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 ملخص

في فلسطين الحكومية الثانوية هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف األزمات التربوية في المدارس 
ولتحقيق أهداف الدراسة، تكون مجتمع الدراسة من .  نظر المديرينوجهاتوآيفية إدارتها من 

-٢٠٠٨( للعام الدراسي  الثانوية ومديراتها في شمال فلسطين الحكوميةجميع مديري المدارس
وتم اعتماد المنهج  ، فردًا)٣٨٢( مديرة بمجموع) ١٨٦( وديرًام )١٩٦( والبالغ )م٢٠٠٩

مديرًا ومديرة في محافظات شمال ) ٥٠(النوعي من خالل مقابلة أفراد العينة البالغ عددها 
إن األزمات التربوية  - :وصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةوقد ت. فلسطين لمالءمتها لهذه الدراسة

 تتمثل في ،في فلسطين، تنقسم إلى قسمين، أولهما أزمات عامةالثانوية الحكومية  المدارس في
أزمة االحتالل، وأزمة المنهاج، وأزمة المعلمين، وأزمة الطلبة، وأزمة العالقة مع المجتمع 

. صة، ذات عالقة بكل مديرية على حدهالمحلي، وأزمة البناء المدرسي، والقسم الثاني أزمات خا
دة الموقفية في إدارتهم ومديراتها أساليب تقليدية والقياالحكومية الثانوية يعتمد مديرو المدارس  -

من خالل محاولة السيطرة على األزمة قدر اإلمكان، وإحاطتها بقدر من السرية، وحلها لألزمات 
ومديراتها، الحكومية الثانوية يطالب مديرو المدارس  - .وتجاوزها بأقصى سرعة ممكنة

بصالحيات أوسع،  بخاصة إلدارة األزمة دون الرجوع إلى مديرية التربية، لحظة وقوع األزمة، 
وفي ضوء   .وإخراج المدرسة الفلسطينية من دائرة الصراع واالختالف الحزبي والسياسي

 اعتماد وزارة التربية والتعليم - :ضرورة بانالنتائج التي آشفت عنها الدراسة، فقد أوصى الباحث
 إدارةوفريق  ،آل مديرية تربية في األزمات إدارة في الوزارة، وقسم األزمات إدارةة وحد

  لمديري المدارس ومديراتها،األزماتتصميم برامج تدريبية إلدارة  - . في آل مدرسةاألزمات
 - .وشبكة المعلومات الدولية ،وتطوير مواصفات بناء المدارس  واإلفادة من التقنيات الحديثة،
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تحييد  -.  إشراك قطاعات واسعة من المجتمع المحلي في التخطيط لألزمات وإدارتهاوضرورة
أو العائلية، لما لها من  المدرسة عن آافة أشكال الصراعات واالختالفات؛ السياسية أو الحزبية،

 .آثار سلبية مدمرة على مسيرة التعليم في فلسطين
 
Abstract 

This study sought to identify the educational crises and the manner of 
their management according to school principals. To that end, the 
researchers used the qualitative approach and made interviews with a 
sample of 50 male and female school principals. The population of the 
study consisted of 196 male principals and 186 female principals. The 
study was conducted in the northern governorates of Palestine in 2008-
2009. After data collection and analysis, the study arrived at the 
following findings. It was found that the educational crises in the public 
schools in northern Palestine were of two types: general and special. The 
general crises included the Israeli occupation, curriculum, teachers, 
students, relationship with the local community and the school building. 
The special crises were related to each directorate alone. It was also 
found that the secondary school principals at public schools used 
traditional methods and positional leadership in their management of 
crises in an attempt to control the crises as much as possible, keep them 
confidential and settle them down as quickly as possible. It was also 
found that the principals believed that they needed wider powers 
especially when they wanted to manage crises without the need to go 
back to the education directorate once a crisis occurs. They also called 
for the neutralization of Palestinian schools from party and political 
differences and conflicts. In the light of these study findings, the 
researchers suggested the following. First, the ministry of education 
should establish a crises management unit at the ministry, a crises 
management department at each education directorate and a crises 
management team in each school. Second, training programs for 
management of crisis should be organized for school principals to allow 
them to make use of modern techniques, and the internet and develop 
school building specifications. Third, cross sections of the local 
community need to be involved in crises planning and management. 
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Finally, schools should be neutralized from all forms of conflicts and 
differences, party or political or family, due to their destructive negative 
effects on the course of education in Palestine. 

  
  مقدمة

شرية  اة الب ع مجاالت الحي ي جمي ًا ف دمًا ملحوظ شرين تق رن الع ن الق ر م ع األخي هد الرب . ش
ي دف  ة، الت ورة التكنولوجي ة للث ة حتمي ك نتيج ان ذل ا  وآ ستمر، مم ي الم سارع المعرف ى الت عت إل

ام،            شكل ع ة ب سات المجتمعي ي المؤس ًا ف ؤثر إيجاب شكل ي رات ب ذه التغي ع ه ف م ب التكي أوج
ًا               دانًا تربوي ر المدرسة مي ا والمؤسسات التعليمية بشكل خاص، وتعتب ي       مهم ل األزمات الت ، وتمث
ان ي               ر من األحي ا،        تمر بها نقطة حرجة جعلت بعض المديرين في آثي ى احتوائه درة عل دون الق فق

ن      ة م ة المدرس ى إعاق ذي أدى إل ر ال ا، األم بة  تجاهه رارات المناس اذ الق ا، واتخ ل معه والتعام
  .تحقيق أهدافها

دارس ب أثر الم ات أوتت ازم ن أخطره دة، م تالل،:  ع ة االح دني و أزم سرب، وت اهرة الت ظ
ة     التحصيل العلمي، واالنحرافات السلوآية المتمثلة في العنف      ان طلب اب، وإدم  المدرسي، واإلره

  ).٢٠٠٠األعرجي، ( المدارس على المخدرات، وتعاطي الكحول، والتدخين

ويعد العنف المدرسي على الصعيد الدولي، من أآبر األزمات التي تواجه المدارس، خاصة              
ة سقوط ضحايا ى درج ذا العنف إل دما يصل ه ّم رصد . عن ة، ت دة األمريكي ات المتح ي الوالي فف

رة                     ) ٥٩٩٠٠٠( ين في الفت ة والمعلم ا ضد الطلب -١٩٩٦(حالة اعتداء جسدي أو لفظي أو آليهم
رض  ). ٢٠٠٠ را، تع ي إنجلت وام ) ٨٥٠٠٠(وف الل األع ي خ ف المدرس َا للعن -٢٠٠٠( طالب
دماج،          )٢٠٠٢ ى االن درتها عل دَّ من ق ى تعريض أهداف المدرسة للخطر، وح ك إل ا أدى ذل ، مم

  ).Schonfeld, 2003( يط بهاوالتأقلم مع المجتمع المح

ففي مصر، انتشرت ظاهرة التدخين     وعلى الصعيد العربي تعددت أنواع األزمات التربوية؛        
سبة ة بن دارس الثانوي ة الم ين طلب نهم )%٤٧( ب ادة بي تالك األدوات الح سبة ام ، %٣٣، وبلغت ن

ين فبلغت رة العنف ضد المعلم سعت دائ ة للم)%٣٤( وات سبة المئوي شاجرات داخل ، وبلغت الن
د    )%٨٠( ، أما حوادث السرقة فتصل إلى     )%٦٠( غرفة الصف حوالي   ة ق ى حقيق ، ويشير هذا إل

ى أن  شير الدراسة إل ادة، وت ف، واستخدام األدوات الح احة لممارسة العن ى س تحول المدرسة إل
  ).٢٠٠٤آامل، (المدرسة ليست المكان المالئكي اآلمن، آما آانت في الماضي 

ا،           وتختلف األزما  ت التي تواجه المدارس المعاصرة في أسبابها، ومستويات حدتها، وتأثيره
ًا، ولكن                  ا نهائي ا، أو القضاء عليه ة، ال يمكن تجنبه ا ظاهرة حي ا يجعل منه ودرجة تكرارها، مم

ل                   ة مث ة علمي ات منهجي ق إدارة األزمات باستخدام عملي سلبية عن طري ا ال : يمكن الحد من آثاره
يم، يط، والتنظ ام    التخط صال، ونظ ام، واالت ات، والنظ ي األزم ادة ف ة، والقي ه، والمتابع  والتوجي

، مما يجعل من إدارة األزمات مطلبًا ملحًا للتعامل          واتخاذ القرارات، وتقويم األزمات   المعلومات،  
  .)(Burnet, 1998و 1998)  ،التميمي(معها 
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م،    أن هناك أسبابا مختلفة لنشوء األزمات م)٢٠٠٤(ويرى الهزايمة    سوء الفه نها ما يتعلق ب
ن   د م ارت العدي ديراتها، وأش دارس وم ديري الم ل م ن قب صميم، م دير، والت واإلدراك، والتق
د               ا ق ة عشوائية؛ مم واجههم بطريق الدراسات إلى أن بعض المديرين يتعاملون مع األزمات التي ت

ان المدرسة          دد آي ا ته ة، ربم شرية ومادي ). Olaniran, B., 1998(يتسبب في إحداث خسائر ب
ي                        الجون األزمات الت ذين يع ديرين ال ى أن الم وفي المقابل أشارت بعض الدراسات األخرى، إل

ا  سيطرة عليه سلبية، وال ا ال ن آثاره د م تيعابها والح ي اس ساهم ف ة، ت واجههم بطرق علمي د ( ت عب
  ).١٩٩٥ وعبد المجيد، ،الهادي

ات، من               شخيص لألزم ة ت ى منهجي دارس إل ديرو الم ة والممارسة،       ويحتاج م  خالل المعرف
ا  رة أهمه رار،    : والخب ذي الق ام متخ ات أم ات، والبيان رة المعلوم شخيص  إذوف ة الت ر عملي  تعتب

ة                ة انفعالي ة ارتجالي المفتاح الحقيقي للتعامل مع األزمة، ودونها يصبح التعامل مع األزمات عملي
ا       أن الحل الوحيد للخروج من األزمات     ) ٢٠٠٦(ليس غير، ويؤآد فرج       التربوية، التي تعوق بينن

