع

  أزمات متعلقة
 ينبالمدرس

 3282.771 7 22979.396 بين المجموعات
18.042 0.000 

  دال
 0.01عند 

 181.956 237 43123.567 داخل المجموعات
  244 66102.963 المجموع

  أزمات متعلقة
 باإلدارة المدرسية

 3351.910 7 23463.368 بين المجموعات
69.316 0.000 

  دال
 0.01عند 

 48.357 237 11460.632 داخل المجموعات
  244 34924.000 المجموع

  أزمات متعلقة
  بالمناهج

 277.513 7 1942.593 بين المجموعات
11.983 0.000 

  دال
 0.01عند 

 23.159 237 5488.648 داخل المجموعات
  244 7431.241 المجموع

أزمات متعلقة 
 باالمتحانات

 959.138 7 6713.966 بين المجموعات
48.953 0.000 

  دال
 0.01عند 

 19.593 237 4643.560 داخل المجموعات
  244 11357.527 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالبناء المدرسي

 4161.761 7 29132.326 بين المجموعات
46.272 0.000 

  دال
 0.01عند 

 89.941 237 21316.123 داخل المجموعات
  244 50448.449 المجموع

  لقةأزمات متع
 بالمجتمع المحلي

 1460.562 7 10223.936 بين المجموعات
46.962 0.000 

  دال
 0.01عند 

 31.101 237 7370.864 داخل المجموعات
  244 17594.800 المجموع

  أزمات متعلقة
 بتمويل التعليم

 2560.090 7 17920.628 بين المجموعات
72.091 0.000 

  دال
 0.01عند 

 35.512 237 8416.336 داخل المجموعات
  244 26336.963 المجموع

 المجاالت ككل
 104867.001 7 734069.010 بين المجموعات

117.353 0.000 
  دال

 0.01عند 
 893.604 237 211784.174 داخل المجموعات

  244 945853.184 المجموع

  .2.73تساوي  0.01داللة  ومستوى )7، 237حرية ( درجتي عند الجدولية Fقيمة

 )0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (49يتضح من الجدول السابق (
عند كل مجال حافظة الملمتغير  أفراد عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي تبعاً  درجات تقديربين 
ذه الفروق دالة وجوهرية عند وه ،واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سوريةمجاالت  من

)، وهي أصغر من 0.000جاءت قيمة مستوى الداللة ( )، إذ0.01)، و(0.05مستويي داللة (
، 237حرية ( درجتي )، عند2.73) المحسوبة، أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (F، وقيمة ()0.05(
  %).95)، وبمستوى ثقة (7

التعليم الثانوي استخدم  مديريعينة الدراسة من  درجات تقديروللكشف عن طبيعة الفروق بين 
  ).50للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول ( )LSD(اختبار 
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األزمات التي تواجه  واقع درجات تقدير عينة الدراسة من المديرين حولمتوسط  بين للفروق  )LSD(نتائج اختبار  )50جدول (
  المحافظةغير تبعًا لمت التعليم الثانوي العام في سورية

 المحافظة  (J) المحافظة  (I) المجال
  اختCف المتوسط

(I-J)  
  الخطأ

 المعياري
  قيمة

 الدOلة
 %95مجال الثقة 

 أعلى قيمة أدنى قيمة

  المجاOت ككل

 دمشق

 5.01- 66.09- 0.539 8.065 (*)35.548- حلب
 18.62 46.73- 0.436 8.629 14.056-  حماه

 5.37 60.96- 1.817 8.759 27.793-  حمص
 65.03- 135.02- 1.602 9.241 (*)100.024-  دير الزور

 54.89- 124.31- 0.827 9.166 (*)89.598-  إدلب
 113.33 39.78 0.725 9.712 (*)76.556  طرطوس
 104.4 36.47 2.135 8.970 (*)70.435 الCذقية

 حلب

 66.09 5.01 2.95 8.065 (*)35.548 دمشق
 45.51 2.52- 1.401 6.343 21.492 حماه

 32.44 16.93- 1.251 6.518 7.755  حمص
 37.39- 91.56- 0.919 7.152 (*)64.477-  دير الزور

 27.33- 80.77- 1.039 7.055 (*)54.050-  إدلب
 141.46 82.75 0.71 7.752 (*)112.103  طرطوس
 131.73 80.24 0.72 6.799 (*)105.983 الCذقية

 حماه

 46.73 18.62- 0.808 8.629 14.056 دمشق
 2.52 45.51- 1.941 6.343 21.492- حلب

 13.54 41.02- 1.307 7.204 13.737-  حمص
 56.5- 115.44- 0.804 7.782 (*)85.969-  دير الزور

 46.41- 104.68- 0.713 7.694 (*)75.543-  إدلب
 122.18 59.04 0.543 8.337 (*)90.611  طرطوس
 112.73 56.25 0.801 7.459 (*)84.490 الCذقية

 حمص

 60.96 5.37- 0.77 8.759 27.793 دمشق
 16.93 32.44- 0.732 6.518 7.755- حلب
 41.02 13.54- 0.699 7.204 13.737  حماه

 42.22- 102.24- 1.862 7.926 (*)72.232-  دير الزور
 32.12- 91.49- 1.626 7.839 (*)61.805-  إدلب

 136.43 72.27 1.171 8.471 (*)104.348  طرطوس
 127.04 69.42 0.959 7.609 (*)98.228  الCذقية

 دير الزور

 135.02 65.03 0.664 9.241 (*)100.024 دمشق
 91.56 37.39 3.728 7.152 (*)64.477 حلب
 115.44 56.5 4.536 7.782 (*)85.969  حماه

 102.24 42.22 4.382 7.926 (*)72.232  حمص
 42.13 21.28- 4.298 8.373 10.426  إدلب

 210.54 142.62 10.962 8.968 (*)176.580  طرطوس
 201.35 139.57 3.834 8.158 (*)170.459 الCذقية

 إدلب

 124.31 54.89 4.054 9.166 (*)89.598 دمشق
 80.77 27.33 3.121 7.055 (*)54.050 حلب
 104.68 46.41 3.978 7.694 (*)75.543  حماه

 91.49 32.12 1.13 7.839 (*)61.805  حمص
 21.28 42.13- 1.126 8.373 10.426-  دير الزور
 199.82 132.49 1.573 8.891 (*)166.154  طرطوس
 190.6 129.46 1.298 8.074 (*)160.033 الCذقية

 طرطوس

 39.78- 113.33- 2.874 9.712 (*)76.556- دمشق
 82.75- 141.46- 1.616 7.752 (*)112.103- حلب
 59.04- 122.18- 0.738 8.337 (*)90.611-  حماه

 72.27- 136.43- 0.477 8.471 (*)104.348-  حمص
 142.62- 210.54- 0.756 8.968 (*)176.580-  دير الزور

 132.49- 199.82- 2.891 8.891 (*)166.154-  إدلب
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 26.78 39.02- 2.425 8.689 6.121-  الCذقية

 الCذقية

 36.47- 104.4- 2.093 8.970 (*)70.435- دمشق
 80.24- 131.73- 1.843 6.799 (*)105.983- حلب
 56.25- 112.73- 2.883 7.459 (*)84.490-  حماه

 69.42- 127.04- 2.073 7.609 (*)98.228-  حمص
 139.57- 201.35- 2.217 8.158 (*)170.459-  دير الزور

 129.46- 190.6- 1.708 8.074 (*)160.033-  إدلب
 39.02 26.78- 1.052 8.689 6.121  طرطوس

  .0.05*اختالف المتوسط عند مستوى داللة       

جاءت بين محافظة دمشق ومحافظتي  الفروق ) يتبين أنّ 50من خالل قراءة الجدول (
ح محافظة دمشق، وبين محافظة حلب والمحافظات (دمشق، طرطوس، (طرطوس، الالذقية) لصال

الالذقية) لصالح محافظة حلب، وبين محافظة حماه ومحافظتي (طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة 
، وبين محافظة حمصومحافظتي (طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة  حمصحماه، وبين محافظة 

، دير الزوره، حمص، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة والمحافظات (دمشق، حلب، حما دير الزور
وبين محافظة إدلب والمحافظات (دمشق، حلب، حماه، حمص، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة 

  المتوسطات الحسابية. وذلك بداللة إدلب

ذات داللة  فروق بوجودالصفرية وتقبل البديلة القائلة:  الفرضيةوبناء على ذلك ترفض 
 سوريةالتعليم الثانوي العام في  أفراد عينة الدراسة من مديري تقدير ن متوسطات درجاتإحصائية بي
تعزى لمتغير  األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية حول واقع
  المحافظة.

ي العام بين التي تواجه التعليم الثانو  وجود فروق بين درجات تقدير األزمات  الباحثة وتعزو
لصالح محافظة دمشق إلى أّن طبيعة األزمات التي  الالذقيةو  طرطوس محافظة دمشق ومحافظتي

تعاني منها مدارس التعليم الثانوي العام في محافظة دمشق تختلف عن طبيعة األزمات التي تعاني 
انحسار األزمات  الثانوي العام في محافظتي الالذقية وطرطوس، وعلى الرغم منمنها مدارس التعليم 

الذكر بحسب تقارير وزارة التربية من حيث كثافة الطلبة في الصف الواحد  نالسابقتيفي المحافظتين 
 طالبًا وطالبة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من الطلبة، فقد بلغ عدد الطلبة الوافدين80-70التي وصلت 

يحملون وثائق، كما بلغ  ف طالب الآال 5 ناهيك عن، في محافظة الالذقية ) ألف طالب وطالبة17(
تبع تلك األزمة مشكالت تتعلق ، و / ألف طالب وطالبة45عدد الطلبة الوافدين إلى محافظة طرطوس/

 بصعوبة تأمين الكتاب المدرسي والمقاعد والصفوف الدراسية المناسبة لعدد الطلبة الوافدين من جهة،
لواحدة نتيجة توافد عدد كبير منهم إلى هاتين برزت أزمة كثافة أعداد المدرسين في المدرسة او 

المحافظين باعتبارهما من المناطق المستقرة أمنيا من جهة أخرى، فقد بلغ عدد المدرسين والمعلمين 
ألف مدرس  /15ألف مدّرس ومدّرسة في محافظة الالذقية و/ )17 (الوافدين إلى هاتين المحافظتين
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مدرس، ونتج  200 المدرسين في بعض المدارس إلىومدرسة في محافظة طرطوس حتى وصل عدد 
بين المدرسين في المدرسة عن تلك األزمة مشكالت تتعلق بعدم العدالة في توزيع الحصص الدراسية 

يقومون بأدنى جهد في العمل التربوي  ؛ نتيجة تعيين المدرسين الوافدين كمدرسين احتياطيين الالواحدة
رسين األصليين الذين يقع على عاتقهم تدريس أعداد كبيرة من الطلبة والتعليمي في المدرسة، وبين المد

  من جهة أخرى، وتجدر اإلشارة إلى أّن عدد المدارس المدمرة في محافظة الالذقية قد تزايد من
فيما بقي عدد المدارس المدمرة في ، 2014مدرسة عام 100 إلى 2012 مدرسة عام )20(

وتعّد هاتان المحافظتان من أقل المحافظات تضررًا ، 2014- 2012مدرسة خالل عامي /30طرطوس/
من حيث تدمير األبنية المدرسية فيها، ولم تقتصر األزمة التي يعاني منها القطاع التربوي في محافظة 

، طالبًا وطالبة /43841فقد بلغ عدد الطلبة الوافدين فيها/، دمشق على كثافة الطلبة في الصف الواحد
المدرسين نتيجة نزوح نسبة كبيرة من ريف دمشق ومن باقي المحافظات إلى دمشق،  أعدادوالكثافة في 

 /88تدمير/ بل اتسعت األزمة لتشمل، ألف مدرس ومدرسة /300وقد بلغ عدد المدرسين الوافدين/
 مدرسة كمراكز إيواء للنازحين، وتحويل/17/  مدرسة تدميرًا كامًال جعلها خارج الخدمة، واستخدام

اتسعت األضرار و  / آلية تابعة لوزارة التربية،15رس إلى مدارس ذات دوام نصفي، وتضرر/مدا /108/
الناتجة عن األزمة لتشمل األضرار البشرية التي تمثلت بخطف وقتل المدرسين والعاملين في القطاع 

 30إلداريين/شهيدًا، فيما بلغ عدد الشهداء من المعلمين وا /40/ التربوي، فقد بلغ عدد التالمذة الشهداء
 .شهيداً  /

التي تواجه التعليم  وجود فروق بين درجات تقدير األزمات يتبين من الجدول السابق و 
لصالح  دمشق، حماه، حمص، طرطوس، الالذقية: بين محافظة حلب والمحافظات الثانوي العام

جة تواجد محافظة حلب، أي أّن محافظة حلب درجة تواجد األزمات فيها كانت نسبتها أكثر من در 
األزمات في المحافظات السابقة الذكر، وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأّن عدد المدارس اإلجمالي في 

من األول حتى  مدرسة للتعليم األساسي /3389/ منها مدرسة: /3660/ محافظة حلب بالكامل كان
المدينة من تلك  يبلغ عدد المدارس الموجودة في مركزو  .مدرسة للمرحلة الثانوية /271و/ التاسع

 ثانوية  /62مدرسة مرحلة تعليم أساسي و/ / 473/ مدرسة منها /535/ المدارس
مدرسة مخصصة كمراكز إيواء للنازحين  /165/ هناك ما يقاربو  من كامل تعداد مدارس المدينة،

  .من إجمالي مدارس حلب% 35 الهاربين من مناطق االشتباك، أي ما يعادل

من مجمل  %60 أي ما يعادل، مدرسة /286/ فقد وصل عددها إلى أّما المدارس المتضررة
دراسيًا  عاش فصالً  منها ما تقريباً  %5 مدرسة تشكل /22/ ويبقى هناك بضع مدارس مدارس المدينة،

بعد تدمير مقراتها  جرى تسليمه لعهدة المدارس الخاصة ومنها ما مثل مدرسة مصطفى العقاد،، فعلياً 
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بقي مغلقًا  ومنها ما الطريق الدولي الذي تسيطر عليه المجموعات المسلحة،على  التي يقع أغلبها
 ألسباب متنوعة أخرى.

 مدرسة، فقد تعرضت /286/ البالغ عددها وفيما يتعلق بنوعية الضرر الذي طال المدارس    
مدرسة  /101/ مدرسة منها للقصف بعد أن استولى عليها مسلحون، في حين جرى تخريب /70/

أخرى، وتمثل هذه اإلحصائية المدارس العاملة حتى نهاية العام  /87/ مدارس وسرقة /28/ وحرق
تشمل تلك المنشأة حديثًا التي لم تستلمها مديرية التربية رسميًا بوصفها  ، وال2012-2011 الدراسي

بين مدرسة / 286 /كما أّن عدد المدارس المدمرة في محافظة حلب قد تزايد من مدارس جاهزة للعمل،
وبذلك يكون عدد المدارس ، 2014-2013 بين العامين مدرسة 505 إلى 2012- 2011 العامين

 /169حماه/و  / مدارس مدمرة،128دمشق/ : اآلتيةالمدمرة فيها أكثر من عدد المدارس في المحافظات 
/مدرسة 30طرطوس/و  مدرسة مدمرة،/100/ الالذقيةو  مدرسة مدمرة، /422حمص/و  مدرسة مدمرة،

، مدرسًا ومدرسة /3542هذا من جهة، فيما بلغ عدد المدرسين المتسربين من محافظة حلب/ مدمرة
وبذلك يكون عدد المدرسين المتسربين منها أكثر من عدد المدرسين المتسربين في كل من محافظة 

 /3112محافظة حمص/و  مدرسًا ومدرسة، /3422محافظة حماه/و  مدرسًا ومدرسة، /3055/ دمشق
تسرب للمدرسين فيهما. وهذا  محافظتي الالذقية وطرطوس اللتين لم تشهدا أي نسبو  سة،مدرسًا ومدر 

عينة الدراسة من  أفراد تقديروجود فروق بين متوسطات درجات يفسر من وجهة نظر الباحثة  ما
التعليم الثانوي العام في سورية حول واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في  مديري
  .هورية العربية السورية تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة حلبالجم

التي تواجه التعليم  وجود فروق بين درجات تقدير األزمات )50(كما يتبين من الجدول 
لصالح محافظة حماه، فقد بلغ عدد  طرطوس، الالذقية بين محافظة حماه، ومحافظتيالثانوي العام 

مدرسة، وتم  100 تدميرًا جزئياً  عدد المدارس المدمرةو  مدرسة، 55 ياً المدارس المدمرة فيها تدميرا كل
من الذكور  4345 مدرسة إلى مراكز إيواء للنازحين، ووصل عدد المتسربين من مدارسها 14 تحويل

طالبًا وطالبة، في  28مدرسًا ومدرسة، و 21 من اإلناث، كما بلغ عدد الشهداء من المدرسين 4289و
 9125طالبًا وطالبة ومن خارج المحافظة  1472بة الوافدين من داخل المحافظة حين بلغ عدد الطل

مدرسًا ومدرسة، بينما محافظتا الالذقية وطرطوس لم 1130 بلغ عدد المدرسين الوافدين، و طالبًا وطالبة
لم تسجال أي أعداد تتعلق باستشهاد معلمين أو طلبة، كما أّن عدد المدارس و  تشهدا أي نسب تسرب،

األمر الذي جعل  مدمرة في محافظة حماه وحدها يعادل عدد المدارس المدمرة في كلتا المحافظتين،ال
األزمات في محافظة حماه نسبتها أكثر من األزمات في محافظتي الالذقية وطرطوس من وجهة نظر 

 .مدرسي مدارس التعليم الثانوي العام في المحافظات الثالثة السابقة الذكر
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التي تواجه التعليم الثانوي العام  وجود فروق بين درجات تقدير األزمات أيضًا ويبين الواقع 
دمشق، طرطوس، الالذقية لصالح محافظة حمص، أي أّن نسبة تواجد  بين محافظة حمص ومحافظات

 دمشق، طرطوس، الالذقية، األزمات في محافظة حمص أكثر من نسبة تواجد األزمات في محافظات
مدرسة،  /422تلك النتيجة منطقية، فعدد المدارس المدمرة في محافظة حمص بلغ/ وتعتقد الباحثة أنّ 

 /100/ وفي محافظة الالذقية، مدرسة /128فيما بلغ عدد المدارس المدمرة في محافظة دمشق/
مدرسة، كما أّن عدد المدرسين المتسربين من محافظة حمص  /30مدرسة/، وفي محافظة طرطوس/

بينما محافظتا الالذقية ، مدّرسًا ومدّرسة/3055ومن محافظة دمشق/، درسةمدرسًا وم /3112/ بلغ
وطرطوس لم تشهدا أي نسب تسرب في عدد المدرسين، وبلغ عدد الطلبة المتسربين من 

وبذلك يكون عدد المتسربين منها أكثر من محافظة ، / طالبة2587طالبًا ومن اإلناث/ /2405الذكور/
طالبًا وطالبة، ومن محافظة الالذقية التي لم تشهد  /3024لمتسربين منها/دمشق التي بلغ عدد الطلبة ا

طالبًا،  /65/ مدرسًا و/60بلغ عدد الشهداء في حمص/و  أي نسب تسرب في عدد الطلبة المتسربين،
/ طالبًا وطالبة، بينما لم تشهد محافظتا 40مدرسًا ومدرسة و/ /30فيما بلغ عدد الشهداء في دمشق/

طوس سقوط شهداء في قطاع التربية، وبذلك يكون عدد الشهداء في محافظة حمص أكثر الالذقية وطر 
  الالذقية، طرطوس من عدد الشهداء في كل من محافظات دمشق،

التعليم  مديريعينة الدراسة من  أفراد تقديربين متوسطات درجات  وهذا ما يفسر وجود فروق
تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية الثانوي العام في سورية حول واقع األزمات التي 

 .السورية تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة حمص

بين التي تواجه التعليم الثانوي العام  وجود فروق بين درجات تقدير األزمات كما يبين 
؛ ورلصالح محافظة دير الز  الالذقية دمشق، حماه، حمص، طرطوس، محافظة دير الزور ومحافظات

وذلك لكون محافظة دير الزور قد سيطر على كامل ريفها وجزء كبير من المدينة فيها تنظيم داعش 
اإلرهابي الذي منع التدريس في مدارسها، فضًال عن إلزامه للمدرسين باتباع دورة إجبارية لتصحيح 

ها فقد ألغي من العقيدة الدينية عند المدرسين كما يدعي، وفي حال سمح لبعض المدارس بمزاولة عمل
مناهجها العديد من المواد كالتربية القومية، واالجتماعية، والدينية، ومواد الفنون والرسم والرياضة، 
باإلضافة لمادة الفلسفة وغيرها من المواد األخرى، وباإلضافة الى ذلك فقد بلغ عدد المدارس المدمرة 

مدرس  )4000( ين المتسربين منهامدرسة، كما بلغ عدد المدرس )430( الزور في محافظة دير
ومدرسة، ولم ترد إحصائيات عن عدد الطلبة المتسربين والطلبة الوافدين الى داخل المحافظة أو إلى 

 .خارجها
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 التي تواجه التعليم الثانوي العام وجود فروق بين درجات تقدير األزمات وأخيرًا يبين الجدول 
لصالح محافظة إدلب. وذلك  الالذقية طرطوس، حمص، حماه، دمشق، بين محافظة إدلب والمحافظات

ألنه بحسب إحصائيات وزارة التربية كان القطاع التربوي في محافظة ادلب من أكثر القطاعات التربوية 
تضررًا على مستوى الجمهورية العربية السورية، األمر الذي جعل مدرسي المدارس في هذه المحافظة 

اآلثار السلبية لتلك األزمات أكثر من المدرسين في باقي المحافظات  من وجهة نظر الباحثة يعانون من
 مدرسة في عام /764/ السابقة الذكر، فقد تزايد عدد المدارس المتضررة في بنائها المدرسي من

 مدرسة في عام /47تزايد عدد المدارس المتضررة كليًا من/و  ،2014 في عام /767/ إلى 2013
مدرسة في  /252/ تزايد عدد مدارس اإليواء لألهالي منو  ،2014 اممدرسة في ع /56/ إلى 2013

 2013 عام/169/ عدد المدارس المعلقة من وتزايد، 2014 مدرسة في عام /257/ إلى 2013 عام
 /47/ أخيرًا تزايد عدد األبنية المدرسية المتضررة والمهدمة كليًا منو  ،2014 عام مدرسة /190/ إلى

وبالتالي تكون  ./مدرسة165مدرسة مدمرة تدميرًا جزئيًا إلى//145/ ومن مدرسة، /56/ مدرسة إلى
ن باإلضافة إلى وجود عدد م محافظة ادلب من أكثر المحافظات التي دمرت فيها األبنية المدرسية، هذا

مدرسًا ومدرسة ،كما بلغ عدد  /568 / والذين بلغ عددهم دلب منإالمدرسين المتسربين من محافظة 
 .مدرسًا ومدرسة /25طالب و/ /9بلغ عدد الشهداء الطلبة/و  مدرسًا ومدرسة،/ 533لوافدين/المدرسين ا

أفراد عينة الدراسة  تقديروهو ما يفسر وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
عام واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي المن مديري التعليم الثانوي العام في سورية حول دورهم 

   .تبعًا لمتغير المحافظة ولصالح محافظة ادلب

أفراد عينة  تقدير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروق توجد الالفرضية الخامسة: 
تعزى األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام  حول واقعمدرسي التعليم الثانوي العام الدراسة من 

  والتربوي. المؤهل العلميلمتغير 

عينة الدراسة من  درجات تقديروللكشف عن الفروق بين  ية،الفرض ههذ صحة من لتحققل
تبعًا لمتغير  األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية حول واقعالعام مدرسي التعليم الثانوي 

ت عليا فما دراسا ،دبلوم تأهيل تربوي ،جامعيةإجازة مدرسين، معهد إعداد المؤهل العلمي والتربوي (
) نتيجة هذا 51)، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. ويبين الجدول اآلتي (فوق

  الحساب.
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واقع األزمات التي حول ي لدراسة من مدرسي التعليم الثانو عينة ا لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  )51جدول (
  بعًا لمتغير المؤهل التربويتتواجه التعليم الثانوي العام 

 المجال
المؤهل العلمي 

  والتربوي
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 %95مجال الثقة 
القيمة 
 الصغرى

القيمة 
  أدنى قيمة الكبرى

أعلى 
 قيمة

  أزمات متعلقة
  بالطلبة
  

 104 40 68.64 65.58 0.777 12.622 67.11 264  معھد إعداد معلمين

 104 40 69.30 66.48 0.718 14.670 67.89 417  إجازة جامعية

 101 43 70.80 66.30 1.141 16.021 68.55 197  دبلوم تأھيل تربوي

 101 44 78.32 72.57 1.449 14.198 75.45 96 دراسات عليا

 104 40 69.47 67.64 0.466 14.557 68.56 974  المجموع

أزمات متعلقة 
 ندرسيمالب

 

 140 73 117.91 113.84 1.033 16.787 115.88 264  معھد إعداد معلمين

 143 63 114.85 111.73 0.791 16.162 113.29 417  إجازة جامعية

 140 64 115.00 110.49 1.144 16.053 112.75 197  دبلوم تأھيل تربوي

 140 78 118.04 110.50 1.9 18.616 114.27 96 دراسات عليا

 143 63 115.02 112.94 0.531 16.586 113.98 974 جموعالم

  أزمات متعلقة
 باإلدارة المدرسية

 

 66 35 52.55 50.57 0.503 8.165 51.56 264  معھد إعداد معلمين

 66 35 50.20 48.66 0.392 8.003 49.43 417  إجازة جامعية

 67 35 50.15 47.95 0.56 7.854 49.05 197  دبلوم تأھيل تربوي

 65 37 53.90 50.54 0.846 8.287 52.22 96 دراسات عليا

 67 35 50.72 49.69 0.26 8.122 50.20 974 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمناهج

 

 63 27 42.80 41.08 0.436 7.084 41.94 264  معھد إعداد معلمين

 63 26 42.20 40.76 0.367 7.490 41.48 417  إجازة جامعية

 63 29 42.01 40.32 0.429 6.021 41.16 197  يدبلوم تأھيل تربو

 55 27 43.26 40.67 0.653 6.393 41.97 96 دراسات عليا

 63 26 42.03 41.15 0.224 6.995 41.59 974 المجموع

أزمات متعلقة 
  باالمتحانات

 49 17 35.54 34.05 0.376 6.111 34.80 264  معھد إعداد معلمين

 48 17 35.48 34.34 0.289 5.911 34.91 417  إجازة جامعية

 48 16 35.53 33.73 0.458 6.423 34.63 197  دبلوم تأھيل تربوي

 51 17 35.07 32.51 0.646 6.329 33.79 96 دراسات عليا

 51 16 35.09 34.33 0.196 6.112 34.71 974 المجموع

أزمات متعلقة 
 بالبناء المدرسي

 

 95 41 67.99 64.73 0.83 13.479 66.36 264  معھد إعداد معلمين

 94 41 67.16 64.59 0.654 13.361 65.88 417  إجازة جامعية

 95 45 68.20 64.41 0.963 13.515 66.30 197  دبلوم تأھيل تربوي

 95 44 73.18 67.57 1.413 13.849 70.38 96 دراسات عليا

 95 41 67.39 65.69 0.433 13.514 66.54 974  المجموع

  أزمات
بالمجتمع  لقةمتع

 المحلي

 63 26 44.20 42.21 0.506 8.214 43.20 264  معھد إعداد معلمين

 63 26 42.53 40.84 0.431 8.793 41.68 417  إجازة جامعية

 63 26 42.97 40.73 0.567 7.963 41.85 197  دبلوم تأھيل تربوي

 60 26 45.60 42.04 0.897 8.794 43.82 96 دراسات عليا

 63 26 42.87 41.80 0.272 8.501 42.34 974 المجموع

  أزمات متعلقة
 بتمويل التعليم

 69 30 51.20 48.93 0.578 9.388 50.06 264  معھد إعداد معلمين

 69 30 50.30 48.32 0.503 10.279 49.31 417  إجازة جامعية

 69 30 50.88 48.11 0.702 9.853 49.50 197  دبلوم تأھيل تربوي

 69 30 53.93 49.65 1.079 10.571 51.79 96 دراسات عليا
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 69 30 50.42 49.17 0.32 10.000 49.80 974 المجموع

 المجاالت ككل

 573 326 478.06 463.75 3.636 59.079 470.91 264  معھد إعداد معلمين

 597 326 469.80 457.93 3.018 61.637 463.86 417  إجازة جامعية

 584 365 472.33 455.24 4.332 60.809 463.79 197  دبلوم تأھيل تربوي

 574 369 496.26 471.12 6.331 62.030 483.69 96 دراسات عليا

 597 326 471.55 463.87 1.956 61.039 467.71 974 المجموع

يتبين وجود فروق ظاهرية في  السابق )51(من خالل قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدول
واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في ل مدرسي التعليم الثانويينة الدراسة من تقدير أفراد ع

سورية تعزى لمتغير المؤهل العلمي والتربوي. وإلظهار داللة هذه الفروق اسُتخدم تحليل التباين األحادي 
  ).52) للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول (ANOVAالجانب (

واقع األزمات عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي حول  لدرجات تقدير) ANOVAتحليل التباين األحادي االتجاه ( )52جدول (
  تبعًا لمتغير المؤهل التربويالتي تواجه التعليم الثانوي العام 

  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 

 داللةال
 القرار

  أزمات متعلقة
  بالطلبة 

 1766.230 3 5298.689  بين المجموعات
8.529 0.000 

  دال
 0.01عند 

 207.097 970 200883.706 داخل المجموعات
  973 206182.394 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمدرسين

 486.089 3 1458.268  بين المجموعات
 274.437 970 266204.279 وعاتداخل المجم غير دال 0.151 1.771

  973 267662.547 المجموع

  أزمات متعلقة 
 باإلدارة المدرسية

 463.131 3 1389.394  بين المجموعات
7.154 0.000 

  دال
 0.01عند 

 64.735 970 62792.948 داخل المجموعات
  973 64182.342 المجموع

  أزمات متعلقة 
  بالمناهج

 29.030 3 87.091  تبين المجموعا
 48.991 970 47520.815 داخل المجموعات غير دال 0.62 0.593

  973 47607.907 المجموع

زمات متعلقة أ
 باالمتحانات

 33.421 3 100.264  بين المجموعات
 37.371 970 36250.090 داخل المجموعات غير دال 0.444 0.894

  973 36350.353 المجموع

  ات متعلقةأزم
 بالبناء المدرسي 

 538.097 3 1614.292  بين المجموعات
2.964 0.031 

  دال
 0.05عند 

 181.515 970 176069.803 داخل المجموعات
  973 177684.094 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمجتمع المحلي 

 211.399 3 634.196  بين المجموعات
2.943 0.032 

  دال
 0.05عند 

 71.837 970 69681.997 موعاتداخل المج
  973 70316.193 المجموع

  أزمات متعلقة
 بتمويل التعليم 

 172.882 3 518.645  بين المجموعات
 99.769 970 96775.697 داخل المجموعات غير دال 0.159 1.733

  973 97294.342 المجموع

 المجاالت ككل
 12134.947 3 36404.841  بين المجموعات

3.28 0.02 
  دال

 0.05عند 
 3699.698 970 3588707.512 داخل المجموعات

  973 3625112.353 المجموع

  .2.62تساوي  0.05داللة  ومستوى )3، 970حرية ( درجتي عند الجدولية F قيمة
  .3.83تساوي  0.01داللة  ومستوى )3، 970حرية ( درجتي عند الجدولية Fقيمة
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المجاالت اآلتية  عند وق ذات داللة إحصائيةوجود فر عدم  ) يتبين52الجدول ( من قراءة      
أزمات متعلقة بتمويل  باالمتحانات، أزمات متعلقة، أزمات متعلقة بالمناهج، أزمات متعلقة بالمدرسين(

من أقل )المحسوبة، Fقيمة ( ، وجاءت)0.05(من  أكبرحيث جاءت قيمة مستوى الداللة  )التعليم
  .%)95)، وبمستوى ثقة (3، 970حرية ( ةدرج )،عند2.62الجدولية البالغة (قيمتها 

واقع مجاالت  )، عند كل مجال من0.05وجوهرية عند مستويي داللة (فروق دالة وقد وجدت 
أزمات  ،أزمات متعلقة بالبناء المدرسياآلتية ( األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية

وجوهرية عند مستويي فروق دالة . كما وجدت المجاالت ككلوعلى مستوى  )المحليبالمجتمع  متعلقة
واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في مجاالت  )، عند كل مجال من0.01)، (0.05داللة (
بة ) المحسو Fإذ جاءت قيمة ( )،أزمات متعلقة باإلدارة المدرسية، بالطلبة أزمات متعلقةاآلتية ( سورية

، وعلى )0.05(مستوى الداللة أصغر من قيمة  وجاءت، )3.83البالغة ( أكبر من قيمتها الجدولية
ولمعرفة اتجاه الفروق  .%)95ثقة ( )، وبمستوى3، 970حرية ( ةدرج عند ،المجاالت ككلمستوى 

  ).53) للمقارنات البعدية، وذلك ألقل فروق معنوية، كما هو موضح في (LSDاستخدم اختبار (
حول واقع األزمات التي عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي  بين درجات تقدير) للفروق LSDنتائج اختبار ( )53جدول (

  تبعًا لمتغير المؤهل التربوي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية

 المجال
(I)   المؤهل

العلمي 
 والتربوي

(J)  المؤهل  
 العلمي والتربوي 

  اختالف المتوسط
(I-J)  

  الخطأ
 المعياري

  قيمة
 الداللة

 %95مجال الثقة 

 قيمة علىأ أدنى قيمة

  
 المجاالت ككل

  

معھد إعداد 
  ينمعلم

 16.43 2.35- 0.141 4.784 7.042 إجازة جامعية
 18.36 4.12- 0.214 5.727 7.119  دبلوم تأھيل تربوي

 1.44 27.01- 0.078 7.249 12.782-  دراسات عليا 

  جازة جامعيةإ
 2.35 16.43- 0.141 4.784 7.042- ينمعھد إعداد معلم

 10.4 10.24- 0.988 5.259 0.077 دبلوم تأھيل تربوي
 6.31- 33.34- 0.004 6.886 (*)19.824-  دراسات عليا 

دبلوم تأھيل 
  تربوي

 4.12 18.36- 0.214 5.727 7.119- ينمعھد إعداد معلم
 10.24 10.4- 0.988 5.259 0.077- إجازة جامعية
 5.04- 34.76- 0.009 7.571 (*)19.901-  دراسات عليا 

  دراسات عليا 
 27.01 1.44- 0.078 7.249 12.782 ينمعھد إعداد معلم
 33.34 6.31 0.004 6.886 (*)19.824 إجازة جامعية

 34.76 5.04 0.009 7.571 (*)19.901  دبلوم تأھيل تربوي

  .0.05لمتوسط عند مستوى داللة *اختالف ا

الفروق جاءت بين حملة الدراسات العليا فما فوق  ) يتبين أنّ 53من خالل قراءة الجدول (
وذلك بداللة دبلوم التأهيل التربوي) لصالح حملة الدراسات العليا فما فوق ، وحملة (اإلجازة الجامعية

حملة المعهد، وكذلك بين حملة دبلوم التأهيل  كما يتبين أن الفروق غير دالة مع المتوسطات الحسابية.
   .التربوي وحملة اإلجازة وحملة المعهد
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بوجود فروق ذات الفرضية الصفرية، وتقبل الفرضية البديلة القائلة:  ترفضعلى ذلك  وبناءً 
مدرسي التعليم الثانوي العام أفراد عينة الدراسة من  تقدير بين متوسطات درجاتداللة إحصائية 

لصالح  والتربوي المؤهل العلميتعزى لمتغير األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام  اقعحول و 

  حملة الشھادة ا$على.

  (حملة الدراسات العليا) علىاأل الشهادة ذوي المدرسين نّ أ لىإ النتيجة تلك الباحثة تعزو وقد
 من به قاموا وما ،حديثة ساليبأو  طرق من عليه لعواطّ ا وما ،ومعلومات معارف من تلقوه لما نظراً  
 كثرأ أصبحوا سنوات 6 الى حياناأل بعض في تصل والتي ،دراستهم سنوات خالل ودراسات بحاثأ
دبلوم ، اإلجازة الجامعية( حملة المدرسين من كثرأ ممدرسته منها تعاني التي زماتاأل لواقع دراكاإ

 التأهيل التربوي)

 متوسطات بين فروق وجود عدم بينت التي )(2010 غنام دراسة مع تختلف النتيجة وهذه
 التعليم من الثانية الحلقة مدارس لها تتعرض التي باألزمات يتعلق فيما المدرسين درجات تقدير

  . والتربوي العلمي المؤهل لمتغير تبعاً  األساسي

، الفروق غير دالة مع حملة المعهد ) السابق أنّ 53( من خالل النظر إلى الجدول تبين كما
 لكونوتفسر الباحثة تلك النتيجة  ،وكذلك بين حملة دبلوم التأهيل التربوي وحملة اإلجازة وحملة المعهد

موضوعات ذات صلة  التتضمن ودبلوم التأهيل التربوي ،واإلجازة الجامعية ،برامج اإلعداد في المعهد
راك المدرسين لواقع األزمات التي في إدلم يكن له أثر  وبالتالي المؤهل العلمي والتربوي ،بإدارة األزمات

تواجه التعليم الثانوي العام، من وجهة نظر المدّرسين من حمله المعهد وحملة اإلجازة الجامعية وحملة 
دبلوم التأهيل التربوي، أي أن المدرس من حملة المعهد يعاني من األزمات بشكل متساٍو مع المدّرس 

  .ملة دبلوم التأهيل التربويالمدّرس من حمن حملة اإلجازة الجامعية و 

أفراد عينة  تقدير  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروق توجد الالفرضية السادسة: 
تعزى تواجه التعليم الثانوي العام  األزمات التي حول واقعمدرسي التعليم الثانوي العام الدراسة من 

  لمتغير عدد سنوات الخبرة.

واقع لالتعليم الثانوي  مدرسي عينة الدراسة مني تقدير أفراد للكشف عن الفروق وداللتها ف
سنوات،  5(أقل من عدد سنوات الخبرة  تبعًا لمتغير األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  سنوات فأكثر)، 10سنوات،  10وأقل من  5من 
  ).54ئج كما هو موضح في الجدول (وجاءت النتا المعيارية.
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واقع األزمات التي عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي حول  لدرجات تقديرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  )54جدول (
  تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرةتواجه التعليم الثانوي العام 

 العينة  عدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 %95مجال الثقة 
القيمة 
 الصغرى

القيمة 
 الكبرى

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

  أزمات متعلقة
  بالطلبة

 98 43 66.04 62.02 1.021 14.214 64.03 194  سنوات 5أقل من 

 104 41 68.93 66.39 0.646 13.279 67.66 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 104 40 73.67 70.48 0.813 15.365 72.08 357  ت فأكثرسنوا 10

 104 40 69.47 67.64 0.466 14.557 68.56 974  المجموع

أزمات متعلقة 
 نمدرسيالب

 

 141 73 115.30 110.83 1.133 15.787 113.07 194  سنوات 5أقل من 

 143 63 114.93 111.77 0.805 16.556 113.35 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 141 64 116.99 113.45 0.9 17.011 115.22 357  سنوات فأكثر 10

 143 63 115.02 112.94 0.531 16.586 113.98 974  المجموع

 أزمات متعلقة
باإلدارة 
  المدرسية

 66 35 49.64 47.49 0.544 7.584 48.56 194  سنوات 5أقل من 

 66 35 50.57 49.07 0.382 7.855 49.82 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 67 35 52.44 50.66 0.451 8.515 51.55 357  سنوات فأكثر 10

 67 35 50.72 49.69 0.26 8.122 50.20 974 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمناهج

 56 27 41.78 39.81 0.499 6.957 40.80 194  سنوات 5أقل من 

 63 27 42.62 41.26 0.345 7.100 41.94 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 63 26 42.32 40.89 0.364 6.874 41.60 357  سنوات فأكثر 10

 63 26 42.03 41.15 0.224 6.995 41.59 974  المجموع

  
أزمات متعلقة 
 باالمتحانات

 51 16 35.88 34.10 0.454 6.317 34.99 194  سنوات 5أقل من 

 49 17 35.40 34.24 0.294 6.056 34.82 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 48 16 35.06 33.80 0.321 6.072 34.43 357  سنوات فأكثر 10

 51 16 35.09 34.33 0.196 6.112 34.71 974  المجموع

 أزمات متعلقة
بالبناء 
  المدرسي

 94 44 67.80 64.06 0.948 13.210 65.93 194  سنوات 5أقل من 

 95 41 66.61 64.05 0.65 13.358 65.33 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 95 41 69.73 66.87 0.726 13.709 68.30 357  سنوات فأكثر 10

 95 41 67.39 65.69 0.433 13.514 66.54 974  المجموع

  أزمات متعلقة
بالمجتمع 

 المحلي

 63 26 43.58 41.12 0.623 8.680 42.35 194  سنوات 5أقل من 

 63 26 42.71 41.12 0.406 8.341 41.91 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 63 26 43.73 41.94 0.454 8.587 42.84 357  سنوات فأكثر 10

 63 26 42.87 41.80 0.272 8.501 42.34 974  المجموع

  أزمات متعلقة
  بتمويل التعليم

 69 30 51.23 48.28 0.749 10.432 49.76 194  سنوات 5أقل من 

 69 30 50.15 48.30 0.471 9.697 49.22 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 69 30 51.54 49.44 0.534 10.097 50.49 357  سنوات فأكثر 10

 69 30 50.42 49.17 0.32 10.000 49.80 974 المجموع

 المجاالت ككل
 

 597 360 467.72 451.25 4.175 58.154 459.48 194  سنوات 5أقل من 

 597 344 469.72 458.41 2.877 59.178 464.06 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 584 326 483.14 469.86 3.376 63.781 476.50 357  سنوات فأكثر 10

 597 326 471.55 463.87 1.956 61.039 467.71 974  المجموع

خالل قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدول السابق ذكره، يتبين وجود فروق ظاهرية من 
حول واقع األزمات التي تواجه التعليم  وي العاممدرسي التعليم الثانفي تقدير أفراد عينة الدراسة من 
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الثانوي العام في سورية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. وإلظهار داللة هذه الفروق اسُتخدم تحليل 
  ).55) للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول (ANOVAالتباين األحادي الجانب (

واقع األزمات عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي حول  لدرجات تقدير) ANOVAاه (تحليل التباين األحادي االتج )55جدول (
  تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرةالتي تواجه التعليم الثانوي العام 

  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

  أزمات متعلقة
  لطلبةبا

 4366.482 2 8732.965  بين المجموعات
21.473 0.000 

  دال
 0.01عند 

 203.346 971 197449.430 داخل المجموعات
  973 206182.394 المجموع

أزمات متعلقة 
 نمدرسيالب

 436.755 2 873.511  بين المجموعات
 274.757 971 266789.036 داخل المجموعات غير دال 0.205 1.59

  973 267662.547 المجموع

  أزمات متعلقة
 باإلدارة المدرسية

 615.245 2 1230.490  بين المجموعات
9.49 0.000 

  دال
 0.01عند 

 64.832 971 62951.852 داخل المجموعات
  973 64182.342 المجموع

  أزمات متعلقة
  بالمناهج

 86.413 2 172.827  بين المجموعات
 48.852 971 47435.080 داخل المجموعات دال غير 0.171 1.769

  973 47607.907 المجموع

أزمات متعلقة 
 باالمتحانات

 24.300 2 48.600  بين المجموعات
 37.386 971 36301.753 داخل المجموعات غير دال 0.522 0.65

  973 36350.353 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالبناء المدرسي

 898.255 2 1796.510  موعاتبين المج
4.959 0.007 

  دال
 0.01عند 

 181.141 971 175887.584 داخل المجموعات
  973 177684.094 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمجتمع المحلي

 82.844 2 165.687  بين المجموعات
 72.246 971 70150.506 داخل المجموعات غير دال 0.318 1.147

  973 70316.193 المجموع

  أزمات متعلقة
 بتمويل التعليم

 155.916 2 311.832  بين المجموعات
 99.879 971 96982.510 داخل المجموعات غير دال 0.21 1.561

  973 97294.342 المجموع

 المجاالت ككل
 23170.687 2 46341.374  بين المجموعات

6.287 0.002 
  دال

 0.01عند 
 3685.655 971 3578770.980 داخل المجموعات

  973 3625112.353 المجموع

  .3.02تساوي  0.05داللة  ومستوى )2، 971حرية ( درجتي عند الجدولية F قيمة
  .4.66تساوي  0.01داللة  ومستوى )2، 971حرية ( درجتي عند الجدولية  Fقيمة

  

مجاالت  رية عند كل مجال منوجوهوجود فروق دالة  ) يتبين عدم55من خالل قراءة الجدول (
عدد سنوات الخبرة عند كل مجال  تبعًا لمتغير واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية

، أزمات متعلقة باالمتحانات، أزمات متعلقة بالمناهج، متعلقة بالمدرسين أزماتمن المجاالت اآلتية (
 أكبرحيث جاءت قيمة مستوى الداللة  )قة بتمويل التعليمأزمات متعل، بالمجتمع المحلي أزمات متعلقة

في حين تبين  )،3.02من قيمتها الجدولية البالغة (أقل المحسوبة،  )Fقيمة ( ، وجاءت)0.05(من 
واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في مجاالت  وجوهرية عند كل مجال منوجود فروق دالة 

 )،أزمات متعلقة بالبناء المدرسي، أزمات متعلقة باإلدارة المدرسية، بالطلبة لقةأزمات متعاآلتية ( سورية
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 أكبر)المحسوبة، Fوقيمة (، )0.05(من أقل حيث جاءت قيمة الداللة  ،المجاالت ككلوعلى مستوى 
  %).95)، وبمستوى ثقة (2، 971حرية ( ةدرج )، عند4.66من قيمتها الجدولية البالغة (

التعليم الثانوي استخدم مدرسي من عينة الدراسة  درجات تقديرالفروق بين وللكشف عن طبيعة 
  ).56للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول ( )LSD(اختبار 
واقع األزمات حول  من مدرسي التعليم الثانويعينة الدراسة  درجات تقدير متوسط بينللفروق  )LSD(نتائج اختبار  )56جدول (

  عدد سنوات الخبرةتبعًا لمتغير يم الثانوي العام التي تواجه التعل

 المجال
(I) عدد  

 سنوات الخبرة
(J) عدد  

 سنوات الخبرة

  اختالف
-I) المتوسط 
J)  

  الخطأ
 المعياري

  قيمة
 الداللة

 %95مجال الثقة 

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

المجاالت 
 ككل
 

  سنوات 5أقل من 

 10وأقل من  5من 
  سنوات

-4.579 5.264 0.685 -17.48 8.33 

 3.74- 30.29- 0.007 5.415 (*)17.017-  سنوات فأكثر 10

 10وأقل من  5من 
 سنوات

 17.48 8.33- 0.685 5.264 4.579  سنوات 5أقل من 

 1.74- 23.13- 0.017 4.363 (*)12.438- سنوات فأكثر 10

  سنوات فأكثر 10

 30.29 3.74 0.007 5.415 (*)17.017  سنوات 5أقل من 

 10وأقل من  5من 
  سنوات

12.438(*) 4.363 0.017 1.74 23.13 

  .0.05*اختالف المتوسط عند مستوى داللة 
سنوات فأكثر)،  10) يتبين أن الفروق جاءت بين ذوي الخبرة (56من خالل قراءة الجدول (

 10سنوات) لصالح ذوي الخبرة ( 10وأقل من  5سنوات) و(من  5وكل من ذوي الخبرة (أقل من 
  المتوسطات الحسابية. وذلك بداللة، سنوات فأكثر)

بوجود فروق ذات على ذلك ترفض الفرضية الصفرية، وتقبل الفرضية البديلة القائلة:  وبناءً 
مدرسي التعليم الثانوي العام أفراد عينة الدراسة من  تقدير متوسطات درجات داللة إحصائية بين

تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، لصالح ذوي الثانوي العام األزمات التي تواجه التعليم  حول واقع
  الخبرة األعلى.

هذه الفئة من المدرسين ذوي الخبرة األعلى قد اكتمل نضجهم وتعمقت  إلى أنّ وقد يعود ذلك 
وقد مرت بهم تجارب وخبرات كثيرة واطلعوا على ممارسات عملية ، خبرتهم في نواحي الحياة المختلفة

خذوا العبر والدروس مما جعلهم أكثر قدرة على إدراك واقع وطبيعة األزمات أف، آخرين لمدارس ومديرين
لم يقضوا سنوات طويلة والذين ، من أولئك الذين تقل سنوات خدمتهم عن ذلك التي تعصف بمدارسهم

تعصف بمدارسهم كما يدركها يدركون واقع األزمات التي  األمر الذي قد يجعلهم ال ،في التعليم
المدرس الذي كانت خبرته طويلة في التعليم كان قد التحق  نّ أالخبرة الطويلة، كما  ون ذو و رسالمد

وفي كيفية توظيف ، بمجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة التي تعقد في أساليب التدريس وطرقه
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ين الصورة المثلى وكان قد اشترك في العديد من الدورات واللقاءات التي تب، التقنيات الحديثة في التعليم
لالزمات التي قد تعترض  األمر الذي جعله أكثر إدراكاً ، يتعلم بها الطالب أنْ للمدرسة التي يفترض 

مدرسته نتيجة المقارنة بين صورة المدرسة النموذجية وصورة المدرسة بوضعها الراهن بكل المشكالت 
رسين حول واقع األزمات التي تواجه وجود فروق بين المد وهذا ما يفسر، واألزمات التي تعاني منها

  لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح المدرسين ذوي الخبرة األعلى. التعليم الثانوي العام تبعاً 

) التي بينت عدم وجود فروق بين متوسطات 2010وهذه النتيجة تختلف مع دراسة غنام (
الحلقة الثانية من التعليم  المدرسين فيما يتعلق باألزمات التي تتعرض لها مدارس درجات تقدير

  األساسي تبعًا لمتغير عدد سنوات الخدمة.

أفراد عينة  تقدير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروق توجد الالفرضية السابعة: 
تعزى األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام  حول واقعمدرسي التعليم الثانوي العام الدراسة من 

  .الجنسلمتغير 

أفراد عينة الدراسة من مدرسي التعليم  تقديربين متوسطات درجات للكشف عن الفروق        
 لمتغيرالتعليم الثانوي العام في سورية تعزى  تواجهالثانوي العام في سورية حول واقع األزمات التي 

باستخدام  )، ُأجريت المقارنةα = 0.05(ذكور/إناث)، تم إجراء الفروق عند مستوى داللة ( الجنس
، وُأدرجت المدّرسيندرجات تقدير المديرين ومتوسط  درجات تقدير) بين متوسط t– testاختبار (

  ). 57النتائج في الجدول (
العام في  التي تواجه التعليم الثانوي األزماتواقع  بين درجات تقدير لفروق ل) tالمتوسط الحسابي وقيمة اختبار ( )57جدول (

  عليم الثانوي تبعًا لمتغير الجنسدرسي التسورية من وجهة نظر م

 المجاالت
  العينة وفق

  متغير الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) (t  
 المحسوبة

قيمة 
  )pاالحتمال(

  مستوى  %)95مجال الثقة(
  أعلى  أدنى  الداللة

  أزمات متعلقة بالطلبة
- 14.78 67.77 375 ذكور

1.329 
  ر دالغي 0.607 3.154- 0.184

 14.41 69.05 599 إناث

 نمدرسيالأزمات متعلقة ب
- 16.84 112.88 375 ذكور

1.637 
  غير دال 0.355 3.928- 0.102

 16.41 114.67 599 إناث

أزمات متعلقة باإلدارة 
 المدرسية

 7.88 50.69 375 ذكور
  غير دال 1.835 0.262- 0.141 1.471

 8.26 49.90 599 إناث

 أزمات متعلقة بالمناهج
- 6.87 41.18 375 ذكور

1.456 
  غير دال 0.233 1.574- 0.146

 7.07 41.85 599 إناث

 أزمات متعلقة باالمتحانات
- 6.32 34.39 375 ذكور

1.287 
  غير دال 0.272 1.307- 0.198

 5.97 34.91 599 إناث

  غير دال 0.537 2.954- 0.175- 12.78 65.79 375 ذكورأزمات متعلقة بالبناء 
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 1.359 13.94 67.00 599 إناث المدرسي

أزمات متعلقة بالمجتمع 
 المحلي

 8.64 42.55 375 ذكور
  غير دال 1.450 0.748- 0.531 0.627

 8.42 42.20 599 إناث

أزمات متعلقة بتمويل 
 التعليم

 10.20 50.04 375 ذكور
  دالغير  1.690 0.895- 0.547 0.603

 9.88 49.64 599 إناث

 المجاالت ككل
- 58.87 465.30 375 ذكور

0.976 
0.329 

-
11.809 

  غير دال 3.966
 62.36 469.22 599 إناث

  1.96تساوي  0.05) ومستوى معنوية 243) الجدولية عند درجات حرية (tقيمة (
  

" مع مستوى الداللة P" حتمالية، وعند مقارنة القيمة اال)57(من النتائج في الجدول يتبين 
)، 1.96) المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية البالغة (t)، وقيمة (0.05) أن قيمتها أكبر من (0.05(

حول واقع األزمات التي بين آراء المدرسين والمدرسات وجود فروق دالة إحصائيًا عدم وهذا يشير إلى 
   .تواجه التعليم الثانوي العام في سورية

بين ذات داللة إحصائية  فروق بعدم وجودوبناء على ذلك تقبل الفرضية الصفرية القائلة:     
األزمات التي  حول واقعمدرسي التعليم الثانوي العام أفراد عينة الدراسة من  تقدير متوسطات درجات

  .الجنستعزى لمتغير تواجه التعليم الثانوي العام 

  .يعانون من األزمات ذاتها وٕاناثاً  ذكوراً ن و المدرسأن ن يعزى ذلك إلى أويمكن 

درجات ) التي بينت عدم وجود فروق بين متوسطات 2010( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة غنام
المدرسين فيما يتعلق باألزمات التي تتعرض لها مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي تبعًا  تقدير

  لمتغير عدد سنوات الخدمة.

