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والدي  وأن أعمل صاحلاً ترضاه وأدخلنً  وعلى ) ربِّ أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت علً  
 (91النمل ) برمحتك يف عبادك الصاحلني(

الحمد هلل تعالى حمد الشاكرين، حمدًا يميق بجالل وجيو وعظيم سمطانو الذي وفقني وأعانني وىيأ لي       
خ راجيا بيذا الشكل، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسمين، األسباب إلتمام ىذه الرسالة وا 

 بو أجمعين، وبعد ......وصحالنبي األّمي ومعمم البشرية األول وعمى آلو 

يشكر اهلل، أتوجو بالشكر الجزيل وعظيم التقدير إلى  عرفانًا بالفضل والجميل وألنَّ من ال يشكر الناس ال  
حيث زودتني التي تكّرمت وتفّضمت باإلشراف عمى ىذه الرسالة ر سمية منصو ة الدكتورة مشرفتي العزيز 

رشاداتيا القيمة في كل خطوة من خطوات ىذه الدراسة، وأنا ممتن ليا  تفيما لوقوفيا إلى جانبي و بتوجيياتيا وا 
كما أتوجو عني كل خير.  المعاناة والظروف الصعبة التي مررت بيا أثناء التحضير ليذه الرسالة، فجزاىا اهلل

، ود التي بذلتياعمى نصائحيا القيمة والجيرئيس قسم التربية المقارنة  حالوة باسمةة الدكتور  ةبالشكر إلى األستاذ
بية لمشؤون العممية الذي لم يبخل عمي نائب عميد كمية التر  محمد حالقوأشكر كذلك أستاذي العزيز الدكتور 
رشاد .  عيسى عميدكتور بنصائحو القيمة، كما أشكر األستاذ ال  عمى ما قدمو لي من نصح وا 

وال يفوتني ىنا أن أتوجو بخالص الشكر والتقدير إلى األساتذة الدكاترة أعضاء لجنة الحكم عمى جيودىم المبذولة 
 ةاناترة الذين تفضموا بتحكيم االستبوالشكر موصول إلى السادة الدك عمييا.كم في قراءة ىذه الرسالة وتدقيقيا والح

الذي  سجان الممحموأشكر أيضًا األخ . ائية فميم مني كل الشكر والتقديرالني ابصورتي تأداة الدراسة حتى خرج
فة العاممين في وزارة . وأتقدم بموفور الشكر وعظيم التقدير إلى كاالعمميات اإلحصائية كان لو الفضل في إجراء

يل تطبيق البحث ،كما أشكر التربية ومديرية تربية دمشق الذين قدموا لي المعمومات والتسييالت الالزمة لتسي
، معي في تطبيق االستبانة الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدينة دمشق الذين تعاونوامدارس كافة مديري 

بي طيمة فترة إنجاز والزمالء والزميالت األعزاء الذين ساندوني ووقفوا إلى جان وأوّد أن أشكر أيضًا كافة األصدقاء
. وفي الختام أسأل اهلل العظيم أن يجعل ىذا العمل في ميزان حسناتي و أن يرفع بو درجاتي وأن ينفع ىذه الرسالة

  الدعاء. مجيب بو الجميع وأن يتقبمو خالصًا لوجيو الكريم إنو سميعٌ 

 دهقسيم شحا فضل: الباحث 

 شكر وتقدير



 اإلىــــــــداء

 إىل  انقهت احلنٌٌ ًانشًعخ املضٍئخ ....

 إىل ريش احلت ًانزضحٍخ ًانٌفبء ....
 إىل يٍ كبَذ دعٌاهتب انصبدقخ سز جنبحً ...

 .اهلل يف عًزىب  يدَّإىل ًاندرً انغبنٍخ أ                                                        
 ثٍيت  ًرعهًًٍ ...فنى عًزه يف سجٍم  رزأإىل يٍ 

 إىل ًاندي انعشٌش أطبل اهلل يف عًزه .                                                                            
 إىل يٍ مل ردخز جيداً يف سجٍم إجنبح ىذا انعًم  ..
                                                                                                   .إىل أخيت انغبنٍخ َعًخ                                                    إىل يٍ ضحذ ثأمجم أًقبهتب إلمتبو ىذه انزسبنخ ..

        
 إىل ثقٍخ إخٌرً ًأخٌارً األعشاء  حفظيى اهلل يٍ كم يكزًه ...

 . سًجيت انغبنٍخ إىل                                                             إىل ييجخ قهيب ًفؤادي  ..... إىل رفٍقخ درثً    
 إىل رهك انقطعخ يٍ جسدي  ....إىل ٌَر حٍبرً  ...

 املنبقشخ ثأسجٌعني .  اثنيت  انغبنٍخ  ٌَر انيت ًندد  ثعد إىل                                                                                        
 . إمتبو ىذا انجحث  سبعدًًَ عهى  انذٌٍ   دقبء اندراسخصأإىل 

 .ًانذٌٍ كبٌ هلى انفضم يف إمتبو ىذا انجحث  انيت عًهذ هبب ارصاملدإىل  يدٌز ي 
 إىل كم يٍ عهًين حزفبً ...... إىل سيالء انعًم ......

 بنت عهى ...إىل انعبيهني يف حقم انرتثٍخ ًانزعهٍى  ًإىل كم ط
أىدي مثزح ىذا اجليد املزٌاضع . ًانذي أسأل املٌىل عش ًجم  أٌ ٌكٌٌ خبنصبً نٌجيو إنٍيى مجٍعبً 

فٍداً ملٍ اسرتشد ثو، ًأٌ ٌكزت يل ًهلى األجز ًانثٌاة ، يانكزٌى، ًَبفعبً نكم يٍ قزأه، ً
 .اندعبء  جمٍتُ ًأٌ ٌنفعنب مبب عهًنب، ًأٌ ٌشدَب عهًبً . إَو مسٍعٌ
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  مقدمة -
بالحد بتزويدىم عمى األقل، وذلك  ،كل المواطنينتربية لمشتركة ال المتكامل القاعدةسي التعميم األساُيعد       

مفيدين ألنفسيم وأسرىم  ،التي تجعميم أعضاء منتجين، لمعارف والمياراتوا التجاىاتاألدنى الضروري من القيم وا
مساعدتيم عمى فيم مشكبلتيم و ات عمى توعية األفراد والجماعبالدرجة األولى يركز التعميم األساسي ولآلخرين. و 

 من ال ، خاصةفيد من أنشطة ىذا التعميم فئات عديدةست. ويومعرفة حقوقيم وواجباتيموالبيئية، الشخصية واألسرية 
 .من حرموا من فرص التعميم أصبلً مو تيم في مراحل أعمى، أتسمح ليم ظروفيم باستكمال دراس

كونو شرطًا أساسيًا لمشاركة األفراد في  ،تعميملحاجات الالحد األدنى  توفيرأىم أركان ىذا التعميم  من لعل  و    
والمعرفة والكتابة والحساب ت تشمل التعميم الوظيفي لمقراءة . وىذه الحاجاالقتصادية واالجتماعية والسياسيةاألنشطة ا

ألسري ورعاية الطفولة وأساليب والميارة البلزمة لئلنتاج، وقواعد الصحة العامة والممارسات العممية ليا والتخطيط ا
تحديدىا إجرائيًا بأنيا المجموعة التغذية السميمة، والميارات المطموبة لممارسة حقوق المواطنة وواجباتيا. ويمكن 

. وقد تختمف ىذه المجموعة في مكوناتيا وفي أوزان عناصرىا ي ينبغي لمجميع الحصول عمييااألساسية لمتعميم، الت
في مجموعيا المستوى الذي ال ينبغي اليبوط دونو في تكوين ن حاجات األفراد، ولكنيا تكو  ئات و باختبلف البي

 .(:26،ص3122)عمي ،المواطن، صغيرًا كان أم كبيرًا 
ونحين الييوم  .األوليى منييا لمرحميةالسييما االتعميميية  كافية المراحيلوأمام ىذا الواقع تبرز أىمية اإلدارة التربوية فيي    

حدوث األزمات فيو أمٌر حتمي مما يستدعي االستعداد والتيدريب عميى مواجيية ىيذه األزميات التيي ، و متغير  واقٍع  أمامَ 
وقيوع فيي األزمية نفسييا ميرًة قد تحدث واالستفادة مين األزميات السيابقة فيي مواجيية أزميات مسيتقبمية ومحاولية تبلفيي ال

 (.Claessensand and others,2011,P:17)أخرى 
بالذكر أن إدارة األزميات قيد أصيبحت عمميًا مسيتقبًل بذاتيو نظيرًا لتنيوع وتعيدد األزميات وأىميية القيرارات ومن الجدير    

ذا مييا أردنييا الحييديث عيين مجييال التربييية والتعميييم فيي ن ىييذا ل األزميية واارييار المترتبيية عميييياالتييي يييتم اتخاذىييا خييبل . وا 
جييييٍد أن تكييون مسييتعدًة ومدربييًة بشييكل ٍ  المدرسييية البييد. فيياإلدارة مييو ميين األزمييات التييي قييد يتعييرض لييياالمجييال ال يخ

 .  تواجييا أرناء العممية التعميميةلمتعاطي مع مختمف األزمات الطارئة وغير الطارئة التي قد 
ويمكيين القييول بييأن حاليية االسييتقرار التييي كييان يتمتييع بيييا المجتمييع والمشييكبلت التييي كانييت تواجييو أفييراده مشييكبلت    

وعمييى ىييذا فيي ن اإلدارة المدرسييية فييي مرييل ىييذا المجتمييع يمكيين أن تكييون قراراتيييا  ،معظميييا مسييبقاً روتينييية يمكيين توقييع 
. فيي حيين أن حالية عيدم تعاميل معيياوسموكياتيا رابتة نسبيًا ألنيا تتعامل مع مشكبلت معروفة ليا مين قبيل ويمكين ال

ارة المدرسية النمطية عن التعامل معييا ومواجيتييا التي يعيشيا المجتمع اليوم تول د أزماٍت جديدٍة تعجز اإلداالستقرار 
 (.24،ص3121)الجيني، واضحة وشاممةساليب القديمة دون تدريٍب وخطة ٍ باأل
نميا تيتم وفيق عمميية متكاممية تبيدأ بيالتخطيط لؤلزمية قبيل وقوعييا وال   ن  إدارة األزمات ال تتم بشكٍل عفوي ارتجالي وا  وا 

ن نجيياح إ دارة األزمييات يحتيياج إلييى العديييد ميين الميييارات التييي يجييب أن تتييوافر لييدى المييدير تنتيييي بانتييياء األزميية، وا 
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كالقدرة عمى اتخاذ القرار وحيل المشيكبلت وحسين التصيرف ووضيع الخطيط لمتعاميل ميع األزمية  ،وأعضاء فريق عممو
بلك دىم عمييى امييتوغيرىييا ميين الميييارات التييي ال تتييوافر لممييديرين إال ميين خييبلل دورات تدريبييية مسييتمرة ومكرفيية تسيياع

 .  الميارات والكفايات المطموبة
ب دارة األزمات التي قد تقع في محيط مدرستو ف نو يحتاج إلى تدريٍب عمى القيام مدير المدرسة  يستطيعفمكي     

يتمرل في ، حيث أن التدريب أرناء الخدمة عممية ترمي إلى تحقيق ىدف ىام، ل مع مرل ىذه األزماتكيفية التعام
 وبالتالي رفع كفاءة الفرد ،غيير سموكياتيم وتعديل اتجاىاتيممعمومات األفراد وتطوير مياراتيم وقدراتيم وتتنمية 

فيو المسؤول  ،كبير في إدارة األزمة ومواجيتيا لمدير المدرسة دورأن  ، خاصة الذي يمعبو وزيادة فاعمية الدور
ويقتضي التعامل مع  .أجل تحقيق األىداف المنشودةمن وم برعاية الطبلب والحفاظ عمييم األول عن مدرستو يق

 مياتواستعداد مومواىبي ماراتيلصقل مي تأىيميم وتدريبيم تدريبًا وافياً يتم زمات وجود نوع خاص من المديرين األ
عوامل المحظة الزمنية حيث إن التعامل مع األزمات لو طابع خاص يستمد خصوصيتو من تأرير  ،ةالطبيعي

 .(4-3ص،:311،)عبد العالتدىور األوضاع بشكل بالغ القوة بعادىا التصادمية وكذلك باحتماالتبأ المستقبمية
لتعدد ، نتيجًة ويرى الباحث أن  موضوع إدارة األزمات قد حظي في ااونة األخيرة باىتماٍم متزايد من قبل الباحرين

تمر بيا الجميورية العربية السورية، والتي عمى ذلك األزمة التي  تتعرض ليا المنطقة، وأكبر مرالٍ األزمات التي 
 انعكست تأريراتيا عمى مختمف جوانب حياتنا اليومية، والسيما القطاع التربوي والتعميمي.  

  مشكمة البحث  -1
ن، حقيقيةً  أزمةً  ربيةدول العاليعيش التعميم في معظم       فاوتت درجاتييا مين وت ،ااختمفت أبعادىا وتنوعت أشكالي وا 
ف نييو البييد ميين التسييميم بييأن طبيعيية العممييية ورغييم ىييذا التنييوع واالخييتبلف ، وميين مرحميية إلييى غيرىييا ،إلييى أخييرى دوليية

 .ديدة إلى ىذه األزمةف أبعادًا جالتعميمية ذاتيا يمكن أن تضي
ألزميية ى إلييى تفيياقم ىييذه ا، األميير الييذي أدسييارع خطيياه وتتزايييد يومييًا بعييد يييومالتطييور الييذي يحييدث فييي عييالم اليييوم تت إن  

العشيييرين عميييى جمييييع وتفيييرض تحيييديات ريييورة المعموميييات والتقيييدم التكنوليييوجي الميييذىل فيييي القيييرن الحيييادي و  ،وزيادتييييا
منيع األزميات أن تضيع خططيًا عمميية منظمية ومدروسية وواعيية لوعمى األخيص المؤسسية التعميميية  ،مؤسسات الدولة

ن  األزميي .رييم التييدرب عمييى مواجيتيييا ،والكييوارث فييي كييل مينيية قييد  ة التييي تعيشيييا اليييوم الجميورييية العربييية السييوريةوا 
كبييييرٍة عميييى الصيييعيد  خم فيييت أزمييياتٍ قيييد و منييييا. ما القطييياع التربيييوي السيييي اليوميييية انعكسيييت عميييى جمييييع جوانيييب حياتنيييا

 بسيبب منيا عميى سيبيل المريال ال الحصيرص نقيص المعمميين فيي بعيض المنياطق وزييادتيم فيي منياطق أخيرىالتعميمي 
انتقيال كريير مين وبسبب  بقات وعدم تعيين معممين ومدرسين جدد نظرًا لعدم توافر االعتماد الكافي لتعيينيمُندرة المسا

وكذلك زيادة أعداد الطبلب بشيكل كبيير فيي عيدة محافظيات نتيجية المعممين لمسكن في المناطق األكرر أمنًا واستقرارًا 
كما يعاني التعميم فيي عمى المدارس في تمك المحافظات ضغطًا كبيرًا فرضتو ظروف األزمة مما شكل  التيجير الذي

سورية حاليًا من نقص في الموارد المادية واعتيداءات متكيررة عميى الميدارس حييث تتعيرض لمتخرييب والسيرقة واليدمار 
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ييرين أو يسييتخدم بعضيييا  ناىيييك عيين توقييٍف شييبو تييام ممييا ُيخييرج مئييات المييدارس كييل عييام ميين الخدميية كمييأوى لمُميجي
 .تتعميق بظيروف كيل منطقية تيارًة أخيرىوذليك إميا ألسيباب ماديية تيارًة أو ألسيباب بناء وتشييد مدارس جدييدة  لمشاريع

ن التعاميل مييع ىكييذا أزميياٍت مدرسييية الييوم يحتيياج إلييى مييياراتٍ   ،مٍ ميينظ   وجيييدٍ  مسييبقٍ  وتخطيييطٍ  كبيييرةٍ  وخبيراتٍ  خاصييةٍ  وا 
 فقيد ىيذه العمميية عميى نيوع مين المخياطرة،نطيوي توربميا رسية عن العفوية والتخبط في عممية إدارة األزمات المد اً بعيد

فاألعمييال القتالييية والتخريييب  .إداريييةكييوادَر و معممييين ميين الشيييداء ميين طييبلب و  العديييدقييدمت وزارة التربييية ومييا زالييت 
 .رتيدميوال بتخرييالعميم عميى إرادة ال الممنيج لممدارس قيد جعيل القطياع التربيوي أميام تحيد ٍ  كبيير وىيو أن تتغميب إرادة

ييا األزمية تركوالبد من بذل جيٍد كبيٍر لمتخفيف من اارار المترتبية عميى ىيذه األزمية وخصوصيًا ااريار النفسيية التيي ت
. وىيذه األزمية ىيي أزميةٌ طارئية ليم تكين معييودًة فيي السيابق ليذلك البيد مين التركييز عميى معممينياعمى نفوس أطفالنا و 

ذا كانيت إدارة تدريب وتأىيل الكوادر القادرة عمى  مواجيتيا والتغميب عميييا أو التخفييف مين هرارىيا عميى أقيل تقيدير. وا 
مضى، لذلك فنحن اليوم بأمس  الحاجة إلى وضيع بيرامج  ي اليوم أكرر أىميًة من أي  وقتٍ األزمات المدرسية ىامة في

زمات المدرسية الجدييدة في مواجية األ تدريبية لمديري المدارس بعد تحديد احتياجاتيم التدريبية تكون عونًا ليم ودليبلً 
 .    والمتجددة

عميى اسيتخدام تحرص المؤسسيات اإلداريية التربويية  ،ي تسفر عنيا األزمات بكل أنواعياونظرًا لخطورة النتائج الت    
ر لتفكييوالقيادة الجماعيية فيي االعاممين في المؤسسة أو المدرسة المشاركة مع ضرورة تؤكد عمى استراتيجيات متنوعة 

تفعييل ذليك مين خيبلل قييام المؤسسية بتشيكيل المجيان وفيرق العميل وتنظييم بيانيات يجيب . و والتنفيذ رم المتابعة والتقويم
عداد وتدريب األفراد لمواجيتيا والتعاون مع أفراد المجتمع المحمي واالنفتياح عميييم واالسيتفادة مين  خاصة باألزمات وا 

بعيييييض الدراسيييييات السيييييابقة كدراسييييية وىيييييذا ميييييا أكيييييدت عمييييييو  .المتعاقبيييييةاجيييييية األزميييييات المدرسيييييية جييييييودىم فيييييي مو 
( فييي تصييورىا المقتييرح إلدارة أزمييات التعميييم األساسييي فييي الجميورييية العربييية السييورية ميين وجييية نظيير 3122،غن ييام)

 .  ي مدينة دمشق وغيرىا من الدراساتالموجيين االختصاصيين والمدرسين ف
العمييل التربييوي اليذي يمارسييو، كمعميٍم فييي الحمقيية األوليى ميين مرحميية ان ميين خيبلل ونظيرًا لمييا الحظيو الباحييث فييي المييد

والضييغوط التييي تواجييو مييديري  ،ميين ارتبيياٍك وتخييبٍط فييي إدارة األزمييات المدرسييية المتتالييية والمتجييددة التعميييم األساسييي،
تييدريب المقييدم ليييم بييل مييدارس الحمقيية األولييى ميين مرحميية التعميييم األساسييي فييي مواقييف األزمييات وضييعف التأىيييل وال

لتسييمط الضييوء الميدانييية فييي مييدارس مدينيية دمشييق االفتقييار لييو أصييبًل فييي كريييٍر ميين الحيياالت فقييد جيياءت ىييذه الدراسيية 
 فييي فييي مدينيية دمشييق عمييى االحتياجييات التدريبييية البلزميية لمييديري مييدارس الحمقيية األولييى ميين مرحميية التعميييم األساسييي

اإلجابيية عيين السييؤال  الحالييية ص سييتحاول الدراسيية وبعبييارٍة أخييرىديرين أنفسيييم ميين وجييية نظيير الميي ضييوء إدارة األزمييات
 مدارس الحمقة األولى  مىم مرحمىة التممىيس األ ا ى  ومديرات االحتياجات التدريبية لمديريما التياليص 

  .؟ف  ضوء إدارة األزمات ف  مدينة دمشق
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 أهمية البحث -2
 ص  تيةيص أىمية البحث في النقاط اايمكن تمخ      

 .مرحمة التعميم األساسيإدارة األزمات المدرسية السيما في أىمية  3-2
في مرحمية التعمييم األساسيي فيي مدينية أىمية البحث في ربط االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس  3-3

 دمشق بواحدة من أىم االتجاىات اإلدارية المعاصرة وىي إدارة األزمات . 
كميا يراىيا  في مدينية دمشيق مرحمة التعميم األساسي فيمدارس ومديرات المديري ل يبيةتعر ف االحتياجات التدر  3-4

 .المديرون أنفسيم
تييدريب مييديري ومييديرات المييدارس فييي  واحتياجييات وضييع قائميية بمتطمبيياتمييا يمكيين أن يرميير عنييو البحييث ميين  3-5

 مرحمة التعميم األساسي في مدينة دمشق في ضوء إدارة األزمات.
مرحمييية التعمييييم  فييييميييدارس ال وميييديرات تيييي تييييدف إليييى تحدييييد االحتياجيييات التدريبيييية لميييديريالدراسيييات ال قمييية 3-6

 .  مدينة دمشق في ضوء إدارة األزماتاألساسي في 
 وميييديرات لميييديريفيييي بنييياء وتصيييميم البيييرامج التدريبيييية مييين نتيييائج قيييد تفييييد  البحيييث الحييياليميييا يمكييين أن يقدميييو  3-7
مكانيية اإلفيادة  الحتياجيات التدريبيية الفعميية لييمقًا من امرحمة التعميم األساسي انطبل فيمدارس ال فيي إدارة األزميات وا 

 .من البحث الحالي عند إجراء دراسات مستقبمية مشابية
  أهداف البحث -3
 ص اتيةيسعى البحث الحالي إلى تحقيق األىداف ا    
 .يات البلزمةحيث الميارات والكفا من المدرسية إدارة األزمات طبيعة إلىالتعرف  4-2
مرحميية التعميييم األساسييي فييي  فيييمييدارس ال ومييديرات لمييديري البلزميية االحتياجييات التدريبييية أنييواع إلييىتعييرف ال 4-3

 )قبل األزمة المدرسية وأرناء األزمة المدرسية وبعد األزمة المدرسية(.تفي ضوء إدارة األزما مدينة دمشق
 في ظل األزمة التي تتعرض ليا سورية.التعميم األساسي ي مرحمة إدارة األزمات المدرسية فواقع  إلىالتعرف  4-4
اسييتجابات أفييراد  الييدورات التدريبييية( فييي -سيينوات الخبييرة-التربييويالمؤىييل -الكشييف عيين تييأرير متغيييرات)الجنس 4-5

فيي  مدينية دمشيقمرحمية التعمييم األساسيي فيي  فييميدارس وميديرات ال االحتياجات التدريبية لميديري عينة البحث حول
    .تضوء إدارة األزما

   أ ئمة البحث -4
مرحمىىة  فىى مىىدارس ومىىديرات الاالحتياجىىات التدريبيىىة لمىىديري  مىىاص ىييو ميين سييؤال رئيييسالبحييث  نطميقي    

 .ف  ضوء إدارة األزمات؟ ف  مدينة دمشق التمميس األ ا  
 ص  ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية ااتية



 اإلطار العام للبحث                                             الفصل األول                                     

 

 6 

 ؟حيث الميارات والكفايات البلزمة التعميم األساسي من مرحمةألزمات في إدارة ا طبيعةما  5-2
مرحمة التعميم األساسي فيي مدينية دمشيق  فيمدارس ال ومديرات االحتياجات التدريبية البلزمة لمديري طبيعةما  5-3

 في ضوء إدارة األزمات؟ 
 ؟الجميورية العربية السورية التعميم األساسي فيإدارة األزمات المدرسية في مرحمة ما واقع  5-4
ومديرات المدارس فيي مرحمية التعمييم األساسيي فيي مدينية دمشيق لمديري البلزمة االحتياجات التدريبية  درجةما  5-5

 في ضوء إدارة األزمات؟ 
مرحميية التعميييم األساسييي فييي مدينيية دمشييق لمتييدرب  فيييمييدارس ال ومييديرات التدريبييية لييدى مييديريمييا االحتياجييات  5-6
   ؟قبل حدوث األزمةى الميارات البلزمة عم
مرحميية التعميييم األساسييي فييي مدينيية دمشييق لمتييدرب  ومييديرات المييدارس فيييمييا االحتياجييات التدريبييية لييدى مييديري  5-7

  ؟عمى الميارات البلزمة أرناء حدوث األزمة
فييي مدينيية دمشييق لمتييدرب  مرحميية التعميييم األساسييي ومييديرات المييدارس فيييمييا االحتياجييات التدريبييية لييدى مييديري  5-8

   ؟عمى الميارات البلزمة بعد حدوث األزمة
 الدورات التدريبية( فيي االحتياجيات التدريبيية لميديري -سنوات الخبرة-التربويالمؤىل -ما تأرير متغيرات)الجنس 5-9

    .؟تفي ضوء إدارة األزما مدينة دمشقمرحمة التعميم األساسي في  ومديرات المدارس في
   البحث فرضيات -5

 :الفرضية األول 
 وميديرات ميديريدرجيات اسيتجابات متوسيطات بيين ( 1016) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنيد مسيتوى الداللية

االحتياجييات التدريبييية فييي ضييوء إدارة األزمييات  فيمييا يخييصفييي مدينيية دمشييق التعميييم األساسييي فييي مرحميية مييدارس ال
 تعزى لمتغير الجنس.

 :ثانيةالفرضية ال
 وميديراتميديري درجيات اسيتجابات  متوسيطات بيين (1016)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنيد مسيتوى الداللية 

االحتياجييات التدريبييية فييي ضييوء إدارة األزمييات  فيمييا يخييص فييي مدينيية دمشييق مرحميية التعميييم األساسييي فيييمييدارس ال
 .التربويتعزى لمتغير المؤىل 

 :لثالثةالفرضية ا
 وميديراتميديري درجيات اسيتجابات  متوسيطات بيين (1016)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنيد مسيتوى الداللية 

فييي ضييوء إدارة األزمييات  االحتياجييات التدريبييية فيمييا يخييصفييي مدينيية دمشييق مرحميية التعميييم األساسييي  فيييمييدارس ال
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 :رابمةلالفرضية ا
 وميديراتميديري درجيات اسيتجابات  متوسيطات بيين (1016)اللة إحصائية عنيد مسيتوى الداللية ال توجد فروق ذات د

فييي ضييوء إدارة األزمييات  االحتياجييات التدريبييية فيمييا يخييصفييي مدينيية دمشييق مرحميية التعميييم األساسييي  فيييمييدارس ال
 .الدورات التدريبية التي تم اتباعياتعزى لمتغير 

  منهج البحث -6
الظاىرة التي ندرسيا إلى القائم عمى جمع المعمومات بقصد التعرف المنيج الوصفي التحميمي  الباحث استخدم    

وتحديد الوضع الحالي والتعرف عمى جوانب القوة والضعف فييا من أجل معرفة مدى صبلحية ىذا الوضع أو مدى 
االعتماد عمى  البحث فرضت طبيعةوقد .(374، ص3114عبيدات،داث تغيرات جزئية أو أساسية فيو)الحاجة إلح

المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى وصف الظاىرة والوقائع وصفًا دقيقًا والتعبير عنيا كميًا وكيفيًا وجمع 
عتمد الباحث عمى اوتحميميا حيث المعمومات والبيانات عنيا وتحديد الظروف والعبلقات القائمة بينيا وتفسير النتائج 

في مرحمة التعميم األساسي  فيمدارس ومديرات ال حتياجات التدريبية البلزمة لمديريىذا المنيج لمتعرف عمى اال
 .رىمضوء إدارة األزمات من وجية نظ مدينة دمشق في

قييام . رييم نظرييية و دراسيياٍت حييول ىييذا الموضييوعواقييع ىييذه االحتياجييات وجمييع معموميياٍت  رصييدالباحييث ب قييد قييامو     
عميى عينية البحيث  بعيدىا قيام بتطبيقييا وحوليو  تر تيوافد تحميل المعموميات التيي بع استبانة لرصد ىذا الواقع بتصميم

باسييييتخدام برنييييامج المعالجيييية اإلحصييييائية لمعمييييوم وتحميميييييا واسييييتخبلص النتييييائج وتفسيييييرىا  البيانيييياتتفريييييغ  وأخيييييرًا تييييمي 
 .  SPSSاالجتماعية 

   عينة البحثالمجتمع األصم  و  -7
ن من جميع مديري مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم مبحث والذي يتكو  تمي حصر المجتمع األصمي ل    

( 23( مديرًا ومديرةً موزعين عمى )459م والبالغ عددىم )3125/3126األساسي في مدينة دمشق لمعام الدراسي 
ن المجتمع عينة م سحب تمي لتحقيق أىداف البحث و  ،(99) في الصفحة (4)( و3) ينانظر الجدول .منطقة تعميمية

 ن يقومون عمى إدارةمم   ومديرةً  اً دير ( م223العينة من ) تكونتو  البسيطة عشوائيةالطريقة الب األصمي لمبحث
  .في مدينة دمشقالحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في مدارس ال
   أداة البحث -8

 فيي ميدارسال وميديرات جيات التدريبيية لميديريفي التعرف عميى االحتيا لمبحثعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة ا    
 ميديريناالستبانة إلى ال ويوجت تمي ي ضوء إدارة األزمات و ف في مدينة دمشق الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي

الحمقية األوليى مين مرحمية  فيي ميدارسال وميديرات كون الدراسية تسيعى لتحدييد االحتياجيات التدريبيية لميديريوالمديرات 
 .ديرين أنفسيممن وجية نظر المعميم األساسي في ضوء إدارة األزمات والتعرف عمييا الت
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   حدود البحث -9
 ص  و ااتيحدود الزمنية والمكانية والبشرية والعممية المبينة عمى النحالضمن  البحث الحاليتمي تطبيق   

 صالحدود المكانية 9-1

 .مدينة دمشقمن مرحمة التعميم األساسي في في مدارس الحمقة األولى البحث تطبيق  تمي    

 ص الحدود الزمنية 9-2

وذلك خبلل الفترة الواقعة  (م3126-3125معام الدراسي )ل الفصل الراني خبلل لبحث الحاليتطبيق ا تمي    
 م3126/ 6/ 8وحتى م  3126/ 4/ : نبي

 صالحدود البشرية 9-3 

الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في  في مدارسال اتومدير  مديريتطبيق البحث عمى عينة من  تمي    
 .(ومديرة ً  اً مدير  223)  مدينة دمشق

  متغيرات البحث - 11
 مستقمة ومتغيراٍت تابعة و يمكن تحديدىا كما يميص  تقسم متغيرات البحث إلى متغيراتٍ  

 ص ص وتشملالمتغيرات الم تقمة 21-2
   :متغير الجنس 11-1-1
  .اإلناث( –ذكورستويان ىماص)الولو م  
  :التربويمتغير المؤهل  11-1-2
 .(تأىيل تربوي دبموم –في التربية إجازة  –إعداد معممين معيدولو ربلرة مستويات ىيص)  
 : متغير  نوات الخبرة 11-1-3
 . فأكرر سنوات21 –( سنوات21-6)من  -سنوات 6أقل من  ولو ربلرة مستويات ىيص  
 :متغير الدورات التدريبية الت  تس اتباعها  11-1-4

 دورات فأكرر.  6 –( دورات 6-4من) –دورات  4ولو ربلرة مستويات ىيص أقل من   
 ص المتغيرات التابمة 11-2

 قمدينية دمشيالحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسيي فيي في مدارس ال ومديرات وىي االحتياجات التدريبية لمديري
 .  في ضوء إدارة األزمات
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   رائيةمصطمحات البحث وتمريفاته اإلج -11
ىي الفرق بين المستوى المعرفي أو الميارة المطموبة ألداء عمٍل معي ن، وبين المستوى الواجب :(Need)الحاجة

توفره عند الفرد الذي يؤدي ىذا العمل في عنصر واحد أو أكرر من عناصر األداء الوظيفي، كاالستعداد النفسي أو 
ويرى الباحث بأن  الحاجة ىي عبارة عن فجوة بين  (.26،ص3111القدرات اإلبداعية أو تحمل المسؤولية)الطراونة،

 النتائج الحالية والنتائج المرجوة.
مقدار الفرق بين األداء المتوقع واألداء الممارس فعبًل في  يعرف الباحث الحاجة إجرائيًا بأنياصالحاجة إجرائيًا: 

 ود.الواقع، أو مقدار االختبلف بين األداء المطموب واألداء الموج
ىي التغيرات المطموب إحداريا في معمومات وأداء وسموكيات  :(Training Needs)االحتياجات التدريبية

 .(29ص ،3119،) البقمي كون صالحًا لمعمل بكفاءٍة عاليةالمتدرب لي
لفنييية أو الميييارات أو القييدرات ا أو ويييرى عبييد الوىيياب أن االحتياجييات التدريبييية تشييير إلييى   المعمومييات أو االتجاىييات

السموكية المراد تغييرىا أو تعديميا أو تنميتيا، إما بسبب تغييرات تنظيمية أو لحل مشكبلت متوقعة أو نواحي ضعف 
ويييرى . (77، ص8::2)عبييد الوىيياب،  أو نقييص فعمييية أو محتمميية فييي قييدرات العيياممين أو معموميياتيم أو اتجاىيياتيم

تتغير بتغير الظروف واألحيوال، وىيذا ميا يسيتدعي التيدريب المسيتمر  الباحث أن االحتياجات التدريبية ليست رابتة بل
 لمديري المدارس، فاالحتياجات التدريبية لمديري المدارس قبل عشر سنوات تختمف عنيا اان.

مجموعة الميارات والتغيرات والتطورات المطموب إكسيابيا ص بأنهاإجرائيًا  االحتياجات التدريبية الباحث ويمرف
لدى مدير المدرسة من خبلل الدورات والبيرامج التدريبيية المقدمية ليو بييدف الوصيول إليى كفياءة عاليية فيي  اأو إحداري

 .   مواجية األزمات المدرسية الطارئة
ىو قائد تربوي ومشرف مقيم يتولى إدارة المدرسة وتنظيميا  :(School Headmaster)مدير المدر ة

وفير التسييبلت واإلمكانات الكفيمة بتحقيق أىداف مدرستو المنبرقة من واإلشراف عمييا وتنسيق مختمف الجيود وت
 .(23ص،3122،)العواد مسفة التربية وأىدافيا في مجتمعوف

الشيييخص المكميييف بييي دارة المدرسييية فيييي الشيييؤون اإلداريييية والفنيييية باالسيييترمار األمريييل  صوبأن ييي لمدرسيييةميييدير اف كمييا يعييير  
ن والمعممين والطمبة واإلمكانات المادية المتمرمة فيي البنياء المدرسيي وميا يحتوييو لئلمكانات البشرية ممرمة في اإلداريي

ويعير ف ميدير المدرسية أيضيًا  .(:،ص3118،نتييلمن أدوات ووسائل وتجييزات، لتحقيق األىداف العامة لممدرسة ) 
وىيو المرجيع لجمييع العياممين فيي  بأن وص المسؤول مباشرًة أمام اإلدارة التربوية عن إدارة المدرسية ونظامييا وانضيباطيا،

دارييين، وىيو المسيؤول عين تحقييق األىيداف بميا  المدرسة من مدرسين ومعممي صف فئة أولى ومدرسين مسياعدين وا 
ينسجم والسياسة التربوية لمقطر وعن مراقبة سير التدريس وأعمال الييئة التعميمية والتدريسية واإلداريين والمسيتخدمين 

ويييرى الباحييث أن  (.27،ص3115سييموك التبلميييذ وتطييور تقييدميم فييي الدراسيية)وزارة التربييية، وىييو مسييؤوٌل أيضييًا عيين
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ميييدير المدرسييية يمريييل رأس ىيييرم السيييمطة فيييي المدرسييية ويجيييب أن يتحميييى بصيييفات ومييييارات تمكنيييو مييين قييييادة العمميييية 
ارة وسيبق ليو أن ميارس مينية وأن يكون ميؤىبًل عممييًا ومينييًا ويمتميك خبيرة كافيية فيي مجيال اإلد التربوية في المدرسة،

ومن الضروري أن يكون قد تدرج في الوظيائف اإلداريية المدرسيية قبيل أن ييتم التعميم لفترة ال تقل عن خمس سنوات، 
 تكميفو ب دارة مدرسٍة ما.

الييذي يمرييل أعمييى منصييب إداري عمييى مسييتوى شييخص الىييو : مدر ىىة فىى  التممىىيس األ ا ىى  إجرائيىىاً المىىدير 
والمسؤول عن تسيير العمل داخل المدرسة واإلشراف عميى سيير العمميية التعميميية فيييا، يم األساسي المدرسة في التعم

ه المدرسيية وتسيييير بيي دارة ىييذ ليقييوم يييتم تكميفييو ميين قبييل مديرييية التربييية فييي المحافظيية التييي تتبييع ليييا المدرسيية المعنييية
 . شؤونيا

تبيدأ مين  رحمية تعميميية ميدتيا تسيع سينواتم ىييص (Basic Education Stage)األ ا ى  سالتمميمرحمة  
لزاميية وىييٌ مجانييةٌ  الصف األول وحتى الصف التاسيع وتنتييي الدراسية فيي مرحمية التعمييم األساسيي بامتحياٍن عيام  .وا 

 .(3ص،3115يمنح الناجحون فيو شيادة التعميم األساسي)وزارة التربية،
في سمسمة مين األحيداث المتتابعية تسيبب درجية عاليية مين تعريف األزمة عمى أنيا   نقطة تحول  :(Crisis)األزمة

د اسييييتعداد أو قييييدرة عمييييى وبخاصيييية فييييي حاليييية عييييدم وجييييو  ،التييييوتر وتقييييود إلييييى نتييييائج غالبييييًا مييييا تكييييون غييييير مرغوبيييية
 .(9ص،3113،)نصرمواجيتيا 

أن يتغمبيوا عمييو بأنياص موقف يواجيو األفراد أو الجماعية أو المنظمية ويكونيون غيير قيادرين عميى  كذلك تعرف األزمة
 نتيجييييية التغيييييير المفييييياج باسيييييتخدام اإلجيييييراءات العاديييييية الروتينيييييية وىيييييذا موقيييييف ييييييؤدي إليييييى تولييييييد ضيييييغط عميييييل 

(Unesco,2012,p:13).  ويرى الباحث بأن خطورة األزمة تنبع من كونيا تحدث بسيرعة وبشيكل مفياج ، وىيذا ميا
 ير وأعضاء فريق إدارة األزمات. لدى مواجيتيا من قبل المديجعميا تحتاج إلى ميارات عالية 

مفيياج   رٍ تييؤدي إلييى تغي يي حاليية تصيييب المؤسسيية أو المنظميية صيعييرف الباحييث األزميية إجرائيييًا بأنيييا :إجرائيىىاً  األزمىىة
يتسبب بخمل في سير عمل المؤسسة وربما يقود إلى الفوضى أو التخبط في حال عدم االستعداد المسيبق لؤلزمية مين 

  .  ة ىذه المؤسسة أو المنظمةمى إدار قبل من يقومون ع
حالة مؤقتة من الضيق وعدم التنظيم المدرسي، قد وتعريف عمى أنيا    :(School Crisis)المدر يةاألزمة 

ينجم عنيا خمل في اإلدارة المدرسية، مما يؤدي إلى عدم قدرة المدير عمى مواجية موقف معين باستخدام الطرق 
خاصة في حالة عدم وجود وقف، وتؤدي إلى نتائج غالبًا ما تكون غير مرغوبة التقميدية في التعامل مع ذلك الم
 .(:2ص،3119 جاداهلل،)  استعداد أو مقدرة عمى مواجيتيا

وتعر ف أيضًا بأنيا الحاالت الطارئية والمفاجئية التيي تواجيو ميدير المدرسية فيميا يتعميق بيالطبلب والمعمميين والمجتميع  
مة الطيييبلب سيييريع لمواجيييية التحيييدي اليييذي تمرميييو تميييك الحييياالت، والحفييياظ عميييى سيييبلالمحميييي، وتسيييتدعي اتخييياذ قيييرار 
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وييييرى الباحيييث أن هريييار األزمييية المدرسيييية قيييد ال  (Education Bureau,2005,P:17).والمعمميييين فيييي المدرسييية
نميييا قيييد تمتيييد تأريراتييييا لتشيييمل الجانيييب  النفسيييي تقتصييير عميييى النيييواحي التعميميييية أو عميييى سيييير التعمييييم فيييي المدرسييية وا 

لمطييبلب والمعممييين والعيياممين فييي المدرسيية، وينبغييي عنييد إدارة األزميية عييدم إغفييال معالجيية هرارىييا النفسييية التييي تتركيييا 
 عند الجميع وخصوصًا األطفال.

في ضوء ما سبق يمكن لمباحث أن يعرف األزمة المدرسية إجرائيًا بأنيا  خميل أو حيدث  :األزمة المدر ية إجرائياً 
يصيييب النظييام التعميمييي فييي المدرسيية ويعرقييل سييير العممييية التعميمييية فييييا ممييا يسييتدعي اتخيياذ قييرارات مفيياج  وحييرج 

 .المترتبة عميو بأسرع وقٍت ممكن  تخفف من اارار السمبية 
مجموعة عمميات تخطيط، تنسيق، توجيو وظيفية ىي   :(School Management)اإلدارة المدر ية

سب داخل المدرسة وخارجيا وفقًا لسياسٍة عامة وفمسفٍة تربوية تضعيا الدولة رغبة تتفاعل ب يجابية ضمن مناخ منا
 (.54، ص3119، الشيري ) منيا في إعداد الناشئة بما يتفق مع أىداف المجتمع والدولة 

 جميييع الجيييود واإلمكانيييات والنشيياطات التييي تبييذل فييي المدرسيية ميين أجييل تحقيييق األىييدافالمسيياد بأنييياص  وقييد عر فيييا 
ويييرى الباحييث بييأن التعيياريف السييابقة تشييترك بكييون اإلدارة  .(36،ص3116  )المسيياد،اًل متطييورًا التربوييية تحقيقييًا فعييا

المدرسييية تعمييل عمييى تحقيييق أىييداف المجتمييع والدوليية، كمييا أنيييا تتكييون ميين الجيييود اإلدارييية والفنييية لجميييع الكييوادر 
 اإلدارية في المدرسة.  

  كل األعمال التي تقوم بيا الييئة اإلداريية لممدرسية بقصيد تييئية المنياخ المناسيب ىيص  :إجرائياً  اإلدارة المدر ية
 .  التربية  لمعممية التعميمية في المدرسة وتحقيق األىداف التربوية المرجوة من قبل وزارة 

مدارس التعميم العام  يىي   قدرة مدير  :(School Crisis Management)إدارة األزمات المدر ية
عداد بدائل مختمفة  0والتعامل معيا عند وقوعيا بكفاءةواالستعداد لموقاية منيا  0التنبؤ باألزمات المحتممة عمى وا 

لمسيطرة عمى المواقف المفاجئة التي  0ري يحتوي عمى العديد من المياراتلمواجيتيا إذا وقعت باستخدام أسموب إدا
المتاحة داخل المدرسة  بلل جميع الموارد المادية والبشريةتمر عمى المدرسة والحد من تفاقميا من خبلل استغ

 . (33ص ،3117، فرج) وخارجيا  
ص  محاوليية السيييطرة أو المنييع لمييا ييييدد بقيياء المؤسسيية التعميمييية، أيضييًا بأنيييا إدارة األزمييات المدرسييية فيييتعر كمييا تييم 

جتميع، وتنشيئتيم التنشيئة المجتمعيية السيوية، بحيث يتم ضمان أن تؤدي المدرسية رسيالتيا وأىيدافيا فيي تربيية أفيراد الم
 .(:،ص3122)الحارري، ونقل الرقافات المجتمعية 

  اإلجييراءات التييي يقييوم بيييا مييدير المدرسيية بمسيياعدة العيياممين معييو، لمواجييية شييير إدارة األزمييات المدرسييية إلييىصكمييا ت
والتحييرك السييريع فييي جميييع مراحييل الميييام، ؤ الجيييد وتحديييد األدوار و األزميية المدرسييية بأسييموب عممييي مبنييي عمييى التنبيي

تقرار الييييييذي كانييييييت عميييييييو قبييييييل األزميييييية  األزميييييية لمحييييييد ميييييين هرارىييييييا السييييييمبية والعييييييودة بالمدرسيييييية إلييييييى حاليييييية االسيييييي
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(John,2012,P:24).  وفيييي ىيييذا السيييياق ييييرى الباحيييث أن إدارة األزميييات قيييد أصيييبحت عمميييًا قائميييًا بحيييد ذاتيييو نظيييرًا
المتسارعة التي نشيدىا عمى جميع الصعد والمجاالت ومن بينييا المجيال التربيوي اليذي لمتطور التكنولوجي والتغيرات 

 يتأرر باألزمات جميعيا عمى اختبلف أنواعيا السياسية منيا واالقتصادية وحتى االجتماعية.    

ي يتعامييل ميين جمميية اإلجييراءات والعمميييات اإلدارييية التيي:ويعرفيييا الباحييث بأنيييا :إدارة األزمىىات المدر ىىية إجرائيىىاً 
توقيع حيدوريا ميرورًا بييا وحتيى االنتيياء منييا وميا  منيذ خبلليا مدير المدرسة مع األزمة المدرسية منذ بداية األزمية أو

   .مة أو التقميل من هرارىا السمبيةتستدعيو من قرارات تسيم في تبلفي حدوث األز 
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  :تمهيد -
الدراسلات البتضققلة : وفل  بحلوريأ لولابلا الباحث في هذا الفصلل بضلض الدراسلات البرتبطلة بالدراسلة الحاليلة يتناول    

الدراسللات الضربيللة  بحللورفللي  للل  تنللاول وقللدالدراسللات البتضققللة بللادارا اازبللات البدرسللية ثانيابللا يبيللة و باالحتياجللات التدر 
الباحللث فللي هللرض هللذ   قللد اتعبلل التسقسللل الزبنللي بللد ان بللأ ااقللدا وحتلل  ااحللدث  و بحسلل   اسللات ااجنبيللةلوالن ثللا الدر 

  فلللادوات القيلللاس التلللي اهلللتبقت هقيالللا  البتبللل  فيالللا اف الدراسلللة  فلللالبنا الدراسلللات بناجلللان تفصللليقيان  يبلللدل بضلللرض لهلللد
  والتلي يب لأ لأ ةالحاليل دراسلة  ولخيران ذ ر لبرز النتائ  التي لسفرت هناا الدراسة  وخاصة النتائ  البرتبطلة بالفضينتاا

ت والدراسلة الحاليلة تفيد الباحث في دراسته الحالية. ثا قدا الباحث تضقيبان وبليعأ لوجله الهلبه واالخلتيف بليأ هلذ  الدراسلا
 لثنلا  تحقيلل هلذ  الدراسلات  والجوانل  والبت يلرات التلي ارت لزت فليالا بصلفة هابلة الحظالاولبرز النقلاط والجوانل  التلي 

الجوانل  التلي ولبلرز ولخيلران اسلتضرض الباحلث لهلا   وبضد ذلل  بلي أ الباحلث بوقل  الدراسلة الحاليلة بلأ الدراسلات السلابقة
   ويب أ هرض هذ  الدراسات هق  النحو اآلتي:بأ الدراسات السابقة ةالحالي دراسةال ابنا تاستفاد

 :المتعلقة باالحتياجات التدريبية الدراسات -1
 : الدراسات العربية 1-1
فةي كسسةابهم السفايةات  األردنيةة فرقدور برنامج تدريب مديري ومديرات المدارس األساسية في محافظة الم 1-1-1

 .(ا1997 الضبوش)المهنية
التضلرف هقلل  دور البرنلاب  التللدريبي البتبلل  بلأ قبللل بلديرم وبللديرات البلدارس ااساسللية فللي الدراسلة فللل  هللذ   هلدفت  

البلنا  الوصلفي التحقيقللي  الدراسللةاتبضلت ولتحقيلل  هلذا الالدف  نيلة.فللي ف سلاباا ال فايلات البا ااردنيلة بحافظلة البفلر 
 ببلأ خعلضوا لقبرنلاب  التللدريبي وبلديران  ان ( بللدير 117نلت هينلة الدراسلة بلأ )ت و وقللد  .اهتبلدت االسلتبانة  لادااو لقدارسلةو 

 . 1997و1996لثنا  الخدبة لقضابيأ 
البؤهلر الضلاا للدل البتلدربيأ نحلو البرنلاب   لاأ فيجابيلان با علافة  الدراسلة لأع فلياا توصقت  لضل بأ لبرز النتائ  التيو 

   .حبقة هاادا دبقوا  قيات البجتب لخبرات الطويقة ولصالح فل  وجود فرو  ذات داللة فحصائية لصالح ذوم ا
 ارس التعليم العام فةي سةلةنة عمةاناالحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس اإلعدادية والثانوية بمد 1-1-2
 .(ا1998 الحديدم)
ا هداديللة والثانويللة بسللقطنة االحتياجللات التدريبيللة لبللديرم وبللديرات البللدارس  التضللرف هقلل  فللل الدراسللة هللذ   تهللدف   

هبللاأ  بللا يراهللا بللديرو البللدارس لنفسللاا  ووعلل  قائبللة ببتطقبللات التللدري  لاللؤال  البللديريأ والبللديرات وفلل  لولوياتاللا 
 لدياا  وتقديا بقترحات هبقية لقبسؤوليأ هأ التدري  في السقطنة لتحسيأ البراب  التدريبية لبديرم وبلديرات البلدارس.

  وبلللديران  ان ( بلللدير 151ت ونلللت هينلللة الدراسلللة بلللأ ) الدراسلللة البلللنا  الوصلللفي التحقيقلللي.اتبضلللت هلللداف ولتحقيللل  هلللذ  اا
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فللي  الدراسللة قللد لظاللرتم البللدارس  و ( فقللرا تبثللل  للل بناللا باللارا تدريبيللة لبللدير 63اسللتخدا الباحللث لداا ب ونللة بللأ )و 
 :نتائجاا اآلتي

 ابة لبديرم وبديرات البدارس.جبي  الباارات التدريبية اهتبرت احتياجات تدريبية ب -
 . التربوم تضزل لبت يرم الخبرا ا دارية والبؤهل (1015)هنا  فروقان ذات داللة فحصائية هند بستول الداللة  -
 .(ا2111)الضجاج  السعودية االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحسومية في محافظة القريات 1-1-3

حتياجات التدريبية لبديرم البدارس الح وبية في بحافظة القريلات فلي الببق لة الضربيلة فل  تحديد االالدراسة هذ  هدفت 
( بلديران فلي 71ت ونت هينة الدراسلة بلأ ). السضودية بأ وجاة نظرها  واستخدا الباحث فياا البنا  الوصفي التحقيقي 

 ( فقرا. 71البدارس الح وبية  استخدا الباحث استبانة ب ونة بأ )
 :النتائ  اآلتية ت الدراسة فل وقد توصق  
 احتياجات تدريبية بدرجة بتوسطة.   انتغالبية الباارات التدريبية الواردا في لداا الدراسة  -
بلليأ اسللتجابات البللديريأ وفقللان الحتياجللاتاا التدريبيللة  (1015)هنللا  فروقللان ذات داللللة فحصللائية هنللد بسللتول الداللللة  -

 لح ذوم بؤهل درجة الب الوريوس.  لصاالضقبي لبؤهللبت ير اتضزل 
االحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسةة والثانويةة الحسوميةة بمنةقةة المدينةة المنةورة فةي المملسةةة  1-1-4

 .(ا2112 السحيبي)العربيةة السعودية 
ويللة الح وبيللة ببنطقللة االحتياجللات التدريبيللة لبللديرم البللدارس البتوسللطة والثان هقلل لتضللرف الدراسللة فللل  اهللذ  هللدفت    

اسلللتخدا الباحلللث فيالللا البلللنا  لتحقيللل  هلللذا الالللدف البدينلللة البنلللورا فلللي الببق للللة الضربيللللة السلللضودية بلللأ وجالللة نظلللرها و 
الوصفي التحقيقي  واهتبد االستبانة  اداا رئيسة لقدراسلة  وت لوأ بجتبل  الدراسلة بلأ جبيل  بلديرم البلدارس البتوسلطة 

( 89  بلناا )ان ( بلدير 212ة البدينلة البنلورا فلي الببق لة الضربيلة السلضودية  والبلال  هلددها )والثانوية الح وبيلة فلي بنطقل
( بللديران ببثقلليأ 151لقبللدارس البتوسللطة  لبللا هينللة الدراسللة فقللد ت ونللت بللأ ) ان ( بللدير 123بللديران لقبللدارس الثانويللة  و)

 % بأ بجتب  الدراسة  وقد لظارت الدراسة النتائ  اآلتية: 71لنسبة 
جا ت االحتياجات التدريبيلة لبلديرم البلدارس البتوسلطة والثانويلة برتبلة حسل  بجلاالت الدراسلة هقل  النحلو التلالي:  -

بجللال التقنيللات التربويللة الحديثللة  بجللال هللؤوأ الطقبللة  بجللال تطللوير البناللاج  بجللال تحسلليأ الضبقيللة التربويللة  بجللال 
 ة بيأ البدرسة والبجتب   بجال الهؤوأ البالية.التواصل ب  البضقبيأ  البجال ا دارم  بجال الضيق

هنا  فروقات ذات داللة فحصائية بيأ بتوسطات اسلتجابات لفلراد الضينلة هنلد جبيل  بجلاالت الدراسلة بلا هلدا بجلال  -
 الهؤوأ البالية  تضزل لبت ير البؤهل الضقبي لصالح حبقة بؤهل الب الوريوس.

وسللطات اسللتجابات لفللراد الضينللة هنللد البجللاالت: البجللال ا دارم  بجللال هنللا  فروقللات ذات داللللة فحصللائية بلليأ بت -
بجال هؤوأ الطقبة  تضزل لبت ير نلوع الحديثة  بجال تطوير البنااج   تحسيأ الضبقية التربوية  بجال التقنيات التربوية

 البدرسة لصالح البدارس الثانوية.  
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بات لفللراد الضينللة هنللد البجللاالت: بجللال التقنيللات التربويللة هنللا  فروقللات ذات داللللة فحصللائية بلليأ بتوسللطات اسللتجا -
الحديثلة  بجلال تطلوير البنالاج  بجلال تحسليأ الضبقيللة التربويلة  بجلال التواصلل بل  البضقبليأ  البجلال ا دارم  تضللزل 

 .ااهق لبت ير الخبرا لصالح الخبرا اادن  هدا بجال التقنيات فقد  انت لصالح ذوم الخبرا 
 ياجةةةات التدريبيةةةة لمةةةديري المةةةدارس األساسةةةية والثانويةةةة الحسوميةةةة ومةةةديراتها فةةةي محافظةةةة ال ليةةةلاالحت 1-1-5

دارة الوقت من وجهة نظر المديرين الفلسةينية    .(ا2112 لبو  ته) وا 
فللل  تحديللد االحتياجللات التدريبيللة لبللديرم البللدارس ااساسللية والثانويللة الح وبيللة وبللديراتاا فللي الدراسللة هللذ  هللدفت    

دارا الوقلللت بلللأ وجاللة نظلللرها   ولتحقيللل  هلللذا الالللدف اسللتخدبت الباحثلللة البلللنا  الوصلللفي التحقيقلللي  بحافظللة الخقيلللل وا 
( بللديرا. اسللتخدبت 199  و)يأر ( بللدي116بللناا ) اتبللدير الو  يأبللدير بللأ ال( 315وت للوأ بجتبلل  الدراسللة وهينتاللا بللأ )

( 7( فقللرا بوزهللة هقلل  )52ريبيللة لقبللديريأ  وت ونللت بللأ )الباحثللة اسللتبانتيأ  للادوات لقدراسللة  ااوللل  ليحتياجللات التد
بجلللاالت هلللي: ا دارم  والفنلللي  وهلللؤوأ الطلللي   والهلللؤوأ الباليلللة  والقلللوازا  والبنلللا  البدرسلللي  والبجتبللل  البحقلللي  

أ لضللل بلل  وتوصللقت الدراسللة فللل  جبقللة بللأ النتللائ  ( فقللرا31دارا الوقللت وت ونللت بللأ )والتخطلليط البسللتقبقي  والثانيللة  
 لبرزها: 

 لبدل البديروأ والبديرات احتياجان تدريبيان بدرجة بتوسطة في البجاالت السبضة التي اهتبقت هقياا الدراسة. -
لأ االحتياجات التدريبية لقبديريأ تختقف باختيف الجنس حيث  انت االحتياجات التدريبية لدل البديرات لهقل  بلأ  -

 .البديريأ
التدريبيلة لقبلديريأ تضلزل لبت يلر البرحقلة الدراسلية  حيلث لظالر بلديرو البرحقلة الثانويلة هنا  فلرو  فلي االحتياجلات  -

 احتياجان تدريبيان لهق  بناا لدل بديرم البرحقة ااساسية.
لأ االحتياجلللات التدريبيلللة لقبلللديريأ تختقلللف بلللاختيف البؤهلللل الضقبلللي  حيلللث فأ االحتياجلللات التدريبيلللة للللدل حبقلللة   -

 بناا لدل حبقة الدبقوا والدراسات الضقيا.الب الوريوس لهق  
لأ االحتياجلللات التدريبيلللة لقبلللديريأ تختقلللف بلللاختيف الخبلللرا  حيلللث فأ لصلللحا  الخبلللرا ااقلللل  انلللت االحتياجلللات  -

 التدريبية لدياا لهق  بناا لدل لصحا  الخبرا ااهق .
حسةةومي بةةةدارة التربيةةة والتعلةةيم بمنةقةةة وسةةي ت مةةدارس التعلةةيم العةةام ال االحتياجةةات التدريبيةةة لمةةديرات و 1-1-6

   .(ا2114 )ال ابدممن وجهة نظرهن السعودية الباحة
لتضرف فل  االحتياجات التدريبية لبديرم البدارس االبتدائية ببنطقة الباحة التضقيبية  وبضرفة الدراسة فل  اهذ  هدفت   

والخبرا وفرصة  الضقبي ضود لبت يرات البؤهلفي هذ  االحتياجات تذات داللة فحصائية با فذا  انت هنا  فرو  
سة   تخدا الباحث البنا  الوصفي التحقيقي  واهتبد االستبانة  اداا رئيسة لقدرااسولتحقي  هذا الادف التدري . 

 ( بديران  وقد لظارت الدراسة النتائ  اآلتية: 153بأ ) هينة الدراسة توت ون
 ضتبر احتياجات عرورية ينب ي ف ساباا لبديرم البدارس االبتدائية.تال فايات البتعبنة في االستبانة جبي   -
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( فقرا  وبنسبة 58هدد ال فايات ا دارية والفنية التي بق ت حاجة البديريأ التدريبية فلياا بدرجة  بيرا  انت ) -
 .( فقرا67رات االستبياأ البال ة )%( بأ بجبوع فق87)
 .حاجة التدريبية فلياا درجة  بيرافاية بق ت ال(  38جبي  ال فايات الفنية وهددها )  -
ليحتياجات التدريبية لبديرم البدارس االبتدائية  (1015)ال توجد فرو  ذات داللة فحصائية هند بستول الداللة  -

 .د لبت يرم البؤهل الضقبي والخبراببنطقة الباحة التضقيبية تضو 
ليحتياجات التدريبية لبديرم البدارس االبتدائية  (1015)ة توجد فرو  ذات داللة فحصائية هند بستول الدالل -

 ببنطقة الباحة التضقيبية تضود لبت ير التدري  وهدا التدري .
                                                                          .   (ا2114 رزاي)ببرنامج تدريبي مقترح في تدريب مديري المناةق التعليمية بدول ال ليج العربي  1-1-7 

التضللرف هقلل  واقلل  تللدري  بللديرم البنللاط  التضقيبيللة بللدول الخقللي  الضربيللة وتصللبيا برنللاب  فللل   الدراسللةهللذ   تهللدف   
جبي  بديرم  وتا استخداا البنا  الوصفي التحقيقي في الدراسة لبا الضينة فقد  انتتدريبي في عو  حاجاتاا التدريبية 

( 117( بلللديران وهلللدد االسلللتبانات الب تبقلللة بالبيانلللات )156يلللة بلللدول الخقلللي  الضربيلللة والبلللال  هلللددها )البنلللاط  التضقيب
تحديللد اسللتبانتاأ ااوللل  لقتضللرف هقلل  الواقلل  التللدريبي لبللديرم البنللاط  التضقيبيللة و الثانيللة ل وت ونللت لداا الدراسللة بللأ
 لتالية:لسفرت الدراسة هأ النتائ  ا وقد االحتياجات التدريبية لاا.