ة         وبين وجود مشروع قومي وحدوي عربي إسالمي؛ هو إحداث ثورة ثقافية جديدة اسمها المنهجي
ة  ى    )Methodology Scientific(العلمي ا عل د أساس ا تعتم دمات،   ، لكونه يم الخ م، وتنظ العل
دليل، مم           واألداء   ا يجعل من إدارة األزمات       مؤآدًا على مفهوم المنهجية، بأنه العلم المبني على ال

  .بالمنهجية العلمية مطلبًا ملحًا، للتعامل معها

ر    أ رى جب سطيني، في صعيد الفل ى ال ا عل ا    ) ٢٠٠٢(مَّ ًا له ت ظروف ي عاش سطين الت أن فل
د حرب         خصوصيتها، تأثرت بعوامل سياسية نتيجة االحتالل اإلسرائيلي ألراضيها، وبخاصة بع

ران  لطات اإذ ، )١٩٦٧(حزي دت س ام عم ة لنظ ة التحتي ة ضرب البني اج سياس ى انته تالل إل الح
ود              ام تطوره من خالل فرض القي ل أم ا، فوضعت العراقي ائدًا فيه ان س ذي آ دي، ال يم التقلي التعل

ل         ة، مث سيرة التعليمي ل الم : العسكرية المختلفة، وما زالت تمارس آثيرًا من اإلجراءات التي تعرق
سة     ات الرئي ى الطرق واجز عل ع الح ين     وض ة المعلم سطينية، وإعاق دن الفل ين الم صل ب للف

ات     اد أزم ى إيج ا أدى إل ة، مم ين والطلب ال للمعلم ررة، واالعتق ات المتك ات، واالجتياح والمعلم
ذي                   اني من حجم العنف ال مستمرة، داخل المؤسسات التعليمية، وال زالت المدرسة الفلسطينية تع

  ). ٢٠٠٨وزارة الداخلية، (و )٢٠٠٩م، وزارة التربية والتعلي (تّولد بفعل االحتالل

سطينية   دارس الفل ي الم ة ف ات التربوي اول األزم ة تتن ذه الدراس إن ه دم، ف ا تق ى م اًء عل  وبن
باب، والمصادر            الثانوية ددة األس إن    . ، باعتبارها تعاني من أزمات عميقة، ومتنوعة، ومتع ذلك ف ل

ات، و             دارس من أزم ذه          محاولة الترآيز على ما تواجهه هذه الم ديرو ه ستخدمها م ي ي الطرق الت
ل              في إدارة هذه األزمات     ومديراتها المدارس ة لمث وًال آمن ، واالقتراحات التي يمكن أن تضمن حل

  . هذه األزمات، جميعها ُتشكل أساسًا متينًا إلجراء هذه الدراسة
  

  سئلتهاأومشكلة الدراسة 

ي      ما ومشاهداته ينمن خالل رؤية الباحث    ة الت ة          لألحداث اليومي دارس الثانوي ارس في الم  ُتم
سهم    ة أنف ين الطلب شأ ب ي تن شكالت الت صل   ،والم ي ت ين الت ة والمعلم ين الطلب ى أو ب ات إل ، أزم
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احث شة الب احث ينومعاي ان الب يم، ف ى التعل رائيلي عل تالل اإلس ار االح شعرين آلث  صعوبات ان يست
ًا لدراسة األ                د شّكل دافع دارس، وق سطين،        وأزمات حقيقية تمر بها هذه الم ة في فل زمات التربوي

  : اآلتي الرئيسن الغرض من هذه الدراسة يتحدد في السؤالإوعليه، ف، وآيفية إدارتها

سطين  الثانوية  الحكوميةما األزمات التربوية في المدارس   ا   و؟ في فل ا من    م ة إدارته آيفي
   ؟ نظر المديريناتوجه

  :اآلتية األسئلة الفرعية ويتفرع عن السؤال الرئيس

في شمال فلسطين من الحكومية الثانوية  األزمات التربوية التي تواجهها المدارس ما .١
  نظر المديرين ؟وجهات

دارس   .٢ ي الم ة ف ات التربوي ي إدارة األزم ة ف ا الطرق المتبع ة م ة الثانوي مال الحكومي ي ش ف
  نظر المديرين ؟اتفلسطين من وجه

ي الم   .٣ ة ف ات التربوي ة إلدارة األزم ول المقترح ا الحل ة دارس م ة الثانوي مال الحكومي ي ش ف
   نظر المديرين ؟اتفلسطين من وجه

  
  هدف الدراسة

دارس    ي الم ة ف ات التربوي صي األزم ة تق ذه الدراس دفت ه ة ه ة الثانوي مال الحكومي ي ش ف
  .يم المقترحات المناسبة إلدارتها نظر المديرين ، وتقداتفلسطين، وتحديد آيفية إدارتها من وجه

  
  أهمية الدراسة

سبب          ت دًا، ب درة برز أهمية الدراسة الحالية في أنها تضيف بعدًا معرفيًا جدي ي  دراسات  ال ن الت
سطين    ي فل ت ف احث   (أجري م الب دود عل ي ح دارس     )ينف ي الم ة ف ات التربوي ول إدارة األزم  ح

  .في فلسطينالحكومية الثانوية 

  :  ويؤمل من نتائج هذه الدراسة أن تفيد الجهات اآلتي ذآرها

 .  أثناء اإلدارة في والمديرات في آيفية إدارة األزمات، وُتشكل لهم دليل عملالمديرين .١

 .علمية في إدارة األزمات التربويةوزارة التربية والتعليم في فلسطين في انتهاج أساليب  .٢

ذه          .٣ ات،  فه ن األزم د م ة العدي م مواجه ع له ذين ُيتوق ين، ال ديثي التعي دارس ح ديري الم م
ر ادة ُتث د م ة تع ول الدراس ا وطرح الحل تعداد إلدارته ؤهلهم لالس ات، وت رفتهم باألزم ي مع

 . المناسبة، قبل حدوث األزمة أحيانًا
  

  حدود الدراسة ومحدداتها

  :تتحدد نتائج هذه الدراسة بما يلي
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ومديراتها، الحكومية الثانوية اقتصرت هذه الدراسة على مديري المدارس : حدود بشرية .١
  . في محافظات شمال فلسطين

 ).٢٠٠٩ -٢٠٠٨(أجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي : دود زمانيةح .٢

نابلس، وطوباس، : أجريت هذه الدراسة في محافظات شمال فلسطين، وهي: حدود مكانية .٣
 .وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، وسلفيت، وقباطية

ي وأداة المقابلة، تتحدد نتائج هذه الدراسة في استخدام المنهج النوع: محددات منهجية .٤
 .وصدق أفراد العينة في إجاباتهم عن أسئلة المقابلة

 
  مصطلحات الدراسة

ة  ة التربوي ن          :األزم رج ع التوتر ويخ صحوبًا ب ون م اغط، ويك اجئ وض ف مف ي موق ه
سيطر ى  ةال درتها عل ن ق د م ة أو يح دد المدرس رار، ويه اذ الق اح التخ ة الوقت المت تحكم، وقل  وال

دافها، ويت ق أه ري تحقي راءات س ب إج اقم ذ طل ة دون تف ة للحيلول ودة  عة وفوري ف، والع ك الموق ل
  ).٢٠٠٨العجمي، (باألمور إلى حالتها الطبيعية 

ات المدرسية يم : األزم دم التنظ ضيق وع ة من ال ة مؤقت ا حال ية بأنه ة المدرس ُتعرف األزم
ة    خلل في اإلدارة المدرسية، مما يؤدي إلى عدم قدرة           عنهاالمدرسي، قد ينجم     ى مواجه المدير عل

ا               ا م ائج غالب ى نت ؤدي إل ف، وت ك الموق موقف معين باستخدام الطرق التقليدية في التعامل مع ذل
ا    ى مواجهته درة عل تعداد أو ق ود اس دم وج ة ع ي حال ة وبخاصة ف ر مرغوب ون غي اد اهللا، (تك ج

٢٠٠٨.(  

يةإدارة األزم ورة ا   : ات المدرس ة، والمتط اليب المتنوع تخدام األس ي اس ستخدمها  ه ي ي لت
ة التعامل      واجههم، وآيفي ي ت ات الت ة األزم ة مواجه ي آيفي ديراتها ف ة وم دارس الثانوي ديرو الم م

  ). ٢٠٠٢أبو قحف، (معها من خالل المنهجية العلمية اإلدارية، 
  

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية: أوال

ألزمات لدى مديري  اإدارةدراسة هدفت التعرف إلى أساليب ) ٢٠٠٩ (عبد العالأجرى 
وقد تكونت  المدرسي، االستراتيجيالمدارس الحكومية في محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط 

عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع األصلي من مديري المدارس الحكومية في محافظات 
مديرا ومديرة بنسبة ) ٢٥٥( ومديرة، واستجاب منهم مديرًا) ٣٨٣(غزة، والبالغ عددهم 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي . من المجتمع األصلي لعينة الدراسة%) ٩٢.٧(
لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات في وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها 
وبيان العالقة بين مكوناتها، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانتين، االستبانة األولى 
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فقرة، واالستبانة الثانية خاصة بمدى ممارسة ) ٣٤(اليب إدارة األزمات وتكونت من خاصة بأس
نه أاسة وآان من أهم نتائج هذه الدر .فقرة) ٢٨(التخطيط االستراتيجي المدرسي وتكونت من 

 موجبه بين أساليب إدارة األزمات والتخطيط االستراتيجي المدرسي، بينما ةيوجد عالقة ارتباطي
 آما أآدت . سلبية بين أسلوب الهروب والتخطيط االستراتيجي المدرسية ارتباطيتوجد عالقة

هذه الدراسة على إدراك مديري المدارس ألهمية التنسيق داخل المدرسة وخارجها وذلك للتعاون 
 . في مواجهة األزمات، وتحديد دور آل شخص في المدرسة في إدارة األزمات