أفراد عينة  تقدير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات فروق توجد الة: الفرضية الثامن
تعزى األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام  حول واقعالتعليم الثانوي العام  الدراسة من مدرسي

  لمتغير المحافظة.

ام في التعليم الثانوي الع عينة الدراسة من مدرسي درجات تقديربين  الفروقللكشف عن    
المحافظة (دمشق، تبعًا لمتغير  واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سوريةحول  سورية

 الحسابيةتم حساب المتوسطات  إدلب، طرطوس، الالذقية)،حلب، حماه، حمص، دير الزور، 
  ).58كما هو موضح في الجدول (واالنحرافات المعيارية. 
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واقع األزمات التي من مدرسي التعليم الثانوي حول  عينة الدراسة لدرجات تقديراالنحراف المعياري المتوسط الحسابي و  )58جدول (
  المحافظة تبعًا لمتغير تواجه التعليم الثانوي العام في سورية

  العينة  المحافظة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 %95مجال الثقة 
القيمة 
 الصغرى

ة القيم
أدنى  الكبرى

 قيمة
أعلى 
 قيمة

  أزمات
  متعلقة بالطلبة

 71 44 59.87 57.10 0.693 5.546 58.48 64  دمشق

 102 45 78.08 75.75 0.591 10.005 76.92 287 حلب

 101 40 68.92 62.05 1.723 14.825 65.49 74  حماه

 104 40 77.67 71.74 1.498 16.682 74.70 124  حمص

 98 45 76.55 71.85 1.184 11.721 74.20 98 زوردير ال

 102 55 79.52 74.97 1.142 9.756 77.25 73  إدلب

 93 41 59.49 54.60 1.225 10.025 57.04 67 طرطوس

 94 44 55.14 53.03 0.534 7.303 54.09 187  الCذقية

 104 40 69.47 67.64 0.466 14.557 68.56 974  المجموع

أزمات متعلقة 
 نمدرسيالب

 

 121 63 95.96 89.98 1.497 11.975 92.97 64  دمشق

 143 88 126.78 124.17 0.664 11.251 125.48 287 حلب

 131 69 115.25 107.43 1.963 16.883 111.34 74  حماه

 133 69 115.83 110.35 1.385 15.424 113.09 124  حمص

 140 88 128.28 123.76 1.14 11.284 126.02 98 دير الزور

 143 89 127.77 122.10 1.423 12.157 124.93 73  إدلب

 113 86 100.17 97.36 0.704 5.761 98.76 67 طرطوس

 114 87 100.80 99.24 0.396 5.415 100.02 187  الCذقية

 143 63 115.02 112.94 0.531 16.586 113.98 974  المجموع

  
 أزمات متعلقة

  باإلدارة المدرسية

 59 41 51.30 49.29 0.504 4.030 50.30 64  دمشق

 67 40 57.07 55.62 0.37 6.270 56.34 287 حلب

 55 35 48.04 46.31 0.436 3.747 47.18 74  حماه

 55 35 47.97 46.74 0.311 3.460 47.35 124  حمص

 67 44 58.75 56.68 0.519 5.141 57.71 98 دير الزور

 66 41 57.36 54.23 0.785 6.710 55.79 73  إدلب

 46 35 41.76 40.39 0.343 2.809 41.07 67 طرطوس

 46 35 41.37 40.61 0.194 2.654 40.99 187  الCذقية

 67 35 50.72 49.69 0.26 8.122 50.20 974  المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمناهج

 48 27 38.12 35.20 0.731 5.845 36.66 64  دمشق

 63 29 44.68 43.28 0.355 6.017 43.98 287 حلب

 63 26 45.28 40.94 1.088 9.361 43.11 74  حماه

 63 26 44.14 40.84 0.835 9.298 42.49 124  حمص

 54 29 44.33 42.02 0.583 5.772 43.17 98 دير الزور

 55 31 45.60 42.59 0.753 6.434 44.10 73  إدلب

 45 28 37.74 35.76 0.496 4.061 36.75 67 طرطوس

 44 30 38.91 37.75 0.296 4.042 38.33 187  الCذقية

 63 26 42.03 41.15 0.224 6.995 41.59 974  المجموع

  
أزمات متعلقة 
 باالمتحانات

 45 17 35.38 32.18 0.801 6.406 33.78 64  دمشق
 51 20 36.78 35.53 0.317 5.370 36.16 287 حلب
 48 16 38.67 35.11 0.892 7.671 36.89 74  حماه

 48 16 38.64 35.99 0.671 7.477 37.31 124  حمص

 45 20 36.34 34.27 0.523 5.176 35.31 98 دير الزور

 49 25 38.58 36.07 0.63 5.383 37.33 73  إدلب
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 39 24 31.32 29.87 0.363 2.970 30.60 67 طرطوس

 39 21 30.83 29.88 0.241 3.295 30.36 187  الCذقية

 51 16 35.09 34.33 0.196 6.112 34.71 974  وعالمجم

  
 أزمات متعلقة

  بالبناء المدرسي

 80 61 68.82 66.74 0.519 4.150 67.78 64  دمشق

 95 44 77.76 74.83 0.744 12.610 76.30 287 حلب

 87 45 61.78 58.38 0.852 7.333 60.08 74  حماه

 87 45 62.25 59.43 0.712 7.931 60.84 124  حمص

 95 49 75.85 70.41 1.37 13.565 73.13 98 دير الزور

 95 44 78.24 71.70 1.639 14.007 74.97 73  إدلب

 68 41 55.16 52.33 0.707 5.790 53.75 67 طرطوس

 78 41 56.16 54.44 0.438 5.989 55.30 187  الCذقية

 95 41 67.39 65.69 0.433 13.514 66.54 974  المجموع

  
  

  متعلقة أزمات
 بالمجتمع المحلي

 52 34 44.79 42.87 0.479 3.832 43.83 64  دمشق

 63 31 49.45 47.95 0.382 6.471 48.70 287 حلب

 50 26 41.62 39.19 0.608 5.226 40.41 74  حماه

 50 26 41.11 39.18 0.486 5.407 40.15 124  حمص

 63 37 49.55 46.98 0.646 6.390 48.27 98 دير الزور

 63 35 49.49 46.68 0.705 6.025 48.08 73  إدلب

 45 26 33.39 31.83 0.39 3.195 32.61 67 طرطوس

 39 26 32.81 32.03 0.199 2.716 32.42 187  الCذقية

 63 26 42.87 41.80 0.272 8.501 42.34 974  المجموع

  أزمات متعلقة
  بتمويل التعليم

 65 38 57.82 54.18 0.912 7.294 56.00 64  دمشق

 69 36 56.15 54.40 0.445 7.541 55.28 287 حلب

 64 30 52.03 48.10 0.985 8.476 50.07 74  حماه

 64 30 52.49 49.49 0.758 8.445 50.99 124  حمص

 69 36 56.31 53.20 0.781 7.733 54.76 98 دير الزور

 69 38 56.45 52.84 0.905 7.729 54.64 73  إدلب

 43 30 39.16 37.47 0.422 3.456 38.31 67 طرطوس

 43 30 38.50 37.46 0.264 3.608 37.98 187  الCذقية

 69 30 50.42 49.17 0.32 10.000 49.80 974  المجموع

  
  

 المجاالت ككل
  

 497 360 446.05 433.55 3.127 25.015 439.80 64  دمشق

 597 395 522.80 515.51 1.851 31.362 519.15 287 حلب

 542 326 463.67 445.44 4.575 39.355 454.55 74  حماه

 542 326 473.80 460.06 3.47 38.639 466.93 124  حمص

 574 395 520.15 504.99 3.821 37.822 512.57 98 دير الزور

 597 426 524.01 510.18 3.467 29.621 517.10 73  إدلب

 425 344 392.51 385.28 1.81 14.814 388.90 67 طرطوس

 445 358 391.42 387.56 0.978 13.379 389.49 187  الCذقية

 597 326 471.55 463.87 1.956 61.039 467.71 974  المجموع

من خالل قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدول السابق ذكره، يتبين وجود فروق ظاهرية 
واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام ل ثانويمدرسي التعليم الفي تقدير أفراد عينة الدراسة من 

. وإلظهار داللة هذه الفروق اسُتخدم تحليل التباين األحادي الجانب المحافظةفي سورية تعزى لمتغير 
)ANOVA) 59) للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول.(  
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واقع األزمات حول دراسة من مدرسي التعليم الثانوي عينة ال رجات تقديرلد) ANOVAتحليل التباين األحادي االتجاه ( )59ول (جد
  تبعًا لمتغير المحافظةالتي تواجه التعليم الثانوي العام 

  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

  أزمات متعلقة
  بالطلبة

 12658.142 7 88606.994  بين المجموعات
103.999 0.000 

  دال
 0.01عند 

 121.714 966 117575.400 داخل المجموعات
  973 206182.394 المجموع

أزمات متعلقة 
 نمدرسيالب

 20246.245 7 141723.718  بين المجموعات
155.297 0.000 

  دال
 0.01عند 

 130.371 966 125938.829 داخل المجموعات
  973 267662.547 جموعالم

  أزمات متعلقة
 باإلدارة المدرسية

 5968.644 7 41780.506  بين المجموعات
257.377 0.000 

  دال
 0.01عند 

 23.190 966 22401.836 داخل المجموعات
  973 64182.342 المجموع

  أزمات متعلقة
  بالمناهج

 1104.137 7 7728.957  بين المجموعات
26.746 0.000 

  دال
 0.01عند 

 41.283 966 39878.949 داخل المجموعات
  973 47607.907 المجموع

أزمات متعلقة 
 باالمتحانات

 1008.509 7 7059.562  بين المجموعات
33.26 0.000 

  دال
 0.01عند 

 30.322 966 29290.791 داخل المجموعات
  973 36350.353 المجموع

  أزمات متعلقة
 اء المدرسيبالبن

 11228.215 7 78597.502  بين المجموعات
109.464 0.000 

  دال
 0.01عند 

 102.574 966 99086.592 داخل المجموعات
  973 177684.094 المجموع

  أزمات متعلقة
 بالمجتمع المحلي

 6172.498 7 43207.484  بين المجموعات
219.953 0.000 

  دال
 0.01عند 

 28.063 966 27108.709 داخل المجموعات
  973 70316.193 المجموع

  أزمات متعلقة
 بتمويل التعليم

 7192.542 7 50347.793  بين المجموعات
147.998 0.000 

  دال
 0.01عند 

 48.599 966 46946.549 داخل المجموعات
  973 97294.342 المجموع

 المجاالت ككل
 393994.685 7 2757962.795  بين المجموعات

438.908 0.000 
  دال

 0.01عند 
 897.670 966 867149.558 داخل المجموعات

  973 3625112.353 المجموع

  .2.69تساوي  0.01داللة  )ومستوى7، 966حرية ( درجتي عند الجدولية  Fقيمة

) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 59يتضح من الجدول السابق (      
حافظة الملمتغير  أفراد عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي تبعاً بين متوسط درجات تقدير  )0.05(

وهذه الفروق دالة  ،واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سوريةمجاالت  عند كل مجال من
)، وهي 0.000( جاءت قيمة مستوى الداللة )، إذ0.01)، و(0.05وجوهرية عند مستويي داللة (

حرية  درجتي )، عند2.69) المحسوبة، أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (F، وقيمة (0.05أصغر من 
  %).95)، وبمستوى ثقة (7، 966(

التعليم الثانوي  مدرسيعينة الدراسة من  درجات تقديرالفروق بين  طبيعةوللكشف عن   
  ).60موضح في الجدول (للمقارنات البعدية كما هو  )LSD(استخدم اختبار 
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األزمات  حول واقع الثانوي التعليم مدرسيعينة الدراسة من  درجات تقدير متوسط بينللفروق  )LSD(نتائج اختبار  )60جدول (
  المحافظةتبعًا لمتغير التي تواجه التعليم الثانوي العام 

 المحافظة  (J) المحافظة  (I) المجال
  اختCف المتوسط

(I-J)  
  الخطأ

 اريالمعي
  قيمة

 الدOلة
 %95مجال الثقة 

 أعلى قيمة أدنى قيمة

  المجاOت ككل

 دمشق

 63.79- 94.93- 0.000 4.142 (*)79.356- حلب
 4.47 33.98- 0.306 5.114 14.757-  حماه
 9.79- 44.47- 0.000 4.611 (*)27.131-  حمص

 54.67- 90.88- 0.000 4.815 (*)72.775-  دير الزور
 58.01- 96.59- 0.000 5.131 (*)77.299-  دلبإ

 70.59 31.21 0.000 5.237 (*)50.901  طرطوس
 66.62 34 0.000 4.339 (*)50.310 الCذقية

 حلب

 94.93 63.79 0.000 4.142 (*)79.356 دمشق
 79.28 49.91 0.000 3.906 (*)64.599 حماه
 64.33 40.12 0.000 3.22 (*)52.226  حمص

 19.76 6.6- 0.832 3.505 6.582  دير الزور
 16.82 12.71- 1.000 3.927 2.057  إدلب

 145.54 114.97 0.000 4.065 (*)130.258  طرطوس
 140.25 119.08 0.000 2.816 (*)129.667 الCذقية

 حماه

 33.98 4.47- 0.306 5.114 14.757 دمشق
 49.91- 79.28- 0.000 3.906 (*)64.599- حلب

 4.17 28.92- 0.342 4.401 12.373-  حمص
 40.67- 75.36- 0.000 4.614 (*)58.017-  دير الزور

 43.96- 81.12- 0.000 4.942 (*)62.542-  إدلب
 84.65 46.66 0.000 5.053 (*)65.659  طرطوس
 80.54 49.6 0.000 4.115 (*)65.067 الCذقية

 حمص

 44.47 9.79 0.000 4.611 (*)27.131 دمشق
 40.12- 64.33- 0.000 3.22 (*)52.226- حلب
 28.92 4.17- 0.342 4.401 12.373  حماه

 30.42- 60.87- 0.000 4.05 (*)45.644-  دير الزور
 33.55- 66.79- 0.000 4.42 (*)50.168-  إدلب

 95.11 60.95 0.000 4.543 (*)78.032  طرطوس
 90.49 64.4 0.000 3.47 (*)77.441  الCذقية

 دير الزور

 90.88 54.67 0.000 4.815 (*)72.775 دمشق
 6.6 19.76- 0.832 3.505 6.582- حلب
 75.36 40.67 0.000 4.614 (*)58.017  حماه
 60.87 30.42 0.000 4.05 (*)45.644  حمص
 12.89 21.94- 0.996 4.632 4.524-  إدلب

 141.53 105.82 0.000 4.75 (*)123.676  طرطوس
 137.13 109.04 0.000 3.736 (*)123.085 الCذقية

 إدلب

 96.59 58.01 0.000 5.131 (*)77.299 دمشق
 12.71 16.82- 1.000 3.927 2.057- حلب
 81.12 43.96 0.000 4.942 (*)62.542  حماه
 66.79 33.55 0.000 4.42 (*)50.168  حمص

 21.94 12.89- 0.996 4.632 4.524  دير الزور
 147.26 109.14 0.000 5.069 (*)128.200  طرطوس
 143.15 112.06 0.000 4.135 (*)127.609 الCذقية

 طرطوس

 31.21- 70.59- 0.000 5.237 (*)50.901- دمشق
 114.97- 145.54- 0.000 4.065 (*)130.258- حلب
 46.66- 84.65- 0.000 5.053 (*)65.659-  حماه
 60.95- 95.11- 0.000 4.543 (*)78.032-  حمص

 105.82- 141.53- 0.000 4.75 (*)123.676-  دير الزور
 109.14- 147.26- 0.000 5.069 (*)128.200-  إدلب

 15.45 16.63- 1.000 4.266 0.591-  الCذقية

 الCذقية

 34- 66.62- 0.000 4.339 (*)50.310- دمشق
 119.08- 140.25- 0.000 2.816 (*)129.667- حلب
 49.6- 80.54- 0.000 4.115 (*)65.067-  حماه
 64.4- 90.49- 0.000 3.47 (*)77.441-  حمص

 109.04- 137.13- 0.000 3.736 (*)123.085-  دير الزور
 112.06- 143.15- 0.000 4.135 (*)127.609-  إدلب

 16.63 15.45- 1.000 4.266 0.591  طرطوس

  .0.05*اختالف المتوسط عند مستوى داللة       
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جاءت بين محافظة دمشق ومحافظتي  الفروق ) يتبين أنّ 60من خالل قراءة الجدول (     
(طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة دمشق، وبين محافظة حلب والمحافظات (دمشق، حماه، حمص، 

اه ومحافظتي (طرطوس، الالذقية) لصالح طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة حلب، وبين محافظة حم
والمحافظات (دمشق، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة  حمصمحافظة حماه، وبين محافظة 

والمحافظات (دمشق، حماه، حمص، طرطوس، الالذقية) لصالح  دير الزور، وبين محافظة حمص
وس، الالذقية) طرط، وبين محافظة إدلب والمحافظات (دمشق، حماه، حمص، دير الزورمحافظة 

    .المتوسطات الحسابية وذلك بداللة، لصالح محافظة إدلب

ذات داللة  فروق بوجودوبناء على ذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة القائلة:      
 حول واقعالتعليم الثانوي العام  أفراد عينة الدراسة من مدرسي تقدير إحصائية بين متوسطات درجات

  تعزى لمتغير المحافظة.تواجه التعليم الثانوي العام  األزمات التي

التي تواجه  وجود فروق بين درجات تقدير األزمات  -كما تم التفسير سابقاً  -الباحثة وتعزو
لصالح محافظة دمشق إلى أّن  الالذقيةو  طرطوس التعليم الثانوي العام بين محافظة دمشق ومحافظتي

ارس التعليم الثانوي العام في محافظة دمشق تختلف عن طبيعة طبيعة األزمات التي تعاني منها مد
الثانوي العام في محافظتي الالذقية وطرطوس، وعلى الرغم األزمات التي تعاني منها مدارس التعليم 

الذكر بحسب تقارير وزارة التربية من حيث كثافة الطلبة  نالسابقتيمن انحسار األزمات في المحافظتين 
طالبًا وطالبة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من الطلبة، فقد بلغ 80- 70التي وصلت في الصف الواحد 
 آالف طالب ال 5 ناهيك عن، في محافظة الالذقية ) ألف طالب وطالبة17( عدد الطلبة الوافدين

تبع تلك ، و / ألف طالب وطالبة45يحملون وثائق، كما بلغ عدد الطلبة الوافدين إلى محافظة طرطوس/
مشكالت تتعلق بصعوبة تأمين الكتاب المدرسي والمقاعد والصفوف الدراسية المناسبة لعدد األزمة 

برزت أزمة كثافة أعداد المدرسين في المدرسة الواحدة نتيجة توافد عدد كبير و  الطلبة الوافدين من جهة،
بلغ عدد منهم إلى هاتين المحافظين باعتبارهما من المناطق المستقرة أمنيا من جهة أخرى، فقد 

ألف مدّرس ومدّرسة في محافظة الالذقية  )17 (المدرسين والمعلمين الوافدين إلى هاتين المحافظتين
 ألف مدرس ومدرسة في محافظة طرطوس حتى وصل عدد المدرسين في بعض المدارس إلى /15و/

بين مدرس، ونتج عن تلك األزمة مشكالت تتعلق بعدم العدالة في توزيع الحصص الدراسية  200
يقومون بأدنى  ؛ نتيجة تعيين المدرسين الوافدين كمدرسين احتياطيين الالمدرسين في المدرسة الواحدة

جهد في العمل التربوي والتعليمي في المدرسة، وبين المدرسين األصليين الذين يقع على عاتقهم تدريس 
رس المدمرة في محافظة أعداد كبيرة من الطلبة من جهة أخرى، وتجدر اإلشارة إلى أّن عدد المدا

  الالذقية قد تزايد من
فيما بقي عدد المدارس المدمرة في ، 2014مدرسة عام 100 إلى 2012 مدرسة عام )20(



 

 
252 

  الفصــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــادس  نتائج الدراسة الميدانية                                       
  

وتعّد هاتان المحافظتان من أقل المحافظات تضررًا ، 2014- 2012مدرسة خالل عامي /30طرطوس/
تي يعاني منها القطاع التربوي في محافظة من حيث تدمير األبنية المدرسية فيها، ولم تقتصر األزمة ال

، طالبًا وطالبة /43841فقد بلغ عدد الطلبة الوافدين فيها/، دمشق على كثافة الطلبة في الصف الواحد
كثافة أعداد المدرسين نتيجة نزوح نسبة كبيرة من ريف دمشق ومن باقي المحافظات إلى دمشق، وقد الو 

مدرسة  /88تدمير/ بل اتسعت األزمة لتشمل، ف مدرس ومدرسةأل /300بلغ عدد المدرسين الوافدين/
 /108/ مدرسة كمراكز إيواء للنازحين، وتحويل/17/  تدميرًا كامًال جعلها خارج الخدمة، واستخدام

اتسعت األضرار الناتجة و  / آلية تابعة لوزارة التربية،15مدارس إلى مدارس ذات دوام نصفي، وتضرر/
ر البشرية التي تمثلت بخطف وقتل المدرسين والعاملين في القطاع التربوي، عن األزمة لتشمل األضرا

 / 30شهيدًا، فيما بلغ عدد الشهداء من المعلمين واإلداريين/ /40/ فقد بلغ عدد التالمذة الشهداء
 .شهيداً 

ألزمات التي تواجه التعليم الثانوي بين درجات تقدير اوجود فروق يتبين من الجدول السابق و 
لصالح محافظة  دمشق، حماه، حمص، طرطوس، الالذقية: بين محافظة حلب والمحافظات امالع

حلب، أي أّن محافظة حلب درجة تواجد األزمات فيها كانت نسبتها أكثر من درجة تواجد األزمات في 
المحافظات السابقة الذكر، وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأّن عدد المدارس اإلجمالي في محافظة حلب 

 /287و/ من األول حتى التاسع مدرسة للتعليم األساسي /3389/ منها مدرسة: /3676/ بالكامل كان
 /535/ يبلغ عدد المدارس الموجودة في مركز المدينة من تلك المدارسو  .مدرسة للمرحلة الثانوية

 ثانوية  /62مدرسة مرحلة تعليم أساسي و/ / 473/ مدرسة منها
مدرسة مخصصة كمراكز إيواء للنازحين  /165/ هناك ما يقاربو  نة،من كامل تعداد مدارس المدي

  .من إجمالي مدارس حلب %35 الهاربين من مناطق االشتباك، أي ما يعادل
من مجمل مدارس  %60 مدرسة، أي ما يعادل /286/ فقد وصل عددها إلى أّما المدارس المتضررة

، دراسيًا فعلياً  عاش فصالً  منها ما تقريباً  %5 مدرسة تشكل /22/ ويبقى هناك بضع مدارس المدينة،
بعد تدمير مقراتها التي يقع  جرى تسليمه لعهدة المدارس الخاصة ومنها ما مثل مدرسة مصطفى العقاد،

بقي مغلقًا ألسباب  ومنها ما على الطريق الدولي الذي تسيطر عليه المجموعات المسلحة، أغلبها
 متنوعة أخرى.

 مدرسة، فقد تعرضت /286/ البالغ عددها ة الضرر الذي طال المدارسوفيما يتعلق بنوعي    
 مدرسة وحرق /81/ مدرسة منها للقصف بعد أن استولى عليها مسلحون، في حين جرى تخريب /40/
 أخرى، وتمثل هذه اإلحصائية المدارس العاملة حتى نهاية العام الدراسي /49/ مدارس وسرقة /8/

لمنشأة حديثًا التي لم تستلمها مديرية التربية رسميًا بوصفها مدارس تشمل تلك ا ، وال2011-2012
 مدرسة بين العامين 286 كما أّن عدد المدارس المدمرة في محافظة حلب قد تزايد من جاهزة للعمل،



 

 
253 

  الفصــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــادس  نتائج الدراسة الميدانية                                       
  

وبذلك يكون عدد المدارس المدمرة ، 2014- 2013 مدارس بين العامين 505 إلى 2011-2012
مدرسة  /169حماه/و  / مدارس مدمرة،128دمشق/ : اآلتيةفي المحافظات  فيها أكثر من عدد المدارس

/مدرسة مدمرة هذا 30طرطوس/و  مدرسة مدمرة،/100/ الالذقيةو  مدرسة مدمرة، /422حمص/و  مدمرة،
وبذلك يكون ، مدرسًا ومدرسة /3542من جهة، فيما بلغ عدد المدرسين المتسربين من محافظة حلب/

 /3055/ منها أكثر من عدد المدرسين المتسربين في كل من محافظة دمشقعدد المدرسين المتسربين 
مدرسًا  /3112محافظة حمص/و  ألف مدرسًا ومدرسة، /3422محافظة حماه/و  مدرسًا ومدرسة،

 تسرب للمدرسين فيهما. وهذا ما محافظتي الالذقية وطرطوس اللتين لم تشهدا أي نسبو  ومدرسة،
عينة الدراسة من  أفراد تقديرفروق بين متوسطات درجات  وجوديفسر من وجهة نظر الباحثة 

التعليم الثانوي العام في سورية حول واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في  مدرسي
  .الجمهورية العربية السورية تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة حلب

التي تواجه التعليم  ر األزماتوجود فروق بين درجات تقدي )60(كما يتبين من الجدول 
لصالح محافظة حماه، فقد بلغ عدد  طرطوس، الالذقية بين محافظة حماه، ومحافظتيالثانوي العام 

مدرسة، وتم  100 تدميرًا جزئياً  عدد المدارس المدمرةو  مدرسة، 55 المدارس المدمرة فيها تدميرا كلياً 
من الذكور  4345 عدد المتسربين من مدارسها مدرسة إلى مراكز إيواء للنازحين، ووصل 14 تحويل

طالبًا وطالبة، في  28مدرسًا ومدرسة، و 21 من اإلناث، كما بلغ عدد الشهداء من المدرسين 4289و
 9125طالبًا وطالبة ومن خارج المحافظة  1472حين بلغ عدد الطلبة الوافدين من داخل المحافظة 

مدرسًا ومدرسة، بينما محافظتا الالذقية وطرطوس لم 1130 ينبلغ عدد المدرسين الوافد، و طالبًا وطالبة
لم تسجال أي أعداد تتعلق باستشهاد معلمين أو طلبة، كما أّن عدد المدارس و  تشهدا أي نسب تسرب،

األمر الذي جعل  المدمرة في محافظة حماه وحدها يعادل عدد المدارس المدمرة في كلتا المحافظتين،
نسبتها أكثر من األزمات في محافظتي الالذقية وطرطوس من وجهة نظر  األزمات في محافظة حماه

 .مدرسي مدارس التعليم الثانوي العام في المحافظات الثالثة السابقة الذكر

التي تواجه التعليم الثانوي العام  وجود فروق بين درجات تقدير األزمات ويبين الواقع أيضًا 
الالذقية لصالح محافظة حمص، أي أّن نسبة تواجد  دمشق، طرطوس، بين محافظة حمص ومحافظات

 دمشق، طرطوس، الالذقية، األزمات في محافظة حمص أكثر من نسبة تواجد األزمات في محافظات
مدرسة،  /422وتعتقد الباحثة أّن تلك النتيجة منطقية، فعدد المدارس المدمرة في محافظة حمص بلغ/

 /100/ وفي محافظة الالذقية، مدرسة /128ة دمشق/فيما بلغ عدد المدارس المدمرة في محافظ
مدرسة، كما أّن عدد المدرسين المتسربين من محافظة حمص  /30مدرسة/، وفي محافظة طرطوس/

بينما محافظتا الالذقية وطرطوس لم ، /3055ومن محافظة دمشق/، مدرسًا ومدرسة /3112/ بلغ
طالبًا ومن  /2405بة المتسربين من الذكور/تشهدا أي نسب تسرب في عدد المدرسين، وبلغ عدد الطل
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وبذلك يكون عدد المتسربين منها أكثر من محافظة دمشق التي بلغ عدد الطلبة ، / طالبة2587اإلناث/
طالبًا وطالبة، ومن محافظة الالذقية التي لم تشهد أي نسب تسرب في عدد  /3024المتسربين منها/

طالبًا، فيما بلغ عدد الشهداء في  /65/ مدرسًا و/60حمص/وبلغ عدد الشهداء في  الطلبة المتسربين،
/ طالبًا وطالبة، بينما لم تشهد محافظتا الالذقية وطرطوس سقوط 40مدرسًا ومدرسة و/ /30دمشق/

شهداء في قطاع التربية، وبذلك يكون عدد الشهداء في محافظة حمص أكثر من عدد الشهداء في كل 
  وسالالذقية، طرط من محافظات دمشق،

 مدرسيعينة الدراسة من  أفراد تقديربين متوسطات درجات  وهذا ما يفسر وجود فروق
التعليم الثانوي العام في سورية حول واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية 

 .العربية السورية تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة حمص

بين التي تواجه التعليم الثانوي العام  تقدير األزمات وجود فروق بين درجات كما يبين 
؛ لصالح محافظة دير الزور الالذقية دمشق، حماه، حمص، طرطوس، محافظة دير الزور ومحافظات

وذلك لكون محافظة دير الزور قد سيطر على كامل ريفها وجزء كبير من المدينة فيها تنظيم داعش 
ها، فضًال عن إلزامه للمدرسين باتباع دورة إجبارية لتصحيح اإلرهابي الذي منع التدريس في مدارس

العقيدة الدينية عند المدرسين كما يدعي، وفي حال سمح لبعض المدارس بمزاولة عملها فقد ألغي من 
مناهجها العديد من المواد كالتربية القومية، واالجتماعية، والدينية، ومواد الفنون والرسم والرياضة، 

الفلسفة وغيرها من المواد األخرى، وباإلضافة الى ذلك فقد بلغ عدد المدارس المدمرة  باإلضافة لمادة
مدرس  )4000( مدرسة، كما بلغ عدد المدرسين المتسربين منها )430( الزور في محافظة دير

ومدرسة، ولم ترد إحصائيات عن عدد الطلبة المتسربين والطلبة الوافدين الى داخل المحافظة أو إلى 
 .هاخارج

 التي تواجه التعليم الثانوي العام وجود فروق بين درجات تقدير األزماتوأخيرًا يبين الجدول 
لصالح محافظة إدلب. وذلك  الالذقية طرطوس، حمص، حماه، دمشق، بين محافظة إدلب والمحافظات

ات التربوية ألنه بحسب إحصائيات وزارة التربية كان القطاع التربوي في محافظة ادلب من أكثر القطاع
تضررًا على مستوى الجمهورية العربية السورية، األمر الذي جعل مدرسي المدارس في هذه المحافظة 
من وجهة نظر الباحثة يعانون من اآلثار السلبية لتلك األزمات أكثر من المدرسين في باقي المحافظات 

 مدرسة في عام /764/ ي منالسابقة الذكر، فقد تزايد عدد المدارس المتضررة في بنائها المدرس
 مدرسة في عام /47تزايد عدد المدارس المتضررة كليًا من/و  ،2014 في عام /767/ إلى 2013
مدرسة في  /252/ تزايد عدد مدارس اإليواء لألهالي منو  ،2014 مدرسة في عام /56/ إلى 2013

 2013 عام/169/ نعدد المدارس المعلقة م وتزايد، 2014 مدرسة في عام /257/ إلى 2013 عام
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 /47/ أخيرًا تزايد عدد األبنية المدرسية المتضررة والمهدمة كليًا منو  ،2014 عام مدرسة /190/ إلى
وبالتالي تكون  ./مدرسة165مدرسة مدمرة تدميرًا جزئيًا إلى//145/ مدرسة، ومن /56/ مدرسة إلى

ن باإلضافة إلى وجود عدد م ة، هذامحافظة ادلب من أكثر المحافظات التي دمرت فيها األبنية المدرسي
 والذين بلغ عددهم 15/10/2014 الى تاريخ15/9/2012 دلب منإالمدرسين المتسربين من محافظة 

بلغ عدد الشهداء و  مدرسًا ومدرسة،/ 533مدرسًا ومدرسة ،كما بلغ عدد المدرسين الوافدين/ /568 /
 .مدرسًا ومدرسة /25طالب و/ /9الطلبة/

أفراد عينة الدراسة  تقديرد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات وهو ما يفسر وجو 
قبل  التعليم الثانوي العام في سورية حول دورهم في محافظات القطر في إدارة األزمات مدرسيمن 

   .األزمة تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة ادلب وأثناء وبعد

أفراد عينتي  تقدير إحصائية بين متوسطات درجاتذات داللة  فروق توجد الالفرضية التاسعة: 
األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام  حول واقع ومدّرسيه مديري التعليم الثانوي العامالدراسة من 

  الوظيفي.تعزى لمتغير المسمى 

أفراد عينتي الدراسة من مديري التعليم الثانوي  تقديربين متوسطات درجات للكشف عن الفروق 
 لمتغيرحول واقع األزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام في سورية تعزى  ومدّرسيه لعام في سوريةا

) للمقارنات الثنائية بين t– test(إداري/تدريسي)، ُأجريت المقارنة باستخدام اختبار (المسمى الوظيفي 
  ). 61نتائج في الجدول (، وُأدرجت الالمدرسين درجات تقديرومتوسط  المديرين درجات تقديرمتوسط 

واقع حول و مدّرسيه الثانوي العام  التعليم مديري تقدير درجاتبين لفروق ل) tالمتوسط الحسابي وقيمة اختبار ( )61جدول (
  مى الوظيفيسماألزمات التي تواجه التعليم الثانوي العام تبعًا لمتغير ال

 المجاالت
العينة وفق متغير 
  المسمى الوظيفي

المتوسط 
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

) (t  
 المحسوبة

قيمة 
  )pاالحتمال(

  مستوى  %)95مجال الثقة(
  أعلى  أدنى  الداللة

  أزمات متعلقة بالطلبة
 11.83 69.97 245 مديرين

1.405 0.160 -0.560 3.381 
غير 
 14.56 68.56 974 مدرسين  دال

 أزمات متعلقة بالمدرسين
 16.46 111.21 245 مديرين

-2.337 0.02 -5.088 -0.444 
 دال

عند 
0.05  

 16.59 113.98 974 مدرسين

أزمات متعلقة باإلدارة 
 المدرسية

- 11.96 38.57 245 مديرين
18.036 

0.000 
-

12.898 
-

10.367 

 دال
عند 
0.01  

 8.12 50.20 974 مدرسين

 أزمات متعلقة بالمناهج
 5.52 41.49 245 مديرين

-0.196 0.844 -1.037 0.849 
غير 
 7.00 41.59 974 مدرسين  دال

 أزمات متعلقة باالمتحانات
 6.82 32.08 245 مديرين

-5.884 0.000 -3.511 -1.755 
 دال

عند 
0.01  

 6.11 34.71 974 مدرسين
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أزمات متعلقة بالبناء 
 المدرسي

 14.38 64.90 245 مديرين
-1.676 0.094 -3.560 0.280 

غير 
 13.51 66.54 974 مدرسين  دال

أزمات متعلقة بالمجتمع 
 المحلي

 8.49 40.40 245 مديرين
-3.192 0.001 -3.131 -0.747 

 دال
عند 
0.01  

 8.50 42.34 974 مدرسين

أزمات متعلقة بتمويل 
 التعليم

 10.39 48.79 245 مديرين
-1.399 0.162 -2.421 0.405 

غير 
 10.00 49.80 974 مدرسين  دال

 المجاالت ككل
 62.26 447.41 245 مديرين

-4.635 0.000 
-

28.896 
-

11.709 

 دال
عند 
0.01  

 61.04 467.71 974 مدرسين

  1.96تساوي  0.05) ومستوى معنوية 1217) الجدولية عند درجات حرية (tقيمة (
  2.58ي تساو  0.01) ومستوى معنوية 1217) الجدولية عند درجات حرية (tقيمة (

" مع مستوى الداللة P"االحتمالية، وعند مقارنة القيمة )61(الجدول  فيالنتائج  منيتبين 
)، 1.96) المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية البالغة (t)، وقيمة (0.05قيمتها أكبر من ( أنّ ) 0.05(

الدراسة من  أفراد عينة تقدير وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجاتعدم إلى وهذا يشير 
حول الثانوي العام  التعليمأفراد عينة الدراسة من المدرسين في مدارس  تقدير متوسط درجاتالمديرين و 

 المناهج،أزمات ، أزمات الطلبةعند المجاالت اآلتية ( مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزمات
عند مستويي داللة فروق دالة وجوهرية  )، في حين وجدتتمويل التعليم أزمات، البناء المدرسي أزمات

 أزمات ،أزمات االمتحانات ،أزمات اإلدارة المدرسيةعند المجاالت اآلتية ()، 0.01)، و(0.05(
) المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية tقيمة (إذ جاءت  المجاالت ككلالمجتمع المحلي)، وعلى مستوى 

، 0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة تبين )، و 0.05من (أقل ومستوى الداللة  )،2.58البالغة (
ومستوى  )،1.96) المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (tقيمة (، إذ جاءت أزمات المدرسينعند 

)، وهذه الفروق جاءت لصالح أفراد عينة الدراسة من مديري مدارس التعليم 0.05من (أقل الداللة 
ذات داللة  فروق بوجودالفرضية الصفرية وتقبل البديلة القائلة: على ذلك ترفض  وبناءً  الثانوي.

مديري أفراد عينتي الدراسة من  تقدير متوسطات درجاتبين  )0.05إحصائية عند مستوى داللة (
مدارس التعليم الثانوي العام في  في األزمات واقعحول  سوريةفي  ومدّرسيه التعليم الثانوي العام

  تغير المسمى الوظيفي ولصالح المديرين.تعزى لم ات القطرمحافظ

، ولية إدارة المدرسة وٕادارة األزمات فيهاؤ المديرين هم من يتولون مس نّ أوقد يعود ذلك إلى 
، قدر على تحديد األزماتألهم عأسس من الكفاية والخبرة مما يج على ما يتم اختيارهم بناء وغالباً 

 ونمديري المدارس يحاول نّ إمن جانب آخر ف، يعلى دورات في العمل اإلدار  مإضافة إلى حصوله
، حسن صورة كونهم يتحملون مسؤولية لدى وزارة التربية عن حسن سير العمل فيهاأإظهار مدارسهم ب

كما  ،وعن طريقة التعامل مع األزمات التي تحدث فيها، والتعليمية التي يديرونها العملية التربوية وعن
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ينتقل من مدرسة إلى أخرى غير آبه بما يحدث في  فالمدرس، هاسمعة المدرسة مرتبطة بمدير  نّ أو 
  .درسة فسمعة مدرسته مرتبطة بسمعتها مدير الممّ أ، المدرسة التي يعمل بها وبسمعتها

) بين متوسطات 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( فروق توجد الالفرضية العاشرة: 
سورية حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في  مديريأفراد عينة الدراسة من  تقدير درجات

وبعد األزمة) تعزى  ،أثناءفي و  ،في إدارة األزمات(قبل ف التعليم الثانوي العام في محافظات القطر
  والتربوي: المؤهل العلميلمتغير 

سورية ام في التعليم الثانوي الع مديريعينة الدراسة من  متوسطات درجات تقديرللكشف عن الفروق بين 
(قبل األزمة، وفي حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات

دبلوم تأهيل  ،إجازة جامعيةمدرسين، معهد إعداد لمؤهل العلمي والتربوي (اتبعًا لمتغير أثنائها، وبعدها)
ة واالنحرافات المعيارية. ويبين الجدول اآلتي )، تم حساب المتوسطات الحسابيدراسات عليا فما فوق ،تربوي

  ) نتيجة هذا الحساب.62(
  عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي  لدرجات تقدير): المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 62جدول (

  لعلمي والتربويتبعًا لمتغير المؤهل ا في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)حول دورهم في إدارة األزمات 

 المحور
المؤهل العلمي 

  والتربوي
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
 الصغرى

القيمة 
أعلى قيمة  أدنى قيمة الكبرى

  إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

 51 21 39.02 34.37 1.143 6.565 36.70 33  معھد إعداد معلمين

 54 23 42.61 39.84 0.698 7.804 41.22 125  إجازة جامعية

 54 34 48.28 45.33 0.738 5.761 46.80 61  دبلوم تأھيل تربوي

 58 34 49.96 45.81 1.01 5.148 47.88 26 دراسات عليا

 58 21 43.69 41.73 0.497 7.781 42.71 245  المجموع

 
  إدارة األزمات 
في أثناء حدوثها

 105 38 83.30 68.64 3.598 20.671 75.97 33  عداد معلمينمعھد إ

 113 33 88.39 81.19 1.82 20.344 84.79 125  إجازة جامعية

 113 58 99.35 92.06 1.824 14.245 95.70 61  دبلوم تأھيل تربوي

 113 83 104.71 98.83 1.428 7.279 101.77 26 دراسات عليا

 113 33 90.58 85.66 1.248 19.534 88.12 245 المجموع

  إدارة األزمات 
 بعد حدوثها

 47 23 37.44 32.38 1.241 7.130 34.91 33  معھد إعداد معلمين

 49 17 36.47 33.95 0.635 7.102 35.21 125  إجازة جامعية

 49 26 41.24 38.44 0.699 5.463 39.84 61  دبلوم تأھيل تربوي

 49 27 41.81 37.11 1.14 5.812 39.46 26 دراسات عليا
 49 17 37.64 35.90 0.442 6.924 36.77 245 المجموع

 المحاور ككل

 192 82 158.29 136.87 5.258 30.205 147.58 33  معھد إعداد معلمين

 201 86 166.81 155.64 2.821 31.539 161.22 125  إجازة جامعية

 215 125 187.95 176.74 2.802 21.883 182.34 61  دبلوم تأھيل تربوي

 215 155 194.36 183.87 2.546 12.984 189.12 26 دراسات عليا

 215 82 171.46 163.75 1.958 30.642 167.60 245 المجموع

 



 

 
258 

  الفصــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــادس  نتائج الدراسة الميدانية                                       
  

من خالل قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدول السابق ذكره، يتبين وجود فروق ظاهرية في 
(قبل حول دورهم في إدارة األزمات في سورية  الثانوي مديري التعليمتقدير أفراد عينة الدراسة من 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي والتربوي. وإلظهار داللة هذه الفروق اسُتخدم األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)
  ).63) للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول (ANOVAتحليل التباين األحادي الجانب (

  عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي  لدرجات تقدير) ANOVAاين األحادي االتجاه (): تحليل التب63جدول (
  تبعًا لمتغير المؤهل العلمي والتربوي في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)حول دورهم في إدارة األزمات 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 )(التباين

 Fقيم 
قيمة 
 الداللة

 القرار

  إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

 1062.478 3 3187.434  بين المجموعات
22.102 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 48.071 241 11584.991 داخل المجموعات
  244 14772.424 المجموع

  إدارة األزمات 
 في أثناء حدوثها

 4869.820 3 14609.461  بين المجموعات
14.952 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 325.688 241 78490.866 داخل المجموعات
  244 93100.327 المجموع

  إدارة األزمات 
 بعد حدوثها

 393.686 3 1181.059  بين المجموعات
9.022 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 43.635 241 10516.141 داخل المجموعات
  244 11697.200 المجموع

 14536.794 3 43610.383  بين المجموعات ككل المحاور
18.888 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 769.644 241 185484.213 داخل المجموعات
  244 229094.596 المجموع

  .3.88تساوي  0.01داللة  )ومستوى3، 241حرية ( درجتي عند الجدولية  Fقيمة

) بين 0.05إحصائية عند مستوى داللة ( ) وجود فروق ذات داللة63يتضح من الجدول السابق (
دورهم في حول  لمؤهل العلمي والتربويل أفراد عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي تبعاً  درجات تقدير

،وهذه الفروق دالة وجوهرية عند مستويي في سورية(قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)إدارة األزمات 
، وقيمة 0.05)، وهي أصغر من 0.000قيمة مستوى الداللة ( جاءت )، إذ0.01)، و(0.05داللة (

)F) وبمستوى ثقة 3، 241حرية ( درجتي )، عند3.88) المحسوبة، أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ،(
المحاور المتعلقة بإدارة  عند كل محور من وهذا يشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً %).95(

  زمة).وبعد األ في أثناءاألزمات(قبل و 
  ).64للمقارنات البعدية، كما هو موضح في الجدول ( )LSD(ولمعرفة اتجاه الفروق استخدم اختبار 

  عينة الدراسة من المديرين حول  درجات تقدير بين متوسطللفروق  )LSD(): نتائج اختبار 64جدول (
  متغير المؤهل العلمي والتربويتبعًا ل (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)في سورية دورهم في إدارة األزمات

  المحور
(I)   المؤهل

العلمي والتربوي
(J)  المؤهل  

 العلمي والتربوي 
  اختالف المتوسط

(I-J)  
  الخطأ

 المعياري
  قيمة
 الداللة

 %95مجال الثقة 
 قيمة علىأ أدنى قيمة

  إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

معهد إعداد 
  ينمعلم

 0.71- 8.35- 0.012 1.357 (*)4.527- إجازة جامعية
 5.89- 14.32- 0.000 1.498 (*)10.106-  دبلوم تأھيل تربوي

 6.07- 16.31- 0.000 1.818 (*)11.188- دراسات عليا 

  إجازة جامعية
 8.35 0.71 0.012 1.357 (*)4.527 ينمعھد إعداد معلم

 2.53- 8.63- 0.000 1.083 (*)5.579- دبلوم تأھيل تربوي
 2.45- 10.87- 0.000 1.494 (*)6.661- ت عليا دراسا
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دبلوم تأهيل 
  تربوي

 14.32 5.89 0.000 1.498 (*)10.106 ينمعھد إعداد معلم
 8.63 2.53 0.000 1.083 (*)5.579 إجازة جامعية
 3.49 5.65- 0.931 1.624 1.081- دراسات عليا 

 دراسات عليا 
 16.31 6.07 0.000 1.818 (*)11.188 ينمعھد إعداد معلم
 10.87 2.45 0.000 1.494 (*)6.661 إجازة جامعية

 5.65 3.49- 0.931 1.624 1.081  دبلوم تأھيل تربوي

  إدارة األزمات 
  في أثناء
  حدوثها

معهد إعداد 
  ينمعلم

 1.12 18.77- 0.104 3.532 8.822- إجازة جامعية
 8.76- 30.71- 0.000 3.9 (*)19.735-  دبلوم تأھيل تربوي

 12.48- 39.12- 0.000 4.732 (*)25.800- دراسات عليا 

  إجازة جامعية
 18.77 1.12- 0.104 3.532 8.822 ينمعھد إعداد معلم

 2.98- 18.85- 0.002 2.819 (*)10.913- دبلوم تأھيل تربوي
 6.03- 27.93- 0.000 3.89 (*)16.977- دراسات عليا 

دبلوم تأهيل 
  تربوي

 30.71 8.76 0.000 3.9 (*)19.735 ينإعداد معلم معھد
 18.85 2.98 0.002 2.819 (*)10.913 إجازة جامعية
 5.84 17.96- 0.561 4.227 6.064- دراسات عليا 

 دراسات عليا 
 39.12 12.48 0.000 4.732 (*)25.800 ينمعھد إعداد معلم
 27.93 6.03 0.000 3.89 (*)16.977 إجازة جامعية

 17.96 5.84- 0.561 4.227 6.064  دبلوم تأھيل تربوي

  إدارة األزمات 
  حدوثها بعد

معهد إعداد 
  ينمعلم

 3.34 3.94- 0.997 1.293 0.299- إجازة جامعية
 0.91- 8.95- 0.009 1.427 (*)4.927-  دبلوم تأھيل تربوي

 0.32 9.43- 0.078 1.732 4.552- دراسات عليا 

  إجازة جامعية
 3.94 3.34- 0.997 1.293 0.299 ينعھد إعداد معلمم

 1.72- 7.53- 0.000 1.032 (*)4.628- دبلوم تأھيل تربوي
 0.24- 8.26- 0.032 1.424 (*)4.254- دراسات عليا 

دبلوم تأهيل 
  تربوي

 8.95 0.91 0.009 1.427 (*)4.927 ينمعھد إعداد معلم
 7.53 1.72 0.000 1.032 (*)4.628 إجازة جامعية
 4.73 3.98- 0.996 1.547 0.375 دراسات عليا 

 دراسات عليا 
 9.43 0.32- 0.078 1.732 4.552 ينمعھد إعداد معلم
 8.26 0.24 0.032 1.424 (*)4.254 إجازة جامعية

 3.98 4.73- 0.996 1.547 0.375-  دبلوم تأھيل تربوي

  
  
  

 المحاور ككل
 
 

معهد إعداد 
  ينمعلم

 1.64 28.93- 0.100 5.43 13.648- ة جامعيةإجاز
 17.89- 51.65- 0.000 5.995 (*)34.769-  دبلوم تأھيل تربوي

 21.06- 62.02- 0.000 7.275 (*)41.540- دراسات عليا 

  إجازة جامعية
 28.93 1.64- 0.100 5.43 13.648 ينمعھد إعداد معلم

 8.92- 33.32- 0.000 4.333 (*)21.120- دبلوم تأھيل تربوي
 11.06- 44.73- 0.000 5.98 (*)27.891- دراسات عليا 

دبلوم تأهيل 
  تربوي

 51.65 17.89 0.000 5.995 (*)34.769 ينمعھد إعداد معلم
 33.32 8.92 0.000 4.333 (*)21.120 إجازة جامعية
 11.52 25.06- 0.781 6.498 6.771- دراسات عليا 

 دراسات عليا 
 62.02 21.06 0.000 7.275 (*)41.540 ينإعداد معلممعھد 

 44.73 11.06 0.000 5.98 (*)27.891 إجازة جامعية
 25.06 11.52- 0.781 6.498 6.771  دبلوم تأھيل تربوي

  .0.05*اختالف المتوسط عند مستوى داللة 

حول ة من المديرين عينة الدراس درجات تقديربين  ) يتبين أن الفروق64من خالل قراءة الجدول (
 تأهيلال دبلومحملة  جاءت بين(قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)في سورية  دورهم في إدارة األزمات

 تأهيلال دبلوم ، لصالح حملةجامعيةال جازةوحملة اإلحملة معهد إعداد معلمين وكل من  تربويال
وحملة ملة معهد إعداد معلمين حوكل من  عليا فما فوقالدراسات حملة ال جاءت بين،كما تربويال

  عليا فما فوق وذلك بداللة المتوسطات الحسابية. الدراسات ، لصالح حملة الجامعيةال جازةاإل
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ذات داللة إحصائية  فروق: بوجود ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة القائلة ذلكعلى  وبناءً      
مديري التعليم راد عينة الدراسة من أف تقدير ) بين متوسطات درجات0.05عند مستوى داللة (

حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة  سوريةالثانوي العام في 
  والتربوي. المؤهل العلميتعزى لمتغير (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)األزمات

وما ، لما تلقوه من معلومات ومعارف اً ويمكن تفسير ذلك بأن المديرين من حملة الشهادة األعلى نظر 
قد اكتسبوا معرفة  ؛وأساليب حديثة ومتطورة طرائقوما اطلعوا عليه من ، اكتسبوه من مهارات وسلوكيات

حدوثها،  في أثناءوكيفية مواجهتها ، زمة قبل حدوثهاعلمية في مجال إدارة األزمات كالتخطيط لأل
 ون ذو و لى التعلم من المواقف السابقة أكثر مما اكتسبه المدير والقدرة ع، وتقييم المواقف بعد انتهائها

الشهادة األدنى الذين لم تتيح لهم سنوات دراستهم القليلة الحصول على المقدار الكافي من المعارف 
األمر الذي ، ق الحديثة في اإلدارةائولم يتمكنوا من االطالع على البرامج والطر ، والمهارات والسلوكيات

  ذوي الشهادة األعلى.قدرة على إدارة األزمات بمراحلها الثالث من المديرين  قلأجعلهم 
درجات ) التي بينت وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط 2010ذه النتيجة تتفق مع دراسة غنام (وه

المديرين فيما يتعلق بدرجة ممارسة مهام إدارة األزمات التي تتعرض لها مدارس الحلقة الثانية  تقدير
  التعليم األساسي تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالح المديرين من حملة اإلجازة الجامعية من

) التي بينت وجود فروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 2011( وتتفق مع دراسة الزلفي
 ها وفقاً وبعد حدوث في أثناءمديري مدارس التعليم العام بمدينة الطائف في التعامل مع األزمة قبل و 

  .لمتغير المؤهل العلمي لصالح المديرين من حملة شهادة بكالوريوس /دراسات عليا
 درجات تقدير بين إحصائية داللة ذات فروق وجود ) التي بينت عدم2007( ال تتفق مع دراسة فرجو 

إدارة  لمهارات العام التعليم مدارس مديرات ممارسة مدى والمعلمات،حـول المديرات من الدراسة مجتمع
  التعليم. في مجال والخبرة العلمي المؤهل تبعاً  المدرسية األزمات

) التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2009وال تتفق مع دراسة عبد العال (
زمات تعزى تقديرات مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة لمدى ممارستهم ألساليب إدارة األ

  .هل العلميلمتغير المؤ 
بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ) التي2011وتختلف مع دراسة الحارثي ( 

من مديري مدارس التعليم العام حول مدى انتشار األزمات في تلك المدارس  عينة الدراسة استجابة أفراد
  بمحافظة الطائف تعزى إلى المؤهل العلمي .