 .بخصصة لبديرم البناط  التضقيبية هدا وجود براب  لو نهاطات تدريبية -
وللا ت لأ  البناط  التضقيبية  انت قلد طرحلت وقلدبت فلي بضاهلد ا دارا الضابلة و  البراب  التي استفاد بناا بدير لغق -

 .بقدبة بأ  قيات التربية
فدارا  –ا دارا التربويلللة –الحاسللل  اآلللللي  –)التخطللليط التربلللوم : ات التدريبيلللة فلللي البلللراب  التاليلللةتبثقلللت لهلللا الحاجللل -

تحقيل  –فدارا ا بداع ا دارم –بضالجة ع وط الضبل  –الضيقات ا نسانية  –فدارا الت يير الوظيفي  –البوارد البهرية 
 (.فدارا اازبات –فدارا الوقت  –ت صن  القرارا –البه يت 

ي اإلدارات في وزارة التربية والتعليم األردنية في ضوء الواقع واالتجاهةات اإلداريةة بناء برنامج تدريبي لمدير  1-1-8
 (.ا2115 لبو غزالة ) المعاصرة

ردنيللة بضللد تضللرف واقضاللا بنللا  برنللاب  تللدريبي لبللديرم ا دارات فللي وزارا التربيللة والتضقلليا اا فللل  الدراسللةهللذ   تهللدف   
جبيلل  بللديرم ا دارات فللي  هينللة الدراسللةو انللت  وصللفي التحقيقللي فللي دراسللتهواهتبللد الباحللث هقلل  البللنا  ال .التللدريبي

الواق  التدريبي لبديرم ا دارات و الحاجلات  ثيث استبانات حول فهبقتلداا الدراسة لبا وزارا التربية والتضقيا ااردنية .
   .يهية لفاهقية البرناب  التدريبياستبانة استطتدريبية لبديرم ا دارات و ال
 :برزهابأ ل لضل نتائ  هأ الدراسة لسفرتقد و 
 افتقار الواق  التدريبي لبديرم ا دارات لقبراب  التدريبية. -
 .بديرم ا دارات التضقيبيةاليزبة ل فايات لقوجود حاجة  بيرا  -
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                                                                 .(ا2115 الدندني) السعودية االحتياجات التدريبية لمديري مدارس التعليم العام بمدينة الرياض 1-1-9
التضللرف هقلل  االحتياجللات التدريبيللة لبللديرم البللدارس االبتدائيللة والبتوسللطة والثانويللة ببدينللة  فللل الدراسللة هللذ   تهللدف   

حقيقلي لتحقيل  لهلداف الدراسلة وتا االهتباد هقل  البلنا  الوصلفي الت الرياض في اابضاد الباارية والبضرفية واالتجاهات
ة الدراسلللة ت ونلللت هينلللو االسلللتبانة البوجالللة فلللل  بلللديرم بلللدارس التضقللليا الضلللاا ببدينلللة الريلللاض فالللي لداا الدراسلللة  لبلللا
 . ( بديران وبديرا351بأ)
 خقصلت الدراسلة فللل  لأ البهلرفيأ التربلوييأ بحاجللة لقتلدري  بدرجلة  بيللرا فلي جبيل  بجللاالت الضبلل ا دارم وبحللاور  

 .ا بجال الباارات ثا بجال البضارفالدراسة 0ولأ لهق  البجاالت حاجةن لقتدري  هو بجال االتجاهات ث
  ظةةل  السةةعودية فةةي مدينةةة جةةدة الحاجةةات التدريبيةةة اإلداريةةة والفنيةةة لمةةديري مةةدارس التعلةةيم العةةام فةةي1-1-11

 .(ا2118 الضبرم)  االتجاهات المعاصرة
رف هقللل  الحاجلللات التدريبيلللة البتضققلللة بالجوانللل  ا داريلللة والفنيلللة فلللي ظلللل االتجاهلللات التضلللفلللل  الدراسلللة هلللذ   تهلللدف   

واسللتخدا الباحللث البللنا  الوصللفي التحقيقللي لقوصللول فللل   البضاصللرا لبللديرم بللدارس التضقلليا الضللاا فللي بحافظللة جللدا 
م البدارس االبتدائية والبتوسطة بدير  جبي  بأ الدراسة ته قت هينةلهداف الدراسة لبا لداا الدراسة فاي االستبانة وقد 

 . تا توزي  االستبانة هقياا والثانوية في جدا
سللليبا خقصلللت الدراسلللة فلللل  حاجلللة بلللديرم البلللدارس االبتدائيلللة والبتوسلللطة والثانويلللة لقتلللدري  فلللي جبيللل  البجلللاالت ال  

 .را الوقت و ذل  الضيقات الضابةباارا فداالحاجات ا دارية والفنية و 
اجةةةات التدريبيةةةة لمةةةديري المةةةدارس االبتداكيةةةة بمدينةةةة مسةةةة المسرمةةةة فةةةي ضةةةوء متةلبةةةات اإلدارة االحتي 1-1-11

 ا(.2112)السقبي اإللسترونية
هدفت هذ  الدراسة فل  تحديد االحتياجات التدريبية لبديرم البدارس االبتدائيلة ببدينلة ب لة الب ربلة فلي علو  بتطقبلات 

لداا تخدا الباحللث البللنا  الوصللفي التحقيقللي لتحقيلل  لهللداف الدراسللة. وتبثقللت ا دارا ا ل ترونيللة بللأ وجاللة نظللرها  واسلل
نت هينة الدراسة بأ جبي  بديرم البدارس االبتدائية الح وبية في بدينة ب لة الب ربلة  الدراسة باالستبانة  في حيأ ت وع

 ( بديران وبديران . وبأ لها نتائ  الدراسة:172والبال  هددها )
فلي علو  بتطقبلات ا دارا حتياجات التدريبية لبديرم البدارس االبتدائيلة ببدينلة ب لة الب ربلة تبيعأ لأع درجة اال -

 ا ل ترونية في جبي  بجاالتاا  انت برتفضة.
( بلللليأ بتوسللللطات تقللللدير بللللديرم البللللدارس 1015ال توجللللد فللللرو  ذات داللللللة فحصللللائية هنللللد بسللللتول الداللللللة ) -

عو  بتطقبلات ا دارا ا ل ترونيلة فلي بدينلة ب لة الب ربلة وفقلان لبت يلر االبتدائية حول احتياجاتاا التدريبية في 
 سنوات الخبرا.

( بليأ بتوسلطات تقلدير بلديرم البلدارس االبتدائيلة 1015فرو  ذات داللة فحصائية هند بسلتول الدالللة ) وجود -
 ورتيأ.حول بجالي: فدارا الهب ات والبضقوبات  ولبأ البضقوبات لصالح الحاصقيأ هق  ل ثر بأ د
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 : الدراسات األجنبية 1-2 
1-2-1(Future Training Needs For Education Supervisors In The State Of Washington) ( Carter,1990). 

 .لمراقبي التعليم في والية واشنةن المستقبلية االحتياجات التدريبية 
التضقيا في والية واهنطأ. وقد استخدا الباحث البنا  فل  تحديد االحتياجات التدريبية لبراقبي الدراسة  هذ  هدفت    

ت ونت هينة الدراسة  .الوصفي التحقيقي لتحقي  لهداف الدراسة لبا لداا الدراسة ف انت االستبانة والبقابقة الهخصية
 ( براق  تضقيا  طق  بناا الباحث تحديد احتياجاتاا التدريبية ولولوية ثيث باارات لساسية يهضروأ211بأ )

بالحاجة فل  التدري  هقياا. لهارت النتائ  فل  لأ الباارات اا ثر لهبية هي البتضققة ببستول البضرفة  والباارات 
 ة بالهؤوأ البالية.بتضققاليزبة  نجاز الضبل  والباارات ال

 1-2-2(Training And Development Needs Of School Board Members As Perceived By School Board 

Members And Superintendents In Ohio) (Kask, 1991). 

 .األمريسية االحتياجات التدريبية ألعضاء المجالس المدرسية من وجهة نظرهم في والية أوهايو

فل  تضرف االحتياجات التدريبية اهعا  البجالس البدرسية بأ خيل تحديد الباارات الدراسة هذ   هدفت   
دوأ بعرورا التدري  هقياا لتحقي  فضالية ل ثر لدور البديريأ والبضقبيأ في والية لوهايو والبضقوبات التي يضتق

( بأ لهعا  البجالس البدرسية  وت ونت لداا الدراسة بأ 87( بدير و)159اابري ية. ت ونت هينة الدراسة بأ )
لظارت نتائ  قد والبناه . و استبانة تحوم خبس بجاالت هي الدور  والبسؤولية  والخدبات  وهؤوأ البوظفيأ  

الدراسة لأ هنا  اختيفان في بدل فدرا  الباارات التي تحتاج فل  التدري  هقياا يضزل فل  بت يرات الجنس والخبرا 
والبستول التضقيبي والدخل   با بينت النتائ  لأ ا ناث واافراد ذوم الدخل البحدود والبستول التضقيبي ااقل ها 

 التدري .  اا ثر حاجة فل  
1-2-3 (Training Requires Of Primary Schools Administrators In Virginia) (Briggs,1992). 

 .في والية فرجينيا األمريسية التدريبية لمديري المدارس االبتداكية المتةلبات

هللو الضابللل ااهللا فللي  تحديللد احتياجللات البللديريأ فللي البللدارس االبتدائيللة باهتبللار لأ البللدير هللو الدراسللة هللذ  هللدف  
وقللد اسللتخدا الباحللث البللنا  الوصللفي التحقيقللي لتحقيلل   نجللاح البدرسللة ولنلله يضتبللر بفتللاح النجللاح لقبدرسللة التللي يقودهللا

اهلتبقت وقلد بلأ البلديريأ فلي هينلة الدراسلة  لهداف الدراسلة لبلا لداا الدراسلة ف انلت االسلتبانة والبقابقلة الهخصلية لضلدد
   .( بناا63بديران تبت بقابقة ) (152هينة الدراسة هق  )

وليتحقل  ذلل    ات خاصة تزيلد بلأ خبلراتاا الضبقيلةتوصقت الدراسة فل  لأ بديرم البدارس االبتدائية بحاجة فل  دور   
 .التربويوأ في تنظيا تق  الدورات لوص  الباحث باأ تهار  الجابضات والبهرفوأ

 1-2-4(Training Requires In Educational Leading Of Schools Administrators In Virginia) (Johnson,1992). 

 .في والية فرجينيا األمريسية المدارس التدريبية في القيادة التعليمية لمديري لمتةلباتا
 علافة باالتدريبيلة فلي القيلادا التضقيبيلة لبختقلف القيلادات البسلتادفة  البتطقبلاتالتضلرف هقل  فل  الدراسة هذ   تهدف  

والبللنا  الللذم اهتبللد  تطللوير اادوات البحثيللة لتقيلليا االحتياجللات البفترعللة لتللدري  بختقللف البللديريأ ذوم الضيقللة فللل  
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بلديران فلي  651 ت ونلت بلأ فقلدهينة الدراسلة الباحث في دراسته هو البنا  الوصفي التحقيقي وااداا هي االستبانة لبا 
 :  ليةقصت الدراسة فل  النتيجة التاخو والية فرجينيا. 

تنبلي القيلادا البسؤولية ا دارية وحل البه يت وتنبية قدرات البوظفيأ تق  في لهق  درجات الحاجلات التدريبيلة التلي  
 .التضقيبية لقبديريأ

  1-2-5 (Determining The Training Needs Of The Public Schools Administrators  )( Sndar,1994). 

 .العامة رسةمدير المدمل عتحديد االحتياجات التدريبية ل
فلي واليلة واهلنطأ اابري يلة ضبلل بلديرم البلدارس الضابلة لالتلي تقلزا  االحتياجلاتفلل  تحديلد لهلا  هلذ  الدراسلة هدفت  

  واهتبلد لتحقيل  لهلداف الدراسلة  خطوا لول  نحو تصبيا براب  تدريبية لاا. استخدا الباحث البنا  الوصفي التحقيقي
بلأ بلديرم  وبلديران  ان ( بلدير 211لبنظبلة  لاداا لجبل  البيانلات اليزبلة لدراسلته  تالفلت الضينلة بلأ )هق  لسقو  البقابقة ا

وبللديرات البللدارس الضابللة. لظاللرت نتللائ  الدراسللة لأ االحتياجللات التدريبيللة اا ثللر لهبيللة لللدل البللديريأ هللي باللارات 
 التضابل ا نساني  وباارات الضبل ا دارم.

 1-2-6(Determining The Training Requires Of Schools Administrators In Uganda)) pfau 4111, ). 

 .التدريبية لمديري المدارس في أوغندا متةلباتتحديد ال
الدراسلة  وقد استخدبت التدريبية لبديرم البدارس في لوغندا وتحديدها بتطقباتالهق  التضرف  فل  الدراسةهذ   تهدف  

 13( بابلة بلأ بالاا البلدير بقسلبة هقل  155استبانة ب ونلة بلأ ) ف انتلداا الدراسة با   لالبنا  الوصفي التحقيقي 
 .  ( بديران في ثيث بناط  لوغندية47بق ت )لبا هينة الدراسة فقد بجال 

ديرم البلدارس فلي تقل  تدريبيلة بابلة لبل بتطقبلات  انلتتوصقت الدراسة فل  لأ جبي  البالاا والبجلاالت البلذ ورا  وقد
 .البناط 

1-2-7(Training Requires Of Special Schools Administrators In Pondikherry Region) (John,2002). 

 .التدريبية لمديري المدارس ال اصة في كقليم بوند ي اريمتةلبات ال
رم فلي الانلد التدريبيلة لبلديرم البلدارس الثانويلة الخاصلة فلي فققليا بونلد يخلا البتطقبلاتتحديلد  فلل الدراسة هذ   تهدف  

( بقللابيت بلل  8حللث )حيللث لجللرل البا واسللتخدا الباحللث البللنا  الوصللفي التحقيقللي فللي الدراسللة والبقابقللة  للادااو لقدراسللة
 .لخاصة باققيا بوند يخارم بالاندت ونت هينة الدراسة بأ بديرم البدارس الثانوية او  بديرم البدارس.

لبللديرم البللدارس الثانويللة الخاصللة  انللت هقلل  ت التدريبيللة بتطقبللاالنتللائ  لضللل بللأ لبرزهللا لأ فللل   وقللد توصللقت الدراسللة
 :  النحو اآلتي

التضابلل بل   –بلور التضابل بل  لوليلا  اا –التنظيبات ا دارية  –وسائل االتصال  –فدارا الوقت  –) ترتي  ااولويات 
 .هيئة الضابقيأ(
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 الدراسات المتعلقة بةدارة األزمات المدرسية : -2
 :  الدراسات العربية 2-1
 .ا(2111 )لبو خقيل موقف مديري مدارس التعليم األساسي من بعض األزمات والت ةية لمواجهتها 2-1-1
تحقيل الخطوات التلي يجل  اتباهالا فلي التخطليط لقتضابلل بل  بضلض اازبلات وتهلخيص لهلا  فل الدراسة  ت هذ هدف  

والبلنا  اللذم اهتبلد هقيله الباحلث فلي الدراسلة هلو البلنا   ةالضناصر التلي تجسلد بضلض اازبلات هقل  بسلتول البدرسل
تللا اختيللار هينللة الدراسللة بللأ بللديرم ا دارات و االسللتبانة والبقابقللة الهخصللية الوصللفي التحقيقللي لبللا لداا الدراسللة ف انللت 

( 361فلراد الضينللة )قل  هلدد لوالبلديريأ والنظلار واللو ي  ببحلافظتي ا سل ندرية والبحيلرا وذللل  بالطريقلة الضهلوائية وقلد ب
 نتائ  الدراسة:وبأ لبرز  .فردان 
دارتاا%( بأ لفراد الضينة هق  لهبية ت ويأ فري  98لجب  ) -  .لبواجاة اازبات وا 
اول هلللأ %( بلللأ لفلللراد الضينلللة هقللل  لأ ققلللة البلللوارد البتاحلللة وغبلللوض بضلللض القلللرارات تضتبلللر البضلللو  ا81لجبللل  ) -

 .  التخطيط لبواجاة اازبات
 .  لتخطيط لبواجاة اازبات البدرسيةبضظا لفراد هينة الدراسة بعرورا القر   -
 ةةةةةدرسةةمةةال لةةةةةةةات دا ةةةةةةةةع األزمةةةةةةل مةةةةامةةةي التعةمدارس فةةةةري الةةديةةةةةة لمةةةةةةةيةةةةوسةةةةةةات السلةةةةةةةةةةةةةةارسةةةمةةالم 2-1-2

   .ا(2112 وهيبة )البادم في مصر
التضللرف هقلل  اازبللات التللي تتضللرض لاللا بللدارس التضقلليا الضللاا فللي بصللر وال هللف هللأ واقلل   فللل  الدراسللة ذ هلل تهللدف  

الببارسللات السللقو ية لبللديرم البللدارس والتضابللل بلل  اازبللات داخللل البدرسللة بللأ وجاللة نظللرها والتوصللل فللل  ااسللقو  
بلل  قللي الدراسللة هللو البللنا  الوصللفي التحقيقللي والبللنا  البتاابثللل فللي التضابللل بلل  اازبللات فللي بللدارس التضقلليا الضللاا 

بلأ طبقلة تلا اختيلار هينلة ههلوائية  والبقابقلة الهخصلية لبلا هينلة الدراسلة فقلد توااداا هي االستبانة وبطاقة البيحظلا
 .( بديران وبديرا31ا و اأ هددها )بديرم وبديرات بضض البدارس في بحافظة القاهر 

 لها نتائ  الدراسة:وبأ 
فرو  دالة فحصائيان في جبي  بحاور االستبانة الثيثة بأ حيث الببارسات السقو ية لبديرم وبديرات ال توجد  -
البرحقة  –: الجنس ث اازبة تضزل لقبت يرات التاليةوبضد( حدو   وفي لثنا   دارس في التضابل ب  اازبات )قبلالب

هدد الدورات في بجال ا دارا به لو هاا  –ت الخدبة سنوا –البؤهل الدراسي نوع ا هداد  –نوع البدرسة  –التضقيبية 
 وفي بجال فدارا اازبات به لو خاص.

وجود فجباع لدل لفراد هينة الدراسة هقل  علرورا تلوفير بلراب  وخطلط  ابقلة وجلاهزا  دارا اازبلات داخلل البدرسلة  -
 .  هق  براجضتاا وتطويرها باستبرار والضبل
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 .(ا2116 حبدونة)الفلسةينية ثانوية لمهارة كدارة األزمات في محافظة غزةممارسة مدير المدرسة ال 2-1-3
التضللرف هقلل  ببارسللة بللدير البدرسللة الثانويللة لباللارا فدارا اازبللات وال هللف هللأ الببارسللات  فللل  الدراسللةهللذ   تهللدف

م اتبضله الباحلث فلي دراسلته والبلنا  اللذ ا دارية التي يتبضاا بديرو البدارس الثانوية قي فدارا اازبات في بحافظة غزا
حيلث ت ونلت الضينلة  ( فقلرا هقل  بجتبل  الدراسلة61اسلتبانة بؤلفلة بلأ )هو البنا  الوصفي التحقيقي ولداا الدراسة هلي 

 ( بديران وبديرا بأ بديرم البدارس الثانوية الح وبية في بحافظة غزا.36بأ )
 :صقت الدراسة فل  النتائ  التاليةتو 
 .باارا فدارا اازبات به لو فضال انوية يبارسوأبديرو البدارس الث -
ال توجلد فلرو  ذات دالللة فحصلائية بلليأ بتوسلطات لفلراد الضينلة حلول بللدل الببارسلات ا داريلة  دارا اازبلات لللدل  -

 .زل لبت ير الجنس لو سنوات الخدبةبديرم بدارس البرحقة الثانوية في بحافظة غزا تض
 .تضزل لبت ير التخصص لصالح اادبية توجد فرو  ذات داللة فحصائي -
 ا(.2116 )البوس  )تصور مقترح ( السعودية في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض كدارة األزمات 2-1-4
بضرفة واقل  فدارا اازبلات فلي بلدارس التضقليا الضلاا ببدينلة الريلاض ووعل  تصلور بقتلرح  دارا  فل الدراسة هذ   تهدف

اسلتبانة هلو البلنا  الوصلفي التحقيقلي ولداا الدراسلة هلي لتحقي  لهداف الدراسلة م لجا فليه الباحث والبنا  الذاازبات 
( بدير وبديرا تلا اختيلارها بالطريقلة 698تتالف بأ )فهينة الدراسة لبا ( فقرا 73ب ونة بأ ثيثة بحاور تحتوم هق  )

 .( بدير وبديرا1397طبقية بأ لصل )الضهوائية ال
 :ئ  التاليةل  النتاالدراسة ف خقصت

 .لبدارس باختيف البرحقة الدراسيةال يختقف توافر بقوبات فدارا اازبات با -
 .ر بقوبات فدارا اازبات بالبدارسال يؤدم البؤهل الضقبي والخبرا الوظيفية لبديرم وبديرات البدارس هق  تواف -
 .ف ب  ااحداث واازبات يع عرورا توفير البرونة في التصرف وتوفير صيحيات لقبدرسة لقت -
لقرارات الصحيحة فلي االهتباا باهداد وتصبيا براب  تدريبية لبديرم البدارس في بجال فدارا اازبات و يفية اتخاذ ا -

 .ظل ع ط الوقت
 ا(.2117 )الزابقي وآخروأ األزمات المدرسية وأساليب التعامل معها في مدارس سلةنة ُعمان 2-1-5

ل هللف هللأ اازبلللات البدرسللية التلللي تتضللرض لاللا بلللدارس السللقطنة  بللا حلللددها بللديروها وبضرفلللة ا فلللل  الدراسللة تهللدف
والبلنا  اللذم اهتبلد هقيله الباحلث هلو البلنا  الوصلفي التحقيقلي ااسالي  التي يسلتخدبوناا لقتضابلل بل  تقل  اازبلات 

( بللدير 275ينللة الدراسللة بللأ )ف هتتللالو  اسللتبانة ب ونللة بللأ سللتيأ فقللرا تبثللل هللدد بللأ اازبللات البدرسللية وااداا هللي
 :صقت الدراسة فل  النتائ  التاليةتو وقد  بدرسة.
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اازبللات البتضققللة بالطاللل  حللازت البرتبللة ااوللل  تقياللا اازبللات البتضققللة بللا دارا ثللا اازبللات البتضققللة بللالبضقا ولخيللران  -
خللذها البللديروأ لبواجاللة اازبللات البدرسللية فقللد لبللا بالنسللبة فللل  ااسللالي  التللي يت زبللات البتضققللة بللالبجتب  البحقللي.اا

 .  ستول البدرسة فال في حاالت ققيقةلوحظ عضف قدرا البديريأ هق  حل اازبات هق  ب
تصةةور مقتةةرح إلدارة أزمةةات التعلةةيم األساسةةي فةةي الجمهوريةةة العربيةةة السةةورية مةةن وجهةةة نظةةر المةةوجهين  2-1-6

  .(ا2111اا )غنع  دمشق اال تصاصيين والمديرين والمدرسين في مدينة
الجباوريلللة الضربيلللة السلللورية  هلللدفت هلللذ  الدراسلللة فلللل  بنلللا  تصلللور بقتلللرح  دارا لزبلللات التضقللليا ااساسلللي فلللي بلللدارس 

والبنا  الذم لجات فليه الباحثة لتحقي  لهداف الدراسة هو البنا  الوصفي التحقيقي  لبا لداا الدراسلة ف انلت االسلتبانة 
( بللديران بللأ 65( بنللدان. وقللد ت ونللت هينللة الدراسللة بللأ )55( بنللدان والثللاني عللا )57ااول عللا ) التللي ت ونللت بللأ قسللبيأ:
( بلأ البلوجايأ االختصاصلييأ فلي بديريلة 43( بدرعسان بأ بدرسي التضقيا ااساسلي و)212بديرم التضقيا ااساسي و)

 :هاهدا نتائ  بأ لبرز  التربية في بحافظة دبه . وقد توصقت هذ  الدراسة فل 
فجابللات البللوجايأ االختصاصللييأ ( بلليأ بتوسللطات 1015توجللد فللرو  ذات داللللة فحصللائية هنللد بسللتول الداللللة ) -

 تجا  درجة تضرض بدارس الحققة الثانية بأ التضقيا ااساسي لألزبات تبضان لبت ير الجنس لصالح البديريأ الذ ور.
يأ بتوسلطات فجابلات البلديريأ تجلا  درجلة ببارسلة ( بل1015توجد فرو  ذات داللة فحصائية هند بستول الدالللة ) -

 بااا فدارا اازبات تبضان لبت ير البؤهل الضقبي ولصالح البديريأ ذوم الهاادا ااهق .
( بيأ بتوسطات فجابات البدرسيأ تبضلان لبت يلر البؤهلل 1015توجد فرو  ذات داللة فحصائية هند بستول الداللة ) -

 لبؤهل التربوم.التربوم ولصالح البدرسيأ ذوم ا
 ا(.2114)غنيبة  متةلبات كدارة األزمات التعليمية في المدارس الثانوية في مدينة دمشق 2-1-7

هللدفت هللذ  الدراسللة فللل  تضللرعف بتطقبللات فدارا اازبللات التضقيبيللة فللي البللدارس الثانويللة فللي بدينللة دبهلل   وقللد لجللات 
الدراسة  لبا لداا الدراسة ف انلت االسلتبانة  بينبلا ت ونلت هينلة  الباحثة فل  البنا  الوصفي التحقيقي لتحقي  لهداف هذ 

 ( بضقبان وبضقبةن. وقد توصقت الدراسة فل  النتائ  التالية:1111( بديران وبديران و)55الدراسة بأ )
 . البلدارس الثانويلة فلي بدينلة دبهل لهبية بحلاور االسلتبانة  ابقلة فلي تحديلد بتطقبلات فدارا اازبلات التضقيبيلة فلي -

 فري  الضبل(. -القيادية -نظاا االتصاالت -البضقوبات -وهذ  البحاور هي: )التخطيط
 اأ هنا  تاثير لصفة البستجي ) بديريأ/ بدرسيأ(  تجا  بتطقبلات فدارا اازبلات التضقيبيلة فلي البلدارس الثانويلة  -

 في بدينة دبه   لصالح البديريأ.
الدورات التدريبية( في استجابات لفراد هينلة البحلث  تجلا  بتطقبلات  -البؤهل الضقبي -لا يؤثر بت ير)سنوات الخبرا -

 فدارا اازبات التضقيبية في البدارس الثانوية في بدينة دبه .
 اأ هنا  تاثير لبت ير تابضية البدرسة في استجابات لفراد هينة البحث  تجا  بتطقبات فدارا اازبات التضقيبيلة فلي  -

   دبه   لصالح البدارس الخاصة.البدارس الثانوية في بدينة 
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 :  الدراسات األجنبية 2-2
2-2-1(A Survey Of Crisis Management Plans Offered In Texas Secondary Schools, Teenage Suicide)       

        (Denis,1989). 

 .قة واالنتحار: المراهالثانوية األمريسية ت في مدارس والية تسساسدراسة مسحية ل ةة كدارة األزما
جوان  خطط فدارا اازبات في بدارس والية ت ساس والوقوف هق  تاثير حلاالت  فل ضرف التع  فل الدراسة  هذ  تهدف  

سلة البقابقلة الهخصلية لداا الدرا و البنا  الوصفي التحقيقلي وبنا  الدراسة هواالنتحار هق  الطي  في هذ  البدارس 
 .ثانوية في والية ت ساس اابري ية( بأ بديرم البدارس ال55عبت ) قدف هينة الدراسةلبا  و االستبانة.

 :وصقت الدراسة فل  النتائ  اآلتيةت
 .أ به لو واعح في السنوات ااخيرازيادا نسبة حدوث االنتحار لقبراهقي -
 .في التضابل ب  انتحار البراهقيأ يق  جان ه بأ البسؤولية هق  هات  البدارس -
 .ليس لدياا خطة  دارا اازبة ارسغالبية البد -

 2-2-2(Crisis Management Strategies In Schools)  (Thompson,Rosemary,1990).     
 .استراتيجيات كدارة األزمات في المدارس

 وعرورا فيجلاد نظلاا في والية فرجينيا اابري ية  دارا اازبات في البدارس استراتيجيةوع   فل الدراسة هذ   تهدف   
الدراسللة هللو البللنا  الوصللفي التحقيقللي  هللذ  والبللنا  البتبلل  فللياتصللال بضلليأ وتقيلليا لهبللال البسللؤولية هللأ فدارا اازبللة 

 .بديرم بدارس التضقيا الضاا ( بديران بأ31)عبت هينة الدراسة  وااداا هي االستبانة والبقابقة الهخصية وقد
 :صقت الدراسة فل  النتائ  التاليةتو 
بللأ حللدا اازبلات ويللؤدم فللل  تصللضيدها ردا اافضلال بلليأ لفللراد البجتبلل  بثلل ال علل  واالنفضللاالت وبنللا   لأ بلا يزيللد -

 .نفضالية البطقوبة لبواجاة اازبةهقيه هق  فدارا البدرسة لأ تنبي في الطي  اال
ة وبضرفلة تصلور لأ اازبة تبلر ببراحلل وبلأ لهبالا : برحقلة التضريلف باازبلة ولهلداف حلل اازبلة وبلأ يحلل اازبل -

الطلللي  هلللأ اازبلللات والجوانللل  النفسلللية التلللي تضرعلللوا لالللا خللليل اازبلللة وبضالجلللة آثارهلللا وتلللدريباا هقللل   يفيلللة فدارا 
 .باتااز 

 2-2-3(The Dilemma Of Decision Making Reflection Of Suffolk County Superintendent's Crisis 

Management)  ( Patrick,1990). 

دارة األزمةمأزق ات ا  .بنيويورك Suffolk Countyي مدارس فتصورات المشرفين  -ذ القرار وا 
است هاف جوان  هبقية لصن  القرارات التي يستخدباا هؤال  البهرفيأ لثنا  بواقلف اازبلات  فل الدراسة هذ   تهدف  

 قة الهخصلية بل  لفلراد هينلة الدراسلةاستضاأ الباحث بالبقاب الدراسة هو البنا  الوصفي التحقيقي البيداني وهذ  وبنا  
 .بنيويور   Suffolk County( بأ البهرفيأ السابقيأ والحالييأ في بدارس 64تالفت الضينة بأ )وقد 
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 الدراسللة فللل  لن لله ل للي نللدها ا دارا الفضالللة البللد بللأ هبقيللة اتخللاذ القللرار الفضللال فللي الوقللت البناسلل  لثنللا هللذ  توصللقت 
 .اازبة

2-2-4(The Role Of Media Relations Specialists In School Crisis Management Involving      

Violence)(Mari,1996).  

 .في والية تسساس األمريسية دور المت صصين في الع قات اإلع مية في كدارة األزمة المدرسية المتعلقة بالعنف
اازبات في والية ت ساس والوقوف هق  السياسات اختبار استراتيجيات االتصال لثنا   فل  الدراسةهدفت هذ    

وبنا  الدراسة ا دارية لقبدارس بخصوص اتصاالت اازبات والقعايا التي تواجه بتخصصي الضيقات ا هيبية 
ثانوية في والية ته قت هينة الدراسة بأ بديرم البدارس الهو البنا  الوصفي التحقيقي وااداا هي االستبانة وقد 

 :وصقت الدراسة فل  النتائ  اآلتيةتوقد  بري ية.ت ساس اا
 .ديريأ يقوبوأ بدور بتخصص ا هياثقث البفحوصيأ لهاروا فل  لأ الب -
 .لجة اازبة%( بأ البديريأ اتخذوا لسقو  رد الفضل في بضا25) -
 .قات ا هيبية قبل وبضد اازبات%( بأ البديريأ استخدبوا استراتيجيات لقضي61) -
 .ثر التحديات التي تواجه البدرسةر البديروأ فل  لأ الضنف وااسقحة في البدارس هي بأ ل لها -

 2-2-5(Principals, Experiences With School Crisis, Leader Ship, Disasters) (Eileen,1998). 

 : القيادة والسوارث.ات المديرين مع األزمات المدرسية بر 
  فللي واليللة فرجينيللا اابري يللة   طبيضللة خبللرات البللديريأ الخاصللة باازبللات البدرسلليةالوقللوف هقللفللل  هللدفت الدراسللة   
تهل قت  اأ البنا  البتبل  فلي الدراسلة هلو البلنا  الوصلفي التحقيقلي وااداا هلي االسلتبانة والبقلابيت الهخصلية وقلد و 

 .البرهديأ ( بأ2( ُبدرِّسيأ و)7)( بأ بساهدم البديريأ و11( بديريأ و)7) بأ هينة الدراسة
 :وصقت الدراسة فل  النتائ  اآلتيةتوقد 
أ هلأ و ؤولالبلدارس هلا البسل واازبات ليست هيئان غريبان هق  البدارس فاي تواجه لنواهان هديدا بأ اازبات وبلدير  -

 .التضابل ب  هذ  اازبات
 .ر سقبي هق  لهعا  البدرسة هادان اازبات البدرسية لاا تاثي -
 .لتصورات البديريأ وطبيضة اازبة يريأ لثنا  اازبات تبضان تختقف لدوار البد -
 .الخبرا وا حساس الجباهي والصراعيتضقا بديرو البدارس دروسان بحددا هأ قيبة  -
 .بوقف اازبةتهتبل فدارا اازبة هق  جاود االستضداد والتدخل في  -
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2-2-6 (Preventing Crisis Happening. Do You Prepare Your School A Good Preparing) (Jeffrey, Sprague, 

Cathy, Paine,1999). 

 .منع حدوث األزمة هل أعددت مدرستك كعدادًا جيداً 
 فلي واليلة لوري لوأ اابري يلة توفير بيئة آبنة في البدرسة وتحعلير خطلة لبلاأ بدرسلية هلابقة هوالدراسة هذ  هدف   

اختللار الباحللث هينللة الدراسللة بللأ بدرسللة ولداا الدراسللة هللي االسللتبانة وقللد وبللنا  الدراسللة هللو البللنا  الوصللفي التحقيقللي 
 :وصقت الدراسة فل  هدا نتائ  بنااتوقد  بيرستوأ الثانوية في سبرن  فيقد.

 .لهبة االستضداد لبواجاة اازباتهق  البدرسة لأ ت وأ هق   -
 .بقة بادف تحسيأ الوع  في البدارسعرورا وع  خطة لباأ بدرسية ها -
   .دوث لزبة حت  ال يحدث توتر وفوع عرورا توفير وسائل سريضة وساقة ليتصاالت لثنا  ح -

 2-2-7(Crisis Management In Schools :Evidence-Based Prevention) (Macneil & Topping,2007).   
 )اسستلندا(.استنادًا كلى البيانات الوقاكية كدارة األزمات في المدارس :

التضلللرف هقللل  الحلللوادث الخطيلللرا فلللي البلللدارس ودراسلللتاا  لللاطي  النلللار واالنتحلللار والنهلللاط  فلللل الدراسلللة  هلللذ  تهلللدف  
( 651ة بلأ )تالفلت هينلة الدراسلوبنا  الدراسة هو البنا  الوصفي التحقيقي ولداا الدراسلة هلي االسلتبانة وقلد  ا رهابي

 :ل  هدا نتائ  بنااتوصقت الدراسة فوقد  .بديران في اس تقندا
 عرورا وجود قاهدا بيانات لألزبات الخطيرا.  -
 .ار يولِّد البزيد بأ االنتحارييألأ طريقة تناول ا هيا لضبقيات االنتح -
 .البدارس هأ البيروقراطية والجبودعرورا لأ تبتضد فدارا اازبات في  -
 :على الدراسات السابقةالباحث تعقيب  -3

لأ بضظا دراسلات البحلور ااول اتفقلت بل  وااجنبية الحظ الباحث  بناالضربية بأ خيل استضراض الدراسات السابقة ا
في التحقيقللي و للذل  بللأ الدراسللة الحاليللة فللي تناولاللا ليحتياجللات التدريبيللة بللأ حيللث البللنا  البتبلل  وهللو البللنا  الوصلل

حيث  انتث   (Briggs,1992)و(Carter,1990)بلأ دراسة  لباستثنا    الدراسة وهي االستبانةحيث ااداا البستخدبة في 

فقلد  انلت لداا  (John,2002 )و(Sndar,1994)أمثن دراسث  اثن مث   الاقنبلث  للثج ننتثال ابسثة نت هث  أداة الدراسث  ييماثن 
 وتهلتر  هلذ  الدراسلة ليعلان بل  الدراسلات السلابقة بلأ حيلث هينلة الدراسلة التلي ت ونلت  الدراسة فيابا هي البقابقة فقلط

( التلي ت ونلت هينتالا بلأ جبيل  بلديرم البنلاط  التضقيبيلة 2114 رزايلباستثنا  دراسة )ب بدارس بديرم وبديرات ال بأ
( التي ت ونت هينتاا بأ جبي  بديرم ا دارات فلي وزارا التربيلة والتضقليا 2115 غزالةبدول الخقي  الضربية ودراسة )لبو 

وقللد اختقفللت الدراسللة الحاليللة بلل  الدراسللات  تضقلليا.ت ونللت هينتاللا بللأ براقبللي الالتللي  (Carter,1990) ودراسللة ااردنيللة
في البرحقة التي تنتبي لاا هذ  البدارس  فالدراسة الحالية لجريلت فلي بلدارس الحققلة ااولل  بلأ برحقلة التضقليا السابقة 

فللي البللدارس  (2112 ( و)لبللو  تلله2112 و)السللحيبي( 1998 )الحديللدم  للل بللأ ااساسللي فللي حلليأ لجريللت دراسللة
وتختقلف الدراسللة الحاليلة هللأ الدراسلات السللابقة  .والثانويلة بضللان  ةلو فلي البللدارس االبتدائيلة وا هداديلل وا هداديللةالثانويلة 
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عوع االحتياجات التدريبية لبديرم وبلديرات بأ حيث تناولاا لبوعوع االحتياجات التدريبية  فالدراسة الحالية تتناول بو 
ينبللا الدراسللات السللابقة تناولللت االحتياجللات التدريبيللة بللأ جوانلل  بتضللددا البللدارس فللي عللو  فدارا اازبللات البدرسللية  ب

( التلللي تناوللللت دور برنلللاب  تلللدريبي فلللي ف سلللا  ال فايلللات البانيلللة لبلللديرم وبلللديرات البلللدارس 1997 دراسلللة)الضبوش 
االتجاهلللات  ( التلللي تناوللللت االحتياجلللات التدريبيلللة ا داريلللة والفنيلللة لبلللديرم البلللدارس فلللي ظلللل2118دراسلللة )الضبلللرم و 

و ذل  تختقف الدراسلة الحاليلة بل  الدراسلات السلابقة فلي الحلدود الب انيلة  حيلث لجريلت الدراسلة الحاليلة فلي  البضاصرا.
( 1997 بختقفللة حيللث لجريللت دراسللة  للل بللأ )الضبللوش فللي بيئللاتفللي حلليأ لجريللت الدراسللات السللابقة   بدينللة دبهلل 

( 2114 ال ابللللللللدم( و)2112 السللللللللحيبي( و)2111 جللللللللاج( فللللللللي ااردأ. لبللللللللا دراسللللللللات )الض2115 غزالللللللللةو)لبللللللللو 
( فقللد لجريللت فللي الببق للة الضربيللة السللضودية. فللي حلليأ لجريللت 2112 السللقبي( و)2118 الضبللرم( و)2115 الدنللدنيو)

لبلا الدراسلات ااجنبيلة فقلد لجريلت  ( في سلقطنة ُهبلاأ.1998 ( في فقسطيأ  ودراسة )الحديدم2112 دراسة )لبو  ته
 بللا تختقللف الدراسللة الحاليللة بلل  الدراسللات السللابقة بللأ حيللث الحللدود بتحللدا اابري يللة ولوغنللدا والانللد. فللي الواليللات ال

ا فللي حلليأ لجريللت الدراسللات السللابقة فللي فتللرات زبنيللة بختقفللة  للاأ 2115الزبنيللة  فالدراسللة الحاليللة لجريللت فللي هللاا 
 . ا 2112آخرها دراسة )السقبي( هاا 

اتفقت ب  الدراسة الحالية في تناولاا  دارا اازبات البدرسية بأ حيث البنا  البتب  لبا دراسات البحور الثاني فقد 
وهو البنا  الوصفي التحقيقي و ذل  بأ حيث ااداا البستخدبة في الدراسة وهي االستبانة  باستثنا  دراسة )لبو 

( 2112 راسة )البادم  وهيبةود  راسة( الذم اهتبدت دراسته هق  البقابقة فل  جان  االستبانة  ادااو لقد2111 لخقي
. فيبا اهتبدت بضظا الدراسات اداا لقدارسة فل  جان  االستبانةالتي اهتبدت البقابقة الهخصية وبطاقة البيحظات  

ااجنبية هق  البقابقة  اداا لقدراسة فل  جان  االستبانة.  با اتفقت الدراسة الحالية ب  الدراسات السابقة البتضققة 
التي  (Patrick,1990)ا اازبات البدرسية بأ حيث هينة الدراسة التي ت ونت بأ بديرم البدارس باستثنا  دراسة بادار 

( التي ت ونت هينتاا بأ البوجايأ 2111ودراسة )غناا  البهرفيأ في بدارس بدينة نيويور  انت هينتاا ب ونة بأ 
الدراسة الحالية ب  الدراسات السابقة في طريقة تناولاا  وتختقف .االختصاصييأ والبدرسيأ فل  جان  بديرم البدارس

لبوعوع فدارا اازبات  فالدراسة الحالية تناولت االحتياجات التدريبية لبديرم البدارس في عو  فدارا اازبات  في 
 (Patrick,1990) دراسة  حيأ تناولت الدراسات السابقة بوعوع فدارا اازبات به ل بستقل هأ االحتياجات التدريبية

دارا اازبات البدرسية  ودراسة)الزابقي وآخروأ  ( التي تناولت اازبات البدرسية 2117التي ربطت بيأ اتخاذ القرار وا 
تصور بقترح  دارا لزبات التضقيا ااساسي  ( التي تناولت2111ولسالي  التضابل بضاا في البدارس  ودراسة )غناا 

ل  تختقف الدراسة الحالية ب  الدراسات السابقة في الحدود الب انية  حيث لجريت و ذ. في الجباورية الضربية السورية
بيئات بختقفة حيث لجريت دراسة  ل بأ )لبو  في الدراسة الحالية في بدينة دبه  في حيأ لجريت الدراسات السابقة

سطيأ  ودراسة ( في فق2116 ( في بصر في حيأ لجريت دراسة )حبدونة2112 ( و)البادم  وهيبة2111 خقيل
لبا الدراسات ااجنبية فقد لجريت  السضوديةفي ( 2116 ودراسة )البوس  في سقطنة ُهباأ (2117 )الزابقي وآخروأ



 الدراسات السابقة             الفصل الثاني                                                       
 

 01 

 با  التي لجريت في اس تقندا. (Macneil & Topping,2007)باستثنا  دراسة الواليات البتحدا اابري ية جبيضاا في 
الية ب  الدراسات السابقة بأ حيث الحدود الزبنية  فالدراسة الحالية لجريت في تختقف الدراسة الحالية ب  الدراسة الح

 .ا2114( هاا غنيبةا في حيأ لجريت الدراسات السابقة في فترات زبنية بختقفة  اأ آخرها دراسة )2115هاا 
 : تية يب أ فجبالاا باآلفوائد لقدراسة الحاليقد بت  الدراسات السابقة يرل الباحث لأببا سب   

 وع  تصور هاا لبوعوهات ا طار النظرم. .1

 ت رار.الالدراسات السابقة وتجن   هب ا ورد فيالبحث هأ ا عافة  .2

 .والضبارات  والبت يراتتصبيا لداا الدراسة )االستبانة( وبناؤها بأ حيث بضض البحاور   .3

 دتاا الضقبية.بأ براج  هقبية استندت فلياا في بافي الدراسات السابقة ا فادا ببا ذ ر  .4

 .السابقة الدراسات بضضا فادا بأ التوصيات والبقترحات التي توصقت فلياا  .5

 بقارنة النتائ  التي توصقت فلياا الدراسة الحالية بالنتائ  التي توصقت فلياا الدراسات السابقة. .6
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 لثالثالفصل ا
 المدرسة في مرحلة التعليم األساسي االحتياجات التدريبية لمدير 

  تمييد -
يتضمم ن اممذا ا الممل ا نممديث  ممن  اجمم م ادنتييةمميت ا تدريديمماال  ياممداا تنديممد ادنتييةمميت ا تدريديمما  يا يمما      

ا تدريديممماال   يمممت ييتجي   لممميدر تنديمممد امممذو ادنتييةممميت  يد ات  تذ مممكال   مممي يبمممرت ا دينمممث تلممم يا ادنتييةمممي
 .ى  بييير اختيير طريقا تنديد ادنتييةيت ا تدريدياال  ا لب ديت ا تي ت اةه ذ كتنديدايال ديإلضيفا إ 

 : نشأة التعميم األساسي وتطوره  -1
 ظجر  لطلح ا ترديما اسيييميا فمي  جييما  قمد ا اتاي ميت  من ا قمرن ا ب مرين  لمى يمد مي مدن ا مز يم ا ج مدن       

إ مى دبمث ا  ةت مد  د مم ايمتقت ه ادقتلميدنال  ا ت ميدو  جمدات إلمتنيا   ق  يما    من د  تمه  نر ما    ةمز    ا  بر ا
 لى  ايه  ن ختل ييييييت ترد يما   نمدة تقضمي دادخميل   يريما نرفما يد يما   تةمه فمي ا   ميا. ا درايميا.   مي 

ي لمن قمد    الد ت إ ى ةبل ا ب ل ا   ت. ا  ن ر ا رئييي ا ذن تد ر ن  ه اذو ا   ميا. فمي  رنلما ا ترديما اسيييميا
قمد  لمرحح دن مهنيمث  .7391 ميم  من ا  جيت ي مي دن اذا ا  لطلح ي يم  ؤت ر ا تبليم فمي  اردا دي ج مد فمي ي تم در 

ف ممل ا تبلمميم ا نممديث   ممد  ايت ممبردبممد ين لممى إدخمميل اتةمميو ةديممد فممي ا تبلمميم خيلمما ا بممزم   ممذ  ممدة ط يلمما   د طحمم
  ممين مي ممدن يقلممد دجممذا  . ممن ة مم ب إفريقيممي ونضمم ر دبممد  زييرتممه ممن ا طممتب ا ممذين  فممد ا    ممدد  ديممر دي  يممدا إ ممى

ة يممد ا  رانممل  ي مم لادتةمميو ا ةديممد فممي ذ ممك ا  قممت اتةمميو ا تبلمميم اسيييممي  قممد ي ممير إ ممى ين اممذا ا تبلمميم ي  ممن ين 
ر  ايمت  . يتض  جي اذا ا تبليم ي  ن ين تتنقق في ا ي  ات اسخيرة  ن ا تبليم اددتدائي ا تي ين ف رة ا ب ل ا   ت. 
 يمممي دة ا  دمممير ا مممذين  مممم ينلمممل ا  لمممى ييممما  دمممه ييييمممي   قلمممد مممين ياسردبي يممميت  ا خ يمممي ييت   امممذا ا  اجممم م خمممتل 

 يممي دة ترد يمما  ممن  ممدارس ي   بياممد  ظي يمما قيئ مماال  تقممديم  بل  مميت   جمميرات   ييممدا ت  مم جم  ممن فجممم   بي ةمما 
ال  ا   ممير ا   مم اط ين ا  جمم ت د يممت    بي ممتجم لممى  ممنفراد  تمم اةججم فممي ديئمميتجم  تةبلجممم يقممدرا   مم تت ا تممي 

.  د  ي  جذا ادتةيو  لمى ا لمبيد ا بمي  يال تبي  مت   ظ ما   اقتليديي   داي ليا ي ار في ت  يا اذو ا ديئيت اةت ي يي  
)ا ي  يممم  ع  مممد ا مممد ل اس ضمممي   لمممى إ  مممي   را مممز إقلي يممما تتممم  ى تمممدريب ا  بل مممين  ا بمممي لين فمممي  ةممميل ا ترديممما 

 لممى ا  يممت   ا ممد  ي   ممد ي  (Fundamental Education) دممدي ايممتخدام  لممطلح ا ترديمما اسيييمميا  يا.اسيييم
ال   ممين ا مميك اتامميق  مميم  لممى ين ا  قلمم د دممه امم  ا تبلمميم ا ممذن م 7391ا ا تنضمميريا  لي  يمم    مميم ا ت دتممه ا لة مم

ا  ا قميم ا تمي د م مى   جمي  ل  مير ا دلم رة يتيح ا تييب ا قدرة  لى ا قرا ة  ا  تيدا  ميرا ي  ن ا  جيرات  ا  بمير 
 .) ( Unesco,1955,p17  ي لا في ي  طا ا  ةت د

تريمي  ةمذ ر امذا ا م  ط " ةجم دو   ني دتمه فمي  ضمد    إي ي يل ا قدمي ي  ين  ل ردي ا  لرن "ي ي  رديي  فقد      
ال اممم ا  ممدارس 7391يمما ديس ر مين فممي يم ا د ا تردال فقمد ا  ممن ا قدمي ي ا المم ل ا تةريديما ا تممي ي نقممت د بجم من ا تبلمميم
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ا ة ممد إ مى  ممن ذ مك   لالمم ل ا تةريديما ايدفمي   ا   ا تمي  ي مت فممي ا نقيقما ا تمداد 7393ا    ذةيما  دنمدائق ا قدما يمم ا 
 واممذال   ممي ااممتم دضممر رة اتلمميل   مميا. تنقيممق ا ممردط دممين ا  دريمما  ا ديئمماال     مم اني ا  ظريمما  ا  مم اني ا ب ليممادممين ا

ال 7397ا ديئمما ا  لممريا )ا قدممي يالاسيممريا  ضممر رة اتايقجممي  ممد ظممر ا يممية اسطامميل  نيةمميتجم ا  ايمميا   ا  ممدارس دن
 .ع99ص
امذا  يطلمق  لمى   7391 ميم  لمر في   دتد ا برديافي الترديا اسييييا   ا   ر ز ي  نت ا ي  ي    7391في  يم   

 Fundamental Education Centre Arabدمي "" ا  ر مز ا مد  ي  لترديما اسيييميا فمي ا بمي م ا بر  ا  ر مز ايمم
States  ( "ASFEC ع دجدا ا ب ييا دي دن ث  ا تدريب  ا  تيج ا   اد ا ترد يا ا تز ا  تبليم اس يين   ييئر مييميت

 رديمما ا ممد ل   تزايممد فممي  بظممميم ديات مم ا يممدبي ييت يت يفممي ا يممتي  اسيييمميا تبلمميم نظممي   قممد ا ترديمما اسيييمميا .
 .ع17الص7331)دي  يالد اديتقتل  خيلا دب

يي د  ل   دير في فترة ا يتي ييت  من ا قمرن ا  يضميال  تيةما  قد تزايدت ي داد ا تت يذ ا   تيدين إ ى ا تبليم اسيي 
ا ت يد ا  دير في   ر ا تبليم  تب ي مهال  ا مذن دمدي فمي فتمرة ا خ يمي ييتال نيمث تضمي ات ي مداد ا تت يمذ خمتل امذو 

 قد ا يدبي ييتال فقد دلغ تط ر ا تبليم في اذو ا  رنلما نمدا   ديمرا ال قيييمي  إ مى ا بقم د ا يميدقا. ميمر ينح  ا اترة. ي ي في
اممذا ا تطمم ر دطممي   ةممدا   د يلدممي نيةمميت ا ت  يمما ا برديمما ا  ممي لا. إذ ت ممير إنلممي ات تلممك ا اتممرة إ ممى تيممرب  نمم ر 

فمممي ي مممداد  نلمممل تطممم ر  ديمممر نيمممثيت  ا تيمممبي يت %  مممن يطاممميل اس ممما ا برديممما.  ايمممت ر ا نممميل فمممي ا ا ي ي ممم19
ا تت يذ ا  لتنقمين دمي تبليم اسيييمي فمي  ختلما يقطمير ا م طن ا بردمي.   مد ددايما اس ايما ا اي اماال فمان  يمدا ا تنميق 

دممديت  م1001 لنمم ظ فممي ة يممد اسقطممير ا برديمماال  تنديممدا    ممذ  مميم  ا تت يممذ دممي تبليم اسيييممي قممد ازدادت د مم ل  
يلدنت خي يما   من  ن ا د ل ا برديا تنقق  يدي   ي يا في ا قضي   لى اس ياال نتى ين دبت ا د ل ا برديا  ا بديد

إ مى اس يا د  ل   ي ل. ي ي  ن  اقد ا تبليم ا راان في  رنلا ا تبليم اسييييال فت ير ا بديد  من ا درايميت ا ترد يما 
 ي ا  اير  ن ا    تت  ا لبيب ا  ختلااال   ي ين ل د ن تطديمق ينح  اقد ا تبليم اسيييي في ا دلدان ا بردياال يبي

فان دبمت ا دلمدان ا برديما م 1071ا تبليم اإل زا ي د  ل  ي ل في اذو ا  رنلا.  دنيب تقرير ا ت  يا ا د ريا  بيم 
 يمممر   ع.31الص1079اللممميدرد تتممم ازن فيجمممي  يمممدا ا مممذ  ر إ مممى اإل ممميثال فمممي ي مممداد ا  لتنقمممين دمممي تبليم اسيييي.)

ا دينث ين ا تبليم اسيييي في ا  طن ا بردي قد تط ر  ايرا  خيلا    ذ  طلد ا قمرن ا نميدن  ا ب مرينال فقمد  مجدت 
فمي ة يمد اسقطمير ا برديما إد ين  يمدا ا تنميق اإل ميث دمي تبليم اسيييمي ي داد ا  لتنقين دجذا ا تبليم زيميدة   لن ظما 

.   مي يمر  ت ا مد ل ا برديماال  ذ مك سيمديب اقتلميديا  اقيفيما  اةت ي يمايقمل  من  يمدا ا تنميق ا مذ  ر فمي دبمدقيت 
ا دينث ينح ا تبليم اسيييي في ا دلدان ا برديا يبي ي  ن   ي ل  ايرة  بل يدرزاي ظيارة ا تيرب  ن ا درايا  ا جمدر 

  دريمميا ...ا مم .   ممي ا  مميت.  ممن ا ريمم ب    مم لا تزايممد ا يمم ين  ادزدنمميم فممي ا لمما ا ا  دريمميا    ممي ل اسد يمما ا
  فليمطين  ا يم دان ر ا ا نرب ا ييئا ا تي تبي جي دلدان  رديا  ال ي ريي  ا براق  ا مي ن   يديميير  ا دينث ينح ظ
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قممد ياممرت د مم ل  ديممر  لممى ةمم دة ا تبلمميم اسيييممي ا  قممدم فممي اممذو ا ممد ل   ممي ين  اسز مميت ا تممي تبي ممجي اممذو   ميراممي
يمملديا  لممى ا تبلمميم اسيييممي  ممن  ينيمما ي ممداد ا  لتنقممين دجممذا ا  مم ع  ممن ا تبلمميم نيممث ا ممد ل  ميراممي قممد تر ممت  تمميئ. 

ازدادت في اآل  ا اسخيرة ي داد ا تت يذ خميرج ييم ار ا  مدارس   ميدت اس يما  تتا مى فمي امذو ا مد ل  من ةديمد دبمد 
 يملنا يدت ت مرد  تيمين ين نققت تقمد ت  لن ظمي  فمي   يفنما اس يماال خيلما  فمي ا   ميطق ا تمي ت مجد لمرا يت  

اسطايل   دم نل  جم  لى ا نمد اسد مى  من ا تبلميم  ظمرا   ت اةمدام خميرج ا  مدارس فمي  خي ميت ا لةم   ي    ميطق 
ي  د ل  ةممي رة  دلممدا جم اسلممليا   ممدم ا تنمميقجم دي  ممدارس فممي اممذو ا ممد ل سيممديب  ختلامما  ممن دي جممي اسيممديب  يئيمما 

                    لتبليم في اذو ا د ل   دم ا تتك اسال  ل  ارد ا  ي يا ا  يفيا  تبليم يد يئجم. ادقتليديا  ا ت لاا ا بي يا  
 : بشكل عام مفيوم الّتعميم األساسيّ   -2

دممممدي  اجمممم م ا تبلمممميم اسيييممممي يتممممردد  لممممى اس يممممن فممممي  ايممممر   ممممن ا ممممد ل د يممممي ي ا ممممد ل ا  ي يمممما   ممممذ  طلممممد       
ين  ا تبلمميم ا ممذن تقد ممه اممذو ا ممد ل فممي ا  رانممل اس  ممى ي  اسيييمميا   مم ب  د ايممر   ممن ا يممدبي ييتال دبممد ين اتضممح 

ن    ا ل  ايرة تبيق تنقيق اساداا ا  رة ة  جذا ا تبليم في ا  قت  ايمه ا مذن تيمبى فيمه امذو ا مد ل إ مى  ا بي ب  ا 
فبي يممما ا تبلممميم ا قممميئم  إليةممميد  تممم فيرو  نمممد  يد مممى  ل  اط ممما ا لمممي نا.  دمممديت ا  نمممي دت ديت  ممميا ييمممديب ضمممبا

ا  ييئل ا  ختلاا  زييدة تلك ا ابي ياال  ن ا ي ددي  اج م ا تبليم اسيييي يتضح  يئي  ف يئي  في ليغ تختلا قلميت  ي  
 ع.91الص7339 ايرا   ن ليغ ا تبليم ا ييئدة ) الحال

يييمي   نتم او دنيمب ا ظمر ا ادقتلميديا   د ا تراا ايتراتيةيا تط ير ا ترديا ا برديا ديختتا  مد  ا تبلميم اس
    ين رئيييين  جذا ا تبليم ا ي: جي يدرزت  اجي ادةت ي يا   ل قطر   ردي إد 

 :  اج م ترد ن 1-7
 يقلممد دممه تمم فير تبلمميم   ييممب  ة يممد ا  مم اط ين  امم  يب ممي ا  يممت   اس ل  ممن  ظمميم ا ترديمما ا  دريممياال ي اممل    

بت ا دتد  ي  ل إ ى ةي دمه  مي ييم ى ا  رنلما اإل داديما ي  ا  ت يمطا دمل ينيي مي  ي تمد قي دته  قد يط ل  داو في د
 ع.791الص 1077 ليال )  ات ا  رنلا ا اي  يا ي   لجيإ ى يدبد  ن ذ ك  ي  ل دبت ي

 :  اج م اةت ي ي 1-1
ا تبلميمال ي    ا دنقجم  من م ينظ يقلد ده ت فير ند يد ى  ن ا ارص ا تبلي يا س داد  ديرة  ن ا لغير  ا  دير   

 اممذا ا نممد  ي  ا ظممر ا ا ييييمميا ا  ضممطرداال ادةت ممي يال  ضممبا ا  يممت   ادقتلمميدن قجممرتيممرد ا   ممه دن ممم ا 
 الا  رةمد ا يميدق لميال )يقل  ن اسردد ي  ات اس  ى فيجييقتلر  لى ا ةز  اس ل  ن ا  رنلا اددتدائيا دنيث د 

 ع.791ص 
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 المدرسة: الكفايات الالزمة لمدير  -3

يقلد دي  اييا : ا قدرة  لمى يدا    مل  بمين د امي ة  فبي يما  د يمت    بمين  من اسدا   اإلتقمين د م ل يضم ن      
   ع.19الص1079) ر يال تنقيق اساداا د  ل  فبيل

دارنال يختلمما  ل ممي  اإلدارة  ا   يريمم ن  جممي فممي تنديممد  تلمم يا ا  اييمميت ا  اةممب ت افراممي فممي ا  ممدير ي  ا قيئممد اإلو 
 خللي  ا ي  لخ ت في اذو ا تل يايت ف ي يج  مي فقمط ام  ا  اييميت ا تز ما  لقيئمد ا تردم ن ين   يس ا  ةيل    ن

  دير ا  دريا. 