اسة هدفت إلى تعرف نوع األزمات التي تتعرض لها در) ٢٠٠٥(أجرى عبد اهللا والعسيلي 
 انتفاضة األقصى، وقد شملت الدراسة جميع مديري المراآز، ثناءأجامعة القدس المفتوحة 

في الضفة ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(اإلداريين، واألآاديميين، في الجامعة للسنة الدراسية ووالمديرين، 
، واستخدم في هذه )٤٢( لهذه الدراسة وبلغ عدد المستجيبين) ٥٣(الغربية، والبالغ عددهم 

األزمات : (محاور وهي) ٦( لمعرفة أهم أسباب األزمات وآانت تشمل ةالدراسة استبان
وآان من أهم نتائج هذه ). الثقافيةوالتعليمية، والنفسية، واإلدارية، واالقتصادية، والسياسية، 
حتالل مثل القلق، واإلحباط، الضغوط النفسية الناجمة عن اال:  أن أهم األزمات هيالدراسة
والحواجز المتسببة في صعوبة التنقل، والحصار المقطع أوصال الوطن، وفقدان  والملل،

اإلحساس باألمن الذاتي، ونقص المباني الالزمة الستيعاب التوسع في الفروع، وإرباك الدوام 
  الرسمي 

آما آشفت نتائج الدراسة . بسبب اإلخالء ومنع التجول، وانخفاض مستوى الترآيز والتذآر
أن االحتالل اإلسرائيلي سبب أساس في وجود األزمات وتفاقمها، نظرًا لما يتعرض له الشعب 

  .الفلسطيني من إبادة

 بالمدرسة األزمات إدارة لى  تطويرإالتعرف إلى فقد هدفت ) ٢٠٠٥(أما دراسة قطيط 
 الفكرية  والتعرف إلى األسس.اإلداري المعاصر الفكر ضوء في مصر في الثانويةالحكومية 
 بالمدرسة األزمات إدارة عمليات العامة، وواقع الثانوية بالمدرسة األزمات بإدارة المرتبطة

 بالمدرسة األزمات إدارة لتطوير المقترحة البديلة مصر، والسيناريوهات في الحكومية الثانوية
الحكومية  المدارس ديريم الدراسة على عينة فئة تواقتصر. في مصر الحكومية الثانوية

 من مديري المدارس) ٢٠٠(حجم العينة  الوصفي، وبلغ بالمنهج الباحث ، واستعانالثانوية
 الدراسة أن  هذهالجمهورية، ونتج عن بمحافظات التعليمية اإلدارات من بعدد الحكومية الثانوية

دة عن األساليب المهنية المدارس المصرية ال تزال تفتقر إلى إدارة جدية لألزمات، وال زالت بعي
  .لحل أزمة أو إدارتها حسب المطلوباإلدارية، التي قد تستخدم 

الحكومية تطوير السلوك اإلداري في المدرسة بدراسة عن ) ٢٠٠٥(وقام المنصوري 
التعرف إلى واقع إلى بدولة قطر باستخدام مدخل إدارة األزمات، وهدفت الدراسة  الثانوية

لى المشكالت إات التعليمية في المدارس الثانوية بدولة قطر، والتعرف السلوك اإلداري للقياد
التي تواجه اإلدارة المدرسية، وأساليب إدارة األزمات التي ُتسهم في عالج مشكالت اإلدارة 
المدرسية وتقديم المقترحات التي ُتسهم في رفع آفاءة جميع عناصر العملية اإلدارية وُتسهم في 
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وآان من أهم نتائج هذه . شكالت المدرسية باستخدام أسلوب إدارة األزماتتطوير مواجهتهم للم
سود روح الحب والتعاطف واالحترام بين جميع العاملين في المدرسة، تالدراسة ضرورة أن 

والتعاون بين المعلمين والعاملين في المدرسة عند التعامل مع األزمات التعليمية، واالعتراف 
ة وإسهاماته المتميزة فيها، وتجنب المحاباة أو التفرقة بين جميع بقيمة آل فرد في المدرس

العاملين في المدرسة، وتوافر القدوة الحسنة فيها، وعدم التقيد بالقوانين الجامدة، وأهمية إشراك 
، وعدم اتخاذ  وتنفيذهاالعاملين والمعلمين آل في مجال تخصصه في وضع القرارات المدرسية

غضب واالنفعال، ومتابعة القرار بعد اتخاذه لضمان تنفيذه، والمتابعة القرارات في لحظات ال
المستمرة لتنفيذ القرارات المدرسية، والتفكير المتزن الهادئ قبل اتخاذ القرار، وعدم التقيد 

 .باللوائح والقرارات اإلدارية العقيمة واالعتماد على روح النص في هذه اللوائح

رة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب إليجاد وأظهرت نتائج هذه الدراسة ضرو
 بين العاملين  وأساليبهقرارات وتعامالت فاعلة مع األزمات المدرسية، وتنوع وسائل االتصال

 .في المدرسة ألهميتها القصوى وارتباطها بنتائج التعلم والتعليم

جه مديري تعرف أنواع األزمات التي تواإلى بدراسة هدفت ) ٢٠٠٣(وقامت الفرازي 
المدارس اإلعدادية والثانوية ومساعديهم بسلطنة عمان، وإلى اإلجراءات المستخدمة إلدارة تلك 

 نظرهم،  ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تحليل األدبيات التربوية المتعلقة اتاألزمات من وجه
وقد تألفت . هافقرة، وتم التأآد من صدقها وثبات) ٦٦(بإدارة األزمات، وإعداد استبانة تكونت من 

من مساعدي مديري ) ٢٣٠(من مديري المدارس اإلعدادية والثانوية و) ١٧٨(عينة الدراسة من 
أن تقديرات أفراد عينة : شارت إلى النتائج اآلتيةأالمدارس اإلعدادية والثانوية بسلطنة عمان، و

ري المدارس الدراسة على األبعاد الخمسة ألنواع األزمات واإلجراءات المستخدمة لدى مدي
 إذ. اإلعدادية والثانوية ومساعديهم بسلطنة عمان، تراوحت بين المتوسطة ودون المتوسطة

حصلت المكونات المتعلقة بأزمات بين المعلمين والطالب، وأزمات صحية، وأزمات مرافق، 
: وأزمات طبيعية بتقدير متوسط، وأما فيما يتعلق بتأثير متغيرات الدراسة، فقد توصلت إلى أنه

 بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة α=0.05)( توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى
وهي أزمات صحية، وأزمات : تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، في ثالثة أبعاد من أبعاد االستبانة

طبيعية، واإلجراءات المستخدمة إلدارة األزمات المدرسية، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المنطقة  α=0.05)(مستوى عند 

بالمعلمين والطالب، وأزمات التعليمية في ثالثة أبعاد من أبعاد اإلستبانة وهي أزمات ذات عالقة 
، واإلجراءات المستخدمة إلدارة األزمات المدرسية، وال توجد فروق دالة إحصائيا بين مرافق

ديرات أفراد عينة الدراسة على جميع األبعاد الخمسة تعزى لمتغير الجنس والمرحلة متوسط تق
  .الدراسية

ي   ام األعرج ف      ) ٢٠٠٠(وق ي موق رارات ف اذ الق رق اتخ ى ط رف إل دفت التع ة ه بدراس
ة،  ة      إذاألزم ات ذات العالق ب والدراس ى الكت اد عل ائقي، باالعتم في الوث نهج الوص تخدم الم  اس

تعدد طرائق اتخاذ القرارات في      : وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج، منها      بموضوع الدراسة،   
سرعتها وشدتها، وقوة تأثرها، وغموضها،     : موقف األزمة تبعا الختالف طبيعة األزمة من حيث       
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د  : ن من طرائق اتخاذ القرارات في موقف األزمة ما يلي   إو طريقة االعتماد الالرسمية، والالتحدي
رارات في            مسبق في موقف األ    زمة، والتأآيد على المبادرات الذاتية الموقفية آالمنهجية التخاذ الق

ة                       ى الموقفي اد عل ة، واالعتم ة تجنب التخطيط المسبق في موقف األزم ات، وطريق موقف األزم
والميدانية في اتخاذ القرارات، وطريقة سلة النفايات التي تحتوي على عدد من األهداف المقترحة         

ة من                لَّقابل آ والمتنوعة، وي  ة ومطلوب  هدف عدٌد من الحلول البديلة الجاهزة مع مواصفات مالئم
رار          متخذ القرار في آل حالة، وطريقة االعتماد على تحديد إجراءات وقائية لزيادة قدرة متخذ الق
ة من                  رات البيئي في مواجهة موقف األزمة، وطريقة االعتماد على منهج االستجابة المباشرة للتغي

خذ القرار مع التـأآيد على التدرج في عملية اتخاذ القرار، والتأآيد على االستجابة السريعة              قبل مت 
ة     ل حال رار لغرض تقلي ة الق ي بيئ رات ف داث تغي ى إح اد عل ة االعتم ة، وطريق االت المفاجئ للح
ة          ى اإلبداعي د عل ة التأآي ة، وطريق االت المفاجئ سريعة للح تجابة ال ى االس د عل ام، والتأآي اإلله
ة                   ا بينت الدراسة أن الطريق رار، آم اذ الق ة في اتخ ادة والروتيني ة المعت والتجديد بدًال من المنطقي

ى                    ) األسلوب( وح إل نهج المفت ة هو استخدام الم األقل ضررا في حالة عدم التأآد في موقف األزم
  .الغاية باتخاذ قرارات أولية وبتحديد هدف القرار ووسيلته بالتدريج

 األزمات التي يواجهها طلبة المدارس تعرفهدفت إلى بدراسة ) ٢٠٠٠( قام عبد اهللا آما
: سة مجاالت هي نظر المديرين والمرشدين، في خماتفي محافظات شمال فلسطين من وجه

ل الصحي، والمجال الطبيعي، والمجال النفسي، والمجاجتماعي، المجال االالمجال التربوي، و
 ومديرة، ومرشدا، ومرشدة تم اختيارهم بطريقة مديرا) ٢٨١(وتكونت عينة الدراسة من 

، وأظهرت النتائج أن ١٩٩٩/٢٠٠٠عشوائية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
احتل المرآز ) االجتماعي(المجال : حدوث األزمات على مجاالت الدراسة الخمسة آما يلي