) بين 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( فروق توجد الالفرضية الحادية عشرة: 
سورية حول دور مديري التعليم الثانوي العام في أفراد عينة الدراسة من  تقدير متوسطات درجات
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(قبل األزمة، وفي أثنائها، مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات
  د سنوات الخبرة:تعزى لمتغير عدوبعدها)

حول دور مديري التعليم الثانوي  مديري عينة الدراسة منللكشف عن الفروق وداللتها في تقدير أفراد  
(قبل األزمة، وفي أثنائها، مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات

سنوات  10سنوات،  10أقل من و  5سنوات، من  5(أقل من تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة وبعدها)
  ) يوضح ذلك.65تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول اآلتي ( فأكثر)،
عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي حول  لدرجات تقدير): المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري 65جدول (

  تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة في سوريةل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)(قبدورهم في إدارة األزمات 

العينة  عدد سنوات الخبرة المحور
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الخطأ 
 المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
الصغرى

القيمة 
الكبرى أعلى قيمةأدنى قيمة

إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

 53 21 42.59 38.52 1.013 7.445 40.56 54  سنوات 5أقل من 

 54 25 43.77 40.34 0.864 8.151 42.06 89  سنوات 10وأقل من  5من 

 58 26 45.86 42.99 0.724 7.313 44.42 102  سنوات فأكثر 10

 58 21 43.69 41.73 0.497 7.781 42.71 245  المجموع

إدارة األزمات 
في أثناء حدوثها

 108 33 87.70 75.33 3.083 22.659 81.52 54  سنوات 5أقل من 

 113 38 89.49 81.02 2.131 20.107 85.26 89  سنوات 10وأقل من  5من 

 113 47 97.12 91.12 1.512 15.273 94.12 102  سنوات فأكثر 10

 113 33 90.58 85.66 1.248 19.534 88.12 245  المجموع

إدارة األزمات 
 بعد حدوثها

 47 18 36.37 32.48 0.970 7.131 34.43 54  سنوات 5ن أقل م

 49 17 37.87 34.85 0.760 7.167 36.36 89  سنوات 10وأقل من  5من 

 49 24 39.59 37.15 0.616 6.220 38.37 102  سنوات فأكثر 10

 49 17 37.64 35.90 0.442 6.924 36.77 245 المجموع

 190 82 165.95 147.05 4.709 34.604 156.50 54  سنوات 5أقل من  المحاور ككل

 215 92 170.32 157.03 3.344 31.544 163.67 89  سنوات 10وأقل من  5من 

 215 103 181.75 172.08 2.437 24.616 176.91 102  سنوات فأكثر 10

 215 82 171.46 163.75 1.958 30.642 167.60 245  المجموع

الواردة في الجدول السابق ذكره، يتبين وجود فروق ظاهرية في خالل قراءة المتوسطات السابقة من   
في سورية (قبل  مديري التعليم الثانوي العام حول دورهم في إدارة األزماتتقدير أفراد عينة الدراسة من 

أقل وبعد األزمة). وإلظهار الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة ( في أثناءو 
ألحادي الجانب التباين ا تحليل )، اسُتخدمسنوات فأكثر 10، سنوات 10وأقل من  5من ، سنوات 5من 

)ANOVA( ) 66للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول.(  
  عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي  لدرجات تقدير) ANOVA): تحليل التباين األحادي االتجاه (66جدول (

  تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة في سورية(قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)إدارة األزمات  حول دورهم في

 مصدر التباين المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الدOلة

 القرار

  إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

 293.750 2 587.500  بين المجموعات
5.011 0.007 

  دال 
 0.01عند 

 58.615 242 14184.925 داخل المجموعات
  244 14772.424 المجموع
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  إدارة األزمات 
 في أثناء حدوثها

 3375.600 2 6751.201  بين المجموعات
9.46 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 356.815 242 86349.126 داخل المجموعات
  244 93100.327 المجموع

  ات إدارة األزم
 بعد حدوثها

 286.829 2 573.659  بين المجموعات
6.24 0.002 

  دال 
 0.01عند 

 45.965 242 11123.541 داخل المجموعات
  244 11697.200 المجموع

 8434.670 2 16869.339  بين المجموعات المحاور ككل
9.618 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 876.964 242 212225.26 داخل المجموعات
  244 229094.6 المجموع

  .4.71تساوي  0.01داللة  )ومستوى2، 242حرية ( درجتي عند الجدولية  Fقيمة

) بين 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (66يتضح من الجدول السابق (
دورهم في إدارة حول خبرة ال لمتغير أفراد عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي تبعاً  درجات تقدير

)، 0.05،وهذه الفروق دالة وجوهرية عند مستويي داللة (وبعد األزمة) في أثناءاألزمات (قبل و 
) المحسوبة، F، وقيمة (0.05)، وهي أصغر من 0.000جاءت قيمة مستوى الداللة ( )، إذ0.01و(

وهذا %).95ستوى ثقة ()، وبم2، 242حرية ( درجتي )، عند4.71أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (
في و  ،عند كل محور من المحاور المتعلقة بإدارة األزمات(قبل يشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً 

  وبعد األزمة). ،أثناء
التعليم الثانوي استخدم اختبار  مديريمن عينة الدراسة  درجات تقديروللكشف عن طبيعة الفروق بين 

)LSD( للمقارنات البعدية كما هو موضح ) 67في الجدول.(  
    عينة الدراسة من المديرين حول بين متوسط درجات تقديرللفروق  )LSD(): نتائج اختبار 67جدول (      

  عدد سنوات الخبرةتبعًا لمتغير (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)حول دورهم في إدارة األزمات

 حورالم
(I)   عدد  

 سنوات الخبرة
(J)   عدد  

 سنوات الخبرة
  فاختال

  (I-J) المتوسط  
  الخطأ

 المعياري
  قيمة
 الداللة

 %95مجال الثقة 

 أعلى قيمة أدنى قيمة

إدارة 
األزمات 

قبل 
 حدوثها

 1.75 4.75- 0.525 1.321 1.501-  سنوات 10وأقل من  5من   سنوات 5أقل من 

 0.69- 7.04- 0.012 1.288 (*)3.866-  سنوات فأكثر 10

  وأقل 5من 
  تسنوا 10من 

 4.75 1.75- 0.525 1.321 1.501  سنوات 5أقل من 

 0.37 5.10- 0.106 1.111 2.365- سنوات فأكثر 10

 7.04 0.69 0.012 1.288 (*)3.866  سنوات 5أقل من   سنوات فأكثر 10

 5.10 0.37- 0.106 1.111 2.365  سنوات 10وأقل من  5من 

إدارة 
األزمات 
في أثناء 
 حدوثها

 4.29 11.77- 0.518 3.258 3.740-  سنوات 10وأقل من  5من   تسنوا 5أقل من 

 4.77- 20.43- 0.000 3.179 (*)12.599-  سنوات فأكثر 10

  وأقل 5من 
  سنوات 10من 

 11.77 4.29- 0.518 3.258 3.740  سنوات 5أقل من 

 2.11- 15.61- 0.006 2.740 (*)8.859- سنوات فأكثر 10

 20.43 4.77 0.000 3.179 (*)12.599  سنوات 5أقل من   سنوات فأكثر 10

 15.61 2.11 0.006 2.740 (*)8.859  سنوات 10وأقل من  5من 

إدارة 
األزمات 

بعد 

 0.95 4.81- 0.257 1.169 1.934-  سنوات 10وأقل من  5من   سنوات 5أقل من 

 1.14- 6.76- 0.003 1.141 (*)3.947-  سنوات فأكثر 10

  وأقل 5من 
  سنوات 10ن م

 4.81 0.95- 0.257 1.169 1.934  سنوات 5أقل من 

 0.41 4.44- 0.125 0.983 2.013- سنوات فأكثر 10
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 6.76 1.14 0.003 1.141 (*)3.947  سنوات 5أقل من   سنوات فأكثر 10 حدوثها

 4.44 0.41- 0.125 983. 2.013  سنوات 10وأقل من  5من 

المحاور 
 ككل
 

 5.41 19.76- 0.374 5.108 7.174-  سنوات 10ل من وأق 5من   سنوات 5أقل من 

 8.14- 32.69- 0.000 4.984 (*)20.412-  سنوات فأكثر 10

  وأقل 5من 
  سنوات 10من 

 19.76 5.41- 0.374 5.108 7.174  سنوات 5أقل من 

 2.66- 23.82- 0.009 4.295 (*)13.238- سنوات فأكثر 10

 32.69 8.14 0.000 4.984 (*)20.412  سنوات 5أقل من   سنوات فأكثر 10

 23.82 2.66 0.009 4.295 (*)13.238  سنوات 10وأقل من  5من 
  

  .0.05*اختالف المتوسط عند مستوى داللة 
سنوات فأكثر)، وكل من  10) يتبين أن الفروق جاءت بين ذوي الخبرة (67من خالل قراءة الجدول (

سنوات  10سنوات) لصالح ذوي الخبرة ( 10من وأقل  5سنوات) و(من  5ذوي الخبرة (أقل من 
  المتوسطات الحسابية. وذلك بداللة،فأكثر)
بوجود فروق ذات داللة على ذلك ترفض الفرضية الصفرية، وتقبل الفرضية البديلة القائلة:  وبناءً 

ية أفراد عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي العام في سور  تقديرإحصائية بين متوسطات درجات 
(قبل األزمة، حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات 

  سنوات فأكثر). 10تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، لصالح ذوي الخبرة (وفي أثنائها، وبعدها)
لتي اكتسبوها مديري المدارس ذوي الخبرة العالية بحكم الخبرات ا نّ أوربما يعود السبب في ذلك إلى 

 ؛، وبعدهاحدوثها في أثناءو األزمة، قدر على التعامل مع األزمات قبل أكانوا  ؛والتجارب التي مروا بها
نهم بحكم الممارسة الطويلة لإلدارة أصبح لديهم القدرة على تحديد واقع األزمات وطرق حلها والتعامل أل

لعدد سنوات الخبرة لصالح المديرين ذوي  تبعاً  أفراد عينة الدراسة درجات تقديروبالتالي تباينت ،معها
  الخبرة األكثر.

) التي بينت وجود فروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة 2011وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الزلفي(
من مديري مدارس التعليم العام حول دور مديري مدارس التعليم العام بمدينة الطائف في التعامل مع 

لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح مديري المدارس الذين خبرتهم  وبعد حدوثها وفقاً  أثناء فياألزمة قبل و 
) التي 2010مع دراسة غنام( فيما ال تتفق ،جميع مستويات الخبرة األخرى سنة على 15أكثر من 

المديرين فيما يتعلق بدرجة ممارسة  درجات تقديربينت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط 
لمتغير عدد سنوات  ام إدارة األزمات التي تتعرض لها مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي تبعاً مه

  ..الخبرة
) التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2009تختلف مع دراسة عبد العال ( كما

ساليب إدارة متوسطات تقديرات مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة لمدى ممارستهم أل
  .سنوات الخدمة عدد األزمات تعزى لمتغير
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) بين متوسطات 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( فروق توجد العشرة:  الثانيةالفرضية 
سورية حول دور مديري مدارس مديري التعليم الثانوي العام في أفراد عينة الدراسة من  تقدير درجات

تعزى (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)افظات القطر في إدارة األزماتالتعليم الثانوي العام في مح
  لمتغير المحافظة:

سورية حول التعليم الثانوي العام في  عينة الدراسة من مديري درجات تقديرللكشف عن الفروق بين 
وفي (قبل األزمة، دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات

المحافظة (دمشق، حلب، حماه، حمص، دير الزور، إدلب، طرطوس، تبعًا لمتغير أثنائها، وبعدها)
) يوضح نتيجة 68تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. والجدول اآلتي ( الالذقية)،

  هذا الحساب.
التعليم الثانوي حول  مديريعينة الدراسة من  جات تقديرلدر ):المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري 68جدول (

  المحافظة تبعًا لمتغير في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)دورهم في إدارة األزمات 

 العينة  المحافظة المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
الصغرى

القيمة 
أعلى قيمةأدنى قيمة الكبرى

  إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

  

 53 31 48.67 41.89 1.606 6.815 45.28 18  دمشق

 53 32 46.34 43.42 0.73 5.557 44.88 58 حلب

 54 35 45.98 42.52 0.853 5.118 44.25 36  حماه

 54 35 48.67 45.33 0.818 4.697 47.00 33  حمص

 48 26 39.18 33.78 1.31 6.552 36.48 25 دير الزور

 37 21 31.37 28.16 0.779 3.973 29.77 26  إدلب

 54 34 48.70 42.60 1.459 6.523 45.65 20 طرطوس

 58 34 47.84 42.02 1.422 7.658 44.93 29  الCذقية

 58 21 43.69 41.73 0.497 7.781 42.71 245  المجموع

  إدارة األزمات 
 في أثناء حدوثها

 113 63 102.29 89.15 3.115 13.217 95.72 18  شقدم

 113 71 96.78 91.36 1.352 10.297 94.07 58 حلب

 108 64 96.16 87.01 2.255 13.527 91.58 36  حماه

 108 64 100.25 92.05 2.014 11.571 96.15 33  حمص

 109 38 97.79 80.61 4.161 20.805 89.20 25 دير الزور

 88 33 56.05 44.18 2.883 14.701 50.12 26  إدلب

 113 58 97.82 82.88 3.568 15.958 90.35 20 طرطوس

 113 58 96.65 82.73 3.396 18.286 89.69 29  الCذقية

 113 33 90.58 85.66 1.248 19.534 88.12 245  المجموع

 
 

  إدارة األزمات 
 بعد حدوثها

 48 32 44.14 40.09 0.96 4.071 42.11 18  دمشق

 49 24 41.78 39.22 0.637 4.849 40.50 58 حلب

 44 26 35.72 32.61 0.765 4.589 34.17 36  حماه

 44 26 36.19 33.51 0.657 3.776 34.85 33  حمص

 46 22 37.09 32.35 1.148 5.741 34.72 25 دير الزور

 36 17 27.05 23.19 0.937 4.778 25.12 26  إدلب

 49 31 43.62 38.88 1.133 5.067 41.25 20 طرطوس

 49 31 42.70 38.40 1.049 5.648 40.55 29  الCذقية

 49 17 37.64 35.90 0.442 6.924 36.77 245  المجموع

 210 135 192.70 173.52 4.546 19.287 183.11 18  دمشق المحاور ككل
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 211 137 183.67 175.22 2.11 16.067 179.45 58 حلب

 199 129 176.28 163.72 3.094 18.561 170.00 36  حماه

 199 129 183.87 172.13 2.884 16.566 178.00 33  حمص

 194 86 172.71 148.09 5.965 29.826 160.40 25 دير الزور

 142 82 111.57 98.43 3.19 16.265 105.00 26  إدلب

 215 125 189.16 165.34 5.688 25.439 177.25 20 طرطوس

 215 125 186.31 164.04 5.436 29.276 175.17 29  الCذقية

 215 82 171.46 163.75 1.958 30.642 167.60 245  المجموع
  

من خالل قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدول السابق ذكره، يتبين وجود فروق ظاهرية في 
(قبل في إدارة األزمات  دارسمديري الم حول دور التعليم الثانوي مديريتقدير أفراد عينة الدراسة من 
. وإلظهار داللة هذه الفروق اسُتخدم المحافظةفي سورية تعزى لمتغير األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)

  ).69) للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول (ANOVAتحليل التباين األحادي الجانب (
عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي حول دورهم في  لدرجات تقدير) ANOVA): تحليل التباين األحادي االتجاه (69جدول (

  تبعًا لمتغير المحافظة في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)إدارة األزمات 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الدOلة

 القرار

  إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

 960.663 7 6724.641  بين المجموعات

28.291 0.000 
 دال

  0.01عند
 33.957 237 8047.784 داخل المجموعات

  244 14772.424 المجموع

  إدارة األزمات 
 في أثناء حدوثها

 6200.941 7 43406.588  بين المجموعات

29.574 0.000 
 دال

  0.01عند
 209.678 237 49693.738 داخل المجموعات

  244 93100.327 المجموع

  إدارة األزمات 
 بعد حدوثها

 877.009 7 6139.064  بين المجموعات

37.396 0.000 
 دال

  0.01عند
 23.452 237 5558.136 داخل المجموعات

  244 11697.200 المجموع

 17565.512 7 122958.585  بين المجموعات المحاور ككل
39.224 0.000 

 دال
  0.01عند

 447.831 237 106136.011 داخل المجموعات

  244 229094.596 المجموع

  .2.73تساوي  0.01داللة  )ومستوى7، 237حرية ( درجتي عند الجدولية  Fقيمة

) بين 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (69يتضح من الجدول السابق (
 المديرين دورالتعليم الثانوي تبعًا لمتغير المحافظة حول  مديريد عينة الدراسة من أفرا درجات تقدير

،وهذه الفروق دالة وجوهرية عند مستويي في سورية(قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)في إدارة األزمات 
 ، وقيمة0.05)، وهي أصغر من 0.000جاءت قيمة مستوى الداللة ( )، إذ0.01)، و(0.05داللة (

)F) وبمستوى ثقة 7، 237حرية ( درجتي )، عند2.73) المحسوبة، أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ،(
)95.(%  

التعليم الثانوي استخدم اختبار  مديريعينة الدراسة من  درجات تقديروللكشف عن طبيعة الفروق بين 
)LSD( ) 70للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول.(  
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  من مديري التعليم الثانوي عينة الدراسة  بين متوسط درجات تقديرللفروق  )LSD(ئج اختبار ): نتا70جدول (
  المحافظة تبعًا لمتغير (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)حول دورهم في إدارة األزمات 

 المحافظة  (J)المحافظة  (I) المحور
  اختCف المتوسط

(I-J)  
  الخطأ

 المعياري
  قيمة

 الدOلة
 %95الثقة مجال 
 أعلى قيمة أدنى قيمة

إدارة األزمات 
قبل حدوثها

 6.35 5.56- 1.000 1.572 0.398 حلب دمشق
 7.4 5.34- 1.000 1.682 1.028  حماه
 4.74 8.19- 0.994 1.707 1.722-  حمص

 15.62 1.98 0.002 1.801 (*)8.798  دير الزور
 22.27 8.74 0.000 1.787 (*)15.509  إدلب

 6.8 7.54- 1.000 1.893 0.372-  طرطوس
 6.97 6.27- 1.000 1.749 0.347 الCذقية

 5.56 6.35- 1.000 1.572 0.398- دمشق حلب
 5.31 4.05- 1.000 1.236 0.629 حماه
 2.69 6.93- 0.903 1.271 2.121-  حمص

 13.68 3.12 0.000 1.394 (*)8.399  دير الزور
 20.32 9.9 0.000 1.375 (*)15.110  إدلب

 4.95 6.49- 1.000 1.511 0.771-  طرطوس
 4.97 5.07- 1.000 1.325 0.052- الCذقية

 5.34 7.4- 1.000 1.682 1.028- دمشق حماه
 4.05 5.31- 1.000 1.236 0.629- حلب

 2.57 8.07- 0.798 1.404 2.750-  حمص
 13.51 2.03 0.001 1.517 (*)7.770  دير الزور

 20.16 8.8 0.000 1.500 (*)14.481  إدلب
 4.75 7.55- 0.998 1.625 1.400-  طرطوس
 4.82 6.19- 1.000 1.454 0.681- الCذقية

 8.19 4.74- 0.994 1.707 1.722 دمشق حمص
 6.93 2.69- 0.903 1.271 2.121 حلب
 8.07 2.57- 0.798 1.404 2.750  حماه

 16.37 4.67 0.000 1.545 (*)10.520  زوردير ال
 23.02 11.44 0.000 1.528 (*)17.231  إدلب

 7.6 4.9- 0.999 1.651 1.350  طرطوس
 7.69 3.55- 0.962 1.483 2.069  الCذقية

 1.98- 15.62- 0.002 1.801 (*)8.798- دمشق دير الزور
 3.12- 13.68- 0.000 1.394 (*)8.399- حلب
 2.03- 13.51- 0.001 1.517 (*)7.770-  هحما

 4.67- 16.37- 0.000 1.545 (*)10.520-  حمص
 12.89 0.53 0.021 1.632 (*)6.711  إدلب

 2.55- 15.79- 0.000 1.748 (*)9.170-  طرطوس
 2.43- 14.47- 0.000 1.590 (*)8.451- الCذقية

 8.74- 22.27- 0.000 1.787 (*)15.509- دمشق إدلب
 9.9- 20.32- 0.000 1.375 (*)15.110- حلب
 8.8- 20.16- 0.000 1.500 (*)14.481-  حماه
 11.44- 23.02- 0.000 1.528 (*)17.231-  حمص

 0.53- 12.89- 0.021 1.632 (*)6.711-  دير الزور
 9.32- 22.44- 0.000 1.733 (*)15.881-  طرطوس
 9.2- 21.12- 0.000 1.574 (*)15.162- الCذقية

 7.54 6.8- 1.000 1.893 0.372 دمشق طرطوس
 6.49 4.95- 1.000 1.511 0.771 حلب
 7.55 4.75- 0.998 1.625 1.400  حماه
 4.9 7.6- 0.999 1.651 1.350-  حمص

 15.79 2.55 0.000 1.748 (*)9.170  دير الزور
 22.44 9.32 0.000 1.733 (*)15.881  إدلب

 C  0.719 1.694 1.000 -5.69 7.13ذقيةال

 6.27 6.97- 1.000 1.749 0.347- دمشق الCذقية
 5.07 4.97- 1.000 1.325 0.052 حلب
 6.19 4.82- 1.000 1.454 0.681  حماه
 3.55 7.69- 0.962 1.483 2.069-  حمص

 14.47 2.43 0.000 1.590 (*)8.451  دير الزور
 21.12 9.2 0.000 1.574 (*)15.162  إدلب
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 5.69 7.13- 1.000 1.694 0.719-  طرطوس

  
  
  
  
  
  

إدارة األزمات 
في أثناء 
 حدوثها

 16.45 13.14- 1.000 3.907 1.653 حلب دمشق
 19.97 11.69- 0.995 4.180 4.139  حماه
 15.64 16.5- 1.000 4.243 0.429-  حمص

 23.47 10.43- 0.952 4.476 6.522  دير الزور
 62.42 28.79 0.000 4.440 (*)45.607  إدلب

 23.19 12.44- 0.988 4.705 5.372  طرطوس
 22.49 10.42- 0.963 4.345 6.033 الCذقية

 13.14 16.45- 1.000 3.907 1.653- دمشق حلب
 14.12 9.15- 0.999 3.072 2.486 حماه
 9.87 14.04- 1.000 3.157 2.083-  حمص

 17.99 8.25- 0.961 3.464 4.869  زوردير ال
 56.89 31.01 0.000 3.418 (*)43.954  إدلب

 17.94 10.5- 0.995 3.755 3.719  طرطوس
 16.85 8.09- 0.971 3.293 4.379 الCذقية

 11.69 19.97- 0.995 4.180 4.139- دمشق حماه
 9.15 14.12- 0.999 3.072 2.486- حلب

 8.65 17.78- 0.973 3.490 4.568-  حمص
 16.66 11.89- 1.000 3.770 2.383  دير الزور

 55.58 27.36 0.000 3.727 (*)41.468  إدلب
 16.53 14.06- 1.000 4.038 1.233  طرطوس
 15.58 11.79- 1.000 3.613 1.894 الCذقية

 16.5 15.64- 1.000 4.243 0.429 دمشق حمص
 14.04 9.87- 1.000 3.157 2.083 حلب
 17.78 8.65- 0.973 3.490 4.568  حماه

 21.49 7.59- 0.857 3.839 6.952  دير الزور
 60.41 31.66 0.000 3.797 (*)46.036  إدلب

 21.34 9.74- 0.959 4.103 5.802  طرطوس
 20.42 7.49- 0.877 3.686 6.462  الCذقية

 10.43 23.47- 0.952 4.476 6.522- دمشق دير الزور
 8.25 17.99- 0.961 3.464 4.869- حلب
 11.89 16.66- 1.000 3.770 2.383-  حماه
 7.59 21.49- 0.857 3.839 6.952-  حمص
 54.44 23.73 0.000 4.056 (*)39.085  إدلب

 15.3 17.6- 1.000 4.344 1.150-  طرطوس
 14.47 15.45- 1.000 3.952 0.490- الCذقية

 28.79- 62.42- 0.000 4.440 (*)45.607- دمشق إدلب
 31.01- 56.89- 0.000 3.418 (*)43.954- حلب
 27.36- 55.58- 0.000 3.727 (*)41.468-  حماه
 31.66- 60.41- 0.000 3.797 (*)46.036-  حمص

 23.73- 54.44- 0.000 4.056 (*)39.085-  دير الزور
 23.93- 56.54- 0.000 4.307 (*)40.235-  طرطوس
 24.77- 54.38- 0.000 3.911 (*)39.574- الCذقية

 12.44 23.19- 0.988 4.705 5.372- دمشق طرطوس
 10.5 17.94- 0.995 3.755 3.719- حلب
 14.06 16.53- 1.000 4.038 1.233-  حماه
 9.74 21.34- 0.959 4.103 5.802-  حمص

 17.6 15.3- 1.000 4.344 1.150  دير الزور
 56.54 23.93 0.000 4.307 (*)40.235  إدلب

 16.6 15.28- 1.000 4.209 0.660  الCذقية

 10.42 22.49- 0.963 4.345 6.033- دمشق الCذقية
 8.09 16.85- 0.971 3.293 4.379- حلب
 11.79 15.58- 1.000 3.613 1.894-  حماه
 7.49 20.42- 0.877 3.686 6.462-  حمص

 15.45 14.47- 1.000 3.952 0.490  دير الزور
 54.38 24.77 0.000 3.911 (*)39.574  إدلب

 15.28 16.6- 1.000 4.209 0.660-  طرطوس

إدارة 
 6.56 3.34- 0.981 1.307 1.611 حلب دمشق

 13.24 2.65 0.000 1.398 (*)7.944  حماه
 12.64 1.89 0.001 1.419 (*)7.263  حمص
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 األزمات 
بعد حدوثها

 13.06 1.72 0.001 1.497 (*)7.391  دير الزور
 22.62 11.37 0.000 1.485 (*)16.996  إدلب

 6.82 5.1- 1.000 1.573 0.861  طرطوس
 7.06 3.94- 0.992 1.453 1.559 الCذقية

 3.34 6.56- 0.981 1.307 1.611- دمشق حلب
 10.22 2.44 0.000 1.028 (*)6.333 حماه
 9.65 1.65 0.000 1.056 (*)5.652  حمص

 10.17 1.39 0.001 1.159 (*)5.780  دير الزور
 19.71 11.06 0.000 1.143 (*)15.385  إدلب

 4.01 5.51- 1.000 1.256 0.750-  طرطوس
 4.12 4.22- 1.000 1.101 0.052- الCذقية

 2.65- 13.24- 0.000 1.398 (*)7.944- دمشق حماه
 2.44- 10.22- 0.000 1.028 (*)6.333- حلب

 3.74 5.1- 1.000 1.167 0.682-  حمص
 4.22 5.33- 1.000 1.261 0.553-  دير الزور

 13.77 4.33 0.000 1.246 (*)9.051  إدلب
 1.97- 12.2- 0.000 1.351 (*)7.083-  طرطوس
 1.81- 10.96- 0.000 1.208 (*)6.385- الCذقية

 1.89- 12.64- 0.001 1.419 (*)7.263- دمشق حمص
 1.65- 9.65- 0.000 1.056 (*)5.652- حلب
 5.1 3.74- 1.000 1.167 0.682  حماه

 4.99 4.73- 1.000 1.284 0.128  دير الزور
 14.54 4.92 0.000 1.270 (*)9.733  إدلب

 1.21- 11.6- 0.004 1.372 (*)6.402-  طرطوس
 1.04- 10.37- 0.004 1.233 (*)5.703-  قيةالCذ

 1.72- 13.06- 0.001 1.497 (*)7.391- دمشق دير الزور
 1.39- 10.17- 0.001 1.159 (*)5.780- حلب
 5.33 4.22- 1.000 1.261 0.553  حماه
 4.73 4.99- 1.000 1.284 0.128-  حمص
 14.74 4.47 0.000 1.356 (*)9.605  إدلب

 1.03- 12.03- 0.007 1.453 (*)6.530-  طرطوس
 0.83- 10.84- 0.008 1.322 (*)5.832- الCذقية

 11.37- 22.62- 0.000 1.485 (*)16.996- دمشق إدلب
 11.06- 19.71- 0.000 1.143 (*)15.385- حلب
 4.33- 13.77- 0.000 1.246 (*)9.051-  حماه
 4.92- 14.54- 0.000 1.270 (*)9.733-  حمص

 4.47- 14.74- 0.000 1.356 (*)9.605-  دير الزور
 10.68- 21.59- 0.000 1.440 (*)16.135-  طرطوس
 10.48- 20.39- 0.000 1.308 (*)15.436- الCذقية

 5.1 6.82- 1.000 1.573 0.861- دمشق طرطوس
 5.51 4.01- 1.000 1.256 0.750 حلب
 12.2 1.97 0.000 1.351 (*)7.083  حماه
 11.6 1.21 0.004 1.372 (*)6.402  حمص

 12.03 1.03 0.007 1.453 (*)6.530  دير الزور
 21.59 10.68 0.000 1.440 (*)16.135  إدلب

 6.03 4.63- 1.000 1.408 0.698  الCذقية

 3.94 7.06- 0.992 1.453 1.559- دمشق الCذقية
 4.22 4.12- 1.000 1.101 0.052 حلب
 10.96 1.81 0.000 1.208 (*)6.385  حماه
 10.37 1.04 0.004 1.233 (*)5.703  حمص

 10.84 0.83 0.008 1.322 (*)5.832  دير الزور
 20.39 10.48 0.000 1.308 (*)15.436  إدلب

 4.63 6.03- 1.000 1.408 0.698-  طرطوس

ككل المحاور

 25.28 17.96- 1.000 5.710 3.663 حلب دمشق
 36.24 10.02- 0.707 6.109 13.111  حماه
 28.59 18.37- 0.998 6.201 5.111  حمص

 47.48 2.06- 0.105 6.542 22.711  دير الزور
 102.68 53.54 0.000 6.489 (*)78.111  إدلب

 31.9 20.17- 0.998 6.875 5.861  طرطوس
 31.98 16.11- 0.980 6.350 7.939 الCذقية
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مشقد حلب  -3.663 5.710 1.000 -25.28 17.96 
 26.45 7.55- 0.729 4.490 9.448 حماه
 18.92 16.02- 1.000 4.614 1.448  حمص

 38.22 0.12- 0.053 5.063 19.048  دير الزور
 93.36 55.54 0.000 4.995 (*)74.448  إدلب

 22.98 18.58- 1.000 5.488 2.198  طرطوس
 22.5 13.95- 0.997 4.813 4.276 الCذقية

 10.02 36.24- 0.707 6.109 13.111- دمشق حماه
 7.55 26.45- 0.729 4.490 9.448- حلب

 11.31 27.31- 0.929 5.100 8.000-  حمص
 30.46 11.26- 0.880 5.509 9.600  دير الزور

 85.62 44.38 0.000 5.446 (*)65.000  إدلب
 15.1 29.6- 0.982 5.902 7.250-  طرطوس
 14.82 25.17- 0.995 5.280 5.172- الCذقية

 18.37 28.59- 0.998 6.201 5.111- دمشق حمص
 16.02 18.92- 1.000 4.614 1.448- حلب
 27.31 11.31- 0.929 5.100 8.000  حماه

 38.85 3.65- 0.204 5.611 17.600  دير الزور
 94.01 51.99 0.000 5.549 (*)73.000  إدلب

 23.46 21.96- 1.000 5.997 0.750  طرطوس
 23.22 17.57- 1.000 5.386 2.828  الCذقية

 2.06 47.48- 0.105 6.542 22.711- دمشق دير الزور
 0.12 38.22- 0.053 5.063 19.048- حلب
 11.26 30.46- 0.880 5.509 9.600-  حماه
 3.65 38.85- 0.204 5.611 17.600-  حمص
 77.85 32.95 0.000 5.928 (*)55.400  إدلب

 7.19 40.89- 0.427 6.349 16.850-  طرطوس
 7.1 36.64- 0.480 5.775 14.772- الCذقية

 53.54- 102.68- 0.000 6.489 (*)78.111- دمشق إدلب
 55.54- 93.36- 0.000 4.995 (*)74.448- حلب
 44.38- 85.62- 0.000 5.446 (*)65.000-  حماه
 51.99- 94.01- 0.000 5.549 (*)73.000-  حمص

 32.95- 77.85- 0.000 5.928 (*)55.400-  دير الزور
 48.42- 96.08- 0.000 6.294 (*)72.250-  طرطوس
 48.53- 91.81- 0.000 5.715 (*)70.172- الCذقية

 20.17 31.9- 0.998 6.875 5.861- دمشق طرطوس
 18.58 22.98- 1.000 5.488 2.198- حلب
 29.6 15.1- 0.982 5.902 7.250  حماه
 21.96 23.46- 1.000 5.997 0.750-  حمص

 40.89 7.19- 0.427 6.349 16.850  دير الزور
 96.08 48.42 0.000 6.294 (*)72.250  إدلب

 25.37 21.21- 1.000 6.151 2.078  الCذقية

 16.11 31.98- 0.980 6.350 7.939- دمشق الCذقية
 13.95 22.5- 0.997 4.813 4.276- حلب
 25.17 14.82- 0.995 5.280 5.172  حماه
 17.57 23.22- 1.000 5.386 2.828-  حمص

 36.64 7.1- 0.480 5.775 14.772  دير الزور
 91.81 48.53 0.000 5.715 (*)70.172  إدلب

 21.21 25.37- 1.000 6.151 2.078-  طرطوس

  .0.05*اختالف المتوسط عند مستوى داللة       
بين محافظة إدلب والمحافظات (دمشق، جاءت الفروق  ) يتبين أنّ 70( السابق من خالل قراءة الجدول

 وذلك بداللةحلب، حماه، حمص، دير الزور، طرطوس، الالذقية) لصالح هذه المحافظات، 
  المتوسطات الحسابية.
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ذات داللة  فروقبوجود رفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة القائلة: على ذلك ت وبناءً 
مديري أفراد عينة الدراسة من  تقدير درجات) بين متوسطات 0.05إحصائية عند مستوى داللة (

سورية حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر التعليم الثانوي العام في 
  تعزى لمتغير المحافظة.ل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)(قبفي إدارة األزمات

في محافظة ادلب من أكثر القطاعات التربوية في  وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى كون القطاع التربوي
من  –ذي جعل مديري المدارس في هذه المحافظة وذلك الجمهورية العربية السورية تضررًا، األمر ال

والتخفيف من األضرار الناجمة  ،طون في كيفية التعامل مع األزمات وٕادارتهايتخب -وجهة نظر الباحثة
% من ريف ادلب عن سيطرة 99عنها أكثر من غيرهم من مديري باقي المحافظات، كما أن خروج 

الدولة جعلها محاصرة من كل األطراف من قبل المجموعات المسلحة، األمر الذي أدى إلى صعوبة 
كون الطريق  - والتي ورد ذكرها سابقاً –بالورشات التي تقيمها وزارة التربية  التحاق مديري المدارس

الدولي الواصل بينها وبين دمشق خارج عن سيطرة الدولة، كما جعل من الصعوبة إيصال المساعدات 
وهو ما يفسر وجود فروق  ،الفرنسية DRCلـ التي تقدمها منظمة اليونيسيف ومنظمة اإلسعاف الدولي ا

أفراد عينة الدراسة من مديري التعليم الثانوي العام في  تقديرلة إحصائية بين متوسطات درجات ذات دال
تعزى (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)سورية حول دورهم في محافظات القطر في إدارة األزمات 

  المحافظة.لمتغير 
) بين متوسطات 0.05داللة (ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق توجد العشرة:  الثالثةالفرضية 

سورية حول دور مديري التعليم الثانوي العام في أفراد عينة الدراسة من مدرسي  تقدير درجات
(قبل األزمة، وفي أثنائها، مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات

  والتربوي: المؤهل العلميتعزى لمتغير وبعدها)
 سوريةفي  العامالتعليم الثانوي عينة الدراسة من مدرسي  درجات تقديرلفروق بين للكشف عن ا      

(قبل األزمة، وفي حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات
وم تأهيل دبل ،إجازة جامعيةمدرسين، معهد إعداد تبعًا لمتغير للمؤهل العلمي والتربوي (أثنائها، وبعدها)

)، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. ويبين الجدول دراسات عليا فما فوق ،تربوي
  ) نتيجة هذا الحساب.71اآلتي (

  عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي  لدرجات تقدير): المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 71جدول (
  تبعًا لمتغير المؤهل العلمي والتربوي في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)رة األزمات حول دور مديري المدارس في إدا

 المحور
  المؤھل 

  العلمي والتربوي
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

اOنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
 الصغرى

القيمة 
 أعلى قيمة  أدنى قيمة الكبرى

  األزمات إدارة 
  قبل حدوثها

 39 16 29.78 28.61 0.298 4.754 29.20 254  معھد إعداد معلمين
 42 14 30.03 29.03 0.255 5.205 29.53 415  إجازة جامعية

 40 14 30.59 29.21 0.351 5.044 29.90 207  دبلوم تأھيل تربوي
 44 22 32.68 30.87 0.455 4.508 31.78 98 دراسات عليا

 44 14 30.06 29.43 0.161 5.033 29.75 974  المجموع
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  إدارة األزمات 
في أثناء حدوثها

 81 31 48.40 45.63 0.704 11.219 47.02 254  معھد إعداد معلمين
 83 31 52.42 50.35 0.525 10.702 51.39 415  إجازة جامعية

 83 31 54.69 51.21 0.883 12.701 52.95 207  دبلوم تأھيل تربوي
 82 36 56.27 50.73 1.395 13.811 53.50 98 عليا دراسات

 83 31 51.54 50.05 0.379 11.842 50.79 974 المجموع

  إدارة األزمات 
 بعد حدوثها

 38 17 26.05 25.04 0.255 4.067 25.54 254  معھد إعداد معلمين
 38 17 26.32 25.50 0.208 4.241 25.91 415  إجازة جامعية

 37 18 27.00 25.88 0.285 4.106 26.44 207  دبلوم تأھيل تربوي
 42 20 27.95 26.38 0.395 3.908 27.16 98 دراسات عليا

 42 17 26.31 25.79 0.133 4.157 26.05 974 المجموع

 المحاور ككل
 133 75 103.42 100.09 0.847 13.491 101.76 254  معھد إعداد معلمين

 138 75 108.14 105.51 0.67 13.651 106.82 415  إجازة جامعية
 147 76 111.52 107.06 1.132 16.283 109.29 207  دبلوم تأھيل تربوي

 152 88 115.83 109.05 1.707 16.898 112.44 98 دراسات عليا
 152 75 107.53 105.65 0.478 14.911 106.59 974 المجموع

بق ذكره، يتبين وجود فروق ظاهرية في تقدير من خالل قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدول السا
(قبل األزمة، في إدارة األزمات  مديري المدارس حول دور مدرسي التعليم الثانويأفراد عينة الدراسة من 

في سورية تعزى لمتغير المؤهل العلمي والتربوي. وإلظهار داللة هذه الفروق اسُتخدم وفي أثنائها، وبعدها)
  ).72) للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول (ANOVAالجانب ( تحليل التباين األحادي

  عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي  لدرجات تقدير) ANOVA): تحليل التباين األحادي االتجاه (72جدول (
  لمتغير المؤهل العلمي والتربويتبعًا  في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)حول دور مديري المدارس في إدارة األزمات 

 مصدر التباين المحور
مجموع 

  لمربعاتا
درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الدOلة

 القرار

  إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

 167.991 3 503.974  بين المجموعات
6.749 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 24.892 970 24145.399 داخل المجموعات
  973 24649.373 المجموع

  إدارة األزمات 
 في أثناء حدوثها

 1817.475 3 5452.424  بين المجموعات
13.457 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 135.054 970 131002.267 داخل المجموعات
  973 136454.691 المجموع

  إدارة األزمات
 بعد حدوثها

 75.564 3 226.692  بين المجموعات
4.419 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 17.100 970 16586.741 داخل المجموعات
  973 16813.433 المجموع

 3606.534 3 10819.601  بين المجموعات المحاور ككل
17.022 0.000 

  دال 
 0.01عند 

 211.874 970 205517.767 داخل المجموعات
  973 216337.368 المجموع

  .3.83تساوي  0.01دOلة  مستوى )و3، 970حرية ( رجتيد عند الجدولية  Fقيمة

) 0.05" مع مستوى الداللة (Pالسابق، وعند مقارنة القيمة االحتمالية" )72(يتبين من النتائج في الجدول
) Fقيمة ()، وجاءت 0.01)، (0.05( مستوييوهي دالة عند )، 0.05أقل من (جاءت أن قيمتها 

عند كل محور من المحاور المتعلقة بإدارة )، 3.83ية البالغة (الجدولالمحسوبة أكبر من قيمتها 
ولمعرفة اتجاه .هذا يشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً األزمة وبعد األزمة)، و  في أثناءاألزمات(قبل و 

  ).73للمقارنات البعدية، كما هو موضح في الجدول ( )LSD(الفروق استخدم اختبار 
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  حول عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي  متوسط درجات تقدير بينللفروق  )LSD(): نتائج اختبار 73جدول (
  تبعًا لمتغير المؤهل العلمي والتربوي (قبل وفي أثناء وبعد األزمة)في سورية  دور مديري المدارس في إدارة األزمات

  المحور
(I)   المؤھل العلمي

 والتربوي
(J)  المؤھل  

 العلمي والتربوي 
  وسطاختCف المت
(I-J)  

  الخطأ
 المعياري

  قيمة
 الدOلة

 %95مجال الثقة 
 أعلى قيمة أدنى قيمة

إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

  ينمعهد إعداد معلم
 0.78 1.45- 0.870 0.397 0.336- إجازة جامعية

 0.61 2.01- 0.521 0.467 0.702-  دبلوم تأھيل تربوي
 0.92- 4.24- 0.000 0.593 (*)2.579- دراسات عليا 

  إجازة جامعية
 1.45 0.78- 0.870 0.397 0.336 ينمعھد إعداد معلم

 0.82 1.55- 0.863 0.425 0.366- دبلوم تأھيل تربوي
 0.67- 3.81- 0.001 0.560 (*)2.243- دراسات عليا 

  دبلوم تأهيل تربوي
 2.01 0.61- 0.521 0.467 0.702 ينمعھد إعداد معلم

 1.55 0.82- 0.863 0.425 0.366 يةإجازة جامع
 0.16- 3.59- 0.025 0.612 (*)1.877- دراسات عليا 

 دراسات عليا 
 4.24 0.92 0.000 0.593 (*)2.579 ينمعھد إعداد معلم
 3.81 0.67 0.001 0.560 (*)2.243 إجازة جامعية

 3.59 0.16 0.025 0.612 (*)1.877  دبلوم تأھيل تربوي

مات إدارة األز 
  في أثناء
  حدوثها

  ينمعهد إعداد معلم
 1.78- 6.96- 0.000 0.926 (*)4.370- إجازة جامعية

 2.89- 8.98- 0.000 1.088 (*)5.936-  دبلوم تأھيل تربوي
 2.61- 10.35- 0.000 1.382 (*)6.484- دراسات عليا 

  إجازة جامعية
 6.96 1.78 0.000 0.926 (*)4.370 ينمعھد إعداد معلم

 1.2 4.34- 0.474 0.989 1.566- دبلوم تأھيل تربوي
 1.54 5.77- 0.454 1.305 2.114- دراسات عليا 

  دبلوم تأهيل تربوي
 8.98 2.89 0.000 1.088 (*)5.936 ينمعھد إعداد معلم
 4.34 1.2- 0.474 0.989 1.566 إجازة جامعية
 3.44 4.54- 0.985 1.425 0.548- دراسات عليا 

 دراسات عليا 
 10.35 2.61 0.000 1.382 (*)6.484 ينمعھد إعداد معلم
 5.77 1.54- 0.454 1.305 2.114 إجازة جامعية

 4.54 3.44- 0.985 1.425 0.548  دبلوم تأھيل تربوي

إدارة األزمات 
  حدوثها بعد

  معهد إعداد معلمين
 0.56 1.29- 0.750 0.329 0.363- إجازة جامعية

 0.19 1.98- 0.148 0.387 0.896-  تأھيل تربويدبلوم 
 0.24- 3- 0.013 0.492 (*)1.620- دراسات عليا 

  إجازة جامعية
 1.29 0.56- 0.750 0.329 0.363 ينمعھد إعداد معلم

 0.45 1.52- 0.513 0.352 0.534- دبلوم تأھيل تربوي
 0.04 2.56- 0.063 0.464 1.257- دراسات عليا 

  تأهيل تربويدبلوم 
 1.98 0.19- 0.148 0.387 0.896 ينمعھد إعداد معلم
 1.52 0.45- 0.513 0.352 0.534 إجازةجامعية

 0.7 2.14- 0.565 0.507 0.724- دراسات عليا 

 دراسات عليا 
 3 0.24 0.013 0.492 (*)1.620 ينمعھد إعداد معلم
 2.56 0.04- 0.063 0.464 1.257 إجازةجامعية

 2.14 0.7- 0.565 0.507 0.724  دبلوم تأھيل تربوي

  
  
  

المحاور ككل

 
 

  ينمعهد إعداد معلم
 1.82- 8.32- 0.000 1.160 (*)5.068- إجازة جامعية

 3.72- 11.35- 0.000 1.363 (*)7.534-  دبلوم تأھيل تربوي
 5.84- 15.53- 0.000 1.731 (*)10.683- دراسات عليا 

  إجازة جامعية
 8.32 1.82 0.000 1.160 (*)5.068 ينإعداد معلم معھد

 1 5.93- 0.266 1.239 2.466- دبلوم تأھيل تربوي
 1.04- 10.19- 0.008 1.635 (*)5.615- دراسات عليا 

  دبلوم تأهيل تربوي
 11.35 3.72 0.000 1.363 (*)7.534 ينمعھد إعداد معلم
 5.93 1- 0.266 1.239 2.466 إجازة جامعية
 1.85 8.15- 0.375 1.785 3.149- دراسات عليا 

 دراسات عليا 
 15.53 5.84 0.000 1.731 (*)10.683 ينمعھد إعداد معلم
 10.19 1.04 0.008 1.635 (*)5.615 إجازة جامعية

 8.15 1.85- 0.375 1.785 3.149  دبلوم تأھيل تربوي

  .0.05*اختCف المتوسط عند مستوى دOلة 
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وكل من حملة  عليا فما فوقالدراسات بين حملة الهذه الفروق جاءت  ) يظهر أنّ 73ة الجدول (من قراء
وذلك بداللة .عليا فما فوقالدراسات وحملة اإلجازة الجامعية لصالح حملة ال معهد إعداد معلمين
 فروق : بوجودالبديلة القائلة وتقبلعلى ذلك ترفض الفرضية الصفرية  وبناءً  .المتوسطات الحسابية

أفراد عينة الدراسة من  تقدير ) بين متوسطات درجات0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (
حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات  سوريةالتعليم الثانوي العام في مدرسي 

  والتربوي. العلمي المؤهلتعزى لمتغير (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)القطر في إدارة األزمات
الطويلة  المدرسين من حملة الشهادة األعلى بحكم سنوات خبرتهم ويمكن أن يعزى ذلك إلى أنّ   

لذلك فهم  ؛على االتجاهات الحديثة في اإلدارة بشكل عام وٕادارة األزمات بشكل خاص أكثر اطالعاً 
العبر والدروس منها من المدرسين  خذأوفي مواجهتها، و  ،لدور المدير في االستعداد لالزمة أكثر تقديراً 

) التي بينت وجود فروق بين متوسط 2010ذوي الشهادة األقل. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة غنام(
لمتغير المؤهل العلمي والتربوي تجاه درجة ممارسة مهام إدارة األزمات في  المدرسين تبعاً  درجات تقدير

ي مدينة دمشق لصالح المدرسين من حملة شهادة مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي ف
  .الماجستير
) بين 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( فروق توجد العشرة:  الرابعةالفرضية 

سورية حول دور التعليم الثانوي العام في أفراد عينة الدراسة من مدرسي  تقدير متوسطات درجات
(قبل األزمة، وفي أثنائها، محافظات القطر في إدارة األزمات مديري مدارس التعليم الثانوي العام في

  تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة:وبعدها)
حول دور مديري عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي للكشف عن الفروق وداللتها في تقدير أفراد   

زمة، وفي أثنائها، (قبل األالقطر في إدارة األزمات محافظاتمدارس التعليم الثانوي العام في 
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  ،تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرةوبعدها)

  ) يوضح ذلك.74والجدول اآلتي (
  عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي لدرجات تقدير): المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري 74جدول (

  عدد سنوات الخبرة تبعًا لمتغير في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)ر مديري المدارس في إدارة األزمات حول دو  

 العينة  عدد سنوات الخبرة المحور
المتوسط 
 الحسابي

اOنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
الصغرى

القيمة 
 أعلى قيمةأدنى قيمة الكبرى

  إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

 41 14 29.73 28.27 0.371 5.295 29.00 204  سنوات 5أقل من 
 42 16 30.19 29.22 0.246 5.050 29.70 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 44 16 30.75 29.73 0.258 4.807 30.24 347  سنوات فأكثر 10
 44 14 30.06 29.43 0.161 5.033 29.75 974  المجموع

  إدارة األزمات 
 في أثناء حدوثها

 83 31 52.15 48.71 0.874 12.480 50.43 204  سنوات 5أقل من 
 83 31 51.84 49.66 0.556 11.444 50.75 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 83 31 52.32 49.79 0.642 11.963 51.05 347  سنوات فأكثر 10
 83 31 51.54 50.05 0.379 11.842 50.79 974  المجموع

  إدارة األزمات 
 42 17 26.39 25.16 0.313 4.469 25.77 204  سنوات 5أقل من 

 38 17 26.28 25.50 0.199 4.101 25.89 423  سنوات 10وأقل من  5من 
 38 17 26.84 25.99 0.216 4.019 26.41 347  سنوات فأكثر 10
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 42 17 26.31 25.79 0.133 4.157 26.05 974 المجموع بعد حدوثها

 152 75 107.44 102.97 1.132 16.175 105.21 204  سنوات 5أقل من  المحاور ككل
 143 75 107.71 104.97 0.697 14.340 106.34 423  سنوات 10وأقل من  5من 

 147 85 109.27 106.15 0.793 14.781 107.71 347  سنوات فأكثر 10
 152 75 107.53 105.65 0.478 14.911 106.59 974  المجموع

خالل قراءة المتوسطات السابقة الواردة في الجدول السابق ذكره، يتبين وجود فروق ظاهرية في من 
مديري المدارس في إدارة األزمات  دورمدرسي التعليم الثانوي العام حول تقدير أفراد عينة الدراسة من 

الحسابية تبعًا لمتغير الخبرة  وبعد األزمة). وإلظهار الفروق بين المتوسطات في أثناءفي سورية (قبل و 
ألحادي التباين ا تحليل )، اسُتخدمسنوات فأكثر 10، سنوات 10وأقل من  5من ، سنوات 5أقل من (

  ).75للمقارنات المتعددة، وأدرجت النتائج في الجدول ( )ANOVA(الجانب 
  ة من مدرسي التعليم الثانوي عينة الدراس لدرجات تقدير) ANOVA): تحليل التباين األحادي االتجاه (75جدول (

  تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)حول دور مديري المدارس في إدارة األزمات 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الدOلة

 القرار

  إدارة األزمات 
  ل حدوثهاقب

 99.823 2 199.646  بين المجموعات
3.964 0.019 

  دال
  0.05عند

 25.180 971 24449.727 داخل المجموعات
  973 24649.373 المجموع

  إدارة األزمات 
 في أثناء حدوثها

 25.627 2 51.255  بين المجموعات
 140.477 971 136403.436 داخل المجموعات دالغير  0.833 0.182

  973 136454.691 المجموع

  إدارة األزمات 
 بعد حدوثها

 35.979 2 71.959  بين المجموعات
 17.241 971 16741.474 داخل المجموعات دالغير  0.125 2.087

  973 16813.433 المجموع

 425.558 2 851.117  بين المجموعات المحاور ككل
 221.922 971 215486.251 اتداخل المجموع دالغير  0.148 1.918

  973 216337.368 المجموع

  .3.02تساوي  0.05داللة  )ومستوى2، 971حرية ( درجتي عند الجدولية F قيمة

الختبار داللة الفروق في درجات تقدير عينة الدراسة  )75(من خالل النتائج المدرجة في الجدول السابق
تبعًا وبعد األزمة)  في أثناءديري المدارس في إدارة األزمات(حول دور ممن مدرسي التعليم الثانوي 

تبّين سنوات فأكثر)، 10سنوات،  10وأقل من  5سنوات، من  5(أقل من عدد سنوات الخبرة لمتغير 
 جاءت قيمةإذ  ،ككل المحاورعلى مستوى )، 0.05( داللة ىجوهرية عند مستو و دالة  فروقوجود عدم 

)، 3.02من قيمتها الجدولية البالغة (أقل ) المحسوبة F، وجاءت قيمة ()0.05من (مستوى الداللة أكبر 
فقد  إدارة األزمات قبل حدوثها، أما عند محور %)95)، ومستوى ثقة (2، 971حرية (تي درج عند

، )0.05أقلمن (مستوى الداللة  جاءت قيمةإذ )، 0.05( داللة ىفروق دالة جوهرية عند مستو  وجدت
 ).3.02من قيمتها الجدولية البالغة (أكبر لمحسوبة ) اFوجاءت قيمة (

ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات  وجود فروقعدم بالقائلـة:  على ذلك تقبل الفرضية الصفرية وبناءً 
ســورية حــول دور مــديري التعلــيم الثــانوي العــام فــي أفــراد عينــة الدراســة مــن مدرســي  تقــدير درجــات

وبعــد األزمــة) تعــزى  في أثنــاءافظــات القطــر فــي إدارة األزمــات(مــدارس التعلــيم الثــانوي العــام فــي مح
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حـدوثها، إذ وجـدت فـروث دالـة عنـده  لمتغير عدد سنوات الخبـرة، باسـتثناء محـور إدارة األزمـات قبـل
  سنوات فأكثر بداللة المتوسطات الحسابية. 10لصالح فئة المدّرسين ذوي الخبرة من 

ما يتعامل إنّ  ؛طويلة أممتوسطة  مكانت خبرته قصيرة أأاء المدرس سو  يعزى ذلك إلى أنّ  ويمكن أنْ 
ويالحظ بشكل ملموس كيفية تعاطيه مع األزمات المدرسية التي قد  ،بشكل يومي مع مدير المدرسة

كما يدرك دوره في إدارة تلك األزمات قبل حدوثها من حيث التهيؤ لها باالطالع على  ،تحل بمدرسته
أو بطرق وسبل ، تتحول إلى أزمة نْ ألعاملون في مدرسته ومعالجتها قبل المشكالت التي يعاني منها ا
و من خالل اإلرشادات والخطوات التي يتخذها مدير المدرسة بعد أ، مواجهتها في حال حدوثها

درجات ) التي بينت عدم وجود فروق بين متوسط 2010وهذه النتيجة تتفق مع دراسة غنام(حدوثها.
تغير عدد سنوات الخدمة تجاه درجة ممارسة مهام إدارة األزمات في مدارس لم المدرسين تبعاً  تقدير

  الحلقة الثانية من التعليم األساسي في مدينة دمشق.
 ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات وجود فروق ويتبين من خالل النظر إلى الجدول() السابق

سورية حول دور مديري مدارس ام في التعليم الثانوي العأفراد عينة الدراسة من مدرسي  تقدير
، إذ في محور إدارة األزمات قبل حدوثها التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات

سنوات فأكثر بداللة المتوسطات  10وجدت فروث دالة عنده لصالح فئة المدّرسين ذوي الخبرة من 
  الحسابية

لديه القدرة على تحديد أن سنوات فأكثر  10ذوي الخبرة المدرس  اعتقاد إلىويمكن أن يعزى ذلك 
التي قد ال تتجاوز خبرته في اإلدارة ال  من مدير المدرسةأكثر إشارات اإلنذار التي تنبئ بحدوث أزمة 

    سنوات. 10
) بين 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( فروق توجد العشرة:  الخامسةالفرضية 

حول دور  سوريةمدرسي التعليم الثانوي العام في أفراد عينة الدراسة من  رتقدي متوسطات درجات
(قبل األزمة، وفي أثنائها، مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات

  تعزى لمتغير المحافظة:وبعدها)
سوريةحول انوي العام في التعليم الثعينة الدراسة من مدرسي  درجات تقديرللكشف عن الفروق بين 

(قبل األزمة، وفي دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات
(دمشق، حلب، حماه، حمص، دير الزور، إدلب، طرطوس،  المحافظةتبعًا لمتغير أثنائها، وبعدها)

) يوضح نتيجة 76والجدول اآلتي ( تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، الالذقية)،
  هذا الحساب.