 ا  اييمممميت  – ا  اييمممميت ا ا يمممما  -   اممممرة تلممممك ا  اييمممميت فقممممد تممممم تلمممم ياجي فممممي اممممتث فئمممميت اممممي: ا  اييمممميت اإلداريمممما
 ة   ا  ن ا  ايييت ا ار يا ا تي  لخلجي في ي يلي:ادةت ي ياال   ي درج تنت  ل فئا  

 :اإلدارية كفاياتال 3-1
 ت  ل ا  ظيئا  اس  يل ا  ختلاا ا تي يغلب  ليجي ا طميدد اإلدارن  مي تخطيط  ا ت ظميم  ا ت ةيمه   ا  تيدبما    

ا تبلمميم  ادات مميم  اتخمميذ ا قممرارات ا   ييممدا  نممل ا   مم تت اإلداريمما  تمم فير ة يممد ا خممد يت ا تممي تضمم ن يممير 
 :ا تي  ن ض  جيدي  ؤ ن ا  ي يا  اإلداريا 

 .إ داد ا خطا ا ي  يا  ل دريا 9-7-7
 .ت ظيم ا يةتت ا  درييا 9-7-1 
 .ت  يل ا لةين  ا  ةي س ا  درييا 9-7-9 
 .في ا  دريات زيد ا  يؤ  ييت  لى ة يد ا بي لين  9-7-9
 .ا تي تريلجي دد راي إ ى ا  زارة ريي جي إ ى ا  ديرياا تز ا  ا    اإلنلي ات ل  ا ةدا ل  9-7-9

 . ا تبي ل  بجي دنزمرلد ا  خي ايت ا  ي يا ي  اإلداريا  9-7-1

 نلر انتييةيت ا  دريا  تن ي جي  ن قدل ا ةجيت ا  ب يا. 9-7-1

 . في ددايا ا بيم ا درايي   جييته قد ادةت ي يت ا  درييا ا د ريا  9-7-1

 . ي . ا نلص اسيد  يا في ا  دريات ظيم در  9-7-3

 تيدبممما طمممتب  دريمممته  مممن نيمممث ي ممم ر ا درايممما  ا غيممميب  ا نضممم ر   بي ةممما   ممم تتجم ا لمممنيا  9-7-70
  ادةت ي يا.

 . دفيتر ا تنضير د  ل ي  ي تيدبا ا  بل ين  تبرياجم د جي جم  ا ت قيد  لى  9-7-77

 .اا  دري ادات يم ديد ضديط  ا  ظيم داخل 9-7-71

 .  ع99الص1003)ا   ياال اتخيذ ا قرارات ا   ييدا ا تي تييام في نل ا    تت ا تي تبترضه 9-7-79
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ن ا ممتتك  ممدير ا  دريمما  جممذو      إنح اممذو ا  اييمميت اممي فممي لمملب ا ب ممل اإلدارن ا ممذن يقمم م دممه  ممدير ا  دريمما  ا 
زم يقتمل ا ت يك دجي  ا تر يز  ليجمي ي امر  من ا متا  ايييت  ايل دض ين يير ا ب ليا ا تبلي يا فيجي دي   ل ا تقليدن   

 . ر ح اإلدداع   د ا  دير

 :لفنيةا لكفاياتا  3-2
ا تبل يماال ي  د متم رخمر  مؤ ن ا تمدريس دمي  ب ى ا  نمدد  – اي تلك ا تمي تت مي ل تيميير ي م ر ا ب ليما ا تبلي يما 

 :ايي ي ض ن في إطير  ل ل اال  ا ذن ياترت ده ين ييجل   ليا ا تبلم  ينقق يادافجي    
 . تق ي جي دغيا ا ب ل  لى تط يرايدرايا ا   يا. ا  قررة  ن ا يلطا ا ترد يا  تنليلجي  9-1-7  
امي ا غي دما فمي دبمت ادات يم دطرائق ا تدريس ا اي لا ا تي يتدبجي ا  دري نال  تلك ا تي د يتدب  جمي    9-1-1

.  ياتمرت ين ن ن ل  دد  ندد  من طرائمق ا تمدريسقد ا  بل   . ذ ك ي ه في  بظم اذو ا د ل يتق  ا د ل ا  ي يا
 .ييي د ا  بل ين  لى تط ير ي ايجمي  ن ا  دير  لى اطتع  ايد دن  ر ا ترديا   ي ييتةد د ن جي  ي 

هال . في  دير  يؤ ل  ن تطم ير  بل مي  دريمتا  بل ين  ا  تبل ين  لى ا ي ا  ادات يم دتق يم  ل  ن 9-1-9
 .ا  ج ت د يت اام   تيدبتجم في

ةجممممي  ا تممممي تممممردط ا  دريمممما تطمممم ير اس  ممممطا ا  دريمممميا يمممم ا   ممممي يتبلممممق   جممممي داخممممل ا  دريمممما ي  خير  9-1-9
 .دي  ةت د

 .ز يدو د ي ييتةد  ن  ييئل  يد اتإدارة ا  ر ز ا ا ي  ل  ارد إن  ةد  ا ب ل  لى تط يرو  ت 9-1-9
ريممما ا  ايلممما دتنيمممين ا ب ليممما ا ترد يممما  نمممل ا   ممم تت ضمممر رة ا ب ييممما دمممي دن ث  ا درايممميت فمممي ا  د 9-1-1

 .ع701-707ال ص 1077ا ي  تدار جي قدل  ق  جي إن ي  ن) د زالا  دريي
 ي  ممن ا قمم ل دممننح ا ممتتك ا  ممدير  جممذو ا  اييمميت ا ا يمما ييممجم فممي تطمم ير ا ب ليمما ا ترد يمما  تنيممين  يممت ااي نيممث ينح 

م  جمم.  دير ا  دريا  د يي ي في  دارس ا نلقا ا س  ى  ن  رنلا ا تبليم اسيييي ا   ر د  ل بل مين    ةمه   قم ل
ذا  م تت افر  ديه اذو ا  ايييت ا ضر ريا فان د رو ا ا ي ي  ن ين يغيب  يقتلر  لى اس  ر ا  رقيا ا تي اي في   ا 

 .يد ى يلم  ج يته
 :الجتماعيةا لكفاياتا  3-3

ي  ةت د  ن ةجاال  اتليل ا   ة دين في ا  دريا في ي دي جم  ن ةجا  اي تلك ا تي تؤ ن اتليل ا  دريا د      
يئ ا دين ا بي لين فيجي يخر ال اس ر ا ذن يتبلق د د  ا اتيح ا  دريا ي  ا غتقجي  لى  ايجيال    ع ا بتقيت ا ق

 :اذو ا  ج يت ن دين .   ن ا  بل م د  ي  ين  ل دريا  اةديت تةيو ا  ةت د ا  نلي ا ذن ت ةد فيه     يت ااي
ةبممل   تدمما ا  دريمما تنممت تلممرا ا ممرامدين فممي ا  طي بمما يؤ   جممي خمميرج ي قمميت ت اةممد ا طممتب فممي  9-9-7

 .ي  ا د ام دنيب إةرا ات تضدط ذ كا  درياال ي  في يا 
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إ راك ا طتب في  يميدة ا  رضمى ي  اإليمجيم فمي تقمديم دبمت ا خمد يت ضم ن  ةمين تط  يما ي م ن  9-9-1
 .  ي  جا  دير  يؤ د  

ادات يم دي بتقيت ادةت ي يا اإل يي يا في ا  دريا ي ا  ي ين دي مه  دمين ا   ةم دين داخمل ا  دريما  9-9-9
قي ممما دبمممت ا   ممميطيت ي  ا نامممتت   ا تمممزا ر  ا قيممميم دمممرنتت  خيرةجمممي ي  دمممين امممؤد   مممد دبضمممجم ا مممدبت  ا 

 .ترفيجيا
 . طقا ...ا  يا ي  ت ةير  ا   ير ا في دبت ا   ر  يت ا  نليا   ن  اس  9-9-9
يا ي  تبمرت ا تبي ن في   ل ت  يا دلدد ي ر  بين ي  ظرا طيرئ   مي   مد ا ت مير ةيئنما  رضم 9-9-9

 .ا دلد د تدا   خيرةي
 .ييا  ا بقليا  انترا جم  تقديرامت فير اس ين  ادط ئ ين  لطتبال  ا ب ييا دلنتجم ا  ا 9-9-1
ر  ا تبمي ن  بجمم  من يةمل ا ب ييما دند ميئجم   يمي دتجم فمي تمد يم  قميط ا قم ة ا ت الل  د ي  يي  اس    9-9-1

 قمميط ا ضممبا   بي ةتجممي   يممب اقممتجم  يايممك  ممن ي ممه ديإل  ممين ينيي ممي  إلممتح  ممي  ممد  اساممل   تنديممد ممديجم 
 .ع709-701الص 1077ا ترد يا ا تي تؤار  لى يد يئجم ) د زال ي ايجم  ن ا  ينيا

ين اتليل ا  دير د ن ن  ه في ا  ةت د ا  نلي ي  في ا  دريا  ايجي  ن  بل مين   تبل مين  ير  ا دينث         
يرتدط ارتديطي   ايقي  دي بتقيت اإل يي يا   ي يبطي يا يما خيلما  ل اييميت ادةت ي يما نيمث انح ا متتك ا  مدير  جمذو 

جمال   مي ييمجم فمي تم فير   ميخ إيةميدي فمي ا  ايييت ييي د  لمى تبزيمز اقما ا  بل مين  ا طمتب  لمى نمدب يم ا  دن ايم
ا  دريا تي دو ا ط ن ي ا د ن  ب ر دي قلق ي  ا خ ا  ييي د امذا ا ةم  ا  مدير  لمى  يمب تنييمد  مل  من ا  بل مين 

دمل  فقمط  ا طتب.   ن ا ةدير دي ذ ر ينح  ةيح ا  دير في قييدته  ل دريا د يت قما  لمى ا تت مه  ل اييميت ا يميدقا
اييممميت  ديمممدة   جمممي ا  اييممميت ا  خلممميا ا تمممي تتبلمممق دقممم ة ا  خلممميا  ا قمممد ة ا نيممم ا  يمممل ك ا  مممدير ي ممم ل ييضمممي   

 ت اضممبه   ديقتممه  نيممن تلممرفه  ن ييممته    مميطه   ممي ي مم ل ييضممي  ا  اييمميت ا تق يمماال نيممث نظيممت ا ت     ةيممي فممي 
بى دةمد د متتك ا  اييميت ا تمي تؤالمه ا ي  ات اسخيرة ديات يم  تزايد في  ل ا  ةيدتال  مذا فمان  لمى ا  مدير ين ييم

   ا دما امذو ا  قلما ا    يما فممي  ةميل ا  بل  يتيماال نيمث يلممدح اإل  ميم دي ب مل  لمى ا نييمم ب فمي امذا ا بلمر ي ممرا  
  ممي يممر  ا دينممث ين . ين فممي ا  دريمما   لممى رييممجم ا  ممديرضممر ريي   مميس  لطي ممب  ا  بلممم فنيممب دممل  ة يممد ا بممي ل

  ايييت ينتيج إ ى إ داد  تدريب  لى امذو ا  اييميت  ميرامي  من ادنتييةميت ا تدريديما  امذا  مي ا تتك ا  دير  جذو ا
      يد   ي  لنديث  ن ادنتييةيت ا تدريديا   دير ا  دريا في  رنلا ا تبليم اسيييي. 

 :مفيوم االحتياجات التدريبية  -4
لغ ن  اند  ي  ن ايتخدام  ل   ج ي   ين اآلخرال يرتدط  اج م ادنتييةيت د اج م ا نيةاال فيسلل ا       

 ا نيةا في ا لغا اي  ي ينتيج إ يه اإل يين  يطلده  ادنتييج ا  ا ن ج ي  ادفتقير إ ى  ي   بينال  ا ابل  ن 
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انتييةيت: انتيجال نيجال ن ةي ال  يب ي افتقر  انتييةيت اي ة د نيةا  تب ي  ي ياتقر إ يه اإل يين  يطلده . 
 .ع991ال ص1001) ديبال تب ي نيةا ي  ضر رة ي    ز " Needغا اإل  ليزيا  ةد ين  ل ا " في ا ل
يةيت اسييييا تينيةيت   د ي ل اجي  لى   ل ارم يددي ديدتيناد  ن ن ت لم  يدرز )إدراايم  ييل ع ُيبدُّ 

يةيت ادةت ي يا تيناس ين   اديةيت اس ن   تينييةيت ا بقليا )تنقيق ا ذاتع  ر را  دتينا دي   ةيا  ي تجي ديد
 .ع791الص1001)ط طي نال  ا نب  اد ت ي 

: "  ة مممم ع ا تغيممممرات ا  طلمممم ب إنممممدااجي فممممي ا   ظمممماال  ا  تبلقمممما امممميادنتييةمممميت ا تدريديمممما ين  ر ا مممميك  ممممن يمممم  
دميت  ظياتمه د بل  يتهال  خدراتهال  يدائهال  يل  هال  اتةيايتمهال  ةبلمه   ييمدي    مغل  ظياتمهال  يدا  اختليلميتال   اة

 .ع13ال ص1001)ا طبي يال  ا ني يا د اي ة  ي يا
 ة   مما ا تغيممرات  ا تطم رات ا  طلمم ب إنممدااجي دلم رة إيةيديمما فممي  بمميرا " اممي د مم ل  ميم ادنتييةميت ا تدريديمما   

    جيرات  يل  ييت ا بي لين ي ا   لتغلب  لى  قيط ا ضبا ي  ا   ي ل ا تي تن ل د ن تنقيق ا  تيئ. ا  رةم ة ي
  "  رفد  تنيين  بددت اسدا  ي  إل مداد ا بمي لين   قيدلما ا تغيمر  ا تطم ر فمي  نميط ي  مي جم  ي ضمي جم ا  ؤييميا

  ادةت ي يمما جممي ا  تطلدمميت ا تممي ينتيةجممي  ممدير ا  دريمما  ممن  ا  جمميرات ا ا يمما  اإلداريمماي ممي ادنتييةمميت ا تدريديمما   ممدير ا  دريمما ف
 يممر  ا دينممث ين اآلرا  ا تممي تطممرح نمم ل  . ع79ص 1077)ا ممدديينالا مم ظياي فممي إدارة ا  دريمما  رفممد  يممت   يدائممه  لممى  يممي دته 

ادنتييةمميت ا تدريديمما  ايممرة   تبممددة  تب ممس إ ممى نممد  ممي اتةيامميت  ممدة قممد يلممل دبضممجي إ ممى درةمما ا تبمميرت في ممي دي جممي ي  ا ت ممرار 
دمننح ادنتييةميت ا تدريديما امي:  دميرة  من  ة   ما  من ا  جميرات    ي يمر  ا دينمث    ن في  جييا ا  طيا يدقى   ل رييه  اتةياه.

 ا تغيرات  ا تط رات ا  طل ب إ ييدجي ي  إندااجي  د   دير ا  دريا  ن ختل ا د رات  ا درا . ا تدريديا ا  قد ا  مه دجمدا ا  لم ل 
  إ ى  اي ة  ي يا في   اةجا اسز يت ا  درييا.

 بيةتحديد االحتياجات التدري أىداف  -5
إن  نلر ادنتييةيت ا تدريديا ا ني يا  ا  يتقدليا سن   ظ ا ي يد ي  ن  يتنيت   من ا  ينيما ا  اقبيماال  ظمرا        

 ير ا ا تغيير في ييي يب   بمدات ا ب مل تدبمي   لتطم ر ا بل مي ال  مي يب مي انت ميل دمر ز انتييةميت ةديمدةال فمي ظمل 
 مم ع ا   اقمما  تغيرامميال   ممذ ك دتغيممر ا   مم تت ا تممي ت اةججممي ا   ظ مميت اممذا ا قمم ل  تممنار ادنتييةمميت ا تدريديمما دت

يممتم  ت   جمميال   ممذ ك دتطمم ر ا ظممر ا ا  نيطمما دي   ظ مماال فممان  ياممداا   ليمما تنديممد ادنتييةمميت ا تدريديمما ي  ممن ين 
 : ة  ن تنديداي دل رة  ي ا   ن ذ كدنيث تدرز ا ةد   ا     د لييمتجي
 .ل ب   جم  ا  تيئ. ا  ت قبا   جمد ا  طل ب تدريدجم    ع ا تدريب ا  طاسفراام ت ضيح َ ن  9-7
 اسدا   تنقيق اساداا اسييييا  ن ا ب ليا ا تدريديا في ا   ظ يت. تنيين ا  يي دة في 9-1
 يمممي دة ا قممميئ ين  لمممى إدارات ا تمممدريب فمممي  ضمممد ايمممتراتيةييت  خطمممط ط يلممما ا  مممد   جي مممل ا تمممدريب  9-9

 .يييته  درا ةه  خد يته    يرييتهيه يي ت ظي ه  ت ة
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ا  مد   يي دة إدارات ا تدريب في ا تخطيط ا ةيد  لدرا . ا تدريديا  في تقدير ادنتييةيت ا تدريديا  لمى  9-9
 .ا قريب  ا  د  ا دبيد

ال 1001ا تمممدريب)ا طبي يال إتينممما ا امممرص  تنيمممين يدا  ا بمممي لين  زيممميدة  امممي تجم  مممن خمممتل ا تقممميل يامممر  9-9
 .ع97ص

 ير  ا دينث ين تنديد ادنتييةيت ا تدريديا ي ر ضر رن   ةيح ين در ي . تدريدي   ي ين تنديمد ادنتييةميت 
ا تدريديا ييلط ا ض    لى  قيط ا ضبا  ا ق ة  د  اسفراد ا ذين تيتجدفجم اذو ا درا . ا تدريديا   ي ين تنديد 

  يل. اذو ادنتييةيت ييجم في اختلير ا  قت  ا ةجد  ا 
  :أىمية تحديد االحتياجات التدريبية -6

تبد ادنتييةيت ا تدريديما  من يامم اس م ر ا تمي تمدفد ا   ميط ا تمدريدي إ مى تنقيمق ادفمه ف ل مي ي  من ا تبحمرا         
  ليجي  تنديداي د  جةيا  ل يا  ل ي ي  ن تلديتجي  رفد  اي ة ا  تدردين  ن طريق ا تدريب.

ن  ي امل   لمرا  ييييميي   مد ا تخطميط  دمرا . ا تمدريب    ديرتييةميت ا تدريديما  ل م دي تي ي فان تنديمد ادن در مي .  ين  ا 
قمممت  ل    قمممد ي ممم ن د ايدممما إامممدار   الد يد مممى  لمممى ييممميس تنديمممد ا نيةممما ا تدريديممما  مممه  مممن ي ممم ن  مممؤارا   ديرتمممدريدي  ل ممم

 ع.  13الص1070)ةيداهللال ا   هدل   ن  م  ليه دي ا ل   دم تنقيق ا جد ال  إل  ي يت ا  يديا  ا د ريا
 :  يد ادنتييةيت ا تدريديا  ينيتين تتض ن   ليا تند

جم تت اممل فممي تنديممد  مم اني ا قمم ة   مم اني ا ضممبا ا   ةمم دة  ممد  ا اممرد  ا  ت قممد  ة داممي  ديممه  ا تممي ييمم:  اس  ممى
 .ا تدريب في تبزيزاي ي   تةجي

  د  ا ارد.  رييخجي ي  ت  يتجيد ت  ي جي ي  تراتت ال في تنديد   اح  يُ : ا اي يا  
 إ ى ي جي:  ديرين ترةد يا يا تنديد ادنتييةيت ا تدريديا  ل

نيممث تنممدد ددقمما  ممي ي دغممي تقدي ممه  الد ممى  ليممه دممرا . ا تممدريب  ا تخطمميط  جمميتتبممد ا بي ممل اسيييممي ا ممذن  1-7
 و  ا  طيؤو اس   يا في ا تدريب.  ل تدردين   ي ي دغي تاضيله  لى مير 

 ُتيجم في تابيل ا درا .   دتجي  ييل ب ت ايذاي     يا ا  تدردين. 1-1
 تتيح ا ارلا ديتغتل اإل  ي يت ا  تينا  لتدرب  ن ق   د ريا   يديا ايتغتد  نقيقيي . 1-9
 تيي د  لى ت ةيه اإل  ي يت  اإلةرا ات ا ت ايذيا  در ي . ا تدريب  ن  تنقيق اساداا ا     دة. 1-9
 .تدريديا ا ابليا  لائا ا  يتجدفاا  ادنتييةيت إ ىفي ت فير ا ةجد  ا  قت  ا  يل  تيةا ا تبحرا  ُتيجم 1-9
 .ا  ديرينتيي د  لى  برفا اسيديب ا نقيقيا  ألدا  ا   خات  ن ةي ب دبت  1-1

 ع.19الص1071)ا يايي يال .ها در ي . ا تدريدي    يطيتهال  تقيي   تيي د في تل يم  نت   1-1
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 نديد ادنتييةيت ا تدريديا يبد  ؤ را  ي ةه ا تدريب ت ةيجي  لنيني  في ا ب لييت ا ار يا.ت 1-1
 ييي د تنديد ادنتييةيت ا تدريديا في ا تر يز  لى اسدا  ا نينال  ا جدا اسيييي  ن ا تدريب. 1-3
  طلمممم بال  ا  تمممميئ. ا  طلمممم ب تممممدريدجمال   مممم ع ا تممممدريب ا ديريني ضممممح تنديممممد ادنتييةمممميت ا تدريديمممما ا  مممم 1-70

 .ع19الصا  رةد ا ييدق )ا يايي يال ا  ت قبا   جم
  ظرا    م ن   ليما تنديمد ادنتييةميت ا تدريديما  ميس   مت  يمجت    مي يظمن ا مدبتال فجم    مل  يمني  م ظم ي م ن 

ين فممي ا بمميدة  دمميرة  ممن ةجممد تبممي  ي ة ممي ي تضممطلد دممه  يفمما اسطممراا ا ترد يمما دغيمما  بيي مما  فنممص ا اةمم ة  ممي دمم
ياممداا  نممددة    ضممد قمميئم فبممت ال  ي مم ن اممذا ا ةجممد فممي لمم رة در ممي .  مم ظم ييييممه  مرضممه تنديممد ادنتييةمميت 
ا تدريديا  ل تدردينال  ا تمي ت دمد  من انتيميةجم ا ابلمي فمي ا ة ا مب ا تمي ي مبر ن دم قص فمي  بمرفتجم ي  إتقمي جم  جمي. 

فقمي    يمت      قمد ا  تمدردين ا  يمتجدفينال  تدبمي   لجمدا فن ه قد ي ترك في تنديداي  مدد  من ا ةجميت ذات ا بتقما   
 .ا بيم ا  راد تنقيقه

 :االحتياجات التدريبية صنيفت -1
  ممي ينح تت مم ع ادنتييةمميت ا تدريديمما  تتدمميين  ممن   ظ مما إ ممى يخممر  طدقممي   ظممر ا ا ب ممل  ا ب ي مما د ممل   جمميال        

ا مذن يلم ا  جي  لمى  ا  بيميرييةيت ا تدريدياال  ظرا  دختتا ادنت تل يادي تدريب يختلا ن في  ا ديناين ا  جت ين
ي   الي ضم    ايفما ا تمدريبفم   م جم  من يلم اجي النتييةميت ا تدريديما فمي ضم   ا جمدايلم ا اد ف  جم  ن ييييهال

ص امذو ا تلم يايت  تمتلخ الضم   طريقما ا تمدريب  ييمل ده   م جم  من يلم اجي فمي ال  ين ا تمدريبي   الز نفي ض   
   : ن  اآلتي لى ا 

 :إلى تصنيفيا حسب اليدف 7-1

انتييةيت  يديا  تنيين يدا  اسفرادال  ال د رات ا  دريين ا  بي ين ندياي في يل ل ا تمدريس ي  فمي  1-7-7
 اسيي يب ا ترد يا.

 انتييةيت ت غيليا  رفد  اي ة ا ب ل  ال ا د رات ا  تبلقا د يايما ايمتخدام  ظميم إدارن ةديمد ي  طريقما 1-7-1
   ل ةديدة.

انتييةمميت تط يريمما  زيمميدة فبي يمما ا   ظ مماال  اممل د رات إ ممداد  مم ادر  ت ي لمما  ت ممغيل  نممدة ف يمماال ي   1-7-9
تخلمميص  مم ح  لممرامدين فممي ا ب ممل  يممتقدت فممي ا   ظ مما ي  ا بممي لين ني يممي دجممدا تممن ين ا نلمم ل  لممى  مم ادر 

 ع. 99الص1001) ا دق يال نيب خطا ادنتييةيت  ن ا   ادر يارة  يتقدت

 تصنيفيا حسب الفترة الزمنية إلى: 7-2
 مير  خططاع.-انتييةيت  يةلا )ر يا 1-1-7
 انتييةيت قريدا ا  د  )  خططاع. 1-1-1
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 ع.99)ا دق يال ا  رةد ا ييدقالص انتييةيت  يتقدليا )تط يريا /خطا دبيدة ا  د ع. 1-1-9

 تصنيفيا حسب حجم التدريب أو كثافتو إلى: 7-3
 يةيت فرديا.انتي 1-9-7
 انتييةيت ة ي يا. 1-9-1

 تصنيفيا حسب طريقة التدريب أو أسموبو إلى: 7-4
 انتييةيت  تدريب   لي في ا   قد / تطديقي. 1-9-7
   انتييةيت  تدريب  برفي في قي يت / ظرن. 1-9-1

 إلى: تصنيفيا حسب مكان التدريب أو جيتو 7-5
  لى ا خدرات ا داخليا. ا  انتييةيت تدريديا يا ي  ا ب ل ا ت يد 1-9-7
 ) ا دق ممميال  لمممى  را مممز  ايئممميت تدريديممما ي   ؤييممميت   يالممما انتييةممميت تدريديممما خممميرج ا ب مممل ا ت ممميدا   1-9-1

 .ع 99الصا  رةد ا ييدق
 :االحتياجات التدريبية مستويات -1

 ي  ن ا  ظر إ ى  يت ييت ادنتييةيت ا تدريديا  ن نيث:      
 :مستوى األفراد 8-1
يةمميت فريممدة تممرتدط د مم ع انتي ممه  ي   ممدير ي  قطمما ا ددايمما فممي   ليمما تنديممد ادنتييةمميت. ف ممل  بلممم اممذو امم   

  يممت   تنايلممهال  خلايتممه ا بل يمما  ا اقيفيمماال  خدراتممه ا ب ليمما   خلمميته.  ين ا تر يممز  لممى ادنتييةمميت ا تدريديمما 
 ي ييجل تنقيق  تيئ. ين لجي. ال   نتييةيت ألفراد يةبل  ن ا    ن  ضد در ي . تدريدي يلدي تلك اد

  :مستوى الجماعات 8-2
 تدريديا   تر ا. انتييةيتد ة   ا  ن ا  بل ين ي  ا  ديرين ي  ا   رفين  جم  نتييةيتاد ا ي تتبلق    
   :مستوى التنظيم 8-3
ا ت ظميمال   من  نفراد  ة ي يت يب لم ن فمي  ةميل  انمد فمي ا ب ليما ا ترد يما  ددمد  من  ا  ديرين إن ا  بل ين    

يةمميت ا   مميدجين  جممم  تلمم م دممرا . تدريديمما  فممق تينايةمميتجم ا ارديمما   تيناا ممي فممين ا  را ممز ا تدريديمما قممد تة ممد 
يةمميت ا ت ظمميم   ممل  ممن ةجمما يخممر .   ممذ ك فممين تينا   ممن ةجمما  نتييةمميتادا  مم ارد ا  تينمما  لت فيممق دممين تلممك 

بلممممق دممممي ت ظيم  اممممل ا تدريديمممما   بي ةمممما   مممم تت تت يةمممميتنتياد ين فممممي ا  را ممممز ا تدريديمممما قممممد ينممممدد ن ؤ  ا  يمممم
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اسيممي يبال  دي تممي ي يلمم   ن  ز ممن ا تممدريبال ا  ممدةال الياممداا ا در ممي . ا تممدريدياس   يمميتال  الا  لنمما نتييةمميتاد
 .ا  ؤيييت ا تبلي يا    دير ن   تلك ا    تت  ي ضم إ يجي ا  بل درا . تدريديا ُتبي . 

  :مستوى الوطن )القطر( 8-4
 ي ا  لى  يت   ا  طنال فتندد ادنتييةميت ا تدريديما فمي ة يمد ا  ؤييميت ا ترد يما فمي   ي ني    ةر  ا ي تُ    

 فممممممي تلممممممك ا  ؤييمممممميت  ا  ممممممديرين ا  نيفظمممممميت ت جيممممممدا    ضممممممد دممممممرا . تدريديمممممما  ي مممممما  ل بل ممممممين  ا  دريممممممين
نتييةميت ا تدريديما  امذو  ا يك  يت ييت في دراييت يخر  ت ير إ مى تنديمد اد .ع 11 -11الص7330نينال)

 ا  يت ييت اي:
 :  ادنتييةيت ا تدريديا اآل يا ا  ند دة ا  تةددة :ا  يت   اس ل

يييم  9 -7ال  ي  ن ين ُتلدي درا . قليرة اس د تترا ح  دتجي دين  ا  ديرين ا تي تخص فئا  بي ا  ن ا  بل ين اي 
 تمممي يخطمممط  تلديتجمممي  يتممم  ى ت ايمممذاي ا   مممرف ن ا ترد يممم ن  ي مممدرج تنمممت امممذا ا  ممم ع ادنتييةممميت ا  يدا يممما ا  لنممما ا

  ن ا  دي مممر ن  مممن تلممم يم ا دمممرا . ا تدريديممما فمممي  زارة ا ترديممما  ا  مممديرييت ا تيدبممما  جمممي  ا  مممدارس   را مممز ؤ   ا  يممم
دا جي ا تدريبال   ن ي الا اذو ادنتييةيت تبريا ا  بل ين د يايا ت ظيا ا  ييئل ا تبلي يا   دنث  مي   يايما ايمتخ

 تدريب  ديرين ةدد  لى ايتخدام ا يةتت ا  ي يا  ا ل ازم   ي إ ى ذ ك. 
   :ادنتييةيت ا تدريديا ا  ي لا  ا  ر دا :ا  يت   ا اي ي

 ي قطي يت  ديرة  ن ا  بل ين  تتطلب تلديتجمي تخطيطمي   ن  مي   در ةمي  ط يمل اس مد  ي مدرج تنمت امذا ا تي تب اي 
اإلداريا  ا  ج يا   ن ي التجي: رفد  اييا  بل ي  قرر  ي في ا  نت   ا درايي  مذ ك ا  قمررال يةيت ا ت  يا انتيا   ع 

تدريب ا  بل ين في  ةيل تق ييت ا تبليمال  ييتخدام الإ داد دبت ا  بل ين  ت  ي  ج يت   رفين ي   ديرن  دارس 
 ةديدة  ال ا تبحلم ا ذاتيال تاريد ا تبليم  مير ذ ك. تايتراتيةيي

تنديد ادنتييةيت ا تدريديا ا  مي لا  ا  ر دما  من خمتل  يمح  مي ل ي ميرك فيمه ي دمر  مدد    من  من ا  ب يمين  يتم 
 ا  جت ين  ن  ال خدمرا  ا تمدريب  ا رؤيمي  ا  دي مرين ) مديرن  مدارسال   مرفينال رؤيمي ع ا  بل مين ا  نتميةين إ مى 

 يمم  ياال ا تقمميرير اإل ممرافياال ايممتخدام دطيقمميت خيلمما تممدريب ي ايممجم.  ييممتايد  تنديممد تلممك ادنتييةمميت  ممن ا تقمميرير ا
   تيئ. ا دن ث  مير ذ ك.

 لى   ل ي   ييت تدريديا  تمتم  راةبما امذو اس   يميت  تبمديلجي  يتم ترتيدجي دبد ين يتم تنديد ادنتييةيت ا تدريديا 
 بت ممدا  د ممتقيق اساممداا ا تممي  دممين نممين  يخممر فممي ضمم   ا  تغيممرات ا ترد يمما ا  ختلامما  تظممل  لممدرا    رةبممي   ي يممي  

   مممي يمممدق يمممر   ع.93 -91الص1001ديمممبالينتممميج ا  ظممميم ا تمممدريدي  تلديتجمممي  فمممق خطمممط  رنليممما  نمممددة ا  بمممي م )
ا دينث ين  يت ييت ادنتييةيت ا تدريديا ت طلق  ن ا دائرة ا لغيرة  اي ا ارد ام تتيد اذو ا دائرة  ت م ل ا ة ي ما 
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يت ا تدريديمما  لممى  يممت   ا   ظ مما ي  ا  ؤييمما ا تممي ت مم ن ةممز ا   ممن ا د  مما ي  ا مم طن  د تلدممث ين ت مم ل ادنتييةمم
ادنتييةمميت ا تدريديمما فجممي دممذ ك ت ممده ا يليمملا ا تممي تتممرادط نلقيتجممي  ممد ا ممذن يبتدممر ا  يممت   اس يممد  ممن  يممت ييت 

 دبضجي ا دبت.
  :تحديد االحتياجات التدريبية ومصادر أساليب  -9

ايمممتخدا جي  مممن ا  جت مممين دب ليممميت ا تمممدريب  لمممى ين ا ممميك ا بديمممد  مممن اسيمممي يب ا تمممي ي  مممن  ُية مممد ا  ايمممر       
تنليمل ا   ظ ماال تنليمل ا  ظياماال تنليمل ا امرد. : سن   ظ ما د م ل  ميم  اميتنديد ادنتييةميت ا تدريديما   ليدر  

را  لمممى اس ضممميع ا ت ظي يممما  تمممتم امممذو اسيمممي يب ا اتاممما فمممي إطمممير ا تنليمممل ا  مممي ل  ل ظممميم ا تمممدريدي دجمممدا ا تبممم
 اإلداريا  ل  ظ ا   ني  ا ا ت ميا ي ةمه ا م قص ي  ا قلم ر فيجمي ت جيمدا   تنديمد ا  ةميدت ا تمي ي  من  تةجمي  من 

 .ع3ال ص1070)در يتال ختل ا   يط ا تدريدي
 في ي يلي: ي ا يت ي ل ا دينث اذو اسيي يب ا اتاا د ي    ن اإليضيح 

 : مدخل تحميل المنظمة 9-1
  ا   مميخ ا   ظ ممي تنليممل ا جي ممل ا ت ظي ممي  لب ممل درايمما  ايممتيبيب اساممداا ا ني يمما  ل  ظ مما    يقلممد دممه  

 ييييمميتجي    ائنجممي   اي اتجممي    ظيئاجممي  اختليلمميتجي ييييمميت  ياممداا ا   ظ مما    ارداممي ا  يديمما  ا د ممريا 
 اقممد ا ت ظي يمما ا تممي ي مم ن فيجممي ا تممدريب ا   ذ ممك دجممدا تنديممد  ا تممي تلمميدفجي  تنديممد ا   مم تت  ا  ب قمميت

ضممر ريي    مم ع ا تممدريب ا  طلمم ب فمماذا  ممين ا مميك  قممص فممي ا تممدريب فممان  ادنتيمميج ا تممدريدي يبممرا ددقمما  يبممين 
 ع.91ال ص1070)ا يدبيال .  قبه  لى ا جي ل ا ت ظي ي  يتندد   ع ا تدريب ا تزم   قيدلته

 : مدخل تحميل الوظيفة 9-2
ليممل ة ا ممب ا ب ممل ين تنديممد دقيممق  ت لمميايت ا ب ممل   ممر طه   بمميييرو  تنديممد دقيممق   اييمميت يقلممد دممه تن    

 يتم  برفا نيةيت ا تدريب  ن ختل اذا ا  لدرال  ن طريمق ا  قير ما دمين  تميئ. ت لميا  ا ب ل ا ضر ريا 
ي فب ممد ي ت مم ن ا  ظمميئا   ممي تنتيةممه  ممن   الممايت سدائجممي د مم ل  اممؤ  دممين ا   الممايت ا  تمم فرة  ممد   مميمليج

)ا يممدبيال ا  رةممد  .ب ممى ذ ممك  ةمم د فةمم ة  نيةمما  لتممدريب  الممايت ا  مميملين يقممل   ممي امم   طلمم ب سدائجمميال  
 ع.91ا ييدقال ص

 : مدخل تحميل الفرد 9-3
ي  اسفمراد ا مذين تدمد  ا نيةما إ مى تمدريدجم دجمدا ت  يما قمدراتجم  ده ة د ا  بل  يت  ن يدا  ا بي لين  يقلد  

 تة مممد فمممي ضممم    بمممييير اسدا  ا ةيمممد   رفمممد يدائجمممم فمممي  ظممميئاجم ا ني يممما ي  ا  يمممتقدليا   بممميرفجم  جممميراتجم 
ال ا  رةمممد ا يممميدق ا دجمممدا تنديمممد ي ةمممه ا ممم قص  ا قل ر)ا يمممدبيال مممن طريمممق ا  تنظممما  ا  تيدبممما  بل  ممميت 

 .ع91ص
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 :يا  ل  ن ا ب يلر ا تي يا ي  ن ين يت ي ل تنليل ا ارد درا
 : اء في العملآراء الرؤس 9-3-1

نيممث تبتدممر اممذو اآلرا   ممن ياممم ا  لمميدر ا تممي ي  ممن  ممن طريقجممي ا تبممرا  لممى ادنتييةمميت ا تدريديمما س جممم    
.  تممدريب ا  طلمم ب  جممم  لتغلممب  ليجمميدن ممم  ظمميئاجم ي  مم جم ديممج  ا تنديممد  قمميط ا ضممبا فممي  رؤ يمميجم   مم ع ا

لمميدر ا تبممرا  لممى ادنتييةمميت ا تدريديمما يةممب ين ميممر ي ممه   ممي ت مم ن ررا  ا رؤيممي   لممدرا    ضمم  يي   ممن  
 ين ييممم د  يتنلمممى امممؤد  ا رؤيمممي  دي لمممايت ا قييديممما ا يممملي اال  ا  امممي ة ا تخللممميا فمممي ا ب مممل ا مممذن ي يريممم  ه

 .ا تي يرييجي  تقا  ديا  ا  يي ياا  ؤييا 
  آراء العاممين أنفسيم في رفع كفاءاتيم في العمل: 9-3-2

 ممن تنديمما   لممه  لممى ا  ةممه   ممى نممد  ممي اسقممدر  لممى تنديممد ا تممدريب ا ممتزم  ممه   ممي يممت  نيبتدممر ا اممرد  ايممه إ   
 .اس  ل

 مؤشرات أداء األفراد:  9-3-3
 .دنتييةيت ا تدريديا ا تز ا  جمإن تنليل اسفراد  ن طريق  ؤ رات اسدا  ا خيلا دجم قد ت  ا  ن ا  
 تحميل نمط السموك: 9-3-4

يةيت ا تدريديا  من طريمق تنليمل ا تلمرفيت ا  ميذة  لامردال  ي غيميب ا  ت مرر ا  تب مد  من ي  ن تنديد ادنتي    
ا ب لال  تب د اإلضرار دي ب مل  يد اتمهال   مدم ا  مب ر دي  يمؤ  ياال   مدم طي ما ا تبلي ميت  ا ت ةيجميت إ مى ميمر 

 .طريق ا تدريبا تلنينيا  جذا ا يل ك  ن ذ كال في  ن  ن ا ضر رن ا قييم ديإلةرا ات 
 آراء الخبراء والمتخصصين في التدريب:  9-3-5
 اممي  ايممدة ةممدا  فممي تنديممد ادنتييةمميت ا تدريديمما  خيلمما تلممك ادنتييةمميت ا  يدبمما  ممن نيةمما  ة   مما  ممن   

 .ع19-19الص1001ال  ي ي)اسفراد

ل ب  من ي  ييم د ي  من سن ةجما  من ا ةجميت  لى ا رمم  ن يا يا امذو اسيمي يب  ت م ع  لميدراي إد ي مه     
د يلمممدح امممدا ا در مممي .  اممم  ا  تمممدربتنديمممد ادنتييةممميت ا تدريديممما د ن  ةممم د ا طمممرا ا  دي مممر  اسيمممي يب ال  ا 

  مدوال  يلمدح  نتم   ا در مي . د ي مس ا نيةميت ا نقيقيما  ت ي مي    اضمحا تدريدي ا  د ي  لى امذا ا تنديمد ميمر 
  مد في مي دبمد  من  مد  تنقيمق يادافمه لقميئ ين  ليمه ا تن ه دي ل رة ا  يفيما   مي يقلمل إن  مم ياقمد قي تمهال  د ي  من 

 .د في تنديد ادنتييةيت ا تدريديا اذا  ي يبطي يا يا خيلا   دخل تنليل ا ار 

 :تحديد االحتياجات التدريبية أدوات -11
 :د ادنتييةيت ا تدريديا في ي يليتت ال يام اسد ات ا تي تيتخدم في نلر  تندي         

 :المقابالت ع7
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لممك ا تممي ت بقممد  لائمميت ا  ممراد تممدريدجيال نيممث ُييت مما  ممن خممتل اممذو ا  قمميدتت ا   ضمم  يت ا تممي يرااممي ت   
ا  تدرد ن   ييدا  جمال   ي ي  ن ين تتم اذو ا  قميدتت دمين  يمؤ  ي ا تمدريب  دمين ا قميدة اإلداريمين  ا   مرفين 

 . بجم ا بي لا ا رؤيي ال  لتبرا إ ى  ي ير  ه انتييةي  تدريديي   لائيت 
 :االستبانات ع1

نيمممث تممم زع اديمممتدي يت  تضممم  ا ا   ضممم  يت ا تمممي يراامممي ا  يمممؤ   ن ا ترد يممم ن  ج ممما  يةمممب تمممدريب    
ا  ممديرين  ليجمميال نيممث يقمم م ا  يممتةيد ن دترتيممب اممذو ا   ضمم  يت  فممق ي   ييتجممي  يا يتجممي دي  يممدا  جمممال   ممي 

ائجممم فممي يدا  ا بممي لين  ا تممي ت اممل يا يمما  ديممرة فممي ي  ممن ت ةيممه اديممتدي يت  لرؤيممي  ا  دي ممرين  لتبممرا إ ممى رر 
 ل ن تنديد ادنتييةيت ا تدريديا  ظرا   قدرتجم  لى تنديد ة ا ب ا ضبا  ا ق ة  ا   م تت ا تمي ي اةججمي ا بمي

 .   ا تي ي  ن  تةجي دي تدريب
  :طريقة المجان التربوية ع9

ت ضممح  ل تممدردين   لممى ضمم   اممذو ا درايمما  تلممك ا تممي تممدرس ا   ضمم  يت ذات اسا يمما ا خيلمما دي  يممدا  
 . تندد ادنتييةيت ا تدريديا

 :تقارير الكفاءة الدورية ع9
إذا  ي تم إ مداداي دطريقما لمنينا  ديات ميم نيث تبتدر يام  ليدر تنديد  تقدير ادنتييةيت ا تدريديا    

اتةياميتجم ال  دي تمي ي تنديمد  ن ا  يؤ  ين ا  ب يينال دنيث تب س ل رة نقيقيا  خدرات ا بي لين  يل  جم   
 . تي ي  ن  تةجي  ن ختل ا تدريبا ة ا ب ا

   :االختبارات ع9
ى  اممي إ ممي ين ت مم ن  مما يا ي  تنريريمما يلةممن إ يجممي ا رؤيممي  ي  ا  يممؤ  ين  ممن ا تممدريب دجممدا ا  لمم ل إ مم  

 .ادنتييةيت ا تدريديا  لبي لين
  :تحميل المشكالت ع1

ل   م تت ا ب مل ي  اإل تميج   برفما ا يمدب ا نقيقمي  ل  م لاال  مي دمي   مي  ن يام  ييئل  ةيح ا تدريب تنليم  
ييممميام ا تمممدريب فمممي  مممتج امممذو ا   ممم تت د امممي ةال    مممد إةمممرا    ليممما تنليمممل ا   ممم تت يةمممب ين يمممتم تتدمممد 
د خطمم ات ا ب ممل ا تممي  تةممت فيممه ا   مم تت  ممد اسفممراد ا  ب يممين  درايمما ررائجممم فممي ييممديدجي   يايمما  تةجممي  مم

  ع.77ال ص1070ال نديد اإلةرا ات ا تز ا  نلجي)در يتت
 ييقتلر ا دينث فمي امذو ا درايما  لمى اسيمل ب ا امي ي  من دمين امذو اسيمي يب ا تمي  مر ذ رامي )اديمتدي اع    

 ظرا    ي تت يز ده اديتدي ا  ن يج  ا في ا تطديق  يمر ا فمي ايمتختص  نيل ب  تنديد ادنتييةيت ا تدريديا 
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 تمم فر ا  ايممر  ممن ا  قممت  ا ةجممد  لممى ا دينممث   ممذ ك  لممى اسفممراد   ضمم ع  دقمما ا  بي ةمما اإلنلمميئيا ا  تمميئ. 
 ا درايا.

 :تحديد االحتياجات التدريبية اختيار طريقة رمعايي -11
يمد ين ال يلمدح  من ا لمب دا  لمى  يمؤ ل ا تمدريب تنديت ا تدريديا د ت افر ا بديد  ن طرق تنديد ادنتيية       

.  د  ك في ين ييلم يييس دختيير طريقا  تنديد ادنتييةميت ا تدريديما ام   ة   ما س يب  تيتخدامطريقا اي ا
 مممن  بمممييير ادختيمممير ا تمممي ي  مممن  مممن خت جمممي  برفممما اسا يممما ا  يمممديا   مممل طريقممماال   ظمممرا  دخمممتتا يا يممما دبمممت 

.  في مي يلمي دبمت يير خيلما د  ظ تمهيقم م دا مداد  بميا  بييير  ن   ظ ما سخمر ال فمان   يمؤ ل ا تمدريب يةمب ين 
 :  ريقا تنديد ادنتييةيت ا تدريدياا  بييير ا تي ي  ن اد ت يد  ليجي في اختيير ط

 :المشاركة 11-1
 ظرا    ة د رمدا   ر  ا  د  ا بي لين   برفا يمدب اختيميرام  لتمدريب ين تتطلب ا طريقا   ير ا  ل اس ضي     

 .دريدين  ا  ديرين  ن يةل ض ين  يي دتجم  لدر ي . ا ت  ي ينب  دم ايتدبيد ا   رفي
 :قمة التكمفة 11-2
 .  ند ديا ا  يزا يا  قلا ا   ارد ظرا  يد تتطلب ا طريقا ايتخدام ييي يب ي  خد يت   لاا    

 :الكفاءة 11-3
ن إ مى يردمد يمي يت  من ي تيإ  ي يا ايتخدام ا طريقا في يا ي   قت ا ب ل فمي ا   ظ ماال  يد تتطلمب ي امر  من يم   

 . ل   ظا
  :الممكية 11-4
ديممداي ين ي مم ن تلمم يم اإلةممرا  ا ممذن تيممتخد ه ا طريقمما دنيممث يةبممل ا   ظمما ي ممبر دممنن ا   مم تت ا تممي تممم تن  

 .ت ال إيجي ه   ن ر اات ي ه
  :وضوح المفاىيم 11-5
ا بممي لين  ا  ممديرين  ذ ممك  تنقيممق ي مم ن يممجل ا اجممم د ايممطا  ممل ين يلمم م اإلةممرا  ا  يممتخدم فممي ا طريقمما دنيممث   

 .ا  ب ر دي   ير ا ا نقيقيا  ديجم
 :التفرقة بين المشكالت 11-6
 .ب  ليدراي  طدقي   لنل ل ا  تيناين يارق اإلةرا  ا  يتخدم دين ا    تتال  يل اجي إ ى فئيت ني   

 :االنطباعات الوجدانية 11-7
الص 1070)ا   يممي نال .ا بممي لين تةمميو ا   ظ مما    مم تتجي ر ين يممت خت ايممتخدام اإلةممرا   ممن ايت ممايا     ممي   
 ع.93-10
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 :الوقت المطموب 11-8
ذات اس   يا ا  رتابا يبتدر ا  قت ا  لي ا  خلص  ب ليا ة د ا ديي يت  تنليلجي قدل إ داد تقرير ديدنتييةيت    

يلمه  تنديمد ادنتييةميت ا تدريديما  من .  تبتدر  يمدا ا  قمت ا مذن ي  من تخلسدبيد ا  ج ا  تنديد ادنتييةيت ن ا
   تنديمد .  د مي    لمى ذ مك يمتم اختيمير طمرق  ختلمرة  د تيمتغرق  قتمي  طم يت   م   مل يخلميئي ا تمدريب دبمدا  يخمري

    .ادنتييةيت ا تدريديا
 :الواقعية 11-9
 .فته  ي  رو ا نييتيايةب ين ت طلق ا طريقا  ن ا    تت ا  اقبيا ا تي ت اةه ا  دير في   دريته  اقي   
 :الشمولية 11-11 

 ا مم ن  ممي لت  ممذ ك ي مم ر  ج يمما   ممي يةممب ين  لممى ة يممد ا ة ا ممب ا  خلمميا  لاممرد  طريقمماا  ت ممت ليةممب ين    
 .قا دي ب ليا ا تبلي يا  ا ترد يا ة يد ة ا ب فئيت ا بي لين دنقل ا تبليم   ن  ه  ت

 :المالءمة 11-11 
  ا   ي يت ا  ةت د  ن  ينيا يخر .  انتييةيت ال ن  ينيا ا بي لين قدرات  ةيتانتيي ا طريقاتئم تين    

   :الديناميكية 11-12
 ختلاما.   مي يةمب ين  نيمي يبإل ديع نيةميتجم  د ا بي لينتيح ا ارلا ي يم ة يد تدنيث  ا   ر  ا طريقا  ن تين    
  .ع10-93ص الا  رةد ا ييدق )ا   يي نالزم اس ر  إلضيفا  ا نذا  ا تبديل إن   ا  ني يا   ات نا   دي ي ي ي  ن ت
 ير  ا دينمث ين طريقما تنديمد ادنتييةميت ا تدريديما ددمد ين تتئمم خلميئص ا  تمدردين  ا   ي ميتجم  ترا مي ا امر ق  

  .  جم   ي يةب ين تتيم دي  ر  ا  ا  اقبيا  ا  ض حا ارديا دي 
 :دريبيةتحديد االحتياجات الت الصعوبات التي تواجو عممية -12
 لممى ا ممرمم  ممن يا يمما تنديممد ادنتييةمميت ا تدريديمما  فيئممدتجي ا تممي تبمم د  لممى ا اممرد  ا   ظ مماال إد ين ا مميك دبممت   

ا  ب قممميت ا تمممي تنممم ل د ن تنقيمممق ا ايئمممدة ا  رةممم ة  مممن   ليممما تنديمممد ادنتييةممميت ا تدريديممماال ي  تنممم ل د ن دقتجمممي 
 :  دي   اي ته.   ن يدرزايبي يا ا در ي . ا تدري دي تي ي تؤار يلدي  في ف

   تنديد ادنتييةيت ا تدريديا دي   ل ا بل ي  ي  ن ذ ك  أليديب ا تي يا: دم  12-1

  دم   ي اإلدارة دنا يا تنديد ادنتييةيت ا تدريديا. 71-7-7
 ت ايذ ا درا . ا تدريديا فت يي ح ا  قت ديد تظير  تنديد ادنتييةيت ا ابليا.في  ا تيرع 71-7-1
  يس د جيرتجم ي  يل  جم ا ذن ا تيد و.  ي داد ا  دردين ادات يم دي  م   يس دي  يا    71-7-9
 ع.713-711ال ص1001)ا طبي يال إي يد ا تدريب إ ى مير  دردين  مير  جت ين 71-7-9
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ةيت  ذ ك سن ادنتيييلدي  دم  قيدلا ا تدريب  تنتييةيت ا تدريديا ا ابليا فب د ا تق يم  ةد ين ا تدريب  م  12-2
 . بين ادنتييةيت ا تي تم تنديداي  م ت ضد  لى   ل ياداا تدريديا  نددة دز ن

ت رار  اس ا درا . ا تدريديا دن ار  ن ا خطمط ا تدريديما فت مرار ادنتييةميت ا تدريديما دم اس ا خطمط ي ميقت   12-3
دخمميل تبممديتت ت ظي يمما  ف يمما  قممد م ي ممخيص ةممدد  ترفيممد  ييمميس ا ت مم ع  ا تغيممر فممي ا ظممر ا  طممرق اس  مميل  ا 

 رخرين  تزايد ي داد ذ ن ا  ؤاتت ا بي يا.

ا ي مممك قلممم ر  اضممح فمممي ا ديي ممميت ا تممي ييمممت د إ يجمممي  ممدم تممم افر ا ديي ممميت اإلنلمميئيا ا دقيقممماال نيمممث ي مم ن  12-4
ي ة ممد ا تممدريب فممي دبممت ا  ؤييمميت  ي مم ن ذ ممك ا قلمم ر فممي  ظممم ا  بل  مميت  بممدم اسخممذ ديسيممي يب ا نديامما فمم

  قص   ي ا  دير ا  ختص ي   يؤ ل ا تدريب دنا يا ا  بل  يت   ةيح ا تدريب.  يا  بل  يت   بي ةتجي 

 الام    ةم د فمي ا  اقمد ادنتييج ا تدريدي يخمي ا  مي ين  نيث ند ث يخطي  في تنديد ادنتييةيت ا تدريديا  12-5
يديمما  ا   مم تت اسخممر  في   مم تت ا تدريديمما تنممل الممل دممين ا   مم لا ا تدر ا  ممدم ا قممدرة  لممى   تيةمما ي مم ن ذ ممك 

ف مميذا يةممدن ا تممدريب فممي  دي تممدريب  ا مميك   ممي ل تنممل دغيممر ا تممدريب  ا ممي قممد يضممراي ا تممدريب ي اممر   ممي ي ابجممي.
 ط  نه  د افبه؟  قد ي  ن ا يدب ضبا  ظيم ا ن افز. د   ظا د تت ييب  ؤاتته  تخلله 

إضميفا  بل  ميت    ميس ت  يما قمدرات   جميرات  يمل ك  يدا   ا ميك يمث ي م ندن يار ا تمدريبضبا ا تقيل  12-6
ا تممدريب  ممه  ممدختت    ليمميت   خرةمميت  ين ا تممدريب يجممدا إ ممى إنممداث تغييممرات فممي يممل ك  سن  ظممرا   الا   ظمما

سيمل ب ي  ا ي  ن ا يدب  يئدا  إلند  ا  دختت  ن  دردين ي قد ا ارد  ذا يته  اتةيايته   قيدلا ادنتييةيت فج ي 
 . نت   ا در ي .  ميراي

ا خدمممرات  ا  امممي ات  مممد  دبمممت ا بمممي لين فمممي  ةممميل ا تمممدريب تمممؤدن إ مممى تخلاجمممم  مممن ايمممتخدام ينمممدث  قلممما 12-7
ال ا  رةممد ا يممميدق ا طبمممي يال) اسيممي يب ا بل يممما فممي تنديمممد ادنتييةمميت ا تدريديممما  ايممتخدام ييمممي يب تقليديمما فمممي ذ ممك

 .ع713-711ص

 ممن خممتل  ممي يممدق يا يمما ا ممد ر ا  ديممر ا ممذن ت مم له  رنلمما تنديممد ادنتييةمميت ا تدريديمما فممي  ةمميح  ييممت ت. ا دينممث 
را . تدريديما  ت مررة    طيما دبيمدة  من دما ب ليا ا تدريديما د ي لجميال  ين ين خلمل فمي امذو ا  رنلما يميؤدن إ مى تقمديم 

  .  يل د ن فيئدةر ا  قت  ا ةجد  اادنتييج ا ابلي  ل تدردين   ل  ظ اال  دي تي ي اد
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 بعالراالفصل 
 يف مرحلة التعليم األساسيوإدارتها األزمات املدرسية 

 

 : تمييد -
األزماات  ولاج يعاد الساااث المطاروح أاث ساتمتي األزماة أج    باث عصر يسمى أصبح العصر الذي نعيش فيه       

  هاذ  الحقيقاةالقياادات   تعتارب ب أصبح الساااث مااذا سانفعث عنادما تامتي األزماة     أناه ماح المكحاظ أحم   يارًا ماح
فاي  تعصاب بهاافهج يعتقدوح أّح منظماتهج ُمحّصنة ضد األزمات و  يم ح لألزمة مهما  انات أح تماس المنظماة أو 

 .ها وأي لهاجالوقت الذي ت وح فيه األزمة بالفعث في داخث نسي
دارتهاا فاي مادارس الحلقاة األولاى ماح  مرحلاة التعلايج  وفي أذا الفصث سوب نسلط الضاو  علاى األزماات المدرساية وا 

 .  سي في الجمهورية العربية السوريةاألسا
 : األزمة وتاريخ نشوئيا -1

فااي نطاااة عرفاات منااذ العهااد ا فريقااي فااي القاارح الرابااع ع اار قبااث الماايكد  أااي مصااطلح قااديج أزمااة ّح  لمااة       
يتحاوث فاي حيااة الماريض   الحرجاةتحاوث الويعناي نقطاة  " ريناو" رجع  لاى المصاطلح اليونااني تالعلوج الطبية  حيث 

منتصااب السااتينيات باادأ  ومنااذ .(298 ص 3122)فناج خااكث فتاارة زمنيااة قصاايرة نساابياً  فضااثفيهااا  لااى األسااوأ أو األ
الف ر ا داري يحد نا عح األزمات ومفهومها وخصائصاها وأنواعهاا وأساباب ن اوئها والم ااعر المصااحبة لهاا وا  اار 

ويحاوث الف ر ا داري المعاصر التوصث الى نظريات وماداخث وأف اار تساهج  .دارتها عليها وأوجهها  و يفية  المترتبة
متغياارات العصاار ولااج يصااث الف اار ا داري بعااد الااى نظريااة  ابتااة الظااروب التااي تفرضااها فااي التعامااث مااع المواقااب و 

 .ماع المواقاب الحرجاةها في التعامث د بستر     بث أي مجرد محاو ت ومداخث  وأطر مختلفة يُ األزمات بإدارةخاصة 
ويقاااث أصااابتنا أزمااة  أي  اادة ويقاااث أزماات علاايهج وقااد عاارمب قاااموس مختااار الصااحاح األزمااة بمنهااا  ال اادة والقحااط 

. ولقاااد أصااابح مفهاااوج األزماااة ماااح المفااااأيج واساااعة ا نت اااار فاااي مجتمعاتناااا المعاصااارة نتيجاااة السااانة أي ا اااتد قحطهاااا
حياث يقااث أزماة مالياة وأزماة سياساية وأزمااة نظماات ا نتاجياة والخدمياة  للظاروب والتغيارات التاي تعماث فاي ظلهاا الم

واسااتخدامه فااي مجااا ت متعااددة فقااد ونظاارًا  تساااع مفهااوج األزمااة  .تعليميااة وأزمااة اقتصااادية ... الاا اجتماعيااة وأزمااة 
 (.27  ص3123عديد مح التعريفات لهذا المفهوج ) دقامسة ظهرت ال

  " نوع مح الضغط ال ديد الذي يا ر تم يرًا سلبيًا على قدرة الفرد على التف ير  أنها يعرفها مورو و وتماح على حيث
  .(Muro & Kottman,1995,P:34) المواقبوالتعامث بفعالية مع   والتخطيط

نقطاة التحاوث فاي سلسالة ماح األحاداث المتتابعاة تسابب درجاة   األزماة بمنهاا (Cirka & Corrigall)ب في حيح يعرّ 
د اساااتعداد أو ةلياااة التاااوتر وتقاااود  لاااى نتاااائت فالباااًا ماااا ت اااوح فيااار مرفوباااة وبخاصاااة فاااي حالاااة عااادج وجاااو  عالياااة ماااح
 .(Cirka & Corrigall ,2010,p:782)لمواجهتها 
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بمنهاا  ظاارب انتقااالي يتسااج بعادج التااوازح  ويم ااث نقطااة تحاوث فااي حياااة الفاارد أو  (Oxford)ويعرفهاا قاااموس أ ساافورد 
   .(Oxford,1992,p:194)المجتمع  وفالبًا ما ينتت عنها تغير  بير الجماعة أو المنظمة أو

  "حاادث مفاااجا يبافاات الماسسااة أو المنظمااة أو ال ياااح ا داري ويتطلااب تحر ااًا سااريعًا حااث األزمااة بمنهاااويعاارب البا
 للغاية ".مح قبث القائميح على ا دارة ومح يعاونهج واتخاذ قرارات تنع س على سير العمث خكث فترٍة وجيزة 

 :المدرسيةاألزمة  مفيوم -2
األزمااة المدرسااية أااي حالااة أو حاادث فياار متوقااع يم ااح أح يتعاارض لااه الطااكب والمعلمااوح والماادرا  والمجتمااع      

المحلاااي وت اااوح نتيجاااة اضاااطرابات فاااي األدا  وضاااغوطات تهااادد وجاااود المدرساااة و يانهاااا وقاااد تاااادي  لاااى م اااا ث أو 
تخاذ ا جارا ات العملياة لحاث حاذري لهاا ماح خاكث تنظايج أ فام ألنظماة ا تصااث صراعات أو صدامات مما يتطلب ا

تحااديات  ااورة المعلوماات والتقاادج الت نولااوجي المااذأث  . ولقااد فرضاتارد الب اارية والعملياات الت ااغيليةوالمعلوماات والمااو 
علميااة منظمااة  فااي القاارح الحااادي والع ااريح علااى جميااع الماسسااات وخاصااة الماسسااات التعليميااة أح تضااع خططاااً 

ومدروساااة وواعياااة لمناااع األزماااات وال اااوارث فاااي  اااث مهماااة  اااج التااادريب علاااى مواجهاااة األزماااات وال اااوارث فاااي ضاااو  
المستوى األم ث وفقًا  م انيات  ث ماسسة وأذا يعني أحم ت ويح فرية العمث مح أجث مواجهة األزماات وال اوارث لاج 

نما أصبح ضرورة حتمية عاداد  يعد ترفًا اجتماعيًا وا   باد ماح ا عاداد لهاا حياث أح ت لفاة بناا  الماسساات وتجهيزأاا وا 
 . (62  ص:311)صقر   ال روة الب رية لها يتعدى مكييح الدو رات

األزمااة ب اا ث عاااج  وذلاات  عتبااار المدرسااة منظمااة تربويااة  مفهااوج  يختلااب مفهااوج األزمااات المدرسااية   ياارًا عااح و    
ب اارية منسااقة وفااة  م انيااات محااددة لتحقيااة أأااداب من ااودة مااح خااكث ن اااطات  اجتماعيااة خدميااة تقااوج علااى جهااود

 .نةمعي
وا خااتكب باايح األزمااات المدرسااية واألزمااات فااي المنظمااات األخاارى ي مااح فااي ماادى اتساااع تاام ير األزمااة خاصااة    

يح  فحادوث األزماة فاي بمختلب مراحلهج العمرية وعلى أسرأج وأيضًا على ا دارة المدرسية وعلاى المعلما الطلبةعلى 
المدرسة يادي  لى توقب سير العمث فيها مما يترتب عليه التم ير علاى الخطاط الدراساية والبارامت والن ااطات القائماة 

 .(:2 ص3122)الضحياح  
وتعااارمب األزماااة المدرساااية بمّنهاااا  الحاااا ت الطارئاااة والمفاجئاااة التاااي تواجاااه مااادير المدرساااة فيماااا يخاااص الطاااكب    

 . (81  ص3118 وةخروح ح والمجتمع المحلي)الزامليوالمعلمي
نقطاة تحاوث فيار عادياة  تتم اث فاي مواقاب تتعارض لهاا المدرساة بصاورة فجائياة ب ا ث يصاعب  ما تعّرب بمنها     

التنبا به  وتتكحة فيها األحداث بسرعة  وتت ابت األساباب بالنتاائت  ويانجج عنهاا تهدياد لاألرواح والممتل اات والقايج  
ينجج عنها قلة وتوتر لجمياع األفاراد فاي المدرساة األمار الاذي تفقاد معاه  دارة المدرساة القادرة علاى السايطرة علاى  ما 

 .(25  ص :311الر يدة )عبد العاث  أذ  المواقب واتخاذ القرارات
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عليااه  فااي حاايح يعرفهااا ةخااروح بمنهااا  الحالااة التااي يعي ااها ماادير المدرسااة عنااد مواجهتااه لمواقااب طارئااة وت اا ث خطااراً 
م انااات وضااية وقاات  ممااا يضااطر  لمواجهتهااا بساالو يات قااد  وعلااى العااامليح معااه ويصاااحبها تهديااد وقلااة معلومااات وا 

) المهادي و أيبااة هلاب ال اقا  لاه ولماح معاجت اوح  يجابياة فتمخاذ بمجارى األزماة  لاى بار األمااح والنجااة  أو سالبية فت
 .(275  ص3113 

ة واألزمة نظرًا لترابط أذ  المفاأيج مع بعضها البعض  حيث ينظر العدياد ماح وقد يخلط البعض بيح الم  لة وال ار 
الباح يح  لى العكقة بيح األزمة والم  لة وال ار ة باعتبارأا "تعبير عح تطور فاي خاط متصاث"  فالم ا لة قاد تتحاوث 

 (.37 ص3113عليها)أحمد   لى أزمة  والتي قد تتحوث بدورأا  لى  ار ة في حاث عدج النجاح في  دارتها والسيطرة
ة مااا مااح الحااا ت فياار المرفوبااة  والتااي تحتاااج فااي  ح مفهااوج الم اا لة ي ااير  لااى الباعااث الرئيسااي الااذي يساابب حالاا

الغالب  لى جهد منظج للتعامث معها. وبعبارة أخرى الم  لة أي عائة أو مانع يحوث بيح الفرد والهادب الاذي يساعى 
 (.  91-:8 ص3114 لى تحقيقه)عليوة 

أمااا ال ار ااة فتتحاادد بمنهااا  اضااطراب بيئااي يفااوة قاادرة المواجهااة العاديااة ويااا ر علااى المجتمااع ممااا يتطلااب مساااعدة    
 . (alton,2005,p:307)خارجية

ول نها ليست األزمة ب ث مراحلها وعلى سبيث الم اث تم ث البرا يح والاز زث  وقد تم ث ال ار ة لحظة انفجار األزمة   
ث التااي تم ااث لحظااة و دة لعاادد  بياار مااح األزمااات  م ااث حاادوث أزمااة فااي ا تصااا ت وأخاارى فااي نوعااًا مااح ال ااوار 
    (.  : ص3112ال هربا )فتحي 

أو مفهاوج قاديج ول ناه يتطاور باساتمرار نتيجاة التغيارات  األزمة المدرسيةيرى الباحث أح مفهوج في ضو  ما سبة و   
ديدة لج ت ح معهودة مح قبث  ما أو حاث األزمات التي تتعرض وحدوث أزمات جالت نولوجية المتسارعة في عصرنا 

 .لها مدارسنا في ظث الظروب الراأنة التي تعي ها بلدنا
 مااا ياارى الباحااث أح األزمااات وال ااوارث أااي مااح أصااعب التحااديات التااي تااا ر ساالبًا علااى أقااوى وأ باار الاادوث سااوا    

ًا لما يترتب عليها مح خساائر مادياة وب ارية وماا تخلفاه ماح على المستوى ا قتصادي أو على المستوى التعليمي نظر 
 دمار وخوب وذعر بيح المواطنيح وأوليا  األمور والطكب.  