، بينما %)٥٠.١(غت النسبة المئوية  إن الدرجة الكلية للمجال آانت عالية الحدوث وبلإذاألول 
 بلغت النسبة المئوية إذاحتل المجال التربوي المرتبة الثانية، وآانت الدرجة الكلية قليلة الحدوث 

، واحتل المجال النفسي والمجال الصحي المرتبة الثالثة، وآانت الدرجة الكلية قليلة %)٤٩.٦(
لمجال الطبيعي المرتبة الرابعة، وآانت ، واحتل ا%)٤٧( بلغت النسبة المئوية إذالحدوث 

وآانت الدرجة الكلية لألزمات التي %). ٤٢( بلغت النسبة المئوية إذالدرجة الكلية قليلة الحدوث 
 إذيواجهها طلبة المدارس في محافظات شمال فلسطين على جميع المجاالت قليلة الحدوث، 

  %). ٤٧.٢(وصلت النسبة المئوية لالستجابة 

  راسات األجنبيةالد: ثانيا

ادة المدرسية في      ) Smithers, 2006 ("سميثرز"أجرى  ة القي دراسة، لفحص أسباب أزم
نويًا عن            %) ١٢( تبين أن    إذبريطانيا،   ز تبحث س را وويل من المدارس الثانوية في آل من انجلت

ة، وظل                 دير المدرسة الثانوي ا م ي يتلقاه د  مدير لها، وذلك على الرغم من األجور العالية الت  العدي
ات                 رغم من اإلعالن ى ال نتين، عل ين سنة وس راوح ب دة تت ا لم دير له ة دون م من المدارس الثانوي

ام                . المتكررة إلشغال وظيفة مدير للمدرسة     ا في الع دير له ة عن م وقد ارتفع عدد المدارس الباحث
ى     ) ١١٧(من  ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(الدراسي   ام الدراسي        ) ١٢٧(مدرسة إل -٢٠٠٤(مدرسة في الع
ستين           )٢٠٠٥ وتعزو   .، ويميل عدد آبير من مديري المدارس إلى التقاعد قبل الوصول إلى سن ال
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ديري                الدراسة أسباب هذه األزمة القيادية إلى األنظمة المعقدة التي يتعامل بها مكتب التربية مع م
  .المدارس وبخاصة الثانوية منها، وإلى قلة اعتماد االقتراحات التي يرفعها مديرو المدارس

ة   ) Gentilucci, 2007 ("جينتلوشي"وفي دراسة أجراها  عن إدارة االتصال خالل األزم
ات                         ة في الوالي دارس الريفي اة طالب في إحدى الم ة وف المدرسية، وآانت عبارة عن دراسة حال

اء  في   المتحدة، وأوضحت الدراسة أن االتصال يجب أن يكون األولوية األولى لمدير المدرسة              أثن
ة أوًال            إذ حدوث األزمة،  ة أحداث األزم ى معرف ة عل ة باألزم زداد ضغط األطراف ذات العالق  ي

أول  درات            . ب ام بق رأي الع ة ال د زاد من ثق د بّينت الدراسة، آيف أن نجاح أسلوب االتصال ق وق
د         ذين ق دارس ال ديري الم ة م ل الحال د زّود تحلي ات، ولق ى إدارة األزم ين عل ديرين والمعلم الم

ات مما  ون أزم ا يواجه دروس منه ة، ب األطراف ذات    : ثل صال ب ي االت ة ف دير المدرس ادرة م مب
دير  ا أن حديث الم صعيد الشخصي، ومنه ى ال ام أو عل صعيد الع ى ال ة، سواء عل ة باألزم العالق
راء، وضرورة               يجب أن يكون موحدًا لجميع وسائل اإلعالم، واالستشارة وطلب المساعدة من خب

  . التعلم من األخطاء

دراسة عن األزمة التعليمية في التحصيل الدراسي ) Strauss, 2008 ("وسسترا"وأجرى 
مي  ا ُس ذآور أو م ي ) Boy Crisis(لل اف ن  أمريك ة م ية للطلب ائق المدرس تخدمت الوث د اس ، وق

ى مدى                   ة، وعل ة الثانوي ة المرحل ى نهاي ) ٤٠(مختلف الجنسين، ومن الصف الرابع األساسي وحت
ائج       . باختالف الديانة  اختالف التحصيل    - ضًاأي –سنة سابقة، وفحصت الدراسة      م نت ان من أه وآ

اث،                  ذآور واإلن ين ال الدراسة، أن أزمة التحصيل المدرسي آانت وما زالت ذات داللة إحصائية ب
ا أن                           سابعة عشرة، آم د سن ال ساعًا عن زداد ات سن، وت دم في ال زداد بالتق ولصالح اإلناث، وأنها ت

  .لديانةأزمة التحصيل تختلف باختالف ا

ة     إدراسة هدفت التعرف ) Seeger, 2000 ("سيجر"وأجرى  اطق التعليمي ى استعداد المن ل
ة في                          ات، بعين ذه الدراسة في خطط االستعداد لألزم د بحثت ه ات، وق في والية ميتشغان لألزم

سبة               ) ١٤٠( اطق   من %) ٧٦.١(منطقة تعليمية في الوالية، وقد آشفت  نتائج الدراسة عن ن  المن
د     %) ٧٢.٧(للتعامل مع األزمات وقت حدوثها، وأن       ية، تمتلك خططا    التعليم ذه الخطط ق من ه

تعداد             ام بإعداد خطط االس م من ق ين ه ديرين والمعلم ا بينت الدراسة أن الم ًال، آم استخدمت فع
ن    شغان م ة ميت ي والي دارس ف ه الم ا مرت ب ى م اء عل د ُأعدت بن ذه الخطط ق ات، وأن ه لألزم

داء              أزمات مثل وجود طلب    ة مسلحين في المدرسة، أو موت طلبة، أو انتحار طالب، أو حدوث اعت
  .جنسي

  
  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة

ل اناستخدم الباحث تخدام دلي ة، باس ئلة الدراسة الثالث ة عن أس وعي لإلجاب نهج البحث الن  م
ة لبعضهم، لم            ذه الدراسة في        المقابلة المقننة ألفراد العينة، وأسلوب المقابلة شبه المقنن ا له الءمته

سيرها في                      ائج وتف ستخدمة، ووصف النت ا، ووصف الطرق الم ات وتنظيمه ى البيان الحصول عل
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ا في                   ادة منه ى اإلف عبارات واضحة، وذلك في محاولة الستخالص تعميمات ذات مغزى تؤدي إل
  .مجال إدارة األزمات

  لدراسةمجتمع ا

ومديراتها في محافظات   الحكومية الثانوية    تكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس      
ة          (شمال فلسطين    لفيت، وقباطي اس، وس ة، وطوب املين في    ) نابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلي الع
الغ عددهم    )٢٠٠٩ -٢٠٠٨( العام الدراسي  ديرة   ) ٣٨٢(، والب ديًرا وم يم   (م ة والتعل وزارة التربي

سطينية،     ى م      ). ٢٠٠٨العالي الفل سبب     جتمع محافظات شما     واقتصرت الدراسة عل سطين؛ ب ل فل
احث      تقارب الفكري في مواجهة التحديات    الالتجانس البيئي و   ل الب ذه المحافظات     ين، وسهولة تنق  له

ديرين         ) ١(وتمكن زيارة المدارس فيها، والجدول رقم        دد الم يوضح توزع مجتمع الدراسة تبعًا لع
  .ل فلسطينوالمديرات في مديريات التربية والتعليم في محافظات شما

  .توزع مجتمع الدراسة حسب المديرية والجنس في محافظات شمال فلسطين:  )١(جدول 

  المجموع  عدد المديرات عدد المديرين المديرية
 ١٣٠ ٦٨٦٢ نابلس

 ١٩ ٨ ١١ طوباس
 ٣٤ ١٨١٦ سلفيت
 ٣٨ ١٨٢٠ قلقيلية

 ٤٧ ٢٥٢٢ طولكرم
 ٧٦ ٣٨٣٨ جنين
 ٣٨ ١٨٢٠ قباطية

 ٣٨٢ ١٩٦١٨٦ المجموع
  

  عينة الدراسة

ن      ل ع ا ال يق ة وبم ة الدراس ار عين شوائية الختي ة الع ة الطبقي ار العين م اختي ن %) ١٠(ت م
ة       ديرات في آل مديري ديرين والم ع       . مجتمع الم ة التقريب الرياضي، وم ى عملي د اللجوء إل وبع

ديرتين اث                 ينرغبة الباحث  ين أو م ديرين اثن د وصلت       في أن ال تقل عينة آل مديرية عن م ين، فق نت
ى   سبة إل ة     %) ١٣(الن راد العين دد أف حى ع ة، وأض ع الدراس ن مجتم ديرة) ٥٠(م ديرا وم . م

  .يوضح توزع أفراد العينة حسب المديرية والجنس) ٢(والجدول 
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دول  مال    :  )٢(ج ات ش ي محافظ يم والجنس ف ة والتعل ة التربي ق مديري ة وف ة الدراس وزع عين ت
  .فلسطين

  المجموع  عدد المديرات  ينعدد المدير المديرية
 ١٧ ٨ ٩ نابلس

 ٣ ١  ٢ طوباس
 ٤ ٢ ٢ سلفيت
 ٥ ٣ ٢ قلقيلية

 ٦ ٣ C:\WINDOWS\hinhem.scr٣طولكرم
 ١٠ ٥ ٥ جنين
 ٥ ٣ ٢ قباطية

 ٥٠ ٢٥ ٢٥ المجموع
  

  أداة الدراسة

أ الباحث                 ال لما آان  د لج وعي، فق نهج الن ذه الدراسة هو الم ع في ه نهج المتب ة   انم ى المقابل  إل
ها         خاص غرض ع بعض األش ادف م ديث اله ن الح وع م ي ن ة ه ات، والمقابل ع البيان أداة لجم آ
ون         ا ال تك ي ربم ات، والت ذه المعلوم ديهم ه ذين ل خاص ال ن األش ات م ى المعلوم صول عل الح