  
  



 

 
276 

  الفصــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــادس  نتائج الدراسة الميدانية                                       
  

التعليم الثانوي حول  مدرسيعينة الدراسة من  لدرجات تقدير):المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري 76جدول (
  ظةالمحاف تبعًا لمتغير في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)دور مديري المدارس في إدارة األزمات 

 العينة  المحافظة المحور
المتوسط 
 الحسابي

اOنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري

القيمة  %95مجال الثقة 
الصغرى

القيمة 
أعلى قيمةأدنى قيمة الكبرى

  إدارة ا`زمات 
  قبل حدوثھا

  

 34 22 31.29 29.99 0.325 2.603 30.64 64  دمشق

 40 17 30.52 29.59 0.236 3.992 30.06 287 حلب

 34 14 25.79 23.67 0.532 4.573 24.73 74  حماه

 34 14 24.91 23.44 0.372 4.138 24.18 124  حمص

 39 17 30.04 28.27 0.447 4.424 29.15 98 دير الزور

 39 23 31.26 29.53 0.433 3.696 30.40 73  إدلب

 42 26 34.18 32.27 0.479 3.919 33.22 67 طرطوس

 44 26 34.03 32.90 0.288 3.941 33.47 187  الCذقية

 44 14 30.06 29.43 0.161 5.033 29.75 974  المجموع

  إدارة ا`زمات 
 في أثناء حدوثھا

 83 61 75.47 73.15 0.581 4.649 74.31 64  دمشق

 83 31 43.75 41.95 0.457 7.745 42.85 287 حلب

 81 37 51.51 47.92 0.902 7.757 49.72 74  حماه

 81 37 50.90 48.28 0.662 7.376 49.59 124  حمص

 83 31 41.82 39.26 0.645 6.382 40.54 98 دير الزور

 75 31 46.78 43.14 0.913 7.797 44.96 73  إدلب

 79 49 60.54 57.76 0.695 5.692 59.15 67 طرطوس

 81 50 61.65 59.95 0.43 5.879 60.80 187  الCذقية

 83 31 51.54 50.05 0.379 11.842 50.79 974  المجموع

 
 

  إدارة ا`زمات 
 بعد حدوثھا

 36 21 26.83 25.08 0.439 3.512 25.95 64  دمشق

 34 17 25.04 24.20 0.212 3.593 24.62 287 حلب

 38 21 29.04 27.12 0.481 4.141 28.08 74  حماه

 38 21 28.96 27.40 0.394 4.390 28.18 124  حمص

 34 17 25.85 24.33 0.383 3.794 25.09 98 زوردير ال

 32 17 24.75 23.00 0.438 3.741 23.88 73  إدلب

 36 19 27.93 26.10 0.458 3.748 27.01 67 طرطوس

 42 18 27.68 26.47 0.305 4.177 27.07 187  الCذقية

 42 17 26.31 25.79 0.133 4.157 26.05 974  المجموع

 147 115 132.39 129.43 0.741 5.927 130.91 64  دمشق المحاور ككل

 142 75 98.71 96.35 0.6 10.172 97.53 287 حلب

 136 83 104.86 100.19 1.172 10.084 102.53 74  حماه

 136 83 103.66 100.22 0.869 9.671 101.94 124  حمص

 138 76 96.59 92.98 0.911 9.018 94.79 98 دير الزور

 135 75 101.54 96.93 1.157 9.889 99.23 73  إدلب

 143 103 121.29 117.49 0.95 7.779 119.39 67 طرطوس

 152 102 122.51 120.18 0.59 8.066 121.34 187  الCذقية

 152 75 107.53 105.65 0.478 14.911 106.59 974  المجموع
  

وجود فروق ظاهرية في تقدير أفراد يتبين  )76(خالل قراءة المتوسطات الواردة في الجدول السابقمن 
(قبل األزمة، وفي دور مديري المدارس في إدارة األزمات ل مدرسي التعليم الثانويعينة الدراسة من 

. وإلظهار داللة هذه الفروق اسُتخدم تحليل التباين المحافظةفي سورية تعزى لمتغير أثنائها، وبعدها)
  ).77دة، وأدرجت النتائج في الجدول () للمقارنات المتعدANOVAاألحادي الجانب (
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عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي حول دور مديري  لدرجات تقدير) ANOVA): تحليل التباين األحادي االتجاه (77جدول (
  تبعًا لمتغير المحافظة في سورية (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)المدارس في إدارة األزمات 

 ينمصدر التبا المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط المربعات 
 (التباين)

 Fقيم 
قيمة 
 الدOلة

 القرار

  إدارة ا`زمات 
  قبل حدوثھا

 82.871 1321.213 7 9248.490  بين المجموعات
 
 

0.000 
 دال

  0.01عند 
 15.943 966 15400.883 داخل المجموعات

  973 24649.373 المجموع

  إدارة ا`زمات 
 ي أثناء حدوثھاف

 12850.946 7 89956.623  بين المجموعات
266.979 0.000 

 دال
  0.01عند 

 48.135 966 46498.068 داخل المجموعات
  973 136454.691 المجموع

  إدارة ا`زمات 
 بعد حدوثھا

 306.766 7 2147.360  بين المجموعات
20.206 0.000 

 دال
  0.01عند 

 15.182 966 14666.073 داخل المجموعات
  973 16813.433 المجموع

 19225.405 7 134577.833  بين المجموعات المحاور ككل
227.151 0.000 

 دال
  0.01عند 

 84.637 966 81759.534 داخل المجموعات
  973 216337.368 المجموع

  .2.96تساوي  0.01داللة  )ومستوى7، 966حرية ( درجتي عند الجدوليةFقيمة

درجات ) بين 0.05) يتبين وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (77من خالل قراءة الجدول (
حافظة حول دور مديري المدارس الملمتغير  أفراد عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي تبعاً  تقدير

، إذ بلغت قيمة مستوى ت ككلالمجاالوعلى مستوى (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)في إدارة األزمات
من قيمتها الجدولية  أكبر) المحسوبة Fقيمة (، كما جاءت 0.05)، وهي أقل من 0.000الداللة (
  .)2.96البالغة (

عينة الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي استخدم  درجات تقديروللكشف عن طبيعة الفروق بين     
  ).78ح في الجدول (للمقارنات البعدية كما هو موض )LSD(اختبار 

  الثانوي التعليم عينة الدراسة من مدرسي بين متوسط درجات تقديرللفروق  )LSD(): نتائج اختبار 78جدول (
   المحافظةتبعًا لمتغير (قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)حول دور مديري المدارس في إدارة األزمات 

 المحافظة  (J) المحافظة  (I) المحاور 
  متوسطاختCف ال

(I-J)  
  الخطأ

 المعياري
  قيمة

 الدOلة
 %95مجال الثقة 

 أعلى قيمة أدنى قيمة

  إدارة األزمات 
  قبل حدوثها

 2.66 1.49- 0.993 0.552 0.585 حلب دمشق
 8.47 3.35 0.000 0.682 (*)5.911  حماه
 8.77 4.15 0.000 0.615 (*)6.463  حمص

 3.9 0.92- 0.615 0.642 1.488  دير الزور
 2.81 2.33- 1.000 0.684 0.243  إدلب

 0.04 5.21- 0.058 0.698 2.583-  طرطوس
 0.65- 5- 0.001 0.578 (*)2.825- الCذقية

 1.49 2.66- 0.993 0.552 0.585- دمشق حلب
 7.28 3.37 0.000 0.521 (*)5.326 حماه
 7.49 4.27 0.000 0.429 (*)5.878  حمص
 2.66 0.85- 0.810 0.467 0.903  وردير الز
 1.63 2.31- 1.000 0.523 0.342-  إدلب

 1.13- 5.2- 0.000 0.542 (*)3.168-  طرطوس
 2- 4.82- 0.000 0.375 (*)3.409- الCذقية

 3.35- 8.47- 0.000 0.682 (*)5.911- دمشق حماه
 3.37- 7.28- 0.000 0.521 (*)5.326- حلب

 2.76 1.65- 0.996 0.587 0.552  حمص
 2.11- 6.74- 0.000 0.615 (*)4.423-  دير الزور

 3.19- 8.14- 0.000 0.659 (*)5.668-  إدلب
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 5.96- 11.03- 0.000 0.673 (*)8.494-  طرطوس
 6.67- 10.8- 0.000 0.548 (*)8.736- الCذقية

 4.15- 8.77- 0.000 0.615 (*)6.463- دمشق حمص
 4.27- 7.49- 0.000 0.429 (*)5.878- حلب
 1.65 2.76- 0.996 0.587 0.552-  حماه

 2.95- 7- 0.000 0.540 (*)4.976-  دير الزور
 4.01- 8.43- 0.000 0.589 (*)6.220-  إدلب

 6.77- 11.32- 0.000 0.605 (*)9.046-  طرطوس
 7.55- 11.03- 0.000 0.462 (*)9.288-  الCذقية

 0.92 3.9- 0.615 0.642 1.488- دمشق ردير الزو
 0.85 2.66- 0.810 0.467 0.903- حلب
 6.74 2.11 0.000 0.615 (*)4.423  حماه
 7 2.95 0.000 0.540 (*)4.976  حمص
 1.08 3.56- 0.772 0.617 1.244-  إدلب

 1.69- 6.45- 0.000 0.633 (*)4.071-  طرطوس
 2.44- 6.18- 0.000 0.498 (*)4.312- الCذقية

 2.33 2.81- 1.000 0.684 0.243- دمشق إدلب
 2.31 1.63- 1.000 0.523 0.342 حلب
 8.14 3.19 0.000 0.659 (*)5.668  حماه
 8.43 4.01 0.000 0.589 (*)6.220  حمص

 3.56 1.08- 0.772 0.617 1.244  دير الزور
 0.29- 5.37- 0.015 0.676 (*)2.827-  طرطوس
 1- 5.14- 0.000 0.551 (*)3.068- الCذقية

 5.21 0.04- 0.058 0.698 2.583 دمشق طرطوس
 5.2 1.13 0.000 0.542 (*)3.168 حلب
 11.03 5.96 0.000 0.673 (*)8.494  حماه
 11.32 6.77 0.000 0.605 (*)9.046  حمص

 6.45 1.69 0.000 0.633 (*)4.071  دير الزور
 5.37 0.29 0.015 0.676 (*)2.827  إدلب

 1.9 2.38- 1.000 0.569 0.241-  الCذقية

 5 0.65 0.001 0.578 (*)2.825 دمشق الCذقية
 4.82 2 0.000 0.375 (*)3.409 حلب
 10.8 6.67 0.000 0.548 (*)8.736  حماه
 11.03 7.55 0.000 0.462 (*)9.288  حمص

 6.18 2.44 0.000 0.498 (*)4.312  دير الزور
 5.14 1 0.000 0.551 (*)3.068  إدلب

 2.38 1.9- 1.000 0.569 0.241  طرطوس

  
  
  
  
  
  

  إدارة األزمات 
 في أثناء حدوثها

 35.06 27.85 0.000 0.959 (*)31.459 حلب دمشق
 29.05 20.14 0.000 1.184 (*)24.596  حماه
 28.74 20.71 0.000 1.068 (*)24.724  حمص

 37.96 29.58 0.000 1.115 (*)33.772  دير الزور
 33.82 24.89 0.000 1.188 (*)29.354  إدلب

 19.72 10.6 0.000 1.213 (*)15.163  طرطوس
 17.29 9.73 0.000 1.005 (*)13.510 الCذقية

 27.85- 35.06- 0.000 0.959 (*)31.459- دمشق حلب
 3.46- 10.26- 0.000 0.905 (*)6.863- حماه
 3.93- 9.54- 0.000 0.746 (*)6.735-  حمص

 5.36 0.74- 0.323 0.812 2.313  دير الزور
 1.31 5.52- 0.616 0.909 2.105-  إدلب

 12.76- 19.83- 0.000 0.941 (*)16.296-  طرطوس
 15.5- 20.4- 0.000 0.652 (*)17.948- الCذقية

 20.14- 29.05- 0.000 1.184 (*)24.596- دمشق حماه
 10.26 3.46 0.000 0.905 (*)6.863 حلب

 3.96 3.7- 1.000 1.019 0.128  حمص
 13.19 5.16 0.000 1.068 (*)9.175  دير الزور

 9.06 0.45 0.016 1.144 (*)4.757  إدلب
 5.03- 13.83- 0.000 1.170 (*)9.433-  طرطوس
 7.5- 14.67- 0.000 0.953 (*)11.086- الCذقية

 20.71- 28.74- 0.000 1.068 (*)24.724- دمشق حمص
 9.54 3.93 0.000 0.746 (*)6.735 حلب
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 3.7 3.96- 1.000 1.019 0.128-  حماه
 12.57 5.52 0.000 0.938 (*)9.048  دير الزور

 8.48 0.78 0.005 1.024 (*)4.630  إدلب
 5.61- 13.52- 0.000 1.052 (*)9.561-  طرطوس
 8.19- 14.23- 0.000 0.803 (*)11.213-  الCذقية

 29.58- 37.96- 0.000 1.115 (*)33.772- دمشق دير الزور
 0.74 5.36- 0.323 0.812 2.313- حلب
 5.16- 13.19- 0.000 1.068 (*)9.175-  حماه
 5.52- 12.57- 0.000 0.938 (*)9.048-  حمص
 0.39- 8.45- 0.018 1.073 (*)4.418-  إدلب

 14.47- 22.74- 0.000 1.100 (*)18.608-  طرطوس
 17.01- 23.51- 0.000 0.865 (*)20.261- الCذقية

 24.89- 33.82- 0.000 1.188 (*)29.354- دمشق إدلب
 5.52 1.31- 0.616 0.909 2.105 حلب
 0.45- 9.06- 0.016 1.144 (*)4.757-  حماه
 0.78- 8.48- 0.005 1.024 (*)4.630-  حمص

 8.45 0.39 0.018 1.073 (*)4.418  دير الزور
 9.78- 18.6- 0.000 1.174 (*)14.190-  طرطوس
 12.24- 19.44- 0.000 0.957 (*)15.843- الCذقية

 10.6- 19.72- 0.000 1.213 (*)15.163- دمشق طرطوس
 19.83 12.76 0.000 0.941 (*)16.296 حلب
 13.83 5.03 0.000 1.170 (*)9.433  حماه
 13.52 5.61 0.000 1.052 (*)9.561  حمص

 22.74 14.47 0.000 1.100 (*)18.608  دير الزور
 18.6 9.78 0.000 1.174 (*)14.190  إدلب

 2.06 5.37- 0.903 0.988 1.653-  الCذقية

 9.73- 17.29- 0.000 1.005 (*)13.510- دمشق الCذقية
 20.4 15.5 0.000 0.652 (*)17.948 بحل

 14.67 7.5 0.000 0.953 (*)11.086  حماه
 14.23 8.19 0.000 0.803 (*)11.213  حمص

 23.51 17.01 0.000 0.865 (*)20.261  دير الزور
 19.44 12.24 0.000 0.957 (*)15.843  إدلب

 5.37 2.06- 0.903 0.988 1.653  طرطوس

  إدارة األزمات 
  بعد حدوثها

 3.36 0.69- 0.526 0.539 1.333 حلب دمشق
 0.37 4.63- 0.177 0.665 2.128-  حماه
 0.03 4.48- 0.057 0.600 2.224-  حمص

 3.22 1.49- 0.965 0.626 0.861  دير الزور
 4.58 0.43- 0.209 0.667 2.076  إدلب

 1.5 3.62- 0.932 0.681 1.062-  طرطوس
 1 3.24- 0.785 0.564 1.122- الCذقية

 0.69 3.36- 0.526 0.539 1.333- دمشق حلب
 1.55- 5.37- 0.000 0.508 (*)3.461- حماه
 1.98- 5.13- 0.000 0.419 (*)3.557-  حمص

 1.24 2.19- 0.994 0.456 0.472-  دير الزور
 2.66 1.18- 0.953 0.511 0.743  إدلب

 0.41- 4.38- 0.005 0.529 (*)2.395-  طرطوس
 1.08- 3.83- 0.000 0.366 (*)2.455- الCذقية

 4.63 0.37- 0.177 0.665 2.128 دمشق حماه
 5.37 1.55 0.000 0.508 (*)3.461 حلب

 2.06 2.25- 1.000 0.572 0.096-  حمص
 5.25 0.73 0.001 0.600 (*)2.989  دير الزور

 6.62 1.79 0.000 0.643 (*)4.204  إدلب
 3.54 1.4- 0.917 0.657 1.066  طرطوس
 3.02 1.01- 0.831 0.535 1.006 الCذقية

 4.48 0.03- 0.057 0.600 2.224 دمشق حمص
 5.13 1.98 0.000 0.419 (*)3.557 حلب
 2.25 2.06- 1.000 0.572 0.096  حماه

 5.07 1.11 0.000 0.527 (*)3.086  دير الزور
 6.46 2.14 0.000 0.575 (*)4.301  إدلب

 3.38 1.06- 0.794 0.591 1.162  طرطوس
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 2.8 0.59- 0.544 0.451 1.103  الCذقية

 1.49 3.22- 0.965 0.626 0.861- دمشق دير الزور
 2.19 1.24- 0.994 0.456 0.472 حلب
 0.73- 5.25- 0.001 0.600 (*)2.989-  حماه
 1.11- 5.07- 0.000 0.527 (*)3.086-  حمص
 3.48 1.05- 0.772 0.602 1.215  إدلب

 0.4 4.25- 0.208 0.618 1.923-  طرطوس
 0.16- 3.81- 0.020 0.486 (*)1.983- الCذقية

 0.43 4.58- 0.209 0.667 2.076- دمشق إدلب
 1.18 2.66- 0.953 0.511 0.743- حلب
 1.79- 6.62- 0.000 0.643 (*)4.204-  حماه
 2.14- 6.46- 0.000 0.575 (*)4.301-  حمص

 1.05 3.48- 0.772 0.602 1.215-  دير الزور
 0.66- 5.62- 0.002 0.659 (*)3.138-  طرطوس
 1.18- 5.22- 0.000 0.538 (*)3.198- الCذقية

 3.62 1.5- 0.932 0.681 1.062 دمشق طرطوس
 4.38 0.41 0.005 0.529 (*)2.395 حلب

 1.4 3.54- 0.917 0.657 1.066-  اهحم
 1.06 3.38- 0.794 0.591 1.162-  حمص

 4.25 0.4- 0.208 0.618 1.923  دير الزور
 5.62 0.66 0.002 0.659 (*)3.138  إدلب

 2.03 2.15- 1.000 0.555 0.060-  الCذقية

 3.24 1- 0.785 0.564 1.122 دمشق الCذقية
 3.83 1.08 0.000 0.366 (*)2.455 حلب
 1.01 3.02- 0.831 0.535 1.006-  حماه
 0.59 2.8- 0.544 0.451 1.103-  حمص

 3.81 0.16 0.020 0.486 (*)1.983  دير الزور
 5.22 1.18 0.000 0.538 (*)3.198  إدلب

 2.15 2.03- 1.000 0.555 0.060  طرطوس

  ككل المحاور

 38.16 28.6 0.000 1.272 (*)33.377 حلب دمشق
 34.28 22.48 0.000 1.570 (*)28.379  حماه
 34.29 23.64 0.000 1.416 (*)28.963  حمص

 41.68 30.56 0.000 1.479 (*)36.121  دير الزور
 37.6 25.75 0.000 1.575 (*)31.673  إدلب

 17.56 5.47 0.000 1.608 (*)11.518  طرطوس
 14.57 4.56 0.000 1.332 (*)9.564 الCذقية

 28.6- 38.16- 0.000 1.272 (*)33.377- دمشق حلب
 0.49- 9.51- 0.016 1.199 (*)4.997- حماه
 0.7- 8.13- 0.006 0.989 (*)4.414-  حمص

 6.79 1.3- 0.483 1.076 2.744  دير الزور
 2.83 6.24- 0.960 1.206 1.703-  إدلب

 17.17- 26.55- 0.000 1.248 (*)21.858-  طرطوس
 20.56- 27.06- 0.000 0.865 (*)23.813- الCذقية

 22.48- 34.28- 0.000 1.570 (*)28.379- دمشق حماه
 9.51 0.49 0.016 1.199 (*)4.997 حلب

 5.66 4.5- 1.000 1.351 0.583  حمص
 13.07 2.41 0.000 1.417 (*)7.741  دير الزور

 9 2.41- 0.695 1.518 3.294  إدلب
 11.03- 22.69- 0.000 1.551 (*)16.861-  طرطوس
 14.07- 23.57- 0.000 1.263 (*)18.815- الCذقية

 23.64- 34.29- 0.000 1.416 (*)28.963- دمشق حمص
 8.13 0.7 0.006 0.989 (*)4.414 حلب
 4.5 5.66- 1.000 1.351 0.583-  حماه

 11.83 2.48 0.000 1.243 (*)7.158  دير الزور
 7.81 2.39- 0.781 1.357 2.711  إدلب

 12.2- 22.69- 0.000 1.395 (*)17.445-  طرطوس
 15.39- 23.4- 0.000 1.065 (*)19.399-  الCذقية

 30.56- 41.68- 0.000 1.479 (*)36.121- دمشق دير الزور
 1.3 6.79- 0.483 1.076 2.744- حلب
 2.41- 13.07- 0.000 1.417 (*)7.741-  حماه
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 2.48- 11.83- 0.000 1.243 (*)7.158-  حمص
 0.9 9.79- 0.203 1.422 4.447-  إدلب

 19.12- 30.09- 0.000 1.458 (*)24.602-  طرطوس
 22.24- 30.87- 0.000 1.147 (*)26.557- الCذقية

 25.75- 37.6- 0.000 1.575 (*)31.673- دمشق إدلب
 6.24 2.83- 0.960 1.206 1.703 حلب
 2.41 9- 0.695 1.518 3.294-  حماه
 2.39 7.81- 0.781 1.357 2.711-  حمص

 9.79 0.9- 0.203 1.422 4.447  دير الزور
 14.3- 26.01- 0.000 1.556 (*)20.155-  طرطوس
 17.34- 26.88- 0.000 1.270 (*)22.109- الCذقية

 5.47- 17.56- 0.000 1.608 (*)11.518- دمشق طرطوس
 26.55 17.17 0.000 1.248 (*)21.858 حلب
 22.69 11.03 0.000 1.551 (*)16.861  حماه
 22.69 12.2 0.000 1.395 (*)17.445  حمص

 30.09 19.12 0.000 1.458 (*)24.602  دير الزور
 26.01 14.3 0.000 1.556 (*)20.155  إدلب

 2.97 6.88- 0.946 1.310 1.954-  الCذقية

 4.56- 14.57- 0.000 1.332 (*)9.564- دمشق الCذقية
 27.06 20.56 0.000 0.865 (*)23.813 حلب
 23.57 14.07 0.000 1.263 (*)18.815  حماه
 23.4 15.39 0.000 1.065 (*)19.399  حمص

 30.87 22.24 0.000 1.147 (*)26.557  دير الزور
 26.88 17.34 0.000 1.270 (*)22.109  إدلب

 6.88 2.97- 0.946 1.310 1.954  طرطوس

  .0.05*اختالف المتوسط عند مستوى داللة       
جاءت بين محافظة دمشق والمحافظات (حلب، حماه،  ) يتبين أن الفروق78من خالل قراءة الجدول (

حماه ومحافظتي  حمص، دير الزور، إدلب، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة دمشق، وبين محافظة
(حلب ودير الزور) لصالح محافظة حماه، وبين محافظة حمص ومحافظتي (حلب ودير الزور) 

والمحافظات (حلب، حماه، حمص، دير الزور، إدلب)  طرطوسلصالحمحافظة حمص، وبين محافظة 
والمحافظات (حلب، حماه، حمص، دير الزور،  الالذقية، وبين محافظة طرطوس لصالح محافظة

  المتوسطات الحسابية. وذلك بداللة،الالذقية ب) لصالح محافظةإدل
ذات داللة إحصائية  فروق بوجودوتقبل البديلة القائلة:  الصفريةعلى ذلك ترفض الفرضية  وبناءً      

التعليم أفراد عينة الدراسة من مدرسي  تقدير ) بين متوسطات درجات0.05عند مستوى داللة (
حول دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة  سوريةالثانوي العام في 

  تعزى لمتغير المحافظة.(قبل األزمة، وفي أثنائها، وبعدها)األزمات
أفراد عينة الدراسة من مدرسي  تقديربين متوسطات درجات  وجود فروق ويتبين من الجدول السابق

(قبل األزمة، وفي ديري تلك المدارس في إدارة األزمات التعليم الثانوي العام في سورية حول دور م
وقد جاءت تلك الفروق بين محافظة دمشق والمحافظات (حلب،  تعزى لمتغير المحافظة،أثنائها،وبعدها)

 وتفسر الباحثة تلك ،حماه، حمص، دير الزور، إدلب، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة دمشق
 التعليمية العملية لنجاح السبل أفضل توفير شق عملت علىفي دم التربية مديرية بكون النتيجة

  :محورين في األزمة آثار من للتخفيف جهودها تركزتفقد  الراهنة الظروف ظل في واستقرارها
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 ذات للمـــــــدارس الصـــــــنع ســـــــبقةمغـــــــرف صـــــــفية  افةضـــــــوإ  متضـــــــررةال المـــــــدارس بتأهيـــــــل يتعلـــــــق األول
 تعليميـــــــــــة بيئـــــــــــة تـــــــــــوفير علــــــــــى والعمـــــــــــل الهـــــــــــ التجهيـــــــــــزات وتــــــــــوفير المرتفعـــــــــــة، الصـــــــــــفية الكثافــــــــــة
 ،المؤهـــــــل التدريســـــــي الكـــــــادر وتـــــــأمين ،التعلـــــــيم تقنيـــــــات تـــــــوفير علـــــــى الحـــــــرص خـــــــالل مـــــــن مناســـــــبة

ــــــــــد ــــــــــة عملــــــــــت وق ــــــــــى دمشــــــــــق تربيــــــــــة مديري ، الوافــــــــــدين للطــــــــــالب التســــــــــجيل تســــــــــهيالت تقــــــــــديم عل
، ثبوتيــــــــــة أوراقـــــــــاً  لكــــــــــونتيم ال الـــــــــذين لطلبــــــــــةا لهـــــــــا يخضــــــــــع المعلومـــــــــات برلســــــــــ نمـــــــــوذج ووضـــــــــع

ـــــــي التســـــــاهلو  ـــــــاس مســـــــألة ف ـــــــذين والمدرســـــــين العـــــــاملين أوضـــــــاع ومعالجـــــــة، المدرســـــــي اللب  قـــــــاموا ال
 بتعزيــــــــز الفائتـــــــة، والتوجيـــــــه الـــــــدروس لتعـــــــويض الالزمـــــــة البـــــــرامج وٕاعـــــــداد، عملهـــــــم مركـــــــز بتحديـــــــد

دوري،  بشـــــــكل األوليـــــــاء مجـــــــالس عقـــــــد علـــــــى والتأكيـــــــد، األمـــــــور أوليـــــــاء و المدرســـــــة بـــــــين التواصـــــــل
ـــــــــــــــــــــــــــديم ـــــــــــــــــــــــــــة وتق ـــــــــــــــــــــــــــرة خـــــــــــــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــــــــــــن للطـــــــــــــــــــــــــــالب صـــــــــــــــــــــــــــحيةال الرعاي الصـــــــــــــــــــــــــــحة  دائ

ال مـــــع للتعامـــــل المدرســـــين بتأهيـــــل فيتعلـــــق الثـــــاني المحـــــور الها.أّمـــــ التابعـــــة والمستوصـــــفات المدرســـــية
ـــــــــي العمـــــــــل ورشـــــــــات خـــــــــالل مـــــــــن المتضـــــــــررين طلبـــــــــة ـــــــــة وزارة تقيمهـــــــــا الت المنظمـــــــــات،  مـــــــــع التربي

ـــــــ األولـــــــي اإلســـــــعاف ومنظمـــــــة اليونيســـــــيف منظمـــــــة وخاصـــــــة ـــــــياأل كاإلســـــــعافDRCـال -النفســـــــي ول
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــب -الحـــــــــــــــــرب مخـــــــــــــــــاطر ضـــــــــــــــــد التوعي ـــــــــــــــــة الطال ـــــــــــــــــى تهـــــــــــــــــدف وغيرهـــــــــــــــــا.وهي حماي   إل

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــة إليجـــــــــــــــــاد المدرســـــــــــــــــين تأهي ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع للتعامـــــــــــــــــل آلي ، المتضـــــــــــــــــررين وخاصـــــــــــــــــة، الطلب
 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم جســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ــــــــة هــــــــذه طبيعــــــــة ألن؛المدرســــــــين وبــــــــين ، ــــــــب المرحل ــــــــة مــــــــع للتواصــــــــل خاصــــــــة طريقــــــــة تتطل ، الطلب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم أنّ  كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واالجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي لنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا ال

كمــــــا تقــــــوم مديريــــــة التربيــــــة بتقــــــديم الــــــدعم . والتربويــــــة التعليميــــــة العمليــــــة مكونــــــات مــــــن مهــــــم مكــــــون
ـــــــــــــين خـــــــــــــالل مـــــــــــــن للمـــــــــــــدارس المـــــــــــــادي ـــــــــــــرامج التعـــــــــــــاون ب ـــــــــــــذ ب ـــــــــــــة وزارة تنفي والمنظمـــــــــــــات  التربي
/ صــــــندوق 269فوزعــــــت /، المــــــدارس إلــــــى الطلبــــــة ومنهــــــا حملــــــة عــــــودة اليونيســــــيف خاصــــــة الدوليــــــة

/صــــــندوق 272/و قمصــــــان رياضــــــية ...) -شــــــبك للطــــــائرة –ات رياضــــــية يحتــــــوي علــــــى (كــــــرات أدو 
يحتـــــوي كـــــل صـــــندوق علـــــى طباشـــــير ودفـــــاتر وأقـــــالم وايـــــت ، قرطاســـــية مدرســـــية مخصصـــــة للمدرســـــة

ـــــى / إضـــــافة,المدرســـــية المســـــتلزمات مـــــن بورد...وغيرهـــــا حيـــــث  للطـــــالب / صـــــندوق قرطاســـــية122إل
ومجموعــــة أقــــالم ، ودفــــاتر رســــم، ودفــــاتر، علبــــة ألــــوان يتضــــمن طالبــــاً  /40/ـخصــــص كــــل صــــندوق لــــ

وعلــــــب هندســــــية، ، وأقــــــالم، / حقيبــــــة مدرســــــية تتضــــــمن مجموعــــــة دفــــــاتر95000,كمــــــا تــــــم توزيــــــع /
/ نســـــخة كتـــــب مدرســـــية مجانيـــــة لطـــــالب 1250/ كما وزعـــــتاللـــــوازم المدرســـــية. مـــــن وغيرهـــــا، وألـــــوان

/ 80000ألكثـــــــر حاجة.إضـــــــافة إلـــــــى /الثانويـــــــات ا فـــــــي الوافـــــــدين الثالـــــــث الثـــــــانوي العلمـــــــي واألدبـــــــي
 منظمـــــــــــة مـــــــــــع م بالتعـــــــــــاون15/10/2013فـــــــــــي اليـــــــــــوم العـــــــــــالمي لغســـــــــــل اليـــــــــــدين فـــــــــــي صـــــــــــابونة

هـــــــــذه الحملــــــــــة  مــــــــــن المســـــــــتفيدين الطلبـــــــــة وقـــــــــد تجـــــــــاوز عــــــــــدد، مدرســــــــــة /150ولـــــــــــ / اليونيســـــــــيف
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قامـــــــــــــــــــت  التـــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــدارس بحيـــــــــــــــــــث تـــــــــــــــــــم اختيـــــــــــــــــــار وطالبـــــــــــــــــــة / طالـــــــــــــــــــب100000/ـالـــــــــــــــــــ
 بون وبـــــرزةتعرضـــــت مناطقهـــــا لعمليـــــات تخريـــــب كالقـــــا التـــــي المـــــدارس مـــــن الوافـــــدين الطلبـــــة باســـــتقبال

 .مناطق غير آمنة من الوافدين الطلبة استقبلت التي للمدارس التضامن...إضافةو 
وهو يهدف إلى ، وتستمر مديرية تربية دمشق بتنفيذ النادي المدرسي في عدد من مدارس المحافظة

وتعود عليهم بالفائدة والمتعة وترميم الضعف ، ات الطلبةتقديم برامج تربوية متنوعة وهادفة تلبي حاج
وجد ,وبناء الشخصية المتوازنة بمختلف جوانبها، إضافة إلى تقديم  لدى الطلبة في بعض المواد إنْ 

ويتم تنفيذ النادي المدرسي ستة ، حصص في التوجيه واإلرشاد لمساعدة الطلبة على تجاوز صعوباتهم
الفصل و ، كانون األول )-: الفصل الدراسي األول (تشرين الثانيعلى موزعةأشهر خالل العام الدراسي 

وقد بلغ عدد األندية المدرسية للفصل ، آب )- العطلة الصيفية (تموزو نيسان )، -الدراسي الثاني (آذار
 .اً / نادي74وللفصل الدراسي الثاني /اً / نادي94الدراسي األول /

الثانوي العام في محافظة دمشق على القيام بمهامهم األمر الذي ساعد مديري مدارس التعليم 
األزمة) من وجهة نظر مدرسيهم ؛ لكون محافظة دمشق هي  في أثناءفي إدارة األزمات (قبل وبعد و 

من العاصمة دمشق،  أوالدولية تبد اإلنسانيةمات ظنواع التعاون كافة مع المنأن إالعاصمة وبالتالي ف
رشادية كافة يتم تنفيذها وتجريبها في دمشق، ثم تعمم في باقي مج اإلن الورش والندوات والبراأكما 

  المحافظات
كونها العاصمة، لتلك البرامج والورشات أول ما تطبق في دمشق  والبد من اإلشارة إلى أنّ 

وٕاجراءات العمل بها متابعة من قبل وزارة التربية دون بقية المحافظات التي تبعد عن الوزارة من، كما 
، وهذا يصّعب المحافظات خارج سيطرة الدولة العديد منلطريق الدولي الواصل بين دمشق وبين ا أنّ 

  الورشات السابقة الذكر. البرامج و وتنفيذ، المساعدات إيصال
أفراد عينة  تقديربين متوسطات درجات  وجود فروق يتبين أيضاً  الجدول السابق وبالنظر إلى

العام في سورية حول دور مديري تلك المدارس في إدارة األزمات  الدراسة من مدرسي التعليم الثانوي
تلك الفروق بين محافظة حماه  وقد جاءت تعزى لمتغير المحافظة،(قبل األزمة، وفي أثنائها،وبعدها)

ومحافظتي (حلب ودير الزور) لصالح محافظة حماه، وبين محافظة حمص ومحافظتي (حلب ودير 
 من زو الباحثة تلك النتيجة إلى كون عدد المدارس المدمرة في كلوتع.الزور) لصالح محافظة حمص

فعدد المدارس  محافظتي حماه وحمص أقل من عدد المدارس المدمرة في محافظتي حلب ودير الزور،
فيما ، ) مدرسةً 422وفي محافظة حمص(، ) مدرسةً 169بلغ ( المدمرة في محافظة حماه كما ورد سابقاً 

ن عدد أ)، كما 430، وفي دير الزور() مدرسةً 505ة في محافظة حلب(بلغ عدد المدارس المدمر 
قل من عدد المدرسين المتسربين في محافظتي حلب أمحافظة حماه وحمص  فيالمدرسين المتسربين 

مين الكادر التدريسي الالزم لتعليم أزمة من صعوبة في تاأل يضاف إلى ذلك ما تتركه، ودير الزور
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وفي محافظة ، سةً ومدرّ  مدرساً  )3422درسين المتسربين من محافظة حماه(قد بلغ عدد المفالطلبة، 
 مدرساً )3542فيما بلغ عدد المدرسين المتسربين من محافظة حلب(، ومدرسة مدرساً  )3112حمص(
، األمر الذي ساعد مديري مدارس التعليم الثانوي العام )مدرسًا ومدّرسةً 4000(ومن دير الزور ،ومدّرسةً 

األزمة) من  في أثناءماه وحمص على القيام بمهامهم في إدارة األزمات (قبل وبعد و في محافظتي ح
وجهة نظر مدرسيهم لكون نسبة تواجد األزمات في مدارسهم أقل من نسبة تواجد األزمات في باقي 

  المحافظات.
 أفراد عينة الدراسة من تقديربين متوسطات درجات  كما يتبين من الجدول السابق وجود فروق 

(قبل األزمة، مدرسي التعليم الثانوي العام في سورية حول دور مديري تلك المدارس في إدارة األزمات 
وقد جاءت تلك الفروق بين محافظة طرطوس ، تعزى لمتغير المحافظةوبعدها)، وفي أثنائها

والمحافظات (حلب، حماه، حمص، دير الزور، إدلب) لصالح محافظة طرطوس، وبين محافظة 
وتعزو الباحثة . ور، إدلب) لصالح محافظة الالذقيةية والمحافظات (حلب، حماه، حمص، دير الز الالذق

وطرطوس تقتصر  تلك النتيجة إلى كون األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في محافظتي الالذقية
حلب، فظات(كما ورد سابقًا على الكثافة في أعداد الطلبة والمدرسين، بينما كانت األزمات في محا

وجود نسبة و األبنية المدرسية،  تدمير عدد كبير من حماه، حمص، دير الزور، إدلب) تتسع لتشمل
تدمير في اآلليات ومستودعات الكتب التابعة لوزارة التربية، و كبيرة من الطلبة والمدرسين المتسربين، 

، وهو ما أثبتته نلطلبة والمدرسياستشهاد عدد من المدرسين والطلبة، باإلضافة إلى الكثافة في أعداد او 
)، األمر الذي ساعد مديري مدارس التعليم 8)و(4اإلحصائيات التي ورد ذكرها سابقا في الفرضيتين(

(قبل األزمة، وفي الثانوي العام في محافظتي الالذقية وطرطوس على القيام بمهامهم في إدارة األزمات 
قل من نسبة تواجد أزمات في مدارسهم سبة تواجد األمن وجهة نظر مدرسيهم لكون نأثنائها، وبعدها)

  األزمات في باقي المحافظات.
) بين 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( فروق توجد العشرة:  السادسةالفرضية 

 سوريةفي  ومدّرسيه مديري التعليم الثانوي العامأفراد عينتي الدراسة من  تقدير متوسطات درجات
المدارس في إدارة األزمات(قبل وفي أثناء وبعد األزمة)تعزى لمتغير المسمى  حول دور مديري

  الوظيفي:
 أفراد عينتي الدراسة من (مديري التعليم الثانوي العام تقديربين متوسطات درجات للكشف عن الفروق 

تم إجراء  ،حول دور مديري المدارس في إدارة األزمات(قبل وفي أثناء وبعد األزمة)في سورية  ومدّرسيه
 عينتين متوسطي بين لفروق) لt– test)، باستخدام اختبار (α = 0.05داللة ( الفروق عند مستوى

  .)79جدول(ال في مستقلتين، وجاءت النتائج كما هو موضح
 الثانوي العام  التعليم أفراد عينتي الدراسة من مديري درجات تقديربين ) ومستوى داللة الفروق t): المتوسط الحسابي وقيمة اختبار (79جدول (

  )1217(درجة الحرية دمى الوظيفي عنسمتبعًا لمتغير ال ومدّرسيه حول دور مديري المدارس في إدارة األزمات
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 المحاور
العينة وفق متغير 
  المسمى الوظيفي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) (t  
 المحسوبة

قيمة 
  )pاالحتمال(

  مستوى  %)95مجال الثقة(
  أعلى  أدنى  الداللة

 إدارة األزمات قبل حدوثها
 7.78 42.71 245 مديرين

31.864 0.000 12.164 13.760 
  دال

 5.03 29.75 974 مدرسين  0.01عند

حدوثها في أثناءإدارة األزمات 
 19.53 88.12 245 مديرين

38.030 0.000 35.405 39.257 
  دال

 11.84 50.79 974 مدرسين  0.01عند

 حدوثها بعدإدارة األزمات 
 6.92 36.77 245 مديرين

30.989 0.000 10.041 11.399 
  دال

 4.16 26.05 974 مدرسين  0.01عند

 المحاور ككل
 167.6030.64 245 مديرين

44.621 0.000 58.330 63.695 
  دال

 106.5914.91 974 مدرسين  0.01عند

  .2.58تساوي  0.01) ومستوى معنوية 1217( حرية درجة) الجدولية عند tقيمة (
  

" مع مستوى الداللة P، وعند مقارنة القيمة االحتمالية")79(النتائج في الجدول السابق يتضح من    
من قيمتها الجدولية البالغة  أكبر) المحسوبة t)، وقيمة (0.05يتبين أّن قيمتها أقل من () 0.05(
 إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجاتيشير . وهذا )1217حرية ( درجةعند )،2.58(

أفراد عينة الدراسة من المدرسين في  تقدير متوسط درجاتأفراد عينة الدراسة من المديرين و  تقدير
  حول دور مديري المدارس في إدارة األزمات(قبل وفي أثناء وبعد األزمة).الثانوي العام  التعليممدارس 

ذات داللة إحصائية عند  فروق بوجودلفرضية الصفرية وتقبل البديلة القائلة: على ذلك ترفض ا وبناءً  
مديري التعليم الثانوي أفراد عينتي الدراسة من  تقدير متوسطات درجاتبين  )0.05مستوى داللة (

(قبل األزمة، وفي  مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة األزماتحول ومدّرسيه  سوريةالعام في 
  .تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ات القطرفي محافظ، وبعدها)أثنائها

طبيعة عمل المدير وتنقله بين العديد من المدارس، واحتكاكه بالموجهين  ويمكن تفسير تلك النتيجة بأنّ 
وبالمدرسين ذوي الخبرات المتنوعة ؛ جعلته أكثر قدرة على استشعار مواطن الضعف ومواطن الخلل 

أكسبته القدرة على توقع األزمات، واالستعداد لها، ومواجهتها، ومن ثم تجاوزها  في التعليم، وبالتالي
وبالتالي فهو  المدير هو المسؤول األول عن إدارة المدرسة، وعن اتخاذ القرارات فيها بسرعة، كما أنّ 

ت المسؤول األول واألخير عن كل ما في المدرسة من إمكانيات بشرية كالطلبة والمدرسين، وٕامكانيا
مادية كالكتب، والوسائل التعليمية، والبناء المدرسي، واالمتحانات، وتمويل التعليم، وعن اإلمكانيات 
 المعنوية كالتواصل مع المجتمع المحلي من جهة، ومع مديرية ووزارة التربية من جهة أخرى.وهذه

 درجات تقدير نبي إحصائية داللة ذات فروق وجودالتي بينت )2007النتيجة تتفق مع دراسة فرج (
إدارة  لمهارات العام التعليم مدارس مديرات ممارسة مدى والمعلمـات،حـول المديرات من الدراسة مجتمع

  .ينالمدير  الفروق لصالح هذه وكانت الوظيفة إلى ترجع المدرسية األزمات
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) التي بينت وجود فروق بين متوسطات آراء الموجهين 2010تختلف مع دراسة غنام( فيما
 تصاصين والمديرين ومعاوني المديرين والمدرسين بالنسبة لدرجة ممارسة مهام إدارة األزمات تبعاً االخ

  .لصالح الموجهين االختصاصين ولمتغير المسمى الوظيفي 
 ثالثًا ـ خالصة ألهم نتائج الدراسة:

  : اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج 

لتي تواجه التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية المتعلق بأهم األزمات انتائج المحور األول أ ـ 
  ومدّرسيها: مدارس التعليم الثانوي العام في سوريةمديري السورية من وجهة نظر 

  أظهرت النتائج أّن:

هي في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة بالطلبة ) 1
تلتها أزمة ، "إحضار مواد ممنوعة للمدرسة (مجالت.... أفالم) وتداولها فيما بينهم"مة أز على التوالي 

ثم أزمة " تسرب الطلبة من المدرسة  ،"وجود (الحزن_ الخوف_ القلق الدائم..) لدى بعض الطلبة"
ة أزمة" عدم تكيف الطلبة الوافدين مع البيئة المدرسي وجاءت ،نتيجة األوضاع االستثنائية لذويهم

في أزمة " اختالف المفاهيم والرموز الوطنية لدى الطلبة وأخيرًا جاءت  " في المرتبة الرابعة،الجديدة
  المرتبة الخامسة واألخيرة.

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة بالطلبة  أنّ كما تبين 
دد الطلبة داخل الغرفة الصفية الواحدة نتيجة نزوح الطلبة من " زيادة ع أزمة التوالي هي علىالمدّرسين 

ثم أزمة " وجود  ،مناطق أخرى تشهد توترًا أمنيًا، تلتها أزمة " انخفاض المستوى العلمي للطلبة.. "
أزمة" عدم التزام الطلبة باللباس المدرسي  وجاءت (الحزن_ الخوف_ القلق الدائم..) لدى بعض الطلبة.

تزايد حاالت "أزمة  في المرتبة الرابعة، ثم جاءتالمادية السيئة التي خلفتها األزمة "  نتيجة الظروف
في المرتبة قبل  العنف في المدارس نتيجة مشاهدة أعمال العنف التي عاشها الطالب بشكل واقعي"

عاشها  جاءت أزمة" تزايد حاالت العنف في المدارس نتيجة مشاهدة أعمال العنف التيوأخيرًا  األخيرة،
  في المرتبة األخيرة من حيث درجة التحقق المرتفعة.الطالب بشكل واقعي." 

 في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين تواجداً أكثر األزمات المتعلقة بالمدرسين ) 2
التدريبية  تلتها أزمة" ضعف االلتحاق بالدورات ،غياب الحوافز المادية للمدرسين"أزمة "التوالي  هي على

وجاءت " نقص أعداد المدرسين في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا.ثم أزمة"  ،المناسبة لحل األزمات"
في المرتبة  "كثافة أعداد المدرسين في المدرسة الواحدة في المناطق التي تشهد استقرارًا أمنيًا" أزمة
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" خصوصية على حساب التعليم في المدرسةأزمة "اهتمام المدرسين بالساعات ال الرابعة، وأخيرًا جاءت
  في المرتبة الخامسة واألخيرة من حيث درجة التحقق المرتفعة.