 :األزمات المدرسية تصنيؼ -3
  عدة معايير  ما أو موضح فيما يلييم ح تصنيب األزمات المدرسية وفقًا ل     

 :من حيث المصدر المدرسية أنواع األزمات 3-1
العنااب  -)أعماااث التخريااب فهااو الااذي يتاادخث فااي صاانعها وقااد ت ااوح مقصااودة   أزمااات مصاادرأا ا نساااح 4-2-2

 .(... ال الغياب الجماعي للمعلميح  –تسريب األسئلة  – داخث المدارس
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حاادوث  )وأااي األزمااات الخارجااة عااح  رادة ا نساااح و  دخااث لااه فااي حاادو ها   الطبيعااةأزمااات تقااع بفعااث  4-2-3
 .(... ال  -البرا يح  –الفيضانات  –الزلزاث 

 .(أو تعرض المدرسة للسرقة  م كً  الحرائة ) فير معلوجمصدر  األزمات الناجمة عح سلوت  4-2-4
  حدوثيامن حيث زمن المدرسية أنواع األزمات  3-2
حدوث وفاة  )تتطلب استجابة فورية لمواجهتهاصث دوح سابة  نذار و تح التي  و والمفاجئة الطارئةاألزمة  4-3-2
 داخث المدرسة(.حرية حصوث أو  -اهلل قدر   –
 (. تصدع المبنى المدرسي) التي تترا ج مع مرور الوقت  التدريجيةاألزمة  4-3-3
  أنواع األزمات المدرسية من حيث المستوى 3-3
ة تعااااطي الطاااكب  األزماااات المتعلقاااة باااالتعليج والمااادارس فاااي  افاااة أنحاااا  دوث العاااالج ) مزمااا  أزماااة عالمياااة 4-4-2

 .  (رأابية التي تتعرض لها المدارسللمخدرات أو األعماث ا 
  قلة عدد المعلميح(.تتعلة بالمدارس التي تقع ضمح مقاطعة أو  قليج محدد )  أزمة  قليمية 4-4-3
 .(بعينه ) مزمة البنا  المتهالت  تخص مدرسة محددة أو  خصًا أزمة محلية أو فردية 4-4-4
 : من حيث المحتوى المدرسية ألزماتأنواع ا 3-4
ويصاايب الم اااعر  بمعنااى أح الضاارر الناااجج عااح األزمااة ي ااوح معنوياااً   يغلااب عليهااا الطااابع المعنااويأزمااة  4-5-2

أو انت ار ا  اعات التاي تساتهدب النياث  م ث حا ت الرسوب للطكب)واألحاسيس والقيج وم انة الفرد بيح ا خريح 
 .(مليح بهامح المدرسة أو أحد العا

تتم اث فاي الخساائر المادياة التاي تعاود علاى المتضارر باألزماة ساوا  فاي   أزمة يغلاب عليهاا الطاابع الماادي 4-5-3
ا م انيااات الماديااة  اسااتخداج  سااو ) تعاارض محتويااات المدرسااة للساارقة أو الموجااودات واألمااواث أو فااي الب اار  اامفراد 

 .والب رية المتاحة للمدرسة(
خسااائر ماديااة طااابع ال الخسااائر الناتجااة عااح األزمااة تحمااث باايح طياتهااا  أح بمعنااى  ابع ماازدوجأزمااة ذات طاا 4-5-4
 .لن ا ال اني اً سببأحدأما  ي وحوقد  معنوية لل ياح المتم ر باألزمة  حيث أح التداخث بينهما وارد الو 
 :من حيث شدة األثر المدرسية أنوع األزمات 3-5
وفيااب  ال تااب المدرسايعادج تاوفر  م ث وتهدد نظاج التعليج  له   امث معهايصعب التع   ديدة األ ر ةأزم 4-6-2

 .المدرسيح أو الطلبة ب  ث جماعي
 . غياب أحد المدرسيح   وتا ر في جانب واحد مح جوانب التعليجيسهث التعامث معها  خفيفة األ ر ةأزم 4-6-3
فاااااااي  التموياااااااث أزماااااااةتعلااااااايج م اااااااث تاااااااا ر علاااااااى جاناااااااب أو أ  ااااااار ماااااااح جواناااااااب ال  مت اااااااررة األ ااااااار ةأزمااااااا 4-6-4

 (.48-47  ص3124)الطراونة المدرسة
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 :المكانمن حيث  المدرسية أنواع األزمات 3-6
 حادوث تسامج فاذائي ة )  وأي التي تحدث داخاث المدرساة وتتعلاة باالطكب والمعلمايح وا دار  أزمة داخلية 4-7-2

   .تناولهج أفذية مح مقصب المدرسة( لبعض الطلبة بعد
لمايح  حاوادث الساير التاي يتعارض لهاا الطلباة أو أحاد المع  وأي التي تحدث خاارج المدرساة )زمة خارجيةأ 4-7-3

 .(أ نا  العبور  لى المدرسة
 من حيث الموضوع : المدرسية زماتأنواع األ  3-7
  م اااث خلاااث اللاااوائح ترا مااات ولاااج يتخاااذ اي اجااارا  لحلهاااا وأاااي التاااي تحااادث بسااابب م ااا كت  دارياااة زماااة أ 4-8-2
 .لمدرسية التي تسمح بحدوث التجاوزات في العمثا
  وأااي التااي تحاادث باايح المدرسااة والمجتمااع المحلااي  مزمااة فياااب ال قااة وعاادج التعاااوح باايح أزمااة اجتماعيااة 4-8-3

 .ر ظاأرة التدخيح بيح صفوب الطكبالمدرسة والمجتمع المحلي أو انت ا
يااة للمدرسااة أو الهاادر أو   اارة المصااروفات علااى حساااب قلااة المااوارد المال ة  وتحاادث نتيجااأزمااة اقتصااادية 4-8-4

 .  لنهاية العاج الدراسيالمداخيث وبالتالي ضعب ميزانية المدرسة فك ت في 
قلة   وقااد تحاادث نتيجااة ظااروب خاصااة أو نتيجااة مرحلااة عمريااة خاصااة فااي مرحلااة المراأقااة  ااالأزمااة نفسااية 4-8-5

 .لها بعض الطكب اطفية التي يتعرضعند ا متحانات أو األزمات الع
  وأاي التااي تحادث نتيجااة أعمااث تااادي  لااى تهدياد السااكمة العاماة فااي المدرساة وت اا ث خطاارًا أزماة األمنيااة 4-8-6

 )الطراوناة على صحة وسكمة الطكب والمعلمايح وا دارة والبناا  المدرساي  حادوث حرياة أو اعتادا  علاى المدرساة 
باحااث أح المعااايير التااي تااج تصاانيب األزمااات المدرسااية وفقااًا لهااا وممااا ساابة ياارى ال .(48-47  صالمرجااع السااابة

متعددة ومت عبة    أح أبرز أذ  المعايير أاو معياار الازمح حياث أح األزماات المفاجئاة تعتبار أخطار أ  ار األزماات 
 التي تتعرض لها المدارس.  

 :األزمات المدرسية خصائص -4
ة التعليميااة فااي الماادارس وتجعلهااا تختلااب عااح المفاااأيج األخاارى أنااات العديااد مااح الخصااائص التااي تميااز األزماا    

  أنها المدرسية أأج خصائص األزمة. ومح وال ار ةلها م ث الم  لة والصراع والضغط  الم ابهة
 .بم ملها  وت وح نتائجه سلبية على منظومة التعليج فالباً يم ح التنبا به  حدث   5-2
 .عكقته بالمجتمع المحيطله و   يم ح التح ج فيه حدث   5-3
 .رسية  وت  ت في مصداقيتهاتهدد أأداب وفايات ا دارة المد 5-4
 .انب السلبية في ا دارة المدرسيةالجو  تظهر 5-5
 .خًك فوريًا ومرونة في ا جرا اتتتطلب ردًا سريعًا وتد 5-6
 (Rosemary,2012,p:187).  .يدعى فرية األزمات تتطلب وجود فرية له مهاج خاصة للتغلب عليها  5-7 
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 .تخطيط مح جميع العامليح بالمدرسةتتطلب درجة عالية مح العمث وال 5-8 
 .وجود م  كت في المدرسةتنبا ب   ارات قد ترسث 5-9
 .واقب الضافطة التي يصعب مواجهتهاتحدث األزمة نتيجة تتابع وترا ج الم :-5
 .المواجهة السريعةيضعب  م انيات    مماصدمه البدايةتسبب في  5-21 
 .عدج وضوح الراية لدى متخذ القرارنقص المعلومات و تترافة مع  5-22 
   .تحدث نتيجة تفاعث مجموعه مح العوامث بعضها داخلي واألخر خارجي 5-23 
  (Rosemary,2012,p:187).                         فقد متخذ القرار ا داري  قته بنفسهتقد  5-24

مح الخصائص والسمات التي تّج سوقها والتي تمياز األزماة المدرساية عاح فيرأاا ماح األزماات يارى مما سبة عرضه 
الباحث أح أأج خصائص األزمات المدرسية   المفاجمة والتهديد وتسارع األحداث والغموض وقلة المعلوماات وتم يرأاا 

علاى عادد  بيار ماح األفاراد )طلباة  أااتم ير على المنظومة التربوية والمجتمع المحلي وضية الوقت المتاح لمواجهتها و 
بنجاااح ( والتعقيااد والت اابت وجميااع أااذ  الخصاائص تتطلااب أح يمتلاات  اث مااح يريااد مواجهاة األزمااة  دارة –معلمايح  –

 .  مهاراٍت عالية وقدرات خاصة
 :األزمات المدرسية نشوء أسباب -5 

ول ااث   ومظاااأر أوليااة  ووسااطى  ونهائيااة تعززأااا ل ااث أزمااة مقاادمات تاادث عليهااا  و ااواأد ت ااير  لااى حاادو ها       
حدث أو فعث تداعيات وتم يرات  وعوامث تفرز مستجدات  ومح  ج فاإح حادوث المقادمات  لايس     اواأد قماة جباث 

ودوافع المدرسية مح األأمية بم اح التعرب على أسباب األزمة . و تخفي تحتها قاعدة ضخمة مح الجليدالتي جليد  ال
 .ث مح أ ارأا والحد منها  ذا حد تيم ح منع حدوث األزمة أو التقلي   حتىحدو ها

 متن ا أح   أوالموضاوعةفاألزمة قد ت وح نتيجة تترتب علاى وجاود  غارات فاي القاوانيح واللاوائح والت اريعات المدرساية 
لتقاااويج فاااي نظااايج أو ساااو  اوقاااد ت اااوح نتيجاااة ساااو  التخطااايط أو ساااو  الت فاااي ا دارة   أو أخطااااماااح ساااو  التطبياااة  

 .(36  ص3121عبد اهلل ).المدرسة
  تحديد بعض األسباب بالنحو التاليويم ح 

   حدد في اآلتيتالمدرسية وت باإلدارةأسباب إدارية تتعمؽ  6-2
 .منفصلة عح الواقع الحقيقي تالقراراالتفسير الخاطا لألمور يجعث  6-2-2
 .بالتهديد والوعيد ا دارةضعب المهارات القيادية واستخداج اسلوب  6-2-3
 .الجمود والت رار 6-2-4
 .سو  الفهج وا درات والتقدير 6-2-5
 (.73-72 ص3118)ال مراني  أو المستبدةا دارة الع وائية  6-2-6
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 .ال ائعات 6-2-7
 .القرار ومنفذ القرار في المدرسة تعارض األأداب بيح متخذ 6-2-8
 .نفسه خلي في بنية النظاج ا داريالضعب الدا 6-2-9
   .وافزوالح ا تصاثوجود عيوب في نظج الرقابة و  :-6-2

    و منياأسباب تنظيمية  6-3
 .تي ت ير الى  م انية حدوث األزمةتجاأث ا دارة المدرسية   ارات ا نذار المب ر ال 6-3-2
 .لمدرسة وسيطرة الفردية على العمثضعب العكقات بيح العامليح داخث ا 6-3-3
 .جا  الخطر الذي يحدث في المدرسيةة تالكمبا  6-3-4
 .يادي  لى تفاقمها ضعب ا م انيات المادية والب رية للتعامث مع األزمات مما 6-3-5
 .تحديد األولويات المطلوب تحقيقهايترتب على ذلت مح قصور في  فموض أأداب التعليج وما 6-3-6
 . دارة المدرسيةاع الهداج داخث اصراع المصالح بيح العامليح والنز  6-3-7
 .المدرسيةقصور في  جرا  مراجعة دورية للمواقب المختلفة التي واجهت ا دارة  6-3-8
المرجاااااع  )ال ااااامراني لااااا دارة المدرساااااية والضاااااغوط الخارجياااااة  الداخلياااااةنقاااااص التاااااوازح بااااايح ال فاااااا ة  6-3-9

 .(73-72 صالسابة
   دد في اآلتيتتعمؽ بالمجتمع المحيط بالمدرسة وتتح وأسباب مجتمعي 6-4

 ا جتماااعيوتحقيااة التااوازح  ا جتماعيااةأليااات تسااوية الصااراعات  انهيااارساايادة ال ااعور با حباااط   زا   6-4-2
 .لمجتمعه الراأنةفي ظث األوضاع  با فترابمما يادي  لى  عور الفرد 

 .ضعب السلطة 6-4-3
 .الطارئة العامة عح مواجهة التغيرات والتحديات الجديدة ال قافةعجز  6-4-4
 (.66  ص:311)أنية  .المطلوبة ا يجابيةعجز المدارس القائمة عح خلة السلو يات  6-4-5

 أسباب شخصية تتعمؽ بالعاممين داخل منظومة التعميم وتتحدد باآلتي : 5-4
 .سيادة األنانية 6-5-2
 .محاولة التعلج منهاعدج و   ح بمخطائهجقلة اعتراب العاملي 6-5-3
 .بيح العامليح ال قةالنزاع الهداج  وضعب معدث  اوح وضعب التع 6-5-4
 .العامليح بسهولة مح بعض المواقب تراجع وانسحاب 6-5-5
 .تايتخذ مح قرار  نقص التزاج العامليح بتنفيذ ما 6-5-6
 (.67  صالمرجع السابة )أنية  عمث العامليح  فرية واحدانعداج  6-5-7
 



دارتها األزمات المدرسية                        رابعالفصث ال  مرحلة التعليج األساسيفي  وا 
 

 00 

   تحصث بدوح سابة  نذار منها افراد وال عالقة ليم بحدوثيطبيعية خارجة عن إرادة األأسباب  5-5
  .الز زث 6-6-2
 .البرا يح 6-6-3
 .الفيضانات 6-6-4

 .   قلة الموارد ا قتصادية للمدرسةومنها   أسباب اقتصادية 5-6
ماح يعماث وا عتدا ات المستمرة التي تتعرض لها المدارس والطكب و اث  نتيجة ظروب الحرب  أسباب سياسية 5-7

  في المجاث التربوي ومنها
 .سقوط الجرحى وال هدا  6-8-2
 .تدمير المدارس 6-8-3
 . فكة المدارس ب  ث مفاجا 6-8-4 
 .استخداج المدارس  مكجا للمدنييح 6-8-5
   .(67  صالمرجع السابة )أنية  الصراعات الحزبية داخث المدارس 6-8-6

فاي ساورية  حياث ن ااأد  اث ياوج ساقوط ع ارات ال اهدا  والجرحاى وأذ  األسباب تنطباة علاى ماا يجاري الياوج 
ويارى الباحاث أح علاى مادير المدرساة  ما تضاررت العدياد ماح المادارس نتيجاة ا عتادا ات ا رأابياة المت اررة. 

أح يدرت األسباب التي تادي  لى أزمات داخث مدرسته وبذلت يستطيع تكفاي حادو ها وذلات بالقضاا  علاى أاذ  
ظج حتااى ت اااوح الراياااة  اااار ة العاااامليح معااه  و  ياااتج ذلااات ب اا ث ع اااوائي باااث بعمااث مخطاااط  وماااناألسااباب بم

 .  واضحة للجميع
 :األزمات المدرسية تطور مراحل -6

  م لهااا فااي أااذا م ااث أي  ااائح حااي  وأااذ  الاادورة بارأااا ظاااأرة اجتماعيااة باادورة حياااةباعت المدرسااية تماار األزمااة      
 ها وا حاطة بها مح جانب متخذ القرار ا داري.تم ث أأمية قصوى في متابعت

ف لما  اح متخذ القرار سريع التنبه في ا حاطة ببداية ظهور األزمة  أو بت وح عواملها  لما  اح أقدر على عكجهاا 
 .(52الضحياح  مرجع سابة  ص) والتعامث معها  وذلت للحد مح ة ارأا وما ينتت عنها مح انع اسات سلبية

ذا لاج ياتم ح الماديو بامربع مراحاث أساساية   المدرساية ماةتمر األز و  ح   فإناه يصابر ماح  دارة مرحلاة ماح أاذ  المراحاثا 
    وأيمسئوً  عح وقوع األزمة

ة. وأاذ  المرحلاة مصايرأا أو د ئاث ت اير  لاى قارب وقاوع أزماة أو  ار ا   ااراتتظهر فيها    المرحمة التحذيرية 6-1
 .(Mcgee,2004,P:245)% مح حجج ا نتبا  المخصص ألي أزمة 6  فهي   تم ث أ  ر مح ا أماث
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ير  لااى وقااوع أزمااة  واست ااراب   الااذي ي ااا نااذار المب اار   ااارات   وتتضاامح است ااعارتساابة ن ااو  األزمااةرفااج أنهااا 
   والبدائث.المتغيرات البيئية  وا حتما ت

  وتقاااود  لاااى تعااااظج المدرسااايةاألزماااة توقاااع حااادوث  ماااحالمااادير  تم اااح  تقاااوج علاااى عااادج مرحمػػػة نشػػػوء األزمػػػة 6-2
 .زمة  وزيادة احتمالية المواجهةالمتغيرات الدافعة لحدوث األ

  لعوامااث التااي أدت  لااى حاادوث األزمااةالتعامااث مااع ا علااى  تاامتي مبا اارة بعااد عاادج قاادرة الماادير مرحمػػة االنفجػػار 6-3
  القادرة علاى تحقياة الت اماث حلاة ماح الماديريحوتتطلب أاذ  المر   السيطرة على متغيراتها المتسارعةوعدج القدرة على 

يجاد مناخ يقوج على التفاأج واطبيعة األزمة تستوجبهابيح األن طة المختلفة التي    لم ار ة بيح جميع المستويات  وا 
ت ال اماااث لطبيعاااة   وتوقاااع المساااتقبث وتحقياااة ا درات فاااث تاااوافر المعلوماااات والبياناااات وتنمياااة  اااب ة اتصاااا ت فعالاااة

 .ة والت املية مع البيئة الخارجية  وتنمية العكقات التبادليمة وخطورتهااألز 
  ويساعى المادير عواماث التاي تساببت فاي حادوث األزماة  حيث تتك ى في أذ  المرحلاة المرحمة انحسار األزمة 6-4

 .(22ص   3117اليحيوي  )  واستعادة ن اط المدرسة (  لى السعي  لى التوازح الطبيعي)قائد فرية األزمة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تطور األزمة    يبّين (1) الشكل
 . (5:  ص 3123المصدر )أبو  نب  

ذا ف لت ا دارة المدرسية في  دارة  ويرى الباحث أّح المراحث التي تمر بها األزمات المدرسية مترابطة ومتتابعة  وا 
 ها وتتزايد بصورة سريعة مما يادي  لى صعوبة السيطرة مرحلة مح أذ  المراحث فإحم األزمة المدرسية تتصاعد أحدا

وال  ث السابة يبّيح أّح  ث مرحلة مح مراحث األزمة تقود  لى المرحلة التي تليها  وأّح عليها والتح ج في أحدا ها  
المرحلة نظرًا  المرحلة التحذيرية تفيد في ا ستعداد والوقاية مح األزمات     أّح ال  ير مح المديريح يتجاألوح أذ 
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 ن غالهج باألعماث اليومية ا دارية والفنية الروتينية  مما يادي  لى تصاعد األزمات في مدارسهج وخروجها عح 
 نطاة السيطرة. 

 :تإدارة األزما مفيوم -7
اجهااة ن اام مصااطلح  دارة األزمااة و يفيااة التعامااث معهااا فااي مجاااث ا دارة العامااة  لت ااير  لااى دور الدولااة فااي مو      

  وةخااروح الزاملاايوبئااة والحرائااة والحااروب ال اااملة )ا زمااات المفاجئااة  والظااروب الطارئااة  ااالز زث والفيضااانات واأل
ماح مظااأر التعاماث ا نسااني  اً و انت مظهار  د ذاتها منذ القدجحمسملة قائمة ب فإدارة األزمات .(77مرجع سابة  ص

ماح الب ار. ولاج ت اح  نسااح بعاد أح جوباه بتحادي الطبيعاة أو فيار المواقاب الطارئاة أو الحرجاة التاي واجههاا ا  ماع
نمااا عرفاات  باسااج ذاتتعاارب ةناا القيااادة  أو حسااح ا دارة. و اناات أااذ   تسااميات أخاارى م ااث براعااةب دارة األزمااات وا 

مواجهااة األزمااات والتعامااث مااع المواقااب الحرجااة بمااا تفجاار  مااح  الممارسااة أااي المحاات الحقيقااي لقاادرة ا نساااح علااى
 .(55  ص3118الزأراني ) ا بت ارقدراته على  طاقات  بداعية  وتستفزّ 

اذ اتخاا اريااة  ماح خااكث   بالعملياات المنهجيااة العلمياة ا دأساالوب للتعاماث مااع األزمااةونساتطيع القااوث أح  دارة األزماة 
ة أ بار قاادر   وتحقياسالبيةالتاي تعماث علاى تكفاي حادوث األزماة  والتقلياث ماح ة ارأاا ال  ا جارا ات والتادابير الوقائياة

  وتر ااايد لمسااااندة التاااي تباااذث  دارة األزماااة  والتنساااية بااايح جهاااود أعضاااا  الفرياااة   والهيئاااات اماااح النتاااائت ا يجابياااة
  وا  ااراب علااى سااير العمااث فااي موقااب األزمااة   المعلومااات الكزمااة  دارة األزمااةخطااوات فريااة األزمااات وتزويااد  ب

ماة قاادرة   وت  يث فرة لمواجهة األزمات حسب طبيعة ونوعياة  اث أز خطط الطوارئ ح صحة مسارات وتنفيذللتم د م
  الاذي يتمياز علاى اتخااذ القارار المناساب  والتم ير في فرية األزمات لدفع ن اطهج وحفزأج على التعامث مع األزمات

  ماح خاكث تاوفير نظااج اتصااث ماةلوماات واألف اار المتعلقاة باألز   وتبادث المعلية والر د والقبوث لموقب األزمةبالفاع
زمة    واتخاذ القرار المناسب في موقب األح مح األفراد والتجهيزات الكزمة  ُيم ح مح  دارة األزمة بفاعليةفعاث يت و 

في ظث ضية الوقت  ونقص المعلومات  وتساارع األحاداث  واعتباار األزماات فارص للاتعلج  ماح خاكث تقيايج موقاب 
 .(9 ص3117)اليحيوي    ومحاولة تحسينهالتي اتخذت في التعامث مع األزمةاوا جرا ات   األزمة

 دارة األزماااات بتعااادد ال تّااااب والبااااح يح  واخاااتكب وجهاااات نظااارأج حاااوث  يفياااة تنااااولهج  دارة  تعريفااااتتعاااددت وقاااد 
      على النحو التاليأذ  التعريفات. ويم ح عرض بعض ح  انت توجد بينها سمات م تر ةا  األزمات  و 

ن اط أادب يقوج على البحاث والحصاوث علاى المعلوماات الكزماة التاي تم اح ا دارة ماح   ح  دارة األزمات  -
التنبااا بممااا ح واتجاأااات األزمااة المتوقعااة  وتهيئااة المناااخ المناسااب للتعامااث معهااا  عااح طريااة اتخاااذ التاادابير 

 .(44-43  ص3113)أحمد   ح المنظمةللتح ج في األزمة المتوقعة والقضا  عليها أو تغيير مسارأا لصال
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العمليااات ا داريااة التااي يقااوج بهااا ماادير المدرسااة بحيااث تساااأج فااي العمااث علااى   ح  دارة األزمااات ت ااير  لااى -
 اويح فرياة العماث تكفي حادوث األزماة والتقلياث ماح ة ارأاا السالبية ماح خاكث التخطايط وجماع المعلوماات وت

 .(: ص3121واتخاذ القرارات )الجهني  
لتخطاايط للحااا ت التااي   وانااب وقوعهااا  مااح أجااث تجنظاااج يسااتخدج للتعامااث مااع األزمااات أااي   دارة األزمااات -

 (Little,1983,p:51).   والحد مح ا  ار السلبيةيصعب تجنبها  بهدب التح ج في النتائت

  (Chase,1999,p:45).  الخطوات التي تتخذ لتقليث مخاطر حدوث األزمة  أي  دارة األزمات  -

عملية لمعالجة حدث حرج يهدد المنظمة ويعية عملها وفة خطوات تعيد التوازح لهذ  أي   دارة األزمات  -
دة فرية متخصص في  دارة المنظمة وتخفب مح الصدمة والتم يرات السلبية التي تتسبب بها األزمة بمساع

  .(Lani,2012,p:43)األزمات 

ها تعتبر  دارة األزمات أي عبارة عح جملة مح ا جرا ات والعمليات ويرى الباحث أح أذ  التعريفات ت ترت في  ون
  والتقليث مح ة ارأا السلبية.  منذ حدو ها أو منذ توقع حدو ها لتعامث مع األزمةا دارية التي تهدب  لى ا

 :درسيةتعريؼ إدارة االزمات الم -8
ساااية وفيماااا يلاااي بعاااض أاااذ  دارة األزماااات المدر تنااااوث العدياااد ماااح البااااح يح فاااي ا دارة المدرساااية مصاااطلح         

    التعريفات
 دارة األزمااات المدرسااية أااي  " قاادرة مااديرات ماادارس التعلاايج العاااج علااى التنبااا باألزمااات المحتملااة  وا سااتعداد  -

عااداد باادائث مختلفااة لمواجهتهااا  ذا وقعاات باسااتخداج  أساالوب للوقايااة منهااا والتعامااث معهااا عنااد وقوعهااا ب فااا ة  وا 
اري يحتااوي علااى العديااد مااح المهااارات  للساايطرة علااى المواقااب المفاجئااة التااي تماار علااى المدرسااة والحااد مااح  د

  3117تفاقمهااا مااح خااكث اسااتغكث جميااع المااوارد الماديااة والب اارية المتاحااة داخااث المدرسااة وخارجهااا" )فاارج  
 (.33ص
دير المدرسااة وتساااأج فااي تكفااي حاادوث " العمليااات ا داريااة التااي يقااوج بهااا ماا دارة األزمااات المدرسااية أااي  -

األزمات مح خكث البارامت الوقائياة أو التقلياث ماح ة ارأاا فاي حالاة حادو ها عاح طرياة التادخث الفاوري  وعاح 
  3121هنااي ج)ال طريااة ا سااتغكث األم ااث للمعلومااات المتاحااة وا م انااات الماديااة والب اارية فااي المدرسااة"

 .(28ص
محاولاااة السااايطرة أو المناااع لماااا يهااادد بقاااا  تلااات الماسساااة التعليمياااة  والتاااي نعتهاااا  " دارة األزماااات المدرساااية أاااي  -

بيااة أفااراد المجتمااع  المجتمااع باسااج المدرسااة  بحيااث يااتج ضااماح أح تااادي أااذ  المدرسااة رسااالتها وأأاادافها فااي تر 
أااي اعتبااار وياارى الباحااث أح التعريفااات السااابقة تلتقااي فااي نقطااة واحاادة و  .(:  ص3122الحااار ي وتن اائتهج " )
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 دارة األزمات المدرسية مجموعة مح العملياات ا دارياة وا جارا ات التاي يتعاماث ماح خكلهاا مادير المدرساة ماع 
 األزمة المدرسية منذ بداية األزمة وحتى نهايتها.

 :المدرسية أىمية إدارة األزمات -9
مث الم ترت بايح جمياع األزماات المدرساية تختلب وتتنوع األزمات التي يم ح أح تحدث في المدارس    أح العا     

أااو تم يرأااا علااى سااير العمااث المعتاااد خااكث اليااوج الدراسااي وذلاات مااح خااكث ت ااتيتها  نتبااا   دارة المدرسااة والمعلماايح 
 والطكب عح أدا  أدوارأج وممارسة األن طة بال  ث السليج. 

ظااج وا ساتقرار  وتهيئاة المنااخ الصاحي المكئاج للعماث وتنبع أأمية  دارة األزمات المدرسية مح دورأا فاي تاوفير الن  
في المدرساة أ ناا  حادوث األزماات  ماح خاكث التخطايط والتنظايج والتوجياه والتنساية لجهاود العاامليح واتخااذ القارارات 

. فاااإدارة األزماااات المدرساااية تساااتخدج لمواجهاااة ألأاااداب المن اااودة ماااح قيااااج المدرساااةالمناسااابة لألزماااة وذلااات لتحقياااة ا
الحا ت الطارئة والتخطيط للتعامث مع الحا ت التي   يم ح تجنبها   ما تتضمح  يفية تفادي حدوث األزماة وذلات 

عااداد ا جاارا ات الضاارورية لمنااع حاادو ها أو التقليااث ماا . ح ة ارأااا الساالبية فااي حالااة حاادو هابااالتنبا بهااا قبااث حاادو ها  وا 
تباار أداًة علميااة ر اايدة  تبنااى علااى العلااج والمعرفااة  وتعمااث علااى فااإدارة األزمااات أااي  دارة المسااتقبث والحاضاار  وتع

 .ال ياح ا داري وا رتقا  بمدائهحماية ووقاية 

   دارة األزمات المدرسية مح خكث أنها قد تسهج با تي وتظهر أأمية

تااوفير النظاااج وا سااتقرار للعااامليح فااي المدرسااة ممااا يم ااح مااح سااير العمااث المدرسااي بالصااورة المخطااط لهااا   2-:
 .ا  بالعملية التربوية والتعليميةويساأج في ا رتق

خساائر المتوقعاة المحافظة علاى الماوارد وا م انياات المادياة للمدرساة فاي حالاة وقاوع األزماات أو التقلياث ماح ال 3-:
 .قدر مم ح لى أقث 

 . يز جهودأج وعدج ان غالهج باألزمةزيادة  نتاجية العامليح في المدرسة مح خكث تر  4-:
 .لتعامث مع األزمات في حاث وقوعهاوضع الخطط المناسبة ل 5-:
 .ع التدابير الوقائية لمنع حدو هاالتنبا باألزمات المستقبلية  ووض 6-:
 .لتعامث مع األزمات المدرسيةفية ا عداد سيناريوأات افتراضية ل ي 7-:
 .كب للتعامث مع األزمات المتنوعةتهيئة العامليح في المدرسة والط 8-:
 .وزيع المهاج واألدوار على أعضائهت ويح فرية  دارة األزمات المدرسية  وت 9-:
 .بالمواجهة الفورية في حاث وقوع أزمة وتحقية السيطرة ال املة على الموق :-:
 (.572  ص3114)الخضيري   .األدوار في موقب األزمة المدرسيةب عدج تضار  21-:
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 .(572  صالمرجع السابةالمدرسة)الخضيري   ة في المجتمع الخارجي عحت ويح سمعة  يجابي 22-:
وياارى الباحااث أح  دارة األزمااات المدرسااية تحتاااج  لااى مهااارات عاليااة مااح قبااث ماادير المدرسااة للتعامااث مااع األزمااات 

تتعاارض لهااا الماادارس  وتتجلااى أأميتهااا فااي المساااعدة علااى  عااادة األمااور  لااى نصااابها فااي المدرسااة  المختلفااة التااي
 ومعالجة األزمة المدرسية ب  ث سريع.  

 :يةرسالمدإدارة األزمات  مبادئ -11
ي ماااح عناصااار الخطاااة العاماااة التخطااايط لألزماااات وأاااو جاااز  أااااج ماااح التخطااايط ا ساااتراتيجي وعنصااار رئيسااا 21-2

 .للمدرسة
ضرورة وجود نظاج فعاث ل نذار المب ر في المدرسة  مح أجاث الوقاياة ماح األزماات  وا ساتعداد للتعاماث ماع  21-3

 .التي   يم ح تجنبها وقت وقوعها األزمات
يجااد الحلاوث لهااا  21-4  يجااد وتطاوير نظااج  داري مخاتص ُيمّ ااح المدرساة ماح التعارب علاى الم اا كت وتحليلهاا وا 

 .ية مع ال فا ات المختصةوح والتنسبالتعا
 ضرورة  ن ا  فرياة مادرب  دارة األزماات للعماث خاكث مراحاث األزماة  بحياث ياتج اساتغكث األزماة وتحويلهاا 21-5

 .    لى فرصة  يجابية لصالح المدرسة
ناذار  ضرورة عقد برامت تدريبية في مجاث  دارة األزمات  وتدريب الماوظفيح علاى  يفياة الدراساة   اارات ا  21-6

 .ا ات الوقائية لمنع حدوث األزماتوتعقبها  وتحليلها  واتخاذ ا جر 
ضااارورة التقيااايج والمراجعاااة الدورياااة لخطاااط التعاماااث ماااع األزماااات واختبارأاااا تحااات ظاااروب م اااابهة لحاااا ت  21-7

 .(33  ص3122)الحار ي األزمات الفعلية التي يم ح مواجهتها 
اماث األم اث ماع األزماة المدرساية و باد ماح توافرأاا للنجااح فاي  دارة األزماات ويرى الباحث أح أذ  المباادئ تم اث التع

 المدرسية. 
 :يةرسالمدإدارة األزمات  أىداؼ -11
ت ير األدبيات المتواترة  لى أح  مة أدب عاج  دارة األزمات وال وارث يتم ث في تحقياة درجاة اساتجابة ساريعة      

در  أخطارأااا قبااث وقوعهااا بااالتخطيط واتخاااذ القاارارات الحاساامة لمواجهتهااا  وفعالااة لظااروب المتغياارات لألزمااة بهاادب
عادة التوازح لحالته الطبيعية  وأأداب تفصيلية فرعية تتم ث في وتقليص أضرارأا وتوفير الدعج الضروري     وا 

  األزمة في وقت األماح ووقت ال دةتحديد األدوار لألجهزة المعنية بإدارة. 
 عادة البنا  والتوازح بمقث ت لفةادية لكستعداد والمواجهة  وسرعة  توفير ا م انات الم. 
  ال قااة  ا سااتعداد لمواجهااة األزمااة )التنبااا بالم اا كت  تم اايح ا دارة مااح الساايطرة علااى الموقااب  المحافظااة علااى

 .وتوفير تنظيج اتصاث فعاث(



دارتها األزمات المدرسية                        رابعالفصث ال  مرحلة التعليج األساسيفي  وا 
 

 55 

 ت ) لموقاااب  ووضاااع السااايناريوأاالتعاماااث الفاااوري ماااع األحاااداث لوقاااب تصااااعدأا وتحجيمهاااا ماااح خاااكث تحلياااث ا
 .  (49 ص3123درباس 

    دارة األزمات المدرسية تتم ث فيويرى رفاعي أح أنات أأداب أخرى  
  ووضع أولويات لها حسب أأميتها المحتملةوضع قائمة بالتهديدات والمخاطر. 
  قاااة لمصااادر التهدياااد لحاادوث مخاااطر أو أزماااات عااح طرياااة المتابعااة المسااتمرة والدقي المصااااحبة المفاجاامةتجنااب

قاات المناسااب  تخاااذ الو  فاايوالمخاااطر المحتملااة وا ت اااب   ااارات ا نااذار المب اار وضااماح توصاايلها لمتخااذ القاارار 
 . جرا ات مضادة

  عادة ما يصاحب األزمات لذيا اللحظة وانفعاثمح التخبط والع وائية  التخلصمحاولة. 
 الوقائيااة الكزمااة لمحاولااة منااع حاادوث األزمااات وتحديااد  وضااع خطااط الطااوارئ ونظااج ا نااذار المب اار وا جاارا ات

خطة ا تصاا ت ماع األطاراب المعنياة وأسااليب اساتعادة الن ااط والعاودة لألوضااع الطبيعياة وأسااليب الاتعلج وتحلياث 
 .عب لتقويج أدا  األجهزة المختلفةالقوة والض نواحي
  اتقرار الالكزج  تخاذ الوقت المتاح للمواجهة عح طرية تقليث الوقت  استغكثحسح. 
  وضماح سرعة توجيهها للتعامث مع األزمة . المتاحةا ستغكث ال ب  للموارد 
 ة أمااج األطاراب القدرة على التعامث ماع األزماة بمسالوب المباادرة ولايس بارد الفعاث والمحافظاة علاى صاورة المنظما

 .المعنية والمجتمع
 وتحسيح طرة مواجهتها مستقبك ً  استخكص الدروس المستفادة مح األزمات السابقة. 
 (43-42  ص3122فاعي  وةخروح ر )ا األزمة منحهقد ت التيالفرص  اقتناص. 

وياارى الباحااث أنااه بااالرفج مااح   اارة أأااداب  دارة األزمااات المدرسااية    أح الهاادب األأااج يبقااى  نهااا  األزمااة المدرسااية 
عادة األمور في المدرسة  ل  ى طبيعتها. ومعالجتها بالسرعة المم نة وا 

 :يةرسالمدإدارة األزمات  مراحل -12
  حيث يقتضى التعامث مع األزمات وجود ناوع خااص ت أحد محاور ا أتماج في ا دارةُيعد التعامث مع األزما      

والقاادرة علااى التف ياار  جاعة وال بااات وا تاازاح ا نفعااالي   منهااا ال االااذيح يتسااموح بالعديااد مااح المهاااراتمااح المااديريح ا
  3123عنتاااور ) الكزماااة للتعاماااث ماااع األزماااة الت تي ااااتا باااداعي والقااادرة علاااى ا تصااااث والحاااوار وصااايافة ورساااج 

ذا ف االت ا دارة المدرسااية فااي  دارة و  .(32-31ص تماار معظااج األزمااات المدرسااية بعاادة مراحااث مترابطااة ومتتابعااة  وا 
ساايطرة عليهااا ورة سااريعة ممااا يااادي  لااى صااعوبة المرحلااة مااح أااذ  المراحااث فااإح األزمااة تتصاااعد أحاادا ها وتتزايااد بصاا

 .(31  ص3121  الجهنيوالتح ج في أحدا ها. )
  ة األزمة وأيوقد اتفة معظج المالفيح والباح يح على أحم أنات  كث مراحث أساسية  دار 
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   مرحمة ما قبل األزمة 23-2
 أما   فرعيتيح . وتتضمح مرحلتيحائية التي تعمث على تكفي األزمةوتتضمح أذ  المرحلة  ث التدابير الوق

   اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر 23-2-2
أو األعاراض التاي تنباا باحتمااث  سلسلة ماح   اارات ا ناذار المب ار ما ترسث األزمة قبث وقوعها بفترة طويلة عادةً   

  ص 6::2)الحماكوي   األزماةه ا أتماج ال افي لهذ  ا  ارات فمح المحتمث جدًا أح تقع وجّ وقوع األزمة  وما لج يُ 
73). 

ويعتمااد ماادى ا ت اااب ا  ااارات التحذيريااة المب اارة علااى ماادى قاادرة ماادير المدرسااة وأعضااا  فريااة  دارة األزمااات فااي 
التنبا باحتماث وقوعها  لذلت فإّح احتوا  أذ  ا  ارات والتعامث معها يتوقب علاى مهاارة و فاا ة فرياة  دارة األزماات 

 اااااارات ألزماااااات قاااااد تحااااادث فاااااي رأا  فقاااااد ي اااااوح تهدياااااد معلماااااي المدرساااااة ماااااح قباااااث الطاااااكب  فاااااي تحليلهاااااا وتفساااااي
  .(32  ص 3121)الجهني المدرسة

  االستعداد والوقاية 21-5-5
تاارتبط أااذ  المرحلااة بسااابقتها  فمااح الصااعب أح تمنااع وقااوع  ااي  لااج تتنباام أو تُنااذر باحتماااث وقوعااه  حيااث يتطلااب  

عااداد فريااة  دارة األزمااة  وتاادريب المعلماايح والطااكب مااح  ا سااتعداد لمواجهااة األزمااة وضااع خطااط واقعيااة و اااملة  وا 
 .المدرسة في حالة حدو ها خكث  جرا  التجارب ا فتراضية لبعض األزمات ومعرفة  يفية التصرب داخث

ى  يفياة التعاماث ماع فا ستعداد والوقاية يم ث األن طة التي تهدب  لى توفير ا م انات والقدرات  وتدريب األفاراد علا
عااداد الباادائث  األزمااة  والهاادب مااح الوقايااة ا ت اااب نقاااط الضااعب وعكجهااا  والسااعي مااح أجااث منااع وقااوع األزمااة  وا 

 .  (375  ص:311)دأيش وةخروح لمقابلة جميع ا حتما ت 
   مرحمة التعامل مع األزمة 23-3
ح ماح النتاائت الجيادة والحاد ماح الخساائر وا  اار أاذ  المرحلاة  اث التادابير ال فيلاة بتحقياة أ بار قادر مم ا وتتضمح  

    ت مث أذ  المرحلةالسلبية لألزمة و 
  احتواء األضرار والحد منيا 21-5-5
ة طبيعياة ل افاة ناه ماح المساتحيث مناع األزماات ماح الوقاوع طالماا أح المياوث التدميرياة تعاد خاصايّ أمح سو  الحظ    
 ال اة فاي  دارة األزماات تاتلخص فاي  عاداد وساائث تحاد ماح األضارار ومنعهاا ة  وعلاى ذلات فاإح المرحلاة الج الحّياظُ النُ 

مح ا نت ار لت مث األجزا  األخرى التي لج تتم ر بعد في المنظمة  وتتوقب أذ  المرحلاة علاى طبيعاة الحاادث الاذي 
ع  حيااااث تختلااااب األضاااارار الناجمااااة عااااح حريااااة فااااي المدرسااااة عااااح األضاااارار الناجمااااة عااااح أزمااااة أخاااارى  وقااااو  وقااااع
 .(74  ص6::2)الحمكوي  زلزاث
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   مرحمة ما بعد األزمة 23-4
مااع مااا تمخضاات عنااه األزمااة مااح نتااائت. وتقااوج أااذ  ب أااذ  المرحلااة  ااث التاادابير الكزمااة  عااادة الت ّياا وتتضاامح  

  المرحلة على
   استعادة النشاط  55-5-5
مالهااا ون اااطاتها ا عتياديااة   مااا  اااح عليااه تتم ااث فااي ماادى قاادرة ا دارة علااى القياااج باسااتعادة توازنهااا وممارسااة أع  

 .(44ص  :311)عبد العاث الوضع قبث حدوث األزمة 
   مالتعمّ   55-5-5
عادة تعلّ وأي مرحلة    ه مالج نّ أج يعد أمرا حيويًا فير التعلّ ف .الماضي تقييج لتحسيح ما تج  نجاز  فيج مستمر وا 

ح استخكص دروس مستفادة مح  ار ة أو أزمة يتوقب على ا  و مالمة خلفتها األزمة   للغاية  حيث ي ير ذ ريات
 .يمروح بتجربة الغير حس مرأب لدى ا نساح يجعله يقدر معاناة التغير  ومتصورًا نفسه أو أحب الناس  ليه توافر

 ادعا البحث عح  بش فدا  أو  أو وتحميله المساولية  والتعلج   يعني تبادث ا تهامات أو  لقا  اللوج على الغير
 .(75 - 74)الحمكوي  مرجع سابة  صبطو ت  اذبة

 

 
 مراحل إدارة األزمة المدرسيةيبّين ( 2الشكل )

 (35ص   3121المصدر )الجهني  
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يباادأ قبااث األزمااة وخكلهاا وبعاادأا  ويتضاامح التعامااث مااع عاادد   ااامكً  منظوميااً  المراحااث تم ااث ماادخكً أااذ  نكحاظ أح و 
المحدودة  تقررأا طبيعة ا زمة. فقد ذ ر عبد الوأاب  اماث العدياد ماح العناصار التاي مح العناصر والمتغيرات فير 

ارة ر اايدة مبنيااة علااى   بااد مااح التعامااث معهااا للوصااوث  لااى القاارار الر اايد . حيااث يقااوث اح ادارة ا زمااات تتطلااب اد
باح يح فاي حقاوث المعاارب والعلاوج سس العلمية مح واقع التجارب ا نسانية  ومح خكث جهود العلما  والالمعرفة واأل

زماااة  يناريوأات ا فتراضاااية  وتقااادير األعاااداد الساااا  ذات الصااالة باااإدارة ا زماااات. وماااح أأاااج أاااذ  العناصااار التخطااايط و 
ي.  اج تقيايج ا جارا ات جارا ات التادخث  والتوجياه ا عكماي  والنفساي وا جتمااعا  يجااد الحلاوث  و ا  تفسير  والفهج  و وال

 ر ااااد ذات العكقاااة باألزماااة.وخياااارات التااادخث وخطاااط الرعاياااة وا  ااا ث صاااادة وحفاااظ الساااجكت حاااداث بوتو ياااة األ
ويرى الباحث أح مراحاث  دارة األزماات تحتااج  لاى العدياد ماح عملياات التخطايط والتنظايج  .(8  ص3116)العمري  

فااة الاادروس المسااتفادة منهااا ة بمقااث الخسااائر ومعر جهااود فريااة األزمااة للخااروج مااح أااذ  األزماا ةو ااذلت المتابعااة لتنسااي
  لتجنب حدوث أذ  األزمة مرة أخرى ومعالجة األزمات الم ابهة. 

 :في إدارة األزمات المدرسية العوامل المؤثرة -13
األزمااات   تهاادد اسااتمرار عمليااات المدرسااة فقااط بااث تهاادد حياتهااا واسااتمرارأا  فاألزمااات يم ااح أح تحاادث بساابب   

    ة تتم ر بمجموعة مح العوامث منهاواجهة األزمالعديد مح العوامث  ما أح م
     الثق افة التنظيمية 31-3

  ت أح ال قافة التنظيمياة تلعاب دورًا أاماًا فاي مجااث  دارة األزماات حياث ياتج فاي بعاض األحيااح التغاضاي عاح     
. وأنااات مااع   ااثداخااث المدرسااة أو فااي المجت أو  ففاااث قضااايا أامااة بساابب ال قافااة التنظيميااة السااائدة سااوا  قضااايا

 نوعاح مح ال قافات التنظيمية في التعامث مع األزمات أي 
   ثقافة تنظيمية متجنبة لألزمات أو مستعدة ليا 24-5-5
وأي  قافة قوية تقوي العامليح وتدفع المدرسة نحو مواجهاة األزماات  فالقياادات ا دارياة بالمادارس التاي تساود بهاا    

تجاا  أنفساهج والعاامليح بالمدرساة والبيئاة المحيطاة  وتتساج ال قافاة رة علاى تحماث المسااولية أذ  ال قافة البنا ة لديهج قد
التنظيميااة المسااتعدة لألزمااات بعاادة خصااائص أأمهااا  التفاعااث باايح ا دارة والعااامليح  م ااار ة العااامليح وتم ياانهج مااح 

 .ا  والمراوسيحال خصية بيح الراس السلطة  عدج التحفظ في عرض الم ا ث  وسيادة العكقات
  ثقافة تنظيمية مستيدفة أو معرضة لألزمات 24-5-5
وأي  قافة ضعيفة   ت جع على ا ت اب ما رات حدوث األزمات  باث  نهاا تقاوج بالحيلولاة دوح وصاوث   اارات    

ماااح دفاعياااة تاااادي  لاااى مزياااد التحاااذير وا ناااذار المب ااار لمناااع وصاااولها  لاااى المسااااوليح بالمدرساااة  وتساااتخدج أسااااليب 
باث  ح جهاود  دارة   فعااث  دارة األزماات. وبالتالي فالمدارس التي تسود بها أذ  ال قافاة   يتاوافر فيهاا نظااج األزمات

 .ألحياح لما يحدث مح أزمات مختلفةاألزمات أي جهود عكجية ورد فعث في معظج ا
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    اإلدارة العليا 31-2
ماع المخااطر واألزماات يعتبار ماح أ بار المعوقاات التاي يم اح أح اقتناع ا دارة العليا بمأمية ا عاداد للتعاماث  عدج   

تحد مح الجهود المبذولة في أذا المجاث   ذ أح أذا ا قتناع جز  أساسي وحيوي لبنا  أسلوب علمي ساليج ماح حياث 
قامة نظج ل نذار  وا عداد للمناع أو ا ساتعداد لمواجهاة األزماة بمسالوب ا دارة الم باادرة لألزماات  التنبا باألزمات  وا 

 .علج مح األزمةو ذلت  عداد خطط الطوارئ  واستعادة الن اط  وأخيرًا ا ستفادة والت
    السمات الشخصية للمديرين 31-1
الساامات ال خصااية لاابعض المااديريح والعااامليح فااي المدرسااة م ااث التعااالي والقسااوة وحااب الساايطرة  عاادج تقاابلهج   رتااا   

جهااود الحااث  ممااا يااادي  لااى  عاقااةنتقاااد مااح قبااث ا خااريح  فااي  دارة ا زمااة رضااة وا الساايئة أو المغ لسااماع األخبااار
ئاب بامح وتفاقج األزمة  وفي الغالب عند حدوث أزمة يتجهوح  ن ارأا والتقليث مح أأميتها  ما يتوافر لاديهج  اعور زا

دارة األزماااااات تتطلاااااب نوعياااااة ماااااح القياااااادات التربوياااااة تتاااااوافر مدارساااااهج محصااااانة ضاااااد األزماااااات لاااااديهج السااااامات . وا 
ويارى  .(Daft,2003, P:291-292)التي تفرزأاا األزماةوالخصائص ال خصية والنفسية المناسبة لتحمث الضغوط 

الباحاااث أح أناااات عواماااث عديااادة أخااارى تاااا ر فاااي  دارة األزماااات المدرساااية  البيئاااة ا جتماعياااة للمدرساااة والظاااروب 
ساية با ضاافة  لاى الصافات ال خصاية ألعضاا  فرياة األزماة المحيطة بالمدرسة و قافة المجتماع تجاا  األزماات المدر 

   ومستواأج ال قافي.
 األزمات المدرسية: إدارة إجراءات -14

تتطلب  دارة األزمات المدرسية بنجاح القياج بالعديد مح ا جرا ات قبث وقوع األزمة وأ نا  وقوعها وبعد انتها    
 األزمة وفة ا تي   

    قبل وقوع األزمة 44-4
لقياداتهاا  ي تانجح أي ماسساة فاي مواجهاة األزماات المتوقعاة طبقاًا لناوع الن ااط أو الحادث فمناه ماح الضاروري ل    

  قبث وقوع األزمة المدرسية ا جرا ات التالية تباع 
 .مخاطرأا عح المدرسة وم  كتها ورات تتضمح جميع أنواع المعلومات وضع استما 25-2-2
 . وائيةة عح المدرسة دوح ا عتماد على ال ائعات وا را  الذاتية والعجيد بياناتبنا  قاعدة  25-2-3
 لمواجهااة فااي حالااة وقااوع األزمااةبنااا  ملفااات لتوقعااات مخاااطر وقااوع األزمااات وعمااث ساايناريو دقيااة ل 25-2-4

 . ث  خصطة بو المنوالمهمات لتحديد األدوار 
   .ث ا تصاث  وأ خاص ا تصاث بدقةتحديد وسائث وبدائ 25-2-5
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ة القادر وأاي   سيقود األزمة في حاث وقوعها مهارات مواجهة األزمة لجميع أعضا  الفرية الذي تحديد 25-2-6
ة فاي اتخااذ رأ  والجالاى الاتح ج الاذاتي وعادج ا نهياار  والمروناة فاي وضاع البادائث  والقادرة ععلى ا تصااث الجياد

 .عية  واللياقة البدنية والنفسيةالقرار المحسوب بدقة وموضو 
سانادأا لاذوي الخبارة  25-2-7 والعلاج مهماا  انات تافهاة ا أتماج ال ديد باألمور التاي تبادو صاغيرة أو بسايطة وا 

 .أو بسيطة
 وضع احتما ت واضحة جيدة للماسسات المحيطة بالمدرسة لتقديج ياد العاوح والمسااعدة والخبارة عناد 25-2-8

 .وقوع األزمة
 ألحساايناريو متوقااع لحاادوث األزمااة درسااة ويااتج عمااث تجربااة ل ااث وضااع برنااامت تاادريبي واضااح ل ااث م 25-2-9

 .مع توزيع األدوار لأل خاص التدريب يعتبر العامث الحاسج ورا  مواجهة األزمات
لتوقعااات حاادوث األزمااة ل ااث مدرسااة علااى حاادة  صااورةعمااث تحليااث  يفااي و مااي للمعلومااات مااع رسااج  :-25-2

 .تدرجةس العلمية المالمقاييدود ح يتج  تقدير الموقب في حأعلى 
  3113) أحماد  المدرساةداخاث  يحرات الماديريح   واألفاراد الموجاود عداد فرية المواجهة في ضاو  خبا 25-2-21 

ولفريااة المهاااج األزمويااة أأميااة  بياارة فااي  دارة األزمااات  فميااًا  اناات طبيعااة أو محااور األزمااة نجاادأا فااي  (.315ص 
 ااوئها وتصاااعدأا  أو فااي معالجتهااا والتعامااث معهااا  ومااح  ااج يحتاااج أااذا النهايااة تتعلااة وتتصااث بإنساااح سااوا  فااي ن

والجادوث التاالي (. 472  ص3114الخضايري  ألزماة )التعامث  لى  نساح ةخر قادر على فهج ا نساح الاذي صانع ا
 يوضح  يفية ت  يث فرية  دارة األزمات ومهاج  ث عضو بالفرية ومر ز .

 (             1جدول رقم )  

 تشكيل فريؽ إدارة األزمات في المدرسة بّين ي  

 االحتياطي ميمتو بالفريؽ مركزه الوظيفة م

 مدير 1
 المدرسة 

اإلشراؼ عمى متابعة عمل الفريؽ والتأكد من إلمامو  رئيس
بالغ الدفاع المدني والتوجو لمكان  باألدوار المناطة وا 

 الحادث والتدخل بالوسائل المساعدة المتاحة.