دات أو               وتدور. موجودة في أماآن أخرى    ائق، أو سلوآات أو معتق  أسئلة المقابلة حول آراء أو حق
  .اتجاهات األشخاص

ة    انوتعد المقابلة من االستراتيجيات الفعالة في جمع البيانات، واستخدم الباحث           المقابلة الفردي
  :، التي أخذت طرقا عديدةلمديري المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين ومديراتها

ة ال  .١ ة، المقابل ة  إذمقنن ة وآيفي دارس التربوي ات الم ة بأزم ات المتمثل ى تقصي البيان دفت إل  ه
ة عن                          ة الدراسة، من خالل اإلجاب راد عين ل أف ا من قب ول المقترحة إلدارته إدارتها، والحل

  :ثالثة أسئلة رئيسة محددة تم إعدادها مسبقًا في دليل للمقابلة وهي

 اتفي فلسطين من وجه الحكومية الثانوية رس ما األزمات التربوية التي تواجهها المدا   -أ 
 نظر المديرين؟

  نظر المديرين ؟اتما الطرق المتبعة في حل هذه األزمات من وجه  -ب 

   نظر المديرين؟ اتما الحلول المقترحة إلدارة هذه األزمات من وجه  -ج 

ئلة تمحورت حول مصادر محددة                   تكّون دليل المقابلة من أسئلة فرعية وأخرى تضمنت أس
  .األزمات لتلك 
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سيري     .٢ النوع التف زت ب التمحيصي   المقابلة شبه المقننة من خالل اإلجابة عن األسئلة التي تمي
د األزمات                       ة، بهدف تحدي راد العين ر نتيجة استجابات أف التي آان يحدث عليها بعض التغيي

ابال      الحكومية الثانوية   التربوية في المدارس     ت في   في فلسطين وآيفية إدارتها، وُأجريت المق
  .، ورافق المقابلة تسجيل صوتي لمجرياتهاالحكومية الثانوية غرف اإلدارة في المدارس 

  :وقد ُصممت أسئلة المقابلة؛ لتجيب عن العناصر الرئيسة اآلتية

ة     .١ ا المدرس ر به ي تم ة الت ات التربوي سطينيةاألزم ذه     الفل ديرو ه درآها م ا ي ة، آم  الثانوي
  .ال فلسطينالمدارس ومديراتها في محافظات شم

 .آيفية إدارة مديري المدارس الثانوية ومديراتها لألزمات التربوية التي تمر بها مدارسهم .٢

ا م   .٣ ي يراه يات الت ات والتوص ديراتها االقتراح ة وم دارس الثانوي ذه ديرو الم ، إلدارة ه
 .األزمات في حالة حدوثها مستقبًال

ام، اشتمل القسم األول منها على دليل وتكّون دليل المقابلة في صورته النهائية من أربعة أقس      
دارس             ا الم ي تواجهه المقابلة الشخصية ألفراد العينة، واشتمل القسم الثاني على دليل األزمات الت
ي      ات الت ة إدارة األزم ي آيفي ة ف راءات المتبع ى حصر اإلج ث عل سم الثال تمل الق ة، واش الثانوي

ن وجه    ة م دارس العين ا م ين اش  اتتواجهه ي ح رهم، ف يات    نظ ى التوص ع عل سم الراب تمل الق
  . واالقتراحات العامة ألفراد العينة إلدارة األزمات المدرسية

  األداةصدق 

ل                تم التأآد من صدق أسئلة المقابلة، ومدى مالءمتها ألهداف الدراسة، من خالل عرض دلي
في بوية  المقابلة على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال اإلدارة التر            

ث      ن حي ئلة م رات األس بة فق ة مناس ى درج م عل نهم الحك ب م ذين طل سطينية، ال ات الفل : الجامع
ذي صممت لقياسه              ا للهدف ال ام الباحث     . صياغتها اللغوية، ومدى انتمائه د ق رات     انوق ديل فق  بتع

اتهم وتوصياتهم، وأخرج األداة بصورته                    ين واقتراح ى مالحظات المحكم اًء عل ة بن ا دليل المقابل
  . النهائية

  ثبات األداة

ا الباحث                    ي عمله ة الت ابالت األولي  ة مع سبع    انتم التأآد من ثبات أداة الدراسة من خالل المق
  . وبعد أسبوعين تم إعادة المقابلة معهم مرة ثانية للتحقق من الثباتمدراء

  تحليل البيانات

د           ئلتها فق م استخدام ا     بهدف تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أس يالت    ت إلجراءات والتحل
  :اآلتية

تقراء              .١ ة اس تنظيم البيانات وترتيبها، وتصنيفها، وتجزئتها إلى وحدات قابلة للدراسة، ومحاول
تخدام المنحى   ية باس ات المدرس ات األزم تحداث مجاالت وفئ ا الس م تحليله ن ث اني وم المع
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وعي     )(Qualitative Data Analysis, 1994االستقرائي لتحليل البيانات في البحث الن
د        وتحليلها وترميزها باستخدام أنموذج تيفري  لترميز بيانات المقابلة المقننة         ، من أجل تحدي

اد                  ي أف ال الت التصنيفات المفاهيمية لألزمات المدرسية، وقد صنفت الكلمات والجمل واألفع
ادة فحصها خالل                        ديلها وإع ديلها وتب م تع ة ت صنيفات مفاهيمي ى ت ة إل مراحل  بها أفراد العين

ًا               التحليل الالحقة لمعرفة مدى مالءمتها إلطار التحليل الشامل الذي يتطلب فهمًا جديًا وعميق
ات                األنموذجللظاهرة المدروسة لبناء     ا إذا آانت البيان ه فيم ذي يتحدد من خالل  المفاهيمي ال

  .الموجودة آافية لدعم التفسيرات لألزمات المدرسية األولية أو المؤقتة

 الشبه واالختالف في األزمات وإدارتها، ليسهل استقراء فئات األزمات، وطرق   تحديد أوجه  .٢
اليب       رارًا، واألس دوثًا وتك ر ح ات األآث ة أو األزم ات العام ى األزم ا، والتوصل إل إدارته

  .األآثر استخدامًا في معالجتها وإدارتها

  .ا الذي يمكن تعلمهتكوين فئات األزمات، وطرق إدارتها، واآتشاف ما هو مهم، وم .٣

  .استقراء النتائج المنطقية ذات المعنى، وفحصها بطريقة متكاملة، وتفسيرها، وتحليلها .٤

ائج الدراسة مع                .٥ إيجاد الطريقة المناسبة إليصال التفسيرات لآلخرين، ويشمل ذلك مقارنة نت
 .ما ورد في الدراسات السابقة من اتفاق واختالف

  .لمبنية على نتائج الدراسةصياغة التوصيات واالقتراحات، ا .٦
  

  عرض النتائج

في الحكومية الثانوية ما األزمات التربوية التي تواجهها المدارس : نتائج السؤال األول
   نظر المديرين ؟اتفلسطين من وجه

ا تختلف               أظهرت نتائج الدراسة أن األزمات التربوية تختلف باختالف المدرسة ونوعها، آم
ا م      ا م                باختالف أسبابها، فمنه شارها، ومنه ببًا في شيوعها وانت ان االحتالل س وانين     ا آ ببته ق ا س

ين                       التربية والتعليم،  ين المعلم ين، أو ب ة والمعلم ين الطلب ربط ب ي ت ات الت  ومنها ما نتج عن العالق
ور، أو                  اء أم ي وأولي ا من مجتمع محل ين المدرسة ومحيطه شأ ب ي تن أنفسهم، أو تلك العالقات الت

زاب س  ات وأح يةتنظيم دارس     .ياس ي الم ة ف ات التربوي الي األزم ط الت ين المخط ة  ويب الحكومي
  .ن آما أشار إليها المديرو في فلسطينالثانوية
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 األزمات التربوية في المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين

أزمات 
 المعلمين

أزمات 
 المنهاج 

 أزمات عامة

أزمات البناء 
 المدرسي

أزمات 
العالقة مع 
المجتمع 
 المحلي

أزمات 
مدارس 
 الذآور

أزمات مدارس 
 اإلناث

أزمات 
 الطلبة

أزمات 
 االحتالل

 صةأزمات خا

أزمات المدارس 
 المختلطة

  

  

  

  

  

  

  

كل  ه    ):٣(ش ي تواج ة الت ات التربوي ة    األزم ة الثانوي دارس الحكومي مال   الم ات ش ي محافظ  ف
  فلسطين

  :وفيما يلي توضيح لهذه األزمات

  امةألزمات العا: أوال

 أشار مديرو المدارس إلى أن هناك العديد من األزمات التي تواجهها جميع المدارس
 الثانوية دون استثناء بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو نوعها، باعتبارها أزمات الحكومية

تطرق أبواب المؤسسات التعليمية باعتبارها القاسم المشترك األعظم في جميع جوانب العملية 
  :، ومن هذه األزمات ومراحلهاالتربوية

  أزمات االحتالل  .أ

وتعتبر األزمات التي يسببها االحتالل، أزمات مزمنة للتعليم الفلسطيني، وتمتد هذه 
األزمات وتتعمق يومًا بعد آخر، ولعل أحدثها قصف المدارس، وتدميرها بشكل آامل، وقد 

لمادية، الناجمة عن انتهاآات االحتالل أحصت وزارة التربية والتعليم العالي خسائرها البشرية وا
، بما يلي ٢٠٠٧ من العام ٣ وحتى نهاية شهر ٢٠٠٠منذ بدء االنتفاضة الثانية بتاريخ أيلول عام 

  :)٢٠٠٧ وزارة التربية والتعليم،(
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  .٢٠٠٧ من العام ٣االنتهاآات اإلسرائيلية لقطاع التربية والتعليم حتى نهاية شهر :  )٣(جدول 

   مدرسة١٢  س التي تم إغالقها بأوامر عسكريةعدد المدار
عدد المدارس التي تم تعطيل الدراسة فيها جراء العدوان 

  اإلسرائيلي
  مدرسة ١١٢٥

مدرسة، ومديرية تربية وتعليم ٣٥٩  عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف
 مدرسة ٤٣  عدد المدارس التي حولت إلى ثكنات عسكرية