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة بالمدرسين  أنّ  كما تبين
اسبة لحل األزمات "، تلتها التوالي أزمة" ضعف االلتحاق بالدورات التدريبية المن هي على المدّرسين

ثم أزمة" زيادة الساعات اإلضافية  ،أزمة" نقص أعداد المدرسين في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا"
إساءة المدرسين للطلبة "  وجاءت أزمة،للمدرسين في المناطق األمنية نتيجة تسرب مدرسين آخرين" 

ن المدرسين على انتشار ظاهرة التكتالت بيأزمة "  جاءت وأخيراً  في المرتبة الرابعة، ."(لفظيَا_ جسميًا).
  في المرتبة الخامسة واألخيرة من حيث درجة التحقق المرتفعة.." ..).أساس (ريف، مدينة

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة باإلدارة المدرسية ) 3
عدم قدرة اإلدارة المدرسة على التصدي للمشكالت االجتماعية (فقر_  "أزمة  هي على التواليالمديرين 

ثم أزمة "عدم إشراك اإلدارة  ،تلتها أزمة "سيادة عالقات إنسانية سيئة ضمن المدرسة" ،بطالة_ عنف)"
ثم أزمة"عدم  ،المدرسية ألولياء األمور في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية"

عدم مواكبة اإلدارة المدرسية للمستجدات التربوية "أزمة ، وجاءت إشراك الطلبة في مجالس المدرسة"
  " في المرتبة الخامسة واألخيرة من حيث درجة التحقق المرتفعة.والتعليمية

جهة في مدارس التعليم الثانوي العام من و  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة باإلدارة المدرسية  أنّ  كما تبين
تلتها أزمة " عدم ، " عدم إشراك الطلبة في مجالس المدرسة"أزمة  هي على التوالينظر المدّرسين 

أزمة "عدم إشراك اإلدارة المدرسية ألولياء  ثمّ  ،مواكبة اإلدارة المدرسية للمستجدات التربوية والتعليمية"
أزمة "عدم إشراك اإلدارة  وجاءت ،عليمية"األمور في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية والت

 في المرتبة الرابعة، المدرسية للمدرسين في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية"
أزمة" عدم قدرة اإلدارة المدرسة على التصدي للمشكالت االجتماعية (فقر_ بطالة_  وأخيرًا جاءت

  ألخيرة من حيث درجة التحقق المرتفعة.في المرتبة الخامسة واعنف)." 

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة بالمناهج ) 4
أزمة" صعوبة مفاهيم بعض المناهج  ، تلتها" كثافة المناهج الدراسية"أزمة هي على التواليوالمدّرسين 

  الدروس الخصوصية بسبب صعوبة المناهج."  الدراسية"، ثم أزمة" انتشار ظاهرة

 في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر المديرين تواجداً أكثر األزمات المتعلقة باالمتحانات ) 5
اعتماد النتائج الخاصة بنجاح الطلبة على التقويم النهائي"، تلتها أزمة" صعوبة "  أزمة هي على التوالي

جاءت أزمة" غياب الطلبة عن  ثمّ المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا"،  إجراء االمتحانات في بعض
  .في المرتبة الثالثة من حيث درجة التحقق المرتفعة االمتحانات بسبب الظروف األمنية"
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في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة باالمتحانات  أنّ  كما تبين 
" تلتها كثرة حاالت الغش في أثناء االمتحانات بسبب التسّيب األمني أزمة " على التوالي هي المدّرسين

"، ثم تأجيل االمتحانات في بعض المدارس خوفًا على حياة الطلبة من العنف الذي يودي بحياتهمأزمة" 
يث درجة جاءت أزمة "غياب الطلبة عن االمتحانات بسبب الظروف األمنية" في المرتبة الثالثة من ح

  التحقق المرتفعة.

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة بالبناء المدرسي ) 6
أزمة" تكرر و أزمة" تزايد عدد الطلبة في الصف الواحد (كثافة الطلبة)."، المديرين والمدرسين هي 

  ."ع المياه عن المدرسة لفترة طويلةانقطا ثم أزمة" ،"اليوم المدرسي في أثناءر الكهربائي انقطاع التيا

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي  )7
" تفضيل األهالي المدارس الخاصة على المدارس العامة"، تلتها أزمة" هي على التوالي أزمة المديرين 

 وأخيراً  ،مدرسة بهدف رصد ريعها من قبل المجتمع المحلي لصالح المدرسة"عدم إقامة المعارض في ال
في  أزمة " إغفال دور المحاضرات التربوية في دراسة بعض المشكالت المستعصية لدى الطلبة"جاءت 

  المرتبة الثالثة من حيث درجة التحقق المرتفعة.

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة  اً تواجدأكثر األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي  أنّ  كما تبين
 ،" تكرر حوادث اإلرهاب (انفجار_ قذيفة_ هجوم مسلح....)"هي على التوالي أزمة نظر المدّرسين 

تلتها أزمة" تفضيل األهالي المدارس الخاصة على المدارس العامة، ثم جاءت أزمة" قلة مشاركة 
  التي تحصل في المجتمع المحلي."  المدرسة في األنشطة والمناسبات االجتماعية

في مدارس التعليم الثانوي العام من وجهة نظر  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة بتمويل التعليم  )8
فر اإلمكانيات المادية في المدرسة (مصروفات_ تجهيزات بناء اهي على التوالي أزمة" عدم تو  المديرين

ثم جاءت أزمة" عدم  ،حكومي نتيجة األزمة الحالية في البلد"تلتها أزمة" ضعف التمويل ال ،تدفئة...)" - 
في المرتبة الثالثة من حيث درجة التحقق  رصد مبالغ مناسبة إلقامة مشروعات تطويرية في المدرسة"

في مدارس التعليم الثانوي العام من  تواجداً أكثر األزمات المتعلقة بتمويل التعليم  كما تبين أنّ  المرتفعة.
هي على التوالي أزمة " سوء توزيع الموارد والمخصصات المالية والمادية  المدّرسين وجهة نظر

جاءت أزمة " عدم  وأخيراً  ،ها أزمة" قلة الموارد المالية المخصصة لصيانة المبنى المدرسي"تتل ،المتاحة"
من حيث درجة في المرتبة الثالثة واألخيرة  رصد مبالغ مناسبة إلقامة مشروعات تطويرية في المدرسة"

  التحقق المرتفعة.

المتعلق بدور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في  نتائج المحور الثانيب ـ 
  .إدارة األزمات على مستوى المحاور ككل من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر المدرسين
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  أظهرت النتائج أّن:

فظات القطر في إدارة األزمات ككل في محاورها دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محا .1
أكثر  أنّ  تبّينّ من وجهة نظرهم كانت متوسطة، كما ) األزمة، وفي أثنائها، وبعدها قبل(ة الثالث

تلتها درجة ممارسة دورهم  ،األزمة في أثناءدورهم  المدارسدرجة ممارسة كانت لممارسة مديري 
  ة ممارسة دورهم في إدارة األزمة بعد حدوثها.ومن ثم درج ،قبل حدوثها في إدارة األزمة

 دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطر في إدارة األزمات ككل في محاورها .2
 أنّ  تبّينكما  ،من وجهة نظر المدرسين كانت منخفضة )األزمة، وفي أثنائها، وبعدها قبل(الثالثة

األزمة، تلتها  في أثناءدارس التعليم الثانوي العام دورهم أكثر درجة ممارسة كانت لممارسة مديري م
ومن ثم درجة ممارسة دورهم في إدارة األزمة  ،قبل حدوثها درجة ممارسة دورهم في إدارة األزمة

  .بعد حدوثها

األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام من  مقترحات إدارة نتائج المحور الثالث المتعلق بأهمت ـ 
  ومدّرسيها. مديري مدارس التعليم الثانوي العام في سورية وجهة نظر

على المرتبة األولى من حيث درجة التحقق المقترحات المتعلقة بأزمات االمتحانات.حصل مجال -1
في  المقترحات المتعلقة بأزمات البناء المدرسي ثم جاءت على التوالي المرتفعة من وجهة نظر المديرين

، تلتها في المرتبة الرابعة لمقترحات المتعلقة بأزمات تمويل التعليم في المرتبة الثالثةاثم  المرتبة الثانية،
المقترحات المتعلقة ، تلتها المقترحات المتعلقة بأزمات الطلبةثم  ،المقترحات المتعلقة بأزمات المدرسين.

مرتبة السادسة وقبل فجاءت في ال المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة المدرسيةأما بأزمات المناهج.
  في المرتبة األخيرة..المقترحات المتعلقة بأزمات المجتمع المحلي. جاءتومن ثّم  األخيرة،

على المرتبة األولى من حيث درجة التحقق  المقترحات المتعلقة بأزمات المدرسين حصل مجال-2
 "بأزمات االمتحانات المقترحات المتعلقة ثم جاءت على التوالي ،من وجهة نظر المدرسين المرتفعة

المقترحات المتعلقة بأزمات الطلبة في ثم  في المرتبة الثانية، المقترحات المتعلقة بأزمات تمويل التعليمو 
 جاءت ثم ،المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة المدرسية، تلتها في المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة

المقترحات المتعلقة بأزمات البناء المدرسي في المرتبة و  المقترحات المتعلقة بأزمات المجتمع المحلي،
  في المرتبة األخيرة. المقترحات المتعلقة بأزمات المناهج وأخيرًا جاءت، الخامسة
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  :الدراسة فرضياتعرض لنتائج ـ 

  :اآلتيةنتائج الفرضيات  الدراسة أظهرت

 عينة أفراد تقدير درجات اتمتوسط بين (0.05) داللة مستوى عن إحصائية داللة ذات فروق وجود-1
 العام الثانوي التعليم تواجه التي األزمات واقع حول سورية في العام الثانوي التعليم مديري من الدراسة

، األعلى الشهادة حملة لمصلحة والتربوي العلمي المؤهل لمتغير تعزى السورية العربية الجمهورية في
إذ وجدت فروق دالة عنده  المحافظة ، ولمتغيراألعلى رةالخب ذوي لمصلحة الخبرة سنوات عدد ولمتغير

بين محافظة دمشق ومحافظتي (طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة دمشق، وبين محافظة حلب 
والمحافظات (دمشق، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة حلب، وبين محافظة حماه ومحافظتي 

ومحافظتي (طرطوس، الالذقية)  حمص (طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة حماه، وبين محافظة
والمحافظات (دمشق، حلب، حماه، حمص،  دير الزور، وبين محافظة حمصلصالح محافظة 

، وبين محافظة إدلب والمحافظات (دمشق، حلب، دير الزورطرطوس، الالذقية) لصالح محافظة 
  حماه، حمص، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة إدلب.

 في العام الثانوي التعليم مديري تقدير درجات متوسطات بين إحصائية لةدال ذات فروق وجود عدم-2
 المجالين باستثناء الجنس لمتغير تعزى العام الثانوي التعليم تواجه التي األزمات واقع حول سورية

  .المديرين لمصلحة افيهم دالة فروق وجود تبين إذ )بالمدرسين متعلقة أزمات بالطلبة، متعلقة أزمات(

 مدرسي تقدير درجات متوسطات بين (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ودوج-3
 الجمهورية في العام الثانوي التعليم تواجه التي األزمات واقع حول سورية في العام الثانوي التعليم
 عدد غير، ولمتاألعلى الشهادة حملة لمصلحة والتربوي العلمي المؤهل لمتغير تعزى السورية العربية
إذ وجدت فروق دالة عنده بين محافظة ، ولمتغير المحافظة األعلى الخبرة ذوي لمصلحة الخبرة، سنوات

دمشق ومحافظتي (طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة دمشق، وبين محافظة حلب والمحافظات 
(دمشق، طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة حلب، وبين محافظة حماه ومحافظتي (طرطوس، 

ومحافظتي (طرطوس، الالذقية) لصالح محافظة  حمصذقية) لصالح محافظة حماه، وبين محافظة الال
والمحافظات (دمشق، حلب، حماه، حمص، طرطوس، الالذقية)  دير الزور، وبين محافظة حمص

، وبين محافظة إدلب والمحافظات (دمشق، حلب، حماه، حمص، طرطوس، دير الزورلصالح محافظة 
  ح محافظة إدلب.الالذقية) لصال

 في العام الثانوي التعليم مدرسي تقدير درجات متوسطاتبين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم-4
  .الجنس لمتغير تعزى العام الثانوي التعليم تواجه التي األزمات لواقع حو سورية



 

 
291 

  الفصــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــادس  نتائج الدراسة الميدانية                                       
  

 مديري تقدير درجات متوسطاتبين  (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-5
 في العام الثانوي التعليم مدارس في األزمات واقع حول ومدّرسيه سورية في العام الثانوي التعليم

  المديرين. ولمصلحة الوظيفي المسمى لمتغير تعزى القطر محافظات

 مديري تقدير درجات متوسطات بين (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-6
 في القطر محافظات في العام الثانوي التعليم مدارس مديري دور حول سورية في لعاما الثانوي التعليم
والتربوي ولمصلحة حملة  العلمي المؤهل لمتغير تعزى) األزمة وفي أثنائها وبعدها قبل( األزمات إدارة

) سنوات فأكثر، ولمتغير 10( الخبرة ذوي لمصلحة الخبرة، سنوات الشهادة األعلى، ولمتغير عدد
المحافظة إذ وجدت فروق داله عنده بين محافظة إدلب والمحافظات (دمشق، حلب، حماه، حمص، 

  دير الزور، طرطوس، الالذقية) لصالح هذه المحافظات، وذلك بداللة المتوسطات الحسابية.
 مدرسي تقدير درجات متوسطات بين (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-7

 في القطر محافظات في العام الثانوي التعليم مدارس مديري دور حول سورية في العام ثانويال التعليم
ولمصلحة حملة  .والتربوي العلمي المؤهل لمتغير تعزى) األزمة وفي أثنائها وبعدها قبل( األزمات إدارة

وق جاءت بين الدراسات العليا فما فوق، ولمتغير المحافظة التي كانت الفروق دالة فيه  وهذه الفر 
محافظة دمشق والمحافظات (حلب، حماه، حمص، دير الزور، إدلب، طرطوس، الالذقية) لصالح 
محافظة دمشق، وبين محافظة حماه ومحافظتي (حلب ودير الزور) لصالح محافظة حماه، وبين 
محافظة حمص ومحافظتي (حلب ودير الزور) لصالح محافظة حمص، وبين محافظة طرطوس 

(حلب، حماه، حمص، دير الزور، إدلب) لصالح محافظة طرطوس، وبين محافظة والمحافظات 
 الالذقية والمحافظات (حلب، حماه، حمص، دير الزور، إدلب) لصالح محافظة الالذقية.

 في العام الثانوي التعليم مدرسي تقدير درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم-8
 قبل (  األزمات إدارة في القطر محافظات في العام الثانوي التعليم سمدار  مديري دور حول سورية

  الخبرة. سنوات عدد لمتغير تعزى) األزمة وفي أثنائها وبعدها

 مديري تقدير درجات متوسطاتبين  (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-9
 في العام الثانوي التعليم مدارس في ألزماتا إدارة حول ومدّرسيه سورية في العام الثانوي التعليم

  .ولمصلحة المديرينالوظيفي  المسمى لمتغير تعزى القطر محافظات
  



 نتانتانتلنتلنتنتانتامناخھغخھلنتنانتانت

 

  

  الفصل السابعالفصل السابع

  مدارسمدارس  أزماتأزمات  �دارة�دارة  المقترحالمقترح  التصورالتصور

  الجمھوريةالجمھورية  فيفي  العامالعام  الثانويالثانوي  التعليمالتعليم

  بعضبعض  ضوءضوء  فيفي  السوريةالسورية  العربيةالعربية

  العالميةالعالمية  التجاربالتجارب
  

  .ومنطلقاته المقترح التصور مرتكزات أوًال:

  .رحمبررات التصور المقت ثانياً 

  .أهداف التصور المقترح ثالثاًـ

  .تطبيق التصور المقترح بناءرابعاًـ 

  .تطبيق التصور المقترح إجراءاتخامساً. 

  سادساً.متطلبات تطبيق التصور المقترح.

  .المقترح التصور تنفيذ أمام المحتملة المعوقات .سابعاً 

  .صورالت تنفيذ أمام المحتملة المعوقات على للتغلب إجراءات ثامناً:

. 
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  السابعالفصل 
 في العام الثانوي التعليم مدارس أزمات إلدارة المقترح التصور

 العالمية التجارب بعض ضوء في السورية العربية الجمهورية

 :ومنطلقاته المقترح التصور مرتكزات أوًال:

 ءةٍ بكفا األزمات إدارة نّ إإذ  المقترح، أو التصور هذا بناء عليها يقوم عدة ومرتكزات أسس هناك

بما  الخطط تصميم لتمكينهم من المدارس لدى مديري واإلبداع االبتكار على القدرة دعم إلى تحتاج وفعاليةٍ 
ت، لألزما والسريعة السليمة المواجهة تتطلبها التي المرونة وبما يحقق ،مدارسهم يتوافق مع إمكانيات

 باإلضافة ،المتاحة اإلمكانات وفق الواقع مةءمال على المقترح التصور يرتكز أن الضروري فمن ولذلك

 في والكفاءة ،المستمر والتطوير التحديث على والقدرة ،الطارئة للظروف لالستجابة المناسبة المرونة إلى

 .مستمر بشكل لمعالجتها الضعف وجوانب ،لدعمها القوة لجوانب السليم مويالتق

طته احتى نستطيع بوس والوقاية بادرةالم جانب يدعم أنْ  له البد  ناجح تصور أيّ  إن وبالتالي ف
 اإلمكان قدر السلبية آثارها وتقليل السريعة السيطرة تحقيق أو ،وقوعها قبل األزمات أنواع من الكثير تجنب

 المدارس، داخل اإليجابي التربوي المناخ وتحقيق ،المدرسي األمان دعم خالل من ذلك ويتم حدوثها، عند
 من متوقع غير هو لما مستعدة تكون أن المدارس وعلى ،الحياة نسيج من جزءاً  األزمات أصبحت ن إإذ 

 مأ بشرية أخطاء عن ناجمة أزمات أم والسيول، كالزالزل طبيعة كوارث عن ناجمة كانتأ سواء أزمات
  .السلوكية واألزمات كالحروب اإلنسان صنع من أزمات

  :على المقترح التصور ويعتمد
 ،التي ورد ذكرها في الفصل الرابع في إدارة أزماتها العالميةو تجارب بعض الدول العربية  -1

إذ تلخصت بتجربة كل من ( الواليات المتحدة األميركية، واليابان، وألمانيا، وجمهورية مصر العربية) و 
  :لتلك التجارب بينت الدراسة النظرية

وهي من  ،ن، وألمانيامن الواليات المتحدة األميركية، واليابا في مدارس كل بروز أزمة العنف - 
 ،في مدارس التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السوريةلدى الطلبة  األكثر تواجداً  األزمات

، وبالتالي استفادت الباحثة من الحلول التي اتبعتها الدول السابقة  والتي أظهرتها نتائج الدراسة الميداينة
  ترح.ضع التصور المقلو الذكر في إدارة أزماتها 

معاناة المدارس اليابانية من أزمة صعوبة وكثافة المناهج الدراسية وهي من األزمات األكثر  - 
والتي أظهرتها تطبيق استبانة واقع أزمات التعليم الثانوي  ،متواجدًا أيضًا في مدارس التعليم الثانوي العا

  العام في الجمهورية العربية السورية.
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 انخفاض وهو مايطابق بروز أزمة ،عليم في المدارس األلمانيةبروز أزمة تدني مخرجات الت - 

والتي أشارت  ،ورية العربية السوريةفي مدارس التعليم الثانوي العام في الجمه للطلبة العلمي المستوى
، وبالتالي استفادت الباحثة من الحلول العالجية التي اتبعتها ألمانيا في واقع األزمات استبانةإليها نتائج 

  المناسبة لألزمة السابقة الذكر. جراءاتاإل وضع
في معاناة التعليم الثانوي العام من أزمة الفصل القائم بينه وبين التعليم الثانوي الفني  -   

 من استفادت الباحثةوبالتالي  ،ممايؤدي إلى تسرب الطلبة من المدارسالواليات المتحدة األميركية 

مدارس أزمة تسرب الطلبة من لمعالجة  لحلول التي اتبعتهاوا األميركية المتحدة الواليات تجربة
والتي  ،نتيجة األوضاع االستثنائية لذويهمام في الجمهورية العربية السورية الع التعليم الثانوي

  أظهرتها نتائج الدراسة الميداينة الناتجة تطبيق استبانة واقع األزمات.
 اعتمادة مصر العربية وهو ما يقابل بروز أزمة بروز أزمة امتحان الثانوية العامة في جمهوري - 

، والتي أشارت إليها نتائج استبانة واقع األزمات النهائي التقويم على الطلبة بنجاح الخاصة النتائج
وبالتالي استفادت الباحثة من  في مدارس التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية،

  التربية في مصر في وضع التصور المقترح.اإلجراءات التي اتبعتها وزارة 
المتعلقة بواقع األزمات وواقع إدارتها في مدارس التعليم الثانوي العام في  نتائج الدراسة الميدانية -2

  الجمهورية العربية السورية، وقد ورد ذكرها بالتفصيل في الفصل السادس من الدراسة. 
 إلى موجهةوالالمتعلقة بإدارة األزمات  جراءاتاإليق استبانة نتائج الدراسة الميدانية الناتجة عن تطب -3

  ومدّرسيه والتي تتخلص في مايأتي:مديري مدارس التعليم الثانوي العام 

على المرتبة األولى من حيث درجة التحقق  المتعلقة بأزمات االمتحانات جراءاتاإلل مجال و حص-1
في  المتعلقة بأزمات البناء المدرسي جراءاتاإل واليثم جاءت على الت المرتفعة من وجهة نظر المديرين

، تلتها في المرتبة الرابعة المقترحات المتعلقة بأزمات تمويل التعليم في المرتبة الثالثةثم  المرتبة الثانية،
المقترحات المتعلقة ، تلتها المقترحات المتعلقة بأزمات الطلبةثم  ،المقترحات المتعلقة بأزمات المدرسين

فجاءت في المرتبة السادسة وقبل  المقترحات المتعلقة بأزمات اإلدارة المدرسيةأما ات المناهج.بأزم
  في المرتبة األخيرة. المقترحات المتعلقة بأزمات المجتمع المحلي جاءتومن ثّم  األخيرة،

على المرتبة األولى من حيث درجة التحقق  المقترحات المتعلقة بأزمات المدرسين ل مجالو حص-2
 المقترحات المتعلقة "بأزمات االمتحانات ثم جاءت على التوالي ،من وجهة نظر المدرسين المرتفعة

المقترحات المتعلقة بأزمات الطلبة في ثم  في المرتبة الثانية، المقترحات المتعلقة بأزمات تمويل التعليمو 
جاءت  ثم ،اإلدارة المدرسية المقترحات المتعلقة بأزمات، تلتها في المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة

المقترحات المتعلقة بأزمات البناء المدرسي في المرتبة و  المقترحات المتعلقة بأزمات المجتمع المحلي،
  في المرتبة األخيرة. المقترحات المتعلقة بأزمات المناهجوأخيرًا جاءت ، الخامسة
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 الذي يرتكز   interdisciplinary approach عليه ويطلق ،التخصصات متعدد البيني المدخل -4

 القائم الجماعي والعمل والتنسيق التعاون تتطلب متنوعة وأدوار ،متعددة أنشطة وجود على أساسي بشكل

 وفق أولوياتها ترتيب مع الجماعة بها تلتزم  مشتركة رؤية إيجاد إلى باإلضافة هذا الفريق،  روح على

 بمدارس األزمات إدارة تطوير إن ولذلك ف ).Seymour & Moore, 2002, 102(الملحة الضرورة

 مواجهة في والقصور الضعف ومعالجة ،االختالالت لمواجهة ملحةً  ضرورةً  يشكل العام الثانوي التعليم

 على الطلبة تشجع يجابيةٍ إ و  آمنةٍ  تربويةٍ  بيئةٍ  توفير في تهامساعد مثَ  ومن ،بالمدارس تقع التي األزمات

 عليها يقوم ضرورية مرتكزات أو أسس خمسة رصد يمكنذكره  سبق ما ضوء وفي ،والمثمر البناء مالتعل 

  :اآلتي ذلك ويشمل بالمدارس األزمات إلدارة المقترح التصور
 تحدد األزمات إلدارة خطة إيجاد الضروري منن: المناسبي والمكان الزمان في مالئمة خطة إيجاد. 1

 في األزمة سيواجهون كيف مقدماً  العاملون يعرف حتى ،موقف كل في المطلوبة المواجهة نوع بوضوح

، األزمات مواجهة فريق أعضاء على وتوزيعها مستمر بشكلٍ  الخطة هذه تطوير ويجب المناسب الوقت
 د هي:أبعا ثالثة على الخطة وترتكز

 االستعداد أو األزمات حدوث منع تحاول التي األنشطة ويتضمن المبكر: أو األولي لتدخلا -

 .لمواجهتها

 السلبية آثارها لتقليل مباشرة األزمة حدوث بعد اتخاذها يجب التي الخطوات ويتضمن الثانوي: لتدخلا -

 .االنتشار من ومنعها

 المواجهة عملية وتحديد ،باألزمة تأثروا الذين األشخاص مساعدة ويشملى: المد طويل التدخل -

  .تكرارها أو األزمات هذه مثل حدوث لتجنب
 في يسهم مما ،واألدوار األهداف تحديد هو بالمدرسة األزمات إدارة طةخ من األساسي فالغرض

 بالتفصيل تبين أنْ  األزمات إلدارة الجيدة الخطة وتستطيع ،األزمات لمواجهة ومنهجية منظمة طريقة إيجاد

 درسة،للم تهديداً  تمثل التي المواقف وٕادارة آمنة، بيئة لخلق جيداً  مواردها تستثمر أنْ  للمدرسة يمكن كيف

 :اآلتي الفعالة الخطة وتشمل

 .تهديًدا تمثل التي المبكر اإلنذار إشارات وتحديد صفو  -

 .تنفيذها وآليات من األزمات الفعالة الوقاية إجراءات صفو  -

 .الطوارئ خطة وفق المباشر للتدخل صفو  -

 تنظيمية وحدة هأنّ  حيث من حيوياً  أمراً  األزمات إلدارة فريق وجود دّ يع :األزمات إلدارة فريق تشكيل. 2

 لديها أساسية أفراد مجموعة من األزمات إدارة فريق ويتشكلت، لألزما العديدة األنواع مع للتعامل مدربة

 مواجهة منسقو  المدرسة، ديرل الفريق: مويشمة، الطارئ المواقف مع التعامل في والمهارات المعرفة

 الخبرة لديهم الذين العاملين وبعض الطبي، ئياألخصاو  االجتماعي، المرشدو  ،الطالبي المرشدو  األزمة،
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 مستوى المدرسة، مستوى :هي تنظيمية مستويات ثالثة وفق الفريق يعمل أن ويمكن المجال، هذا في

  ل:خال من حيوي بدور األزمات إدارة فريق ويقوم .الوزارة ومستوى التربية، مديريات
 .المناسب المواجهة نمط حديدت -

  ت.القرارا وصنع المسؤوليات حديدت -
 .األزمات إدارة خطة وتقييم راجعةم -

  ويمكن اقتراح هيكل لتشكيل فريق ادارة األزمات على النحو التالي:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   
  
  
  

  ) هيكل تشكيل فريق إدارة األزمات13الشكل (
 ومتابعة الفعال التنفيذ لدعم ضرورياً  مراً أ فعالة قيادة وجود دّ يعة: اعليوالف بالكفاءة تتسم قيادة جود. و 3

 األوضاع على الحفاظ على القادرة هي وحدها القيادة ، كما أنّ األزمات مع التعامل تجاه السليم االستعداد

 فإنّ  لذلك ،األزمات إدارة تتطلبه الذي الضروري التوازن وتحقيق ،االنهيار من ومنعها المدرسة في اآلمنة

 لدى الكامنة والقدرات المهارات ظهور تشجع كما، الموجودة للقيادة جيداً  اختباراً  لتمث الضاغطة المواقف

  .القادةاألفراد 
 نظم لوجود ملحة ضرورة هناك تصبح األزمات حدوث عند :والمعلومات لالتصال متطورة نظم جودو . 4 

 لتقديم اإلعالم ائلووس المحلي المجتمع وهيئات اآلباء مع وخارجها المدرسة داخل واتصاالت معلومات

مدير 
 المدرسة

مسؤول 
 ا�من

المسؤول 
 الطبي

المنسق 
 ا ع�مي

منسق 
مواجھة 

 ا�زمة

ا�خصائي 
ا*جتماعي 

 والنفسي

بعض 
المعلمين ذو 
الخبرة في 

 المجال

المرشد 
 الط�بي
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 أي وأساس عصب الفعال االتصال يعدّ  االستقرار إلى المدرسة، لذلك عودة في واإلسراع الضرورية المساعدة

 لضيق نظراً  األداء جهود وتوجيه السلوك على التأثير في أهمية األكثر فهو الجانب ،قيادي أو إداري عمل

 ومعلومات بيانات وجود إلى إدارة األزمات تحتاج أنّ  كمااألزمات،  أثناء وضغطه الموقف وحساسية الوقت

 ومن، السيطرة عن وخروجه الموقف تدهور في تتسبب أن يمكنها التي الشائعات النتشار منعاً  وسليمة سريعة

 .والمصداقية ،والسرعة ،والوضوح ،والصراحة ،باالنفتاح االتصال مع األطراف المعنية يتسم أن يجب ثم

 أعضاء تدريبإلى  نفسها من المدارس تبادر أن الضروري من أصبح لقد :والمناسب الكافي لتدريب. ا5

 التدريب عملية خالل مستمر، فمن بشكل تتزايد التي المختلفة األزمات أنواع لمواجهة فيها العاملين هيئة

  .التي يمكن أن تفرضها األزمة االحتماالت لجميع لالستعداد سيناريو أفضلو  أسوأ وضع يمكن

 :مبررات التصور المقترح يًا:ثان

استدعت وضع تصور مقترح إلدارة أزمات مدارس التعليم الثانوي العام في  مسوغات عدةهناك 
 الجمهورية العربية السورية منها:

 وٕاصالح تطوير يفرض مما ،، وتعددها، وتنوعهاالعام الثانوي التعليم بمدارس األزمات حدوث تزايد -

 .األزمات مع للتعامل والتخطيط االستعداد جوانب

عدم استخدام أسلوب إدارة األزمات على الرغم من الحاجة الملحة الستخدامه في مدارس التعليم  -
 الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية.

وعلى مستوى  اإلدارة المركزية (وزارة التربية)، ضرورة تشكيل فريق إدارة األزمات على مستوى -
 ، والمدارس.مديريات التربيةاإلدارات الفرعية في 

 كبير قدر إلى تحتاج حيث ،األزمات إدارة طبيعة مع مءتتال الالمركزية من درجة لوجود الحاجة تزايد -

 األزمات إدارة وأساليب قائطر  في االبتكار من المدارس مديري تمكين أجل من السلطات تفويض من

 .المدارس تواجه التي

جميع بمثابة دليل لتطبيق أسلوب إدارة األزمات تستند إليه التصور المقترح  لسعي ألن يكونا -
  الجهات المسؤولة عن العملية التربوية والتعليمية في مدارس الجمهورية العربية السورية.

  أهداف التصور المقترح: ثالثًا.
المساعدة في تشكيل فريق إدارة األزمات داخل المدرسة، وتحديد مسؤولياته قبل حدوث األزمة،  .1

 ا.أثناء مواجهتها، وبعد حدوثه وفي

 .األسوأ الوضع سيناريو , األفضل الوضع سيناريوالمساعدة في تعرف   .2

 نشر ثقافة إدارة األزمات لدى القائمين على العملية التربوية والتعليمية. .3

 تطبيق التصور المقترح. تعّرف متطلبات .4



 

 298 

  الفصـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــابع   المقترح التصور               
  

رة األزمات داخل مدارس تعّرف إجراءت تطبيق التصور المقترح التي تساعد في تفعيل إدا .5
 التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية.

 تعّرف المعوقات المحتملة أمام تطبيق إجراءت التصور المقترح. .6

تعّرف المقترحات الالزمة للتغلب على المعوقات المحتملة أمام تطبيق إجراءت التصور  .7
  المقترح.

  :المقترح التصور بناء ـرابعاً 
 التي األزمات إدارة في أساسية منهجية مراحل أو مستويات ثالثة وجود على المقترح تصورال يعتمد

 احتواء أو األزمات حدوث من والوقاية الجيد االستعداد أجل من وذلك ثانوي العام،ال التعليم مدارس تواجه

 وأخيراً  ،ي المدرسةالطبيعي ف العمل عودة سيرو  النشاط استعادة ومن ثم ،األزمات هذه وقعت إذا الخسائر

  ة:الثالث المراحل لهذه توضيح يلي وفيما أخرى. مرة األخطاء تتكرر ال حتى التعلم من األزمات السابقة
 :إجراءات الوقاية والتحصين مرحلة •

 من وقوعها قبل منها الوقاية أو األزمات مع للتعامل األمثل االستعداد تحقق أن المدارس تستطيع

 :اآلتية العناصر أهمها من لعل عناصر عدة على تحتوي التي ئالطوار  خطط تصميم خالل

 ة.بالمدرس واإلدارية الفنية الجوانبب فيما يتعلق الضعف نقاط حديدت -

 .أزمات إلى وتتحول تتفاقم أن قبل ومعالجتها المشكالت صدر  -

 .للطالب والسليمة الكافية والمعلومات البيانات عدادإ -

 ة.واإلثرائي والعالجية الوقائية الجوانب في الطالبي اإلرشاد برامج فعيلت -

 ي.المدن الدفاع وسائل استخدام كيفية على المدّرسينو  الطلبة دريبت -

 .األزمات معالجة فية والمهارة الخبر  يذو  األعضاء من األزمات إدارة فريق ختيارا -

 .أدوارهمب القيام على األفراد وتدريب المناسبة اإلجراءات وتحديد المتاحة اإلمكانات قديرت -

 اتخاذ وكيفية السيناريوهات هذه على والتدريب ،الممكنة االحتماالت لجميع السيناريوهات عدادإ -

  .سريع بشكل السليمة القرارات
 المدارس في حدثت التي أو ،الماضي في بالمدرسة حدثت التي األزمات عن ملفات عدادإ -

 .إدارتها في فوالضع القوة وجوانب معها التعامل تمّ  كيف وتوضيح ،األخرى

 .وخارجها المدرسة داخل االتصال فعالية من لتأكدا -

 ويعتمد ،األول الدفاع خط المدرسة مستوى على األزمات إدارة فريق يمثل :األزمات إدارة فريق ناءب -

 العاملين وهيئة األمور وأولياء والطلبة المدرسين لدى معروفاً  بكونه ويتميز، المدرسة موارد على

 ويمكن ،األزمات إدارة لفرق الثالثة المستويات تعاون تتطلب خطيرة أزمات هناك نولك ،بالمدرسة

 مع محددة بأدوار منها كل يختص صغيرة فرق عدة إلى المدرسة في األزمات إدارة فريق ينقسم أن
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ومن الضروري التدريب على األدوار حتى يتمكن عمليات،  مركز وجود خالل من التنسيق دعم
  ك أساليب حديثة للتدريب منها:، وهنابكفاءٍة عاليةْ م بدوره كل عضو من القيا

 .لها االستعداد وتقييم محتملة أزمة لسيناريو العملية الممارسة من نوع وهو ة:المحاكا تدريب -

 مرات عدة بها والقيام األعضاء على المختلفة األدوار توزيع يتم حيث: األدوار تمثيل أسلوب -

 .الجيد االستعداد لتحقيق

 المشاركين قدرات الستثارة و"ل ماذا تحليل" عليه يطلقأن  يمكن ما أو الذهني العصف وبسلأ -

  :اآلتي النحو على األزمات إدارة فريق أدوار توزيع ويمكن، لناقدا والتحليل
 توزيع أدوار فريق إدارة األزمات) 80الجدول(

  دوره  العضو

 أو الفريق رئيس .1

 سةالمدر  مدير

 وتحقيق ،الفريق يحتاجها التي والبيانات المعلومات وتوفير الفريق أعضاء أداء على اإلشراف
 .بالتعاون تتسم إيجابية بيئة توفير خالل من والمساندة الدعم

 الفريق منسق .2

 جوانب ودعم ،المهمة األطراف وجميع الفريق بين التنسيق عملية جوانب جميع على اإلشراف
 ومؤسسات العاملين وهيئة األعضاء جميع تليفونات بأرقام بقائمة واالحتفاظ ،المفتوح االتصال

 .المحلي المجتمع

 اإلعالمي المنسق .3
 وسائل مع للتعامل البيانات وٕاعداد ،االستفسارات جميع على للرد واالتصال الوصل حلقة هو

  .اإلعالم

 األمن مسؤول .4
 وسائل لىع التدريب خطة وٕاعداد ،بالمدرسة األمان لتحقيق الضرورية األمن إجراءات تحديد

 .المدني الدفاع وٕادارة الشرطة قسم مع الوصل حلقة وهو ،المدني الدفاع
 اإلرشاد مسؤول .5

 النفسي
 واالجتماعي

 ،الطالبي اإلرشاد برامج وتفعيل ،األزمات أنواع بعض من المبكرة الوقاية جوانب وتنفيذ تحديد
 .األزمات حدوث عن الناجمة السلبية النفسية اآلثار عالج خطة وتصميم وتحديد

 الطبي المسؤول .6
 إجراءات على األفراد بتدريب ويقوم ،الصحية بالنواحي المرتبطة اإلجراءات وتنفيذ تحديد

 .الصحية الرعاية ومراكز المشفى مع االتصال حلقة وهو ،األولية اإلسعافات
  

 وهيئة المديرون يتبناها أن يجب جديدة ومسؤوليات اً أدوار  هناك أن  )80( الجدول من يتضح

 الضروري من أيضاً  وأصبح، بالمدارس المتنوعة األزمات حدوث فرضه ما وهذا ،بالمدرسة العاملين

 من الوقاية أو المدرسية األزمات من كثيرة أنواع تجنب أجل من واالجتماعي النفسي باإلرشاد االهتمام

 التي ومسؤولياته المحدد رهدو  له المدرسة في األزمات إدارة فريق في عضو كل نّ إ القول يمكنو ، حدوثها

 أن  وضرورة ،الفريق أعضاء بين االنسجام وجود في هذه المرحلة  الضروري ومن ،بها القيام يستطيع

  .المدرسة هيئة وأعضاء الطلبة مع والتآلف واالحترام بالثقة أعضاؤه يتسم
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 :لألزمات الفعلية المواجهة مرحلة •

 ؛األزمات حدوث عن الناجمة السلبية اآلثار سلةسل إيقاف هو المرحلة هذه في األساسي الهدف
 ويتم االستعداد، مرحلة على كبير بشكل تعتمد ذلك كفاءة أنّ  والشكّ ، ممكنٍ  حدٍ  أدنىإلى  الخسائر لتقليل

 يمكنها التي المحلي المجتمع مؤسسات مع والتنسيق الخطط وتنفيذ الجهود جميع تعبئة المواجهة هذه في

 الموقف استيعاب الضروري ومني، المدن والدفاع الشرطة إدارة أو المشفى مثل ،والمساندة الدعم تقديم

 القرارات اتخاذ خالل من  سريع بشكل احتوائها ثم ،األزمة أبعاد وٕادراك ،مالبساته لفهم وسليم سريع بشكل

 :المرحلة هذه في الضروري فمن ولذلك ،الناجمة عنهاالخسائر  لتقليل المناسبة

 .وخارجها المدرسة داخل األزمة عن الشائعات انتشار تجنبو  الصحيحة وماتالمعل من التحقق -

 من الوقاية أجل من إليه للجوء المناسب والمكان ،عمله يجب ما نحو العاملين وهيئة الطلبة توجيه -

 .طبيعية األزمة كانت حال في األضرار

 .األزمات وقوع أثناء اإلمكان قدر الطبيعي العمل سير على المحافظة -

 إعداد أجل من هإلى أنّ  اإلشارة من والبدّ  ،ةالمدرسيّ  األزمات لمواجهة المقترح السيناريو طبيقت -

 :باآلتي االهتمام الضروري من جيد سيناريو

 .لمعالجتها والقصور الضعف وجوانب ودعمها القوة جوانب لتحديد الراهن الوضع وصف -

 .زمةباأل والمتأثرة المؤثرة واألطراف الفاعلة القوى حديدت -

 ة.المستقبلي المسارات أو البدائل تحديد -

 .بينها والمقارنة البدائل فرز -

 .المناسب البديل ختبارا -

 ونوع تطورها، ومدى األزمة، نوع تقييم يتطلب بكفاءة األزمة لمواجهة الجيد السيناريو إعداد أنّ  كما

  على النحو اآلتي: المطلوبة المواجهة
  تقييم األزمة )81الجدول (

 :هي هل زمةاأل  نوع .1

 للتيار المفاجئ االنقطاع أو الممتلكات تخريب أو الشغب مثل ،بشربة أخطاء عن ناتجة أزمة

  .الكهربائي
 .الزالزل أو السيول مثل طبيعية كوارث عن ناتجة أزمةأم 

 :هي هل األزمة خطورة درجة. 2

  ة.الخطور  ليلةق -
  رة.الخطو  توسطةم -
 .مرتفعة خطورة اتذ -

 :قبل من لهامث حدث هل. 3

  نعم. -
  ال. –

 :المطلوبة المواجهة مستوى. 4

  مديرية التربية. مستوى على -      
  .المدرسة مستوىعلى  - 
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  مستوى وزارة التربية -                                  
  .الثالثة المستويات تعاون حتاجت -        

 .لها المدرسة استعداد درجة. 5

 .عالية -

  .توسطةم -
  ضعيفة. -

 :توقعها مدى. 6

  ة.متوقع كانت -
 غير متوقعة. -

  
  األسوأ الوضع سيناريوو  األفضل الوضع سيناريو) 82الجدول (

  األفضل الوضع سيناريو  األسوأ الوضع سيناريو

 تخطيطاً  قلهاأو  سوءاً  األحداث أكثر وقوع السيناريو هذا يتضمن

 إلى األزمة ههذ تؤدي كما ممكن، وقت أأسو  في وتتم وٕاعدادًا،

 وتفشل سريع، بشكل عنها الناتجة األزمات من سلسلة وقوع

 الخطة قدرة عدم مع ،رالتحذي إشارات رصد في المدرسة

 تدهور إيقاف أو األزمة أحداث مسايرة على الموضوعة

 .األوضاع

 متوقعة غير فجائية أزمة هابأنّ  السيناريو هذا وفق األزمة وتتسم

 ثم ومن ،عالية خطورة بدرجة وتتسم قبل، من مثلها يحدث لم أو

ومديرية  الوزارة تشمل والتي األخرى المستويات تعاون تتطلب
  .لها الدعم وتقديم المدرسة مساعدة أجل التربية من

 عليه، المدرسة تكون التي األفضل الوضع الحالة هذه تمثل

 األزمة، مواجهة في ومسؤوليته دوره فرد كل يعرف حيث
 التحذير، وجمع إشارات لرصد أساليب وجود باإلضافة إلى

باإلضافة إلى  والمحتملة السابقة األزمات عن المعلومات
 استعداد درجة أنّ  أي األزمة، لمواجهة كافية موارد وجود

  ت.الوق هذا في عالية تكون المدرسة
 أو ،متوقعة كانت أزمة هابأن  السيناريو هذا وفق األزمة وتتسم

 بدرجة تتسم وبأنها ،بالمدرسة حدثت سابقة ألزمات مشابهة

 المستوى على مواجهة تتطلب ثم ومن منخفضة خطورة

  .المدرسي
  

 األزمة هذه كانت إذا ما معرفة الجيد المدرسة ومدير األزمات إدارة فريق يستطيع السابق التقييم وفقو 

  .األسوأ الوضع سيناريو أم األفضل الوضع سيناريو سياق في تندرج
 جميع حصر أجل من منتظمة دورية اجتماعات المدرسة مدير يعقد أن جبي سبق ما ضوء وفي

االحتماالت،  هذه جميع بمواجهة الكفيلة وتحديد اإلجراءات ،والمحتملة عن األزمة الممكنة االحتماالت
 السريعة المواجهة مرحلة :هما ،ن أساسيتان أثناء وقوع األزمةيهناك مرحلت من اإلشارة إلى أنّ  وهنا البد 

 تتضمن والتي األزمة بعد ما مواجهة ومرحلة أخرى، أزمات حدوث في والتسبب التطور من األزمة لمنع

 سياق في ذلك إيضاح ويمكن األزمة، عن الناجمة السلبية اآلثار إلزالة القيام بإجراءات طويلة المدى

  :اآلتيب األزمة مواجهة مرحلة
 .األزمة ىعل للتغلب والمادية البشرية الموارد جميع تعبئة -

 .المناسبة االقتراحات الستكشاف األزمة إدارة فريق مع فوري اجتماع عقد -

  .بها االتصال يمكن التي المعنية األطراف تحديد -
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 ة.بالمدرس اآلمن المكان إلى العاملين وهيئة والمدّرسين الطلبة توجيه -

 .واإلرشاد التوجيه عملية في المدرسية اإلذاعة من االستفادة -

 :األزمة دبع ما رحلةم •

 المواجهة جوانب وتقييم ومراجعة ،المستقرة الطبيعية األوضاع إلى العودة المرحلة هذه وتتضمن

 أجل من االستفسارات على للرد بيان إعداد ويتم ،األزمات إدارة فريق يجتمع المرحلة هذه وفي تمت، التي

 االستفادة يتمكما ت بالمدرسة، زمة التي حدثاآلالشائعات عن  انتشار لمنع الصحيحة المعلومات توضيح

 وهيئة الطلبة لدى السلبية النفسية اآلثار لمعالجة من المرشدين النفسيين واالجتماعيين  المرحلة هذه في

 المرحلة لهذه األساسي الهدف نّ إوبالنظر إلى ما سبق يمكن القول ، األزمات حدوث عن الناتجة العاملين

 المبادرة زمام امتالك على والقدرة السيطرة إلى الفعل ورد المواجهة وضع من المدرسةب نتقالاال سرعة هو

  .الطبيعي للوضع السريعة والعودة
  

  :اآلتي الشكل في ويتمثل المقترح للتصور توضيحي شكل وضع يمكن السابقة المراحل عرض وبعد
  لتصور المقترحلمراحل ا توضيحي عرض                         

  
  يحي لمراحل التصور المقترح) عرض توض14الشكل (

 إجراءات تطبيق التصور المقترح:: خامساً 

 ،السورية العربية الجمهورية في المدرسية األزمات إلدارة والميداني النظري الواقع أظهره ما على بناء
 فمنوب، المرغ والوضع الفعلي الواقع بين ما أو ن،يكو  أن ينبغي وما كائن هو ما بين الفجوة سد أجل ومن

  والتي يمكن ذكرها ضمن المجاالت اآلتية: ،اآلتية اإلجراءات بتطبيق والعناية االهتمام الضروري
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  :الطلبة أزمات بإدارة متعلقة إجراءات المجال األول: 

 تكوين إلى تهدف التي التربية لعملية والوسيلة والغاية والتربوية التعليمية العملية محور الطلبة عد يُ 

 ولذلك ،مبتكرة فعالة بطريقة وأزماته مجتمعه مشكالت حل  في والمساهم، مجتمعه مع المتفاعل الطالب

 الدراسة بينت والتي منها، يعانون التي األزمات معالجة على نعمل أن يجب األهداف تلك تحقيق أجل من

  تمثلت في: وقد العام الثانوي التعليم بمدارس حدوثاً  األكثر أنها
 تقترح الدراسة، و بينهم فيما وتداولهاة (مجالت، أفالم ...) درسللم ممنوعة مواد إحضار أزمة �

 لعالجها ما يأتي:

 ت.والندوا المحاضرات خالل من الطلبة توعية على التركيز -

 .المجتمع على والصحية واالجتماعية النفسية وآثارها الممارسات لتلك الشرعي بالحكم التذكير -

  ة.بالمدرس اليومي اإلشراف تفعيل -
 .المواد تلك لمثل السيئة السلبية واآلثار وتوعيتهم بخطرها الطلبة إلرشاد النفسي بالمرشد االستعانة -

 األزمة تلك لتجاوز تقترح الدراسةو  ،الطلبة بعض لدى الدائم) القلق _الخوف _(الحزن أزمة وجود �

 :اآلتي

وذلك  األزمات، في طلبةلل والتربوي النفسي الدعم تعزيز حول للمدرسين عمل ورشة إقامة .1
 على وتداعياتها الراهنة األزمة ظروف من تضرراً  األكثر الفئة دونُيع الذين الطلبة مع للتواصل

إقامتها إلى  مكان من انتقلت التي للعائالت بالنسبة خاصةً  النفسي، واستقرارهم العلمي تحصيلهم
 تربيةً  تربيتهم ادةوٕاع ،منها يعانون التي النفسية األضرار تخفيف على والعمل ،أماكن إقامة جديدة

  ع.والمجتم ألهلاو  المدرسة مع بالتعاون صحيحةً  نفسيةً 
 قياملل ينواالجتماعي ينالنفسي المرشدين بتكليف اإليواء مدارس في للقاطنين األزمة آثار تخفيف .2

 في مركزي فريق تشكيل خالل من ).... موسيقية فنية، (رياضية، متنوعة أنشطة وتنظيم ،مبدوره

 والنفسية العقلية الصحة خدمات تعزيز بهدف كاليونيسيف؛ العالمية المنظمات مع عاونبالت الوزارة

 ة.سوري في

وتفعيل ، األزمات في للطلبة النفسي الدعم تعزيز في والثقافية اإلعالمية المؤسسات دور تفعيل .3
  ف.والتطر  العنف ونبذ والتآخي والتسامح المحبة قيم نشر في الدينية المؤسسات دور

 أوضاع عن معلومات جمع في األحمر الهالل ومنظمة المحلية والجهات اليونيسيف مع ونالتعا .4

والمفيدة للجهات  والشباب، بالمراهقة المعنية والتقارير الوطنية الدراسات إلعداد سورية؛ في الطلبة
 للمدرسين النفسي الدعم مجال في والورشات الدورات من العديد ولتنفيذ من جهة، المسؤولة

 أخرى. التربية من جهةٍ  وزارة في العاملة واألطر االجتماعيين مرشدينوال
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النفسية التي ظهرت عند  االضطرابات للمدرسين واإلداريين حول ودورات وندوات فعاليات قامةإ .5
  النفسي لهم. وكيفية تقديم الدعم الطلبة أثناء األزمة،

 بالمراجع واالجتماعيين النفسيين نالمرشدي لتزويد الكتروني وملف عديدة إرشادية نشرات تعميم .6

  .المهمة
 مكونات يعد أحد الذي األولي النفسي اإلسعاف على تطبيق المدرسة في الالزمة الكوادر تدريب .7

 حدوث صدمات عنيفة عند الطلبة. االستجابة المهمة أثناء

 ورش طريق عن األهالي تدريب يجب حيث أبنائهم خالل األزمات، مع بدورهم األهل وعيةت .8

 :اآلتي على العمل

  .األزمة أمام ينهار فرد أي أزر وشد بعضها مع األسرة تماسك -
 األلعاب، صنع في العائلة (اشتراك الخارجية األزمات عن األسرة لعزل مختلفة بأنشطة االستغراق -

  ...الخ الغناء في االشتراك
 النوافذ عن بعيداً  كوثالم التدفئة، الخافتة، اإلضاءة مثل األزمة واقع تخفف مساعدة عوامل تهيئة -

  .أولية إسعافات حقيبة رتوفّ  الخارجية، والجدران واألبواب
 .الخطر أماكن عن بعيداً  المنازل في مكان آمن تهيئة -

 :اآلتية اآلليات عبر يتحقق وهذا ،للصدمة تعرضوا الذين للطلبة النفسي اإلرشاد تقديم .9

 .خل المدرسةدا األهالي مع اللقاءات الدوريةو  المنزلية، الزيارات  - أ

 على اإلسعافات واألمهات األمور أولياء وتدريب، المدارس في والمربيات المربين دريبت  - ب

 روع الطالب. تهدئة وأهمها األزمات، وقت الطالب مع التعامل آليات أو للصدمة، األولية

 تحويلهم خالل من ومساعدتهم عنيفة، صادمة لمواقف تعرضوا الذين الطلبة متابعة  - ت

   .مهني علمي بشكل الصدمة من عالجهم لمتابعة النفسية صحةال لمؤسسات
األزمة وذلك  نتيجة إلصابة تعرضوا الذين واألشخاص النفسي للطلبة والدعم المساعدة تقديم .10

 من خالل:

 .معها والتعايش اإلصابة لتقبل للمصابين النفسي التأهيل  - أ

 .أبنائهم مع الجيد تعامللل المصابين ذوي تأهيل  - ب

 .اليومية ومهامهم احتياجاتهم أداء على تساعدهم التي المساعدة بالوسائل ينالمصاب تزويد  - ت

 الظروف تهيئة عن طريق جسدية إعاقة لهم حدثت الذين المصابين دمج في المساعدة  - ث
 .والمدرسة األسرة في المناسبة لهم
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 صدمةلل النفسي التفريغ ائقطر  استعمال كيفية على المؤسسات في والمتطوعين المرشدين تدريب .11

التي  العمرية المرحلة وطبيعة ،الطالب لشخصية المناسب والحوار ،والرسم ،السيكودراما طريق عن
 .واالنفعالي العقلي ومستواه ،يمرها

 :اآلتيةوسنتناول بالتفصيل هنا طرائق التفريغ النفسي 

 صادم قفمو  بتمثيل مجموعة تقوم فمن خالل تلك المرحلة :السيكودراما طريق عن النفسي فريغالت  - أ

 عبر شاهده حدث أو ،مزعج حلم عن أن يقوم أحدهم بالتحدث أو ،المجموعة أفراد أحد له تعرض

 يواجه السيكودراما وخالل خرين،اآل طريق عن إليه قلنُ  أو الواقع في له تعرض مباشر أو التلفاز

 ثم منو  يةٍ بتلقائ التصرف على يساعده مما الحدث، في الدور لعب خالل من وقلقة مخاوفه الطالب

 ما لمناقشة دائرية يعقد المرشدون النفسيون جلسات بأن ينصح الدور لعب نهاية وفي االستبصار،

 ذكية. نفسية معاجلة ذاته حد في هذاو ، للحدث معالجته وآلية ،به الطالب شعر

 في انتباههم يجذب ما شيء تأمل الطلبة من يطلب المرشد النفسي حيث :الرسم طريق عن فريغت  - ب

 المرشد يقوم أن على ،الرسم خالل من مشاعرهم عن التعبير ثم، الموسيقى سماع مع انالمك

 التفريغ آليات من ذلك دّ فيع ،عنها والحديث رسوماتهم تقديم على الرسم انتهاء في الطالب بمساعدة

 ما حدث رسم من الطلبة يطلب المرشد النفسي أن يستطيع أيضاً  الطلبة، مع الجيد النفسي

 الطلبة مجموعة تقسيم أسرتهم، كما يمكن أيضاً  أفراد أحد له تعرض أو ،الحرب أثناء هل تعرضوا

، جماعي بشكل ما حدثاً  يرسمون ) طالب 8/10من ( فيها مجموعة كل صغيرة مجموعات إلى
في  بعضهم مع ونوتواصل اآلخر ألفكار منهم كل ستمعيو  ،لديهم التعاون روح تنمية شأنه من فهذا

 .الرسم خالل من منه والخروج أللما التعبير عن 

لتالفيها  تقترح الدراسةأزمة تسرب الطلبة من المدرسة نتيجة األوضاع االستثنائية لذويهم، و  �
 اآلتي:

 طريق عن الدراسة بأهمية العامة التوعية خالل من التسرب لظاهرة الوقائية الحلول إتباع ضرورة .1

 .األولياء جالسمو  التربوي اإلعالم على يزوالترك دورها وتفعيل، المختلفة اإلعالم وسائل

 كل في التسرب نسب وتحديد العام، لهذا المدرسي للتسرب السنوية اإلحصائيات بإجراء قرارٍ  إصدار .2

 .األخرى محافظة من تختلف التسرب نسبة أن العلم مع محافظة

 وتقوم والمدرسين، وبعض المدرسة مدير تضم مدرسية متابعة لجان بتشكيل التربية ضرورة قيام وزارة .3

  على بعدها لتعمل خاصة؛ قوائم ضمن وحديثاً  قديماً  المتسربين الطلبة أعداد إلحصاء شهرياً  باالجتماع
 .المدرسة ضمن حلها ومحاولة وأسبابها التسرب حاالت دراسة تتم أن بعد المتسربين الطلبة عودة

 .التسرب فيها دياتز  التي الجغرافية والمناطق المهشمة المناطق على التركيز .4



 

 306 

  الفصـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــابع   المقترح التصور               
  

 الطلبة ألهالي ميدانية بزيارات تقوم الحي ومختار المدرسة مدير من مؤلفة الحي في لجنة تشكيل .5

  .المدرسة إلى أوالدهم عودة بضرورة إلقناعهم المتسربين

 أسباب لمناقشة الدراسي العام في مرتين يجتمع الذي األمور بأولياء خاص مجلس وجود ضرورة .6

 .والمجتمع األسرة على المدارس من التسرب ظاهرة خطورة وٕابراز جته،، وطرق معالالتسرب

 األميين الستيعاب سنة) 17- 13بين ( أعمارها تتراوح التي العمرية الفئات تضم خاصة شعب فتح .7

 .منه المرجوة األهداف لتحقيق مكثف منهاج ووضع مستويات، أربعة ضمن الدراسة عن والمنقطعين

مديرية  مع بالتعاون األحداث تشغيل لمنع الحرفية والورشات التجارية، حالالم على تجول تشكيل لجنة .8
 .الحرفية الجمعيات واتحاد والعمل، االجتماعية الشؤون ومديرية ة،التربي

 .مدارس عدة في دراسياً  للمقصرين داعمة شعب فتح ضرورة .9

 مشكلة دّ يع المدرسة تركوا نالذي الطلبة بين التسول نَ وأ والمتشردين، السيما المتسولين رعاية ضرورة .10

، بأسرته المتسول إلحاق إعادة بهدف المجتمع؛ في الجهود جميع تضافر إلى حلها يحتاج متشعبة
 والتعهد، ولده يمارسه الذي التسول تكرار بعدم تعهده بعد األمر لولي المباشر المادي الدعم وتأمين

 .العلمي تحصيله بمتابعة

 بين المساواة بأهمية العام الرأي وتوعية القضية، هذه تناقش التي والندوات المؤتمرات عقد ضرورة .11

 المرئية اإلعالم وسائل في األمية محو برامج أهمية وتعزيز التعليم، حق في الذكور واإلناث

  والمسموعة.