 وكيل 
 رسةالمد

 وكيل  2
 المدرسة

نائب 
 رئيس

تحديد ميام الفريؽ والقيام بيا ميدانيًا وتطبيؽ الخطط 
 ألي طارئ واإلشراؼ عمى  عممية اإلخالء .

 المرشد
 الطالبي 

 المرشد  3
 الطالبي

إسعاؼ 
 نفسي

مسؤول التوجيو واإلرشاد لمطالب المتأثرين باألزمة، 
رشاد الطال ب لمخروج والتعاون بفتح مخارج الطوارئ وا 

 منيا في حالة اإلخالء .

 رائد 
 النشاط 
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معمم التربية  4
 الرياضة

مسؤول مجموعة اإلخالء والبحث المكونة من  إخالء 
 المعممين والطالب وأخذ الجوالت السريعة .

 معمم 
 العموم

معمم التربية  5
 اإلسالمية

مرشد 
 ديني

مسؤول إرشاد ديني، ويقوم بالنصح والوعظ واإلرشاد، 
 براز دور الدين اإلسالمي في مواجية االزمات .وا  

 رائد 
 الصؼ

معمم العموم  6
 والصحة 

إسعاؼ 
 بدني 

 أحد  مسؤول مجموعة اإلنقاذ واإلسعاؼ .
 األعضاء

طالبان من  7
 كل صؼ . 

إخالء المنطقة تجاه أقرب مخرج والمساعدة عمى  إخالء
 التنظيم أثناء اإلخالء .

 أحد 
 الطالب 

 رائد 8
 ل الفص 

مساعد 
 إخالء

توجيو الطمبة بمساعدة مدرس المادة إلى أقرب مخرج 
 طوارئ وعمل بيان بالحضور والغياب والمفقودين . 

معمم الحصة 
 األخيرة

 رائد  9
 النشاط

استخدام وسائل السالمة واإلطفاء المتوافرة بعد  عضو
 التدريب الجيد عمى استعماليا .

 محّضر 
 المختبر

محّضر  11
 المختبر

اإلشراؼ عمى متابعة عمل الفريؽ والتأكد من إلمامو  ضو ع
 باألدوار المناطة .

من يراه مدير 
 المدرسة مناسباً 

حارس  11
 المدرسة

من يراه مدير  قطع التيار الكيربائي من القاطع الخارجي لممنشأة . عضو 
 المدرسة مناسباً 

 ( .59  ص3118المصدر )فتوح  
أّح فرية  دارة األزماات المدرساية يت اوح ماح مجموعاة ماح ا داريايح والمعلمايح و  ةوالمكحظ في ضو  الجدوث الساب

الطااكب والااذيح يجااب أح يااتج اختيااارأج بعنايااة فائقااة وفااة  م اناااتهج وقاادراتهج فااي التعامااث مااع المواقااب الطارئااة بحيااث 
دو ها ماح خاكث التنباا بهاا توزع عليهج أدوار محددة ومهاج معينة أ ناا  حادوث األزماات  وفاي بعاض األحيااح قباث حا

وا ستعداد لها . ل نه يرى أناه لايس بالضارورة أح يت اوح فرياة  دارة األزماات المدرساية ماح  اث األعضاا  الماذ وريح 
نما ي وح ذلات حساب الحاجاة وناوع المدرساة )حلقاة أولاى / حلقاة  انياة /  انوياة( وعادد الطاكب وحجاج  في الجدوث  وا 

الباحاث عادج عضاوية أي  اخص ماح خاارج المدرساة مماا قاد ي اير  لاى ضاعب العكقااة البناا  وفيرأاا...  ماا  حاظ 
بيح المدرسة والمجتمع المحلي في البيئة المحيطة بالمدرساة  فتعااوح أعضاا  فاي المجتماع المحلاي ماع المدرساة أمار 

ماح وجاود بعاض  في فاية األأمية لمواجهه أ  ر فعالياة لألزماات التاي قاد تعصاب بالمدرساة. وفاي  اث األحاواث  باد
ا عتبااارات والمواصاافات فااي أعضااا  الفريااة  ااروح التعاااوح وتحمااث المساااولية والحااس الااوطني وا نتمااا  للمدرسااة  
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وا ستعداد للتضحية  والتصرب بح مة وأدو  األعصااب وسارعة البديهاة  والقادرة علاى توظياب الخبارات الساابقة فاي 
 ة األزمات المدرسية  والقدرة على اتخاذ القرار...ال .    المواقب المختلفة  والتدريب المستمر على مواجه

  : أثناء وقوع األزمة 44-2
  واألفعاث أ نا  وقوع األزمة منهايجب على القيادات المدرسية مجموعة مح التصرفات        
 ن اااا  فرفاااة عملياااات ساااريعة جااادًا لتحدياااد حجاااج واتجاااا  ماااح خاااكث تقااادير الموقاااب بدقاااة وسااارية للغاياااة  25-3-2

 .ومكبسات األزمة ومتابعة تطورأا
والمحتمااث أح تساااعد  وفياار الح وميااة المحيطااة بالمدرسااة ا تصاااث السااريع بالمنظمااة والهيئااات الح وميااة 25-3-3

 .مخاطر وة ار األزمة تقليثفعًك مع 
م ا كت  لصادمة حتاى   تحادثاستخداج معلومات الوعي الوقائي والتربية األمانية لخفاض حادة التاوتر وا 25-3-4

 . انوية
 .ةاتخاذ القرارات السريعة الفعالة في ضو  ال روط الضافط 25-3-5
علاى استخراج الخطط الموجودة للمواجهة بسرعة وعمث التعديث المناساب لتحدياد  يفياة ا نقااذ والمحافظاة  25-3-6

 .األرواح والبحث عح المفقوديح
 .ماح عدج الضرر لمح يقدج المساعدةضوضع البدائث وسرعة عمث ا سعافات األولية و  25-3-7
 .يح  لى المست فياتالم اح وسرعة نقث الضحايا والمصاب  خك  25-3-8
تحدياد  خاكث ماح  د   بمعلومات قد ت وح خاطئةا تصاث الجيد با عكج وعدج السماح  ل ث األفراد با  25-3-9
 .دقة د مح وصوث المعلومات للناس بث ا تصاث ا عكمي والتماو مس
المتابعة والتنسية والترابط بيح عناصار وأعضاا   دارة األزماة وتيساير وساائث ا تصااث المساتمرة لضاماح  :-25-3 

 .تر وتم ير الصدمة للمستوى العاديخفض حالة التو 
  انخفضت ا  ار السلبية   لما تج استدعا  سريع جدًا ل ث الماسسات والمنظمات والخبرا  المدربيح 25-3-21

  (.317 -316  ص3113)أحمد   .السيطرة على األزمة أو ال ار ة   ونجحت المدرسة فيةلألزم
   ما بعد حدوث األزمة 44-3

  لذلت مح الضروري  ح ا ستفادة مح وقوع األزمات يعتبر أدفًا أساسيًا لمستقبث مواجهة أي أزمات أخرى      
   تباع ما يلي

 .على األفراد والمدرسة ير األزمة تحديد وتصنيب درجة تم 25-4-2
العااكج النفسااي وا ر اااد النفسااي لحااا ت الرعااب والقلااة والتمأيااث النفسااي  –اتخاااذ ا جاارا ات  العكجيااة  25-4-3

 .ائث األسري   والعكج الصحي  ذلتلألفراد الذيح فقدوا الع
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عدة الذيح تم روا ماح وقاع مساليح لاو ت فير الح ومية للتعاوح مع المساست ارة الم ار ة ال عبية والمنظما 25-4-4
 .األزمة
 اارا    وذلاات  ح مااح الضاارورات التربويااة المعاصاارةأصااب علااى ال ااعور باألماااحوضااع برنااامت للتربيااة   ح 25-4-5

 .ائيالوعي الوق
ب ت نولاااوجي فااااي حالااااة سااااو  سااااتا ساااتفادة مااااح ت نولوجيااااا العصااار ووضااااع ا جاااارا ات الوقائياااة ل ااااث م  25-4-6

 .استخدامه
قعاة حساب ظاروب  اث فارد أو  اث علاى السايناريوأات المتو  ث مدرساة خطاط تادريب منظماة جادًا  ضعت  25-4-7

 .مدرسة
تسعى  لياه  اث الماسساات التعليمياة  محاربة التوا لية والتف ير الخرافي يجب أح ي وح أدفًا قوميًا وتربويًا  25-4-8

)أحماد  لتاوازح فاي حالاة وقاوع األزماات وال اوارث   فاي حاد ذاتاه يقلاث ماح الخساائر ويحقاة األح تعليج التف ير العلماي
ويارى الباحاث أح  دارة األزماة بمراحلهاا الا كث تتطلاب اساتخداج أسااليب حدي اة ومتقدماة  .(318  صالمرجع الساابة

فااي ظااث تسااارع األزمااات وانت ااار حاادو ها فااي الماادارس واخااتكب أنواعهااا وتبااايح  اادة تم يرأااا با ضااافة  لااى أح  دارة 
لمدرسية بنجاح تحتاج  لى دراسة تحليلية لألزمة والتخطيط مسبقًا لمواجهتها مح خكث التنبا بإ ارات ا ناذار األزمة ا

 ما يرى الباحث أح التعامث مع األزماات المدرساية يحتااج  لاى مهاارات يجاب توافرأاا لادى المب ر المصاحبة لألزمة. 
ح باايح أااذ  المهااارات علااى ساابيث الم اااث   الحصاار مهااارة ماادير المدرسااة أو ماادير فريااة  دارة األزمااات المدرسااية وماا

التحليااااث الاااادقية لألزمااااة والقاااادرة علااااى توقااااع األزمااااات ووضااااع تصااااور لألزمااااات المحتملااااة با ضااااافة  لااااى المعرفااااة 
المتخصصة في مجاث ا دارة التربوية والقدرة على اتخاذ القارار المناساب فاي الوقات المناساب  و باد أيضاًا ماح تاوافر 

    وال جاعة في اتخاذ القرار. لسمات ال خصية في المدير  حسح التصرب وسرعة البديهة بعض ا
 :المدرسية إدارة األزماتعمميات  -15

وعمقهاا   حادو ها تتعرض لهاا المادارس  ماح حياث  مجااث وم ااح وزمااحاألزمات التي  على الرفج مح تعدد وتبايح      
بًا معينااًا  دارتهااا والتصاادي   التااي تتطلااب أساالو مااح األزمااات خصائصااها الممياازةأزمااة ل ااث    وأحّ و ااموليتها  و اادة تم يرأااا

  وعناصاار عامااة م ااتر ة باسااتخداج عمليااات منهجيااة علميااة تتميااز بااإجرا ات    أح  ااث األزمااات تخضااع لمعااايير  لهااا
 .ة والتصاااارب  وتتاااايح لفريااااة األزمااااات حريااااة الحر اااالمناااااخ المناسااااب للتعامااااث مااااع األزمااااةمبسااااطة تعمااااث علااااى تحقيااااة ا

  يم ح أح يتج التعامث مع األزمة في  طار مح الع وائية وا رتجاث باث   باد أح و . (25 -24  ص3117)اليحيوي 
  المراحث التاليةالعلمي والذي ي مث تخضع للمنهت ا داري 
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 التخطيط المرحمة األولى:
والب رية  ع األحداث ومعرفة ا حتياجات الماديةي مث  يفية التعامث مع األزمة وتصور األوضاع المستقبلية لها وتوق

 .للتغلب على تلت األزمة
 التنظيم المرحمة الثانية:

 حادودث عانهج وسابث ا تصااث بهاج و او ما يهتج بتحديد األفراد الذيح يتعااملوح ماع األزماة ومهااج  اث مانهج والمساعادة ً 
 .وقنوات ا تصاث التي تربط بيئتهجالسلطة 

 لتوجيوا المرحمة الثالثة:
يزود األفراد  ما يتضمح  رح طبيعة المهمة ومتى يتج التدخث والغرض مح أذا التدخث والسلطة المفوضة وفالباً 

 .األمر الذي يسهث مح مهمة اتخاذ وصناعة القرار  المتعامليح مع األزمة بالمعلومات
 المتابعة :المرحمة الرابعة

للتدفة مبينا العماث  وقابكً  ج بعمث معيح مع مراعاة أح ي وح األمر واضحاً ما يتج استخداج الموارد ا دارية للقيا وفالباً 
مااا ت ااوح معالجااة األزمااة  لألزمااة ألنااه فالباااً  المطلااوب تمديتااه مااح خااكث المتابعااة فكبااد أح ي ااوح أنااات متابعااة حقيقااة

جااة أساابابها دوح ماااج بمعالمعالجااة مرحليااة وليساات نهائيااة وبالتااالي تظااث أساابابها  امنااة األماار الااذي يسااتلزج منااا ا أت
 (.88-87ص 3113)أحمد وقوعها مرة أخرى

  القرار اتخاذ :الخامسةالمرحمة 
 ّح عملية اتخاذ القرار تعتبر عملية مهمة مح عمليات ا دارة  ألنها تم ث اختيارًا مدروسًا للغايات وسابث تحقيقهاا ماح 

القرارات التي يمارسها ا داريوح  فالمدير يتخذ القرارات في  بيح البدائث المم نة في المواقب المختلفة  ولذا يعد اتخاذ
 مختلب مستويات العمث ا داري أ نا  التخطيط وأ نا  التنظيج وأ نا  التوجيه والتنسية والمتابعة والتنفيذ.

 التقويم  :السادسةالمرحمة 
بصافة خاصاة  لاذلت يعاد التقاويج  أي عماث بصافو عاماة والعماث الترباوييعد التقاويج عملياة ضارورية تقتضايها طبيعاة 

وظيفاااة أاماااة ماااح وظاااائب ا دارة المدرساااية وعملياااة مهماااة ماااح عملياااات  دارة األزماااات المدرساااية  حياااث تقاااوج ا دارة 
 (.235 ص3125تحققت )أاروح  بمتابعة ما يجري تنفيذ  وتقييج النتائت التي

 :نماذج لبعض األزمات المدرسية -16
 التي يم ح أح تحدث داخث المدرسة لنماذج لألزمات المدرسية فيما يلي بعض انتناوث      
  تعد عملية العنب في المدارس مح أأج الظواأر التاي تحادث حالياًا حتاى اصابحت أزمة العنب في المدارس 27-2

 .لميح  به يومية في صفحات الحوادثحوادث الطكب والمع



دارتها األزمات المدرسية                        رابعالفصث ال  مرحلة التعليج األساسيفي  وا 
 

 55 

تيجاة مااس  هرباائي أو انفجاار ألنبوباة أزمة الحرية فاي المادارس  قاد يحادث داخاث جادراح المادارس حرياة ن 27-3
أذ  األساباب مفتعلاة يذ والمعلميح والعامليح بالمدرسة  وقد ت وح فاز ويادي ذلت  لى حدوث فزع بيح التكم

 .أو    رادية
أزمة الموت   ح أسو  مواقب ا زمة داخث المدرسة أو موت طالب  فعندما يماوت طالاب ماا  فاإح الصادمة  27-4

يعااي لاادى الطااكب وأيئااة التاادريس وأعضااا  ا دارة المدرسااية  فمااوت طالااب داخااث العاطفيااة أااي حاادث طب
ة والمجتمااع الحاارج المدرسااي  وخاصااة  ذا  اااح نتيجااة لعنااب مدرسااي يساابب حالااة مااح الصاادمة البالغااة لألساار 

التااااي ت ااااهدأا الجمهوريااااة العربيااااة زمااااة لألوياااارى الباحااااث أنااااه نتيجااااة ً  .(31  ص3122المدرسااااي.)الحار ي 
وألقات بظكلهاا والتي  اح لها انع اساتها السلبية على مختلب المجاا ت  3122منذ  هر ةذار عاج السورية 

قطاع التربية والتعليج  فإحم  دارة األزمات قد أصبحت ضرورة ملحة أ  ر ماح أي وقات مضاى و  يم اح  على
تضااعفت ع ارات المارات  ا ستغنا  عنها في ظث أذ  الظروب الحرجة وا ست نائية  فاألزمات المدرسية قاد

 اث ياوج عّما  انت عليه في السابة  بث  ّح أزمات جديدة وفير معهودة أصبحت تعصب بالمدارس السورية 
اجاه مادير . وفي أذا ا طار يم ح للباحاث أح يضايب عاددًا ماح أاذ  األزماات المدرساية التاي يم اح تو تقريباً 

    المدرسة ب  ث مفاجا وأي
 للقصب أ نا  الدواج الرسميحيطها تعرض المدرسة أو م. 
 ة مح قبث مسلحيح لسبب مح األسباباختطاب طالب أو معلج أو عامث في المدرس. 
  تعطيث الدواج تحت الضغط والتهديد جبار مدير المدرسة على. 
 لوصوث  لى المدرسة مح قبث مسلحيحمنع الطكب والمعلميح مح ا. 
 نا  الدواج الرسميسيارة مفخخة أتعرض المدرسة  عتدا  أو انفجار ب   . 
   ألزمة واألحداث الجارية في البلدلألسر الُمهّجرة بفعث اتحوث المدرسة  لى مر ز  يوا. 
 ت والوسائث التعليمية مح المدرسةسرقة المواد والتجهيزا. 
 أسئلة ا متحاح  لى أيدي الطكب تسرب. 
 قصد تعطيث عمث الماسسات التربوية حراة المدرسة مح قبث مجهوليح ب. 
 يجة ا عتدا ات المت ررةاست هاد أحد الطكب أو المعلميح نت  . 

اأنااة   أااذا فاايض مااح فاايض وأنااات أزمااات   حصاار لهااا يم ااح أح تتعاارض لهااا أي مدرسااة فااي ظااث األوضاااع الر 
  .  يتسع المجاث لذ رأا  لها
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 خامسالفصل ال

 واقع التعليم ألاساس ي وإدارته في الجمهىرية العربية السىرية

 : تمهيد -
األولى في تكويف شخصية الفرد نفسيًا  المبنةيـ األساسي حجر األساس في بناء النظاـ التربوي، وهو ُيشكِّؿ التعم     

اع تػػوا ف المسػػتير سياسػػيًا واجتماويػػًا، وهػػو أربػػيٌة لدػػرس بػػ رة ا بػػدومعرفيػػًا، وهػػو أسػػاس بنػػاء المجتمػػع الحػػديث الم
بالتربيػة كوحػدة مػف أهػـ أدوات البنػاء الحبػاري و لػؾ  آخػريػ داد اههتمػاـ يومػًا بعػد . حيػث والتميُّػ  قيافيػًا واقتصػادياً 

البشػػػػري الػػػػ ي يشػػػػكؿ األسػػػػاس فػػػػي ومميػػػػة التنميػػػػة اهقتصػػػػادية  لكونهػػػػا وسػػػػيمة مهمػػػػة مػػػػف وسػػػػا ؿ إوػػػػداد العنصػػػػر
أصػػبحت كبيػػرة جػػدًا بسػػبب التديػػر والترػػور المسػػتمريف فػػي وػػالـ تتنػػامى فيػػه األفكػػار  واهجتماويػػة، كمػػا أف مهمتهػػا

ونصػرًا فػاوً  بوصفة يمقؿ  ويؤدي التعميـ دورًا كبيرًا في نجاح كافة خرر التنمية لمعارؼ بسروة م همة،فيه ا وتتسع
 .أجػػػػػػؿ التوسػػػػػػع فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ ورفػػػػػػع كفايتػػػػػػه  لت الجهػػػػػػود ومػػػػػػا تػػػػػػ اؿ تبػػػػػػ ؿ مػػػػػػف، وهكػػػػػػ ا ُبػػػػػػلتحييػػػػػػؽ هػػػػػػ ا التيػػػػػػدـ

مفة، ونظرًا لسػعة حجػـ هػ ا التعمػيـ وأهميتػه بالنسبة لمراحؿ التعميـ المخت وتحتؿ مرحمة التعميـ األساسي مكاف الصدارة
اهسػتدناء ونػه  الحػد األدنػى الػ ي ه يمكػفو وامػة أساسػية ينبدػي أف يحصػؿ وميهػا كػؿ أبنػاء الشػعب  بوصػفه مرحمػة

الرفولػػة، فهػػي األسػػاس لنمػػو الشخصػػية  ألنػػه يجسػػد المبػػموف المنريػػي لمبػػدأ تكػػافؤ الفػػر  التعميميػػة فػػي مرحمػػة
وػػداد جيػػؿ مػػتعمـ مػػدرؾ لمسػػصػػالو ونػػافع تها وترويرهػػا لتنشػػ ة مػػوارفا نسػػانية وتشػػكيؿ سػػما وليته فػػي مواجهػػة ؤ ، وا 

الحػد  إبافة إلى أف مرحمة التعميـ األساسي تعد مرحمة إل امية يحصؿ المتعمـ مػف خ لهػا ومػى .التحديات المستيبمية
 .(ٜٜٔ، ٕٕٓٓ) بمه وآخروف،األدنى مف المعارؼ والمهارات

المدرسػػػة هػػػي المؤسسػػػػة التربويػػػة التػػػي يعتمػػػدها المجتمػػػػع لترػػػوير الناشػػػ ة وترػػػوير مواصػػػػفاتهـ وانر قػػػًا مػػػف أف   
الشخصػػية واهجتماويػػة والوظيفيػػة الفعالػػة سػػعيًا وراء تيػػدـ حيػػاتهـ المحميػػة وهػػويتهـ الحبػػارية والعالميػػة . فػػي الوقػػت 

بشػرية مػف إداريػيف ومعممػيف ومتعممػيف ووػامميف ال ي تكوف فيه المدرسة أداًة لتروير الفرد والمجتمع فإنهػا بتركيبتهػا ال
ومنػػػػػاها ومػػػػػواد دراسػػػػػية وبي ػػػػػات شػػػػػكمية، وأحكػػػػػاـ وقػػػػػوانيف ا دارة والتنظػػػػػيـ ، تمقّػػػػػؿ بحػػػػػدِّ  اتهػػػػػا مجتمعػػػػػًا مصػػػػػدرًا 

 .(ٚ، ٜٜٛٔوالتي إْف َصُمحت صُمو المجتمع )حمداف، ووينةً صالحةً  مف المجتمع الواسع 
مـ التعميمي، كونه المسؤوؿ األوؿ وف بناء وترسيخ الياوػدة التعميـ األساسي في  ونظرًا لمموقع الهاـ ال ي يشدمه   السُّ

التعميمية الصمبة أليِّ تعميـٍ  هحٍؽ والدور ال ي يمعبه في تشكيؿ مواقؼ واتجاهػات الت ميػ  نحػو المدرسػة، با بػافة 
بعػػد ؿ بتوبػػيوٍ  لمفهػػـو التعمػػيـ األساسػػي إلػى تػػرّقر ومػػؿ مػػدير المدرسػػة بالمرحمػة التػػي يػػديرها فسػػوؼ نبػػدأ هػػ ا الفصػ

قػػـ سػػننتيؿ  ا التعمػػيـ وأهدافػػههػػ ومبػػادئ خصػػا    مػػىوسػػنتعر ؼ و نبػػ ةٍ  قصػػيرة وػػف التعمػػيـ األساسػػي فػػي سػػورية 
لمحديث وف شرور التكميؼ بإدارة المدرسة في مرحمة التعميـ األساسي وواجبػات المػدير ومهماتػه ا داريػة ونخػتـ هػ ا 

سػػي فػػي الجمهوريػػة ف إوػػداد وتػػدريب مػػدير المدرسػػة فػػي الحميػػة األولػػى مػػف مرحمػػة التعمػػيـ األساالفصػػؿ بالحػػديث وػػ
 .  العربية السورية
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 الّتعليم األساسّي في الجمهورية العربية الّسورية : نشأة وتطور  -1
إل امػي  ( ومػى أف   التعمػيـ األولػئٕفػي مادتػه ) ٖٜٓٔن  الدستور السػوري الصػادر قبػؿ اهسػتي ؿ، سػنة       

قػر الحصػوؿ ومػى اهسػتي ؿ صػدر قػانوف وهػو مجػاني فػي المػدارس الرسػمية   لجميع السورييف مف بنػيف وبنػات، . وا 
وابعًا ب لؾ أسسًا جديدة لنظاـ التعمػيـ، فػرقر فػي مادتػه الرابعػة وشػرة  ٜٗٗٔ-ٕٔ-ٕٔ/ بتاريخ ٕٔٔالمعارؼ رقـ /

مػف بنػيف وبنػات، ويربػؽ هػ ا ا لػ اـ فعػً  فػي األمػاكف التػي تعمنهػا  التعميـ األولي إل امي مبد يًا لجميػع السػورييف أف 
فػػي  لػػؾ الوقػػت، كػػاف ييصػػد بػػه وممػػًا أف التعمػيـ األولػػي فر لػػديها الوسػػا ؿ البػػرورية لػػ لؾ  و ارة المعػارؼ ونػػدما تتػػوا

 .ة، التي كانت مدتها خمس سنواتالسنوات األربع األولى مف المرحمة اهبتدا ي
، تكػرر هػ ا التمييػ ، ونػ  فػي مادتػه القانيػة ٜٜٗٔلداخمي لممدارس اهبتدا ية واألولية الصادر واـ وفي النظاـ ا   

ل امػػي معػػًا  أف   التعمػػيـ فػػي المػػدارس اهبتدا يػػة مجػػاني، أمػػا فػػي المػػدارس ا . وقػػد اسػػتمر هػػ ا ألوليػػة فهػػو مجػػاني وا 
ي مادتػه القامنػة والعشػريف أف   التربيػة والتعمػيـ ، فػرقر فػٜٓ٘ٔالتميي  قا مًا حتى صدور دستور جديد في أيموؿ واـ 

حػػؽ لكػػؿ مػػوارف، والتعمػػيـ اهبتػػدا ي إل امػػي ومجػػاني فػػي مػػدارس الدولػػة وموحػػد البػػراما   وأنػػه ومػػى الدولػػة أف تجعػػؿ 
( ٜ٘ٔأولوية في الموا نة لنشر التعميـ اهبتدا ي الريفي وتعميمه، تحيييًا لممساواة بيف السورييف كمػا نػ  فػي مادتػه )

ر، منػػ  تنفيػػ  أحكػػاـ هػػ ا قػػومػػى وجػػوب تعمػػيـ التعمػػيـ اهبتػػدا ي فػػي أنحػػاء الدولػػة كافػػة خػػ ؿ وشػػر سػػنوات ومػػى األك
 .(ٖٚٔ، ٕٙٓٓالدستور)ومي،

احتمت التربية في الجمهورية العربية السورية مكانةً متمي ة من  قياـ حػ ب البعػث العربػي اهشػتراكي بقػورة القػامف مػف و 
( وتسامى ه ا اههتماـ وتعاظـ في ظؿ الحركة التصػحيحية المجيػدة التػي قادهػا الػر يس الخالػد ٖٜٙٔآ ار في واـ )

حػػافظ األسػػد وقػػد تجمػػى هػػ ا اههتمػػاـ بعيػػد المػػؤتمرات والنػػدوات التربويػػة التػػي هػػدفت إلػػى مراجعػػة الخرػػر التربويػػة 
فػػي إرػػار الخرػػر  سػػبؿ ترويرهػػا و لػػؾوومميػػات تنفيػػ ها وتحديػػد المعوقػػات التػػي تعوقهػػا وػػف تحييػػؽ أهػػدافها واقتػػراح 

بمدينػة . ولعػؿ  أبػر  هػ ل المػؤتمرات كػاف المػؤتمر القػاني لترػوير التعمػيـ مػا قبػؿ الجػامعي الػ ي ويػد التنموية الشػاممة
( والػػػ ي كػػػاف مػػػف أبػػػر  التعلييييم ميييا حجيييف الجيييياة فيييي مجتمييية الت يييدم وا شيييترا ية)( تحػػػت شػػػعار ٜٙٛٔدمشػػػؽ وػػػاـ )

  توصياته
ولػى واألساسػية مػف مراحػؿ مرحمة التعميـ األساسي  ي السػنوات التسػع بحيػث تشػكؿ المرحمػة األاألخ  بنظاـ  - أ

 .التعميـ
اختيػػار محتػػوت التعمػػيـ األساسػػي فػػي بػػوء مترمبػػات البنػػاء التربػػوي المتكامػػؿ لبنػػاء المػػوارف اليػػادر ومػػى   - ب

 .(ٗ٘، ٜٚٛٔو ارة التربية،بي في الحياة )تحييؽ إنتاج إيجا
    المتبمف ما يمي ٕٕٓٓ/ٗ/ٚ/ تاريخ ٕٖل الجهود بصدور اليانوف رقـ /ه  تـ تتوياوقد 
ل اميةٌ مرحمتا التعميـ اهبتدا ي وا ودادي مرحمةً واحدةً تسمى مرحمة التعميتعد  -ٔ-مادة   .ـ األساسي وهي مجانيٌة وا 
 .رحمة التعميـ األساسي تسع سنواتمدة الدراسة في م -ٕ-مادة 
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 .اجحوف فيه شهادة التعميـ األساسيفي مرحمة التعميـ األساسي بامتحاف واـ يمنو النتنتهي الدراسة  -ٖ-مادة 
 ( ـ.ٖٕٓٓ/ٕٕٓٓيعد ه ا اليانوف ناف ًا بدءًا مف مرمع العاـ الدراسي ) -ٗ-مادة 
 .وفتمدى جميع األحكاـ المخالفة له ا اليان -٘-مادة 

ميع مدارس اليرر العربي جفي  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔاقع بدءًا مف وقد بدأت و ارة التربية بتربيؽ ه ا المرسـو ومى أرض الو 
ويرت الباحث أف ه ا اليانوف شكؿ قف ة نووية في تروير التعميـ األساسي في  .(ٔ، ٕٕٓٓالسوري )و ارة التربية،

سورية وساود ومى توسيع قاودة محو األمية نظرًا لما لمتعميـ األساسي مف أهمية في إوداد العنصر البشري وتربية 
 لموارف الصالو، وتيديـ المعارؼ األساسية مف قراءة وكتابة وحساب ألفراد المجتمع.ا

ـّ تيسيـ مرحمة التعميـ األساسي إلى حميتيف  الحمية و  مف الصؼ األوؿ وحتى الصؼ الرابع الحمية األولى تبدأ وقد ت
رسية لفصؿ الحمية األولى وف ، ونظرًا لعدـ توافر أبنيٍة مدالقانية تبدأ مف الصؼ الخامس وحتى الصؼ التاسع

الحمية القانية فيد بييت معظـ المدارس في الجمهورية العربية السورية وخاصة في األرياؼ والمدف الصديرة تبـ 
، الصفوؼ مف الصؼ األوؿ وحتى الصؼ السادس األساسي، ومف الصؼ السابع إلى الصؼ التاسع األساسي

س تبـ الصفوؼ مف الصؼ األوؿ وحتى الصؼ الرابع األساسي أو فظروؼ البناء المدرسي ه تسمو بوجود مدار 
 . (ٜٕ، ٕٓٔٓ)رس ف،مدارس تبـ الصفوؼ مف الصؼ األوؿ وحتى الصؼ التاسع األساسي

ولـ ييتصر ترّور التعميـ األساسي في سورية ومى  لؾ، فيد اهتمت و ارة التربية بتروير ا دارة المدرسية وترهيؿ 
مدير المدرسة بشكٍؿ جيد يمعب دورًا أساسيًا في نجاح وتروير التعميـ األساسي نظرًا  ألف ترهيؿ مدير المدرسة

ألهمية الدور ال ي يمعبه مدير المدرسة وانعكاسات ه ا الدور ومى مجمؿ النشارات المدرسية، ل لؾ ومدت و ارة 
ور مدير المدرسة وتروير ا دارة التربية في سورية من  تربيؽ نظاـ مرحمة التعميـ األساسي إلى اههتماـ بتفعيؿ د

الشابة المؤهمة مف خ ؿ تربيؽ  عناصرمديري المدارس واهستفادة مف ال تعديؿ أسس اختياررسية مف خ ؿ المد
ـ المتبمف الشرور الواجب توافرها في ٕ٘ٓٓ/ٔ/ٜٔتاريخ  ٕ/ٖٔ/ٖٖٔٔالتربية ليرار الييادة اليررية رقـ  و ارة

 مدير المدرسة وهي  
 امعية مع أفبمية لحممة دبمـو الترهيؿ التربوي ودورة في المعموماتية. إجا ة ج -ٔ
 خدمة فعمية ه تيؿ وف خمس سنوات. -ٕ
تكميؼ مدير المدرسة لمدة أربع سنوات فير قابمة لمتجديد مرة واحدة فير وند البرورة ويمكف إوادة تكميفه  -ٖ

 ر بتخصصه وبميداف التعميـ.بعد سنتيف مف انفكاكه ومد ت  لؾ هو المحافظة ومى ارتبار المدي
 إجادة إحدت المدات األجنبية الحية. -ٗ

كما أولت و ارة التربية في الجمهورية العربية السورية أهمية خاصة لبراما تدريب المعمميف أقناء الخدمة من  العاـ 
في مجاؿ  ها بترهيؿ الكوادر التربوية حيث بدأت بتربيؽ إجراءات مهمةاتـ، كما باوفت الو ارة اهتمامٕٜٚٔ

تروير الترهيؿ التربوي، فربيت مشروع إوداد معمـ الصؼ ال ي يحمؿ إجا ة في التربية، حيث أصبو اختصا  
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ـ ٕٔٓٓ/ٕٓٓٓفي العاـ الدراسي  عمـ الصؼ أحد أقساـ كمية التربية، وقد استيبمت كمية التربية بجامعة دمشؽم
/ رالب ورالبة لصالو و ارة التربية، ومف جهة ٖٓٓ٘الدفعة األولى مف الرمبة في سياؽ خرة تيـو ومى إيفاد /

أخرت تعمؿ و ارة التربية ومى إوادة ترهيؿ المعمميف والمدرسيف المساوديف مف خريجي دور المعمميف ومعاهد إوداد 
ـ ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓالمدرسيف اليا ميف ومى رأس وممهـ لموصوؿ بهـ إلى مستوت الخريا الجامعي حيث بدأت واـ 

ـّ المشروع بترهيؿ /ابمشروع تعميؽ  معمـ الصؼ في  ا/ معمـ وف رريؽ برنامٓٓ٘ٛلترهيؿ التربوي لممعمميف، فت
 . ٗٔ/ٗ/ٖٗ٘/ٕٕٙٓنظاـ التعميـ المفتوح بالتعاوف مع و ارة التعميـ العالي و لؾ بموجب اليرار الو اري رقـ 

 ؿ التعميـ الشبكي بالتعاوف مع مدرس مف خ ٓٓٙٔكما بدأت و ارة التربية بتربيؽ مشروع الترهيؿ التربوي لنحو 
لعاـ الدراسي ا/ مميوف ليرة سورية في ٘ٚٔالجامعة اهفترابية السورية. وقد رصدت و ارة التربية اوتمادًا قدرل /

تاريخ  ٖٜٗ/ٖٕ٘ٓأصدرت و ارة التربية اليرار رقـ . كما ـ لتدري ترهيؿ المعمميف والمدرسيفٕٗٓٓ/ٖٕٓٓ
نة التوجيهية العميا لتروير وترليؼ المناها الدراسية و لؾ بهدؼ وبع مناها المتبمف تشكيؿ المج ٕٓٔٓ/ٗ/ٔ

 (. ٚ٘، ٕٔٔٓتخرير الدولة،مف حولنا )هي ة  ةالمتساروالتديرات دراسية جديدة تواكب الترور المستمر و 
مت إلى حّد بعيد في ويرت الباحث أّف ا جراءات السابية التي قامت بها و ارة التربية واليرارات الصادرة ونها قد أسه

تروير التعميـ األساسي مف خ ؿ ترهيؿ الكوادر ا دارية والتعميمية وتروير المناها والكتب المدرسية والتوسع في 
األبنية المدرسية واليياـ بتنظيـ دورات تدريبية سنويًا لكؿ مف المعمميف والمديريف مف أجؿ رفع سوية التعميـ األساسي 

        جعؿ سورية مف الدوؿ الرا دة ومى مستوت الورف العربي في مجاؿ التعميـ والمناها الدراسية.  والنهوض به، وه ا ما 
 : في سورية الّتعليم األساسيّ خصائص  -2

  التعميـ األساسي في سورية باآلتيتتمّقؿ أبر  الخصا   التي يتسـ بها         
، بهػػدؼ تنميػػة وبػػيف األنشػػرة التربيييػػة والعمميػػةنظريػػة يجمػػع بػػيف الدراسػػات األكاديميػػة والتعليييم مت امييف  2-1

كساب الناش ة اتجاهات إيجابية.  مهارات وقدرات إنتاجية ،وا 
 .مختمؼ جوانب الشخصية في المتعمـ يعمؿ ومى تنميةتعليم شامف متوازا  2-2
واهجتماويػػة  الجدرافيػػة، وتنػػوع البي ػػات اخػػت ؼ حاجػػات األرفػػاؿ والمػػراهييفيتكيػػؼ حسػػب تعليييم متنييو   2-3

 .والقيافية
يفيػد فػي الترػوير التينػي المتسػارع  فػي بي ػة العمػؿ وا نتػاج ،فينػتا لممتعممػيف م يػدًا تعليم متعدد الت نييات  2-4

 .تحدقة وفهـ مباد ها وآليات سيرهامف فر  التدريب ومى استخداـ بعض التينيات المس
يهيػػل لمواصػػمة التعمػػيـ سػػواء فػػي إرػػار نظػػامي أو ه ، و يمهػػد لمراحػػؿ تعميميػػة أخػػرتأي أنػػه  مفتييو  تعليييم 2-5

يف المهنػػػي والحيػػػاة النشػػػيرة. ، ولػػػه قنػػػوات وديػػػدة تصػػػمه بػػػالتكو سػػػب الميػػػوؿ واهسػػػتعدادات واليػػػدراتنظػػػامي ح
 .(ٕٔ، ٕٙٓٓ)مرتبى ،أبو النور،
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يػػػ ًا بإوػػػداد الت ميػػػ  خصػػػا   التعمػػػيـ األساسػػػي أّنػػػه يمقّػػػؿ فكػػػرًا تربويػػػًا متممػػػف أبػػػر  أف   نيػػػوؿنسػػػتريع أف وبالتػػػالي 
، ويػربر بػيف دة لميابمة الفروؽ الفردية بينهـالمنتجة، ويشبع حاجاتهـ األساسية، ويتيو فرصًا متعدو  لصالحةلمموارنة ا

الجوانب النظرية والتربييية حيث يجمع التعميـ األساسي بيف القيافة النظريػة والممارسػات التربيييػة فػي تكامػؿ يسػاود 
مكانػاتهـ ل سػتمرار فػي التعمػيـ األساسػي ومػى اهلتحػاؽ ب الت مي  ال يف ه العمػؿ أو الخػدمات  سػوؽتؤهمهـ قدراتهـ وا 

أو اجتماويػػة أو قانونيػػة فػػي التػػي تتػػوافر فػػي البي ػػة المحميػػة التػػي تبعػػدهـ وػػف أف يكونػػوا أسػػبابًا لمشػػك ٍت اقتصػػادية 
 .   مف أهـ ركا   التعميـ األساسي فهماه ا با بافة إلى مي تي المجانية وا ل امية  مجتمعهـ .

   :مبادئ التعلم األساسي في سورية -3
 تشير أدبيات البحث إلى أّف التعميـ األساسي ينرمؽ مف المبادئ التالية 

تعميـ موحد لمجميع ومى أساس أنهـ أوباء في مجتمع واحػد تجمعهػـ أهػداؼ ورموحػات مشػتركة تترمػب  ٔ-ٖ
 بما يبمف تماسؾ المجتمع وفؽ هويته القيافية والعربية وا س مية.  قدرًا مشتركًا مف التعميـ والقيافة

تعمػػيـ مدتػػه تسػػع سػػنوات يتػػواءـ مػػع التوجيهػػات التربويػػة الحديقػػة ومترمبػػات الحيػػاة المعاصػػرة واحتياجػػات  ٕ-ٖ
لمهػػارات التنميػػة، سػػاويًا نحػػو توسػػيع قاوػػدة التعمػػيـ األساسػػي وسػػد منػػابع األميػػة، وت ويػػد المتعممػػيف بالمعػػارؼ وا

ـ   واهتجاهػػات واليػػيـ اهساسػػية البػػرورية، ومراوػػاة لخصا صػػهـ ومرالػػب نمػػوهـ فػػي كػػؿ مرحمػػة ومريػػة، كمػػا تػػ
تيسيـ التعميـ األساسي لمرحمتيف  األولى مف الصؼ األوؿ حتى الرابع والقانية مف الصؼ الخامس حتػى الصػؼ 

 التاسع.
 مـ في إرار متوا ف ومتكامؿ.الشمولية مف حيث تنمية كافة جوانب شخصية المتع ٖ-ٖ
 الربر بيف النظرية والتربيؽ، والفكر والعمؿ ،والتعميـ والحياة وفؽ مبدأ تكامؿ الخبرة. ٗ-ٖ
إكسػػاب المػػتعمـ مهػػارات الػػتعمـ الػػ اتي فػػي إرػػار مفهػػـو التربيػػة المسػػتمرة وقػػرس اليػػيـ ال  مػػة ل تيػػاف فػػي  ٘-ٖ

 التعمـ والعمؿ.
ه حيػػث ُيِعػػدم المػػتعمـ لمواصػػمة التعمػػيـ فػػي المراحػػؿ ال حيػػة أو ُيهيُ ػػه مػػف أجػػؿ المرونػػة فػػي توجيػػه مخصصػػات ٙ-ٖ

مكاناته وكفاياته.  اهلتحاؽ بسوؽ العمؿ وفؽ استعداداته وا 
 (.   ٕٛ، ٕٔٔٓو اف،ل سهاـ في التنمية اهجتماوية )إوداد المتعمـ  ٚ-ٖ

ي هػػو المبنػػة األولػػى فػػي تكػػويف شخصػػية الفػػرد نفسػػيًا وبالتػػالي فالمبػػادئ السػػابية تؤكػػد ومػػى فكػػرة أف  التعمػػيـ األساسػػ
ومعرفيػػػًا كمػػػا أنػػػه يشػػػكؿ الحػػػد األدنػػػى مػػػف التعمػػػيـ الػػػ ي ه يمكػػػف اهسػػػتدناء ونػػػه والػػػ ي ينبدػػػي أف يتػػػوفر لكػػػؿ أفػػػراد 

 الشعب.
 : في الجمهورية العربية السورية الّتعليم األساسيّ حهداف  -4
 ى تحييؽ العديد مف األهداؼ لعؿ  أبر ها اآلتي  تهدؼ مرحمة التعميـ األساسي في سورية إل      
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تربيػػة الت ميػػ  ومػػى اهوتػػ ا  باألمػػة العربيػػة وتراقهػػا وقيمهػػا الروحيػػة ولدتهػػا اليوميػػة وا يمػػاف بػػالقورة فكػػرًا  ٔ-ٗ
 .رية هدفًا لتحييؽ المجتمع الموحدوممارسةً بالوحدة والح

 ر الوهء واهنتماء الورني واليومي وا نساني.إوداد الت مي  لمموارنة الصالحة وتدويـ مشاو ٕ-ٗ
ي ء ا ٖ-ٗ  .لتربية البدنية المكانة الم  مةتهي ة فر  النمو الجسدي والعناية بالتربية الصحية وا 
المحافظػػة ومػػى البي ػػة المدرسػػية واهجتماويػػة والربيعيػػة التػػي يعػػيت فيهػػا التمميػػ  وتعويػػدل العػػادات الصػػحية  ٗ-ٗ

 تديرات الجسدية والنفسية والعارفية في مرحمة المراهية.الجيدة لمواجهة ال
تنميػػة انفعػػاهت الناشػػ يف وتوجيههػػا بمػػا يمكػػنهـ مػػف التصػػرؼ السػػميـ فػػي مختمػػؼ المواقػػؼ بػػات اف وحكمػػة،  ٘-ٗ

 وت ليؿ العوا ؽ اهنفعالية التي تحوؿ دوف بناء شخصية متوا نة.
 .، بما ي  ـ أهداؼ المجتمع وقيمهتمؼ مجاهت الحياةتنمية الحس الجمالي واألخ قي السميميف في مخ ٙ-ٗ
ت ويػػد الرمبػػة بالمعػػارؼ والمهػػارات األساسػػية ال  مػػة لمحيػػاة وروح العصػػر مقػػؿ التواصػػؿ بػػالمدتيف اليوميػػة  ٚ-ٗ

واألجنبيػػة، والموارنػػة، والريابػػيات والعمػػـو المعموماتيػػة والخبػػرات الم  مػػة، والعمػػؿ ومػػى تنميػػة قػػدراتهـ وتمكيػػنهـ 
 .تواصؿ ا نساني برشكاله المختمفةمف ال

نتاج والػػػربر تنميػػػة قػػػدرات الت ميػػػ  ومػػػى التفكيػػػر الموبػػػووي وتعويػػػدهـ ومػػػى المحاكمػػػة واهسػػػتيراء واهسػػػت ٛ-ٗ
 .والتيويـ وروح النيد

تنمية اهتجاهات ا يجابية لدت الت مي  في العمؿ الجماوي والتعػاوف لتحييػؽ أهػداؼ مشػتركة وقػرس روح  ٜ-ٗ
 .والبعد وف السمبية وودـ المباهةمبادرة وا يجابية وتعمـ السموؾ ال
 .ـ أوقات الفراغ استخدامًا مفيداً تعويد الت مي  احتراـ الوقت واستخدا ٓٔ-ٗ
ومبػػادئ التوجيػػه  مسػػاودة الت ميػػ  ومػػى اختيػػار المهػػف المناسػػبة لهػػـ فػػي بػػوء حاجػػات التنميػػة الورنيػػة ٔٔ-ٗ

 .التربوي والمهني
 .ب الت مي  مهارات التعمـ ال اتيساإك ٕٔ-ٗ
 .لروح العصر وصر العمـ والتيانة كساب الت مي  مهارات استخداـ الحاسوب مواكبة ً  ٖٔ-ٗإ
ومػػػى اتخػػػا   تع يػػػ  مفػػػاهيـ التربيػػػة السػػػكانية والمعموماتيػػػة والصػػػحية والمهنيػػػة لػػػدت الت ميػػػ  ومسػػػاودتهـ ٗٔ-ٗ

 .(ٖ، ٕٗٓٓقرارات مسؤولة تجاهها )و ارة التربية،
وقػػد هحػػظ الباحػػث ومػػى أهػػداؼ التعمػػيـ األساسػػي أنهػػا شػػاممة لجميػػع جوانػػب شخصػػية الفػػرد الفكريػػة منهػػا والجسػػدية 
واهجتماويػػػة واألخ قيػػػة التػػػي يعمػػػؿ التعمػػػيـ األساسػػػي ومػػػى تنميتهػػػا فػػػي التمميػػػ  وقػػػرس اليػػػيـ واهتجاهػػػات ا يجابيػػػة 

ومػػى ا وػػداد لمموارنػػة الصػػالحة واههتمػػاـ بالوقػػت وتع يػػ  التعػػاوف والتنػػافس الشػػريؼ با بػػافة إلػػى إكسػػاب والعمػػؿ 
 .  لحاسوب والمهارات المدوية وقيرهاالت مي  المهارات الحديقة واألساسية ومواكبة روح العصر كمهارة استخداـ ا
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 في سورية: يشروط الت ليف باإلدارة في مدارس مرجلة التعليم األساس -5

يشترر لتكميػؼ المعممػيف إدارة المػدارس التػي تبػـ الصػفوؼ مػف األوؿ حتػى السػادس تػوافر الشػرور اآلتيػة مػع      
    الع قةمراواة شرور التكميؼ الواردة في صيدة 

 .وأف يتيف أوماؿ الحاسبأف يحمؿ ا جا ة الجامعية ويفبؿ حامؿ دبمـو الترهيؿ التربوي  ٔ-٘
 .ته في التعميـ وف خمس سنواتاخدمأف ه تيؿ  ٕ-٘
 .اؿ توافر األداء ا داري المتمي يعيف لمدة خمس سنوات تجدد لمرة واحدة وند البرورة وفي ح ٖ-٘
 .في السنتيف السابيتيف لمتكميؼ %٘ٚأف ه تيؿ و ماته التوجيهية وف  ٗ-٘
 .الدورة رميعية في حاؿ ودـ إتباوهأف يتعهد باتباع دورة مساود مشرؼ وحدة  ٘-٘
 .تربوية وشخصية قيادية وسمعة حسنةأف يتمتع بكفاية إدارية و  ٙ-٘
 .يجيد إحدت المدات األجنبية الحيةأف  ٚ-٘
 .وف قد اتبع دورات ترهيمية تربويةأف يك ٛ-٘
 .% أو ترخير ترفيع أو حجب ترفيع٘ أف ه يكوف معاقبًا بعيوبة حسـ ٜ-٘
   .المدرسة وند ودـ توافر المجا يف بتدا ي بإدارةيمكف تكميؼ حامؿ أهمية التعميـ اه ٓٔ-٘
وفػػػؽ مػػػا تيتبػػػي التكميػػػؼ بػػػا دارة منػػػور بالمصػػػمحة ويمكػػػف إنهػػػاء هػػػ ا التكميػػػؼ مػػػف المرجػػػع المخػػػت   ٔٔ-٘

 .(ٗٔ، ٕٗٓٓو ارة التربية ،)المصمحة 
ريجػي كميػة التربيػة مػدير المدرسػة فػي الحميػة األولػى مػف خ بػرورة أف يكػوفيػرت ويؤيد الباحث هػ ل الشػرور إه أنػه 

ويحمػؿ شػػهادة ا جػػا ة فػػي تخصػػ  معمػـ صػػؼ حصػػرًا نظػػرًا لكػػوف أهػػؿ مكػة أدرت بشػػعابها كمػػا ييػػاؿ فالمػػدير الػػ ي 
المػػدير الػػ ي يحمػػؿ شػػهادًة أخػػرت كمػػا يػػرت  ى بعبػػهامتمػػؾ مهػػارات وديػػدة قػػد يفتيػػر إلػػيحمػػؿ شػػهادة معمػػـ الصػػؼ ي

إه بعد أف يكوف قد تدرج في مناصب إدارية أخػرت بحيػث صب الباحث برورة أه يصؿ مدير المدرسة إلى ه ا المن
يكوف قد امتمؾ الخبرة الكافية والتي تؤهمه لشدؿ منصب المدير كمػا أنػه مػف البػروري أف يػتـ اختيػار مػدير المدرسػة 
ؿ بالتوافؽ مػع الكػادر ا داري والتعميمػي فػي المدرسػة مػف جهػة والمجتمػع المحمػي مػف جهػٍة أخػرت كمػا يجػب أه يشػد

 .  سنوات مهما كانت الظروؼ واألسبابمدير المدرسة ه ا المنصب لمدة ت يد وف وشر 
 واجبات مدير المدرسة في سورية:  -6

    ي األمور اآلتيةالمدير مسؤوؿ وف إدارة المدرسة ونظامها وانببارها وه سيما ف     
 .يف واألنظمة والتعميمات الو اريةتنفي  اليوان ٔ-ٙ
رشػػادهـ إلػػى الرػػرؽ  سػػير التػػدريس فػػي ٕ-ٙ المدرسػػة ومسػػاودة أوبػػاء الهي ػػة التعميميػػة ومػػى أداء واجبػػاتهـ وا 

ر وهػػـ ومػػى التعميمػػا الو اريػػة المتعميػػة بمختمػػؼ األمػػور العا ػػدة لممدرسػػة وأخػػ  تػػوقيعهـ  تالتربويػػة الصػػحيحة وا 
 .الت مي  الميصريف وت في قصورهـوميها والتعاوف معهـ ومى العناية ب
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 .نظاـ الداخمي لمنظمة ر  ع البعثمهمة مشرؼ الوحدة كما هو وارد في الاليياـ ب ٖ-ٙ
مميف والتوقيع وميها صباح كػؿ مراقبة دفاتر تحبير الدروس العا دة لممدرسيف والمدرسيف المساوديف والمع ٗ-ٙ
 .يـو
ادس تػػى السػػتو يػع المناوبػػة ومػػى أوبػػاء الهي ػة التعميميػػة فػػي المػػدارس التػػي تبػـ الصػػفوؼ مػػف األوؿ وح ٘-ٙ

 .ومعممي مدارس الصفوؼ المجمعة
ه فػػي مختمػػؼ مراقبػػة سػػموؾ الت ميػػ  والوقػػوؼ ومػػى مػػدت تيػػدمهـ فػػي الػػدروس والمسػػتوت الػػ ي وصػػموا إليػػ ٙ-ٙ

 .فترات السنة الدراسية
 .لمدونة في براقاتهـ الصحيةمراقبة صحة الت مي  وفؽ المعمومات ا ٚ-ٙ
 .  سة وبمف التوجهات العامة لمو ارةيف في حدود أهداؼ المدر السماح ب يارة المدرسة لدير الرسمي ٛ-ٙ
يو ع المدير الصفوؼ ومواد التدريس ومى أوباء الهي ة التعميميػة آخػ ًا بعػيف اهوتبػار المصػمحة التربويػة  ٜ-ٙ

إلػػػى مديريػػػة التربيػػػة ومػػػدت اسػػػتعداد كػػػؿ مػػػنهـ ويبمػػػي هػػػ ا التو يػػػع فػػػي نهايػػػة الشػػػهر األوؿ مػػػف افتتػػػاح المدرسػػػة 
   .ر ع وميهل 
ووميػػه أف يخبػػر مديريػػة التربيػػة وػػف كػػؿ تدييػػر  ،ـ جػػداوؿ أوقػػات التػػدريس األسػػبوويةيػػنظـ بالتعػػاوف معهػػ ٓٔ-ٙ

 .مع بياف األسباب الباوقة ومى  لؾيررأ ومى تو يع الصفوؼ بينهـ 
خػػ  التػػدابير إ ا قػػاب أحػػد أوبػػاء الهي ػػة التعميميػػة وجػػب ومػػى المػػدير إوػػ ـ مديريػػة التربيػػة بػػاألمر ويت ٔٔ-ٙ

 .الشعبة حرصًا ومى مصمحة الت مي المباشرة لشدؿ 
 .ات المرموبػة فػي مواويػدها الميػررةومػى مػدير المدرسػة أف يرسػؿ إلػى مديريػة التربيػة البيانػات وا حصػاء ٕٔ-ٙ

 (.ٙٔ، ٕٗٓٓ)و ارة التربية،
التعمػيـ األساسػي هػي موبػووة مػف إف ه ل الواجبات الممياة ومى واتؽ مدير المدرسة في الحميػة األولػى مػف مرحمػة 

قبؿ و ارة التربية لتسيير شؤوف المدرسة خ ؿ العاـ الدراسي وسوؼ يكوف قادرًا ومى  لؾ إ ا مػا التػـ  بهػا لكػّف اليا ػد 
الناجو ه ييؼ وند ه ا الحد بػؿ يتعػدال إلػى ترػوير العمميػة التربويػة فػي مدرسػته ويفعػؿ كػؿ مػا بوسػعه لمنهػوض بهػا 

  .يث يكوف متمي ًا وف اآلخريفبؿ بحنحو األف
 : في سورية مرجلة التعليم األساسي مدير المدرسة في تدريبإعداد و   -7

إف أكقر التحديات التػي تواجػه و ارة التربيػة فػي سػورية هػو النهػوض بكوادرهػا التعميميػة وا داريػة بإوػادة تػرهيمهـ      
ة سياسػػة لرفػػع مسػػتوت المػػديريف تتمقػػؿ بتػػدريب المػػديريف وتػػدريبهـ، وفيمػػا يخػػ  ا دارة المدرسػػية فيػػد اوتمػػدت الػػو ار 

وادة ترهيمهـ، وك لؾ إوداد وتدريب المعمميف الراقبيف في العمؿ ا داري ما استراوت الػو ارة  اليا ميف ومى وممهـ وا 
 .(ٕٔٔ،  ٕٙٓٓ،ومي)ؿ خرر مديرية ا وداد والتدريب إلى  لؾ سبيً  مف خ 
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أهػـ وناصػر نجػاح المدرسػة أو هػو  وهسيما الحميػة األولػى منهػا حمة التعميـ األساسيف مدير المدرسة في مر ألونظرًا 
م ػات المػديريف ومعػاونيهـ فػي  تسػتهدؼالعديػد مػف الػدورات التدريبيػة والتػي  دأبت و ارة التربية ومػى إقامػة فيد ،فشمها

حتياجات المػديريف ويسػهـ فػي رفػع كافة مديريات التربية في المحافظات بشكؿ يسعى إلى تمبية أكبر قدر ممكف مف ا
وفيمػا يمػي بعػض هػ ل الػدورات ومػى موبػووات متنووػة  تشػتمؿكفاءتهـ وأدا هػـ ا داري ومسػتوت مهػاراتهـ اليياديػة و 

وحتػى وػاـ  ٕٓٔٓالموبووة مف قبؿ و ارة التربية مػف وػاـ  السنويةالتدريبية الخرر ه ل الدورات التي جرت حسب 
ٕٓٔ٘.  
إلػػى ترهيػػؿ  هػػدفتبالتعػػاوف مػػع منظمػػة ر  ػػع البعػػث  ة لييادارة فييي التعليييم األساسيييدورة تدريبييية مر زييي -

داريػًا ورميعيػًا. وكانػت مػدة  حيػث تمػت  يومػًا(٘ٔالػدورة )المرشحيف ل دارة بمدارس التعميـ األساسػي تربويػًا وا 
وؿ ا دارة إقامػػػػة معسػػػػكر تػػػػدريبي لممرشػػػػحيف  دارة إحػػػػدت مػػػػدارس الحميػػػػة األولػػػػى وتميػػػػوا فيػػػػه تػػػػدريبات حػػػػ

وا شػػراؼ ومػػى الوحػػدة )المدرسػػة( وفػػي نهايػػة الػػدورة حصػػؿ المتػػدربوف والمرشػػحوف ومػػى شػػهادة دورة مشػػرؼ 
سي فػي الجمهوريػة العربيػة فرقة تخولهـ أف يصبحوا مديري مدارس في الحمية األولى مف مرحمة التعميـ األسا

 .السورية
داريي مدارس التعميـ األساسي بعنوا - مػدة الػدورة  ائف التعليمية والتجهيزات المخبريةالوسف  دورات لمدرسي وا 

ـ  تكػرار الػدورة لتشػمؿ  ٖٓكانت يومًا واحدًا أما ودد مديري المدارس في الدورة الواحدة ) مديرًا ومديرة(. وقد تػ
 .ف مديري المدارس لمتعميـ األساسيأكبر ودد ممكف م

حسياليب تطبييا المينه    التعمػيـ األساسػي بعنػواف دورات تدريبية لمديري ومعممي مدارس الحميػة األولػى مػف -
الصحة العامة في المجتمع مف خ ؿ تنفي  أنشرة صحية ومميػة فػي  وهدفها الحفاظ ومى الصجي المدرسي

. وتنميػػػة ووػػػي الت ميػػػ البي ػػػة المدرسػػػية والمجتمػػػع المحمػػػي تناولػػػت تنميػػػة السػػػموؾ الصػػػحي ا يجػػػابي لػػػدت 
يحاد الحموؿ المناسبة لهػا مػدتها )واألفراد لمواجهة الم الت مي  أيػاـ( وبمػي وػدد ٖشك ت الحياتية ومواجهتها وا 

ـ  تكػػرار هػػ ل الػػدورة قػػ ث مػػرات لتشػػكؿ بػػ لؾ) ٖٓالمػػدراء المشػػاركيف ) ديرًة مػػديرًا ومػػ ٜٓمػػديرًا ومػػديرًة( وقػػد تػػ
 .بكؿ محافظة(

 يػػادة خبػػرة المشػػاركيف بتحسػػيف وهػػدفها  دورة تدريبييية مجلييية لمييديرس مييدارس التعليييم األساسييي ومعيياونيهم -
 .أياـ( ٚساسي، وكانت مدة الدورة )نووية التعميـ األ

دورة تدريبيػػة لمػػديري مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي والقػػانوي فػػي مركػػ  الترهيػػؿ والتػػدريب المهنػػي التػػابع لمديريػػة  -
وت فػػػي األخرػػػاء  هػػػدفها  يػػػادة المعػػػارؼ بالعمػػػؿ ا داري المهيييام اإلداريييية لميييدير المدرسيييةالتربيػػػة بعنػػػواف  

أياـ( تناولت ودة موابيع هػي  توصػيؼ مهػاـ ومػؿ المػدير،  ٗ. مدتها )ا دارية التي تحدث في أية مدرسة
. مشػػكمة التسػػرب المدرسػػي وأهميػػة تفعيػػؿ دور لجػػاف لمتابعػػة لتعمػػيـ فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػيصػػعوبات ا
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، وكيفية التعامؿ مع السػج ت المدرسػية والنشػار المتسربيف. النظاـ الداخمي لمدارس التعميـ األساسي وموماً 
 .رشاد النفسي واهجتماوي بالمدرسة، دور ا ودورل في العممية التربويةصفي   ال 