المعلمين والمديرين الذين استشهدوا عدد الطالب و
  برصاص الجيش اإلسرائيلي

 طالبًا ومعلمًا ومديرًا ٨٤٨

عدد الطالب والطالبات والموظفين الذين أصيبوا 
  برصاص االحتالل اإلسرائيلي

  طالبًا ومعلمًا٤٧٩٢

ّددوا وآشفت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول أن مديري المدارس الثانوية ومديراتها ح
 إلقاء قنابل داخل المدرسة وإغالق المدارس حتالل بـأزمات تعليمية مثلاألزمات التي يسببها اال

وجود الجدار العازل واجتياح المدارس أو منطقة . إيقاع إصابات بين الطلبة داخل المدرسةو
  .مجاورة للمدرسة واستخدامها ثكنة عسكرية

  أزمات تتعلق بالطلبة  .ب

تمرد الطلبة على القوانين : اسة أن األزمات المتعلقة بالطلبة تحّددت فيوآشفت نتائج الدر
ي التحصيل العلمي لدى بعض الطلبة تدن و، من المدارس الطلبةتسرب، ووالتعليمات المدرسية

 وفئة التحصيل المتدني جدا على ، فئة ذوي التحصيل المرتفع: هما،بحيث أصبح هناك فئتان
 أزمة الصراعات الحزبية بين الطلبة وأحيانا بين الطلبة - يضًاأ –وهناك . حساب فئة الوسط

  .والمعلمين

  أزمات تتعلق بالمعلمين  .ج

، تدني آفاءة المعلم : أن األزمات المتعلقة بالمعلمين تمثلت في-أيضا  -وأظهرت النتائج 
نقص في عدد المعلمين وخاصة في بداية العام  وعدم وجود حوافز لهم،وهم، تدني رواتبو

 .الدراسي

  أزمات تتعلق بالمنهاج  .د

ائج   ضًا –أظهرت النت ي - أي ات الت ي أن األزم اج تمثلت ف ق بالمنه اج  تتعل م المنه ر حج آب
ه في الوقت المناسب                     سه صعوبة إنهائ م وفي الوقت نف ى المعل اج    و .وصعوبته عل صعوبة المنه

   .قياسا بقدرات الطلبة
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  أزمات تتعلق بالبناء المدرسي  .هـ

ة والتجهيزات المدرسية  أن األزمات المدرسية المتعلقة باألبني-أيضا  -تائج بينت الن
، ونقص المرافق اآتظاظ الصفوف وعدم تشعيبها بسبب قلة الغرف الصفيةتمحورت في 

  .ووجود األبنية المدرسية المستأجرة مختبراتلالمدرسية مثل المكتبة والمالعب وا

  العالقة مع المجتمع المحليأزمات   .و

 أن األزمات التي تنشأ عن عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي - أيضًا –أظهرت النتائج 
عدم تواصل أولياء األمور مع المدرسة، عدم استجابة : األمور، تمثلت في الحاالت اآلتيةوأولياء 
مشاآل أبنائهم عدم قدرة اآلباء على معرفة ومور لدعوة المدرسة لحل المشكالت، أولياء األ
 نظر أولياء األمور في حالة وجود مشكلة اتاعتبار المعلم مخطئًا من وجهوهمة في حلها، والمسا

بين المعلم والطالب مما يجعل ولي األمر يدخل للمدرسة غاضبًا وبشكل استفزازي من أجل 
  .االعتداء على المعلم

  أزمات خاصة: ثانيا

 الثانوية، والتي تظهر في  الحكوميةوهي األزمات التي تقتصر على فئة معينة من المدارس
الذآور، دارس اإلناث، وأزمات تواجه مدارس أزمات تواجه م: نوع محدد من المدارس مثل

  : رض لنتائج الدراسة في هذا المجالوأزمات تواجه المدارس المختلطة، وفيما يلي ع

  أزمات خاصة بمدارس الذآور  .أ

 الثانوية انفردت  الحكوميةربينت نتائج الدراسة أن األزمات الخاصة بمدارس الذآو
اختالف الفكر السياسي والذي يؤدي إلى زمات في بخصائص مميزة، وقد تمحورت هذه األ

 .والعنف بين الطلبةالتدخين و ،التكتالت الحزبية والفئوية

  أزمات خاصة بمدارس اإلناث  .ب

ناث مدارس اإلأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن األزمات التي ُرصدت في 
استخدام الهواتف آ  سلوك الطالباتأزمةو ، مشاآسة الطالب للطالباتالثانوية، تحددت في

  .إرسال رسائل غير الئقةوالمحمولة 

  أزمات خاصة بالمدارس المختلطة  .ج

 إذمدرسة، آشفت نتائج الدراسة عن وجود نوع جديد من األزمات تنشأ عن االختالط في ال
وجود تحرشات بين وقات غرامية بين الطالب والطالبات، الوجود عتحددت هذه األزمات في 

 .الجنسين وأثرها على العائالت والمجتمع
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  ؟ نظر المديريناتما الطرق المتبعة في إدارة هذه األزمات من وجه: نتائج السؤال الثاني

م مديري مدارس العينة ومديراتها بينت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني، أن معظ
 بسالم تخدموا أساليب مختلفة ومتنوعة في محاولة درء الخطر، وحل األزمة، والخروج منهااس

 ولين، بدورها عقبةزمات باالهتمام البالغ لدى المسؤتمثلت إدارة األ إذ. أو بأقل الخسائر الممكنة
والعمل على تطوير  ،اص في وجه المدارس بشكل عام، والمدارس الثانوية بشكل خآؤود

في إدارة تعددت األساليب اإلدارية واالستعداد الدائم لمواجهتها، وقد  اإلدارية لمعالجتها األساليب
   :االزمات العامة والخاصة

ي   المجتمع المحل صال ب ل االت ي ت    ،مث ة الت يم باألزم ة والتعل ة التربي الغ مديري ي   وإب ع ف ق
ل        المدرسة وإعالمها بما حصل،      وي    وتواصل المدير مع أولياء األمور، وتفعي . دور المرشد الترب

ذي        آما يتم    ازل، ال ة    يإدارة األزمة الناشئة عن وجود الجدار الع ين المدرسة والطلب ك  فصل ب  وذل
ى عدد      توزيع ال  و  وذلك حسب األصول،   من القرية إلى المدرسة   ) باص(تأمين خط سير    ب ة عل طلب

 .من المدارس القريبة

يقة التي تضمن التوازن النفسي األزمات التي تتعلق بالطلبة بالطردارة إ تنوعتآما 
تحديد أسباب و، تشخيص المشكلةالتحصيلي واالنضباطي لدى الطلبة من خالل واالجتماعي و

 . تحديد المدة الزمنية للخطة العالجيةعالجية وواقتراح طرق الضعف 

ن فكشفت الدراسة أ دارة أزمة تمرد الطلبة على القوانين والتعليمات المدرسية،أما بالنسبة إل
اإلدارات المدرسية عاجزة أمام هذه األزمة لعدم النص الصريح في القوانين بإعطاء الصالحية 

أن المدارس اتخذت آما آشفت الدراسة  .لإلدارة المدرسية باتخاذ القرارات الفاعلة والمناسبة
وضع خطة عالجية من خالل أساليب لمعالجة أزمة التحصيل المتراآم عند الطلبة من خالل 

وتعزيز العالقة بين المدرسة  حصص إضافية، وإعطاء ارات تشخيصية لبعض المواد اختب
 .والمجتمع المحلي التخاذ إجراءات عالجية، والعمل على التغلب على ضعف التحصيل

قد عالجوا إدارة أزمة تدني آفاءة آشفت نتائج الدراسة أن المديرين والمديرات ولقد 
 لزيارات اإلشرافية من قبل المدير آمشرف مقيم،امن خالل المعلمين وبخاصة الجدد منهم وذلك 

  . الزيارات التبادلية بين المعلمينو

اج وصعوبته            وآشفت نتائج الدراسة أن المديرين استخدموا في        ر حجم المنه ة آب  إدارة أزم
ه وحث      ب المعلم وإنهاؤه في الوقت المناسب؛    على   توفير الوسائل المناسبة للمعلم، وعمل دورات ل

دورات     ال ين والطلب              .معلم لالنتفاع من هذه ال ة مع المعلم د اجتماعات دوري نهم  وعق وا    م  أن يكتب
  .توصيات

ة    أآما تم استخدام الدعوات لألهالي من        اء جسور ثق ي     جل بن ين المدرسة والمجتمع المحل  ب
  .الالصفيةللمشارآة في األنشطة 
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   نظر المديرين ؟اتزمات من وجهما الحلول المقترحة إلدارة هذه األ: نتائج السؤال الثالث

وًال                   ديراتها اقترحوا حل دارس وم ديري الم بّينت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثالث أن م
باب      الج أس دوثها، أو ع ال ح ي ح ستقبل ف ي الم ا ف ة وحله سهيل إدارة األزم أنها ت ن ش دة م عدي

  .األزمة وعدم حدوثها

  علقة باالحتاللفمن الحلول المقترحة إلدارة األزمات المت

 اسية والحزبية عن عملية التدريستحييد التنظيمات السي. 

 منع دخول المسلحين إلى ساحة المدرسة . 

 منع أي نشاط للتنظيمات السياسية داخل المدرسة.  

  إلدارة األزمات المتعلقة بالطلبة الحلول التي اقترحها مديرو المدارسومن 

  التعليم من خالل العالمات العالية والتخصصاتتحسين نوعية المقبولين لدراسة مهنة.  

  وزارة ى حساب ال ات للدراسة عل وجيهي بعث ائج الت ي نت وقين ف وزارة الطالب المتف نح ال م
 . والخدمة فيها لمدة عشر سنوات

                  رارات أشد اذ ق قرار اإلنذار للطالب المشاآس ال يكفي، وال يكترث به الطالب لذا يجب اتخ
 .صرامة

   ين واح فل ان      وضع أل ل اللج ل تفعي ن أج ا م ة عليه ات الجداري ق اللوح رات لتعلي ي المم ف
  ....).الثقافية، االجتماعية، الرياضية(المدرسية 

  :دارة األزمات المتعلقة بالمعلمين ومنها إلآذلك تم اقتراح حلول

      ة الجاني            األذى أو : تعديل القوانين التي تمس بالمعلم مثل راح عقوب د أو الضرب واقت التهدي
 . هيبة ومكانة المعلم في المدرسة والمجتمعإلعادةمالية أو بة جنائية عقو

  الترقيات والمكافآتوتعزيز مكانة المعلم الجيد من خالل العالوات. 