 قريب مهني تعليم توفير- مع التسرب ظاهرة من للحد مؤثراً  وقائياً  إجراءً  دّ يع المدارس في العقاب منع .12

 التعلم. صعوبات ذي للطالب عالجي تمكيني تعليم وتوفير السكن، من

  ة.المدرس مستوى على والتنفيذ للمتابعة آليات ووضع، الثانوي التعليم مرحلة لتشمل التعليم مد إلزامية .13
 مستوى على أساسياً  دوراً  المدني المجتمع ومؤسسات الوزارةتأخذ  ة:األسري الوقائية اإلجراءات إتباع .14

 ،ألبنائهم التعليم بأهمية فهمتعرّ  لألسرة توعية برامج تنظيم خالل من التسرب ظاهرة من للحد ةاألسر 
 األسر وٕاقناع، الدراسية النفقات لتغطية مادياً  ، ومساعدتهمأبنائهم على التسرب بمخاطر الوعي ونشر

 ل.المنز  في دراسةلل المناسبين والمكان الوقت توفير خالل من ألبنائهم األسري الجو تهيئة بضرورة

 التي المشاكل على والوقوف، أبنائهم تطور لمتابعة والمدرسة األسرة بين والتواصل االتصال تفعيل .15

  .حلها في والمساعدة، وخارجها، المدرسة داخل يواجهونها
 إلى معظمهم ارتدّ  الذين المتسربين تأهيل إلعادة وطنية عمل خطة ضعبو  :العالجية اإلجراءات إتباع .16

 ومكافآت تسهيالت وتقديم، المحافظات جميع في المهني التعليم مراكز انتشار توسيع خالل من األمية

  .العمل سوق حاجات لتواكب المهني التعليم برامج وتنويع، بها الملتحقين للطلبة تشجيعية
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 من لعديدا إقامة في التسرب ظاهرة من الحد في األميركية المتحدة الواليات تجربة من االستفادة يمكن كما

 :منها البرامج

تعتمد هذه البرامج على توفير فرص عمل للطالب في مؤسسات العمل  برامج التعليم التعاوني:  - أ
واإلنتاج خالل سنوات الدراسة، وُتشرف إدارة المدارس الثانوية على إدارة وتنظيم هذا التعليم 

سوق العمل في تخطيطه كجزء من برامج التعليم الفني، ويتم التعاون بين المدرسة ومؤسسات 
 وتنفيذه، ويشرف المدرسون على الطلبة في مواقع العمل بصفة دورية وتقويمهم

التلمذة الصناعية الجديدة للشباب: ُتعد األحدث بين األنماط التعليمية النظامية التي تربط   - ب
ل مّما فهي توفر خبرة تعلم موجهة لطالب المرحلة الثانوية بصورٍة أفض ،التعليم بسوق العمل

تنتجه برامج التلمذة الصناعية التقليدية، والجمعيات الحرفية والمهنية التي يلتحق بها الشباب 
الكبار خريجو الثانوية، وهذه البرامج الجديدة توفر الفرص الستكمال الدراسة في مرحلة ما بعد 

  :اآلتيوأهم ما يميز هذا النوع من البرامج ، الثانوية
  لعمل.مشاركة فاعلة ألصحاب ا -
  تكامل التعليم الثانوي العام والثانوي الفني. -
  االرتباط الهيكلي بين مؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات ما بعد الثانوي.  -
 حصول الخريج على شهادة معترف بها في األداء المهني. -

 دماتخ تقديم أو، للبيع وسلع بضائع بإنتاج الطلبة فيها يقومة: المدرسي اإلنتاجية المشاريع برامج  - ت

 ة.العملي وتطبيقاتها الدراسية مناهجهم خاللن م للمجتمع

 :اآلتي األزمة تلك لتجاوز تقترح الدراسةو  الجديدة، المدرسية البيئة مع الوافدين الطلبة تكيف عدمأزمة  �

 خاصةً  رعاية الفئة هذه رعاية في أولياء أمور الطلبة بمساعدةو  يجابي،إ بدور النفسي المرشد قيام .1

  .الطلبة هؤالء رو أم أولياء مع ومستمرة، بالتنسيق مدروسة لميةع خطة وفق
  ته:عند معاملته لطلب اآلتيةالتأكيد على مراعاة المدرس للنقاط  .2
  .المدرسية الطالب باألعمال إجهاد عدم -
  ز.مستف بشكل الطلبة بين المقارنة أو السلبية المنافسة إثارة عدم -
  ا.م أمر تحقيق في لطالبا يفشل عندما مستمر بشكل اللوم توجيه عدم -
 مجانية. مسائية أو صباحية دروس التقوية، مجموعات مثل الخاصة البرامج بعض تنفيذ -

  .المدرسة إليه ويحبب رغبة الطالب في الدراسة يشجع الذي المدرسي الجو تهيئة -
تقترح و  جندي)  _وطنية وحدة  _استشهاد _ (َعَلم الطلبة لدى الوطنية والرموز المفاهيم اختالف أزمة �

 :اآلتيلعالجها  الدراسة
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 المدرسة في االجتماعيالمرشد و  النفسي، المرشد مع والتعاون بالتوجيهات، االلتزام ضرورة .1

 .الطلبة تعترض أن يمكن التي اإلشكاالت تلك لتجاوز

 والتفاهم التعايش بضرورة الطلبة المدارس، وتوعية في واالجتماعي النفسي اإلرشاد تفعيل ضرورة .2

 .اآلخرين مع السليم

 المرشد خالل من وذلك الطلبة، اتيسلوك عن بيانات قاعدة المدرسية اإلدارة ضرورة توفير .3

 .الحاجة وقت القاعدة هذه لمثل للرجوع المدرسين مع بالتعاون المدرسة في التربوي

 وجهونوالم التربية مدير بها يقوم التي التفقدية الجوالت خالل من المدارس على والمراقبة اإلشراف .4

  .فيها التعليمية العملية واستقرار المدارس جاهزية على وواقعي ميداني بشكل لالطالع المشرفون
 توتراً  تشهد أخرى مناطق من الطلبة نزوح نتيجة الواحدة الصفية الغرفة داخل الطلبة عدد زيادة أزمة �

 :اآلتيإلدارتها  تقترح الدراسةو ، أمنياً 

  .المدارس بعض في النصفي الدراسي الدوام طبيقت .1
 ة.صفي كغرف الستخدامها اإلدارية الغرف بعض عن االستغناء .2

 ة.الكبير  الباحات ذات المدارس بعض في جديدة صفية غرف بناء .3

  :للطلبة العلمي المستوى انخفاض أزمة �

 الطلبة نزوح عن الناتج وانخفاض المستوى العلمي، الدراسي التحصيل تدني لعالج بالنسبة أما

تقترح ف، قراهم أو مدنهم في األمنية األوضاع سوء بسبب أو، االشتباكات مناطق في وجودهم نتيجة
  :اآلتيلتالفيها  الدراسة

ألنها تزود المتعلم بالمعارف والمهارات األساسية الالزمة لمتابعة  األساسي التعليم بمرحلة االهتمام .1
 .دريبية متخصصةالمقصرين دراسيًا لدورات ت التعليم الثانوي، لذلك البد من إخضاع

 الدراسي التحصيل مستوى رفع في أثر من لها لما واألنشطة المدرسية والوسائل األساليب في التنويع .2

 لدى الطلبة.

 معًا. والمدرسة األسرة الدور بهذا ويقوم للطالب، آلخر حين من للدراسة الشخصي الدافع روح بث .3

وتفعيلها ، ون مبنيًا على التطبيق العملي للمادةبحيث يك، توجيه الطالب إلى التعلم الموجه نحو الحياة .4
 عمليًا.

  العمل على توجيه التعليم نحو تنمية القدرات العقلية العليا كالتحليل والتركيب وحل المشكالت. .5
 سعلى المدرّ  فيجب آلخر، شخص من تختلف إذ إن قدرات الطلبة الطلبة، بين الفردية الفروق مراعاة .6

 هذه مراعاة ألن التفكيرية؛ الناحية من سواء حد على يجعلهم أالو ، بينهم ديةالفر  الفروق هذه يراعي أن

 ي.الدراس الفشل في الوقوع الطلبة من الكثير يجنب الفروق
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 مخرجات تدني أزمة لمعالجة اتبعتها التي والحلول ألمانيا تجربة من في هذا اإلطار االستفادة يمكن كما .7

 لديهم ممن الشباب يستطيع وفيها. الكامل اليوم نظامب مدرسة فآال عشرة إنشاء تضمنت والتي ،التعليم

 مسائية، فصول أيضاَ  وهناك، خاصة استشارات يتلقوا أن اجتماعية أو ية)كاديم(أ تعليمية مشكالت

 اإلذاعة، مشروعات في المشاركة الطلبة ويستطيع ة،المدرس شؤون في وفعال نشط دور ولآلباء

 .دراسي فصل كل في فقط التحريرية االختبارات إجراء من بدالً  المناقشاتو  والحوارات الفيديو، وعروض

تقترح و ة: األزم خلفتها التي السيئة المادية الظروف نتيجة المدرسي باللباس الطلبة التزام عدم أزمة �
 :اآلتي األزمة تلك لتالفي الدراسة

 ال الذين للطلبة بالنسبة المدرسي للباسبا للتساهل التربية وزارة قبل من المعمم الكتاب تفعيل ضرورة     
 .المطلوب المدرسي باللباس بااللتزام المادية ظروفهم تسمح

 واقعي بشكل الطالب عاشها التي العنف أعمال مشاهدة نتيجة المدارس في العنف حاالت تزايدأزمة  �

 :اآلتي األزمة تلك لعالج تقترح الدراسةو 

  :خالل من الطلبة وذلك لدى العنف سلوك من للحد الوقائي الجانب تطوير على العمل  - أ
 .المدرسة في اإلعالمي والجانب ةالمدرسيّ  اإلذاعة توظيف -

  ة.االجتماعي المهارات تنميةو ، والطلبة المدرسين لدى عنفيغير ال والتواصل االتصال مهارات تنمية -
 مرحلة لكل النمائية الخصائص حول المدرسية واإلدارات المدرسين مع واللقاءات الندوات من عدد تنفيذ -

 مع التعامل وكيفية المراهقة مرحلة وخصوصاً  عليها، المترتبة واالجتماعية النفسية والمشكالت ،عمرية

 .العنف سلوك اصةوخ، المشكالت هذه

 باعتبار عمرية مرحلة لكل المناسبة االجتماعية التنشئة أساليب في األمور ألولياء الندوات من عدد تنفيذ -

 .نشأتهم منذ الطلبة لدى العنف سلوك تأسيس في األساسي المصدر يه األسرة أنّ 

 واالجتماعية، والنفسية الصحية الرعاية في الطالب حقوق حول األمور ألولياء الندوات من عدد تنفيذ -

 .واالجتماعي النفسي باألمن الشعور في وحقه، الرأي عن والتعبير والمشاركة اللعب في وحقه

 أهدافها ضمن من والتي عليها واإلشراف ،الوافدين للطلبة وخاصة الصيفية، يماتالمخ من العديد تنفيذ -

 خفض في تسهم التي الشعبية والفنون والتمثيل والرسم الحركية األنشطة طريق عن االنفعالي التفريغ

  ن.اإلنسا حقوق بمفاهيم صلة ذات متنوعة أنشطة إلى العدوانية، باإلضافة
 االجتماعي النفسي والدعم اإلنسان، حقوق مجال في تعمل التي لحكوميةا غير المؤسسات مع التنسيق -

  ل.المجا هذا في الطلبة لمساعدة
 البديلة والوسائل الطلبة، تجاه والعنف العقاب استخدام على المترتبة باآلثار الخاصة النشرات توزيع -

  .والعنف للعقاب
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غير  التواصل منحى خالل من الطلبة عم التعامل كيفية في الجدد للمدرسين قصيرة بدورات القيام -
 العنفي.

 :خالل من العالجي المنهج إتباع على العمل  - ب

 في العنف يتبنون والذين العدوانيين للطلبة العالجية البرامج من للعديد النفسيين المرشدين تنفيذ ضرورة -

 مشكالتهم. حل

 واألزمات بالصدمات المتأثرين طلبةلل النفسيين المرشدين قبل من النفسية والمساندة الدعم تقديم ضرورة -

 اإلرشادية البرامج خالل من وذلك، عنيفاً  سلوكاً  وتولد، عدائية مشاعر األحيان من كثير في تترك التي

 النفسي باألمن والشعور الذات مفهوم وتقوية، االنفعالي التفريغ جلسات على األساس في تقوم التي

  ي.واالجتماع
 برامج اعتمدت والتي، طالبها لدى العنف أزمة مواجهة في ألمانيا تجربة وهنا البد من اإلشارة إلى 

 صياغة تجري إذ بأكمله، البرنامج محور الصف دّ عيو  أولفويس، دان النرويجي للبروفيسور عنفعدم ال

 ومناقشتها ،القواعد هذه اقتراح صف كل والمدرسون في الطلبة ويتولى ،الصف هذا في عنفعدم ال قواعد

 أن الضروري ومن بها، االلتزام مدى لبحث دورية لقاءات وعقد تطبيقها، مراقبة ثم وصياغتها، وتبريرها

 الطلبة دور يقتصر وأالّ  عليهم المدرس، يمليها أن ال القواعد، هذه وضع في مرحلة كل في الطلبة يشارك

 القواعد صياغة كونوت ولصفهم، لهمًا خاص ملًكا حينئذ ستصبح القواعد هذه عليها؛ ألن  التصويت على

 ،نضرب وال ،نبصق ال نحن ل:مث المحظورات وتحديد اآلخرين، اضطهاد في نشارك ال نحن  :نمط على
 ًا.بعض بعضنا نهين وال ،نركل وال

 العملية في فعاالً  شريًكا الطالب عدّ  العنف على القضاء عوامل أهم من أنّ   على البرامج تلك وتؤكد

 دستور وضع في وٕاشراكه مستقل، ككائن ومعاملته معه، المسؤولية وتقاسم رغباته، ومراعاة التعليمية،

 حالة في إيقاعها الالزم والعقوبات تجنبها، الواجب والمحظورات اتباعها، المطلوب القيم يتضمن أخالقي

 واالهتمام االعتراف على سيحصل إذ العنف، إلى للجوء حاجة هناك تكون ال وبالتالي الدستور، هذا خرق

 هذه على التدريسية الهيئة داخل إجماع وجود ضرورة نتبيّ  كما، سلمية بطرق كرامته واحترام الجماعة، من

 التصرف  مدح على والتركيز اآلخرون، يبنيه ما المدرسين أحد يهدم ال بحيث اتباعها، الالزم والقواعد القيم

 إدارة في كفاءتهم لرفع للمدرسين زمةالال الدورات وتوفير السلبي، التصرف ارتكاب عدم وعلى بل اإليجابي،

 الباب يبقى حتى األخالق، بسوء طالب وصم وعدم ،المناسبة العقوبات وتحديد األهداف، وصياغة الحوار،

 تضعه الذي الغذائي النظام مثل هأن  البرنامج هذا في الكبرى المشكلة أنّ  غير سلوكه، لتغيير اً مفتوح أمامه

 برنامج تنفيذ عن المدارس توقفت إذا وكذلك عليه، كان لما جسدك عاد عنه فتتوق إذا بدنك، سالمة لتحقق

 .قبل من عليه كانوا مما أكبر بشهية وربما ضحاياهم، اللتهام سيعودون للعنف الجياع فإن عنف،عدم ال
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 اإلدارة من كل دور تفعيل خالل من العنف ألزمة التصدي في اليابان تجربة من االستفادة يمكن كما

 وذلك وعالجية، وقائية حلول إيجاد أجل من االجتماعي والباحث التدريسية، الهيئة وأعضاء درسية،الم

 :التالي النحو على

 في المدرسة إدارةودور  قيمة تتضح بة:الطل عند العنف ألزمة التصدي في المدرسية اإلدارة دور  - أ

  :طريق عن واحتوائها األزمة لهذه التصدي
 .دراسي موسم كل بداية عند المدرسية والنظم لقراراتوا بالضوابط الطلبة تعريف -

 والقوانين بالنظم دراية على يكونوا حتى والعقاب الثواب لوائح على ينوالمدرس األمور أولياء إطالع -

 مةالمنظ. 

 ل.التعام في الحديثة التربية أساليب تباعاو  الطلبة بين المساواة مبدأ تطبيق -

 ة.تام بحرية للحديث الفرصة الطلبة وٕاعطاء الديمقراطي المناخ توفير -

 .والراسبين ،دراسياً  والمتعثرين السن، كبار للطلبة خاصين ورعاية دعم تقديم -

 .الفردية فروقهم حسب الفصول على الطلبة توزيع في الدقة مراعاة -

 .الصالح المواطن لخلق الناشئة تعهد أهمها من والتي مهنتهم، بأهداف المدرسين توعية -

 .والمدرسين أمورهم وأولياء ومحاضرات للطلبة ندوات تنظيم -

 .مستمرة بصفة المدرسة داخل أبنائهم سلوكيات على الوقوفعلى  األمور أولياء حث -

 عن الطلبة اتيسلوك تتبع في المهني بدوره االجتماعي المرشد ليقوم المتاحة اإلمكانيات كل توفير -

 ًا.مهني منتجا يكون حتى تخصصه عن بعيدة إدارية بأعمال تكليفه وعدم كثب،

 التأديبية القرارات اتخاذ في والحزم المدرسة، داخل الجسدي العنف حاالت في الطلبة مع التساهل عدم -

 األمر تطلب إذا المدرسية والقوانين للنظم المخالفين أو، العدوانيين الطلبة حق في للفعل المناسبة

 .ذلك

 .الطلبة لدى الزائدة الطاقات تفريغ على عمللل المدرسة داخل التخصصات كل بين التعاون تشجيع -

 تخفيف على تعمل التي والرحالت واألنشطة البرامج وتكثيف المدرسي، النشاط بفترة الهتماما -

 .الطلبة لدى السلبية اآلثار وتلطيف المشاعر،

 توالدورا والندوات االجتماعات عقد تكثيف خالل من األمور ألولياء التربوي الوعي وتطوير نميةت -
 ة.الحديث التربية طرق لمعرفة األبناء أساسًا بتربية المهتمة التثقيفية

 ومصلحة خير فيه لما المناسب لتهيئة الجو الطلبة وأولياء آباء جمعية أنشطة في الفعالة المشاركة -

 ة.الطلب

، اً قرب األكثر الجهاز التعليمي الطاقم دّ يع :العنف مواجهة أزمة في التدريسية الهيئة أعضاء دور  -  ب
 المدرس أنّ  على التربويون ويتفق وتكوينه، تنشئته في والمساهم األسرة، بعد احتكاكًا بالطالب واألكثر
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 يتجزأ ال جزء وأنه أهمها، يكن لم إن وشخصياتهم الطلبة سلوك في المؤثرة الرئيسة العوامل أحد هو

 إنجاح مسؤولية عاتقه ىوعل جديدة، تعليمية مواقف تحقيق يمكن ال وبدونه المدرسية، البيئة من

 تقويم في المدرس دور أهمية تكمن هنا ومن أهدافها. وتحقيق بالمدرسة والتعليمية التربوية العملية

 على والعمل مسبباتها رصد طريق عن وذلك، كالعنف الطالب على تظهر التي السلبية السلوكات

 :خالل من األزمة تلك مواجهة يف يتجلى المدرس دور نإف ذلك ،تأثيرها من التخفيف أو منها الحد

 .الدراسي العام مطلع عند والعقاب الثواب حيث من الداخلي بالنظام الطلبة تعريف -

 .تطبيقه على الناس أحرص يكونوا حتى للمجموعة الداخلي القانون صياغة في الطلبة إشراك -

 دراسيا وقينللمتف مشجعة الفصل داخل شرف لوحة بإحداث الدراسي التحصيل على الطلبة تشجيع -

 يعم حتى للمنتظمين رمزية جوائز وتخصيص باستمرار، تجديدها ضرورة مع للمتخاذلين، ومحفزة

 .التنافس

 أسئلتهم على والرد زائد، باهتمام لهم واالستماع بحرية، والنقاش للحديث الكاملة الفرصة الطلبة إعطاء -

 .المفتوح األفقي للنقاش قابلةو  ومقنعة الئقة بطريقة

 .لذلك مهنيا معد فهو بالطالب، الخاصة األمور كل في الضرورة عند المرشد النفسي مع نالتعاو  -

 :اآلتيةإذ يجب عليه القيام بالمهام  :بةالطل عند العنف ألزمة التصدي في المرشد النفسي دور  - ث

 معرفة على والحرص معهم، التعامل يمكن حتى المتكرر العدواني السلوك أصحاب الطلبة حصر -

 .سلوكال أسباب

 الطلبة لتعريف ومحاضرات ندوات عقد طريق عن وتفعيلها الظاهرة هذه من للحد وقائية برامج إعداد -

 .معه التعامل وكيفية ومظاهره وأشكاله العنف مفهوم

 .لديه يجابيةإلا بالجوانب وتوعيته بنفسه الطالب ثقة تعزيز -

 وحسن ،المواقف في التدخل سرعة طريق عن العدواني السلوك من للحد المدرسة إدارة مع التعاون -

 ف.العن من لمزيد العنف يؤدي ال التصرف؛ حتى

 وتوجيهها وتفجيرها طاقاتهم لتفريغ التربوية الجمعيات وأنشطة، االجتماعية األعمال في الطلبة إشراك -

 .منها واالستفادة

 في لإلسهام وي؛الترب الحقل في فاعلين كوسطاء ومجلس المدرسين، أولياء األمور مجالس دور تفعيل -

 .الظاهرة هذه من الحد

 .دراسياً  والمتعثرين والراسبين السن كبار الطلبة لفئة ةالموجهّ  البرامج إعداد -

 .اآلخر الرأي وتقبل والتفاهم الحوار طريق عن خالفاتهم حل على الطلبة تدريب -

 .نفسه السلوك تكرر إذا إال حالة ملف فتح في التسرع عدم ويفضل بالعدواني، الطالب وصف تجنب -

 ة.المدرسي األنشطة أهمية عن األمور أولياء لتوعية دورية دورات عقد -
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 .الطلبة بين العنف نشر في اإلعالم وسائل بعض تأخذه الذي الكبير بالدور األمور أولياء توعية -

 .المدرسة داخل مستمرة بصفة ابنه متابعة على األمر ولي حث -

 قد التي األزمات مع الطلبة تعامل تسهل أن شأنها من التي اإلجراءات بعض تقترح الدراسة كما

 :اآلتيتتضمن و ، مدارسهم على تطرأ

 المحتملة، األزمات لظروف مصطنعة ظروف ضمن للطلبة عملية تدريبات بالمدرسة تعقد أن يجب -

 يقلفر  األمر هذا يوكل وأن المدني، الدفاع ومديرية التربية وزارة مع بالتعاون اإلخالء تمرين كإجراء

  .األزمات
 يشكل قد اإلسعاف تأخر ألن ؛ةاألولي اإلسعافات على المدربين الطلبة من مجموعة فراتو ت أن يجب -

 وتدريبهم المدرسة في األزمات بفريق للمشاركة الطلبة من مجموعة اختيار جبو ي وهذا أخرى، أزمات

 .ةالمنطق في المدني والدفاع الصحة مديرية في المختصة الجهات مع بالتعاون

 في الطلبة دور موضوع إدراج خالل من وذلك األزمات، مع للتعامل الوعي الطلبة لدى فرايتو  أن البدّ  -

 المرحلة وحتى األساسي التعليم مرحلة من ابتداءً  الدراسية المناهج في المدرسية األزمات مع التعامل

 عن الوعي لبث خاصة نةلج إلى التوعية موضوع يوكل أن المجال هذا في تقترح الدراسةو  ،الثانوية

 ة.المدرسي اإلذاعة طريق

  ين:المدرس أزمات بإدارة متعلقة إجراءات :المجال الثاني 

  التعليم أهداف تحقيق على القادر فهو التعليمية، التربوية العملية مدخالت أهم من سالمدرّ  ُيعد 

 تنظيم طريق عن الطلبة عند اتوالمهار  القدرات تنمية على يعمل الذي وهو ،ملموسٍ  واقعٍ  إلى وترجمتها

 في التربية أهداف وتحديد ،تفكيرهم وطرائق الطلبة حاجات ومعرفة ،وٕادارتها ،وضبطها التعليمية العملية

 والمحافظة عنه، والدفاع، الوطن بحب تتسم صالحة تربية الطلبة تربية طريق عن وتقدمه المجتمع تطوير

   (Chandler)شاندلر هو التربية علماء من عالم يشير كذل ضوء وعلىي، اإلنسان الوطني التراث على
 ويمدها األخرى، للمهن يمهد الذي األساس المصدر ُتعد  ألنها األم؛ المهنة هي التدريس مهنة نّ أ إلى

 إعداده وكيفية س،بالمدرّ  االهتمام يجب وأخالقيًا؛ لذلك وفنياً  علميًا واجتماعياً  المؤهلة البشرية بالعناصر

 التي األزمات معالجة خالل من ماديًا ومعنوياً  دعمه على والعمل مدارسنا، في الحالية األزمات لمواجهة

  منها والتي تم تحديدها في الدراسة الحالية بـ:  يعاني
 في يتمثل البشرية الموارد لحفز متكامل نظام وضع تقترح الدراسةو  ة:المادي الحوافز أزمة نقص. 1

 الصادقة والرغبة والوالء التعاون يسودها مؤسسة تربويةإيجاد  بغرض المدرسة في العاملين األفراد ترغيب

 المدرسين بين الغياب نسبة انخفاض إلى تؤديفهي ، كبيرة أهمية للحوافز أن كما األهداف. تحقيق في

  :الحوافز من أنواع عدة وضع تقترح الدراسةو ، س???واءحد على واإلداريين
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، العمل طبيعة مع الحوافز هذه تتناسب أن على المادية والمكافآت بالرات كزيادة ة:المادي الحوافز -
  .المناسب الوقت في تعطى وأن، المبذول الجهد ومقدار

 على واالطمئنان العمل، في االستقرار إلى الفرد حاجة تشبع التي الحوافز وهي ة:المعنوي الحوافز -

 والتعليم التدريب فرص وٕاتاحة السنوية، روالتقاري الترقية،ة، و األوسمكر، و الش كتب ومنها المستقبل،

 .والتقدير والثناء يحالمدوتقديم  المستمر،

 :اآلتيلعالجها  تقترح الدراسةو : األزمات إلدارة المناسبة التدريبية بالدورات االلتحاق ضعف أزمة. 2

 من عالٍ  قدر على الفريق ليصبح الالزمة الدورات عقد ثم، مدرسة كل في األزمات إدارة فريق تشكيل -

 .األزمات إلدارة الجاهزية

 إدارة فريق إلى التدريب يوكل أن ويجب، مصطنعة ظروف ضمن للعاملين عملية تدريبات إقامة -

 .المدرسة في األزمات

 الطارئة األزمات مع التعامل في التعليمية الخبرة يكتسبوا حتى الجدد للمدرسين تدريبية دورات إقامة -

  ا.مدارسن على
، األكاديمية معارفهم تجديد خاللها من المدّرسون يستطيع لكي تدريبية دورات التربية مديريات إقامة -

 بما مستمرة مهنية م تنميةتنمية مهاراتهم ومعارفه خالل من التكنولوجية ومهاراتهم التربوية، وقدراتهم

 والتحديات اتاألزم يواجه أن التربوي لنظامنا ما يتيحوبوفعالية،  بكفاءة بدورهم القيام من يمكنهم

  نعيشه. الذي العصر تطورات يواكب وأن والعالمية، المحلية
 ما األزمة تلك إلدارة تقترح الدراسة :أمنياً  توتراً  تشهد التي المناطق في المدرسين داعدأ نقص أزمة. 3

  :يلي
 .التدريسية الكوادر في النقص من للحد اإلدارية الوظائف بعض دمج -

 .الوزارة تحددها شروط وفق الوكالء سينالمدر  من عدد وتثبيت تأهيل -

  ء.وكال مأ اختصاصيين كانواأ سواء االشتباكات ناطقم في العاملين المدرسين تعويضات زيادة -
 أمكن، ما المدرسين ورغبات الوزارة مصلحة يحقق بما المحافظة داخل المدرسين تنقالت تيسير -

 أو المالك، خارج من بساعات اصاختص أي في نقص أي عن االستعاضة إمكانية باإلضافة إلى

 .الوكالة بنظام

 في نقص فيها يوجد التي المناطق وخاصةً  سنوية، بعقود المدرسين من العديد مع التعاقد على العمل -

  .المدرسين عدد
تقترح و ًا: أمني استقراراً  تشهد التي المناطق في الواحدة المدرسة في المدرسين داعدأ أزمة كثافة. 4

 :اآلتيها إلدارت الدراسة

 .الطلبة على اليومي اإلشراف في المشاركة -



 

 315 

  الفصـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــابع   المقترح التصور               
  

 .الغائب المعلم بعمل والقيام االحتياط حصص شغل -

  :اآلتيلتالفيها   تقترح الدراسةو جسديًا):  -(لفظيًا  للطلبة المدرسين إساءة أزمة. 5

 حلو  البدني، العقاب بدائلو  ي،الصف الضبط استراتيجيات حول للمدرسين تدريبية دورات إقامة -

  ل.االتصا مهاراتو  النمو، لمراحل النمائية الخصائصو  المشكالت،
 بين للتقريب واالنضباطية السلوكية القضايا مناقشة فيها يتم والمدرسين الطلبة بين لقاءات إقامة -

 .المدرسي االنضباط وتعليمات وواجباتهم، بحقوقهم الطلبة وتعريف ،النظر وجهات

 التفكيرو  التسامح،ل، و االتصات، و المشكال حل مثل حياتية، مهارات على الطلبة لتدريب برامج إعداد -

 .التوتر ضد التحصينت، و الذا ضبطء، و الزمال ضغط مع التعاملة، و الصداقو  العقالني،

والمقدرة على تفهم فئة  والفاعلية، الكفاءة لديهم تصبح بحيث واإلداريين، المدرسين بإعداد االهتمام -
 إلى المدرسية والبيئة الدراسي الصف تعاملون معها بما يؤدي إلى تحويلالشباب المراهقين الذين ي

 .العنف يولد الذي للكبت المسببة المنفرة البيئة من بدالً  واإلبداع العطاء على تشجع منةآ مريحة بيئة

 ضمنو  المدرسة، وداخل الصف، داخل المتابعة طريق عن العدواني للطالب النفسية بالناحية االهتمام -

 قد خاطئة عادات أو ،نفسية اضطرابات أو ،مشكالت من منه يعاني ما ومعرفة والمجتمع، رةاألس

 مفاهيمه وتصحيح ،أزماته من التخلص على ومساعدته الطبيعي، السليم التصرف وبين بينه تحول

 أشكال من شكل أي إيقاع من بدالً  واإلرشاد بالنصح له المناسبة البدائل وٕايجاد ،الخاطئة وعاداته

 .عليه العنف

 المؤدية والدوافع ،وأسبابها ،انتشارها ودرجة ،حجمها لمعرفة الظاهرة لهذه إحصائية دراسات عمل -

 .األكاديمية المؤسسات في معالجتها وأساليب لتناميها،

 :المدرسية اإلدارة بأزمات متعلقة إجراءات المجال الثالث: 

 لرفع المناسب الجو لتهيئة مثمر وتعاون بناءة جهود من المدرسة مدير يبذله ما هي المدرسية اإلدارة

 إلى التعليمية العملية ودفع ة،سليمً  تربيةً  الطلبة تربية من نهميمكّ  بما نشاطهم وتوجيه المدرسين كفاءة

 جميع مع المدرسة مدير بها يقوم التي المنسقة الجهود تلك أنها أي المدرسة، أهداف لتحقيق األمام

 ما مع يتماشى تحقيقاً  المدرسة داخل التربوية األهداف تحقيق بغية وغيرهم؛ اريينوٕاد مدرسين من العاملين

  .سليم أساس وعلى صحيحة تربية أبنائها تربية من األمة إليه تهدف
زمات التي تعاني منها االدارة المدرسية في الوقت وبناًء على ذلك يجب العمل على عالج األ

 :باآلتيية الحاضر والتي تمثلت في الدراسة الحال

تقترح و  عنف _بطالة _فقر: االجتماعية للمشكالت التصدي على ةيالمدرس اإلدارة قدرة عدم أزمة. 1
  :اآلتي لعالجها الدراسة

 .المحلية للمجتمعات الثقافية الخصائص على التعرف -
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حّل  يف للمدرسة مسانداً  دوراً أخذوا ي أن يمكن والذين وخبراء وجهاء من التأثير مراكز على التعرف -
 .مشكالتها

 مع بالتنسيق المشكالت هذه مع والتعامل ي،المحل المجتمع تواجه التي المشكالت على التعرف -

 .المجتمع هذا مؤسسات

 .المدرسة مجتمع تفيد أن يمكن التي والمراكز المؤسسات حصر  -

 .يوم الصحة) – المرور يوم - النظافة وم(ي المحلية البيئة خدمه إلى تهدف عامه مشاريع بعمل القيام -

 ة).الطلب أوائل جوائز تقديم–  (المسابقات المدرسية األنشطة بعض في للمساهمة األمور أولياء دعوه  -

  - اإلنسان (حقوق مثل متعددة مجاالت في والعالجية والتوعوية الوقائية البرامج من العديد تنفيذ -
 ة).الصادم بالخبرات نالمتأثري الطلبة عن الكشف-الخطر وقت األبناء مع التعامل ةكيفي

 ي.المدرس الدوام بعد للطلبة تقدم التي العالجية البرامج خالل من التحصيل ضعاف الطلبة مساعده -

 :اآلتي األزمة تلك لعالج تقترح الدراسةالمدرسةو  ضمن سيئة إنسانية عالقات سيادة أزمة. 2

 ي:يل ما طريق عن والمدرسين المدير بين الطيبة العالقات توطيد -

رام فردية كل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية، وتقدير هذه الفردية وٕافساح المجال أمامها احت -
 إلبداء الرأي والتجديد.

 م.ومقترحاته آرائهم واحترام المدرسين جميع تقدير  -

 ًا.عن لومه ونقده نقدًا هدام االبتعاد مع المدرس من يصدر الذي الجيد العمل تشجيع -

 نهم.بي الفردية بالفروق اإليمان مع ينالمدرس معنويات من الرفع -

 بعضهم. عند الضعف نقاط وتصحيح المدرسين، لدى القوة جوانب من االستفادة -

 ن.المدرسي أخطاء تتبع عن ابتعاد المدير -

 ة.والمساوا بالعدل المدرسين معاملة -

 .المدرسين ألعمال العادل التقويم -

 ة.المدرسي واللجان المجالس في المدرسين إشراك -

 ي.الدراس الجدول توزيع عند المدرسين ظروف عاةمرا -

 ا.يستحقه لمن الشكر وخطابات والتقدير الثناءتقديم  -

ًال مشاركة المدرسين في تحديد السياسة العامة للمدرسة ووضع البرامج، باإلضافة إلى تنفيذها، فض -
 المنهج الدراسي. في اتخاذ القرارات التربوية السيما تلك المتعلقة باختيار وتطويرعن مشاركتهم 

أزمة عدم إشراك اإلدارة المدرسية ألولياء األمور في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية . 3
  :اآلتيلتفعيل ذلك الدور  تقترح الدراسةو  ،التربوية والتعليمية
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بيبة، والدعوة المستمرة لآلباء للمشاركة في األنشطة يسلسلة من األنشطة الترح تقديم المدرسة -
من خاللها من خبراتهم المتعددة، ووظائفهم التي يمارسونها،  اإلفادةاالجتماعية المختلفة التي يمكن 

  مثل المناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية المختلفة.
التنمية المستمرة للعالقة بين المدرس وأولياء األمور من خالل اتباع نظام اتصال يعتمد على  -

 قدرة المدرس وخبرته في معالجة المشكالت الطالبية السلوكية. توجيه رسائل متعددة تبرز

ز على وذلك بأن تركّ  ،العالقة بين المدرسة وأولياء األمور بالفاعلية المستمرة ضرورة أن تتميز -
يجابي ألداء الطلبة، وأال يتم استدعاء أولياء األمور فقط عندما تصادف الطالب اإلإظهار الجانب 

 مشكلة سلوكية معينة.

 االهتمام بعالج المتأخرين دراسيًا بمشاركة أولياء األمور. -

 تكريم أولياء األمور المتواصلين والبارزين والمتعاونين مع المدارس في المناسبات المختلفة. -

لإلسهام في توثيق الصلة بين البيت والمدرسة، حيث إن مجالس  أولياء األمورتفعيل دور مجالس  -
 من أهم اآلليات المناسبة لربط البيت بالمدرسة. عدّ تاآلباء واألمهات في الواقع 

 التربوية بالعملية المتعلقة القرارات اتخاذ عميلة في للمدرسين المدرسية اإلدارة إشراك أزمة عدم. 4

  :اآلتي لعالجها تقترح الدراسةو  ،والتعليمية

 اإلدارة اعتراف يعني لقرارا صنع في المدرسين إشراك نإالقرارات: إذ  اتخاذ في عملية المدرسين إشراك

 إلى ويدفعهم ،المعنوية روحهم رفع في يسهم مما ،المسؤولية تحمل على وقدرتهم المدرسين بقيمة المدرسية

  .األهداف هذه تحقيق سبيل في ممكن جهد أقصى بذل
 الطلبة مجلس دور تفعيل لعالجها تقترح الدراسةة: و المدرس مجالس في الطلبة إشراك عدم أزمة. 5

  :اآلتيوالمتضمن  العام الثانوي التعليم لمدارس الداخلي النظام ضمن عليه لمنصوصا

 ي.الراق للتعامل منهجاً  بوصفه والتفاهم الحوار أهمية على التأكيد -

 .المتوازنة شخصيتهم وبناء الطلبة لدى القيادية المهارات تنمية -

 .لها المناسبة لولالح وضع في وٕاشراكه ومقترحاته مشكالته طرح على الطالب تعويد -

  للبوح للطالب المجال بفتح المدرسة داخل والتعليمية السلوكية المشكالت من التقليل -

 .المدرسة داخل االنضباط تحقيق في يسهم مما المجلس، أعضاء زمالئه خالل من نفسه في بما   

 .المجلس عضوية في المشاركة خالل من الطلبة بين التنافس روح إذكاء -

 .الثابتة األصول مع يتعارض ال مادام صاحبه، واحترام اآلخر الرأي سماع على بالطال تعويد -

 .واآلباء مدرسينالة و الطلب بين العالقة توثيق على تعمل التي بالبرامج االهتمام -

 .المدرسة مستوى على الطلبة بين تنتشر التي المختلفة الظواهر دراسة -

 .المدرسة مستوى على والفصلية الشهرية االختبارات جدول تنسيق -
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  والمساهمة المدرسة إدارة أو، المدرسين مع تعليمية مشكالت من الطلبة يواجهه ما مناقشة -

 .حلها في  

  والالصفية.صفية ال األنشطة تفعيل في المساهمة -
 واالطالع الواقع دراسة خالل منة: والتعليمي التربوية للمستجدات المدرسية اإلدارة مواكبة عدم أزمة. 6

 الداخلية والندوات المؤتمرات في يشاركون نادرًا ما المدارس مديري أنّ  تبّين السابقة دراساتال على

صالحيات مدير المدرسة محدودة جدًا، تنحصر في تنفيذ  أنّ  اتضح كما الدولية، والزيارات والخارجية
 سبيل في الدراسة بها توصي التي اإلجراءات من القوانين واللوائح الوزارية، وبناًء على ذلك يوجد مجموعة

  :والتعليمية التربوية للمستجدات المدرسية اإلدارة مواكبة
 والتي المدارس مديري ومهارات وكفاءات معارف لتطوير المتخصصة التدريبية الدورات من اإلكثار -

 .الحديثة اإلدارية األساليب حدثأ على االطالع خاللها من يمكن

 أن على المدرسة مدير بتشجيع وذلك، التدريب جهات وبين المدارس بين مباشرة اتصال قنوات فتح -

 أخرى جهاتٍ  أية أو ،المعاهد أو ،التربوية الكليات في المتاحة التدريب صفر  على بالتعرف يقوم

 .مختصة

 المديرين عن وممثلون التربية كليات فيه تشارك المدارس إداريي لتدريب متكامل لنظام تصور وضع -

 تدريبية مخططات له توضع المسار هذا إطار وفي ،وظيفي مسار إداري لكل يوضع بحيث ،أنفسهم

 .والمتابعة للتقويم فعال نظام طريق عن تحديدها يتم التي الحقيقية الحتياجاته وفقاً 

 يتدرب بحيث المعاصرة، اإل دارية التقنيات على التعليم من الالزم القدر التدريب برامج تضمين -

  .مدرسته عمل لتسهيل واقتدار بكفاءة معها وكيفية التعامل ،تقنياتال هذه استخدام على اإلداري
 لإلدارة يعال معهد أو، المدرسية لإلدارة كلية إلى التربية كليات إحدى تحويل إمكانية في النظر -

متخصصة،  للمعلومات، ومكتبة قواعد يحوي للخبرة بيتاً  ستكون المعهد أو الكلية هذه المدرسية،
 .المتعمق المهني والبحث للتقويم اً ومنطلق المختصين، والعلماء للباحثين ومجمعاً 

 هذه ،السابقة النقطة في المقترحة الكلية من منطلقها يكون وقد المدرسية، لإلدارة مجلة إنشاء تشجيع -

 ومن ،المدرسية اإلدارة تطوير على المجال، وعوناً  هذا في المتخصص للفكر وعاء تصبح قد المجلة

  .المتخصص والجمعيات المجالت في االشتراك على المدارس مديري حث المجال هذا في أيضاً  المهم
 ة:ضرور  تقترح الدراسىة اإلجراءات التي تؤكد على كما

 قاعدة توافرف ،يةوالماد البشرية المدرسة محتويات كل عن محوسبة معلومات قاعدة فراتتو  أن -

 أن يجب ذلك وألهمية المدرسة، تعترض أزمةٍ  أيّ  حلّ  في إليها لرجوعبا المدرسة إدارة يفيد معلومات

 المعلومات لجعل التربية وزارة تسعى أن يجب ذلك ولتطوير ة،مدرس كل في القاعدة هذه تتوافر
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 هذه حوسبة عملية على لإلشراف لجنة المدرسة في وتشكل خاص، برنامج ضمن محوسبة

 .كلها يةوالبشر  المادية المدرسة محتويات المعلومات وتشمل المعلومات،

 كل في اللجنة هذه تتوفر أن يجبت: األزما مع التعامل لغايات للتخطيط لجنة المدرسة في تتوافر أن -

 بالمدرسة عالقة لهم من كل إشراك خاللها من ويتم والتعليم، التربية مديريات من متابعتها ويتم مدرسة،

 .المدرسة لجاهزية مقياساً  اللجنة هذه وتعدّ  بدقة، المدرسة في فرد كل بها يقوم التي اإلجراءات وتحديد

 السريع االتصال ذاع: هالسري لالتصال معلومات بشبكة والوزارة المديرية مع المدرسة ترتبط أن يجب -

 ،المدرسة في يجري بما اطالع على والمديرية الوزارة أن يعني معلومات بشبكة والوزارة المديرية مع
 تبدأ أن الوزارة على ذلك ولتطوير، منها والحد األزمة على ةوالسيطر  الوقاية يسهل أن شأنه من وهذا

 .كافة للمدارس السريعة الخدمة هذه لتوفير الشبكة هذه ببناء

 وفريق إدارة األزمات، المدارس لمديري تعقد المتخصصة الدورات من سلسلة التربية مديرية تقيم أن -

، توقعها أوبضرورة أزمات، وجودب المدرسية اإلدارة لدى الوعي تكوين أجل من التربية مديرية بإشراف
 ت.األزما إلدارة صلبة أرضية الوعي هذا ويشكل لها، مستعدين يجعلهم مما

 وموقعها المدرسة أّن منطقة يعني وهذا ،المدرسة فيها تقع التي للمنطقة خريطة المدرسة في فراتتو  أن -

 التربية وزارة لدى الخريطة هذه وتحفظها، من خدمات تريد أو المدرسة مساعدة تريد جهة ألي معروفة

 نأ الوزارة على ذلك ولتطوير محوسب، بنظام وذلك المدرسية الخدمات تقدم التي والجهات والتعليم
 .الخرائط هذه استخدام على العالقة ذوي وتدريب مدرسة، لكل خريطة إليجاد تسعى

 المؤشرات تحديد على المدرسة قدرة نّ إة: المدرسي اإلدارة قبل من األزمة حدوث مؤشرات تحديد يتم أن -

 ،جاهزية أكثر كانت الجانب هذا في المدرسة ارتفعت كلما لذلك، األزمات لمواجهة تحضيرها يعني
 جلأ من أزمة حدوث مؤشرات دراسة مهمتها متخصصة لجنة مدرسة كل في يكون أن يجب ولذا

  إلدارتها. والتحضير االستعداد
 ولذلك ،األزمة حدوث مؤشرات على للتعرف شاملة بصورة الخارجية ةالمدرس بيئة اإلدارة تمسح أن -

 من كان إن لترى واتجاهات أفكار من المدرسة حول يدور ما يتفحص أن األزمات إدارة فريق على

 ويمكن فيها، المرغوب غير األفكار من الطلبة تحصينعلى  والعمل، المدرسة على تؤثر أن الممكن

 األزمة تجاوز على المدرسة ساعدي الجاهزية من النوع األزمات، وهذا دارةإ فريق خالل من ذلك تنفيذ

 .وقعت ما إذا بسالم

 مارسةفم : األزمة أثناء المدرسة في االعتيادية النشاطات لممارسة الالزمة اإلجراءات اتخاذ يتم أن -

  سة.المدر  عمل سير تعقْ  لم األزمة أنَ  على دلت االعتيادية النشاطات هذه
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 خطة تضع أن المدرسة على ا: يتوجبانتشاره من والحد حدوثها عند األزمة على لسيطرةا تتم أن -

 الوقت إدارة حول وفريق إدارة األزمات المدارس لمديري دورة تعقد نأو ، بدقة المسؤوليات فيها تحدد

 .لديهم الجانب هذا لتنمية

 إخالء عملية تتم أنة: ككافي بدرجة المحتملة األزمات مع للتعامل وهمية تجارب اإلدارة تجري أن -

 أو المدني، الدفاع مع بالتعاون الحريق إطفاء عملية أو ،المدني الدفاع مديرية مع بالتعاون للمدارس

 .المدرسة على القذائف وقوع المدرسة، أو في مياه تلوث أو تسمم عملية أثناء ونقلهم الطلبة إسعاف

 المسؤوليات حجم تناسب وصالحيات وازناتهام زيادة حيث من مالية مخصصات للمدارس عطىتُ  أن -

 .قهاعات على الملقاة

 السيناريوهات يعدهذه أن األزمات إدارة فريق على :األزمة لحدوث اً استعداد سيناريوهات اإلدارة تعد أن -

  .المتخصصين واستشارة المدرسة مدير إشراف تحت
 مستقبالً  منها لإلفادة سابقاً  اجهتهاو  التي األزمات من والعبر الدروس المدرسية اإلدارة تستخلص أن -