 توجيد العمف اإلدارس لمديرس مدارس التعليم األساسيي دورة تدريبية لمديري مدارس التعميـ األساسي بعنػواف  -
يػػػا ميف ومػػػى رأس وممهػػػـ وبمػػػا يتناسػػػب مػػػع ترػػػورات العمميػػػة التعميميػػػة ميػػػة ا داريػػػة لممػػػديريف الوهػػػدفها التن

وتروير ر بها. تناولت ودة موابيع منها  تع يػ  إيجابيػات العمػؿ ا داري، إرػ ع المػديريف ومػى اليػوانيف 
بويػة ا داريػة التر الجديدة في النظاـ الداخمي لمديرية التربية ليتـ العمؿ مف خ لهػا، ار وهػـ ومػى األسػاليب 

 مػف خػ ؿ كعمؿ وقػا ي لمتخفيػؼ مػف األخرػاء أقنػاء ممارسػة العمػؿ ا داري ومحاولػة توحيػد هػ ل األسػاليب،
  .(٘ٔ-ٔ،  ٕٓٔٓرة التربية،)و ايرية التربية وا دارات المدرسيةالحيوؽ والواجبات والع قة بيف مد

والتػػػػدريب فػػػػي مديريػػػػة التعمػػػػيـ دورة تدريبيػػػػة لمػػػػديري مػػػػدارس التعمػػػػيـ األساسػػػػي وػػػػف رريػػػػؽ مديريػػػػة ا وػػػػداد  -
وهػػػدفت إلػػػى تع يػػػ  إجػػػراءات األمػػػف   ييييف نجعيييف المدرسييية  منييية تج يييا جمايييية الطفيييفاألساسػػػي بعنػػػواف  

والسػػ مة فػػي المػػدارس وقػػد جػػرت هػػ ل الػػدورة فػػي جميػػع المحافظػػات بحيػػث تحػػدد كػػؿ مديريػػة مػػف مػػديريات 
 .دورة ومدتها وودد المشاركيف فيهاالتربية موود ال

يري المػػػدارس والمدرسػػػيف والمقيفػػػات الصػػػحيات وػػػف رريػػػؽ مديريػػػة ا وػػػداد والتػػػدريب بالتعػػػاوف مػػػع دورة لمػػػد -
. وكانت الػدورة للتعريف بالبيئة وسالمتها والتر يز على البيئة الفيزيائية المدرسيةمديرية الصحة المدرسية 

اركًا بمػػػا يدرػػػي حاجػػػة مشػػػ /ٖٓتحػػػدد هحيػػػًا ويشػػػارؾ فيهػػػا /محميػػػة فػػػي جميػػػع المحافظػػػات لمػػػدة ق قػػػة أيػػػاـ 
 .المحافظة

ورشة ومؿ لمديري المػدارس والمقيفػات الصػحيات وػف رريػؽ مديريػة ا وػداد والتػدريب بالتعػاوف مػع مديريػة  -
الصػػحة المدرسػػػية لمتعريػػؼ بػػػاألمراض الم منػػة وكيفيػػػة التعامػػػؿ معهػػا. وهػػػي ورشػػة محميػػػة جػػرت فػػػي جميػػػع 

 . (ٚ-ٙ -ٗ، ٕٔٔٓ)و ارة التربية،/ مشاركًا ٖٓالمحافظات لمدة يوميف وشارؾ فيها /
ورشػة ومػؿ لمػديري المػػدارس فػي مرحمػة التعمػيـ األساسػػي وػف رريػؽ مديريػة ا وػػداد والتػدريب بالتعػاوف مػػع  -

. وقػد جػرت إ سياب المهيارات لتنمييم النيوادس المدرسييةمديرية التخرير والتعاوف الدولي وكاف الهدؼ منها 
-ٕٓخمؼ جػامع صػ ح الػديف/ لمػدة يػوميف بتػاريخ –/ ركف الديف الورشة في مرك  الباسؿ ألمناء المخابر 

 .(ٕٕٔٓو ارة التربية،)( مشاركًا ٕٕـ الساوة التاسعة صباحًا، بحبور )ٕٕٔٓ/٘/ٕٔ
لمػػديري المػػدارس الجػػدد وػػف رريػػؽ مديريػػة ا وػػداد والتػػدريب هػػدفها التعريػػؼ بمهػػاـ وواجبػػات تدريبيػػة دورة  -

اإلدارة وجييف المشيي الت ونييانوا العييامليا   بعنػػواف ري المػػدارس الجػػددو يػػادة خبػػرة مػػدي المػػدير وصػػ حياته
 .، لمدة خمسة أياـوالع ود
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دورة تدريبيػػة لمػػديري مػػدارس الحميػػة األولػػى والقانيػػة وػػف رريػػؽ مديريػػة ا وػػداد والتػػدريب وهػػدفت الػػدورة إلػػى  -
ألساسيي والمهيارات اإلداريية شر  نانوا التعليم األساسي، والنمام الداخلي لمدارس التعليم ا ا طال  على

 .لمدة خمسة أياـ والتربوية لمدير المدرسة
وف رريؽ مديرية ا وداد والتدريب وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات المتػدربيف فػي مجػاؿ إدارة األزمات دورة  -

 .(ٜ-ٛ، ٖٕٔٓ)و ارة التربية،  / مشاركاً ٘ٔالتعامؿ مع األ مة لمدة خمسة أياـ وبحبور /
مػػديري مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي ومعممػػػي الصػػفيف القالػػث والرابػػع وػػف رريػػؽ مديريػػة ا وػػػداد ورشػػة ومػػؿ ل -

التعرييييف بيييالمنه  هػػػدفت إلػػػى  والتػػػدريب بالتعػػػاوف مػػػع مديريػػػة الصػػػحة المدرسػػػية ودا ػػػرة التعمػػػيـ األساسػػػي،
مديريػة  وقد جرت في جميع المحافظات لمػدة ق قػة أيػاـ تحػدد مووػدها كػؿالصجي المدرسي و يفية تطبي ه 

 .(ٜٕ، ٕ٘ٔٓو ارة التربية،/ بما يدري حاجة المحافظة)ٕ٘يها/فومى حدة،  وودد المشاركيف 
لحميػػة ويػػرت الباحػػث أهميػػة هػػ ل الػػدورات والنػػدوات التدريبيػػة لػػدورها فػػي تسػػمير البػػوء حػػوؿ واقػػع إدارة المػػدارس فػػي ا

 األولى مف التعميـ األساسي.
  اليصور مف حيثاني مف لكنه يرخ  ومى ه ل الدورات أن ها تع

  .قمة الدورات التدريبية المخصصة لتروير الممارسات ا دارية 
  والتي اقتصرت ومى دورة تدريبية واحدة ولت مجاؿ إدارة األ مات المدرسيةالتي تنا الدوراتقمة. 
  التربييي مف خ ؿ أسموب المحابرةاوتماد معظـ الدورات ومى الجانب النظري دوف. 
  تياجاتهـ التدريبيةديري المدارس بحبور ه ل الدورات ألنها ه تمبي احالت اـ مقمة. 
 صمو لممعمميف أكقر منها لممديريفمعظـ ه ل الدورات ت. 
  كانت معظمها دورات مختصرة وقصيرةقصر مدة تنفي  ه ل الدورات حيث . 
  وقمة المشاركيف فيهاودـ شمولية ه ل الدورات لجميع مديري المدارس. 
 ترتبت وميهاعرفة مدت الفا دة التي عايير لتيويـ ه ل الدورات ومودـ وجود م  .   
 :إدارة األزمات المدرسية في سورية وانة  -8

يعػػاني نظػػاـ التعمػػيـ مػػف بعػػض المشػػك ت فػػي العػػالـ العربػػي والتػػي تمقػػؿ فػػي جوهرهػػا أ مػػات ومػػى المسػػتوت        
. إف  سػورية قػد تػرخرت (ٕٙ،  ٜٕٓٓاألنشرة )صػير،كف كافية لممارسة اليومي مقؿ أ مة المباني وودـ وجود أما

وػػف قيرهػػا مػػف الػػدوؿ العربيػػة منهػػا والعالميػػة، فسػػورية لػػـ تيػػـ بػػري تجربػػة ومميػػة أو بحػػث نظػػري فػػي إدارة األ مػػات 
التعميميػػة والتربويػػة، والتجربػػة الوحيػػدة لهػػا، قامػػت بهػػا مديريػػة األنشػػرة ال صػػفية فػػي مديريػػة التربيػػة فػػي مدينػػة دمشػػؽ 

لتعاوف مع الدفاع المدني، وتـ دووة مديري المدارس في مدينة دمشؽ لحبور تجربػة  لػ اؿ افترابػي بمكػاف تجمػع با
  هداؼ التدريبية له ل التجربة هي. وكانت األٜٕٓٓ/٘/ٖٔنرية بر ة و لؾ بتاريخ المدارس في م
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وبػػة لرفػػع درجػػة اهسػػتعداد تحسػػيف وتعميػػؽ خبػػرة أجهػػ ة الييػػادة الفرويػػة فػػي تخرػػير وتنفيػػ  ا جػػراءات المرم -
 .جهة الكارقة حيف الجاه ية اليصوتلموا

تروير وتعميؽ الخبرة لممتدربيف في تنفي  ا جراءات حسػب تسمسػؿ أولويػات التنفيػ  وتػدريب الكػوادر ا داريػة  -
فػي  والرمبة في المدارس ولجاف األحياء السكنية ومى تنفي  مهامها وفؽ خرة الحماية ال اتية والػدفاع المػدني

 .ة والتربية والدفاع المدني...الخجهة مف قيادة الشرر ٜٕحاؿ وقوع كارقة وهمية ) ل اؿ(، وقد تـ بمشاركة 
إبػػافة إلػػى أف و ارة التربيػػة وبالتعػػاوف مػػع منظمػػة اليونيسػػؼ، قػػد وبػػعت خرػػة ومػػؿ لبرنػػاما التعمػػيـ األساسػػي  ي 

الرػػوارئ فػػي إرػػار العمػػؿ الػػورني المؤسسػػاتي، وآليػػة  النوويػػة لرفػػع الكفػػاءة المؤسسػػية فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ فػػي حػػاهت
األ مػػات فػػي مػػدة مػػف حيػػث تػػو ع المسػػؤوليات  دارة  التعػػاوف بػػيف وكػػاهت األمػػـ المتحػػدة والمجتمػػع الػػدولي والحكومػػة

، وتهدؼ ه ل الخرة إلى تدريب مدربيف حوؿ أسػاليب التعامػؿ مػع حػاهت الرػوارئ ٕٔٔٓ-ٕٚٓٓ منية تتراوح بيف 
 .ة التدخؿ لمتعامؿ مع ه ل الحاهتا جراءات ال  مة لبماف تنفي  خرواليياـ ب
كما أف سورية ولمواكبة العصر ال ي يتسـ بالتفجر المعرفػي والترػورات التينيػة المتسػاروة قامػت باهوتمػاد ومػى      

التعميميػة ألف المهػارات باوتبػارل أصػبو بػرورة لمعمميػة  ،معػايير الورنيػة لممنػاها الدراسػيةمدخؿ المهارات في بنػاء ال
ومػػى أنواوهػػا تسػػاود المػػتعمـ ومػػى توظيػػؼ معرفػػه فػػي المواقػػؼ الحياتيػػة وتمكنػػه مػػف حػػؿ المشػػك ت واتخػػا  اليػػرار 

تعتربػػه فػػي الحيػػاة، وكػػاف مػػف أهػػـ هػػ ل المهػػارات إدارة  يواسػػتخداـ التفكيػػر المنريػػي الناقػػد فػػي جميػػع المواقػػؼ التػػ
لعميػا، وهػ ل الخرػوة تتصػؼ برنهػا بعيػدة بخصػو  تربيػؽ مػنها إدارة األ مػات، األ مات باستخداـ ومميػات التفكيػر ا

لكنها هامة مف حيث تنمية ه ا اهتجػال فػي أ هػاف الرمبػة ليػتـ تربييهػا فػي مػواقفهـ الحياتيػة ومػف قػـ ييومػوف هػـ فػي 
 .بييها في مدارس الدولة ومؤسساتهاتر

ويػػد دورات تدريبيػػة حػػوؿ إدارة اه مػػات والكػػوارث، وأهػػـ  كمػػا أف سػػورية وبالتعػػاوف مػػع بعػػض الػػدوؿ العربيػػة قػػررت
    ور التي تتناولها ه ل الدورات هيالمحا
  .مفهـو األ مة -
 .تصنيؼ األ مات -
 .أنواع األ مات -
 .مجمووات اهستراتيجيات الوقاية -
 .دورة حياة أي أ مة  -
 .اكتشاؼ إشارات ا ن ار  -
 .كيؼ تكتشؼ ا شارات المبكرة لأل مة  -
 .لمواقؼ إ اء اكتشاؼ ا شارات المبكرة لأل مةتيييـ ا  -
 .خرر اهتصاهت أقناء األ مات وأدوات اهتصاؿ  -
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 .اهستعداد لمواجهة الصحافة  -
 .فريؽ إدارة األ مات  -
 .مراحؿ تشكيؿ فريؽ إدارة األ مات  -

تربيػػؽ مػػنها إدارة ويػػتـ انعيػػاد هػػ ل الػػدورات التدريبيػػة كػػؿ شػػهر وومػػى مػػدار السػػنة، ونػػرت أف هػػ ل خرػػوة أولػػى نحػػو  
األ مػات داخػػؿ المؤسسػػات فػػي سػػورية ويؤخػػ  ومػػى هػػ ل الػػدورات أف تكمفتهػػا واليػػة جػػدًا، وأنػػه ه توجػػد دورات تخػػت  

   .(ٕ٘ٔ-ٖٕٔ،  ٕٔٔٓقناـ،بإدارة األ مات في قراع التعميـ)
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 سادسلالفصل ا
 وإجراءاته  وأدواته منهج البحث

 : تمهيد -
 ،ووصف العينة وكيفية سحبيا ،بحثلكما يتضمن تحديد مجتمع ا ،من ىذا الفصل تحديد منيج البحثيتض      

باإلضافة إلى ذكر  ،واإلجراءات المتبعة لمتحقق من الخصائص السيكومترية ليا ،وخطوات إعداد أداة البحث
 .ائية المستخدمة لإلجابة عمى سؤال البحث وفرضياتواألساليب اإلحص

 :منهج البحث -1
 ىو ما بوصف ىذا المنيج يقومفي معالجة مشكمة البحث الحالي، إذ  المنيج الوصفي التحميميتم استخدام        
 أو الشائعة الممارسات بتحديد ييتم كما الوقائع، بين توجد التي الظروف والعالقات بتحديد وييتم وتفسيره، كائن

 المنيج يقتصر والتطور. وال النمو في وطرائقيا والجماعات داألفرا عند واالتجاىات عمى المعتقدات والتعرف السائدة
نما وتبويبيا، البيانات جمع عمى التحميمي الوصفي  التفسير من قدراً  يتضمن ألنو ذلك من أبعد ىو ما إلى يمضي وا 

 .والتفسير نيفوالتص القياس أساليب الوصفي البحث يصطنع ما وكثيراً  بالمقارنة يقترن ما كثيراً  ولذلك البيانات، ليذه
 ىذه تنظم حتى تكتمل ال البحث فعممية الوصفي، البحث عممية جوىر وحده يشكل ال كائن ىو ما وصف إن

 لمبحث المطروحة لممشكمة بالنسبة والمغزى الداللة ذات االستنتاجات منيا وتستخرج وتحمل البيانات

 (.131ص،1998خيري،)

 مجتمع البحث:  -2
مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي  ومديرات بحث من جميع مديرييتكون المجتمع األصمي لم     

والبالغ تعدادىم حسب القوائم اإلحصائية لمديرية التخطيط واإلحصاء  ،في مدينة دمشق من الجنسين الذكور واإلناث
)دائرة التخطيط  رةً مديرًا ومدي( 317) في محافظة دمشق (4112 -4111)في مديرية التربية خالل العام الدراسي
 .(4112،واإلحصاء بمديرية تربية محافظة دمشق

 :عينة البحث -3
 ومديرات مديرًا ومديرة من مديري (114) تعينة تضمن بسحب الباحث قامالحالي  البحثلتحقيق أىداف      

جتمع األصمي من الم%( 34,17)دمشق أي ما نسبتومدينة في  مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي
ن أن حجم العينة الواجب سحبو من مجتمع إحصائي يتراوح ما عندما بيّ  (4111)بحث، وىذا ما أشار إليو حسنلم

أفراد العينة باستخدام  سحب تمّ  حيث .(322ص،4111)حسن، %(31)مفردة يجب أال يقل عن ( 111-311)بين 
، سنوات التربويالمؤىل  الجنس،)وىي  ةالحالي دراسةالبحيث تراعي متغيرات  العشوائية البسيطة والمتيسرةالعينة 
 الدورات التدريبية(.الخبرة، 
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 ن الباحث خطوات اختيار العينة:وفيما يمي يبيّ 
لتعميم األساسي في مدينة من مرحمة امدارس الحمقة األولى  ومديرات ووىو مدير  ،لمبحثتم تحديد المجتمع األصمي  -

 التخطيط واإلحصاء في مديرية التربية بمحافظة دمشق.دمشق وكذلك حجمو عن طريق مديرية 

 وذلك من أجل سحب عينة عشوائية منو. ،من المجتمع األصمي %(34,17)تم تحديد نسبة  -

 مدرسة من مدارس محافظة دمشق لمتعميم األساسي( 317)منطقة تعميمية تمثميا  (14)تم تقسيم مجتمع البحث إلى  -
دائرة التخطيط واإلحصاء في مديرية التربية بمحافظة دمشق، وفيما يمي  من قبل وفقًا لمتقسيم المعتمد حمقة أولى

 توزع المناطق التعميمية بمحافظة دمشق التي تبّين كل من المجتمع األصمي لمبحث وعينتو وكذلك توضح ول اجدال
 .م4102-4102لمعام الدراسي 

 (2جدول رقم )
 المجتمع األصمي وعينة البحثُيّبين 

 نسبة العينة من المجتمع األصمي عدد أفراد العينة المجتمع األصمي عدد أفراد
828 004 84,08% 

 (3جدول رقم)
 توزع المناطق التعميمية في محافظة دمشق يبين 

 اسم المنطقة اسم المنطقة اسم المنطقة
 ساروجا  -9 كفر سوسة -2 ركن الدين -0
 ُدّمر -01 القدم -6 المزة -4
 جرينالميا -00 القنوات  -7 برزة -8
 الصالحية -04 الميدان -8 الشاغور -2

من مرحمة مدارس الحمقة األولى  ومديرات يري( مديرًا ومديرة من مد114تم سحب عينة عشوائية متيسرة بمغت) -
 .لتعميم األساسي في مدينة دمشقا

 : والجداول والرسوم اآلتية تبين توزيع أفراد العينة وفق متغيرات البحث المدروسة
 (4)رقم جدول

 توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس نيبي
 النسبة المئوية العدد الجنس
 %14,72 17 ذكور

 %28,11 31 إناث

 %111 114 المجموع
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، بينما بمغت نسبة %(14,72)أن نسبة مديري المدارس من الذكور قد بمغت (1)ُيالحظ من الجدول رقم 
 لمعينة، والشكل التالي يوضح ذلك.من الجنسين في تمثيميم وىذا ما يشير إلى تقارب نسبة كل  %(،28,11)اإلناث

 
 توزع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنسيبين ( 3)رقم شكل

 (5)رقم  جدول
 التربويتوزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المؤهل يبين  

 النسبة المئوية العدد التربويالمؤىل 
 %31,32 31 معيد إعداد معممين

 %38,21 14 إجازة جامعية

 %34,11 33 دبموم تأىيل تربوي

 %111 114 المجموع

) أن نسبة مديري المدارس والذين يحممون درجة اإلجازة كانت ىي النسبة األعمى حيث بمغت (2)ُيالحظ من الجدول

بعدىا جاء ثم  %(34,11)بينما تمييا نسبة المديرين الذين يحممون شيادة دبموم التأىيل التربوي وبمغت%( ، 38,2
 ،من أفراد عينة البحث%( 31,32)والذين بمغت نسبتيم  ،معيد إعداد المعممين الحاصمين عمى شيادة منالمديرين 

 والشكل التالي يوضح ذلك.

 

 التربويتوزع أفراد عينة البحث حسب متغير المؤهل يبين  (4) رقم شكل 
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 (6)رقم  جدول
 الخبرةتوزيع أفراد عينة البحث حسب متغير سنوات يبين  

 النسبت المئىيت العذد سنىاث الخبزة

 %31,74 39 سنوات 2أقل مه 

 %33,31 11 ( سنوات11-2مه )

 %47,28 34 سنوات فأكثر 11

 %111 114 المجموع

-2)اإلدارة المدرسية من مجال ُيالحظ من الجدول السابق أن النسبة األكبر ىي من المديرين الذين تبمغ خبرتيم في 

أقل  المدرسية اإلدارةمجال يا نسبة المديرين الذين لدييم خبرة في تتم %(،33,31)يث بمغت نسبتيمسنوات، ح (11
، بينما كانت نسبة المديرين الذين لدييم خبرة في مجال اإلدارة %(31,74)سنوات، حيث بمغت نسبتيم  (2)من 

عينة البحث حسب متغير سنوات  توزع أفرادوالشكل التالي يوضح  %(.47,28)ىي سنوات فأكثر ( 11المدرسية )
 . الخبرة

 
 

 توزع أفراد عينة البحث حسب متغير سنوات الخبرةيبين ( 5) رقم شكل
 ( 7)رقم  جدول

 الدورات التدريبية المتبعةتوزيع أفراد عينة البحث حسب متغير يبين 
 النسبت المئىيت عذد أفزاد العينت  الذوراث التذريبيت المتبعت

 %32,81 11 ذريبيةدورات ت 3أقل مه 

 %33,13 38 ( دورات تذريبية2 -3مه )

 %31,42 32 دورات تذريبية فأكثر 2

 %111 114 المجموع
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( دورات تدريبية في 8خضعوا ألقل من )ُيالحظ من الجدول السابق أن النسبة األكبر ىي من المديرين الذين   
 ( دورات تدريبية2- 8اتبعوا من)نسبة المديرين الذين  تمتيا %(،32,81)، حيث بمغت نسبتيممجال اإلدارة المدرسية

( دورات تدريبية 2اتبعوا )، بينما كانت نسبة المديرين الذين %(33,13)مجال اإلدارة المدرسية، حيث بمغت نسبتيم 
 .عدد الدورات التدريبية المتبعةتوزع أفراد عينة البحث حسب %(. والشكل التالي يوضح 31,42)ىي  فأكثر

 
 عدد الدورات التدريبية المتبعةتوزع أفراد عينة البحث حسب يبين ( 6) رقم شكل

ُيالحظ من الشكل السابق أّن نسب توزع أفراد عينة البحث حسب متغير عدد الدورات التدريبية المتبعة ىي نسب 
 ،%82,70لمدرسية( دورات تدريبية في مجال اإلدارة ا8خضعوا ألقل من )المديرين الذين متقاربة حيث بمغت نسبة 

نسبة ،أما %33,13مجال اإلدارة المدرسية ( دورات تدريبية2- 8اتبعوا من)المديرين الذين في حين بمغت نسبة 
   .%31,42فقد بمغت فأكثر ( دورات تدريبية2اتبعوا )المديرين الذين 

 أداة البحث: -4
 ات ومن أجل اإلجابة عن سؤال البحثلبياناستخدم الباحث االستبانة كأداة من أجل جمع المعمومات وا     

وتتيح لألفراد التعبير  ،الحصول عمى المعمومات من المفحوصين أنفسيم فيحيث أن االستبانة تساعد  ،ووفرضيات
 عن رأييم في موضوع البحث.

ي في تعرف االحتياجات التدريبية لمديري مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساس تيدف االستبانة إلىو   
طريقة العممية المنظمة ليصل إلى وقد تطمب بناء االستبانة إتباع الباحث ال مدينة دمشق في ضوء إدارة األزمات،

 قد شممت ىذه الطريقة الخطوات التالية:و  ،الجيدة األداة ستبانة تتصف بصفاتا
 .خطوة االسترشاد وجمع البيانات 

 .خطوة التصميم وتحميل المفردات 

 لالستبانةحقق الشروط السيكومترية خطوة التأكد من ت. 
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 خطوة االسترشاد وجمع المعمومات: 4-1
البحوث والدراسات التي عالجت ما أشارت إليو و  قام الباحث بمراجعة األدب النظري المرتبط بموضوع البحث،    

لمديري  االحتياجات التدريبيةحيث أطمع الباحث عمى الدراسات والمقاييس التي تناولت موضوع  ،ىذا الموضوع
ولمعرفة أىم األبعاد التي يجب تناوليا في  ،وذلك لموقوف عمى ما انتيت إليو ىذه الدراسات والبحوث المدارس،

 األداة والجوانب التي يجب تغطيتيا ومن أىم ىذه الدراسات:
 :االحتياجات التدريبية لمديري المدارسالدراسات التي تناولت   4-1-1

(، ودراسدة أبدو 4114(،ودراسدة السدحيمي )0998ودراسة الحديددي )،(1998)العموش دراسة وىي العربية: الدراسات
ودراسددددددددة (،4112(، ودراسددددددددة أبددددددددو غزالددددددددة )4112رزا )يددددددددودراسددددددددة م،(4111)الغامدددددددددي ودراسددددددددة(، 4114كتددددددددو )
 .(4114، ودراسة السلمي )(4117)ودراسة العمري،(4112)الدندني

 ودراسة جون ،(Pfau, 1997)ودراسة بفاو ،(Briggs, 1992) وىي دراسة بريجس:الدراسات األجنبية

(John,2002).  
 : الدراسات التي تناولت إدارة األزمات 4-1-2

 ،(4113) حمدونة دراسةو  ،(4114)المييدي ووىيبة (، ودراسة4110أبو خميل ) دراسة وىي الدراسات العربية:

 .(4111(، ودراسة غنيمة )4111م )، ودراسة غنا(4118)ودراسة الزاممي وآخرون ،(4113) الموسى دراسةو
ودراسة ماكنيل وتوبينغ  ،(Thompson,Rosemary,1990)وىي دراسة ثومبسون وروزماريالدراسات األجنبية: 

(Macneil & Topping,2007). 

بعدىا قام الباحث باستشارة أىل الخبرة واالختصاص من أعضاء الييئة التدريسية في كميتي التربية في مدينتي   
 .شد بمقترحاتيم في بناء االستبانةودرعا واستمع آلرائيم ونصائحيم واستر  دمشق

( مديرًا ومديرة من المكمفين بإدارة مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في 02ثم قام الباحث بمقابمة )
عية غير رسمية كعينة استطال 4102 -4102العام الدراسي  م( من09/4/4102-0)منالفترة  خاللمدينة دمشق 

حول موضوع البحث والمحاور التي من الممكن أن تتضمنيا أداة الدراسة والبنود التي يجب أن الستطالع آرائيم 
مدارس الحمقة األولى  ومديرات يشمميا كل محور من محاور االستبانة وأبرز االحتياجات التدريبية الالزمة لمديري

وقد تم ذلك من  ،ق في ضوء إدارة األزمات من وجية نظرىم كمديرينمن مرحمة التعميم األساسي في مدينة دمش
كما تسمح  ،خالل طرح بعض األسئمة المفتوحة التي تترك لممديرين حرية اإلجابة وال تقيدىم بنمط محدد لإلجابات

غناء الموضوع باقتراحات من شأنيا المساعدة في بناء استبانة جيدة ت جية نظر قيس و ليم بالتوسع في اإلجابات وا 
 وفيما يمي األسئمة التي تّم طرحيا في المقابمة: .المديرين بشكل أفضل
لمديري المدارس في الحمقة األولى من مرحمة التعميم الالزمة  االحتياجات التدريبيةأبرز : ما السؤال األول

 األزمة المدرسية من وجية نظرك كمدير؟ حدوثاألساسي في ضوء إدارة األزمات قبل 
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ما أبرز االحتياجات التدريبية الالزمة لمديري المدارس في الحمقة األولى من مرحمة التعميم  لثاني:السؤال ا
 األساسي في ضوء إدارة األزمات أثناء حدوث األزمة المدرسية من وجية نظرك كمدير؟

مرحمة التعميم ما أبرز االحتياجات التدريبية الالزمة لمديري المدارس في الحمقة األولى من  السؤال الثالث:
 األساسي في ضوء إدارة األزمات بعد حدوث األزمة المدرسية من وجية نظرك كمدير؟

ما ترتيب االحتياجات التدريبية الالزمة لمديري المدارس في الحمقة األولى من مرحمة التعميم  السؤال الرابع:
 تياجات التدريبية؟وما درجة ىذه االح األساسي في ضوء إدارة األزمات من وجية نظرك كمدير؟

 ما أبرز األزمات التي تتعرض ليا المدارس من وجية نظرك كمدير؟ السؤال الخامس:
 ما الميارات الالزمة لمديري المدارس من أجل معالجة األزمات المدرسية ؟ السؤال السادس:

ديري المدارس فيما يخص موضوع االحتياجات التدريبية لم ىل لديك أّي اقتراح أو إضافة :بعالسؤال السا
 في ضوء إدارة األزمات؟ إذا كانت اإلجابة نعم ما ىي ؟.

 وتتضمن هذه الخطىة اإلجزاءاث التبليت: المفردات: صياغةخطوة التصميم و  4-2

 :تحديد المحاور األساسية لالستبانة 4-2-1
 ،ور التي سترتكز عمييامما الشك فيو أن الخطوة األولى واألساسية في توجيو عممية بناء االستبانة ىي تحديد المحا

 ىي:رئيسة  محاور أربعةتكونت االستبانة في صورتيا األولية من  ،وذلك إلغناء عباراتيا وتفصيل إجراءاتيا لذا
 ل مع األزمة المدرسية قبل حدوثيالمتعام نمديريماالحتياجات التدريبية الالزمة ل. 

 حدوثيا ءالمدرسية أثنا االحتياجات التدريبية الالزمة لممديرين لمتعامل مع األزمة. 

 ل مع األزمة المدرسية بعد حدوثيااالحتياجات التدريبية الالزمة لممديرين لمتعام. 

 .االحتياجات التدريبية الالزمة لممديرين لمواجية األزمة المدرسية 

 صياغة المفردات والعبارات التي تتألف منها االستبانة: 4-2-2
التي تتألف منيا االستبانة مع مراعاة وضوح األلفاظ  فقراتباحث بصياغة البعد تحديد محاور االستبانة قام ال  

ومالءمتيا لمبيئة التي ستطبق فييا وأن تكون العبارات شاممة لمختمف  ،والعبارات المستخدمة من حيث دقتيا
غموض وال تحتمل وأن تكون المفردات بسيطة وسيمة الفيم بعيدة عن ال ومنتمية ليا، المحاور التي سيتناوليا البحث

 .التأويل في اإلجابة
 وضع االستبانة في صورتها األولية: 4-2-3
ة في سوانطالقًا من اليدف العام الذي تسعى االستبانة لتحقيقو واستنادًا لمتوجيات الرئي، في ضوء الخبرات السابقة  

 عمى النحو التالي:بصورتيا األولية وضع بنوده أعد الباحث االستبانة 
  من قبل المديرين توضح اليدف من االستبانة وكيفية التعامل معيايطة بسمقدمة. 
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  والمؤىل  ،تتعمق بالجنس عن المديرين تمثل المتغيرات المستقمة لمبحث معمومات عامةويتضمن : األولالقسم
 .المتبعة والدورات التدريبية في مجال اإلدارة المدرسية ، وسنوات الخبرة ،العممي

 موزعة عمى المحاور  عبارة (31)بنود االستبانة في صورتيا األولية والتي بمغ عدد عباراتيارات و القسم الثاني: عبا
 .االستبانة في صورتيا األوليةمحاور يبين توزع العبارات عمى  (7)رقم  والجدول األربعة

  (8)الجدول رقم 
 توزع العبارات عمى محاور االستبانة في صورتها األوليةيبين 

 عدد العبارات حاور االستبانةم رقم المحور
ممديرين لمتعامل مع األزمة االحتياجات التدريبية الالزمة ل 1

 .قبل حدوثيا  المدرسية
13 

االحتياجات التدريبية الالزمة لممديرين لمتعامل مع األزمة  2
 المدرسية أثناء حدوثيا .

19 

االحتياجات التدريبية الالزمة لممديرين لمتعامل مع األزمة  3
 المدرسية بعد حدوثيا .

9 

االحتياجات التدريبية الالزمة لممديرين لمواجية حدوث  4
 األزمة.

19 

 31 االستبانة ككل

 :تحكيم االستبانة 4-2-4
 تعرفالدكتورة المشرفة من أجل عمى  اقام الباحث بعرضي ،األولية ابعد االنتياء من وضع االستبانة في صورتي  

مدى مالءمتيا لموضوع البحث وتالفي األخطاء والثغرات الموجودة في االستبانة واألخذ باإلضافات والتعديالت، 
التي تقترحيا المشرفة. وبعدىا قام الباحث بتعديل االستبانة األولية بحسب رؤية المشرفة واقتراحاتيا، وأصبحت 

لالستفادة من  وذلك ،د من السادة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في جامعة دمشقعدجاىزة لعرضيا عمى 
تم تعديل عبارات االستبانة بشكل يضمن  عرضيا عمى السادة المحكمين وتحميل آرائيم، وبعد ،آرائيم ومالحظاتيم

عاد ،االستفادة من جميع تمك المالحظات بعض العبارات  حذفم تة صياغة عدد من العبارات و حيث تم تعديل وا 
 االحتياجات التدريبية الالزمة لممديرين لمواجية األزمة المدرسيةبالمحور الرابع والمتمثل  المكررة، كما تم توزيع بنود

، وتمَّ عمى المحاور الثالثة األولى نظرًا إلجماع السادة المحكمين عمى توزيع بنود ىذا المحور عمى بقية المحاور
ومع ىذه التعديالت من إضافة وحذف  . كما تم إضافة بنود أخرى لمحاور االستبانة ،االستبانةتعديل تسمية محاور 

عادة توزيع البنود عمى محاور االستبانة، تقمص عدد البنود والعبارات من ) عبارة في االستبانة األولية موزعة ( 61وا 
ذلك قام الباحث بعد  .ثالثة محاور فقطى عبارة في االستبانة النيائية موزعة عم (28إلى )عمى أربعة محاور 
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الحمقة األولى من مرحمة  مديرًا ومديرة من مديري مدارس (41)بتطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية مؤلفة من 
وقد طمب الباحث من  يق ووضوحيا،وذلك لمتأكد من مناسبة العبارات لمتطب ،دمشق التعميم األساسي في مدينة

عبارات االستبانة أن يضعوا إشارة إلى جانب كل سؤال يجدون صعوبة أو غموضًا  عنإلجابة قبل البدء با يرينالمد
. إلى صعوبتيا مديرو المدارسوبناًء عميو تم تبسيط بعض البنود التي أشار السادة  ،في فيمو أو اإلجابة عميو

 .بصورتيا النيائيةوالجدول التالي يبين توزع عبارات ومحاور االستبانة 
  (9)رقم الجدول 

 لنهائيةتوزع العبارات عمى محاور االستبانة في صورتها ايبين 
 

رقم 
 المحور

عدد  بصورتها النهائية  محاور االستبانة
 العبارات

 17 . الالزمة قبل حدوث األزمات المدرسيةاالحتياجات التدريبية  1

 41 االحتياجات التدريبية الالزمة أثناء حدوث األزمات المدرسية . 2

 11  .االحتياجات التدريبية الالزمة بعد حدوث األزمات المدرسية  3

 23 االستبانة ككل

 :تصحيح االستبانة 4-2-5
مرتفعة وبدائل إجابة خماسية ) ،موزعة عمى ثالثة محاور ،عبارة (23)االستبانة في صيغتيا النيائية من  تتكون

أربع ) مرتفعةو  ،(خمس درجات) مرتفعة جداً  ( حيث تعطىجدًا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جداً 
وانطالقًا مما سبق تكون  ،(درجة واحدة) ومنخفضة جداً  ،(درجتان) منخفضةو  ،درجات( متوسطة)ثالثو  ،(درجات

 (432)ىي أفراد عينة البحث بالنسبة لكامل عبارات االستبانة  يرون منأعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المد
من  يريندرجة االحتياج التدريبي لممدمن أجل تحديد و  درجة. (23)ىي الحصول عمييا يمكن درجة، وأقل درجة 
ِقَيَمًا متدرَِّجًة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي  البحث عمى االستبانة ، تمَّ إعطاء إجابات أفراد عينةأفراد عينة البحث
 و اآلتي:سابقًا في مفتاح التصحيح، وتمَّ حساب طول الفئة عمى النحكما ىو موضح 

  (.1=1-2)حساب المدى، وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة 

  (2) عمى أكبر قيمة في المقياس وىي (1)حساب طول الفئة، وذلك بتقسيم المدى وىو 

 )طول الفئة(. 1,7=  2÷  1

  ولى، لذا وذلك لمحصول عمى الفئة األ ،(1) مة في المقياس وىييإلى أصغر ق (1,7)إضافة طول الفئة وىو
ثمَّ إضافة طول الفئة إلى الحدِّ األعمى من الفئة األولى، وذلك لمحصول عمى  ،(1,7 -1) كانت الفئة األولى من

 الفئة الثانية، وىكذا لموصول إلى الفئة األخيرة.
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نة البحث واستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي يمكن التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عي     
 كما ىو مبين في الجدول اآلتي:

  (11)رقم جدول 
 االستبانةفئات قيم المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث عمى  يبين

 درجت االحتيبج التذريبي للمذيز من وجهت نظزه فئبث قيم المتىسظ الحسببي

 منخفض جذا   1,7 – 1

 منخفض 4,3 – 1,7

 متوسط 3,1 – 4,3

 تفعمر 1,4 – 3,1

 مرتفع جذا   2 – 1,4

 السيكومترية لالستبانة: التحقق من الشروط 2-8
 :تبانة اعتمد الباحث الطرق اآلتيةلمتحقق من صدق االس :صدق االستبانة 4-3-1

 ىذا النوع من الصدق ال يتطمب أية إجراءات تجريبية أو إحصائية،: (content validity)صدق المحكمين  أواًل:
نظرة واضع االختبار وتقديراتو الخاصة سواء لمجال أو محتوى الخاصية المقيسة أم لمبنود التي  بل يعتمد كميًا عمى

يستعين واضع االختبار بآراء عدد من المحكمين لضمان ىذا النوع من ما محتوى االختبار وعادة  تشكل
ى عدد من األساتذة ولذا قام الباحث بعرض االستبانة في صورتيا األولية عم (112،ص 4119 ،)مخائيلالصدق

لمتأكد من ( 024في الصفحة )  (1)والمبينة أسماؤىم في الممحق ودرعا في كميتي التربية بكل من جامعة دمشق
 صدق المحتوى بداللة المحكمين وقد طمب من السادة المحكمين اآلتي:

 .الحكم عمى سالمة العبارة ووضوحيا 

 .مدى انتماء العبارة لممحور الخاص بيا 

 قية العبارة في قياس اليدف.مدى مصدا 

 .إضافة أو تعديل أو حذف أي عبارة بما يكسب االستبانة المزيد من الصدق 

وشممت ىذه التعديالت إعادة صياغة بعض البنود  المطموبة التعديالت قام الباحث بإجراءوبعد استالم المالحظات 
عادة توزيع بعض البنود عمى محاور االس ( 61تبانة، فتقمص عدد البنود والعبارات من )وحذف العبارات المكررة وا 

يائية موزعة عمى ثالثة ( عبارة في االستبانة الن28عبارة في االستبانة األولية موزعة عمى أربعة محاور إلى )
 .(9انظر الجدول رقم ) محاور فقط

 :لالستبانة الدراسة االستطالعيةثانيًا: 
من مديري مدارس  مديرًا ومديرة (41)عمى عينة استطالعية قواميا تم تطبيق االستبانة في صورتيا النيائية     

وذلك بيدف  ،األساسية وىي من خارج عينة البحث في مدينة دمشق، لتعميم األساسيمن مرحمة ا الحمقة األولى
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ي وفي ضوء نتائج العينة االستطالعية لم يقم الباحث بحذف أ ،معرفة مدى مالئمة ووضوح فقرات االستبانة لدييم
وقد بمغ عدد أفراد العينة  ،من قبل أفراد عينة البحثواضحة  إنما قام بتعديل بعض المفردات التي لم تكن ،عبارة

 مديرة. (13)ومن اإلناث ينمدير ( 8)االستطالعية من الذكور
  :Construct Validity) )الصدق البنيوي ثالثًا:
لتعميم األساسي في مدينة من مرحمة احمقة األولى مدارس ال ومديرات مديريتم سحب عينة عشوائية من       

األساسية لمتحقق من صدق البناء بدراسة االتساق  البحث وىي من خارج عينةمديرًا ومديرة  (23)دمشق بمغت
وذلك كما ىو موضح  قد قام الباحث بعدة خطوات لمتأكد من االتساق الداخمي لمحاور االستبانةو  الداخمي لالستبانة.

 (.14( و)11) ينولفي الجد
 معامالت ارتباط عبارات االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة: -

 :كما يمي وكانت النتائج عبارات االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة،معامالت ارتباط قام الباحث باستخراج 
 ( 11)رقم جدول

 عبارات االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة ارتباط معامالتيبين 
 معبمل االرتببط رقم العببرة معبمل االرتببط رقم العببرة معبمل االرتببط رقم العببرة

1 **1,24 19 **1,22 38 **1,11 

4 **1,11 41 **1,13 37 **1,12 

3 **1,18 41 **1,13 39 **1,21 

1 **1,39 44 **1,21 11 **1,13 

2 **1,24 43 **1,38 11 **1,21 

3 **1,13 41 **1,24 14 **1,28 

8 **1,22 42 **1,21 13 **1,24 

7 **1,13 43 **1,28 11 **1,11 

9 **1,21 48 **1,12 12 **1,18 

11 **1,11 47 **1,28 13 **1,17 

11 **1,34 49 **1,13 18 **1,21 

14 **1,18 31 **1,14 17 **1,13 

13 **1,29 31 **1,13 19 **1,13 

11 **1,18 34 **1,31 21 **1,13 

12 **1,19 33 **1,19 21 **1,39 

13 **1,21 31 **1,12 24 **1,11 

18 **1,11 32 **1,31 23 **1,24 

17 **1,17 33 **1,13  

 1,11 دال عند مستوى داللة )**(
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ىي دالة جميعيا عند  االستبانة ككل مع درجتيا الكميةمعامالت ارتباط عبارات أن  (11)رقم ُيالحظ من الجدول
  (.1,11)مستوى داللة 

 مع الدرجة الكمية لالستبانة:مع بعضها البعض و  االستبانة محاورمعامالت ارتباط  -
الجدول اآلتي يوضح و  ،ارتباط محاور االستبانة مع بعضيا البعض ومع درجتيا الكميةستخرج الباحث معامالت ا

  :ذلك
  (12)رقم  جدول

 درجة الكمية لالستبانةمع المع بعضها البعض و  االستبانة محاورمعامالت ارتباط يبين 
المحور والدرجة الكمية 

 االحتياجات التدريبية ةالستبان
االحتياجات التدريبية 
قبل حدوث األزمة 

 .المدرسية

 االحتياجات 
التدريبية أثناء حدوث 

 . المدرسية األزمة

  االحتياجات التدريبية
 حدوث األزمةبعد 

 . المدرسية

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

قبل  التدريبية  االحتياجات
 .المدرسية حدوث األزمة 

1 **1,27 **1,21 **1,71 

أثناء الحتياجات التدريبية ا
 . المدرسية األزمة حدوث

 1 **1,39 **1,93 

بعد االحتياجات التدريبية 
  . المدرسية حدوث األزمة

  1 **1,71 

 1    .الدرجة الكمية لالستبانة

 1,11 دال عند مستوى داللة )**(

ىي دالة  معامالت ارتباط محاور االستبانة مع بعضيا البعض ومع درجتيا الكمية،أن  (14)رقم حظ من الجدولُيال
  (.1,11)جميعيا عند مستوى داللة 

 ثبات االستبانة: رابعًا:
 الثبات الخاص باالستبانة بالطرق التالية:تّم استخراج 

  الثبات باإلعادة(Test-Retest Method) : 

مديرًا ومديرة  ( 23)بطريقة إعادة االختبار قام الباحث بتطبيق االستبانة عمى عينة قواميا  االستبانة لحساب ثبات
يوم بين  (12)دمشق وبفاصل زمني مقداره  الحمقة األولى لمتعميم األساسي في مدينة مدارسومديرات من مديري 

بيرسون )  ية عن طريق حساب معامل ارتباطلممحاور والدرجة الكمالتطبيقين وقد جرى استخراج معامالت الثبات 

Pearson) .بين التطبيق األول والثاني 
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  ثبات التجزئة النصفية(Split–Half:)  
 ستخرج معامل ثبات التجزئة النصفية عمى العينة نفسيا من التطبيق األول باستخدام معادلة سيبرمان اتّم كذلك 

(Spearman)، فقرات االستبانة الفردية والزوجية.حيث تم حساب معامل االرتباط بين  
 ثبات االتساق الداخمي( (Internal Consistency : 

وفيما يمي  ،cronbach alpha)) تم حساب معامل االتساق الداخمي لمعينة نفسيا باستخدام معادلة "ألفا كرونباخ"
 نتائج معامالت الثبات. (13)رقم  يبين الجدول

 ( 13)رقم جدول
 عادة والتجزئة النصفية وألفا كرونباخ لالستبانةالثبات باإليبين 

 

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية الثبات باإلعادة محاور االستبانة م

 1,84 1,33 1,84** االحتياجات التدريبية الالزمة قبل حدوث األزمات المدرسية . 1

 1,82 1,22 1,82** مة أثناء حدوث األزمات المدرسية.االحتياجات التدريبية الالز  2

 1,32 1,33 1,81** االحتياجات التدريبية الالزمة بعد حدوث األزمات المدرسية . 3

 1,72 1,37 1,71** الدرجة الكمية لالستبانة 

 0,01)**( دال عند مستوى داللة 
االحتياجات )محور في  (1,84) الحظ أن معامالت ثبات اإلعادة تراوحت بينيُ  (13)رقم بالنظر الى الجدول 

تعد جيدة  وىذه المعامالت ،الدرجة الكمية لالستبانةفي  (1,71)إلى (التدريبية الالزمة قبل حدوث األزمات المدرسية
 .العممي ومقبولة ألغراض البحث

زمة أثناء حدوث االحتياجات التدريبية الال) محورفي  (1,22)بين فقد تراوحت  ،أما معامالت ثبات التجزئة النصفية
صفية جيدة ومقبولة وتعد معامالت ثبات التجزئة الن ،الدرجة الكمية لالستبانةفي  (1,37) إلى .(ةاألزمات المدرسي
 .العممي ألغراض البحث

االحتياجات التدريبية )محور في ( 1,62، فقد تراوحت مابين )االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ تأما معامال
وىي أيضًا معامالت ثبات جيدة  ،الدرجة الكمية لالستبانةفي  (1,72)إلى  (.الالزمة بعد حدوث األزمات المدرسية

   العممي . البحثومقبولة ألغراض 
صالحة   مما يجعميا ،من الصدق والثباتوعالية االستبانة تتصف بدرجة جيدة  جميع محاور ويتضح مما سبق أن

 . لالستخدام كأداة لمبحث الحالي
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 إجراءات التطبيق: -5
االستبانة قام الباحث بالحصول عمى كتاب تسييل ميمة من قبل كمية التربية بجامعة نتياء من إعداد بعد اال       

دمشق لتوجييو إلى كل من وزارة التربية ومديرية التربية في محافظة دمشق ، ثًم حصل الباحث بموجب ىذا الكتاب 
ح أعداد مدارس الحمقة األولى من مرحمة جداول وقوائم من دائرة التخطيط واإلحصاء بمديرية التربية توضعمى 

التعميم األساسي في مدينة دمشق وأسماء ىذه المدارس وعناوينيا بحسب المناطق التي تتألف منيا محافظة دمشق 
 موافقة مديريةم كما حصل الباحث عمى 4102/4102وبذلك تمَّ حصر المجتمع األصمي لمبحث وفقًا لمعام الدراسي 

لبحث في مدارس الحمقة األولى في مدينة دمشق وقد طمب مدير التربية من إدارة المدارس عمى تطبيق االتربية 
قام حيث  ،تم سحب عينة الدراسة األساسية من المجتمع األصميثمَّ تسييل ميمة الباحث في تطبيق البحث. 

 ى مقابمة مع المديرين، وأجر الباحث بالذىاب إلى عدد من مدارس الحمقة األولى لمتعميم األساسي في مدينة دمشق
وبعد االنتياء من  ،وبعد ذلك تم تطبيق االستبانات عمى أفراد عينة البحث ،من أجل إعطاء فكرة مناسبة عن البحث

من  ،(18)النسخة  ((SPSSدرجات االستبانة الخام عمى البرنامج اإلحصائي  تفريغتم  ،تطبيق االستبانة عمى العينة
 يبين النتائج التي توصل إلييا البحث.سوالفصل التالي  ،ا إحصائياً أجل استخراج النتائج ومعالجتي

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: -6
تمييدددًا لمعالجتيددا بواسددطة الرزمددة اإلحصددائية لمعمددوم  ،قددام الباحددث بإدخددال نتددائج تطبيددق االسددتبانة فددي الحاسددب اآللددي

(SPSS)  وشممت ىذه التحميالت اإلحصائية ما يمي: ،ية المناسبةالستخراج التحميالت اإلحصائ (18)النسخة 
 براون لحساب ثبات المقاييس. -ومعامل سبيرمان ،معامل ألفا كرونباخ 

 معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation). 

 ر استخدام اختبا(T. Test) .ستودنت لتحديد داللة الفروق بين مجموعتين 

  استخدام اختبار(ANOVA ) باين األحادي لتحديد داللة الفروق بين ثالث مجموعات.تحميل الت 

 المتوسط الحسابي.(Mean) 

  االنحراف المعياري.(Standard Deviation) 

  النسبة المئوية(Percentage). 
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 السابعالفصل 
 صرض نتائج البحث ومناقشتكا

 : تمهيد -
تحقق األىداف التي سعى إلييا  يشتمل ىذا الفصل عمى عرض نتائج البحث ومناقشتيا، وذلك لمعرفة مدى    

ثم يقوم  أواًل، البحث ومناقشتيا بأسئمةض الباحث النتائج المتعمقة البحث، ومن أجل سيولة العرض والمعالجة سيعر 
  المتعمقة بفرضيات البحث ومناقشيا.بعرض النتائج 

 من سؤال رئيس ىو: البحث  نطمقي
في  الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسيمدارس  ومديرات االحتياجات التدريبية لمديري ما

 .في ضوء إدارة األزمات؟ مدينة دمشق
 ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس ثالثة أسئمة فرعية ىي: 

  مةدارس الحمقةة األولةى مةن مرحمةة التعمةيم األساسةي فةي مدينةة ومةديرات ما االحتياجات التدريبيةة لةدى مةديري
   ؟قبل حدوث األزمةدمشق لمتدرب عمى الميارات الالزمة 

 مةدارس الحمقةة األولةى مةن مرحمةة التعمةيم األساسةي فةي مدينةة  ومةديرات ما االحتياجات التدريبيةة لةدى مةديري
   ؟دمشق لمتدرب عمى الميارات الالزمة أثناء حدوث األزمة

 مدينةة  مةدارس الحمقةة األولةى مةن مرحمةة التعمةيم األساسةي فةي ومةديرات ما االحتياجات التدريبيةة لةدى مةديري
   ؟دمشق لمتدرب عمى الميارات الالزمة بعد حدوث األزمة

 البحث ومناقشتها: بأسئمةعرض النتائج المتعمقة  -1
مدينة ى من التعميم األساسي في مدارس الحمقة األول ومديرات ما االحتياجات التدريبية لدى مديري  -1-1

 دمشق في ضوء إدارة األزمات؟ 

ية، والمتوسطات الرتبية عمى الدرجة المعيار  تالمتوسطات الحسابية، واالنحرافالمتحقق من ىذا السؤال، تّم حساب 
ثم ترتيب ىذه االحتياجات من األكثر حاجة لمتدريب إلى  ،الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية ومحاورىا الفرعية

 ؛ وكانت النتائج عمى النحو اآلتي:األقل
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 (14)رقم جدول
جات التدريبية ومحاورها درجة الكمية الستبانة االحتياعمى ال المعيارية والمتوسطات الرتبيةبية واالنحرافات المتوسطات الحسايبّين 

 . الفرعية
الترتيب 

في 
 االستبانة

الدرجة الكمية الستبانة 
االحتياجات التدريبية ومحاورها 

 الفرعية

عدد  العينة
 البنود

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1
انمتىسط 

نرتبيا
درجة  

 االحتياجات
 الرتبة

االحتياجات التدريبية الالزمة قبل  1
 .حدوث األزمات المدرسية

 1 مرتفعة 40,5 2,09 81,21 21 221

االحتياجات التدريبية الالزمة  2
 .أثناء حدوث األزمات المدرسية

 2 مرتفعة 4 28,88 21,20 19 221

االحتياجات التدريبية الالزمة بعد  3
 .مات المدرسيةحدوث األز 

 3 مرتفعة 3056 2,20 12,12 22 221

 - مرتفعة 30,3 12,11 101,10 31 221 الدرجة الكمية لالستبانة 

 

ُيالحظ من الجدول السابق أن درجة االحتياجات التدريبية عمى االستبانة ككل ىي درجة مرتفعة إذ بمغ المتوسط 
كما بمغ المتوسط الرتبي عمى درجات االستبانة ككل ، (12,11)وبانحراف معياري قدره  (101,10)الحسابي ليا

بالنسبة لمدرجة الكمية يتبين أن درجة االحتياجات التدريبية  (20) رقم الجدولوبمقارنتو بمعيار التقييم في  (1,21)
 الستبانة ىي درجة مرتفعة.ل

، إذ بمغ كان في المرتبة األولى ةقبل حدوث األزمات المدرسي الالزمة كما ُيالحظ أن محور االحتياجات التدريبية
وىو يمثل درجة مرتفعة من االحتياج التدريبي لدى المديرين،  (2,09)وبانحراف معياري قدره (9,03) الرتبيمتوسطو 

وبانحراف  (9)ثم يميو بالترتيب محور االحتياجات التدريبية أثناء حدوث األزمات المدرسية، إذ بمغ متوسطو الرتبي 
مدارس الحمقة األولى من  ومديرات ، وىو يمثل درجة مرتفعة لالحتياجات التدريبية عند مديري(28,88)معياري قدره 

بعد الالزمة ثم يميو في المرتبة الثالثة محور االحتياجات التدريبية  التعميم األساسي أثناء حدوث األزمات المدرسية،
وبانحراف معياري قدره  (1,31) الرتبيمغ متوسطو حدوث األزمات المدرسية، وقد جاء تقييمو بدرجة مرتفعة، إذ ب

(2,20.) 
التعميم مرحمة  مدارس الحمقة األولى من ومديرات مديريل الالزمةوالشكل اآلتي يبين ترتيب االحتياجات التدريبية 

 الفرعية. لدرجات أفراد عينة البحث عمى محاور االستبانة الرتبيةاألساسي في مدينة دمشق وفقًا لممتوسطات 
 

                                                 
 ػذد انبىىد÷ انمخىسظ انشحبي= انمخىسظ انحسابي 2
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 ةاالحتياجات التدريبي استبانةمحاور ل الرتبيةالمتوسطات يبّين ( 7شكل رقم)

مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في  ومديرات لدى مديري االحتياجات التدريبية ما -1-1-1
 ؟حدوث األزمات المدرسية قبلالالزمة مدينة دمشق لمتدرب عمى المهارات 

 مرحمة مدارس الحمقة األولى من ومديرات لمعرفة درجة االحتياجات التدريبية لدى مديريلإلجابة عمى ىذا السؤال و 
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ،التعميم األساسي في مدينة دمشق في ضوء إدارة األزمات

د درجة االحتياجات التدريبية المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث عمى كل بند من بنود محاور االستبانة ثم تحدي
 وترتيبيا عمى النحو اآلتي: يرينلدى المد

 ( 15) رقم جدول
زمة قبل االحتياجات التدريبية الال أفراد عينة البحث عمى بنود محور)  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجاتيبّين 

 . ا وترتيبها( ودرجة االحتياجات التدريبية عميهحدوث األزمات المدرسية 
قبم انالزمت انمحىر األول )االحتياجاث انتذريبيت  و

 حذوث األزماث انمذرسيت(

انمتىسط  انعيىت

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري

 انرتبت

 ن

درجت 

 االحتياجاث

 مشحفؼت جذا   2 0,12 9,10 221 وضع حمول مناسبة لمواجية األزمات المدرسية المرتقبة 1

 جذا  مشحفؼت  1 0,91 9,81 221 األزمات المدرسية المتوقعةإلدارة  وضع خطة شاممة 9

إجراء تجارب من خالل بعض األزمات المدرسية  21
 المفترضة

 جذا  مشحفؼت  1 0,31 9,12 221

إنشاء موقع إلكتروني يتضمن كل ما يتعمق بإدارة  2
 األزمات المدرسية

 جذا  مشحفؼت  9 0,39 9,13 221

أزمات مدرسية من خالل القدرة عمى التنبؤ بحدوث  2
 إشارات اإلنذار المبكر

 جذا  مشحفؼت  3 0,33 9,11 221
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إعداد دليل إرشادي لمتعامل مع األزمات المدرسية  20
 المختمفة

 جذا  مشحفؼت  1 0,18 9,30 221

 جذا  مشحفؼت  8 0,88 9,11 221 االستفادة من خبرات المدارس التي مرت بأزمات سابقة 29

اسب في المدرسة لحماية التالميذ أثناء توفير ممجأ من 21
 األزمة

 جذا  مشحفؼت  1 0,12 9,11 221

جمع المعمومات الكافية والدقيقة المتعمقة باألزمة التي  3
 تواجو المدرسة لتسييل مواجيتيا

 جذا  مشحفؼت  2 2,01 9,12 221

توفير أجيزة ووسائل السالمة واألمان في المدرسة  28
 استمراروالعمل عمى صيانتيا ب

 جذا  مشحفؼت  20 0,81 9,02 221

تقديم اإلسعافات األولية والقدرة عمى استخدام وسائل  21
 الدفاع المدني الموجودة في المدرسة

 مشحفؼت 22 0,22 1,11 221

 مشحفؼت 21 2 1,18 221 وضع إجراءات وقائية لمنع حدوث األزمات 1

ميع نشر ثقافة التعامل مع األزمات المدرسية بين ج 1
 فئات المجتمع المدرسي

 مشحفؼت 21 2,02 1,31 221

توفير قاعدة بيانات وافية عن التالميذ والعاممين في  21
 المدرسة

 مشحفؼت 29 2,21 1,33 221

وضع إجراءات التعامل مع كل أزمة مدرسية حسب  8
 طبيعتيا

 مشحفؼت 23 2,01 1,92 221

 مشحفؼت 21 2,01 1,91 221 تشكيل فريق عمل إلدارة األزمات المدرسية 1

وضع تصور لقائمة األزمات التي يمكن أن تحدث في  22
 المدرسة مستقبالً 

 مخىسطت 28 2,20 1,90 221

توفير نظام اتصال يسمح بالتواصل مع جميع المعنيين  23
 باألزمة بالسرعة المطموبة

 مخىسطت 21 2,13 1 221

 شحفؼتم - 0,30 9,03 221 الدرجة الكمية لممحور األول 

بنود ىذا المحور الميارات المتضمنة في الدرجة الكمية الحتياج المديرين لمتدرب عمى  يالحظ من الجدول السابق أن
 مرحمة مدارس الحمقة األولى من ومديرات أعمى درجة لالحتياجات التدريبية لدى مديريىي درجة مرتفعة وأنَّ 

وضع حمول ) إلى احتياجيموالمتعمق ب (1)ت عمى البند رقم التعميم األساسي قبل حدوث األزمات المدرسية كان
أما أدنى درجة  ،(9,10)حيث حصل عمى متوسط حسابي قدره  ،(مناسبة لمواجية األزمات المدرسية المرتقبة