 توفير حياة آريمة للمعلم من خالل رفع الرواتب وربطها بغالء المعيشة. 

   ن يم وم ة التعل ى تغري أفضل الخريجين بمهن ين حت زات للمعلم زات عمل محف ذه المحف ه
 .  في مؤسسات التعليم العاليإيجاد مقاعد دراسية مجانية ألبناء المعلمين

   والتحضير، والعمل البحثي    ، واألداء  في المدرسة، واالهتمام بالتعليم    تخفيف أعباء األنشطة ،
 ). أبحاث(
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                        أنه أن ذا من ش ى استحقاقاته، وه م عل اعتماد معايير مؤسسية واضحة آي يحصل آل معل
 . المعلم إلى اإلبداعيوصل

              إرسال معلمين ضمن نظام اإلعارة إلى دول أو محافظات أخرى لتجديد المعلومات وتطوير
 .األساليب

 إلزام المعلم بالمحافظة على أخالقيات المهنة .  

 عدم المساس بهيبة المعلم آأن يعمل أعماًال أخرى ال تليق بمهنة التدريس. 

  المنهاج فهيبة األزمات المتعلقة دار إلالتي تم اقتراحهاالحلول  أما

               إقرار رسم سياسة تربوية قائمة على التعاون بين الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي ب
المناهج والمواد، والتخصصات العلمية التي تفي بحاجة المجتمع أوال، فالجامعة أداة تنفيذية            

  . قيق مخرجات تعليمية أفضل لتح؛لتوجيهات وقرارات وزارة التربية والتعليم العالي

 تقليص حجم المنهاج .  

 عقد دورات متتابعة لتدريس المنهاج الجديد. 

 ترآيز الدورات على أساليب التدريس أآثر من المعلومة.  

  ألزمات المتعلقة بالبناء المدرسيالحلول المقترحة إلدارة اأما 

 احتواء المدارس على مراحل عمرية متقاربة.  

 زمة االنفجار السكاني بزيادة عدد المدارس وتوزيعها حسب الحاجةعمل خطط لمعالجة أ 

                    ات أر والخالف ام المشاآل واألزمات الناتجة عن الث رفع أسوار المدرسة وإغالق أبوابها أم
ة         رم المدرس ى ح ي إل صراع المجتمع ول ال ع دخ ارمة لمن وانين ص ع ق شائرية، بوض الع

 . ومعاقبة الطلبة المشارآين فيها

  ألزمات المتعلقة بالمجتمع المحليالمقترحة إلدارة االحلول ومن 

 إلحاق الطلبة المتفوقين أآاديميًا بمهنة التعليم.  

         اعلهم إعداد برامج  وورشات عمل وندوات من قبل متخصصين ألولياء األمور، من أجل تف
 .مع المدارس

 إعداد برنامج لتفعيل المجتمع المحلي ومؤسساته مع المدرسة.  

 س اآلباء ومنحه صالحيات في حل األزمات المدرسيةتفعيل دور مجل. 
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  مناقشة النتائج والتوصيات

ما األزمات التربوية التي تواجهها المدارس :  النتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة
   نظر المديرين ؟اتفي فلسطين من وجه الحكومية الثانوية

ي تواجه المدارس الثانوية في لقد أظهرت نتائج الدراسة وجود نوعين من األزمات الت
فلسطين، وهما أزمات عامة تشترك فيها جميع مدارس فلسطين مثل األزمات التي يسببها 
االحتالل للتعليم الفلسطيني، واألزمات المتعلقة بالمنهاج، واألزمات المتعلقة بقوانين التربية 

مات المتعلقة بالطلبة، واألزمات والتعليم، واألزمات المتعلقة بالعالقة مع المجتمع المحلي، واألز
المتعلقة بالمعلمين، واألزمات المتعلقة بالبناء المدرسي، وأزمات خاصة تتعلق بفئة معينة من 
الطلبة، مثل األزمات الخاصة بمدارس الذآور، واألزمات الخاصة بمدارس اإلناث، واألزمات 

  .الخاصة بالمدارس المختلطة

الفلسطينية الحكومية الثانوية نيف لألزمات على المدرسة  مالءمة هذا التصانويفسر الباحث
التي تتشابك بها العالقات، ، والسياسية في فلسطين، قتصاديةإلى أنماط الحياة االجتماعية، واال

وال تخضع ألي نوع من الثبات أو االستقرار، األمر الذي عكس نفسه وألقى بثقله على مسيرة 
  .نتاجًا طبيعيًا ومسرحًا لكل التفاعالت اإلنسانيةالتعليم في فلسطين، وأصبحت بذلك 

وال يمكن نسيان الدور الذي تسبب االحتالل به في صنع األزمات، ونشرها في آافة 
فيكاد ال يخلو بيت أو مدرسة في فلسطين من أزمة أو أزمات سببها . المناطق في فلسطين

م البيوت على رؤوس ساآنيها، إلى االحتالل، فمن االستشهاد إلى االعتقال أو اإلصابة، إلى هد
الحرمان من حرية التنقل، والخوف والقلق المزمن واالضطرابات النفسية، وانتهاء بقصف 

وما أفرزه االحتالل من ظواهر تجذرت في األجيال . المدارس على رؤوس الالجئين إليها
، والشارع، المدرسة، والمدرسية، فأصبح العنف ظاهرة طبيعية البد من رؤيتها يوميًا في البيت

  .وأصبحت هواية األطفال لعبة الحرب، ولم يعد باإلمكان ضبط األمور آما آانت قديمًا

وال يمكن تجاهل خصائص الطلبة في المرحلة الثانوية، وتمتعهم بالصفات البدنية والطاقة 
نصائح الهائلة من الحرآة، وبدء التوجه نحو االعتماد على النفس، واالستقاللية، وعدم قبول 

  .تباعهاااآلخرين مثل الوالدين والمعلمين باعتبارها أوامر وتعليمات البد من 

في فلسطين، قد جمعت بين الخصوصية الفلسطينية الحكومية الثانوية إن أزمات المدرسة 
وتشترك . التي أمكن تصنيفها في مجاالت عدةترآة في المدارس الثانوية عامة، واألزمات المش

نية الثانوية في بعض أزماتها مع العديد من المدارس الثانوية في الدول المدرسة الفلسطي
المجاورة، فأزمة العالقة مع المجتمع المحلي، وأزمة المنهاج، وأزمة البناء المدرسي، واألزمات 

  . ع دول العالميالخاصة بالذآور أو اإلناث أو اختالطهما معًا، تظهر جميعها تقريبًا في جم

 مع  الثانويةج هذه الدراسة في األزمات التي تواجهها المدرسة الفلسطينيةوقد تشابهت نتائ
أن االحتالل هو السبب األآبر في حدوث األزمات التعليمية ) ٢٠٠٥(دراسة العسيلي وعبد اهللا 

في ) ٢٠٠٣(في فلسطين، وفي تفاقمها، آما تشابهت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الفرازي 
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ية من حيث العالقة بين الطلبة والمعلمين، وأزمة البناء المدرسي، وإن وجود أزمات تعليم
 لم يرد ذآر لوجود أزمات صحية في المدرسة إذاختلفت معها في وجود أزمات صحية، 

  . الثانويةالفلسطينية

في أزمة انتشار المسلحين ) Seeger, 2000(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة سيجر 
طلبة داخل المدرسة، وهذا ما حدث فعًال في ظل االنفالت األمني الذي لوحدوث حاالت قتل ل

انتشر في الشارع الفلسطيني، ورافقها ظاهرة حمل الطلبة األسلحة حتى داخل المدرسة، 
  .باإلضافة إلى مساهمة االحتالل في توسيع انتشار الظاهرة، وغياب السلطة المانعة

) Smithers, 2006(ع ما أتت به دراسة سميثرز  م-أيضًا- وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة
في وجود أزمة قوانين وأنظمة، وقلة اعتماد توصيات المديرين، وهذا ما أظهرته هذه الدراسة 
في وجود تأثير قوي لألنظمة والقوانين في األزمات التي تواجهها المدرسة، وقد أدت هذه 

ل المدير ينتظر القرار بخصوص أزمة القوانين واألنظمة إلى تقليص صالحيات المديرين، وجع
قد تنشأ في مدرسته، ويكون غير قادر على إدارتها، نظرًا لوجود تعميمات تتطلب أن تكون إدارة 

  .األزمة على مستوى مكتب التربية والتعليم أو حتى الوزارة أحيانًا

مة في وجود أز) Strauss, 2008 ("ستراوس"وقد تناغمت نتائج هذه الدراسة مع نتائج 
تحصيل مدرسي، خاصة بين الذآور، وهذه األزمة شائعة ومنتشرة في المدارس الفلسطينية، وقد 

 .أصبحت أزمة تدني التحصيل خاصة بين الذآور وبشكل واسع

وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة عن نتائج الدراسات السابقة، في األزمات االحتاللية وما 
صل العنصري، وما يسببه من مشاآل يومية، خاصة تفرع عنها من أزمات مثل أزمة جدار الف

  .لتلك المدارس التي عزلها الجدار عن محيطها الفلسطيني وتواصلها الجغرافي

آما اختلفت نتائج هذه الدراسة، في نتائج أزمة المعلمين، وتدني آفاءتهم خاصة الجدد 
  . والبديلين

التي أنتجت أزمات رس المختلطة، فها في أزمة المداوقد تميزت نتائج هذه الدراسة، باختال
  .جديدة، تتعلق بالعالقة بين الجنسين

شة  انيمناق سؤال الث ة بال ائج المتعلق ن   :النت ات م ذه األزم ي إدارة ه ة ف ا الطرق المتبع م
  نظر المديرين؟اتوجه