 .فيها والعاملين طالبها على وعرضها الدروس بوضع مكلفة لجنة خالل من

 عام كل في تجري مسابقة ضمن األزمات مع للتعامل أبحاث إعداد والتعليم التربية مديريات تشجع أن -

 .األبحاث من النوع هذا إلجراء تشجيعاً  وذلك األبحاث، بأفضل يتقدم لمن

  :المناهج المدرسية أزمات بإدارة المتعلقة جراءاتاإل: المجال الرابع 
اهتمامًا  عطىيُ  أن يجب الذي األهم الركن باعتبارها التعليمية العملية في متقدمةً  مكانةً  المناهج تتبوأ

 هميةاأل تلك وتنبع لتعليم،ا من المنشودة األهداف إلى وصوالً  القرار متخذي من واسعةً  كبيرًا ومساحةً 

 باعتبارهم المفيدة والمعرفة النافعة اتبالمعلوم األجيال تغذي التي المثلى الوسيلة كونها من للمناهج

 ا.أكله يوتؤت تترعرع تنمو حتى بها والعناية وتربيتها رعايتها يجب التي الغرسة

، األمم ينب الحضاري التدافع قرن هو الحالي القرن كون من تنبع الدراسية المناهج أن أهمية كما
 التي األزمات حدة من التخفيف على العمل يجب ذلك ىعل وبناءً  ،المناهج هذه على التركيز من والبد

 :بــ الحالية الدراسة في تحديدها تم والتي التربوية مناهجنا منها عانيت

 تلك فيلتال تقترح الدراسةو  ،الدراسية المناهج بعض مفاهيم عوبةصو  الدراسية المناهج كثافة أزمة. 1

 :األزمة

 من يعانون الذين الطلبة على للتعرف في المدرسة الموجودين والمدرسين المرشدين مع التعاون -

 تخصيص خالل من حله في واإلسهام ،الضعف هذا أسباب وتقصي الدراسية المواد أحد في ضعف

 .الطالب هذا إضافيًا لمساعدة وقتًا المدرس
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 باستمرار لتزويدهم العاملين للمدرسين مستمرة تدريبية دورات دادإع أجل من التربية مديرية مع التعاون -

هذه  وٕاغناء ،للمواد تدريسهم طرائق تطوير في تفيدهم التي الجديدة والمعارف والخبرات بالمهارات
 بالنسبة للطلبة. ومشوقا ممتعا الدرس من تجعل التي المناسبة التعليمية بالوسائل الطرائق

من أو  الكثافة حيث من صعوبات الطالب فيها يجد التي الدراسية لمقرراتا بعض تعديل على العمل -
 .حاجاتهم وتلبي ومستوياتهم، قدراتهم مع ئمالمصطلحات؛ لتتال بعض صعوبة حيث

 مع الوقت المخصص لهما؛ لتالفي ينمتناسب المنهاجو  الدرسية الحصة زمن يكون أن على العمل -

ومشكلة  كاِف، بشكل شرحه دون المحدد الوقت في منه تهاءلالن المنهاج إعطاء في اإلسراع تي:مشكل
 .له المخصصة الساعات ضمن المنهاج إكمال على القدرة عدم

 تخفيض الكثافة الطالبية في غرفة الصف بما يسمح للمدرس إشراك جميع طلبته. -

 لجميع يسمح وأن المناسبة، وبالسرعة المناسب بشكلها المعلومات تقديم على ضرورة حرص المدّرس -

 .ذلك يتقبل وأن ،تراودهم التي األسئلة عليه يطرحوا وأن بمناقشته، الطلبة

 على واعتمادها المناهج صعوبة أزمة لمواجهة اليابان اتبعتها التي الحلول وهنا تجدر اإلشارة إلى 

 :اآلتي تباعهااب والتذكر الحفظ

 منهم المتميزين تجارب من ستفادةاال طريق عن المرتفعة الخبرات ذوي المدارس معلمي من االستفادة -

 .المناهج تدريس في

 وربط صعوبتها تالفي أجل من المدرسة داخل برامج لتنفيذ والخاصة الحكومية المؤسسات مع التعاون -

 .بالعملي النظري الجانب

 تلك تدريس وأساليب طرائق حول األمور ألولياء المدارس إدارة قبل من والندوات المحاضرات إقامة -

 .هجالمنا

 الوسائلو  ،األساليب ،والطرائق ،بالمناهج( يتعلق ما كل يتضمن مدرسة لكل الكتروني موقع إنشاء -

  .مادة) لكل االثرائية األنشطةو  ،التدريس عملية في المستخدمة
 يتدربون ما أبرز ولعل التعليم، ومناهج أساليب على المدرسون فيها يتدرب عام لمدة تدريبية دورات إقامة -

 م.انتباهه وشد الطلبة على للسيطرة الجسد لغة توظيف خالل من الطالب انتباه شد كيفية هو عليه؛

 جماعات إنشاء تم حيث المدرسية، النشاط جماعات إنشاء خالل من المدرسية األنشطة دور تفعيل -

  األهمية، في الدروس تلي وبالطبع المدرسي، اليوم بعد  تمارس أنشطة وهي الحر، المدرسي النشاط

 تتم األنشطة هذه في والمشاركة، ترفيهية وأنشطة الدراسي بالمنهج متعلقة أنشطة بين ما تتنوع يوه

 يكون أن العادة جرت وقد ،أسبوعياً  مرات أربع الطلبة ويحضر أنفسهم، الطلبة رغبة على بناءً  بالكامل

 بين العالقات تأخذ ثحي العمودي، المجتمع يسمى ما اليابان ففي المدرسة، خريجي واألساتذة المدربون

 .الغربية الدول في عليههي  مما أكثر أهمية والالحقين السابقين
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  :اآلتي لعالجها  تقترح الدراسةو  ،المناهج صعوبة بسبب الخصوصية الدروس ظاهرة انتشار أزمة. 2

 مقابل وذلك، تقوية إلى يحتاجون الذين للطلبة الدروس إعطاء فيه يتم كمركز إمكانية استخدام المدرسة -

 هناك يكون ال بحيث، التربية وزارة إشراف وتحت بالتدريس، يقوم الذي للمّدرس رمزية أجور إعطاء

  ن.المدرسي قبل من استغالل
، بينهم فيما المعلومات تبادل يتم بحيث، الواحدة المادة درسيبم خاصة دورية اجتماعات عقد ضرورة -

 م.أدائه مستوى يتطور وبالتالي اآلخر، من منهم واحد كل ويستفيد

 يشعر وبالتالي ،به الئق معيشة مستوى له تضمن بحيث للمدرس، االقتصادي المستوى تحسين ضرورة -

 .الخصوصية الدروس ويتجنب الصف داخل أدائه مستوى على ذلك ينعكس مما النفسية، بالراحة

 التدريس، في السلبي وتأثيرها وأسبابها الظاهرة حجم على التعرف إلى تهدف ميدانية بحوث إجراء ضرورة -

 .عليها لقضاءا إجراءات لبدء تمهيداً  البحوثبه  تخرج ما أموال، وتوثيق من تستنزفه ما ومقدار

 

  ت:باالمتحانا أزمات بإدارة متعلقة إجراءات المجال الخامس: 

 يدتحد في ألهميتها نظراً  كافة وجوانبها أبعادها التربوية المنظومة في كبيرة مكانة االمتحاناتأخذ ت

 والعملية الطالب على إيجابياً  تنعكس أن منها توقعيُ  والتي ،المنشودة التعليمية األهداف من تحقق ما مقدار

 على حٍد سواء. التربوية

 مخرجاته، وتجويد مدخالته تحسين خالل من التعليم إصالح من وننشده إليه نسعى ما إطار وفي

 تحقيق ألجل وضروري أساسي كمدخل الطلبة تقوم أساليب في النظر إعادة ضرورة يتطلب فاألمر

 البد كان لذلك للتقويم؛ أساسية كوسيلة االختبارات على االعتماد عن واالبتعاد والتعليمي التربوي اإلصالح

 تمثلت في:و  ،وجودها الحالية الدراسة أثبتت والتي، االمتحانات منها تعاني التي األزمات معالجة من

 :اآلتيلعالجها  تقترح الدراسةالنهائي و  التقويم على الطلبة بنجاح خاصةال النتائج اعتماد أزمة. 1

 من العديد هناك :آخر بمعنى حقيقة، نتائج تعطي حتى مقنن علمي بأسلوب االختبارات تلك تصميم -

 فقياسة، الخبر  أهداف من معين نوع اكتساب مستوى لقياس فيها اختبار كل يستخدم االختبارية النماذج

 التطبيق على القدرة ولقياسر، آخ نموذج ستخدميُ  الفهم ولقياسنًا، معي اً نموذج ستخدميَ  التحصيل

 الحال بطبيعةو  وهكذا،  آخر نموذج ستخدميُ  األحكام إصدار على القدرة ولقياسر، آخ نموذج ستخدميُ 

 والدروس الموضوعات وأيضًا من ،المختلفة الخبرات من مجموعة على تحتوي دراسية مادة فكل

 النموذج يتنوع أن يجب المادة هذه في الخبرات لتلك الطلبة اكتساب درجة قياس أردنا فإذا ختلفة،الم

 الخبرات من ممكن قدر كبرأ يشمل بحيث الموضوعات، وتنوع الخبرات هذه نوع بحسب االختباري

 .األمور أولياء أو الطالب أو المدرس رغبة عن النظر بصرف صحيحة بطريقة المقاسة

 :األساليب هذه ومن ،االختبارات إلى باإلضافة التقويم في األخرى األساليب باعتّ ا ىعل العمل -
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 فعلى المعتاد، السلوك موقف في وهو الطالب عن البيانات جمع بذلك ونعني حظة:المال أسلوب -

 فرصة يعطيه مما ،اً يومي المالحظات هذه وتسجيل، طلبته لمالحظة خاصة بطاقات إعداد المدرس

  .متعددة مواقف في طالبه فةلمعر  كبيرة
 همةم وثيقة وتكون للطالب، الصحية البطاقة تشبه وهية): التراكمي المجموعةالسجالت والبطاقات ( -

 .الدراسي العام مدار على الطالب دراسة سير لمتابعة

 العقلية :جوانبها جميع إلى يتوجه محددًا، بل ميداناً  اليتناول الشخصية قياس إنّ  ة:شخصي مسوحات -

 هو مما أكثر مسحياً  يبدو ،فالعمل بعضاً  بعضها مع متفاعلة والجسمية واالجتماعية االنفعاليةو 

 .قياسي

 في تتجه المتقدمة الدول من كثيراً  نّ إ ة:الحديث التقويم أساليب من كأسلوب الطلبة مشروعات -

السنة  أعمال امبنظ يسمى ما عرف وقد التقليدية، االمتحانات سطوة من التخفيف إلى التربوي المجال
 وتقارير أبحاث في السنوية أعمالهم خالل من الدراسي العام طيلة الطلبة تقويم على يعتمد الذي

  ة.إبداعي وأعمال وخرائط ومجالت
 :اآلتية األقسام إلى االختبارات تقسم :االختبارات -

 .الشفوية االختبارات - 

 .المقالية االختبارات  -

 .الموضوعية االختبارات - 

 .العملية االختبارات - 

 الموضوعية باالختبارات واالهتمام المقالية، االختبارات من التقليل على التأكيد من البد وهنا

 صياغتها. وفن األسئلة وضوح مراعاة مع المتعلم، وقدرات مهارات على والتركيز

 وخاصة اح،والنج الرسوب يخص فيما الطلبة من الخوف نزع ضرورة إلى اإلشارة هنا من البد كما

 والساعات الدراسي العام طوال الشامل التقييم بنظام األخذ خالل من وذلك الثانوية، الشهادة طلبة عند

  .األولى التعليمية المراحل في الدراسية
 المرحلةفي  واالمتحان الدراسة نظام تعديل في مصر تجربة وتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى

 :أن في تتمثل والتي اآلتية اإلجراءات عاتبا خالل من العامة الثانوية

 تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية. -

األولى في نهاية  :يجري االمتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين -
مح للطالب في نهاية كل مرحلة بالتقدم السنة الثانية، واألخرى في نهاية السنة الثالثة، ويس

 وذلك في امتحان واحد أو اثنين. ،لالمتحان في المواد المقررة بها
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يحسب و  ،يمنح الناجحون في جميع المواد في المرحلتين شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -
زها بنجاح ما لم للطالب في نتيجتها أعلى الدرجات التي حصل عليها في سنتين متتاليتين تم اجتيا

 يكن بينهما فاصل بسبب وقف القيد أو عدم دخول االمتحان لعذر مقبول.

يحق للطالب التقدم إلعادة االمتحان في المادة التي رسب فيها أو التي يرغب في تحسين درجاتها،  -
 أو أّية مواد أخرى يرغب بالتقدم إليها من جديد ألي عدد من االمتحانات.

 والجغرافيا األحياء وهي الرفيع المستوى مواد من األكثر على مادتين أو مادة اريخت أن للطالب يجوز  -

 بالصف والمنطق والفلسفة والرياضيات األولى األجنبية واللغة العربية واللغة الثاني، الصف في

 .الثالث

، وأزمة أمنياً  توتراً  تشهد التي المناطق بعض في االمتحانات إجراء أما فيما يتعلق بأزمة صعوبة. 2
 خوفاً  المدارس بعض في االمتحانات وأزمة تأجيل، األمنية الظروف بسبب االمتحانات عن الطلبة غياب

 والمتعلقة الذكر السابقة األزمات لعالج الباجثة فتقترحم: بحياته يودي الذي العنف من الطلبة حياة على

 :اآلتي االمتحانات إجراء بصعوبة

 من وغيرها الثانوية الشهادة امتحانات أثناء كافة المحافظات لىإ المؤدية الطرق فتح على العمل -

 .مقصود بشكل المسلحين قبل من إلغالقها وذلك االمتحانات،

 .اآلمنة المناطق إلى االشتباكات مناطق من االمتحانات مراكز نقل -

 في األمنية الظروف انعدام بسبب لالمتحانات التقدم من منعوا الذين للطلبة االمتحانات إجراء إعادة -

  .مناطقهم
 ي:المدرس متعلقة بأزمات البناء إجراءات المجال السادس 

 طلبة لجميع ومتساوية متكافئة فرص لتوفير إغفاله يجب ال أمرٌ  المدرسي بالمبنى االهتمام إن

 واالستثمار إدارته حسن على تساعد التي األساسية األمور من عد يُ  المدرسي البناء تصميمو ، المدارس

 على القدرة حيث منمنه  المباشرة وغير المباشرة التربوية األهداف تحقيق إلى وصوالً  لمرافقه؛ مثلاأل

 التدريسية، الغرف وسعة لتهويةاو  واإلضاءة، التدريس غرف وموقع ،الطلبة من المتزايدة األعداد استيعاب
 وبناًء على فيه، ليميةالتع العملية سير حسن تحقيق أجل من ذلك كل المصاحبة. الخدمات من وغيرها

تحديدها في الدراسة  تم والتي الحاضر، الوقت في منها يعاني التي األزمات عالج على العمل يجب ذلك
 الحالية بـ:

 تعمل أن :اآلتيلتالفيها  تقترح الدراسةو ، )الطلبة كثافة( الواحد الصف في الطلبة عدد تزايد أزمة •

 المتنوعة، بمرافقه المدرسي للبناء صيانة وٕاجراء متضررة،ال المدارس بعض تأهيل إعادة على الوزارة

 .المتاحة اإلمكانات وفق دوري بشكل األعمال تلك ومتابعة
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 مولدة لعالجها تخصيص تقترح الدراسةو  ي:المدرس اليوم أثناء الكهربائي التيار انقطاع تكرار أزمة •

  .لعملها الوقود من ثابتة وحصص مدرسة، لكل كهربائية
 التربية مديريات بين التعاون تقترح الدراسةو  ة:طويل لفترة المدرسة عن المياه اعانقطأزمة  •

 عن طويلة لفترة انقطاعها حال في المياه من المناسب بالقدر المدارس لتزويد المياه ومؤسسات

 .المدرسة

 :اآلتي الطلبة سالمة على للمحافظة تقترح الدراسة كما •

 دقة هناك يكون أن يجب الجانب هذا ولتطوير: الوسائل بمختلف المبنى إلى الوصول يسهل أن -

 تكون مربوطةسهًال، و  إليها الوصول يكون حيثب والتعليم، التربية وزارة لصالح األراضي باستمالك

 ة.بسهول إليها الوصول من بالمدرسة عالقة له من كل يتمكن لكي ؛قالطر  من بشبكة

 ،دورية صيانة إلى بحاجة البناء فإن الجانب هذا ولتطوير اإلنشائية، العيوب من المبنى يخلو أن -
 األبنية أقسام إلى يسند أن يجب األمر وهذا البناء، صالحية عن دورية تقارير تقديم يحب وبالتالي

 من الجاهزية، مرتفعة درجة إلى يصل حتى إنشائها، المفروض والتعليم التربية مديريات في والمشاريع
 تقارير بتقديم المدرسة مدير عاتق على وليةؤ المس وتقعة، أزم إلى يؤدي الصيانة ضعف إن إذ

  .دوري بشكل المدرسي المبنى عن وملحوظات
عند  بسرعة البناء إخالء يعني وهذا الحركة، سهولة لتناسب الصفية الغرف في المقاعد تترتب أن -

 دائري نصف بشكل المقاعد ترتيب آلية اعتماد يتم أن لذلك يجب تعّرض المدرسة النفجار أو قذيفة،

 .ذلك إليهم الطلب عند بسرعة الخروج للطلبة ليتسنى

البناء، وأن يتم تصميم  داخل إشارات وضع يتم أن يعني وهذا: الداخلية المبنى أجزاء تعرف يسهل أن -
 ذلك وعكس بسرعة، استخدامها يسهل بحيث البناء أجزاء معرفة الطلبة على تسهل بطريقة البناء

 يهدد خطر أي عند البناء هذا استخدام إلى الحاجة عند خاصة المدرسة، عمل في وٕاعاقة أزمة يسبب

 اأمّ  فيها، استخدامه يسهل بطريقة وتطويره البناء تصميم الوزارة عاتق على ويقع والعاملين، الطلبة
 .البناء استخدام لتسهيل تعريفية إشارات وضع فعليها المدرسة إدارة

 عند أزمة يسبب الطبيعية اإلنارة ضعف إنّ ة: المناسب الطبيعية نارةاإل الصفية الغرف في فرايتو  أن -

 تجهيز لذلك يجب ،المدرسة عمل سير إعاقة يسبب حيث ،الدوام أثناء الكهربائي التيار انقطاع

  ة.المدين في الكهرباء شبكة ضرب حالة في الستخدامها الكهربائية بالمولدات المدارس
 يسهل موقعاً  المدرسية اإلدارة تأخذ أن يجب: المبنى على اإلشراف تغايا مع اإلدارة موقع يتناسب أن -

 .المتابعة أجل من وذلك المباني على اإلشراف منه

 خطراً  الكهربائية التمديدات تشكل ندماة: عالصفي الغرف داخل مأمونة الكهربائية التمديدات تكون أن -

 وتحافظ مأمونة تكون حتى الكهربائية تللتمديدا الدورية الصيانة عمل يجب هفإنّ  الطلبة حياة على
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 وأن أرضية، كوابل بوساطة الكهربائية التمديدات تكون أن يجب لذلك والعاملين؛ الطلبة سالمة على

 .والتعليم التربية مديريات في إنشائها المفروض الصيانة وحدة إلى الصيانة أمر يوكل

 واالزدحام االكتظاظ يشكلة: إذ المفاجئ االتالح في جدد طالب استيعاب إمكانية البناء في فرايتو  أن -

 يسمح المدرسية المباني في احتياط هناك يكون أن األفضل التربوية، فمن العملية لسير إعاقة

 تستقبل التي المحافظات في الحال هو كما ألزمة، المناطق بعض تعرضت إذا جدد طالب باستيعاب

 ين.الوافد من الطلبة كبيرة أعداداً 

 رراً ض ببيس قد الكسر عند يتحطم الذي النوع من الزجاج كان ار: إذالكس عند النوافذ تتحطم الأ -
 في الموجود الزجاج معظم أنّ  وخاصة يتحطم، ال من النوع الذي ُيختار أن األفضل من لذلك طلبة،لل

 بحيث المدرسية األبنية تشطيب عند باالعتبار ذلك أخذيُ  أن لذلك يجب الكسر، عند يتحطم المدارس

 في الموجود الزجاج على الكشف وكذلك البد من الكسر، عند يتحطم ال الذي النوع من الزجاج يختار

 عن الصادرة بالملحوظات واألخذ والعاملين، الطلبة ومصلحة يتناسب بما تغييره إلى ليصار المدارس

 .المدرسة مدير

 تخدم تجهيزات تحتوي كافية مالجئ البناء في يتوفر أن جبة: يكافي مالجئ البناء في فرايتو  أن -

 أغلب مدارسنا. في فرةامتو  غير الخدمة وهذه الحاجة، وقت في والعاملين الطلبة

 هذه البناء يتضمن أن يعني ذاق: وهالحري لمخاطر مناسبة استعدادات المدرسي للمبنى فرايتو  أن -

 أزمة شكلي افرهاتو  ضعف إذ إنّ ، الطفايات وجود وأماكن الدخان لتفريغ فتحة مثل االستعدادات،

 يكون وأن التجهيزات، هذه تفقد لذلك يجب ؛يقالحر  وجود أثناء الخسائر حجم من زيديو ، للمدرسة

  .االستعدادات هذه لمراعاة المباني تصميم في يشارك المدني الدفاع مديرية من مندوب هناك
 ذلك ولتطويردة، ح ىعل المدرسة في غرفة بكل التحكم يستطيع كهربائي قاطع المدرسة في فرايتو  أن -

 فإنّ  تحكم هناك يكن لم ذاإ البناء؛ ألنه في الكهرباء مخطط األخذ بهذا األمر عند تصميم يتطلب

 في الخلل حصر اأمّ  العمل، سير تعيق أزمة ويشكل كافة، وأعمالها المدرسة مرافق على سيؤثر الخلل

 .المدرسة في لالعم سير على السلبي التأثير من يقلل فإنه به، والتحكم موقعه

 توزيع دمفع سبب: ألي لإلخالء بحاجة نكون عندما مالئم بشكل باإلخالء الخاصة المخارج تتوزع أن -

 الذي االزدحام دادويز  الخروج حركة قاعتُ  إذ األزمة، من أكثر خسائر يسبب قد مالئم بشكل المخارج

 ذلك أخذ التربية وزارة قعات على يقع ولذلك ،والممتلكات األرواح في خسائر يسبب أن شأنه من

 إعادة يجبف مخارج، لها ليسالتي  الموجودة المباني أما المباني، مخططات تصميم عند بالحسبان

 ،الخصوص بهذا المدني الدفاع مديرية خبرة من واإلفادة ،لها مناسبة مخارج فتح في النظر

  ة.المدرس مدير من المقدمة والمالحظات
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 يسبب قد مأمون مكان في الغاز اسطوانات وضع عدم نن: إمأمو  كانم في الغاز اسطوانات توجد أن -

 تؤثر ال بحيث وآمن خاص مكان له يصمم أن يجبلذلك  الحريق؛ وجود عند خاصة للمدرسة، أزمة

 .حريق وجود مع حتى المبنى على

-Jonesboroهودج -ويمكن االستفادة من تجربة خطة إدارة األزمات في مدرسة جونزبورو -

Hodge توسطة في مقاطعة جونزبورو المJonesboro  في والية لويزيانا األميركية خالل
 & Amos) كما حددها آموس وهارنغتون" وجود حريق") إلدارة أزمة 2012- 2011العام(

Harrington, 2011-2012):وذلك باتباع مايأتي  

 اإلداريةالواجبات  •
 تقييم الوضع، ووضع خطة بديلة لإلخالء إذا لزم األمر. �
 تصال برقم الطوارئ.اال �
 تعيين موظف للتلويح بَعَلم لتوجيه وكاالت التدخل المباشر إلى منطقة مدخل الحريق. �
اإلعالن عما يلي: (سيكون هناك اجتماع "أخضر" بعد االنتهاء من الدراسة في مكان اجتماع  �

 المدرسين).
 اإلخالء المباشر للمبنى إذا لزم األمر. �
 زمات إلى المكتب إذا كان ذلك ممكنًا.تقديم تقارير فريق إدارة األ �
 االتصال بمكتب مجلس إدارة مدرسة أبرشية جاكسون. �
 تعيين قاعات مراقبة. �
 مرافقة السلطات لضمان اإلخالء الكلي للمبنى. �
 توجيه جميع الجرحى والمصابين إلى منطقة محددة. �
 انتظار مزيد من التعلميات من موظفي التدخل لحاالت الطوارئ. �
 .طبية عناية إلى يحتاج مصاب شخص أي أسرةو /  األمور ياءأول إخطار �
 قبل اإلخالء، التأكد من عدم وجود تهديد في محيط المبنى. �

 واجبات الموظفين (تنفيذ اإلخالء الداخلي) •
 التقاط الكتب والسجالت والمفاتيح. �
 .واألبواب النوافذ إغالق �
 إطفاء المكيفات واألضواء. �
 ن الحريق.نقل الطلبة إلى منطقة آمنة م �
 خذ السجالت. �
 إعداد تقرير عن أعداد الطلبة أو المعلمين المفقودين. �
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 انتظر مزيدًا من التعليمات من المكتب. �
 ال َتُعد إلى المبنى قبل إشارة الجرس. �

 واجبات فريق إدارة األزمات •
 االجتماع للتشاور والمناقشة ووصف أفضل إجراء التباعه. �
 نطقة أو الموقع.توجيه وسائل اإلعالم لمعاينة الم �
 توجيه وسائال اإلعالم إلى المشرف أو المتحدث باسم الفريق. �
 توجيه األسر إلى المنطقة المحددة. �
 استخالص المعلومات وتقييمها بعد حل األزمة. �

 

 :المحلي المجتمع أزمات بإدارة متعلقة إجراءات •

 األسرة أهمها عدة أطراف أدوارها متتقاس العناصر، متفاعلة معادلة بأبعادهاكافة التربوية العملية إن

 وال، المرجوة للنتائج للوصول وجه خير على الرسالة هذه تأدية في جميعها تتعاون بحيث والمجتمع والبيت

 مثل إقامة تستدعي التي األسباب من ولعل ،والمدرسة البيت بين الصالت توثيق خالل من إال ذلك يتحقق

 مسؤولية أو مصلحة يمثلون أكبر فهم أجلهم، من المدرسة أسست الذين الطلبة هم الوثيق التعاون هذا

 يشارك أن البدّ  مجتمعية قضية التعليم فإنّ  كذلك المحلي، المجتمع أعضاء وسائر األمور أولياء بها ُيعنى

 يكون أن ؛ لذلك يجب)المختلفة ومؤسساته المجتمع أفراد وجميع والمدرسة سرة(األ األطراف جميع فيها

 هذا يوكل أن ويجبة، والمساعد العون منها يطلب التي األجهزة عن كافية معلومات قاعدة سةالمدر  لدى

 لتصبح المدرسة؛ تحتاجها التي الجهات كل عن معلومات قاعدة لتوفير األزمات  إدارة فريق إلى األمر

 توفير وٕانّ  ر،أكب بشكل األزمات وظروف العادية الظروف في والطلبة العاملين من يطلبها من يد بمتناول

 للمدرسة. الجاهزية من مزيداً  يعطي واضح بشكل المعلومات هذه

 عمل وند الطريق من هذا في قدماً  والمضي أهدافها وتحقيق عملها تطوير التستطيع فالمدرسة

تقترح  المجال هذا وفي المحلي، المجتمع ومؤسسات األمور أولياء مع ومشترك منظم وجهد مخطط،
 من والمدرسين اآلباء بين والفعالة يجابيةإلا المشاركة المدرسة لتحقيق تتبعها أن يمكن بأسالي عدة الدراسة

  :اآلتيتجلت في الدراسة الحالية ب والتي المحلي المجتمع مجال تعترض التي األزمات معالجة خالل
  :اآلتي مةاألز  تلك لتفادي تقترح الدراسة ة:العام المدارس على الخاصة المدارس األهالي تفضيل أزمة •
 .والوسائل كافة بالطرق االشتباكات خطر عن وٕابعادها العامة، المدارس تأمين -

 األمنية الظروف بسبب الطلبة عنها يتغيب التي األيام وتعويض الحكومية المدارس في الدوام تنظيم -

  .المنطقة على تطرأ قد التي
 .االشتباكات أثناء بيوتهم إلى الطلبة وصول لتأمين العامة بالمدارس خاصة نقل وسائل تخصيص -
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 كافة منذ بداية العام الدراسي. للطلبة الدراسي العام بداية في المدرسية الكتب تأمين -

 لصالح المحلي المجتمع قبل من ريعها رصد بهدف المدرسة في المعارض إقامة أزمة عدم •

  :األزمة تلك لتالفي تقترح الدراسةو : المدرسة

  .والتعليم التربية وزير موافقة بعد الذاتية بالجهود ليمالتع لتمويل محّلي صندوق إنشاء -
 .المدرسة لصالح ريعها رصد بهدف المدرسة في الخيرية واألسواق المعارض إقامة -

 .رغباتهم حسب ألبنائهم التعليمية النفقات من المباشرة خدماتهم بتقديم الوالدين أو لألسرة السماح -

تقترح و  لبة:الط لدى المستعصية المشكالت بعض دراسة في التربوية المحاضرات دور أزمة إغفال •
  :اآلتيإلدارتها  الدراسة

 المدارس، مع التعاون أهمية لتوضيح األمور ألولياء التوعية وحمالت والمحاضرات الندوات تكثيف -
  .أبنائهم على تنعكس لتيوا معها، والتواصل التعاون عدم عن الناجمة األضرار وتوضيح

 والبرامج المناشط في للمشاركة ودعوتهم معهم، العالقة وتنشيط ،األمور أولياء مع المستمر التواصل -

 .المختلفة

 .مشكالتهم لحل معهم التعاونو  بأول عن وضع أبنائهم، أوالً  األمور أولياء إخطار -

 األمور أولياء أحد بإشراك وذلكاألزمات،  بإدارة الخاصة النشاطات في األمور أولياء إشراك المدرسة -

 .األزمات إلدارة الجاهزية ضرورات من يعدّ  األمر وهذا المدرسة، عمل جانل في

للتقليل من أثر تلك  تقترح الدراسةو  :مسلح) هجوم _قذيفة _(انفجار اإلرهاب حوادث تكرر أزمة •
 :اآلتيالحوادث 

 تالسيارا ومنع أمني، مربع في وضعها خالل من بقربها تحدث قد التي التفجيرات من المدارس حماية -
  .بقربها الوقوف من

 في خصوصاً  المتقاربة، المدارس من فلمجموعة مدرسة لكل يكن لم إن مقيم لطبيب التربية وزارة تعيين -

 تعرضت حال في والمدرسين الطلبة من إنقاذه يمكن ما نقاذإل وذلك ،مدارسنا تشهدها التي الظروف

 .إرهابي لحادث المدرسة

-Jonesboroهودج -األزمات في مدرسة جونزبورو خطة إدارة ويمكن االستفادة من تجربة

Hodge  المتوسطة في مقاطعة جونزبوروJonesboro خالل  في والية لويزيانا األميركية
 & Amos) كما حددها آموس وهارنغتون "تهديد قنبلةأزمة ) إلدارة 2012- 2011العام(

Harrington, 2011-2012) :وذلك باتباع مايأتي  

  لبقاء في الغرف)(إجراءات ا التأمين - 1- 1

 اإلداريةالواجبات  •
 تقييم الوضع. �
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 إيقاف األجراس. �
 االتصال برقم الطوارئ. �
 االتصال بمكتب مجلس إدارة المدرسة. �
 ايصال تقرير فريق إدارة األزمات إلى المكتب، وتمرير كلمة (تأمين) للمدرسين والموظفين. �
وظف بإكمال العبارة (القائمة عند وصول نداء يقول بأن هناك قنبلة ما في المبنى يقوم الم �

 المرجعية لتهديد قنبلة).
 إذا ُمِسحت المنطقة وُتُؤّكد من خلوها من القنبلة ال بد من إزالة كلمة (تأمين). �
 إذا كانت هناك منطقة غير خالية، ال بد من االتجاه إلى إجراء (اإلخالء). �

  :الموظفين واجبات •
 تصالزة االجهأو  ،ةالداخلي تواالتصاال لمحمولة،ا الهواتف مثل األجهزة من نوع أي تستخدمال  �

 الالسلكية.
 بناء على اإلخطار (تأمين)، تَفقد المنطقة المخصصة تحسبًا لوجود أجسام مشبوهة. �
 إذا كانت المنطقة خالية من القنبلة ال بد من إخطار المكتب. �
 ء (اإلخالء).إذا كانت المنطقة غير خالية ال بد من إخطار المكتب، واالستعداد إلجرا �

 واجبات فريق إدارة األزمات •
 االجتماع للتشاور وتقييم الوضع. �
 إخطار أعضاء هيئة التدريس والموظفين. �
 التنسيق وتفتيش وثائق الموظفين. �
 التنسيق مع موظفي الطوارئ التخاذ إجراء (التأمين)، أو استئناف الجدول اليومي العادي. �
 زمة.استخالص المعلومات وتقييمها بعد حل األ �

  اإلخالء (إجراءات اإلخالء) - 2- 1

 اإلدارية الواجبات •
 تقييم الوضع، ووضع خطة بديلة لإلخالء إذا لزم األمر. �
 االتصال برقم الطوارئ. �
 االتصال بمكتب مجلس إدارة المدرسة. �
 تمرير كلمة (إخالء) إلى أعضاء فريق إدارة األزمات في المدرسة. �
 .طة مقاطعة جونزبورو منطقة آمنةإذا كانت هناك حاجة إلى اإلخالء تؤمن شر  �
 تقديم تقارير فريق إدارة األزمات إلى مكتب الشرطة، أو المقاطعة إذا أمكن. �
 مرافقة السلطات لضمان اإلخالء الكامل للمبنى. �
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 توجيه المصابين والجرحى إلى فنيي الطوارئ الطبية. �
 .طبية عناية إلى يحتاج مصاب شخص أي أسرةو /  األمور أولياء إخطار �

  )الحريقالموظفين (تنفيذ اإلجراءات ذاتها إلطفاء  واجبات •
 ال تلمس شيئًا. �
 ال تستخدم أي جهاز إرسال. �
 يلتقط المعلمون الكتاب والسجالت والمفاتيح. �
 نقل الطلبة إلى منطقة محددة. �
 خذ سجل الطلبة. �
 إعداد تقرير عن أعداد الطلبة أو المعلمين المفقودين. �
 ل إلى المبنى مرة أخرى.انتظار التعليمات قبل الدخو  �

 واجبات فريق إدارة األزمات •
 االجتماع للتشاور والمناقشة ووصف أفضل إجراء التباعه. �
 توجيه وسائل اإلعالم لمعاينة المنطقة أو الموقع. �
 توجيه وسائال اإلعالم إلى المشرف أو المتحدث باسم الفريق. �
 توجيه األسر إلى المنطقة المحددة. �
 تقييمها بعد حل األزمة.استخالص المعلومات و  �

 Jonesboro-Hodgeهودج - مدرسة جونزبورووهنا البد من اإلشارة إلى أن فريق إدارة األزمات في 
  : يتألف من المتوسطة

 الرئيس. - 
 مساعد الرئيس. - 
 المرشد المدرسي. - 
 األمين العام في المدرسة. - 
 ممرض الصحة المدرسية. - 
 المعينون. - 
 خادم المدرسة. - 
 المكتب المركزي. - 
 ب الشرطة المحلي.مكت - 
 إدارة اإلطفاء المحلية. - 
 رجال دين. - 
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 متطوعون. - 
 لي:المح المجتمع في تحصل التي االجتماعية والمناسبات األنشطة في المدرسة مشاركة قلة أزمة •

 :اآلتيلتفعيل تلك المشاركة  تقترح الدراسةو 

 أولياء وٕاشراك والمدرسة، البيت بين العالقة تنمية وأسبوع المفتوح، اليوم أسلوب المدرسة أن تتبنى -

  .ذلك في األمور
 قبل عليه كانت ما إلى األمور إلعادة المدرسة في المبذولة الجهود مع المحلي المجتمع يتجاوب أن -

 من الوقاية ثقافة لنشر لقاءات وعقد ،نشرات وتوزيع ،دورات عقد المدرسة على يجب لذا األزمة، وقوع

  .بالمدرسة المحيط المجتمع لدى األزمات
 المدرسة علىو  وخبراتهم، عملهم من لإلفادة المحلي المجتمع من متخصصين المدرسة تستضيف أن -

 وتستعين ،األزمات إدارة في خبرة لديهم الذين األشخاص وتحصر ،المحلي مسحًا للمجتمع تعمل أن

 للعاملين التوعية بدور لقيامل المدرسية والفرق باللجان للمشاركة المدرسة إلى وتدعوهم بخبراتهم،

 .الخبرة أصحاب من المحلي المجتمع أعضاء يكون أن ويجب ،والطلبة

 على األزمة أضرار حول األمر استدعى إذا المحلي للمجتمع إعالمية رسالة بتوجيه المدرسة تبادر أن -

 أضرار حول للمجتمع إعالمية رسالة توجه أن يجب حيث والشفافية، الوضوح باب من المدرسة

 يجب ولذلك المجتمع، يهم فيها يحدث ما وكل المدرسة في طالب هم المحلي المجتمع فأبناءاألزمة، 

 من يزيد وهذا ،وأضرارهافيها جوانب األزمة  يوضح للمجتمع رسالة بتوجيه األزمة إدارة فريق يقوم أن

  .معها التعاون من مزيداً  يولد وبالتالي بالمدرسة، المحلي المجتمع ثقة
  ا.خطته وضع في المحلي المجتمع أعضاء المدرسة تشرك أن -
  ة.للطلب القتصاديةوا االجتماعية مسحًا لألوضاع المدرسة تجري أن -
  ة.وفعالي بانتظام المجلس هذا عمليجيدًا، و  تمثيالً  المجتمع يمثل مجلس المدرسة في يوجد أن -
 استجابة معالمجت ينظمها التي البرامج في المشاركة على الطلبة تشجيع في جهوداً  المدرسة تبذل أن -

  م.هتماماتهاو  الطلبة لهوايات
  ة.للمؤسس وعينية مالية مساعدات المجتمع يقدم أن -
  ي.المحل المجتمع أفراد قبل من مرافقها استخدام المدرسة تسهل أن -
  ة.المختلف ومناسباته المحلي المجتمع نشاطات في المدرسة تشارك أن -
  ك.ذل يف شاركهتو  المجتمع مع بإنجازاتها المدرسة تحتفل أن -
 الصحف في عالناتواإل النشرات إصدار طريق عن لنشاطاتها كافية إعالمية تغطية المدرسة تقدم أن -

  ع.للمجتم وغيرها الرسائل وٕارسال
  ة.متميز  خدمات يقدمون الذين المحلي المجتمع أفراد المدرسة تكرم أن -
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  ي.الدراس أبنائهم تقدم مدى عن األولياء إبالغ على المدرسة تعمل أن -
 ة.المجاور  المدارس مع المسابقات من مختلفة أنواع تنظيم يتم أن -

 :التعليم تمويل أزمات بإدارة متعلقة إجراءاتالمجال الثامن  

 أهدافها تحقيق في التربوية المؤسسة عليه تعتمد الذي التعليمية للعملية المغذي الشريان التمويل يعد

 الرافدة المتنوعة اختصاصاتها حسب المطلوبة لبشريةا للطاقات األمثل اإلعداد عليه يتوقفو  ،المنشودة

 التمويل وكفاية نمط على التربوية الخطط نجاح يعتمدًا، و وعنو  كماً  إعدادها حيث من االقتصادية للتنمية

 :على العمل ينبغي ذلك على وبناء التربوية، المؤسسات عليه تحصل الذي

 .العام القومي الناتج جملة من محددة نسبة لتصبح التعليم ميزانية زيادة -

 المنح ومن الحكومية، غير والمنظمات الخاص، القطاع من إضافية تمويل مصادر توفير -

 .الدولية والمساعدات

 على الحصول من ذلك على يترتب وما إنتاجية، بأنشطة منها الفنية وخاصة المدارس بعض قيام -

 .بها النشاط أوجه وبعض بالمدرسة النهوض في يسهم مادي عائد

 .التعليمية الفرص تكافؤ مبدأ ذلك يمس أال على القادرين من والهبات التبرعات جمع تشجيع -

 وٕاصالحها. المدارس إقامة في لإلسهام والعمالية المهنية والتجمعات المصانع، المؤسسات، تحفيز -

  :: متطلبات تطبيق التصور المقترحسادساً 
 ووصوله إلى المنفذين بأسرع وقت. تبسيط اإلجراءات وتسهيل حركة اتخاذ القرار وسيره .1

 تفويض السلطة حتى يتم اتخاذ القرارات بشكٍل سريع. .2

تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة بين أعضاؤ الفريق لضمان التنسيق بينهم، وتماسكهم،  .3
 وتعاونهم أثناء األزمات.

 لهم بشكل جيد.توفير الحوافز المادية ألعضاء فريق إدارة األزمات لتشجيعهم على مزاولة أعما .4

 الحضور الدائم لفريق إدارة األزمات. .5

 توفير األساليب التكنولوجية الحديثة االتصالية منها كالشابكة، والفاكس، واالنترنت، والهواتف. .6

 ضرورة وجود االتصال الفعال لضمان وصول المعلومات بأسرع وقت لمدير المدرسية. .7

 استخدام أسلوب إدارة األزمات.نشر الوعي عن طريق الندوات والمحاضرات بضرورة  .8

وضع خطط للوقاية من وقوع األزمات كخطط الصيانة، وأمن الحرائق، وانفجار القذائف،  .9
 والعمل على التدريب عليها عن طريق افتعالها بشكل وهمي.

  وضع خرائط ولوحات إرشادية لضمان السالمة واألمن داخل المدرسة. .10
 :المقترح التصور تنفيذ أمام المحتملة المعوقات :سابعاً 

 والتي تتجلى في: –برأي الباحثة  – المقترح التصور تنفيذ أمام المحتملة المعوقات من عدد هناك
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 .المستقبل يمثله الذي المجهول من الخوف بسبب ،والتطوير والتجديد للتغير متوقعة مقاومة جودو  -

 تتطلبها التي المتسارعة طوراتللت مسايرتها قصور إلى يؤدي مما، والقوانين اللوائح بعض تطوير عدم -

 .بالمدارس األزمات إدارة

 التربوية والنظم األوضاع بقاء تفضل التي واألطراف بالتطوير المطالبة األطراف بين صراع وجود -

 .ومكاسبها أوضاعها على للحفاظ عليه هي ما على

 ة.المدرس في األزمات إدارة مجال في الحديثة لألساليب مسايرتها وعدم التدريب نظم ضعف -

 الرأسي االتصال نمط على فقط واالعتماد ،المدارس وخارج داخل االتصال قنوات تفعيل ضعف -

 .األزمات إدارة وفعالية كفاءة يعرقل مما ،والهابط الصاعد

 في األزمات إدارة تتطلبها التي الملحة التطورات لتنفيذ الضرورية والمادية البشرية اإلمكانات توفير قلة -

 .المدارس

 إدارة وفعالية كفاءة تحقيق ومتطلبات ،المقترح التصور ألبعاد المدرسية اإلدارة هيئة استيعاب فضع -

 .المدرسّية األزمات

 تدفق من وتحد، لألزمات السريعة المواجهة تعرقل التي المركزية اإلدارية األساليب على االعتماد -

 .المجال هذا في واإلبداعية االبتكارية األفكار

 يمكنها والتي ،الشرطة وٕادارة، المشفى مثل ،المحلي المجتمع ومؤسسات المدارس بين التنسيق ضعف -

  .المدرسية األزمات وقوع عند والمساندة الدعم توفير
 للخطط السليم التنفيذ يعرقل مما ،الفريق روح على القائم الجماعي العمل بجوانب االهتمام قلة -

 .األزمات إدارة في المقترحة والتصورات

 على وتساعد ،األزمات إدارة في متخصصة كوحدة تعمل بالمدارس عمليات غرفة جودو  ندرة -

 .المدارس تواجه التي األزمات مع السليم والتعامل ،الجيد االستعداد

 الجيد التعامل يستطيعون المدارس مستوى على العامة العالقات إدارة في متخصصين أفراد وجود قلة -

 .األزمات وقوع عند تشائعاال لتصحيح اإلعالم وسائل مع

 اإلرشاد أساليب مسايرة وعدم عن معالجة ضحايا األزمات، والتربوي النفسي اإلرشاد جوانب قصور -

 تواجه التي السلوكية األزمات أنواع مع الجيد التعامل عوقوهذا ي ،المجال هذا في السريعة للتطورات

  س.المدار 
  :المقترح التصور تنفيذ امأم المحتملة المعوقات على للتغلب إجراءات :ثامناً 

 :اآلتية بالجوانب االهتمام خالل من المقترح التصور تنفيذ معوقات على التغلب ويمكن
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 المحتملة األزمات تجاه الجيد االستعداد بضرورة المدرسية اإلدارة وأعضاء المدرسين وعي تنمية -

 تدريب (ل:مث األزمات إدارة في الحديثة اإلدارية األساليب على تدريبهم إلى باإلضافة بالمدارس،

 .)رالمبك اإلنذار ظمن واستخدام السيناريوهات، وٕاعداد المحاكاة،

 ،المجهول واقتحام المبادرة جوانب تشجيع خالل من والتطوير التجديد تجاه المتوقعة المقاومة معالجة -
 .وضعه في والمشاركة مواجهته بل ،المستقبل من الخوف وعدم

 تفويض يتطلب مما ،العام الثانوي التعليم لدى مديري مدارس رياإلدا رواالبتكا اإلبداع تنمية -

 .األزمات لمواجهة المالئمة األفكار تنفيذ تساعدهم على والتي ،الكافية لهم والصالحيات السلطات

 والتدريب والتنظيم التخطيط تطوير على يساعد مما ،مدرسة كل في األزمات إلدارة وحدة وبناء تصميم -

 .األزمات مواجهة عند والسريع السليم والتعامل الجيد واالستعداد

 لكل يوفر الذي الذاتية اإلدارة مدخل على واالعتماد المدارس إدارة في الالمركزية نحو االتجاه دعم -

 .األزمات مع والتعامل االستعداد في إلمكاناتها المالئمة الخطط إعداد في السلطات مدرسة

 .والمتغيرة المتالحقة التطورات لتتمّكن من مسايرة ةريّ اإلدا والقوانين اللوائح تطوير -

 لجميع المالئمة الخطط وتنفيذ تصميم كيفية على المدارس إدارات تساعد ةإرشاديّ  أدلة إعداد -

 .األزمات إدارة في المحتملة االتجاهات

 ،المستقبل افاستشر  مهارات تنمية أجل من التربوية اإلدارة مجال في المستقبلية باالتجاهات االهتمام -
 .األزمات مع التعامل على تساعد التي المستقبلية البدائل واقتراح

 توفير على المدارس مساعدة أجل من المحلي المجتمع ومؤسسات المدرسة بين الشراكة برامج تشجيع -

 .أزمات إلى وتتحول تتفاقم أن قبل مبكر بشكل المشكالت ومناقشة لها، الالزمة الموارد



 نتانتانتلنتلنتنتانتامناخھغخھلنتنانتانت
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 لألزمات الفعالة للمواجهة المنظمة ذاكرة لتعلم ).2000. (يحيى زكريا عفيفي،د.، رشا محمد الحمالوي،
 كليـة شـمس، عـين جامعـة والكـوارث، األزمـات إلدارة السـنوي المـؤتمر فـي مقـدم بحـث .ةالمحتلم
  .92-82،األزمات بحوث وحدة التجارة،

 ايتـراك: القاهرة .علمية تطبيقات مع الطارئة والمواقف األزمات في التفاوض). 2005. (جمال حواش،
 .والنشر للطباعة

 مسـتوى علـى األزمـات لحـل إداري اقتصادي منهج: األزمات إدارة ).2003. (أحمد محسن الخضيري،
 .مدبولي مكتبة: القاهرة). 2(ط. .االقتصادية والوحدة القومي االقتصاد

 .شمس عين مكتبة: القاهرة .اإلدارة أصول). 1992. (سيد عايدة خطاب،

 حـديث،ال الكتـب عـالم: عمـان .المعلومـات ونظـم المعرفة دارة ).2009. (خالد زيفإن، ،.أحمد الخطيب،
 .العالمي للكتاب جدارا

ــــيم المختلفــــة.  ).1992( شــــفيق. ، دروزة ــــة،اإلخفــــاق المدرســــي فــــي مراحــــل التعل ــــة التربي  ،)103( مجل
  .السنة الحادية والعشرون، 134-135

 تطبيقاتهـا" العلـوم وتعلـم تعلـيم في المعرفة دور" اليابانية الخبرة). 2010. (المعاطي أبو عيد الدسوقي،
 .الحديث الجامعي المكتبالقاهرة:  .المصرية البتدائيةا المدرسة في

 فـي الحكوميـة الثانويـة المـدارس جاهزيـة لتطوير برنامج مواصفات إعداد ).2006. (عبد عمر ربابعة،
رسـالة ماجسـتير  .ومعلميهـا مـديريها قبـل مـن الجاهزيـة تلك تقييم ضوء في األزمات إلدارة األردن

 .األردن عمان، العليا، للدراسات ةالعربي عمان جامعةغير منشورة، 

 دارالقـاهرة:  .مقارنـة دراسـات وتمويلـه العـام التعلـيم تطـوير). 2008. (محمـود محمـود عقيـل رفـاعي،
 .الجديدة الجامعة

 ع.والتوزي للنشر الفاروق دار: القاهرة .األزمات إدارة). 2004(  د.ي.، رونالد

التقريــر الـــوطني للتنميــة البشــرية التعلـــيم ). 2005( ية.، الجمهوريـــة العربيــة الســور رئاســة مجلــس الــوزارء
   .دمشق أفضل. والتنمية البشرية نحو كفاءة

 الحكومي العام التعليم مدارس مديري لدى األزمات إدارة). 2011. (شليويج بن صالح بن وافي الزلفي،
رمــة، مكــة المك القــرى، أم جامعــة ،غيــر منشــورة ماجســتير رســالة .الطــائف بمدينــة واألهلــي
  .السعودية
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دراسـة نفسـية لمسـتقبليات "الخطـط المسـتقبلية إلدارة األزمـات المدرسـية  .)2001. (ميهـوب سـليمون، ريـم
  .العربية مصر جمهورية طنطا، جامعة التربية، كلية ،التربية في ماجستير رسالة ."ةالمواجه

 سـعود بـن محمـد اإلمـام عـةبجام األزمـات إدارة معوقـات). 2010. (عثمـان بـن فهـد بنـت مهـا السـناني،
 ماجسـتير رسـالة .ووكـيالتهم ووكالئهـم األقسام ورؤساء الكليات عمداء نظر وجهة من اإلسالمية

 .السعوديةالرياض،  اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة ،غير منشورة

 لحـاديا القـرن مشـارف علـى العربـي الـوطن فـي التربيـة ).2002. (اهللا عبـد بـن العزيـز عبـد السـنبل،
 .الحديث الجامعي المكتبة: اإلسكندري .والعشرين

 .اللبنانية المصرية الدار: القاهرة .علمية بنظرة المخدرات تعاطي مشكلة). 1999. (مصطفى سويف،

  وزارة التربية. دمشق: ،1ط. من مشكالت النظام التربوي العربي). 2002( محمود أحمد. السيد،
 بـالقيم وعالقتهـا التعليميـة المؤسسـات فـي األزمـات إدراة راتمهـا). 2011. (أحمـد ممتـاز الشـايب،

 العامـة والثـانوي األساسـي التعلـيم مـدارس مـديري مـن عينـة علـى ميدانيـة دراسـة التنظيميـة
 جامعـة التربيـة، كلية ،غير منشورة دكتوراه رسالة. دمشق وريف دمشق محافظتي في ومعاونيهم

 .سورية دمشق،

 يراهـا كمـا األزمـات إدارة متغيـرات بعـض بـين العالقـة). 2003. (عاصـم ،واألعرجـي.، هيـام الشـريدة،
 ).1(4 فيصل، الملك لجامعة العلمية المجلة. العامة الثانوية المدارس في القرار متخذو

رســالة ماجســتير غيــر  .اآلليــات، المراحــل، األســس: األزمــات إدارة). 2002. (أحمــد فهــد الشــعالن،
 ة.السعودي، الرياض ،األمنية للعلوم العربية نايف جامعةمنشورة، 

 بغـزة الغـوث وكالـة المـدارس لمـديري األزمـات إدارة مهـارة تـوافر درجة ).2003. (محمد عاطف صقر،
  .فلسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .تنميتها وسبل

األزمــات. المؤتمــؤ الســنوي الثــاني دور إدارة المــوارد البشــرية فــي إدارة ). 1997الصــباغ، زهيــر نعــيم. (
 .243. القاهرة، مصر: جامعية عين شمس،إلدارة األزمات والكوارث

 .العربي الفكر دارة: القاهر  ،2. طالتعليم ونظم المقارنة التربية). 2001. (محمد بيومي ضحاوي،

 والتجربة صروالمعا اإلسالمي المنظور والمفاوضات األزمات إدارة). 2000. (الرحمن عبد، الضحيان
 .المآثر دار: المنورة المدينة .السعودية

 المكتـبة: اإلسـكندري .المعاصـرة وتطبيقاتهـا أصـولها التعليميـة اإلدارة). 2000. (محمـد حمـدأ الطبيب،
 .الحديث الجامعي
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 .الحديث الكتب عالم: ربدإ .األزمات إدارة ).2009. (إبراهيم نعيم الظاهر،

 .الشروق دار: عمان .الحديثة المدرسية اإلدارة). 2001. (القادر عبد محمد عابدين،

الصــعوبات التــي تواجــه إدخــال المعلوماتيــة إلــى التعلــيم مــا قبــل الجــامعي فــي  ).2001( عاقلــة، ليلــى.
ـــة العربيـــة الســـورية وســـبل مواجهتهـــا. دمشـــق: جامعـــة  ،غيـــر منشـــورة رســـالة ماجســـتير الجمهوري

  .دمشق
دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي لدى طالب التعليم ). 1997عامر، سامح عبد المطلب إبراهيم. (

األساســـي ( الحلقـــة الثانيـــة ) فـــي مواجهـــة الكـــوارث و األزمـــات (دراســـة ميدانيـــة) علـــى محافظـــة 
  رسالة ماجستير غير منشورة، مصر: جامعة الزقازيق.. المنوفية

 .الجامعة شباب مؤسسةة: سكندرياإل .التجارية المنشات في األزمات إدارة ).2004. (صالح عباس،

 محافظـات فـي الحكوميـة المـدارس مـديري لـدى األزمـات إدارة أسـاليب). 2009. (فـؤاد رائـد العال، عبد
، غـزة ،اإلسـالمية الجامعـة ،غيـر منشـورة ماجسـتير رسـالة .االسـتراتيجي بـالتخطيط وعالقتهـا غـزة

  .فلسطين

مجلـــة ات كأحـــد االتجاهـــات الحديثـــة فـــي علـــم اإلدارة. إدارة األزمـــ ).2003( عـــادل خيـــر اهللا. عبـــد اهللا،
       ).30(9 مستقبل التربية العربية،

 .المعرفة كنوز دار: عمان .األزمات إدارة). 2006. (منير محمد زيد عبودي،

   المعارف منشأة: االسكندرية .األزمات وٕادارة التفاوض سيكولوجية). 1998. (السيد فاروق عثمان،

 .العربي الفكر دار: القاهرة .المدرسية اإلدارة ).2000. (نينحس محمد العجمي،

 الجامعـة دار: اإلسـكندرية .العصـر ومتطلبـات المدرسـية اإلدارة). 2007. (حسـنين محمـد العجمـي،
 .للنشر الجديدة

  دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع. :عمان إدارة اتخاذ القرار االداري. ).2006( خليل محمد. العزاوي،

). قلــق األزمــات التــي تعــاني منهــا جامعــة القــدس المفتوحــة 2005( تيســير. وعبــد اهللا، .،رجــاء ســيلي،الع
 .23-22)،5( مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات،أثناء انتفاضة األقصى. 