توفير نظام والمتعمق بحاجتيم إلى ) (23) ىذا المحور فكانت عمى البند رقم في يرينلالحتياجات التدريبية لدى المد
 (.1)حيث حصل عمى متوسط حسابي قدره  ،(ال يسمح بالتواصل مع جميع المعنيين باألزمة بالسرعة المطموبةاتص
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كانت بدرجة مرتفعة لتعميم األساسي لمتدرب من مرحمة امدارس الحمقة األولى  ومديرات يكما يالحظ أن حاجة مدير 
 ،(9,02و 9,10)بين  ما ليا الحسابي المتوسطوح ترايإذ  ،(28 ،3 ،21 ،29 ،20 ،2 ،2 ،21 ،9 ،1)عمى البنودجدًا 

 ،21 ،1 ،1 ،21)مدارس الحمقة األولى لمتعميم األساسي لمتدرب عمى البنود ذوات األرقام  يويالحظ أن حاجة مدير 

 ماالمدارس لمتدرب عمييومديرات  يكانت حاجة مدير  ينوالمذ  (23و 22)باستثناء البندين  ،ىي حاجة مرتفعة (1 ،8
 بنود ىذا المحور قد خمت من االحتياجات التدريبية بدرجة منخفضة وأنَّ  متوسطة. وبشكل عام ُيالحظ أنبدرجة 
 .جداً  درجة مرتفعةوالمديرات لمتدرب عمييا ىي  رينالمديبنود ىذا المجال كانت حاجة  معظم

م األساسي في مدارس الحمقة األولى من التعمي ومديرات لدى مديري االحتياجات التدريبيةما  -1-1-2
 ؟حدوث األزمات المدرسية أثناء الالزمةمدينة دمشق لمتدرب عمى المهارات 

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث  لإلجابة عمى ىذا السؤال
 .أثناء حدوث األزمات المدرسية االحتياجات التدريبية الالزمةبنود محور  عمى

 (16جدول )
أثناء  الالزمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث عمى بنود محور)االحتياجات التدريبية يبّين

 حدوث األزمات المدرسية( ودرجة االحتياجات التدريبية عميها وترتيبها
أحىاء حذوث انالزمت انمحىر انخاوي )االحتياجاث انتذريبيت  و

 زماث انمذرسيت(األ

انمتىسط  انعيىت

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري

 انرتبت

 ن

درجت 

 االحتياجاث

وضع خطط قصيرة األمد إلعادة األوضاع في المدرسة لما  64
 كانت عميو قبل حدوث األزمة

 جذا  مشحفؼت  2 0,13 9,21 221

توفير الدعم المعنوي لفريق إدارة األزمات ولجميع أفراد  61
 لمدرسي أثناء األزمةالمجتمع ا

 جذا  مشحفؼت  1 0,12 9,12 221

توفير الميام والمسؤوليات عمى أعضاء فريق إدارة األزمات  62
 المدرسية حسب إمكاناتيم

 جذا  مشحفؼت  1 0,11 9,19 221

تصحيح الشائعات المتعمقة باألزمة التي تواجو المدرسة من  26
 خالل وسائل اإلعالم التربوي

 جذا  مشحفؼت  9 0,92 9,10 221

استخدام خطوات التفكير العممي في إدارة األزمة التي  26
 تواجو المدرسة

 جذا  مشحفؼت  3 0,12 9,82 221

تييئة المعممين والتالميذ نفسيًا أثناء حدوث األزمات  62
 وتخفيف التوفر لدييم

 جذا  مشحفؼت  1 0,12 9,81 221

تي تواجو المدرسة تحديد الوقت المتاح لمتعامل مع األزمة ال 23
 ووضع جدول زمني إلداراتيا

 جذا  مشحفؼت  8 0,10 9,83 221
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التفكير في أسباب األزمة التي تواجو المدرسة وتقدير  22
 أبعادىا

 جذا  مشحفؼت  1 0,82 9,10 221

 جذا  مشحفؼت  2 0,81 9,32 221 ترتيب األولويات التي يجب تنفيذىا أثناء األزمة 66

قنيات الحديثة كالحاسب اآللي واإلنترنيت في االستعانة بالت 62
 مواجية األزمات المدرسية

 جذا  مشحفؼت  20 0,83 9,31 221

الحد من انتشار األزمة المدرسية والسيطرة عمييا بعد فترة  22
 قصيرة من وقوعيا

 جذا  مشحفؼت  22 2,09 9,11 221

ابتكار الحمول المناسبة لمواجية األزمة التي تعصف  22
 رسةبالمد

 جذا  مشحفؼت  21 2,01 9,10 221

التفاوض مع مسببي األزمة المدرسية لموصول إلى حل  64
 مناسب

 جذا  مشحفؼت  21 2,21 9,10 221

عرض القرارات المتخذة لمواجية األزمة عمى بعض  23
 المعممين ألخذ وجية نظرىم

 مشحفؼت 29 2,19 9,02 221

ة باألزمة التي التأكد من صدق مصدر المعمومات المتعمق 24
 تواجو المدرسة

 مشحفؼت 23 2,12 9,01 221

مة لمسيطرة عمى الموقف أثناء اسسريعة وح اتاتخاذ قرار  22
 مواجية األزمات المدرسية

 مشحفؼت 21 2,31 1,81 221

تحديد األطراف واألفراد الذين يتسببون بحدوث األزمة  63
 المدرسية وتصاعدىا

 مشحفؼت 28 2,33 1,12 221

تشجيع المبادرات الذاتية واالستفادة من اقتراحات المعممين  21
 لمواجية األزمة

 مشحفؼت 21 2,11 1,91 221

استثمار اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة الحتواء األمة  63
 التي تواجو المدرسة

 مخىسطت 22 2,12 1,12 221

تمتين العالقات مع الجيات التي ليا دور في مواجية  14
 ات المدرسيةاألزم

 مخىسطت 10 2,11 1,18 221

التنسيق مع خدمات المجتمع كالشرطة والمشافي والمطافئ  22
 أثناء حدوث األزمات المدرسية

 مخىسطت 12 2,11 1,11 221

استشارة أىل الرأي والعمم والخبرة في التعامل مع األزمات  24
 التي تواجو المدارس

 مىخفضت 11 2,81 1,13 221

ول المعمومات إلى مراكز اتخاذ القرار أثناء سرعة وص 62
 حدوث األزمات المدرسية

 مىخفضت 11 2,81 1,10 221
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تواجد مدير المدرسة في موقع األزمة لمتابعة األحداث أواًل  21
 بأول

 مىخفضت 19 2,12 1,21 221

 مشحفؼت - 0,89 9 221 الدرجة الكمية لممحور الثاني 

لمتدرب عمى بنود ىذا المحور ىي درجة  والمديرات درجة الكمية الحتياج المديرينال أنيالحظ من الجدول السابق 
التعميم األساسي مرحمة الحمقة األولى من مدارس  ومديرات يريأعمى درجة لالحتياجات التدريبية لدى مد أنَّ و  مرتفعة

وضع خطط قصيرة األمد إلعادة ) والمتعمق بحاجاتيم إلى (11)أثناء حدوث األزمات المدرسية كانت عمى البند رقم 
ما أدنى أ، (9,21) حيث حصل عمى متوسط حسابي قدره ،(األوضاع في المدرسة لما كانت عميو قبل حدوث األزمة

والمتعمق  (92) عمى ىذا المحور فكانت عمى البند رقم المدارسومديرات مديري درجة لالحتياجات التدريبية لدى 
حيث حصل عمى متوسط حسابي  ،(في موقع األزمة لمتابعة األحداث أواًل بأول تواجد مدير المدرسةبحاجتيم إلى )

لتعميم األساسي لمتدرب عمى من مرحمة امدارس الحمقة األولى  ومديرات ريكما يالحظ أن حاجة مدي (.1,21) قدره
 متوسطالتراوح إذ  ،درجة مرتفعة جداً كانت ب(12 ،19 ،10 ،11 ،11 ،18 ،11 ،18 ،11 ،91 ،10 ،12 ،11)بنود ال

لتعميم من مرحمة امدارس الحمقة األولى  ومديرات يويالحظ أن حاجة مدير  ،(9,10و 9,21)بين  ما ليا الحسابي
  (90و 22)باستثناء البندين  ،ىي حاجة مرتفعة (12 ،11 ،11 ،11 ،13)األساسي لمتدرب عمى البنود ذوات األرقام 

والتي كانت  (92 ،19 ،12)والبنود  ،بدرجة متوسطة مالمتدرب عمييالمدارس ومديرات  يكانت حاجة مدير  ينوالمذ
 حاجة منخفضة. اميم األساسي من أجل التدريب عمييلتعمن مرحمة امدارس الحمقة األولى  ومديرات يحاجة مدير 
ضة جدًا بدرجة منخف والمديرات لممديرينبنود ىذا المحور قد خمت من االحتياجات التدريبية  ُيالحظ أنَّ  وبشكل عام

مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي  ومديرات يريمد درجة احتياجكانت  حوربنود ىذا الم معظم وأنَّ 
 .جداً  درجة مرتفعةلمتدرب عمييا ىي  في مدينة دمشق

مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في  ومديراتلدى مديري  االحتياجات التدريبيةما  -1-1-3
 ؟حدوث األزمات المدرسية بعد الالزمةدمشق لمتدرب عمى المهارات مدينة 

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث  لإلجابة عمى ىذا السؤال
 بعد حدوث األزمات المدرسية. االحتياجات التدريبية الالزمةبنود محور  عمى
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 (17جدول )
بعد  الالزمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث عمى بنود محور)االحتياجات التدريبية يبّين

 حدوث األزمات المدرسية( ودرجة االحتياجات التدريبية عميها وترتيبها
 

بعذ انالزمت انمحىر انخانج )االحتياجاث انتذريبيت  و

 حذوث األزماث انمذرسيت(

انمتىسط  ىتانعي

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري

 انرتبت

 ن

درجت 

 االحتياجاث

انخخفيف مه آراس األصمت انخي مشث بها انمذسست  30

 ومؼانجت األسباب انخي أدث نحذورها

 مشحفؼت جذا   2 0,12 9,31 221

إدخال حؼذيالث ػهً انخطظ انمىضىػت إلداسة  91

 األصماث في ضىء انذسوط انمسخفادة

 مشحفؼت جذا   1 0,21 9,92 221

ححذيذ األسباب انخي أدث إنً حذود األصمت انخي  93

 ػصفج بانمذسست

 مشحفؼت 1 0,22 9,22 221

 مشحفؼت 9 2,23 1,21 221 إجشاء مشاجؼت شامهت نألصمت انخي مشث بها انمذسست 98

وضغ سيىاسيىهاث نألشكال انمخخهفت انخي يمكه أن  92

 ذيذحظهش بها األصمت انمذسسيت مه ج

 مشحفؼت 3 2,18 1,12 221

حقييم مذي فاػهيت انقشاساث انخي احخزث أرىاء حذود  91

 األصمت في انمذسست

 مشحفؼت 1 2,13 1,19 221

ححذيذ أرش انؼىامم االقخصاديت ػهً انمذسست واألصمت  31

 انخي حمش بها

 مخىسطت 8 2,18 1,11 221

ؼج حسجيم أحذاد مىقف األصمت واإلجشاءاث انخي احب 99

 خالنها نإلفادة مىها مسخقبال  

 مخىسطت 1 2,19 1,11 221

ححذيذ أرش انؼىامم انسياسيت ػهً انمذسست واألصمت  31

 انخي حمش بها

 مخىسطت 2 2,39 1,11 221

وضغ خطت طىيهت األمذ إلػادة األوضاع في انمذسست  91

 نما كاوج ػهيه قبم حذود األصمت

 مخىسطت 20 2,38 1,12 221

 مىخفضت 22 2,11 1,22 221 ميضاويت مسخقهت نمؼانجت آراس األصمتحخصيص  32

 مشحفؼت - 0,11 1,31 221 انذسجت انكهيت نهمحىس انزانذ 

لمتدرب عمى بنود ىذا المحور ىي درجة  والمديرات الدرجة الكمية الحتياج المديرين أن الحظ من الجدول السابقيُ 
التعميم األساسي مرحمة الحمقة األولى من  مدارسومديرات مديري بية لدى أعمى درجة لالحتياجات التدري أنَّ و  مرتفعة

التخفيف من آثار األزمة التي والمتعمق بحاجاتيم إلى ) (30) بعد حدوث األزمات المدرسية كانت عمى البند رقم
 ،(9,31) هحيث حصل ىذا البند عمى متوسط حسابي قدر  ،(مرت بيا المدرسة ومعالجة األسباب التي أدت لحدوثيا

إدخال تعديالت عمى الخطط الموضوعة إلدارة األزمات في ضوء والمتعمق بحاجاتيم إلى ) (91) وكذلك البند رقم
وكال البندين كانت درجة احتياج أفراد  ،(9,92) حيث حصل ىذا البند عمى متوسط حسابي قدره ،(الدروس المستفادة

 عينة البحث لمتدرب عمييما حاجة مرتفعة جدًا.
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تحديد األسباب التي أدت إلى حدوث األزمة التي والمتعمق بحاجاتيم إلى )( 93)ن البندين كل من البند رقم يمي ىذوي
المتعمق بحاجة أفراد  (98)والبند رقم  ،(9,22) حيث حصل ىذا البند عمى متوسط حسابي قدره ،(عصفت بالمدرسة
حيث حصل ىذا البند عمى متوسط حسابي  ،(ا المدرسةإجراء مراجعة شاممة لألزمة التي مرت بيعينة البحث إلى )

وضع سيناريوىات لألشكال المختمفة التي المتعمق بحاجة أفراد عينة البحث إلى ) (92)والبند رقم  ،(1,21) قدره
والبند رقم  ،(1,12) حيث حصل ىذا البند عمى متوسط حسابي قدره ،(يمكن أن تظير بيا األزمة المدرسية من جديد

تقييم مدى فاعمية القرارات التي اتخذت أثناء حدوث األزمة في متعمق بحاجة أفراد عينة البحث إلى )ال (91)
أفراد عينة احتياج وجميع ىذه البنود كانت درجة  (1,19) حيث حصل ىذا البند عمى متوسط حسابي قدره ،(المدرسة

 البحث لمتدرب عمييا حاجة مرتفعة.
فقد كانت درجة احتياج أفراد عينة البحث  (91 ،31 ،99 ،31)بنود ذوات األرقام أما باقي بنود ىذا المحور وىي ال
والذي كانت درجة احتياج أفراد عينة البحث لمتدرب  (32)باستثناء البند رقم  ،لمتدرب عمييا كانت درجة متوسطة

 والمديرات  ريبية لممديرينبنود ىذا المحور قد خمت من االحتياجات التد ُيالحظ أنَّ  وبشكل عام عميو حاجة منخفضة.
مدارس الحمقة األولى من مرحمة  ومديرات يريمد درجة احتياجكانت  حوربنود ىذا الم بدرجة منخفضة جدًا وأنَّ 

 .عة جدًا ومرتفعة ومتوسطة ومنخفضةمتنوعة ما بين مرتفلمتدرب عمييا  التعميم األساسي في مدينة دمشق
  نتائج سؤال البحث:مناقشة وتفسير 
 مرحمة مدارس الحمقة األولى من ومديرات ين من نتائج سؤال البحث أن أكثر االحتياجات التدريبية لمدير يتبي

 .حدوث األزمات المدرسية قبلالتعميم األساسي في مدينة دمشق كانت االحتياجات التدريبية 
سية قبل حدوثيا وذلك من ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن التحضير واالستعداد لعالج المشكمة واألزمة المدر 

قد يكون ىذا األمر كفيل بتخفيف األثر الكبير الذي قد تمحقو األزمات  ،خالل طرح الحمول والخطط لمعالجتيا
إلى حاجتيم إلى التدرب بالدرجة األولى عمى وضع  مديرو المدارسأشار  إذ ،المدرسةتصيب العارضة التي قد 

 يالحاجة تبرر رغبة مدير  هأثناء حدوث األزمات المدرسية وىذالمرتقبة حمول مناسبة لمواجية األزمات المدرسية 
المدارس إلى أن يتحموا بسرعة اتخاذ القرار من خالل وضع حمول مناسبة وسريعة لمواجية األزمات المدرسية 

حيث وىذه الحاجة الثانية من  ،وذلك من خالل وضع خطة شاممة إلدارة األزمات المدرسية المتوقعة ،المتوقعة
وىذا يتفق  والتي تتمثل بوضع خطة شاممة إلدارة األزمات المدرسية المتوقعة ،المدارس ومديرات يالترتيب لدى مدير 

عندما أشارا إلى وجود حاجة إلى ضرورة توفير برامج  (1001)والموسى  ،(1001)مع ما أشار إليو الميدي ووىيبة
 .العمل عمى مراجعتيا وتطويرىا باستمراروخطط كاممة وجاىزة إلدارة األزمات داخل المدرسة و 

المدارس إلى حاجتيم المرتفعة إلى إجراء تجارب من خالل بعض األزمات المدرسية  ومديرات كما أشار مديرو 
وىذا ما يستدعي ضرورة  ،وكذلك إنشاء موقع إلكتروني يتضمن كل ما يتعمق بإدارة األزمات المدرسية ،المفترضة



 عرض نتائج البحث ومناقشتيا                                         سابعالفصل ال
 

 222 

ت وذلك حتى يواكبوا دريبية في مجال الحاسوب واإلنترنالمدارس إلى دورات ت ومديرات يالعمل عمى إخضاع مدير 
في أن  (1009) وىذا ما يتفق مع ما أشارت إليو دراسة الغامدي ،التربوي واإلداري ينآخر المستجدات عمى الصعيد

 .أىم االحتياجات التدريبية اإلدارية لممديرين ىي التمكن من استخدام الحاسوب
ية إلى وجود دليل إرشادي سناحية أخرى أشار أفراد عينة البحث إلى حاجتيم أثناء التعامل مع األزمات المدر  ومن

لمتعامل مع األزمات المدرسية المختمفة عن طريق جمع المعمومات الكافية والدقيقة المتعمقة باألزمة التي تواجو 
 المدرسة لتسييل مواجيتيا.
 ،وضع حمول مناسبة لمواجية األزمات المدرسية المرتقبة أثناء حدوث األزمات المدرسيةبفالحاجة التدريبية المتعمقة 
إجراء تجارب من والحاجة إلى  ،وضع خطة شاممة إلدارة األزمات المدرسية المتوقعةوالحاجة إلى التدرب عمى 

ق بإدارة األزمات وكذلك إنشاء موقع إلكتروني يتضمن كل ما يتعم ،خالل بعض األزمات المدرسية المفترضة
كل ىذه األمور ُتعد الحاجة لمتدرب عمييا ضرورية بشكل كبير وذلك من أجل التعامل مع األزمة  ،المدرسية

ويجب أن تكون ىذه الخطط والمقترحات مدروسة  ،وال بد من إعدادىا قبل حدوث األزمات ،المدرسية فور وقوعيا
 بشكل كبير ودقيق.

عندما بين أن التعامل األمثل مع األزمة المدرسية يتطمب ضرورة توافر ( 1022) حارثيوىذا يتفق مع ما أشار إليو ال
 مجموعة من المقومات أو المبادئ التي تتمخص فيما يمي:

 التخطيط لألزمات وىو جزء ىام من التخطيط االستراتيجي وعنصر رئيسي من عناصر الخطة العامة لممدرسة. -
واالستعداد لمتعامل مع  ،من أجل الوقاية من األزمات ،بكر في المدرسةضرورة وجودة نظام فعال لإلنذار الم -

 األزمات التي ال يمكن تجنبيا وقت وقوعيا.
ضرورة التقييم والمراجعة الدورية لخطط التعامل مع األزمات واختبارىا تحت ظروف مشابية لحاالت األزمات  -

 (.11ص ،1022 ،الفعمية التي يمكن مواجيتيا)الحارثي
حيث أشارت ىذه الدراسات  (1001)ودراسة العمري ،(1003)نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة الدندنيوتتفق 

المدارس بحاجة لمتدريب بدرجة كبيرة في جميع المجاالت السيما المجاالت اإلدارية والفنية وميارة  يإلى أن مدير 
 إدارة الوقت وكذلك العالقات العامة.

ت في مواجية الحديثة كالحاسب اآللي واإلنترن االستعانة بالتقنيات حيث ضرورة المحور منوتتفق نتيجة ىذا 
ت التي بينت ضرورة استخدام اإلنترنو  (Macneil & Topping,2007) مع ما أشارت إليو دراسة األزمات المدرسية

 والحاسوب لتوفير قاعدة بيانات لألزمات الخطيرة.
لى ضرورة عندما أشار إ (Jeffrey et al., 1999)ي عن ما أشار إليو ومن ناحية أخرى تختمف نتيجة البحث الحال

بينما أشار مديرو  ،لالتصاالت أثناء حدوث األزمات حتى ال يحدث توتر وفوضى توفير وسائل سريعة وسيمة
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توفير نظام اتصال يسمح بالتواصل مع جميع المدارس أفراد عينة البحث إلى حاجتيم المتوسطة لمتدرب عمى 
 .يين باألزمة بالسرعة المطموبةالمعن

 مرحمة مدارس الحمقة األولى من ومديرات ريمن نتائج سؤال البحث أن االحتياجات التدريبية لمدي كما ُيالحظ
 كانت في المرتبة الثانية. حدوث األزمات المدرسية أثناءالتعميم األساسي في مدينة دمشق 

 ،المدارس مرتفعة أثناء حدوث األزمات المدرسية ومديرات يمدير  االحتياجات التدريبية لدىأن ويفسر الباحث سبب 
في لحظة وقوع األزمة المدرسية أن يكون متأىبًا ومتيقظًا التخاذ قرارات سريعة  روذلك بسبب أن المطموب من المدي

دث خسائر التي قد تحال من محد من انتشارىا وتفادي أكبر قدر ممكنلوحاسمة من أجل وضع حمول لألزمة أو 
في طور وضع تصور مقترح لحل األزمة ليس فقط فالمدير أثناء حدوث األزمات المدرسية  ،المدرسة تتعرض لياو 

وىو في حالة سباق مع  ،لحظة وقوعيا ىذه األزماتلمتعامل مع أن يكون مستعدًا  ببل يج ،أو وضع خطط لمعالج
ولقد أشار  ،د تنجم عن حدوث األزمات المدرسيةتالفي األضرار التي ق من أجل الزمن وبحاجة الستغالل كل دقيقة

إلى أنو أثناء حدوث األزمة قد يكون المدير غير قادر عمى التعامل مع العوامل التي أدت إلى ( 1001) اليحيوي
وتتطمب ىذه المرحمة من المديرين القدرة  ،ويكون غير قادر عمى السيطرة عمى متغيراتيا المتسارعة ،حدوث األزمة

يجاد مناخ يقوم عمى التفاىم والمشاركة بين  ،مةز مل بين األنشطة المختمفة التي تستوجبيا طبيعة األعمى التكا وا 
 التنبؤو  ،شبكة اتصاالت فعالة تكفل توافر المعمومات والبيانات توفيرو  ،أعضاء فريق إدارة األزمة المدرسيةجميع 

 (.22 ص،1001 ،الخارجية")اليحيوي المستقبل وتنمية العالقات التبادلية والتكاممية مع البيئةب
أثناء حدوث األزمة المدرسية بأشد الحاجة إلى  نونالمدارس يكو  يووفقًا لما أشارت إليو نتائج سؤال البحث فإن مدير 

باإلضافة إلى  ،كانت عميو قبل حدوث األزمةبما  مقارنةً وضع خطط قصيرة األمد إلعادة األوضاع في المدرسة 
توفير الميام بحاجة إلى ىم و  ،لفريق إدارة األزمات ولجميع أفراد المجتمع المدرسي أثناء األزمة توفير الدعم المعنوي

 ،وتعد الشائعات أخطر من األزمات نفسيا ،والمسؤوليات عمى أعضاء فريق إدارة األزمات المدرسية حسب إمكاناتيم
باألزمة التي تواجو المدرسة من خالل تصحيح الشائعات المتعمقة المدارس لمتدرب عمى  يريلذا كانت حاجة مد

 حاجة مرتفعة جدًا. ،وسائل اإلعالم التربوي
كما أشار أفراد عينة البحث إلى حاجتيم المرتفعة جدًا لمتدرب عمى استخدام خطوات التفكير العممي في إدارة األزمة 

 ،ووضع الفروض والحمول ،اتوجمع المعموم ،وذلك من حيث الشعور بالمشكمة وتحديدىا ،تواجو المدرسةقد التي 
وبالمرحمة  ،ومن ثم عممية االختيار لمحل األمثل ،واختيار أفضميا ،بين الحمول المقترحة لحل األزمة والمقارنة ما

األخيرة البد من متابعة الحل المقترح لمتأكد من سالمتو ونتائجو اإليجابية المتوقعة ومن أجل تطبيق ىذا الحل عمى 
 جديدة.مواقف أخرى وأزمات 
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ي في التعامل مع األزمات المدرسية البد أن يقوم عمى تييئة المعممين والتالميذ نفسيًا مإتباع خطوات التفكير العم إنّ 
تحديد الوقت المتاح لمتعامل مع األزمة التي تواجو المدرسة وعمى  ،ر لدييمتأثناء حدوث األزمات وتخفيف التو 

ومن ثم ترتيب  ،ير في أسباب األزمة التي تواجو المدرسة وتقدير أبعادىاالتفكوكذلك  ،ووضع جدول زمني إلداراتيا
ت في مواجية الحديثة كالحاسب اآللي واإلنترن االستعانة بالتقنياتو  ،األولويات التي يجب تنفيذىا أثناء األزمة

من وقوعيا من أجل الحد من انتشار األزمة المدرسية والسيطرة عمييا بعد فترة قصيرة وكذلك  ،األزمات المدرسية
ابتكار الحمول المناسبة لمواجية األزمة التي تعصف ومن أجل  ،الحصول عمى مجموعة من البدائل لألزمة

 وكل ىذه النقاط أشار أفراد عينة البحث إلى حاجتيم إلى التدرب عمييا بشكل كبير. ،بالمدرسة
في التعامل  ةبينا أىمية اتباع المنيجية العمميعندما  (1008)والزىراني (1001)وىذا ما يتفق مع توجيات اليحيوي 

 مع األزمات المدرسية.
إلى أن إدارة األزمات ىي عممية معالجة حدث حرج ييدد المنظمة ويعيق عمميا  (Lani,2012)وفي ىذا الشأن أشار

ص في إدارة وفق خطوات تعيد التوازن ليذه المنظمة وتخفف من الصدمة والتأثيرات السمبية بمساعدة فريق متخص
إلى ضرورة االستعداد لمواجية األزمة من خالل التنبؤ  (1021)ولقد اشار درباس  ،Lani, 2012,p: 43) )األزمات

وكذلك من خالل التعامل الفوري مع األحداث لوقف  ،وتمكين اإلدارة من السيطرة عمى الموقف ،بالمشكالت
 (.11ص ،1021 ،)درباستيوىاووضع السينار  ،تصاعدىا وتحجيميا من خالل تحميل الموقف

المدارس عمى ضرورة  يريمن حيث إجماع مد( 1002)و خميلبوتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة أ
دارتيا كما تتفق النتيجة مع ما  ،وعمى ضرورة التخطيط لمواجية األزمات المدرسية ،تكوين فريق لمواجية األزمات وا 

ورة التدرب عمى ر المدارس عمى ض يريمن حيث وجود إجماع من قبل مد (1001)أشارت إليو دراسة الميدي ووىيبة
 توفير برامج وخطط كاممة وجاىزة إلدارة األزمات داخل المدرسة والعمل عمى مراجعتيا وتطويرىا باستمرار.

يتضمن إنشاء موقع إلكتروني نتيجة في ضرورة توفير االحتياجات التدريبية من حيث التدرب عمى ىذه الفق تتكما 
ومن حيث االحتياج التدريبي المتعمق بالتدرب عمى توفير قاعدة بيانات وافية  ،كل ما يتعمق بإدارة األزمات المدرسية
والتي بينت  (Macneil & Topping, 2007) دراسة مع ما أشارت إليو دراسة ،عن التالميذ والعاممين في المدرسة

 دة بيانات لألزمات الخطيرة.نترنت والحاسوب لتوفير قاعإلضرورة استخدام ا
 .المدارس بعد حدوث األزمات المدرسية ومديرات يوفي المرتبة الثالثة واألخيرة جاءت االحتياجات التدريبية لمدير 

 ،ويسعى فييا المدير إلى تحقيق التوازن الطبيعي ،والتي تمثل "مرحمة تالشي العوامل التي تسببت في حدوث األزمة
 (. 22ص ،1001 ،ة" )اليحيويواستعادة نشاط المدرس

بعد حدوث األزمة المدرسية ىي التدرب عمى  والمديرات ووفقًا لذلك فقد جاءت أعمى حاجة لمتدرب عند المديرين
وكذلك الحاجة لمتدرب عمى  ،التخفيف من آثار األزمة التي مرت بيا المدرسة ومعالجة األسباب التي أدت لحدوثيا
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أنَّ وقد أشارت النتائج إلى  ،ضوعة إلدارة األزمات في ضوء الدروس المستفادةإدخال تعديالت عمى الخطط المو 
وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن المدرسة يجب أن تواصل  ،عمى ىذين البندين كان مرتفعًا جداً  ياالحتياج التدريب

ة لمتدرب عمى اآللية التي المديرين بحاجكما أّن  ،بيا مرمسيرتيا وأن تؤدي رسالتيا رغم كل الظروف والمحن التي ت
والتي قد تكون راجعة  ،تمكنيم من تخفيف آثار األزمة التي مرت بيا المدرسة ومعالجة األسباب التي أدت لحدوثيا

جاءت الحاجة إلى التدرب  وعة إلدارة األزمات المدرسية لذلكفي أساسيا إلى أخطاء وأغالط في الخطط الموض
في المرتبة الثانية عمى  وضوعة إلدارة األزمات في ضوء الدروس المستفادةإدخال تعديالت عمى الخطط المعمى 

 ي ُطبق عمى بنود ىذا المحور.ذالترتيب ال
في المرتبة  تحديد األسباب التي أدت إلى حدوث األزمة التي عصفت بالمدرسةالحاجة لمتدرب عمى وقد جاءت 

ومن ثم جاءت  ،ًا لعالجيا ولتفادي وقوعيا مرة أخرىإذ أن معرفة سبب أي مشكمة قد يكون عاماًل ميسر  ،الثالثة
وضع وكذلك الحاجة إلى التدرب عمى  ،إجراء مراجعة شاممة لألزمة التي مرت بيا المدرسةالحاجة إلى التدرب عمى 

تقييم مدى وأيضًا الحاجة إلى  ،سيناريوىات لألشكال المختمفة التي يمكن أن تظير بيا األزمة المدرسية من جديد
 وجميع ىذه الحاجات كانت ذات مستوًى مرتفع. ،مية القرارات التي اتخذت أثناء حدوث األزمة في المدرسةفاع

إلى التدرب عمى بنود ىذا المحور ىو أن وقوع األزمة  والمديرات ويرى الباحث أن السبب في ارتفاع حاجة المديرين
المدرسة تعرضت ليا وأخذ العبرة من األزمة التي المدرسية وانقضائيا يستدعي من مدير المدرسة التيقظ والتنبو 

سابقًا وكذلك تعديل الخطط الموضوعة إلدارة األزمات بخطط وقائية جديدة مبنية عمى التجارب السابقة لممدرسة 
إلى أن إدارة األزمة ىي عبارة عن  (1020)حيث أشار الجيني  ،وىذا ما يمثل إدارة األزمات ،ولممدارس األخرى

إلدارية التي يقوم بيا مدير المدرسة بحيث تساىم في العمل عمى تالفي حدوث األزمة والتقميل من آثارىا العمميات ا
 (.2،ص1020 ،السمبية من خالل التخطيط وجمع المعمومات وتكوين فريق العمل واتخاذ القرارات)الجيني

 إلى أن أىمية إدارة األزمات تظير من خالل: (1001)ولقد أشار الخضيري
 د سيناريوىات افتراضية لكيفية التعامل مع األزمات المدرسية.إعدا -
 تييئة العاممين في المدرسة والطالب لمتعامل مع األزمات المتنوعة. -
 وتوزيع الميام واألدوار عمى أعضائو. ،تكوين فريق إلدارة األزمات المدرسية -
 (.912ص،1001 ،عدم تضارب األدوار في مواقف األزمة المدرسية)الخضيري -

التدريبية لمتعامل مع األزمة ىي مرتفعة في جميع  احتياجاتيمالمدارس إلى أن  ومديراتووفقًا لذلك فقد أشار مديرو 
مما ىي عميو قبل  ،إلى التدرب عمى بعض الميارات أثناء وقوع األزمة ىي األكبر احتياجاتيم ولكن كانت ،مراحميا

 وبعد حدوث األزمات المدرسية.
 



 عرض نتائج البحث ومناقشتيا                                         سابعالفصل ال
 

 223 

 النتائج المتعمقة بفرضيات البحث ومناقشتها: -2
 الفرضيات اآلتية: عنيحاول البحث الحالي اإلجابة 

 بين متوسطات درجاات اساتجابات ماديري (2,23)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2-1
االحتياجات التدريبية فاي  يخص فيمامدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في مدينة دمشق  ومديرات

 ضوء إدارة األزمات تعزى لمتغير الجنس.
مدارس الحمقة  ومديرات ريلمتحقق من صحة ىذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات مدي

وفقًا  التعميم األساسي في مدينة دمشق في درجة االحتياجات التدريبية في ضوء إدارة األزماتمرحمة األولى من 
لمعينات المستقمة0 لتوضيح داللة الفروق0 وجاءت النتائج عمى  (T-Test)لمتغير الجنس0 وذلك باستخدام اختبار 

 النحو التالي:
  (13)رقم جدول

لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات  (T-Test)نتائج اختبار يبّين 
  يبية ومحاورها الفرعية وفقًا لمتغير الجنسالتدر 

االنحراف  المتوسط ن الجنس االستبانة ومحاورها
 المعياري

قيمة 
(T) 

رجة د
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

االحتياجات التدريبية الالزمة قبل 
 حدوث األزمات المدرسية

 دال 0,01 11,11 1,02 20,02 80,18 91 ركش
 8,18 89,31 19 أوزً

االحتياجات التدريبية الالزمة أثناء 
 حدوث األزمات المدرسية

 دال 0,01 220 1,13 21,29 22,11 91 ركش
 21,13 22,91 19 أوزً

االحتياجات التدريبية الالزمة بعد 
 حدوث األزمات المدرسية

 دال 0,00 220 2,02 1,21 11,12 91 ركش
 8,98 99,11 19 أوزً

 دال 0,00 220 9,23 12,22 229,12 91 ركش ستبانةالدرجة الكمية لال
 12,11 121,13 19 أوزً

بينما بمغت  ،(9,23)لمدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية بمغت (T)أن قيمة  ُيالَحظ من الجدول السابق
ا يشير إلى وجود فروق دالة وىذ (0,03)وىي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ليا  (0,00)القيمة االحتمالية ليا

إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية وفقًا لمتغير 
 أي أن اإلناث يشرن إلى حاجتيم التدريبية أكثر مما يشير إليو الذكور. ،وىذه الفروق كانت لصالح اإلناث ،الجنس

االحتياجات التدريبية قبل حدوث األزمات  ستبانة يالحظ أن القيم االحتمالية لمحوروبالرجوع إلى محاور اال
االحتياجات التدريبية بعد حدوث  ومحور ،االحتياجات التدريبية أثناء حدوث األزمات المدرسية ومحور ،المدرسية
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ى وجود فروق دالة إحصائيًا وىذا يشير إل، (0,03)ىي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ليا ،األزمات المدرسية
وىذا ما يمكن تمثيمو  ،بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى ىذه المحاور وفقًا لمتغير الجنس لصالح اإلناث

 .يناآلتي ينبيانيًا بالشكم
 

 
 

فقًا لمتغير استجابات أفراد عينة البحث عمى محاور استبانة االحتياجات التدريبية و  بينالفروق  يبّين( 8) رقم شكل 
 الجنس

 
 استجابات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية وفقًا لمتغير الجنس بينالفروق يبّين ( 9)رقم شكل
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وجود فروق  ،االستبانةُيالحظ من الشكمين السابقين ومن خالل تتبع الفروق البيانية ألداء أفراد عينة البحث عمى 
كانت وىذه الفروق  ،عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية ومحاورىا الفرعية يرينالمدواضحة بين 
 .أي لصالح المديرات عمى حساب المديرين لصالح اإلناث

 ،ويفسر الباحث ىذه النتيجة بأن االحتياجات التدريبية قد تتعمق بخصائص الفرد الشخصية سواء أكان ذكرًا أم أنثى 
وذلك لخوفين  ،النفسي والتربوي واالجتماعياإلداري و  ديرات المدارس يشعرن بالحاجة إلى مزيد من الدعمم إذ أنّ 

والتي  ،وىذا الدعم ال يتم إال بتوفر االحتياجات التدريبية التي أشرنَّ إلييا ،من تحمل المسؤولية الممقاة عمى عاتقين
 الذكور. يرين منكانت أعمى مما ىي عميو لدى المد

وبالتالي  ،ناحية أخرى فقد يكون اليدف لمترقي والتطور الوظيفي عند الذكور أكبر مما ىو عميو لدى اإلناث ومن
 يتعمق بإدارة األزمات المدرسية.وخاصًة ما ي مجال أفي  لمتدريبيم يحاولون إظيار كفاءتيم وعدم حاجتيم فإنّ 

المدارس الذكور كانت  يإال أن مدير  ،وتعميمية واحدةوعمى الرغم من أن أفراد عينة البحث يعيشون في بيئة تربوية 
ومدى  ،وقد يعود ىذا األمر إلى طبيعة كل من الذكور واإلناث ،احتياجاتيم التدريبية أقل مما ىي عميو لدى اإلناث

 ووزارة التربية التربية مديرية كل من قدرتيم عمى التحرك بحرية وثقة ومدى قدرتيم عمى التعامل مع اآلخرين في
 واألزمات التي تحل بيا. ،المدرسةتحدث في وذلك من حيث إبالغيم عن آخر المستجدات التي 

والتي أشارت إلى أن االحتياجات التدريبية لدى  (1003)وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة الدندني 
 .يرينمديرات المدارس ىي أكثر مما ىي عميو لدى المد

والتي أشارت إلى عدم وجود  (1001)ة البحث الحالي مع نتيجة دراسة الميدي ووىيبةومن ناحية أخرى تختمف نتيج
وبعد( حدوث األزمة  ،وأثناء ،فروق في الممارسات السموكية لمديري ومديرات المدارس في التعامل مع األزمات )قبل

والتي أشارت إلى عدم  (1001) وفقًا لمتغير الجنس. كما تختمف نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة حمدونة
 وجود فروق في الممارسات اإلدارية إلدارة األزمات وفقًا لمتغير الجنس.

 بين متوسطات درجاات اساتجابات ماديري (2,23)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2-2
االحتياجات التدريبية فاي  صفيما يخمدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في مدينة دمشق  ومديرات

 .التربويزمات تعزى لمتغير المؤهل ضوء إدارة األ 
 يىذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مدير صحة لمتحقق من 

عمى  باختالف مؤىالتيم العممية ،التعميم األساسي في مدينة دمشقمرحمة مدارس الحمقة األولى من  ومديرات
 يوضح ذلك.   (22)استبانة االحتياجات التدريبية ومحاورىا الفرعية؛ والجدول 
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 (19جدول)
لدرجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يبّين  

 التربويومحاورها الفرعية تبعًا لمتغير المؤهل 
 

انمتىسط  انعيىت انمؤهم انعهمي الستباوت ومحاورها انفرعيتا

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري

قبم  انالصمت االحخياجاث انخذسيبيت

 حذود األصماث انمذسسيت
 8,12 89,81 19 معهذ إعذاد انمعهميه

 1,88 81,11 91 إجازة في انتربيت

 20,12 81,22 11 دبهىو تأهيم تربىي

Total 221 81,21 2,09 

أرىاء  انالصمت االحخياجاث انخذسيبيت

 حذود األصماث انمذسسيت
 28,11 22,99 19 معهذ إعذاد انمعهميه

 21,11 21,11 91 إجازة في انتربيت

 22,12 23,33 11 دبهىو تأهيم تربىي

Total 221 21,20 28,88 

بؼذ  انالصمتاالحخياجاث انخذسيبيت 

 حذود األصماث انمذسسيت

 1,13 11,81 19 اد انمعهميهمعهذ إعذ

 2,10 12,32 91 إجازة في انتربيت

 1,22 92,22 11 دبهىو تأهيم تربىي

Total 221 12,12 2,20 

 12,21 120,29 19 معهذ إعذاد انمعهميه انذسجت انكهيت نالسخباوت

 12,19 103,81 91 إجازة في انتربيت

 11,13 101,88 11 دبهىو تأهيم تربىي

Total 221 101,10 12,11 

 (ANOVA) ولمكشف عن الداللة اإلحصائية ليذه الفروق، تًم استخدام تحميل التباين األحادي
  (22)رقم  جدول

درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية ومحاورها لمتوسط نتائج تحميل التباين األحادي يبّين 
 التربوير المؤهل الفرعية تبعًا لمتغي

مجمىع  مصذر انتبايه االستباوت ومحاورها انفرعيت

 انمربعاث

درجت 

 انحريت

متىسط 

 انمربعاث

 انقرار انذالنت )ف(

االحتياجات التدريبية الالزمة 
 قبل حدوث األزمات المدرسية

 0,23 88,11 1 233,81 بيه انمجمىػاث

 

0,11 

 

 غير

 دال 

 12,12 202 1221,19 داخم انمجمىػاث

Total 2081,21 222 
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االحتياجات التدريبية الالزمة 
أثناء حدوث األزمات 

  المدرسية

 0,29 121,32 1 328,01 بيه انمجمىػاث

 

0,12 

 

 غير 
 دال

 121,22 202 19913,18 داخم انمجمىػاث

Total 13011,82 222  

االحتياجات التدريبية الالزمة 
 رسيةبعد حدوث األزمات المد

 1,21 281,11 1 199,31 بيه انمجمىػاث

 

0,21 

 

 غير
 دال 

 12,12 202 1131,12 داخم انمجمىػاث

Total 2221,13 222  

 0,13 138,28 1 323,23 بيه انمجمىػاث انذرجت انكهيت نالستباوت

 

0,88 

 

غير 
 2028,13 202  220122,81 داخم انمجمىػاث دال

Total 222908,18 222  

بالنسبة لمدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية ومحاورىا الفرعية ىي  (F)أن قيمة  ،يتبين من الجدول السابق
إجابات أفراد بين وىذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (0,03)غير دالة عند مستوى الداللة االفتراضي 

 الدرجة الكمية لالستبانة وعمى محاورىا الفرعية. عمى التربويةعينة البحث تعزى لمؤىالتيم 
بين  (2,23)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال الصفرية والتي تقول:  الفرضية نقبلوبالتالي 

مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في مدينة دمشق  ومديرات متوسطات درجات استجابات مديري
 .التربويحتياجات التدريبية في ضوء إدارة األزمات تعزى لمتغير المؤهل اال فيما يخص

ن اختالف المؤىالت  ،ويمكن تفسير ذلك بأن االحتياجات التدريبية ىي احتياجات مينية بحتة لدى أفراد  التربويةوا 
ربوي والجامعي قد يؤثر عمى الرغم من أن التأىيل الت ،المديريناستجابات كبير بين الثر األ لوعينة البحث لم يكن 

بشكل كبير عمى مدى امتالك مدير المدرسة لمتطمبات التعامل مع األزمات المدرسية إال أنو لم تظير ىذه الفروق 
 من خالل إجابات أفراد عينة البحث عمى االستبانة.

وذلك  ،ألزماتفي ضوء إدارة ا يرينوقد يكون السبب في عدم وجود فروق في درجة االحتياج التدريبي لدى المد
فأغمب المناىج تقدم  ،نتيجًة لعدم توافر الخبرة الكافية التي تقدميا المناىج التربوية لمطمبة المعممين أثناء دراستيم

أو ال يجد المجال لتطبيقيا بشكل فوري حتى يحصل عمى أثر  ،لمطمبة معمومات نظرية بحتة ال تمت لمواقع بصمة
 لتعامل مع األزمات التي تحدث في المدارس.وبالتالي يكون قادر عمى ا ،التعمم

وىةو مةةا يمكةن أن يعةةزى لةو زيةةادة  ،وانتشةةار الةوعي بةةين المةديرين حةول إدارة األزمةةات ،كمةا إن تجةانس مجتمةةع البحةث
وقد يعود سبب ىذا التجانس إلةى تشةابو الظةروف  ،تفيميم ألىم االحتياجات التدريبية الالزمة في ضوء إدارة األزمات

لى تعرضيم لنفس األزمات ،واألعمال اإلدارية التي يخضع ليا المديرون والممارسات عةن اخةتالف وبغض النظر  ،وا 
ويقةةةع عمةةةى عةةةاتقيم التصةةةرف السةةةريع والعاجةةةل  ،فةةةإن الميةةةام والواجبةةةات متشةةةابية لةةةدييم لممةةةديرين التربويةةةةالمةةةؤىالت 

 لمواجو أي طارئ يصيب المدرسة.
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 لةةم يتمقةةوا معمومةةات اختصاصةةية وتةةدريباً  التربويةةة مةةدارس بةاختالف مةةؤىالتيمال يويمكةن تفسةةير ىةةذه النتيجةةة بةةأن مةةدير 
مما جعل معموماتيم وميةاراتيم  ،التربويفي مجال اإلدارة التربوية وفي مجال إدارة األزمات خالل فترة تأىيميم  خاصاً 

 األدنى. التربويفي العمل اإلداري تتفق مع معمومات وميارات المديرين ذوي المؤىل 
م وحتةةى اآلن ىةةي أزمةةة جديةةدة 2,11رى الباحةةث أنَّ األزمةةة الحاليةةة التةةي تتعةةرض ليةةا الةةبالد منةةذ شةةير آذار عةةام ويةة

وغير معيودة بالنسبة لجميع المةديرين عمةى اخةتالف مةؤىالتيم العمميةة والتربويةة، ممةا يةؤثر عمةى طريقةة التعامةل مةع 
اسةةتجابات المةةديرين ببًا فةةي عةةدم وجةةود فةةروق بةةين األزمةةات المدرسةةية والتصةةرف عنةةد حةةدوثيا، وىةةو مةةا قةةد يكةةون سةة

   .التربويلالحتياجات التدريبية في ضوء إدارة األزمات، تعزى لمتغير المؤىل 
والتةةةي أشةةةارت عمةةةى عةةةدم وجةةةود فةةةروق فةةةي  (1001) وتتفةةةق نتيجةةةة البحةةةث الحةةةالي مةةةع نتيجةةةة دراسةةةة الميةةةدي ووىيبةةةة

التعامل مع األزمات )قبل وأثناء وبعد( حدوث األزمة وفقةًا لمتغيةر الممارسات السموكية لمديري ومديرات المدارس في 
لمةديري ومةديرات المةدارس ال يةؤدي  التربةويإلةى أن المؤىةل  (1001)وكذلك أشارت دراسةة الموسةى  ،التربويالمؤىل 

 لتوافر مقومات إدارة األزمات بالمدارس.
وجةةود فةةروق فةةي لوالتةةي أشةةارت  (2228)العمةةوش ومةةن ناحيةةة أخةةرى تختمةةف نتيجةةة البحةةث الحةةالي مةةع نتيجةةة دراسةةة 

 األعمى. التربويالمدارس ذوي المؤىل  ياالحتياجات التدريبية لصالح مدير 
 بين متوسطات درجاات اساتجابات ماديري (2,23)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2-3

االحتياجات التدريبية فاي  فيما يخصي مدينة دمشق مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي ف ومديرات
 سنوات الخبرة.زمات تعزى لمتغير ضوء إدارة األ 
 يىذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مدير صحة  لمتحقق من

ف سنوات الخبرة لدييم في باختال ،التعميم األساسي في مدينة دمشقمرحمة مدارس الحمقة األولى من  ومديرات
 يوضح ذلك.   (12)؛ والجدول رقم عمى استبانة االحتياجات التدريبية ومحاورىا الفرعيةالمدرسية مجال اإلدارة 

 (21)رقم جدول
ية لدرجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يبّين  

 ومحاورها الفرعية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
انمتىسط  انعيىت سىىاث انخبرة االستباوت ومحاورها انفرعيت

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري

قبل  الالزمة االحتياجات التدريبية
 حدوث األزمات المدرسية

سىىاث 3أقم مه   12 81,08 2,21 

( سىىاث12-3مه )  92 81,28 1,11 

أكخرسىىاث ف 12  11 83,21 8,21 

Total 221 81,21 2,09 
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أثناء الالزمة االحتياجات التدريبية 
 حدوث األزمات المدرسية

سىىاث 3أقم مه   12 23,91 21,19 

( سىىاث12-3مه )  92 21,21 21,19 

سىىاث فأكخر 12  11 22,82 21,02 

Total 221 21,20 28,88 

بعد  الالزمة االحتياجات التدريبية
 ث األزمات المدرسيةحدو 

سىىاث 3أقم مه   12 90,12 1,21 

( سىىاث12-3مه )  92 12,81 2,11 

سىىاث فأكخر 12  11 11,19 1,11 

Total 221 12,12 2,20 

سىىاث 3أقم مه  الدرجة الكمية لالستبانة  12 101,21 13,02 

( سىىاث12-3مه )  92 103,11 12,88 

سىىاث فأكخر 12  11 122,11 10,99 

Total 221 101,10 12,11 

والجدول اآلتي ،(ANOVA) ولمكشف عن الداللة اإلحصائية ليذه الفروق، تًم استخدام تحميل التباين األحادي
  يوضح ذلك.

 (22)رقم جدول
يبية ومحاورها درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدر لمتوسط نتائج تحميل التباين األحادي يبّين  

 سنوات الخبرة .الفرعية تبعًا لمتغير 
االستباوت ومحاورها 

 انفرعيت

مجمىع  مصذر انتبايه

 انمربعاث

درجت 

 انحريت

متىسط 

 انمربعاث

 انقرار انذالنت )ف(

االحتياجات التدريبية 
الالزمة قبل حدوث 
 األزمات المدرسية

 2,11 201,29 1 103,12 بيه انمجمىعاث

 

0,11 

 

غيش 

 دال

 12,13 202 1111,08 داخم انمجمىعاث

Total 2081,21 222 
 

االحتياجات التدريبية 
الالزمة أثناء حدوث 

  األزمات المدرسية

 0,22 129,21 1 112,18 بيه انمجمىعاث

 

0,11 

 

غيش 

 123,12 202 19911,11 داخم انمجمىعاث دال

Total 13011,82 222  

ية االحتياجات التدريب
الالزمة بعد حدوث 
 األزمات المدرسية

 2,11 211,18 1 118,13 بيه انمجمىعاث

 

0,10 

 

غيش 

 12,21 202 1212,92 داخم انمجمىعاث دال

Total 2221,13 222  

 انذرجت

 انكهيت

 نالستباوت

 0,10 102,11 1 121,19 بيه انمجمىعاث

 

0,81 

 

غيش 

 2021,92 202 220812,01 داخم انمجمىعاث دال

Total 222908,18 222  
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بالنسبة لمدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية ومحاورىا الفرعية ىي  (F)أن قيمة  ،يتبين من الجدول السابق 
وىذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد  (0,03)غير دالة عند مستوى الداللة االفتراضي 

 حث تعزى الختالف سنوات الخبرة عمى الدرجة الكمية لالستبانة وعمى محاورىا الفرعية.عينة الب
( بين 2,25توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال صفرية والتي تقول: وبالتالي نقبل الفرضية ال

األساسي في مدينة دمشق مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم  ومديرات متوسطات درجات استجابات مديري
 االحتياجات التدريبية في ضوء إدارة األزمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة. فيما يخص

الخبرة قد ال تكسب مدير المدرسة القدرة عمى تحديد االحتياجات التدريبية سنوات  أنَّ بر ىذه النتيجة يتفس ويمكن
عمل يمن أن طول سنوات الخبرة لدى أفراد عينة البحث قد عمى الرغم  ،وبعد( حدوث األزمة المدرسية ،وأثناء ،)قبل

جعميم قادرين إال أن ىذه القدرات والميارات قد ال تكون كافية ل ،عمى إكسابيم العديد من القدرات والميارات اإلدارية
بما يعود ور  المدارس ذوي الخبرة األقل في مجال اإلدارة يعمى تحديد االحتياجات التدريبية بشكل مختمف عن مدير 

السبب في ىذا األمر كون األزمات التي تمر بيا المدارس حاليًا ىي أزمات غير معيودة بالنسبة لممديرين ذوي 
الخبرة األعمى . وبالتالي فال فرق بين مدير خبرتو في مجال اإلدارة تقل عن خمس سنوات وبين مدير آخر خبرتو 

 .حتياجات التدريبيةت من ناحية االعشر سنوافي مجال اإلدارة تزيد عن 
وذلك  ،كما يعزو الباحث سبب عدم وجود فروق في درجة تحديد االحتياجات التدريبية تبعًا الختالف سنوات الخبرة

وانتشار الوعي بين  ،الظروف والممارسات اإلدارية بين المديرين أنفسيم تشابونتيجًة لتجانس مجتمع البحث بسبب 
سية نتيجًة لما تعرضوا لو من ضغوط وأزمات كبيرة خالل السنوات الخمس المديرين حول إدارة األزمات المدر 

خالل  تعرضتو  ،والتي لم يسمم من أحداثيا ال الحجر وال البشر ،األخيرة التي عاشتيا الجميورية العربية السورية
ء الييئة ليزات وأزمات متنوعة أثرت عمى كل من الطمبة والمعممين وأعضا ىذه األحداث الكثير من المدارس

فكل ىذه الظروف صقمت وشحذت خبرات  ،اإلدارية لممدارس فضاًل عن تأثيرىا عمى المجتمع المحمي بشكل عام 
 .بقدر اإلمكان المديرين وأعضاء ىيئة التدريس واإلداريين في المدارس لمتعامل مع األزمات المدرسية 

والتي أشارتا إلى أن  (1001)ودراسة الموسى (1001)تتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة الميدي ووىيبةو 
 الخبرة الوظيفية لمديري ومديرات المدارس ال تؤدي إلى توافر مقومات إدارة األزمات في المدارس.

والتي أشارت إلى وجود فروق في  ،(2228)ومن ناحية أخرى تختمف نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة العموش
 المدارس ذوي الخبرة األعمى في مجال اإلدارة. ريت التدريبية لصالح مديدرجة تحديد درجة االحتياجا

بين متوسطات درجاات اساتجابات ماديري  (2,23)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2-4
ة فاي االحتياجات التدريبي فيما يخصمدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في مدينة دمشق ومديرات 

 .الدورات التدريبة المتبعةزمات تعزى لمتغير ضوء إدارة األ 
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مدارس  يىذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مدير صحة لمتحقق من 
نة باختالف اتباعيم لمدورات التدريبية عمى استبا ،التعميم األساسي في مدينة دمشق مرحمة الحمقة األولى من

 يوضح ذلك.  (11)االحتياجات التدريبية ومحاورىا الفرعية ؛ والجدول 
  

 ( 23جدول)
لدرجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يبّين 

 ومحاورها الفرعية تبعًا لمتغير الدورات التدريبية
انمتىسط  انعيىت انذوراث انتذريبيت ومحاورها انفرعيت االستباوت

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري

االحتياجات التدريبية الالزمة قبل حدوث 
 األزمات المدرسية

دوراث 2أقم مه   90 82,33 9,22 

دوراث 3-2مه   18 82,81 1,11 

دوراث فأكخر 3  13 11,89 1,11 

Total 221 81,21 2,09 

التدريبية الالزمة أثناء حدوث االحتياجات 
 األزمات المدرسية

دوراث 2أقم مه   90 220,13 8,33 

دوراث 3-2مه   18 20,13 21,11 

دوراث فأكخر 3  13 11,01 28,13 

Total 221 21,20 28,88 

االحتياجات التدريبية الالزمة بعد حدوث 
 األزمات المدرسية

دوراث 2أقم مه   90 91,18 3,13 

وراثد 3-2مه   18 18,11 9,89 

دوراث فأكخر 3  13 10,01 9,32 

Total 221 12,12 2,20 

دوراث 2أقم مه  الدرجة الكمية لالستبانة  90 111,98 22,18 

دوراث 3-2مه   18 222,80 13,00 

دوراث فأكخر 3  13 211,22 13,32 

Total 221 101,10 12,11 
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 . (ANOVA) الفروق، تًم استخدام تحميل التباين األحاديولمكشف عن الداللة اإلحصائية ليذه 
 (24جدول)

درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية لمتوسط نتائج تحميل التباين األحادي  يبّين
 المتبعة . ومحاورها الفرعية تبعًا لمتغير الدورات التدريبية

االستباوت ومحاورها 

 تانفرعي

مجمىع  مصذر انتبايه

 انمربعاث

درجت 

 انحريت

متىسط 

 انمربعاث

 انقرار انذالنت )ف(

االحتياجات التدريبية 
الالزمة قبل حدوث 
 األزمات المدرسية

 11,13 2380,33 1 1292,20 بيه انمجمىعاث

 

0,00 

 

 دال

 39,91 202 3211,13 داخم انمجمىعاث

Total 2081,21 222  

لتدريبية االحتياجات ا
الالزمة أثناء حدوث 

  األزمات المدرسية

 12,22 1111,18 1 21819,89 بيه انمجمىعاث

 

0,00 

 

 دال

 109,31 202 11128,28 داخم انمجمىعاث

Total 13011,82 222  

االحتياجات التدريبية 
الالزمة بعد حدوث 
 األزمات المدرسية

 218,11 1123,12 1 1320,11 بيه انمجمىعاث

 

0,00 

 

 دال

 11,22 202 1101,11 داخم انمجمىعاث

Total 2221,13 222  

 18,18 10133,12 1 12822,11 بيه انمجمىعاث انذرجت انكهيت نالستباوت

 

0,00 

 

 دال
 933,21 202 92121,99 داخم انمجمىعاث

Total 222908,18 222  

نسبة لمدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية ومحاورىا الفرعية ىي بال (F)أن قيمة  ،يتبين من الجدول السابق 
وىذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  (0,03)دالة عند مستوى الداللة االفتراضي 

 البحث تعزى لمتغير الدورات التدريبية عمى الدرجة الكمية لالستبانة وعمى محاورىا الفرعية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ليا والتي تقول:  ونقبل الفرضية البديمة الصفرية التالي نرفض الفرضيةوب

مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم  ومديرات بين متوسطات درجات استجابات مديري (2,23)مستوى الداللة 
إدارة األزمات تعزى لمتغير الدورات  االحتياجات التدريبية في ضوء فيما يخصاألساسي في مدينة دمشق 

 دورات تدريبية. (1)لصالح أفراد عينة البحث الذين خضعوا ألقل من  المتبعة التدريبية
 وىذا ما يمكن توضيحو بيانيًا في الشكمين التاليين:
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 تدريبية تبعًا لمتغير الدورات التدريبيةأفراد عينة البحث عمى محاور استبانة االحتياجات ال تبين استجاباالفروق يبّين  (12)رقم شكل 

 

 

 أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة االحتياجات التدريبية تبعًا لمتغير الدورات التدريبية تبين استجاباالفروق يبّين ( 11)رقم شكل
ذي يجب استخدامو لتحديد لمتجانس من أجل تحديد االختبار ال (Levene) اختبار ليفين ولقد قام الباحث باستخدام

 يبّين نتائج اختبار ليفين. (13)سقم  والجدول ،جية الفرق بين المتوسطات ومستوى داللتيا

5 5 5 

5 
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 (25) رقم جدول
 يبين نتائج اختبار "ليفين" لمتجانس عمى استبانة االحتياجات التدريبية ومحاورها الفرعية 

 قيمة  المقياس
 ليفين 

 درجات 
 1الحرية 

الحرية درجات 
2 

 مستوى الداللة

 21,20 الدرجة الكمية لالستبانة

 

1 202 0,00 

 

قبل حدوث  الالزمة االحتياجات التدريبية
 األزمات المدرسية

23,02 1 202 0,00 

 

أثناء حدوث الالزمة االحتياجات التدريبية 
 األزمات المدرسية

11,01 1 202 0,00 

 

بعد حدوث الالزمة االحتياجات التدريبية 
 المدرسيةاألزمات 

2,28 1 202 0,12 

وبداللة إحصائية  (21,20)ُيالحظ من الجدول السابق أن قيمة اختبار ليفين عمى الدرجة الكمية لالستبانة قد بمغت 
قيمة اختبار ليفين عمى محور االحتياجات التدريبية قبل حدوث وبمغت  ،(0,03)وىي أصغر من ( 0,00)قدرىا 

قيمة اختبار ليفين كما بمغت  ،(0,03)وىي أصغر من ( 0,00)لة إحصائية قدرىا وبدال (23,02) األزمات المدرسية
وىي ( 0,00)وبداللة إحصائية قدرىا  (11,01) عمى محور االحتياجات التدريبية أثناء حدوث األزمات المدرسية

إحصائية قدرىا  وبداللة (1,11)قيمة اختبار ليفين عمى الدرجة الكمية لالستبانة قد بمغت  و،(0,03)أصغر من 
 Dunnettونتيجًة لذلك قام الباحث باستخدام اختبار المقارنات المتعددة "دونيت سي" ،(0,03)وىي أكبر من ( 0,22)

C) ) ولكل من  ،لمعينات غير المتجانسة وذلك لحساب جية الفرق بين المتوسطات عمى الدرجة الكمية لالستبانة
ومحور االحتياجات التدريبية أثناء حدوث األزمات  ،زمات المدرسيةمحور االحتياجات التدريبية قبل حدوث األ

 المدرسية.
قيمة اختبار ليفين عمى محور االحتياجات التدريبية بعد بمغت  أنو قدكما ُيالحظ أيضًا من الجدول السابق     

ًة لذلك قام الباحث ونتيج ،(0,03)وىي أكبر من ( 0,12)وبداللة إحصائية قدرىا  (2,28) حدوث األزمات المدرسية
وذلك لحساب جية الفرق بين  ،لمعينات المتجانسة (Sheffe)باستخدام اختبار المقارنات المتعددة "شيفيو" 

يبين نتائج اختبار "دونيت سي" اآلحي عمى ىذا المحور. والجدول  الدورات التدريبيةالمتوسطات وفقًا لمتغير 
االحتياجات التدريبية وعمى محاورىا الفرعية  الستبانةالدرجة الكمية  واختبار"شيفيو" لممقارنة بين المتوسطات عمى

 وفقًا لمتغير الدورات التدريبية.
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 ( 26)رقم جدول
 نتائج اختبار"شيفيه" واختبار "دونيت سي" لممقارنة بين المتوسطات تبعًا لمتغير الدورات التدريبيةيبّين 

مستوى  القرار
 الداللة

الخطأ 
 المعياري

فرق 
 توسطاتالم

(J) 

الدورات 
 التدريبية

(I) 

الدورات 
 التدريبية

Dependent 

Variable 

دال نصانح انذوراث مه 

2-3 

2,22 

 

 3-2مه  *2,24 1,32

 دوراث

 2أقم مه 

 دوراث

االحتياجات 
التدريبية 

الالزمة قبل 
حدوث األزمات 

 المدرسية

 2دال نصانح أقم مه 

 دوراث

2,22 

 

دوراث  3 *16,32 1,42

 فأكخر

دال نصانح انذوراث مه 

2-3 

دوراث  3 *3,22 6,22 2,22

 فأكخر

 3-2مه 

 دوراث

 2دال نصانح أقم مه 

 دوراث

2,22 

 

 3-2مه  *14,43 6,46

 دوراث

 2أقم مه 

 دوراث

االحتياجات 
التدريبية 

الالزمة أثناء 
حدوث األزمات 

 المدرسية

 2دال نصانح أقم مه 

 دوراث

2,22 

 

دوراث  3 *62,14 2,61

 فأكخر

دال نصانح انذوراث مه 

2-3 

دوراث  3 *2,61 2,22 2,22

 فأكخر

 3-2مه 

 دوراث

 2دال نصانح أقم مه 

 دوراث

2,22 

 

 3-2مه  *11,23 1,11

 دوراث

 2أقم مه 

 دوراث

االحتياجات 
التدريبية 

الالزمة بعد 
حدوث األزمات 

  المدرسية

 2دال نصانح أقم مه 

 دوراث

2,22 

 

دوراث  3 *13,33 1,12

 خرفأك

دال نصانح انذوراث مه 

2-3 

2,22 

 

دوراث  3 *2,32 1,13

 فأكخر

 3-2مه 

 دوراث

 2دال نصانح أقم مه 

 دوراث

2,22 

 

 3-2مه  *23,22 2,23

 دوراث

 2أقم مه 

 دوراث

الدرجة الكمية 
  لالستبانة

 2دال نصانح أقم مه 

 دوراث

2,22 

 

دوراث  3 *33,34 2,42

 فأكخر

دال نصانح انذوراث مه 

2-3 

دوراث  3 *14,23 3,43 2,21

 فأكخر

 3-2مه 

 دوراث

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة عمى الدرجة الكمية  حظ من الجدول السابق وجود فروقاليُ 
المدارس الذين  ومديرات يلصالح مدير  المتبعة تبعًا لمتغير الدورات التدريبية ،لالستبانة وعمى جميع محاورىا

حيث لم ُيالحظ وجود فروق في االحتياجات التدريبية بين الذين اتبعوا  ،دورات (1)لدورات تدريبية أكثر من خضعوا 
 دورات تدريبية فأكثر. (3) دورات وبين الذين اتبعوا (3 -1)
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ديد عمل عمى إكسابيم العيبدورات تدريبية أكثر  ي ومديرات المدارسأن التحاق مدير ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى 
من القدرات والميارات اإلدارية الضرورية التي تجعميم أكثر قدرة عمى تحديد جوانب النقص في احتياجاتيم التدريبية 
التي تمكنيم من تجاوز األزمات التي قد تحيط بالمدرسة استنادًا إلى المعمومات المباشرة والتطبيقية التي اكتسبوىا 

 ر بالمدرسة.في معالجة األزمات المدرسية التي قد تم
المدارس بدورات تدريبية جعل حاجتيم إلى التدريب أقل من الذين لم يخضعوا إلى ومديرات  يالتحاق مدير  نَّ أكما 

 التربوية.المدرسية و أي عممية تدريبية في مجال اإلدارة 
ريب مجال التد قمة الخبرات والكفاءات لدى بعض العاممين في في أنّ  (1008)وىذا يتفق مع ما أشار إليو الطعاني

أحداث األساليب العممية في تحديد االحتياجات التدريبية واستخدام أساليب تقميدية  تؤدي إلى تخمفيم عن استخدام
المدارس الذين لم يمتحقوا بدورات تدريبية أكثر  ومديرات يوبالتالي فإن مدير  ،(212ص ،1008 ،في ذلك )الطعاني

 دورات فأكثر. (1)الذين اتبعوا  والمديرات يرينالتدريبية من المدكانوا أقل قدرة عمى تحديد االحتياجات 
ودراسة أبو  ،(2228)ودراسة العموش ،(Briggs, 1992) سبريجدراسة  وتتفق نتيجة البحث الحالي مع توجيات

 (.1003)ودراسة الدندني ،(1003)غزالة 
والتي أشارت إلى عدم وجود ( 1001)وىيبةومن ناحية أخرى تختمف نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة الميدي و 

المدارس في التعامل مع األزمات داخل المدرسة وفقًا الختالف  ومديرات مديريدى فروق في الممارسات السموكية ل
 المدارس. ومديرات عدد الدورات التدريبية التي اتبعيا مديرو

 مقترحات البحث: -3
 البحث يمكن تقديم عدد من المقترحات وىي كما يمي:بناًء عمى النتائج السابقة التي توصل إلييا 

  لتدريب  وورشات عمل محاضراتو ندوات إقامة نشر ثقافة إدارة األزمات في المؤسسات التعميمية من خالل
المتوفرة وذلك من أجل اتخاذ القرارات  المادية والبشرية المدارس عمى كيفية االستفادة من كافة اإلمكانات مديري

 .المدرسية ضوء األزمةالفعالة في 
  وذلك في تقديم المشورة  وزارة التربية ومديريات التربيةالتربويين في و االختصاصيين تفعيل دور الموجيين

 .المدارس تتعرض لياإدارة األزمات الطارئة التي في  ةلممديرين في حال طمبيم المساعدوالدعم والنصح 
 يري لمدوالمساعدة مختصة بتقديم النصح والمشورة  فة عممياتتكون بمثابة غر  التربية إنشاء مكاتب بمديريات

 األزمة بحيث يقوم عمى ىذه المكاتب أشخاص ذوو خبرة عالية اءو الحتىم إلى أفضل السبل المدارس وترشد
 .المدرسية وليم باع طويل في مجال اإلدارة ومؤىالت عممية وتربوية تتناسب مع ىذه الميمة
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  عطائين الثقة باالىتمام بتعزيز نظرة مدير عنَّ تطوير اتين0 حتى يستطنفسين وبقدر أات المدارس لذواتين وا 
 تينَّ عمى التعامل مع األزمات المدرسية بأسيل وأسرع الطرق الممكنة .اتينَّ وقدر اميار 

  وذلك من خالل تزويدىم بالمعارف والمعمومات الالزمة  ،اإلدارةب حديثي العيدالمدارس  مديريضرورة رفع كفاءة
 ول إدارة األزمات المدرسية.ح

  لزيادة قدرتيم وتطويرىا في اتخاذ قرارات فعالة  ،المدارس ومديراتيا يتنظيم دورات تدريبية لمساعدة مدير
 بحيث تركز عمى تنمية ثقتيم بنفسيم في جميع المواقف التي يتعرضون ليا. ،وموضوعية

  ل تزويدىم بالمعارف والمعمومات الالزمة حول ذوي المؤىل العممي األقل من خال رة رفع كفاءة المديرينضرو
 .المدرسية عممية إدارة األزمات

  االستفادة من نتائج البحث الحالي في تحديد االحتياجات التدريبية لمدراء مدارس الحمقة األولى من التعميم
 األساسي.

 لحديثة كالحاسب اآللي التقنيات ااستخدام  العمل عمى عقد دورات تدريبية لممديرين تتضمن تدريبييم عمى
 .في مواجية األزمات المدرسيةبما يساعدىم واإلنترنيت 

  إعداد دليل إرشادي  وكذلك ،إنشاء موقع إلكتروني يتضمن كل ما يتعمق بإدارة األزمات المدرسيةالعمل عمى
 .لمتعامل مع األزمات المدرسية المختمفة

 وذلك من خالل الزيارة  ،راد المجتمع المدرسي أثناء األزمةتوفير الدعم المعنوي لفريق إدارة األزمات ولجميع أف
المتتابعة والمتتالية من الموجيين ومندوبو وزارة التربية لمتابعة آخر التطورات واألحداث التي تحيط بالعممية 

 التعميمية.
  ه من البحوث الجديرة أن تقوم وزارة التربية بالتعاون مع كميات التربية وباالستفادة من نتائج البحث الحالي وغير

باالىتمام، ببناء وتصميم برامج تدريبية لمديري المدارس في ضوء إدارة األزمات انطالقًا من احتياجاتيم التدريبية 
 الفعمية .

  ببعض الصالحيات األخرى التي تمكنيم من التعامل مع األزمات تعزيز صالحيات مديري المدارس وتفويضيم
دارتيا بطريقة فعالة تضمن إيجاد حمول سريعة لألزمة واتخاذ قرارات المدرسية التي تتعرض مدارسي م ليا وا 

 حاسمة من قبل المديرين تساىم في كبح جماح األزمة .
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  ومديرية التربية من جية وبين األطراف ذات العالقة تقوية عممية االتصال بين فريق إدارة األزمات المدرسية
 ي ألعضاء ىذا الفريق .باألزمة، وتقديم الدعم المعنوي والنفس

  عقد اجتماعات دورية بين مديري المدارس عمى مستوى المحافظة الواحدة لتبادل الخبرات واالستفادة من تجاربيم
 في مجال إدارة األزمات المدرسية .

  مشابية لألزمات التي تتعرض ليا المدارس في االستفادة من خبرات الدول التي مرت المدارس فييا بأزمات
   ورية العربية السورية .الجمي
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 : أوالً : املراجع باللغة العربية 

 موقف مديري مدارس التعميم األساسي من بعض األزمات  .(1002).أبو خميل، محمد إبراىيم           
 . ،القاىرة (12العدد) (،6المجمد) ، ةمجمة مستقبل التربية العربي .والتخطيط لمواجهتها

 ،رسالة مدى امتالك المرشد التربوي لمهارات التعامل مع األزمات المدرسية .(1021).عادل أبو شنب .
 .، األردن ةجامعة مؤت ماجستير غير منشورة،

  ردنية في بناء برنامج تدريبي لمديري اإلدارات في وزارة التربية والتعميم األ  .(1004).،محمد أبو غزالة
 .ن، األردجامعة مؤتة ،رسالة ماجستير غير منشورة. ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية المعاصرة

 االحتياجات التدريبية لمديري المدارس األساسية والثانوية الحكومية  .(1001).أبوكتو، فاطمة محمد عمي
دارة الوقت من وجهة نظر المديرين اجستير غير منشورة، جامعة الة مرس .ومديراتها في محافظة الخميل وا 

 ، فمسطين.القدس
 دار  ،القاىرة:2. طإدارة األزمات التعميمية في المدارس األسباب والعالج .(1001).أحمد، إبراىيم أحمد

 . الفكر العربي
 االحتياجات التدريبية الالزمة لمعمم الصف في المرحمة األساسية الدنيا من وجهة  .(1020).بركات، زياد

جامعة القدس  . رسالة ماجستير غير منشورة،ممي المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم بفمسطيننظر مع
 . ، فمسطينالمفتوحة

 جامعة أم  رسالة ماجستير غير منشورة، .االحتياجات التدريبية لمقيادات اإلدارية .(1007).محمد ،البقمي
 . المممكة العربية السعودية كمية التربية، مكة المكرمة، القرى،

  مؤسسة عبد الحميد شوفان2ط. التعميم في الوطن العربي آفاق جديدة .(1001).بمو، فيكتور وآخرون ،، 
 . المؤسسة العربية لمدراسات والنشر :، عمان، األردنالمركز األردني لمتنمية البشرية، منتدى الفكر العربي

 دمشق، كمية التربية، ات جامعة منشور . اإلدارة الصفية والمدرسية وتشريعاتها .(1022).بوز، كييال
 . دمشق، سورية

  دار الحياة لمنشر والتوزيعالقاىرة:  .تاريخ التعميم األساسي في مصر .(2887).بيومي، صالح.  
 ،االحتياجات التدريبية لدى معممي المرحمة األساسية في المدارس الحكومية .(1020).فوزي جاداهلل

 .،فمسطينجامعة غزة ورة، . رسالة ماجستير غير منشبمحافظات غزة 
 دار أسامة لمنشر والتوزيع :، عمان ،األردن2ط .إدارة األزمات .(1007).جاداهلل، محمود. 
 ،أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس .(1020).عبداهلل الجيني

 العزيز، جدة ،المممكة العربية السعودية. جامعة الممك عبد . رسالة ماجستير غير منشورة،بمحافظة ينبع
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 ،رسالة  .بناء أنموذج لممحاكاة بالحاسب اآللي كمدخل إلدارة األزمات المدرسية .(1022).شاىر الحارثي
 جامعة أم القرى ، المممكة العربية السعودية .، ماجستير غير منشورة

 لمديري ومديرات المدارس اإلعدادية  االحتياجات التدريبية .(2887).الحديدي، محمد بن راشد بن سعيد
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السمطان قابوس،  .والثانوية بمدارس التعميم العام في سمطنة عمان

 مسقط، عمان.
 لمدخل النظمي كأسموب شامل ومرن لتحديد االحتياجات التدريبيةا .(2880).حسن، حربي وآخرون. 

 .67-66لعاشر، العدد األول، ص، المجمد االمجمة العربية لإلدارة
 اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام برنامج  .(3122).حسن، عزت عبد الحميدSpss 18. 

 دار الفكر العربي.: عمان، األردن

 عمان،  .المفاهيم والمكونات والنشوء والوظائف –المدرسة واإلدارة المدرسية .(2878).حمدان، محمد
 .لحديثةدار التربية ا األردن:

   ممارسة مدير المدرسة الثانوية لمهارة إدارة األزمات في محافظة غزة .(1005).حمدونة ، حسام .
 ،فمسطين.رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة 

 مكتبة عين شمس ،القاىرة:1.طإدارة األزمات تجارب محمية وعالمية .(2884).الحمالوي، محمد رشاد. 
 مجموعة النيل العربية :القاىرة  ،2.طإدارة األزمات .(1002).ن أحمد الخضيري، محس. 
 (.2886خيري، جابر .)دار العمم لمماليين.مصر،  ،القاىرة. أصول البحث العممي في التربية وعمم النفس 
 الدليل اإلحصائي لمدارس محافظة  .(3126).دائرة التخطيط واإلحصاء بمديرية تربية محافظة دمشق

 مديرية التربية في محافظة دمشق، وزارة التربية . .4102/4102م الدراسي دمشق لمعا

 االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية في الرياض بالمممكة  .(1022).الدبيان ،عبد العزيز
 .222، العدد  مجمة رسالة الخميج العربي .العربية السعودية

 دراسة  .المدارس من مهارة إدارة األزمات في مدينة جدةمدى تمكن مديري  .(1021).درباس، أحمد سعيد
 . 1، العدد 21، المجمد  مجمة العموم والتقانة، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا .مسحية

 دار الضياء ،عمان، األردن:2.طإدارة األزمات في القرن الحادي والعشرين.(1021).دقامسة، سوزان. 
  رسالة  .جات التدريبية لمديري مدارس التعميم العام بمدينة الرياضاالحتيا .(1004).، أحمدالدندني

 المممكة العربية السعودية .،الرياض، ماجستير غير منشورة
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 ( أمساء السادة احملكمني 1ملحق رقم  ) . 

 ( االستبانت يف صىرهتا األوليت  2ملحق رقم ). 

 ( االستبانت يف صىرهتا النهائيت  3ملحق رقم ). 

 ( كتاب تسهيل مهمت 4ملحق رقم ) إىل وزارة الرتبيت  كليت الرتبيت  مىجّه من. 

 ( 5ملحق رقم ) من كليت الرتبيت   إىل مديريت تربيت دمشق كتاب تسهيل مهمت مىجّه. 

 ( كتاب تسهيل مهمت مىجّه من6ملحق رقم ) مديريت تربيت دمشق إىل إداراث املدارس. 
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 مالحق البحث
 

 ( 1ممحؽ رقـ )
 

 أسماء السادة محكمي االستبانة 
  

 القسم أو التخصص المرتبة العممية االسم م

 ارنةالتربية المق أستاذ د . فاضؿ حّنا 1

 التربية المقارنة أستاذ د . عيسى عمي  2

 عمـ النفس  أستاذ د. معّمر الهوارنة  3

 التربية المقارنة أستاذة مساعدة  د . باسمة حالوة  4

 القياس والتقويـ  أستاذة مساعدة  د. عزيزة رحمة  5

 التربية المقارنة مدرسة  د. لينا شاالتي  6

 اهج وطرائؽ التدريس المن مدرسة  د. أمؿ كحيؿ  7

 التربية المقارنة مدرسة  د. ابتساـ ناصيؼ  8

 القياس والتقويـ  مدرسة  د. رنا قوشحة  9

 المناهج وطرائؽ التدريس  مدرس د. محمود العثماف  11
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 ( 2ممحؽ رقـ )
 االستبانة في صورتيا األولية 

 
 هلل الرحمن الرحيمبسم ا     ؽػػػػػػػػػشػة دمػػػػػػعػػػػػامػػػػػػج
  الموضوع         ػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيػػػػة التػػػػػػػميػػػك
 استبانة  (تحكيم )                       ـ التربيػة المقارنػةقس

  
   حضرة الدكتورة المحترمة/    حضرة الدكتور المحتـر

  ... تحية طيبة وبعد

التربيػػة المقارنػػة ت/صػػر /إدارة تربويػػة / قسػػـ جػػة الماجسػػتير فػػي در  نيػػؿلعمميػػة يقػػـو الباحػػث بػػدجراة دراسػػة 

االحتياجات التدريبية لمديري مدارس الحمقة األولى منن مرحمنة التعمنيم األساسني فني  " :بعنواف

  مدينة دمشق في ضوء إدارة األزمات "

ة الدراسػػػة الميدانيػػػة فػػػي يشػػػرفني أف أضػػػأ بػػػيف أيػػػديكـ هػػػذ  االسػػػتبانة التػػػي تشػػػك ؿ أدانظػػػرًا ل/بػػػرتكـ الواسػػػعة و 

 . صورتها األولية بهدؼ تحكيمها قبؿ تطبيقها ميدانياً 

واالطالع عمى المحػاور والمجػاالت المتضػمنة  بنود هذ  االستبانةبقراةة  حضرتكـ التفضؿ ويأمؿ الباحث مف 

بداة مالحظاتكـ ح العبػارة ووضػو  الػذي وضػعت فيػ  وانتماةهػا لممحػوروآرائكـ حولها مف حيث دقػة الصػيا ة  وا 

عبػر لمدراسػة  ومدى مالةمتها لمدراسة واقتراح التعػديالت أو إضػافة بنػود جديػدة أو حػذؼ البنػود  يػر المالئمػة

( في الحقؿ الذي ت/تارون  أماـ كؿ عبارة مػف عبػارات االسػتبانة وكتابػة التعػديالت المقترحػة  Xوضأ إشارة ) 

 .مف أهمية في إنجاح هذ  الدراسة  ي مةآلرائكـ القوذلؾ لما  والمالحظات في الفراغ الم/صر

 .  ....... حسف تعاونكـ مثمنًا لكـ                                                      

 .......... والتقدير وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ                                                                   
 

 الباحث الطالب : فضؿ قسيـ شحاد                                                                    
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 االستبانت بصىرهتا األوليت 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

   املدير واملربي الفاضل...أخي 

 ديرة واملربيت الفاضلت...أخيت امل

 .......حتيت طيبت وبعد 

التربية المقارنة ت/صر /إدارة تربوية / قسـ درجة الماجستير في  ؿنييقـو الباحث بدجراة دراسة عممية ل
مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في مدينة دمشق  االحتياجات التدريبية لمديري"  :بعنواف

وستكوف نتائج هذ  الدراسة في /دمة بهدؼ تحديد هذ  االحتياجات والتعرؼ عميها "  في ضوء إدارة األزمات
زارة التربية ومديري مدارس الحمقة األولى مف مرحمة التعميـ األساسي في مدينة دمشؽ وباقي المحافظات.  و 

اإلجابة عنها عف طريؽ وضأ إشارة المرفقة و  ةاناالستبوبنود بقراةة عبارات  فضؿالت مف حضرتكـ لذا يرجى
ما ترا  مناسبًا ِعممًا أف البيانات درجة االحتياج وفؽ حسب  احتياج في المربأ الموافؽ لكؿ) × ( صغيرة 

 .ستعامؿ بمنتهى السرية وسوؼ تست/دـ لتحقيؽ أهداؼ الدراسة فقط واإلجابات الش/صية 
في نتائج الدراسة أرجو اإلجابة عف  فعاؿٌ مردوٌد إيجابيٌّ و  تعطيهاالتي  جاباتستواالوحتى يكوف لممعمومات 

 وعدـ التسرع باإلجابة . موضوعيةدقة و  بكؿ االستبانة  هذوعبارات بنود 
 ...........وشكرًا لحسف تعاونكـ                                                                   

 ) المتغيرات المستقمة (      بيانات ش/صية   أواًل :
نما فقط وضع إشارة )    .   لمناسبفي المربع ا× ( مالحظة : ال حاجة لذكر االسم أو المدرسة أبدًا وا 
 :  الجنس -1

  ذكر                                         أنثى                     
 :  المؤىل العممي -2

   دبمـو تأهيؿ تربوي       إجازة في التربية              معهد إعداد معمميف           
 
 : سنوات الخبرة -3
 

 سنوات فأكثر      11( سنوات               9 - 5مف )      سنوات            5أقؿ مف     
 
 : الدورات التدريبية المتبعة -4

   دورات تدريبية 6أكثر مف          دورات تدريبية  5 – 3مف           دورات تدريبية 3أقؿ مف 
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 عبارات وبنود االستبانة  ـ
 
 
 
 
 
 

 

  ظر  االحتياج التدريبي لممدير مف وجهة ندرجة 
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

مدى 
مة ةمال

 العبارة

 مدى 
دقة 
 العبارة 

 مدى 
 انتماة

 العبارة 

مالحظات 
ت تعديالو 

السادة 
المحكميف 
 المقترحة

ئمة
مال

ئمة 
مال

ير 
 

 
يقة
دق

 

ير 
 

يقة
دق

 

مية
منت

 

ير 
 

مية
منت

 

 األزمات المدرسية حدوث  الالزمة قبلاالحتياجات التدريبية أواًل : 
        بحدوث أزمات مدرسية مف /الؿ إشارات اإلنذار المبكر .القدرة عمى التنبؤ  1
        المدرسة .تواج  قد التي األزمات  إلدارةتشكيؿ فريؽ عمؿ القدرة عمى  2
        وضأ /طة شاممة لمواجهة األزمات المدرسية المتوقعة .القدرة عمى  3
        . المحتممة قبؿ حدوثهاالمدرسية جهة األزمات مناسبة لمواعف حموؿ  البحث القدرة عمى 4
        وضأ إجراةات التعامؿ مأ كؿ أزمة مدرسية حسب طبيعتها قبؿ حدوثها .القدرة عمى  5
        . نشر ثقافة التعامؿ مأ األزمات المدرسية بيف جميأ فئات المجتمأ المدرسيالقدرة عمى  6
        . وضأ تصور لقائمة األزمات التي يمكف أف تحدث في المدرسة مستقبالً قدرة عمى ال 7
        . وسائؿ الدفاع المدني الموجودة في المدرسةامتالؾ مهارة اإلسعافات األولية والقدرة عمى است/داـ  8
        . االستفادة مف /برات المدارس التي مرت بأزمات سابقةالقدرة عمى  9
        توفير نظاـ اتصاؿ يسمح بالتواصؿ مأ جميأ المعنييف باألزمة بالسرعة المطموبة . 11
         توفير قاعدة بيانات تتضمف معمومات وافية عف التالميذ والعامميف في المدرسةالقدرة عمى  11
        . توفير أجهزة ووسائؿ لألماف في المدرسة وصيانتها بشكؿ مستمر القدرة عمى  12
        . تجهيز ممجأ مناسب في المدرسة لتأميف التالميذ عند حدوث األزمات القدرة عمى  13

كم بإضافتيا إلى  بنود          االستبانة ىذا المحور من يرغب السيد اُلمحِّ
         
         

   الالزمة أثناء حدوث األزمات المدرسيةثانيًا: االحتياجات التدريبية 
        االتصاؿ والتعامؿ مأ الجهات التي لها دور في مواجهة األزمات المدرسية .القدرة عمى  14
         إدارة األزمات المدرسية كّؿ بحسب إمكانات  . أعضاة فريؽتوزيأ المهاـ والمسؤوليات عمى  15
         .المدرسية المعمومات إلى مراكز ات/اذ القرار أثناة حدوث األزمات  إيصاؿالقدرة عمى  16
        التي تواج  المدرسة  ةالحتواة األزم المتاحةاإلمكانات المادية والبشرية استثمار القدرة عمى  17
         .لما كانت عمي  قبؿ حدوث األزمة وضأ /طط قصيرة األمد إلعادة األوضاعالقدرة عمى  18
         وت/فيؼ التوتر عندهـ لمتغمب عميهاثناة حدوث األزمات تهيئة المعمميف والتالميذ نفسيًا أالقدرة عمى  19
        . الحد مف انتشار األزمة المدرسية والسيطرة عميها بعد فترة قصيرة مف وقوعهاالقدرة عمى  21
        .في وقت األزمة واالستفادة مف اقتراحات المعمميف تشجيأ المبادرات الذاتية القدرة عمى  21
        . است/داـ /طوات التفكير العممي في إدارة األزمة التي تواج  المدرسة رة عمى القد 22
        . في الوقت المالئـ قبؿ تفاقـ األزمة التي تعصؼ بالمدرسة ةالمناسب اتات/اذ القرار القدرة عمى  23
        . مناسبة لمواجهة األزمة التي تعصؼ بالمدرسةابتكار الحموؿ الالقدرة عمى  24
        . عرض القرارات المت/ذة لمواجهة األزمة عمى بعض المعمميف أل/ذ وجهة نظرهـ 25
        . التأكد مف صدؽ مصدر المعمومات المتعمقة باألزمة التي تواج  المدرسةالقدرة عمى  26
        . التفكير في أسباب األزمة التي تواج  المدرسة وتقدير أبعادهاالقدرة عمى  27
         تحديد الوقت المتاح لمتعامؿ مأ األزمة التي تواج  المدرسة .القدرة عمى  28
        استشارة أهؿ الرأي والعمـ وال/برة في التعامؿ مأ األزمات التي تواج  المدارس . 29
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 عبارات وبنود االستبانة  ـ
 
 
 
 
 
 

 

 درجة االحتياج التدريبي لممدير مف وجهة نظر   
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة بيرة جداً ك

مدى 
مالئمة 
 العبارة

 مدى 
دقة 
 العبارة 

 مدى 
 انتماة

 العبارة 

مالحظات 
وتعديالت 
السادة 

المحكميف 
 المقترحة

 

        التنسيؽ مأ /دمات المجتمأ كالشرطة والمشافي والمطافئ لمواجهة األزمة المدرسية .القدرة عمى  31
        في موقأ األزمة لمتابعة األحداث أواًل بأوؿ .ى التواجد القدرة عم 31
        تصحيح الشائعات المتعمقة باألزمة التي تواج  المدرسة مف /الؿ وسائؿ اإلعالـ التربوي القدرة عمى  32

كم بإضافتيا إلى بنود          االستبانة ىذا المحور من يرغب السيد اُلمحِّ
         
         

   الالزمة بعد حدوث األزمات المدرسيةثالثًا: االحتياجات التدريبية 
        وضأ /طة طويمة األمد إلعادة األوضاع في المدرسة لما كانت عمي  قبؿ حدوث األزمة القدرة عمى  33
        .تسجيؿ أحداث موقؼ األزمة واإلجراةات التي اتبعت /اللها لإلفادة منها مستقباًل القدرة عمى  34
        . تحديد األسباب التي أدت إلى حدوث األزمة التي عصفت بالمدرسةالقدرة عمى  35
        إد/اؿ تعديالت عمى ال/طط الموضوعة إلدارة األزمات في ضوة الدروس المستفادة .القدرة عمى  36
         إجراة مراجعة شاممة لموقؼ األزمة التي مرت بها المدرسة .القدرة عمى  37
        . تقييـ مدى فاعمية القرارات التي ات/ذت أثناة حدوث األزمة في المدرسةالقدرة عمى  38
        وضأ سيناريوهات لألشكاؿ الم/تمفة التي يمكف أف تظهر بها األزمة المدرسية مف جديد .القدرة عمى  39
        .المدرسية الحرر عمى حضور دورات تدريبية في مجاؿ إدارة األزمات  41
        الت/فيؼ مف آثار األزمة التي مرت بها المدرسة ومعالجة األسباب التي أدت لحدوثها .القدرة عمى  41

كم بإضافتيا إلى االستبانة           احتياجات تدريبية لممدير في مجال التنفيذ يرغب السيد اُلمحِّ
         
         
 الميارات الواجب توافرىا لدى مدير المدرسة لمواجية األزمة : رابعاً 
        جمأ المعمومات الكافية والدقيقة المتعمقة باألزمة التي تواج  المدرسة لتسهيؿ مواجهتها .القدرة عمى  42
        . القدرة عمى تحميؿ مؤشرات وقوع األزمة المدرسية 43
        . لمنأ حدوث األزماتوضأ إجراةات وقائية القدرة عمى  44
        . توفير الدعـ المعنوي لفريؽ إدارة األزماتالقدرة عمى  45
        . ت/صير ميزانية مستقمة لمعالجة آثار األزمةالقدرة عمى  46
        . القياـ بحمالت توعية لممواطنيف لبياف أضرار األزمة المدرسيةالقدرة عمى  47
        .اة موقأ إلكتروني يتضمف كؿ ما يتعمؽ بددارة األزمات المدرسية إنشالقدرة عمى  48
        . إعداد دليؿ إرشادي لمتعامؿ مأ األزمات المدرسية الم/تمفةالقدرة عمى  49
        . إجراة تجارب مف /الؿ بعض األزمات المدرسية المفترضة القدرة عمى  51
        .ي يجب تنفيذها أثناة األزمة ترتيب األولويات التالقدرة عمى  51
        أثناة حدوث األزمة المدرسية  لجميأ أفراد المجتمأ المدرسي رفأ الروح المعنويةالقدرة عمى  52
        .وضأ جدوؿ زمني محدد لمتعامؿ مأ األزمة التي تمر بها المدرسة القدرة عمى  53
        يف يعمموف عمى مواجهة األزمة المدرسية ويسهموف بحمها .تحديد األطراؼ واألفراد الذالقدرة عمى  54
        .تحديد األطراؼ واألفراد الذيف يتسببوف بحدوث األزمة المدرسية  وتصاعدهاالقدرة عمى  55
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 عبارات وبنود االستبانة  ـ
 
 
 
 
 
 

 

 درجة االحتياج التدريبي لممدير مف وجهة نظر   
 قميمة جداً  قميمة طةمتوس كبيرة كبيرة جداً 

مدى 
مالئمة 
 العبارة

 مدى 
دقة 
 العبارة 

 مدى 
 انتماة

 العبارة 

مالحظات 
وتعديالت 
السادة 

المحكميف 
 المقترحة

        . تحديد أثر العوامؿ االقتصادية عمى المدرسة واألزمة التي تمر بهاالقدرة عمى  56
        .لمدرسة واألزمة التي تمر بها تحديد أثر العوامؿ السياسية عمى االقدرة عمى  57
        التقنيات الحديثة كالحاسب اآللي واإلنترنت في مواجهة األزمات المدرسية .القدرة عمى است/داـ  58
        التفاوض مأ مسببي األزمة المدرسية لموصوؿ إلى حؿ مناسب .القدرة عمى  59
        مسيطرة عمى الموقؼ أثناة مواجهة األزمة المدرسية .ات/اذ قرارات سريعة وحاسمة لالقدرة عمى  61

كم بإضافتيا إلى  بنود          االستبانةىذا المحور من يرغب السيد اُلمحِّ
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 ( 3ممحؽ رقـ )
 النهائيتاالستبانت بصىرهتا  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 دير واملربي الفاضل...  أخي امل

 أخيت املديرة واملربيت الفاضلت...

 .......حتيت طيبت وبعد 

التربية المقارنة ت/صر /إدارة تربوية / قسـ درجة الماجستير في  نيؿيقـو الباحث بدجراة دراسة عممية ل
اسي في مدينة دمشق مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األس االحتياجات التدريبية لمديري"  :بعنواف

بهدؼ تحديد هذ  االحتياجات والتعرؼ عميها وستكوف نتائج هذ  الدراسة في /دمة "  في ضوء إدارة األزمات
وزارة التربية ومديري مدارس الحمقة األولى مف مرحمة التعميـ األساسي في مدينة دمشؽ وباقي المحافظات.  

اإلجابة عنها عف طريؽ وضأ إشارة المرفقة و  ةاناالستبد وبنو بقراةة عبارات  فضؿالت مف حضرتكـ لذا يرجى
ما ترا  مناسبًا ِعممًا أف البيانات درجة االحتياج وفؽ حسب  احتياج في المربأ الموافؽ لكؿ) × ( صغيرة 

 .ستعامؿ بمنتهى السرية وسوؼ تست/دـ لتحقيؽ أهداؼ الدراسة فقط واإلجابات الش/صية 
في نتائج الدراسة أرجو اإلجابة عف بنود  فعاؿٌ مردوٌد إيجابيٌّ و  تعطيهاالتي  تجاباإلواوحتى يكوف لممعمومات 

 وعدـ التسرع باإلجابة .موضوعية دقة و  بكؿ االستبانة  هذوعبارات 
 ...........وشكرًا لحسف تعاونكـ                                                                   

  ةبيانات شخصي   أواًل :
نما فقط وضع إشارة )    .   في المربع المناسب× ( مالحظة : ال حاجة لذكر االسم أو المدرسة أبدًا وا 
 :  الجنس -1

  ذكر                                         أنثى                     
 :  لتربوياالمؤىل  -2

   دبمـو تأهيؿ تربوي       لتربية إجازة في ا             معهد إعداد معمميف           
 
 : سنوات الخبرة -3
 

 سنوات فأكثر      11( سنوات               11 - 5سنوات                مف )  5أقؿ مف     
 
 : الدورات التدريبية المتبعة -4

 ية فأكثر دورات تدريب 5دورات تدريبية           5 – 3دورات تدريبية          مف  3أقؿ مف 
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 عبارات وبنود االستبانة  ـ
 

 

 لممدير من وجية نظره  الالزم  درجة االحتياج التدريبي

مرتفعة 
 جداً 

من/فضة  من/فضة متوسطة مرتفعة
 جداً 

 الالزمة قبل حدوث األزمات المدرسية أواًل : االحتياجات التدريبية 
      ات اإلنذار المبكر .القدرة عمى التنبؤ بحدوث أزمات مدرسية مف /الؿ إشار  1
      . وضأ إجراةات وقائية لمنأ حدوث األزمات 2
      ة .ياألزمات المدرس إلدارةتشكيؿ فريؽ عمؿ  3
      وضأ /طة شاممة لمواجهة األزمات المدرسية المتوقعة . 4
      مواجهتها .جمأ المعمومات الكافية والدقيقة المتعمقة باألزمة التي تواج  المدرسة لتسهيؿ  5
      . المدرسية المرتقبةجهة األزمات مناسبة لمواحموؿ  وضأ 6
      وضأ إجراةات التعامؿ مأ كؿ أزمة مدرسية حسب طبيعتها . 7
      . نشر ثقافة التعامؿ مأ األزمات المدرسية بيف جميأ فئات المجتمأ المدرسي 8
      .ددارة األزمات المدرسية إنشاة موقأ إلكتروني يتضمف كؿ ما يتعمؽ ب 9
      . إعداد دليؿ إرشادي لمتعامؿ مأ األزمات المدرسية الم/تمفة 10
      . وضأ تصور لقائمة األزمات التي يمكف أف تحدث في المدرسة مستقبالً  11
      . إجراة تجارب مف /الؿ بعض األزمات المدرسية المفترضة  12
      .ية والقدرة عمى است/داـ وسائؿ الدفاع المدني الموجودة في المدرسة تقديـ اإلسعافات األول 13
      . االستفادة مف /برات المدارس التي مرت بأزمات سابقة 14
      توفير نظاـ اتصاؿ يسمح بالتواصؿ مأ جميأ المعنييف باألزمة بالسرعة المطموبة . 15
      . العامميف في المدرسةتوفير قاعدة بيانات وافية عف التالميذ و  16
      . توفير أجهزة ووسائؿ لمسالمة و األماف في المدرسة والعمؿ عمى صيانتها باستمرار  17
      . توفير ممجأ مناسب في المدرسة لحماية التالميذ أثناة األزمة   18

   الالزمة أثناء حدوث األزمات المدرسيةثانيًا: االحتياجات التدريبية 
      تمتيف العالقة مأ الجهات التي لها دور في مواجهة األزمات المدرسية . 19
       إدارة األزمات المدرسية حسب إمكاناتهـ . أعضاة فريؽتوزيأ المهاـ والمسؤوليات عمى  20
      . توفير الدعـ المعنوي لفريؽ إدارة األزمات ولجميأ أفراد المجتمأ المدرسي أثناة األزمة 21
      .ترتيب األولويات التي يجب تنفيذها أثناة األزمة  22
      االستعانة بالتقنيات الحديثة كالحاسب اآللي واإلنترنت في مواجهة األزمات المدرسية . 23
      . سرعة وصوؿ المعمومات إلى مراكز ات/اذ القرار أثناة حدوث األزمات المدرسية  24
      .التي تواج  المدرسة  ةوالبشرية المتاحة الحتواة األزم استثمار اإلمكانات المادية 25
      وضأ /طط قصيرة األمد إلعادة األوضاع في المدرسة لما كانت عمي  قبؿ حدوث األزمة.  26
      .تهيئة المعمميف والتالميذ نفسيًا أثناة حدوث األزمات وت/فيؼ التوتر لديهـ   27
      .الذيف يتسببوف بحدوث األزمة المدرسية  وتصاعدهاتحديد األطراؼ واألفراد  28
      التفاوض مأ مسببي األزمة المدرسية لموصوؿ إلى حؿ مناسب . 29
      . الحد مف انتشار األزمة المدرسية والسيطرة عميها بعد فترة قصيرة مف وقوعها 30
      .ف لمواجهة األزمة تشجيأ المبادرات الذاتية واالستفادة مف اقتراحات المعممي 31
      . است/داـ /طوات التفكير العممي في إدارة األزمة التي تواج  المدرسة  32
      ات/اذ قرارات سريعة وحاسمة لمسيطرة عمى الموقؼ أثناة مواجهة األزمة المدرسية . 33
      . ابتكار الحموؿ المناسبة لمواجهة األزمة التي تعصؼ بالمدرسة 34
      . عرض القرارات المت/ذة لمواجهة األزمة عمى بعض المعمميف أل/ذ وجهة نظرهـ 35
      . التأكد مف صدؽ مصدر المعمومات المتعمقة باألزمة التي تواج  المدرسة 36
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 لممدير من وجية نظره  الالزم درجة االحتياج التدريبي  عبارات وبنود االستبانة ـ 

مرتفعة 
 جداً 

 من/فضة من/فضة وسطةمت مرتفعة
 جداً 

      . التفكير في أسباب األزمة التي تواج  المدرسة وتقدير أبعادها 37
      تحديد الوقت المتاح لمتعامؿ مأ األزمة التي تواج  المدرسة ووضأ جدوؿ زمني إلدارتها . 38
      مدارس .استشارة أهؿ الرأي والعمـ وال/برة في التعامؿ مأ األزمات التي تواج  ال 39
      التنسيؽ مأ /دمات المجتمأ كالشرطة والمشافي والمطافئ أثناة حدوث األزمة المدرسية . 40
      تواجد مدير المدرسة في موقأ األزمة لمتابعة األحداث أواًل بأوؿ . 41
      وي .تصحيح الشائعات المتعمقة باألزمة التي تواج  المدرسة مف /الؿ وسائؿ اإلعالـ الترب 42

   الالزمة بعد حدوث األزمات المدرسيةثالثًا: االحتياجات التدريبية 
      وضأ /طة طويمة األمد إلعادة األوضاع في المدرسة لما كانت عمي  قبؿ حدوث األزمة . 43
      . تسجيؿ أحداث موقؼ األزمة واإلجراةات التي اتبعت /اللها لإلفادة منها مستقبالً  44
      . يد األسباب التي أدت إلى حدوث األزمة التي عصفت بالمدرسةتحد 45
      إد/اؿ تعديالت عمى ال/طط الموضوعة إلدارة األزمات في ضوة الدروس المستفادة . 46
      إجراة مراجعة شاممة لألزمة التي مرت بها المدرسة . 47
      . ألزمة في المدرسةتقييـ مدى فاعمية القرارات التي ات/ذت أثناة حدوث ا 48
      وضأ سيناريوهات لألشكاؿ الم/تمفة التي يمكف أف تظهر بها األزمة المدرسية مف جديد . 49
      . الت/فيؼ مف آثار األزمة التي مرت بها المدرسة ومعالجة األسباب التي أدت لحدوثها 50
      . ت/صير ميزانية مستقمة لمعالجة آثار األزمة 51
      . تحديد أثر العوامؿ االقتصادية عمى المدرسة واألزمة التي تمر بها 52
      .تحديد أثر العوامؿ السياسية عمى المدرسة واألزمة التي تمر بها  53
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 ( 4ممحؽ رقـ )
 كتاب تسييل ميمة موّجو من كمية التربية إلى وزارة التربية 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

263 

 

 ( 5ممحؽ رقـ )
 كتاب تسييل ميمة موّجو من كمية التربية إلى مديرية تربية دمشق 
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 ( 6ممحؽ رقـ )
 المدارسإدارات كتاب تسييل ميمة موّجو من مديرية تربية دمشق إلى 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 
االحتياجات التدريبية لمديري مدارس الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي 

 مدينة دمشق في ضوء إدارة األزماتفي 
 
 

 :  تتمخص مشكمة البحث في السؤال التالي :مشكمة البحث -1
في ضوء  دمشقفي مدينة  مدارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي ما االحتياجات التدريبية لمديري

 ؟  إدارة األزمات
 : النقاط اآلتية منأهمية البحث تنبع  :أهمية البحث -2
 .أهمية مرحمة التعميم األساسي سيما الحمقة األولى منها2-1
فةةةي م ينةةةة  مةةة يرد مةةة ارس الحمقةةةة األولةةةى مةةةن مرحمةةةة التعمةةةيم األساسةةةيل تعةةةراال ايحتيا ةةةات الت ريبيةةةةأهميةةةة  2-2 

 . مشق
التةةي تهةة ال إلةةى تح يةة  ايحتيا ةةات الت ريبيةةة لمةة يرد مةة ارس الحمقةةة األولةةى مةةن مرحمةةة التعمةةيم ال راسةةات  نةة رة 2-3

 .  م ينة  مشق في ضوء إ ارة األزماتاألساسي في 
   أهمية إ ارة األزمات الم رسية في مرحمة التعميم األساسي بشكٍل عام يسيما الحمقة األولى منها. 2-4
لمة يرد مة ارس الحمقةة تةاج  دة  تدية  فةي بنةاء وتاةميم البةرام  الت ريبيةة من ن ما يمكن أن يق مه البحث الحالي 2-5

 من مرحمة التعميم األساسي انطالدًا من ايحتيا ات الت ريبية الدعمية لهم.األولى 
إمكانية اإلفا ة من البحث الحالي عن  إ راء  راسات مستقبمية مشابهة فةي بةادي المحافتةات أو إ ةراء  راسةات  2-6

 مقة الثانية من التعميم األساسي أو عن المرحمة الثانوية.مشابهة عن الح
 :ما يمي تحقيق البحث الحالي إلى ه ال :أهداف البحث -3
ماهية إ ارة األزمات في الحمقة األولى من مرحمة التعمةيم األساسةي مةن حيةث المهةارات والكدايةات التعرال عمى  3-1

 .الالزمة
 . ارته في ال مهورية العربية السوريةوادع التعميم األساسي وا   التعرال عمى 3-2

 
 ملخص البحث باللغة العربية

 



 ملخص البحث باللغة العربية 

 

 II 

 م ينة  مشةقلم يرد م ارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في  الالزمة ايحتيا ات الت ريبيةتعرال  3-3
 .تفي ضوء إ ارة األزما

فةةرا  الةة ورات الت ريبيةةة  فةةي اسةةت ابات أ -سةةنوات الخبةةرة-التربةةودالمؤهةةل -الكشةةال عةةن تةةتثير متايةةرات ال نس 3-4
 م ينةة  مشةقالحمقةة األولةى مةن مرحمةة التعمةيم األساسةي فةي عينة البحث حول ايحتيا ات الت ريبيةة لمة يرد مة ارس 

    .تفي ضوء إ ارة األزما
 : شممتو  : متغيرات البحث -4

 اإلناث  –وله مستويان هما:  الذكور  :متغير الجنس.  
  بموم  – إ ازة  – معه  وله ثالثة مستويات هي: :التربويمتغير المؤهل  . 
  سةةنوات11 –  سةةنوات11-5 مةةن  -سةةنوات 5أدةةل مةةن  ولةةه ثالثةةة مسةةتويات هةةي:: متغيررر سررنوات ال برررة 

 .  فتكثر
 مةن ثةالث إلةى خمةس  –أدةل مةن ثةالث  ورات : ولةه ثالثةة مسةتويات هةي : متغير الدورات التدريبية المتبعة

 .    ورات فتكثر خمس – ورات 
  : التحقق من احة الدرضيات اآلتية بحثحاول ال: فرضيات البحث -5

 الفرضية األولى :
مةة يرد مةة ارس متوسةةطات  ر ةةات اسةةت ابات بةةين   1015 ي تو ةة  فةةروق ذات  يلةةة إحاةةاجية عنةة  مسةةتو  ال يلةةة 

ايحتيا ات الت ريبية في ضةوء إ ارة األزمةات  في م ينة  مشق فيما يخصالحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي 
 عز  لمتاير ال نس.ت

 : ثانيةالفرضية ال
مةة يرد مةة ارس  ر ةةات اسةةت ابات  متوسةةطات بةةين  1015 ي تو ةة  فةةروق ذات  يلةةة إحاةةاجية عنةة  مسةةتو  ال يلةةة 

ايحتيا ات الت ريبية في ضةوء إ ارة األزمةات  فيما يخص في م ينة  مشق الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي
 .التربودتعز  لمتاير المؤهل 

 : لثالثةالفرضية ا
مةة يرد مةة ارس  ر ةةات اسةةت ابات  متوسةةطات بةةين  1015 ي تو ةة  فةةروق ذات  يلةةة إحاةةاجية عنةة  مسةةتو  ال يلةةة 

في ضةوء إ ارة األزمةات  ايحتيا ات الت ريبية في م ينة  مشق فيما يخصالحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي 
 تعز  لمتاير سنوات الخبرة.

 
 



 ملخص البحث باللغة العربية 

 

 III 

 : لرابعةالفرضية ا
مةة يرد مةة ارس  ر ةةات اسةةت ابات  متوسةةطات بةةين  1015 ي تو ةة  فةةروق ذات  يلةةة إحاةةاجية عنةة  مسةةتو  ال يلةةة 

في ضةوء إ ارة األزمةات  ايحتيا ات الت ريبية في م ينة  مشق فيما يخصالحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي 
 .اتباعها ال ورات الت ريبية التي تمتعز  لمتاير 

اعتم  الباحةث عمةى المةنه  الواةدي التحميمةي لتحقيةق أهة اال البحةثأ ودة  ل ةت الباحةث إلةى هةذا  :منهج البحث -6
المنه  كونه يالجم طبيعة التاهرة الم روسة. حيةث يعتمة  عمةى ايسةتبانة كةت اة يسةتطال  لراء المة يرين فةي مة ارس 

ارس في م ينة  مشق حول ايحتيا ةات الت ريبيةة الالزمةة لمة يرد هةذد المة الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي 
 .من و هة نتر الم يرين أندسهم

  :عينة البحثالمجتمع األصمي و  -7
الرسمية والخااة الم تمع األامي لمبحث من  ميع م يرد م ارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي تكون 

تع ا هم بحسب القواجم اإلحااجية ل اجرة التخطيط واإلحااء م والبالغ 2114/2115في م ينة  مشق لمعام ال راسي 
عينة  سحب تم  ولتحقيق أه اال البحث   منطقة تعميمية 12  م يرًا وم يرةً موزعين عمى  343  في م يرية التربية

م ارس  وم يرًة من م يرد  يراً   م112العينة من   تكونتو البسيطة  عشواجيةالطريقة الب من الم تمع األامي لمبحث
 . في م ينة  مشقالحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي 

 محاور وهي: ةمن ثالث مؤلدةاستبانة ق أه اال البحث دام الباحث بتاميم لتحقي :أداة البحث -8
األزمات التعميم األساسي دبل ح وث مرحمة ايحتيا ات الت ريبية الالزمة لم يرد م ارس الحمقة األولى من  -

 بن ًا. (81)ضم يو  أالم رسية
التعميم األساسي أثناء ح وث األزمات  مرحمةايحتيا ات الت ريبية الالزمة لم يرد م ارس الحمقة األولى من  -

 بن ًا. (42)ضم يو  أالم رسية
مات التعميم األساسي بع  ح وث األز مرحمة ايحتيا ات الت ريبية الالزمة لم يرد م ارس الحمقة األولى من  -

 بن ًا. (88)ضم يو  أالم رسية
 : التالية ح و الضمن  البحث الحاليتم  تطبيق  : حدود البحث -9
  م ينة  مشقفي م ارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في البحث تطبيق  : تم  الحدود المكانية. 

  .م2115-2114ال راسي  معام ل الدال الثاني خالل لبحث الحاليتطبيق ا : تم  الحدود الزمنية -
م ارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في  م يردتطبيق البحث عمى عينة من  تم  : الحدود البشرية  -

 . م يرًا وم يرةً  112  م ينة  مشق
   : توال البحث إلى النتاج  التالية : البحثنتائج  -11
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 البحث: بأسئمةالنتائج المتعمقة  11-1
لتعمةيم األساسةي فةي م ينةة  مشةق فةي ضةوء من مرحمة ارس الحمقة األولى ا ات الت ريبية لم يرد م إن  ر ة ايحتيا

  مرتدعة .ب ر ة  الستبانة وعمى  ميع محاورها كانتإ ارة األزمات عمى ال ر ة الكمية ل
حةة وث  دبةةلي التعمةةيم األساسةة مرحمةةة ايحتيا ةةات الت ريبيةةة الالزمةةة لمةة يرد مةة ارس الحمقةةة األولةةى مةةنودةة   ةةاءت 

 مرحمةةثةم تمتهةا ايحتيا ةات الت ريبيةة الالزمةة لمة يرد مة ارس الحمقةة األولةى مةن  أاألزمات الم رسية بالمرتبةة األولةى
ايحتيا ةةات الت ريبيةةة الالزمةةة لمةة يرد الثالثةةة  ةةاءت  المرتبةةةفةةي و  أحةة وث األزمةةات الم رسةةية أثنةةاءالتعمةةيم األساسةةي 

 تعميم األساسي بع  ح وث األزمات الم رسية.ال مرحمة م ارس الحمقة األولى من
 النتائج المتعمقة بفرضيات البحث: 11-2

  بين متوسطات  ر ات است ابات م يرد  (0,00)تو   فروق ذات  يلة إحااجية عن  مستو  ال يلة
ايحتيا ات الت ريبية فيما يخص م ارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في م ينة  مشق 

  ارة األزمات تعز  لمتاير ال نس لاالح اإلناث.في ضوء إ

  بين متوسطات  ر ات است ابات  (0,00)ي تو   فروق ذات  يلة إحااجية عن  مستو  ال يلة
ايحتيا ات فيما يخص م يرد م ارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في م ينة  مشق 

 .التربودالمؤهل الت ريبية في ضوء إ ارة األزمات تعز  لمتاير 

  بين متوسطات  ر ات است ابات  (0,00)ي تو   فروق ذات  يلة إحااجية عن  مستو  ال يلة
ايحتيا ات فيما يخص م يرد م ارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في م ينة  مشق 

 الت ريبية في ضوء إ ارة األزمات تعز  لمتاير سنوات الخبرة.

   بين متوسطات  ر ات است ابات م يرد  (0,00)يلة إحااجية عن  مستو  ال يلة تو   فروق ذات
ايحتيا ات الت ريبية فيما يخص م ارس الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي في م ينة  مشق 

الم ارس ذود ال ورات الت ريبية  دلاالح م ير  أفي ضوء إ ارة األزمات تعز  لمتاير ال ورات الت ريبية
 دل.األ



Summary 

The Training Needs Of Schools Headmasters At The First 

Stage Of Basic Education In Damascus City In The Light Of 

Crisis Management 

1- Research problem: The problem of the research summarized in the following 

question: 

What are the training needs of schools headmasters at the first cycle of basic 

education in Damascus city in the light of crisis management? 

2- Research importance: The importance of the research came from the following 

points: 

2-1- The importance of basic education stage, particularly the first cycle. 

2-2- The importance of knowing the headmasters' training needs at the first cycle 

schools of basic education in Damascus city. 

2-3- Poverty of studies which aimed at identifying headmasters' training needs at the 

first cycle schools of basic education in Damascus city in the light of crisis 

management. 

2-4- The importance of school crisis management in basic education stage in general, 

especially the first cycle. 

2-5- Results of the research which may be useful in the construction and design of 

training programs for headmasters at the first cycle schools of basic education, starting 

from their actual training needs. 

2-6- The possibility to benefit from the current research when conducting similar future 

studies in other governorates or conducting similar studies at the second cycle of basic 

education or at the secondary stage. 

3- Research Objectives: The current research aimed to achieve the following 

objectives: 

3-1- Knowing the nature of crisis management at the first cycle of basic education in 

terms of skills and competencies required. 



  كنللزيةةملخص البحث باللغة اإل

 

 VI 

3-2- Knowing the reality and management of basic education in the Syrian Arab 

Republic. 

3-3- Knowing headmasters' necessary training needs at the first cycle schools of basic 

education in Damascus city in the light of crisis management. 

3-4- Disclosing the effect of variables of (gender- qualification-years of experience-

training courses) in the research sample individuals' responses about the training needs 

of headmasters at the first cycle schools of basic education in Damascus city in the light 

of crisis management. 

4- Research variables: Included: 

 •variable of gender: It has two levels, namely: (male – female). 

 •variable of qualification: It has three levels :( Institute - Bachelor's degree – diploma(. 

 •variable of years of experience: It has three levels :( less than five years-from five 

years to ten years - ten years or more). 

 •variable of training courses: It has three levels: (less than three courses- from three to 

five courses- five courses and more). 

5- Research Hypotheses: the research tried to validate the following hypotheses: 

The first hypothesis: 

There are no statistically significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores of headmasters' responses  at the first cycle schools of basic 

education in Damascus city with respect to the training needs in the light of the crisis 

management according to the variable of gender. 

The second hypothesis: 

There are no statistically significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores of headmasters' responses  at the first cycle schools of basic 

education in Damascus city with respect to the training needs in the light of the crisis 

management according to the variable of qualification. 
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The third hypothesis: 

There are no statistically significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores of headmasters' responses  at the first cycle schools of basic 

education in Damascus city with respect to the training needs in the light of the crisis 

management according to the variable of years of experience. 

Fourth hypothesis: 

There are no statistically significant differences at the level of significance (0,05) 

between the mean scores of headmasters' responses  at the first cycle schools of basic 

education in Damascus city with respect to the training needs in the light of the crisis 

management according to the variable of training courses. 

6- Research Method:  

The researcher adopted the descriptive analytical method to achieve the objectives of the 

research. The researcher used this method because it fits the nature of the phenomenon 

studied, where it depends on the questionnaire as an instrument to survey the views of 

headmasters at the first cycle schools of basic education in Damascus city about the 

necessary training needs for headmasters of these schools from the perspective of 

headmasters themselves. 

7- Research population and sample: 

The population of the research consisted of  all the headmasters at the first cycle public 

and private schools of basic education in Damascus city in the academic year 

(2014/2015), where its number attained (348) headmasters according to statistical lists 

of the Department of Planning and Statistics at the Education Directorate. These 

headmasters were distributed to (12) educational districts. In order to achieve the 

research objectives, a sample of the original population was drawn using the simple 

random way. The sample consisted of (112) headmasters at the first cycle schools of 

basic education in Damascus city. 

8- Research Instrument: to achieve the objectives of the research, the researcher 

designed a questionnaire composed of three dimensions, namely: 

- The necessary training needs for headmasters at the first cycle schools of basic 

education before the school crises happen, (18 items). 
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- The necessary training needs for headmasters at the first cycle schools of basic 

education during the school crises, (24 items). 

- The necessary training needs for headmasters at the first cycle schools of basic 

education after the school crises happened, (11 items). 

9- Research limitations: The current research was implemented within the 

following limitations: 

- spatial limitations: the research was implemented  at the first cycle schools of basic 

education in Damascus city. 

- temporal limitations: the current research was implemented during the second term of 

the academic year (2014-2015). 

- Human limitations: The research instrument was applied on (112) headmasters at the 

first cycle schools of basic education in Damascus city. 

10- Research Results:  Results of the research were as follows: 

10-1- Results related to questions of the research: 

The degree of training needs of headmasters at the first cycle schools of basic education 

in Damascus city in the light of crisis management on the total score of the 

questionnaire and on all its dimensions was high. 

The necessary training needs of headmasters at the first cycle schools of basic education 

in Damascus city before the school crises happen came in the first place, followed by 

the necessary training needs of headmasters at the first cycle schools of basic education 

in Damascus city during the school crises, and in the third place came the necessary 

training needs of headmasters at the first cycle schools of basic education in Damascus 

city after the school crises happened. 

10-2- Results related to hypotheses of the research : 

•There were statistically significant differences at the significance level (0,05) between 

the mean scores of headmasters' responses at the first cycle schools of basic education in 

Damascus city with respect to the training needs in the light of crisis management 

according to the variable of gender, in favor of females. 
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•There were no statistically significant differences at the significance level (0,05) 

between the mean scores of headmasters' responses at the first cycle schools of basic 

education in Damascus city with respect to the training needs in the light of crisis 

management according to the variable of qualification. 

•There were no statistically significant differences at the significance level (0,05) 

between the mean scores of headmasters' responses at the first cycle schools of basic 

education in Damascus city with respect to the training needs in the light of crisis 

management according to the variable of years of experience. 

•There were statistically significant differences at the significance level (0,05) between 

the mean scores of headmasters' responses at the first cycle schools of basic education in 

Damascus city with respect to the training needs in the light of crisis management 

according to the variable of training courses, in favor of headmasters who attended less 

training courses. 
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