المـــؤتمر الســـنوي  أثـــر تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي تطـــوير اإلدارة والتعلـــيم.). 2007( علـــي، بـــدر الـــدين.
مصـر:  القـاهرة، ينـاير.29-27التاسع لإلدارة التعليمية في الوطن العربي في عصـر المعلومـات 

  .14-13،دار الفكر العربي
 .األمين دار: القاهرة .باألزمات واإلدارة واألزمات الوقت إدارة). 2003. (السيد عليوة،
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 دراسة والكوارث، األزمات دارةإ في المعلومات ونظم تقنية دور). 2003. (سليمان بن اهللا عبد العمار،
 المملكـة الريـاض،غيـر منشـورة،  ماجسـتير رسـالة .المـدني للـدفاع العامـة المديريـة علـى تطبيقيـة
 .السعودية العربية

ُاسُترجع بتاريخ  سبب تردي مؤشرات التعليم في سورية مقارنة مع دول الجوار.). 2008( عنبر، محمد.
            www.alepposoft.net ، من2/9/2014

معوقات إدارة األزمات في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات  ).2012( ندى عز الدين. عنتور،
رســـالة ماجســـتير فـــي التربيـــة، كليـــة  .الضـــفة الغربيـــة وســـبل عالجهـــا مـــن وجهـــات نظـــر المـــديرين

 ، نابلس، فلسطين.جامعة النجاح الوطنية الدراسات العليا،

 علـى تطبيقـه دراسة غزة بقطاع العالي التعليم مؤسسات في األزمات إدارة واقع ).2008. (رهام عودة،
 .فلسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .اإلسالمية الجامعة

 إدارة فـي درسـيةالم اإلدارة لمشـرفة القيـادي الـدور). 2007. (علـي بـن مسـتور بنـت منـى الغامـدي،
 .السعودية خالد، الملك جامعة ،غير منشورة جستير ما رسالة .عسير بمنطقة األزمات

 السورية العربية الجمهورية في األساسي التعليم أزمات إلدارة مقترح تصور). 2010. (غّنام لمى غّنام،
 ماجسـتير لةرسـا .دمشق مدينة في والمدرسين والمديرين االختصاصين الموجهين نظر وجهة من

 .سورية دمشق، جامعة التربية، كلية ،غير منشورة

 والنشــر التوزيــع دار: القـاهرة .األزمــات إدارة ن: فـالمــأزق مــن الخـروج). 2001. (محمــد فتحـي،
 .اإلسالمية

 األزمـات إدارة لمهـارات العـام التعلـيم مـدارس مـديرات ممارسـة). 2007. (ابـراهيم بنـت شـدى فـرج،
رسـالة ماجسـتير غيـر  .المكرمـة مكـة بمدينـة والمعلمـات المـديرات رنظـ وجهـة مـن المدرسـية

 .السعودية، القرى أم جامعةمنشورة، كلية التربية، 

مجلـــة  مـــدخل إلــى المعـــايير الوطنيــة لمنـــاهج التعلــيم ماقبـــل الجــامعي. ).2006( فريــق العمـــل الــوطني.
  مطابع نقابة المعلمين.، دمشق: 13-12 ،)2-1(المعلم العربي، 

  .84-83)،31( مجلة بناة األجيال،معوقات عمل المعلم العربي.  ).1999ير، أحمد. (الفق

 رسـالة .األزمـات مـع التعامـل فـي العامـة العالقـات إدارات ورد). 2008. (محمـد بـن علـي الفهيـد،
 .سعود الملك جامعة اإلدارية، العلوم كلية العامة، اإلدارة قسم منشورة، غير ماجستير
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نمــاذج مــن إدارة األزمــات فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين وتطبيقاتهــا فــي ). 1995امــد. (القثــامي , جميــل ح
, قسـم اإلدارة التربويـة والتخطـيط , رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة مجال اإلدارة والتخطيط التربوي.
  مكة المكرمة، جامعة أم القرى. 

ة في جمهورية مصر العربية فـي تطوير إدارة األزمات بالمدرسة الثانوي العام). 2004( .قطيط, عدنان
 .مصر القاهرة، ضوء الفكر اإلداري المعاصر.

 .الفكر دارعمان:  .المدرسية األزمات إدارة سيكولوجية). 2003. (محمد الوهاب عبد كامل،

 ضـوء فـي األساسـي التعلـيم مرحلـة مـدارس إدارة لتطـوير مقترحـة إسـتراتيجية). 2007. (أمـل كحيـل،
 التربويـة، والدراسـات البحـوث معهـد منشـورة، غيـر دكتـوراه رسـالة .لبالمسـتق مدرسـة متطلبـات

  ، مصر.القاهرة جامعة

  أنموذج مقترح لتطوير إدارة األزمات في مدارس التعليم ماقبل الجامعي ).2015كحيل، أمل. (

  ).1. مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، (في ضوء الفكر اإلداري المعاصر

 غيـر ماجسـتير رسـالة .األزمـات إدارة فـي ودورهـا األمنيـة اللجـان). 2005. (متعـب اهللا عبـد كـردم،
 .السعودية الرياض، األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية منشورة،

 مجلـــة بنـــاة األجيـــال،). إعـــداد المعلمـــين فـــي كليـــة التربيـــة بـــين الواقـــع والطمـــوح. 2000كنعـــان، أحمـــد.(
)34 ،(42-43.  

دار الثقافــــة  :عمــــان ،2ط. اتخــــاذ القــــرارات اإلداريــــة بــــين النظريــــة والتطبيــــق). 2007( نــــواف. كنعــــان،
  للنشروالتوزيع.
ـــــين الواقـــــع والطموح.ســـــورية. 1998لطـــــف اهللا، عفـــــاف.( ـــــة ب ـــــا التربوي ـــــال،). مناهجن ـــــاة األجي ـــــة بن  مجل

)27،(48-88.  
 .الجامعية الدارالقاهرة:  .األزمات إدارة). 2006د. (حمأ ماهر،

 .إصـالح احمـد عـال: تعريـب. يحـدث قـد لمـا التخطـيط األزمـات إدارة). 2002. (الـرحمن توفيـق، عبـد
 .لإلدارة المهنية الخبرات مركز: القاهرة

). فاعلية استخدام الحاسوب لدى شباب المرحلة الثانوية تبعًا لمتغير الجـنس 2007( المرعشلي، نسيبة.
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  )1الملحق رقم (
  قائمة بأسماء السادة المحكمين

  

  

  الجامعة  الصفة العلمية  اسم المحكم  الرقم

  كلية التربية الثانية في إدلب  أستاذ في قسم معلم صف  أ.د.احمد ابو راس     1

  د.خالد األحمدأ.  2
المناهج وطرائق أستاذ في قسم 

  التدريس
  جامعة دمشق

  جامعة دمشق  التربية المقارنةأستاذ في قسم   د.فاضل حناأ.  3

  د.ابتسام فارس  4
المناهج أستاذة مساعدة في قسم 

  وطرائق التدريس
  جامعة دمشق

  جامعة تشرين  مدّرسة في قسم معلم صف  د.ثناء غانم  5
  جامعة حلب  االرشاد النفسيأستاذ مساعد في قسم   د.خالد الضعيف  6

  د.خلود الجزائري  7
المناهج في قسم  أستاذة مساعدة

  وطرائق التدريس
  جامعة دمشق

  سوزان المقطرند.  8
المناهج أستاذة مساعدة في قسم 

  وطرائق التدريس
  جامعة دمشق

  د. سعدة ساري  9
المناهج أستاذة مساعدة في قسم 

  وطرائق التدريس
  جامعة دمشق

  دلبكلية التربية الثانية في إ  أستاذ مساعد في قسم معلف صف  د.صهيب مزنوق  10

  د. ظريفة أبو فخر  11
المناهج أستاذة مساعدة في قسم 

  وطرائق التدريس
  جامعة دمشق

  د.عهد حوري  12
المناهج وطرائق مدّرسة في قسم 

  التدريس
  جامعة حلب

  د.عمار سليم  13
المناهج وطرائق مدّرس في قسم 

  التدريس
  جامعة تشرين

  الثانية في طرطوس كلية التربية  مدّرسة في قسم معلم صف  د.نايفة علي  14
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  أسماء السادة محكمي التصور المقترح

  ال أعرف ماذا أسمي العمود  اسم المحكم  الرقم

  أ.د طاهر سلوم  1
أستاذ في قسم المناهج وطرائق 

  التدريس في جامعة دمشق

2  
أ.د. عبد الرحمن 

  المطرف

أستاذ في قسم المناهج وأصول 

  التدريس في جامعة الملك سعود

  يلأمل كحد.  3
المناهج وطرائق مدّرسة في قسم 

  في جامعة دمشق التدريس

  د.رزان قره محمد  4
مدّرسة في قسم المناهج وطرائق 

  التدريس في جامعة حلب

  سمية منصورد.  4
المناهج وطرائق مدّرسة في قسم  

  التدريس

  د. غيداء غفر  5
مدّرسة في قسم معلم صف في جامعة 

  تشرين

  في التربيةدكتوراه   د.فيصل أبو بكر  6

  هيئة تعليمية في كلية التربيةعضو   وسام حسند.   7
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  )2ملحق رقم (
  ومدّرسيه في سوريةس التعليم الثانوي العام استبانة واقع األزمات موجهة إلى مديري مدار 

  
  جامعة دمشق 

  كلية التربية
  قسم المناھج وطرائق التدريس

  
  

  السيد ا�ستاذ الفاضل:.............................المحترم تحية وطيبة وبعد:
تصور مقترح %دارة ( 2ستبانة ضمن إجراء دراسة للحصول على درجة الدكتوراه في التربية بعنوانتأتي ھذه ا       

ا;زمات في مدارس التعليم الثانوي العام في الجمھورية العربية السورية في ضوء بعض التجارب العالمية دراسة 
م الثانوي العام وذلك في سبيل وضع تصور وتھدف إلى تعرف واقع ا�زمات التي تعاني منھا مدارس التعلي ).ميدانية

  مقترح Dدارة تلك ا�زمات في ضوء ذلك الواقع وفي ضوء التجارب العالمية.
بأنھا: نتيجة نھائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات  ا;زمةوتعرف 

  لبقاء المنظمة التربوية. الرئيسية للنظام التعليمي، وتشكل تھديداً صريحاً وواضحاً 
فھي: جھود المديرين للتغلب على ا�زمة وتجنب سلبياتھا، وا2ستفادة من إيجابياتھا باستخدام العلم  إدارة ا;زماتأما 

  والمعرفة والخبرة.
: محور ا�زمات المتعلقة بالطلبة، (المحور ا;ول وتتألف ا2ستبانة من عدة محاور وھي كما يلي:            

: محور ا�زمات المتعلقة باDدارة المحور الثالث: محور ا�زمات المتعلقة بالمدرسين، المحور الثاني
: محور ا�زمات المتعلقة المحور الخامس : محور ا�زمات المتعلقة بالمناھج،المحور الرابع المدرسية،

: محور ا�زمات لمحور السابعا: محور ا�زمات المتعلقة بالمبنى المدرسي، المحور السادس با2متحانات،
  : محور ا�زمات المتعلقة بتمويل التعليم).المحور الثامن المتعلقة بالمجتمع المحلي،

 فالرجاء التفضل باDجابة عن عبارات ا2ستبانة وفقاً ل[رشادات التالية:
  ا2ستجابة التي تعبر عن رأيك. ) بجانب√وضع عaمة ( -1
  ي ا�جزاء المخصصة لذلك.إضافة آرائكم ومقترحاتكم ف -2

  علماً بأن ھذه المقترحات سوف تغني الدراسة الحالية ولن تستخدم إ2 في أغراض البحث العلمي.
  وتقبلوا مني فائق اEحترام والتقدير

  الباحثة رنيم اليوسفي
  

  البيانات ا;ساسية:
  أنثى    مدرس         الجنس: ذكر       المسمى الوظيفي:       مدير      

دبلوم تأھيل تربوي       دراسات عليا        إجازة جامعية        معھد إعداد مدرسين المؤھل العلمي والتربوي :      
  دكتوراه)   –ماجستير  –(دبلوم دراسات عليا 

  ثرسنوات فأك 10         سنوات 10وأقل من  5سنوات       من  5:          أقل من عدد سنوات الخبرة
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فيما يلي بعض العبارات التي تشكل مشكXت يمكن أن تتطور إلى أزمات في مدارس التعليم الثانوي العام أرجو أن 
  :توضح درجة تواجدھا من وجھة نظرك

  درجة تواجد المشكلة  العبــارة  الرقم
  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  عالية  عالية جداً 

  :أزمات متعلقة بالطلبة
            اEت العنف في المدارس نتيجة مشاھدة أعمال العنف التي عاشھا الطالب بشكل واقعي.تزايد ح   .1
            حدوث اعتداءات بدنية بين الطلبة نتيجة حمل ا;سلحة أو أدوات حادة.   .2
            تحدي الطلبة ;نظمة المدرسة بشكٍل يثير الفوضى وا%زعاج.   .3
            تزايد ظاھرة العبث بممتلكات المدرسة.   .4
            كثرة الغياب لدى الطلبة لعدم اEلتزام بقوانين المدرسة.   .5
            انخفاض المستوى العلمي للطلبة.   .6
            إھمال الواجبات المدرسية.   .7
            ضعف المشاركة با;نشطة المدرسية.   .8
            تسرب الطلبة من المدرسة نتيجة ا;وضاع اEستثنائية لذويھم.   .9

            ال داخل الحصة الدرسية.استخدام الھاتف الجو   .10
            تدخين الطلبة السجائر داخل المدرسة.   .11
            تعاطي أشكال من المخدرات والترويج لھا.    .12
            ظھور انحرافات جنسية بين الطلبة كالشذوذ الجنسي.   .13
            إحضار مواد ممنوعة للمدرسة (مجXت..... أفXم) وتداولھا فيما بينھم.    .14
            لمدرسين إلى الضرب بسبب كثافة أعداد الطلبة ضمن القاعة الصفية الواحدة.لجوء بعض ا   .15
            عدم التزام الطلبة باللباس المدرسي نتيجة الظروف المادية السيئة التي خلفتھا ا;زمة   .16
            ھجرة العديد من الطلبة إلى خارج البلد بحثاً عن ا;مان واEستقرار.   .17
ل الغرفة الصفية الواحدة نتيجة نزوح الطلبة من مناطق أخرى تشھد توتراً زيادة عدد الطلبة داخ   .18

  أمنياً 

          

            وجود (الحزن_ الخوف_ القلق الدائم..) لدى بعض الطلبة.   .19
اختXف المفاھيم والرموز الوطنية لدى الطلبة (َعلَم_ استشھاد_ وحدة وطنية_ جندي _ نظام_    .20

  معارضة).

          

            بة الوافدين مع البيئة المدرسية الجديدة.عدم تكيف الطل   .21
            انخفاض المبادئ ا;خXقية لدى الطلبة (التعاون_ التسامح_ المصالحة..).   .22

  أزمات متعلقة بالمدرسين:

            ممارسة المدرسين لwساليب النظرية في التدريس أكثر من التطبيقات العملية.    .23
            صية على حساب التعليم في المدرسة.اھتمام المدرسين بالساعات الخصو   .24
            لجوء المدرس إلى إعطاء دروس لمستويين تعليميين في الوقت ذاته خXل الحصة الدرسية.    .25
            ضعف التأھيل التربوي الكافي للمدرسين.   .26
            عدم المام المدرسين بكيفية استخدام تقنيات التعليم في دروسھم.   .27
            ق خXل الحصة الدرسية.اEبتعاد عن التشوي   .28
            غياب التنويع في طرائق التدريس.   .29
            ضعف توظيف الطرائق الفعالة في التدريس.   .30

  درجة تواجد المشكلة  العبــارة  الرقم
  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  عالية  عالية جداً 

            إھمال الطرائق الحديثة في التدريس.   .31

  ) إلى غرفة الصف.data showحديثة (إھمال إدخال التقنيات ال   .32
          

            فشل المدرسين في حل المشكXت الصفية.   .33

            قلة التزام المدرسين بالقوانين المدرسية.   .34

            غياب الحوافز المادية للمدرسين.   .35

            غياب الحوافز المعنوية للمدرسين.   .36

            صص لھا.ضعف القدرة على التوفيق بين كم المناھج والزمن المخ   .37

            السرعة في كم المناھج على حساب الكيفية.   .38

            ضعف تعاون المدرسين مع ا%دارة المدرسية.    .39

            عدم تعاون المدرسين مع أولياء ا;مور.   .40

            الغياب المتكرر للمدرسين.   .41

            انخفاض مستوى كفاءة المدرسين.   .42

            ناسبة لحل ا;زمات.ضعف اEلتحاق بالدورات التدريبية الم   .43
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عدم قدرة المدرسين على التعامل مع الصعوبات المفاجئة (ا;مراض المعدية_ العنف بين    .44
  الطلبة..).

          

            انتشار ظاھرة التكتXت بين المدرسين على أساس (ريف، مدينة_..).   .45

            إساءة المدرسين للطلبة (لفظياَ_ جسمياً).   .46

            داء من قبل الطلبة.تعرض المدرسين Eعت   .47

            تعرض المراقبين في اEمتحان للعنف من قبل الطلبة.   .48

            نقص أعداد المدرسين في المناطق التي تشھد توتراً أمنياً.   .49

            تواجد عدد كبير من المدرسين في المناطق التي تشھد توتراً أمنياً.   .50

            ا;منية نتيجة تسرب مدرسين آخرين.زيادة الساعات ا%ضافية للمدرسين في المناطق    .51

            كثافة أعداد المدرسين في المدرسة الواحدة في المناطق التي تشھد استقراراً أمنياً.   .52

  أزمات متعلقة با%دارة المدرسية من حيث:

            عدم مواكبة ا%دارة المدرسية للمستجدات التربوية والتعليمية.   .53

            لمناخ التربوي في المدرسة.إھمال ا%دارة المدرسية ل   .54

            قلة حرص ا%دارة المدرسية على إثارة دافعية المدرسين نحو العمل.   .55

عدم إشراك ا%دارة المدرسية للمدرسين في عميلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية    .56
  والتعليمية. 

          

يلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية عدم إشراك ا%دارة المدرسية ;ولياء ا;مور في عم   .57
  والتعليمية.

          

            عدم إشراك الطلبة في مجالس المدرسة.   .58

            عدم متابعة ا%دارة المدرسية سير تنفيذ القرارات التي تتخذ.   .59

تأخر ا%دارة المدرسية في دراسة المنھاج المدرسي المقرر لمعرفة نقاط الضعف والعمل    .60
  Xفيھا.على ت

          

  

  درجة تواجد المشكلة  العبــارة  الرقم
  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  عالية  عالية جداً 

            إھمال التعاون مع بعض الھيئات والمؤسسات ذات الصلة بموضوع المنھج.   .61
            عدم تفعيل ا%دارة المدرسية لدور ا;نشطة الصفية لتكون في خدمة المناھج المدرسية.   .62
توفير ا%دارة المدرسية لمختلف الوسائل والتقنيات التعليمية التي تحتاج إليھا  عدم   .63

  المدرسة.

          

            ضعف تنظيم ا%دارة المدرسية لفناء المدرسة وتجميله ليكون بيئة تربوية مؤثرة.   .64
            ضعف التنسيق بين الجھاز ا%داري في المدرسة وا%دارات الفرعية (مديرية التربية).   .65
            ضعف التنسيق بين الجھاز ا%داري في المدرسة وا%دارة المركزية (وزارة التربية).   .66
            سيادة عXقات إنسانية سيئة ضمن المدرسة.   .67
            عدم قدرة ا%دارة المدرسة على التصدي للمشكXت اEجتماعية (فقر_ بطالة_ عنف).   .68

  أزمات متعلقة بالمناھج من حيث:

            ا;دبي من التعليم الثانوي العام. إھمال الفرع   .69

            كثافة المناھج الدراسية.   .70

            صعوبة مفاھيم بعض المناھج الدراسية.   .71

            اعتماد المناھج على الحفظ والتلقين.   .72

            وجود أخطاء في بعض المناھج الدراسية (علمية_ لغوية).   .73

            ف التي يعاني منھا المنھاج.عدم ا;خذ بآراء المدرسين لمعالجة نقاط الضع   .74

            ضعف مواكبة محتوى المناھج للتطورات والمستجدات الحاصلة في التعليم.   .75

            عدم تلبية محتوى المناھج لحاجات المتعلم.   .76

            انتشار ظاھرة الدروس الخصوصية بسبب صعوبة المناھج.   .77

            وجود نقص في بعض الكتب المدرسية.   .78

            مين الكتاب المدرسي للطلبة الوافدين.صعوبة تأ   .79

            صعوبة تطبيق المناھج لعدم توفر التقنيات التعليمية الXزمة للتطبيق.   .80

            عدم رضا المجتمع المحلي عن المناھج الحالية.   .81

  أزمات متعلقة باEمتحانات من حيث:

            اعتماد النتائج الخاصة بنجاح الطلبة على التقويم النھائي.   .82
            عدم مناسبة طبيعة اEمتحانات لمستوى الطلبة.   .83
            عدم مراعاة مواعيد اEمتحانات لظروف الطلبة.   .84
            تسرب أسئلة اEختبارات قبل إجراء اEمتحانات.   .85
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            كثرة حاEت الغش في أثناء اEمتحانات بسبب التسيّب ا;مني.   .86
            لطلبة من قبل ا%دارة المدرسية.عدم متابعة نتائج التحصيل الدراسي ل   .87
            عدم اعتماد أسئلة اEمتحانات على مفردات المقرر وتأثرھا بالعامل الذاتي.   .88
            عدم تناسب ا;سئلة اEمتحانية مع الوقت المخصص ل�جابة.   .89
            ا انخفاض مستويات التحصيل لدى الطلبة نتيجة الظروف ا;منية.   .90
            اEمتحانات بسبب الظروف ا;منية.غياب الطلبة عن    .91
            صعوبة إجراء اEمتحانات في بعض المناطق التي تشھد توتراً أمنياً.   .92

  
  

  درجة تواجد المشكلة  العبــارة  الرقم
  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  عالية  عالية جداً 

            ذي يودي بحياتھم.تأجيل اEمتحانات في بعض المدراس خوفاً على حياة الطلبة من العنف ال   .93

            وجود ثغرات وأخطاء في عمليات السبر للطلبة الوافدين.   .94

  أزمات متعلقة بالبناء المدرسي من حيث:

            موقع المدرسة غير المناسب.   .95

            سوء تصميم المبنى المدرسي.    .96

            ضيق الممرات التي تسبب التدافع بين الطلبة.   .97

            حية المتعلقة بالنظافة (الباحة، الصفوف، دورات المياه).عدم توافر الشروط الص   .98

            عدم توافر الشروط الصحية المتعلقة بالتھوية والتبريد وا%نارة.   .99

            استمرار استخدام السبورة التقليدية.    .100

            تكرر انقطاع التيار الكھربائي أثناء اليوم المدرسي   .101

            رة طويلة.انقطاع المياه عن المدرسة لفت   .102

            وجود مياه غير صالحة للشرب.   .103

            تعرض المدرسة لحوادث اعتداء على الممتلكات.   .104

            تزايد عدد الطلبة في الصف الواحد (كثافة الطلبة).   .105

            عدم وجود المخابر المتكاملة في المدرسة.   .106

            عدم توفر التقنيات التعليمية التي تحتاج إليھا المدرسة.   .107

            عدم توفر مكتبة مدرسية مزودة بأحدث المجXت والمراجع العلمية.   .108

            قلة زيارة الطلبة للمكتبة المدرسية.   .109

            عدم وجود ا%جراءات الوقائية الكافية لحماية الطلبة من (الحرائق، الكوارث، الزEزل.....).   .110

            كھرباء..) في المدرسة.عدم توافر الصيانة المستمرة لـ ( شبكة المياه_ ال   .111

            تھديم جزئي للمدارس الموجودة في المناطق التي تشھد توتراً أمنياً    .112

            تھديم كلي الموجودة في المناطق التي تشھد توتراً أمنياً    .113

            تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين.   .114

  أزمات متعلقة بالمجتمع المحلي من حيث:

            ;ھالي المدارس الخاصة على المدارس العامة.تفضيل ا   .115
            ضعف ثقة المجتمع المحلي بالمدارس الحكومية.   .116
            عدم تقدير المجتمع المحلي لمھنة المدرس.   .117
            عدم ثقة ا;ھالي بالدور التربوي للمدرسة.   .118
نائھم علمياً وتربوياً ضعف ثقة المجتمع المحلي بدور مجالس أولياء ا;مور في تطوير مستوى أب   .119

  ونفسيا ً.

          

            عدم تمكن ا%دارة من عقد مجالس أولياء ا;مور بشكل مستمر.   .120
            قلة مشاركة المدرسة في ا;نشطة والمناسبات اEجتماعية التي تحصل في المجتمع المحلي.   .121
            قلة تنفيذ الطلبة للمشاريع تخدم البيئة المدرسية والمحلية.   .122

  

  درجة تواجد المشكلة  العبــارة  رقمال
  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  عالية  عالية جداً 

            إغفال دور المحاضرات التربوية في دراسة بعض المشكXت المستعصية لدى الطلبة.   .123

عدم إقامة المعارض في المدرسة بھدف رصد ريعھا من قبل المجتمع المحلي لصالح    .124
  المدرسة.

          

            ل في إرسال أبنائھم إلى المدرسة خوفا من تعرضھم للخطر.تردد ا;ھ   .125

            عدم تمكن ا;ھل من توفير مستلزمات الدراسة ;بنائھم.   .126

            تزايد ا;زمات الصحية (قمل_ جرب_ أمراض معدية..).   .127

            تكرر حوادث ا%رھاب (انفجار_ قذيفة_ ھجوم مسلح....).   .128
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  م من حيث:أزمات متعلقة بتمويل التعلي

            سوء توزيع الموارد والمخصصات المالية والمادية المتاحة.   .129

            ضعف المراقبة على توزيع الموارد والمخصصات المالية والمادية.   .130

            قلة الموارد المالية المخصصة لصيانة المبنى المدرسي.   .131

            ثة للمكتبة.قلة الموارد المالية المخصصة لشراء التقنيات والتجھيزات الحدي   .132

ضعف اضطXع مديريات التربية بأعباء الرحXت العلمية والعملية للمنھاج في مراحل التعليم    .133
  المختلفة داخل القطر.

          

عدم رصد اEعتمادات المالية الXزمة لتطوير العمل في الصحة المدرسية والخدمات التي    .134
  تقدمھا.

          

            ا;ولويات.الھدر المالي في مسائل ليست من    .135

            التأخر والروتين في مسألة المعامXت المالية بين المدرسة وا%دارات الفرعية والمركزية.   .136

            عدم رصد مبالغ مناسبة %قامة مشروعات تطويرية في المدرسة.   .137

            عدم توافر مقدار مالي مناسب لتعزيز الطلبة والمدرسين المتميزين.   .138

كاف يصرف على ا;مور التجميلية للمدرسة (حدائق، أزھار، لوحات، زينة  عدم توافر تمويل   .139
  للمناسبات.)

          

            ضعف التمويل الحكومي نتيجة ا;زمة الحالية في البلد.    .140

            خسارة القطاع التربوي للتجھيزات المدرسية نتيجة السرقات والھدم.   .141

            تدفئة...). - وفات_  تجھيزات بناء عدم توفر اEمكانيات المادية في المدرسة (مصر   .142

  

  
  
  
  
  
  
  



 

 
358 

  قـائمــــــــــــــــــــة المالحــــــــــــــــــــق  
  

  )3ملحق رقم (
إلى مديري مدارس  موجهة استبانة دور مديري مدارس التعليم الثانوي في إدارة األزمات

  ومدّرسيه في سوريةالتعليم الثانوي العام 
  جامعة دمشق 

  كلية التربية
  قسم المناھج وطرائق التدريس

  
  

  .............................المحترم تحية وطيبة وبعد:السيد ا�ستاذ الفاضل  
تأتي ھذه ا2ستبانة ضمن إجراءات بحث للحصول على درجة الدكتوراه في التربية، تخّصص إدارة          

تصور مقترح %دارة ا;زمات في مدارس التعليم الثانوي العام في الجمھورية وتوجيه تربوّي بعنوان: (
  ).في ضوء بعض التجارب العالمية دراسة ميدانية في سورية العربية السورية

نظر مديري  وتھدف إلى تَعّرف دور مديري مدارس التعليم الثانوي في إدارة ا�زمات من وجھة         
  .ومدرسي مدارس التعليم الثانوي العام في سورية

  وتتألف ا2ستبانة من عدة محاور:
  في إدارة ا�زمات قبل حدوثھا. عليم الثانوي العام في محافظات القطر: دور مديري مدارس التالمحور ا;ول −
  في إدارة ا�زمات أثناء حدوثھا. : دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطرالمحور الثاني −
  حدوثھا. في إدارة ا�زمات بعد : دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظات القطرالمحور الثالث −

وتعرف ا�زمة بأنھا: نتيجة نھائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على          
  المقومات الرئيسية للنظام  التعليمي، وتشكل تھديداً صريحاً وواضحاً لبقاء المنظمة التربوية.

لبياتھا، وا2ستفادة من إيجابياتھا باستخدام أما إدارة ا�زمات فھي: جھود المديرين للتغلب على ا�زمة وتجنب س
  العلم والمعرفة والخبرة.

  فالرجاء التفضل باDجابة عن عبارات ا2ستبانة وفقاً ل[رشادات التالية:
  التي تعبر عن رأيك. ا2جابة بجانب) √وضع عaمة ( -1
  إضافة آرائكم ومقترحاتكم في ا�جزاء المخصصة لذلك. -2

  ترحات سوف تغني الدراسة الحالية ولن تستخدم إ2 في أغراض البحث العلمي.علماً بأن ھذه المق
  

  الباحثة رنيم اليوسفي
  

  البيانات ا;ساسية:

  أنثى  المسمى الوظيفي:           مدير        مدرس    الجنس: ذكر      

  أھيل تربويدبلوم ت معھد إعداد مدرسين       إجازة جامعية         :المؤھل التربوي

  دكتوراه)   –ماجستير  –دراسات عليا (دبلوم دراسات عليا 

  سنوات فأكثر 10       سنوات 10وأقل من  5سنوات       من  5أقل من  :      عدد سنوات الخبرة
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  درجة ممارسة الدور  العبــارةالرقم
  منخفضة جداً   منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جداً 

  ور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة ا;زمات قبل حدوثھا:المحور ا;ول: د
            أبني قاعـدة معلومـات وبيانات جيـدة عن المدرسة وأوثقھا لدي في الحاسوب. .1

           أضع استمارات تتضمن جميع أنواع المعلومات عن المدرسة ومـشكXتھا ومخاطرھا. .2

            حدوثھا.أعمل على الوقاية من ا;زمات قبل  .3

            أعمل على التنبؤ بالمشكXت وبناء حل مسبق لھا. .4

            أخصص موازنة جانبية لحالة ا;زمات المفاجئة. .5

أُعد ملفات عن ا;زمات التي حدثت بالمدرسة في الماضي توضح كيف تم التعامل معھا وجوانب  .6
  القوة والضعف في إدارتھا.

         

            مات من ا;عضاء ذوي الخبرة والمھارة في معالجة ا;زمات.أُعد فريقاً لمواجھة ا;ز .7

            أتعاون مع المجتمع المحلي في إيجاد الحلول المناسبة في حال وقوع ا;زمات. .8

            أعمل على نشر ثقافة التعاون بين المدرسين والطلبة. .9

            أشجع إقامة عXقات ودية بين المدرسين والطلبة. .10

           اتصال دائم ومباشر مع الجھات المساندة %يجاد الحلول المناسبة لwزمة بشكل سريع.أكون على  .11

           أقترح برنامج تدريبي ;فراد المدرسة لمواجھة ا;زمات. .12

           أعمل تجربة لكل سيناريو متوقع لحدوث ا;زمة. .13

            أستفيد من التجارب والخبرات السابقة في إدارة ا;زمات . .14

  محور الثاني: دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة ا;زمات في أثناء حدوثھا:ال

            أعقد اجتماعاً فورياً مع فريق إدارة ا;زمات. .15

            أحدد ا;زمة وأعّرفھا. .16

            أحدد أسباب ا;زمة للعمل على معالجتھا. .17

            على ا;زمة  بشكل آمن. أعمل على تعبئة الموارد البشرية جميعھا للتغلب .18

            أحدد ا;طراف الذين يسھمون في مواجھة ا;زمة. .19

            أحدد ا;طراف الذين يسھمون في حدة ا;زمة . .20

            أحدد طبيعة ا;زمة ونوعھا. .21

            أحدد درجة خطورة ا;زمة. .22

            أعمل على تجاوز الروتين في الوقت المناسب. .23

            ات البشرية والمادية الXزمة لمواجھة ا;زمة.أقّدر المستلزم .24

            أُحدد مستوى المواجھة المطلوبة لwزمة. .25

            أُحدد درجة استعداد المدرسة لھا. .26

            أُحدد درجة توقعھا إن كانت متوقعة أو غير متوقعة. .27

            أُحدد عدداً من البدائل لمواجھة ا;زمة. .28

            ل البدائل المتاحة للتعامل مع ا;زمة.أعمل على دراسة وتحلي .29

  

  درجة ممارسة الدور  العبــارةالرقم
منخفضة جداً منخفضةمتوسطة  عاليةعالية جداً 

            أجري التجارب على البدائل المقترحة لمعالجة ا;زمة. .30

            أُعدُّ البديل المناسب بما يتوافق مع حجم ا;زمة. .31

            كاملة Eتخاذ القرار في وقت ا;زمة.أتحمل المسؤولية ال .32

            أستعين بالبرامج ا%حصائية في الحاسب ا�لي  لتحديد درجة اEحتماEت المتوقعة لقرار ا;زمة. .33

            أُحدد التكلفة المترتبة على القرار المتخذ لمواجھة ا;زمة. .34

            أُحدد العائد المتوقع من القرار المتخذ لمواجھة ا;زمة. .35

            أرجع إلى نتائج ا;زمات السابقة التي حدثت في المدرسة. .36

            أَعرض القرار المتخذ لمواجھة ا;زمة على المدرسين لXستفادة من آرائھم واقتراحاتھم. .37

            أُرتب ا;ولويات التي يجب تنفيذھا في أثناء ا;زمة. .38

            .أضع برنامجاً زمنياً محدداً للتعامل مع ا;زمة .39

            أُحدد المتغيرات المتوقع حدوثھا أثناء تصاعد ا;زمة. .40
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  المحور الثالث: دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام في إدارة ا;زمات بعد حدوثھا:

            أضع تصوراً مستقبلياً لwزمات التي يمكن أن تحدث في المدرسة. .41

            عھا.أضع تصوراً لحجم ا;زمات المستقبلية وأنوا .42

            أُعد سيناريوھات ;حداث ا;زمات المتوقعة في المدرسة. .43

            أُجري تجارب افتراضية لبعض ا;زمات المدرسية في كل فصل دراسي على ا;قل. .44

            أكون فريقاً مدرسياً متجدداً من ذوي الخبرة والكفاءة %دارة ا;زمات. .45

            الXزمة لwزمة. أشارك الطلبة في عملية إيجاد الحلول .46

            أُعد بحوثاً علمية عن ا;زمات المدرسية في نھاية كل سنة. .47

            أضع قاعدة بيانات ومعلومات تجنب المدرسة بعض ا;زمات. .48

            أعدُّ دليXً إرشادياً للتعامل مع ا;زمات المدرسية المختلفة. .49

            ة بكافة الطرق وا;ساليب الممكنة والمتاحة.أنشر ثقافة إدارة ا;زمات بين المدرسين والطلب .50

            أحفز العاملين في المدرسة لحل ا;زمات التي تواجھھم. .51

أقترح إنشاء وحدة %دارة ا;زمات في إدارات التربية والتعليم تتوفر فيھا المعلومات المطلوبة  .52
  لXزمات المدرسية المختلفة.

          

            ني يتضمن كل ما يتعلق بإدارة ا;زمات المدرسية.أعمل على إنشاء موقع الكترو .53

أقوم ببعض الزيارات المتبادلة في المدارس للتعرف إلى ا;ساليب المختلفة التي يتبعونھا  .54
  المديرين في إدارة ا;زمات.
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  )4ملحق رقم (
ليم الثانوي العام إلى مديري مدارس التع استبانة المقترحات المتعلقة بإدارة األزمات موجهة

  ومدّرسيه في سورية
  جامعة دمشق 

  كلية التربية
  قسم المناھج وطرائق التدريس

  

تأتي ھذه ا2ستبانة ضمن إجراءات دراسة للحصول على درجة الدكتوراه في التربية، تخّصص إدارة       
لعام في الجمھورية تصور مقترح %دارة ا;زمات في مدارس التعليم الثانوي اوتوجيه تربوّي بعنوان (

وتھدف إلى وضع تصور مقترح ). العربية السورية في ضوء بعض التجارب العالمية دراسة ميدانية
من خaل التعرف إلى مقترحات المديرين والمدرسين في  في مدارس التعليم الثانوي العامDدارة ا�زمات 

�زمة المدرسية من وجھة نظر كل من تلك المدارس وتحديد مدى مناسبة مجموعة من المقترحات Dدارة ا
  المديرين والمدرسين على حٍد سواء.

: نتيجة نھائية لتراكم مجموعة من التأثيرات السلبية أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على وتعرف ا;زمة بأنھا
  المقومات الرئيسية للنظام التعليمي، وتشكل تھديد صريح وواضح لبقاء المنظمة التربوية.

مخطط يقترح الطرق وا�ساليب واDجراءات لمواجھة أزمات تتعلق بـ (بالطلبة،  مقترح فھو:أما التصور ال
المدرسين، اDدارة المدرسية، المناھج، ا2متحانات، المبنى المدرسي، المجتمع المحلي، التمويل) في 

ضوء بعض  مدارس التعليم الثانوي العام من خaل ما ستتوصل إليه الدراسة الميدانية من نتائج وفي
  التجارب العالمية في إدارة ا�زمات.

  فالرجاء التفضل باDجابة عن عبارات ا2ستبانة وفقاً ل[رشادات اuتية:
  ا2ستجابة التي تعبر عن رأيك. بجانب) √عaمة (وضع -1
  إضافة آرائكم ومقترحاتكم في ا�جزاء المخصصة لذلك. -2

  .الحالية ولن تستخدم إ2 في أغراض البحث العلميعلماً بأن ھذه المقترحات سوف تغني الدراسة 
  وتقبلوا مني فائق اEحترام والتقدير
  الباحثة: رنيم اليوسفي

  



 

 
362 

  قـائمــــــــــــــــــــة المالحــــــــــــــــــــق  
  

  ما درجة مناسبة المقترحات ا�تية %دارة ا;زمة المدرسية من وجھة نظرك:
  

  العبارة  الرقم
  درجة ا%جابة

  مھم
  E   مھم  جداً  

  أدري
  قليل

  ا;ھمية 
غير مھم 

  إطXقاً 

  مقترحات متعلقة بأزمات الطلبة:
            تفعيل دور المرشد النفسي للحد من حاEت العنف من خXل إجراءات اEختبارات النفسية باستمرار..1

            التواصل مع أولياء ا;مور باستمرار للحدِّ من المشكXت التي يواجھھا الطلبة..2

            ة.نشر ثقافة اEلتزام بقوانين المدرسة بين الطلب.3

            اتخاذ أفضل ا;ساليب التربوية لمتابعة الطلبة المتأخرين دراسياً..4

            اEجتماع بالطلبة وقتاً كافياً لمعرفة أھم ما يواجھونه من صعوبات..5

            بذل كافة الجھود من أجل معالجة ظاھرة التسرب والرسوب..6

            اتباع الطرق الحديثة في التدريس. .7

            الطلبة بشكل مستمر لتXفي حدوث انحرافات جنسية. مراقبة.8

            المخدرات). –مراقبة الطلبة بشكل مستمر %بعادھم عن استخدام (السجائر .9

            العناية با;نشطة الصفية والXصفية التي تنمي المواھب وا%بداع عند الطلبة..10

            تحفيز الطلبة معنوياً مما يعزز انتمائھم لمدرستھم..11

            التساھل باللباس المدرسي بالنسبة للطلبة الذين E تسمح لھم ظروفھم المادية اEلتزام بھا..12

            إنشاء صفوف دراسية للمتأخرين عن اEلتحاق بالعام الدراسي Eستدراك التأخر في التحصيل الدراسي..13

            لطلبة.اتخاذ إجراءات متشددة في حال استخدام المدرسين العنف تجاه ا.14

  ..............................................................ما المقترحات ا;خرى التي تقترح إضافتھا في ھذا المحور
....................................................................................................................................  

  مقترحات متعلقة بأزمات المدرسين:
            العناية بالتأھيل التربوي الفعال للمدرسين قبل ممارستھم مھنة التدريس.15

16.
الدراسة من خXل  حجرة داخل كفايات ومھارات العمل المدرسين أثناء إعدادھم العناية بإكساب

  التدريب الميداني الفعال.
          

            ثناء إعدادھم كفايات ومھارات طرائق التدريس التي تنمي اEستقXلية لدى الطلبةالمدرسين أ العناية بإكساب.17

            إلحاق المدرسين بدورات تدريبية تسھم في تطوير مستوى أدائھم في مواجھة ا;زمات.18
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Abstract  

A Suggested Vision of Managing the Crises in Secondary Schools in 

Syrian Arab Republic in Light of Some International Experiences 

The study aimed to identify the most important crises facing the general 

secondary education schools in the Syrian Arab Republic, and know the 

reality of the crisis management, and proposals concerning the management 

of crises, and to visualize the proposal for crisis management in the light of 

the experiences of some Arab and international countries. 

To achieve these objectives the researcher used the descriptive analytical 

method adoption of three questionnaires of preparation, a questionnaire to 

know the reality of crises in general secondary education schools in the 

Syrian Arab Republic, and a questionnaire to find out the reality of crisis 

management in those schools, and a questionnaire to find out proposals 

managers of those schools and teachers about crisis management in 

schools. The study sample consisted of 245 principals, and (974) as a 

teacher and a school were chosen from (1106) School of general secondary 

education schools in seven governorates (Damascus, Latakia, Tartous, 

Aleppo, Idlib, Hama, Homs, Deir ez-Zor) as different regions of the Syrian 

Arab Republic represent. 

To answer the study questions and test hypotheses calculated averages and 

relative weights, t-test, test and one-way analysis of variance, multi-

dimensional tests and comparisons. The study showed the following 

results: 

Shall more crises related to students Presence in general secondary 

education schools from the perspective of managers and teachers are crises 

"bring banned items to school (magazines ... ... ... Movies) and traded with 

them, and "increase the number of students within the classroom as a result 

of the exodus of students from one other areas strained" 
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Shall more Presence crises related to teachers in the public schools of 

secondary education from the perspective of managers and teachers are 

crises " the absence of financial incentives for teachers," Lack of access to 

training courses appropriate to resolve the crisis. 

Shall more crises related to school management common in general 

secondary education schools from the perspective of managers and 

teachers is a crisis "non-management school's ability to address social 

problems (Vqr_ Btalh_ violence), and the crisis" not to involve the school 

administration to parents in decision-making related to the educational 

process process and educational, "followed by" not to involve students in the 

school boards "crisis, then the crisis" not keep up with the school 

administration for educational developments, and the crisis "not to involve 

the school administration for teachers in puppet making decisions about the 

educational process". 

Shall more Presence crises related to the curriculum of secondary education 

in the public schools from the perspective of managers and teachers is a 

crisis, "the intensity of the curriculum," the crisis "the difficulty of some of the 

concepts of the curriculum," then "the spread of the phenomenon of private 

lessons because of the difficulty curricula crisis". 

Shall more crisis-related examinations Presence in general secondary 

education schools from the perspective of managers and teachers is a crisis, 

"adoption outcomes for students ' success on the final calendar." And the 

crisis of "the difficulty of examinations in some areas of tension." , Then "low 

achievement levels of students as a result of security conditio  

" . 

Shall more crises related to school construction common in general 

secondary education schools from the perspective of managers and 

teachers is a crisis, "the increasing number of students per class (students 
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intensity).", And the crisis of "repeated power outages during the school 

day," then "water cuts crisis from school for a long time" . 

Shall crises more Presence the local community in general secondary 

education schools from the perspective of managers and teachers is a crisis, 

"repeated incidents of terrorism (Anfjar_ Qvevh_ armed attack ....), and the 

crisis of" preference for parents of private schools to public schools, "as well 

as" the omission of crisis the role of educational lectures in the study of 

some of the intractable problems of the students ", and finally the crisis," the 

inability of parents to provide school supplies for their children" . 

Shall more crises related to the financing of education common in general 

secondary education schools from the perspective of managers and 

teachers is a crisis, " lack of material resources in the school (expenses _ 

equipment building-heating ...)" And "lack of financial resources for the 

purchase of modern techniques and equipment for the library. 

The researcher also found the results of the following assumptions: 

1-and no statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the mean scores of answers study sample of general 

secondary education managers in Syria about the reality of crises facing the 

general secondary education in the Syrian Arab Republic due to the variable 

scientific and educational qualification for the benefit of top graduates, but 

variable the number of years of experience for the benefit of experienced 

top, and variable province, which found significant differences with him 

between Damascus province, and the provinces (Tartous, Latakia) for the 

benefit of the province of Damascus, and the province of Aleppo and the 

provinces (Damascus, Tartous, Lattakia) for the benefit of the province of 

Aleppo, and the province of Hama and the provinces (Tartous , Latakia) in 

favor of Hama province, and the province of Homs and the provinces 

(Tartous, Latakia) in favor of Homs province, and between Deir al-Zour 

province and the provinces (Damascus, Aleppo, Hama, Homs, Tartous, 
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Lattakia) in favor of Deir al-Zour province, and the province of Idlib and the 

provinces (Damascus, Aleppo, Hama, Homs, Tartous, Lattakia) for the 

benefit of the province of Idlib. 

2. There are statistically significant differences between the mean scores of 

answers to general secondary education managers in Syria about the reality 

of crises facing the general secondary education due to the variable sex 

with the exception of areas) crises related to students, crises related to 

teachers (as it turned out the existence of significant differences in them for 

the benefit of managers. 

3-and no statistically significant differences between the mean scores of 

answers teachers of general secondary education in Syria about the reality 

of crises facing the general secondary education in the Syrian Arab Republic 

attributable scientific and educational qualification variable for the benefit of 

top graduates, and a variable number of years of experience for the benefit 

of experienced top, and variable preservation which found significant 

differences with him between Damascus and the provinces (Tartous, 

Latakia) for the benefit of the province of Damascus, and the province of 

Aleppo and the provinces (Damascus, Tartous, Lattakia) for the benefit of 

the province of Aleppo, and the province of Hama and the provinces 

(Tartous, Latakia) in favor of Hama province, and the province of Homs and 

the provinces (Tartous, Latakia) in favor of Homs province, and between 

Deir al-Zour province and the provinces (Damascus, Aleppo, Hama, Homs, 

Tartous, Lattakia) in favor of Deir al-Zour province, and the province of Idlib 

and the provinces (Damascus, Aleppo, Hama, Homs, Tartous, Lattakia) in 

favor of Idlib province. 

4-There were no statistically significant differences between the mean 

scores of answers to general secondary education managers in Syria about 

the reality of crises facing the general secondary education due to the 

variable sex. 
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5. The existence of significant differences between the mean scores of 

answers to general secondary education in Syria, managers and teachers 

on the reality of crises in general secondary education schools in the 

provinces of the country due to the variable job title, and in the interest of 

managers. 

 

6. Statistically significant differences at the level indication (0.05) between 

average ratings of managers of general secondary education in Syria about 

the role of managers general secondary education schools in governorates 

in crisis management) before and during crisis and beyond (due to variable 

qualification and education for the benefit of higher degree holders, and a 

variable number of years of experience, to the benefit of experienced) 10) 

years or more, and variable maintenance where the differences found 

between the province of Idlib governorate (Damascus, Aleppo, Homs, Hama, 

Deir ezzor, Tartous, Latakia) for these provinces, therefore significance 

Arithmetic.. 

7.The existence of significant differences when the level indication (0.05) 

between average ratings of general secondary education teachers in Syria 

about the role of managers general secondary education schools in 

governorates in crisis management (before the crisis, during and after (due to 

variable qualification and education. and graduate campaign, and 

conservative differences variable function where these differences come 

between the Damascus governorate and the provinces (Aleppo, Hamah, 

hims, Idlib, Deir ezzor, Tartous, Latakia) for the governorate of Damascus, 

between Hama and provinces (Aleppo and Deir ez-Zor) Hama's favor, and 

the governorate of Homs and (Aleppo and Deir ez-Zor) for the governorate 

of Homs, Tartous governorate and district between (Aleppo, Hamah, hims, 

Idlib, Deir ez-Zor) for the province of Tartous and Lattakia governorate and 

district between (Aleppo, Hamah, hims, Idlib, Deir ez-Zor) for Lattakia 
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8. The lack of statistically significant differences between the average ratings 

of general secondary education teachers in Syria about the role of managers 

general secondary education schools in governorates in crisis management) 

before and during crisis and beyond (attributable to the variable number of 

years of experience.  

9. The existence of significant differences when the level indication (0.05) 

between average ratings of managers of general secondary education 

school in Syria and about crisis management in general secondary 

education schools in provinces due to a variable named career and 

managers.  

 