 مديري المدارس الثانوية طرقًا مختلفة إلدارة آل أزمة، تباعااتضح من نتائج هذه الدراسة، 
فهم بيئة األزمة وفق ما تستدعيه الظروف المحيطة بالمدرسة، لدرجة أن إدارة مدير مدرسة وتكيي

ختلف عن إدارتها مرة أخرى في ظروف أخرى، ولقد أدار مديرو المدارس تألزمة ما، قد 
األزمات التي مرت بها مدارسهم في أجواء ضبابية، ساد فيها العنف، وغابت القوانين، وتمردت 

  .تشر بطش االحتاللاألجيال، وان
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وقد انتهج مديرو المدارس ومديراتها أساليب وطرقًا في إدارة األزمة، تعتمد آليًا على 
شخصية المدير، وحكمته، وذآائه، وتصرفه في ميدان األزمة بلباقة، األمر الذي نجح في آثير 

 محيط من األحيان في تخفيف وتيرة األزمة أو منعها أو عدم انتشارها في محيط أآبر من
  .المدرسة

إن مديري المدارس قد اتبعوا طرقًا تقليدية في إدارة األزمة، تعتمد بشكل : ويمكن القول
 عملهم في اإلدارة المدرسية، أو االستعانة بمدرسين فيآبير على الخبرة السابقة التي مرت بهم 

ة، ولجمها، أو أو أفراد من المجتمع المحلي أو أعضاء التنظيمات السياسية للتغلب على األزم
االتصال المباشر بالمسؤولين في مكتب التربية والتعليم، إلبالغهم باألزمة وانتظار تعليماتهم 

  .إلدارة األزمة

إن استخدام األساليب اإلدارية الحديثة في إدارة األزمة، بما فيها منهجية البحث العلمي، لم 
الرغم من وجود محاوالت فردية ستراتيجيات إدارة األزمة، على اتظهر واضحة وآافية ضمن 

  .من قبل المديرين، لتطوير أدائهم ومهاراتهم في إدارة األزمة

آما افتقدت أساليب إدارة األزمة إلى توفير قاعدة بيانات، ُيستند إليها في اإللمام بكل ما 
ألزمة يتعلق باألزمة أو باتخاذ القرارات المرافقة لها، وال يمكن تجاهل قلة القدرة على إدارة ا
 عن ةالتي ظهرت بشكل آبير في األزمات التي يصنعها االحتالل، وذلك ألن المسببات خارج

  .نطاق إرادة مدير المدرسة أو مديرتها

وُيضاف إلى ذلك تغلب إدارة األزمة بشكل فردي عن اإلدارة الجماعية، وظهر ذلك جليًا 
حيان، وعدم تشكيل فرق عمل من خالل اقتصار إدارة األزمة على مدير المدرسة في أغلب األ

  .ألزمة، وُتوزع األدوار فيما بينهمإلدارة ا

في طريقة االعتماد ) ٢٠٠٠(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أتت به دراسة األعرجي 
 - أيضًا-والرسمية، وعدم التحديد المسبق في إدارة األزمة، ووجود المبادرات الذاتية، آما اتفقت

في استخدام األسلوب التقليدي في اإلدارة وعدم وجود مهنية أو ) ٢٠٠٥(ط مع نتائج دراسة قطي
منهجية علمية تتماشى مع الفكر التربوي المعاصر في إدارة األزمات، وأن المدارس المصرية ال 

  .تزال تفتقر إلى إدارة جدية لألزمات

ي عدم ، ف)Seeger, 2000( سيجر دراسةواختلفت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به 
وجود خطط جاهزة إلدارة األزمة ومواجهتها، يقوم بإعدادها فريق من المدرسة، والتدرب على 

  .هذه الخطط وتنفيذها وهميًا

ث  سؤال الثال ة بال ائج المتعلق شة النت ن   : مناق ات م ذه األزم ة إلدارة ه ول المقترح ا الحل م
  نظر المديرين ؟اتوجه

، عشرات المقترحات التي من شأنها تحسين  ومديراتهااقترح مديرو المدارس الثانوية
 منها ما يتعلق بصالحيات مدير المدرسة وتوسيعها، ومنها ما إدارتهم لألزمات وتطويرها؛
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يرتبط باألنظمة والقوانين التي تحد من عمل المدرسة واستقالليتها، ومعالجتها للقضايا اليومية، 
يره، واقتراحات أخرى للمناهج المدرسية واقتراحات أخرى تتعلق بأداء المعلم وتدريبه، وتطو

وتدريسها للطلبة، وقسم من االقتراحات لتنظيم العالقة التي تربط المدرسة بمحيطها الخارجي 
  .من مجتمع محلي أو تنظيمات سياسية أو أندية شبابية

ومما الشك فيه أن االقتراحات قد نبعت من الممارسة اليومية التي يجريها مدير المدرسة أو 
ديرتها للتغلب على العوائق التي يشعر أنها تحد من قدرته، آما أن مدير المدرسة قد تدرج في م

التعليم من طالب إلى معلم ثم مدير مدرسة باإلضافة إلى آونه أبًا، مما جعله أآثر قدرة على 
 إن مدير المدرسة هو القائد الميداني المسؤول عن. تحليل الواقع، ورصد ما يعتريه من أزمات

كن جميعها، التي تحدد تسير الحياة المدرسية اليومية، وعلى عاتقه تقع معظم القرارات إن لم 
  .العمليات المدرسية

إن االقتراحات التي عرضها مديرو المدارس تتشابه إلى حد آبير مع ما اقترحته الدراسات 
الفريق، في ضرورة العمل بروح ) ٢٠٠٥(السابقة، فقد تشابهت مع ما أتى به المنصوري 

  . أثناء إدارة األزمة فيعمل الجماعيوال

 "جينتلوشي "ع دراسةـا مـدارس ومديراتهـري المـديات مـق اقتراحـا تتفـآم
)Gentilucci, 2007(أثناء إدارة األزمة، وآسب ثقة  في في ضرورة بناء قنوات اتصال فعالة 

  .األطراف ذات العالقة باألزمة

 في دور )٢٠٠٠(يراتها عن دراسة عبد اهللا  ومدوتختلف اقتراحات مديري المدارس
إن دور المرشد النفسي لم يظهر في . المرشد النفسي عند حدوث األزمة من حيث الوعي والعالج

مراحل إدارة األزمة بالشكل المطلوب، ويعود السبب في ذلك إلى قلة الوعي المدرسي 
عن دوره، وأن عمله يتداخل مع والمجتمعي بدور المرشد التربوي، فال زالت النظرة قاصرة 

 ُينظر إليه أحيانًا على أنه أزمة أو أحد أطرافها، وبناء على ذلك إذعمل المدير وعمل المعلمين، 
فإن دور المرشد النفسي لم يأخذ حقه في إدارة األزمة، وتوعية الطلبة أو المدرسين أو حتى 

 القلق أو الصدمة التي ُيصاب بها  يرتكز عليه العبء األآبر في تخفيفإذاإلدارة المدرسية، 
أثناء حدوث األزمة، ومن المعلوم أن زيادة درجة القلق واالضطراب تزيد من حدة في الطلبة 

  .األزمة، وتصيب قدرة التفكير بالشلل، وتزيد الضغط على فريق إدارة األزمة

  التوصيات : ثانيًا

 انيوصيين  وتحليلها، فإن الباحثفي ضوء نتائج الدراسة، وما أفرزته عملية مناقشة النتائج
  :بما يأتي

  ، زمة  إن إدراك مفاهيم األإذأن يتم العمل على تأآيد الوعي الخاص باألزمات وخاصياتها
، تنعكس إيجابيًا على القدرة التفاعلية مع مؤشراتها ومراحلها وخصائصها ومكوناتها

التجارب السابقة في ف وتوظي ،الجتها، وتنمية الرغبة في التعلمومظاهرها ومراحل مع
  .التعامل معها
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  إلدارة األزماتواالستعدادتضمين المناهج الدراسية مقررات تتعلق بالجاهزية . 

 تفويض الصالحيات لمديري المدارستدعيم . 

 اعتماد الخطة السنوية والفريق الخاص بإدارة األزمات، وديمومة التقييم والمتابعة. 

 اميم ومعايير ومواصفات للبناء المدرسي حسب أن تضع وزارة التربية والتعليم تص
 .المعايير العالمية والدول المجاورة، يتناسب مع جاهزية إدارة األزمات في المدارس

 دة إدارة األزمات تشكل الوزارة وحدات إدارية لهذا الغرض حسب التسلسل اإلداري؛ وح
ق إدارة األزمات على ، مقرها في المديريات، وفريومقرها الوزارة، وقسم إدارة األزمات

  .  مستوى المدارس

  ،تحييد المدرسة الفلسطينية عن آافة أشكال الصراعات السياسية أو االختالفات الحزبية
 .والعائلية، العشائرية، لما لها من آثار سلبية مدمرة على مسيرة التعليم والمجتمع الفلسطيني

 للطلبة آيفية التصرف وقت إدراج وحدة دراسية ضمن المقررات المدرسية، ُيوضح فيها 
، بفعل االحتالل األزمات، خاصة أن المدارس والطلبة معرضون لألزمات في آل لحظة

  . وسياسته الغاشمة

  ضرورة اعتماد وزارة التربية والتعليم برنامج تدريبي طويل األمد لمديري المدارس
مل معها، وإدارتها، ومديراتها، بحيث يتضمن هذا البرنامج، مفهوم األزمة، وأساليب التعا

 .بطريقة تتالءم مع واقع المدرسة الفلسطينية ومعطياتها

  المحلي والمنظمات العامة والخاصةضرورة إشراك قطاعات واسعة من المجتمع ،
وأصحاب الخبرات  في التخطيط إلدارة األزمات، خاصة أولياء األمور، لما لهم من أهمية 

ثفًا المحيطة بالمدرسة الفلسطينية، تتطلب تعاونًا مك إن الظروف إذ أثناء األزمة،  فيبالغة
  . بين المدرسة ومحيطها المحلي

  ،والعمل على خلق ،تمارين الوهمية للعاملين والطلبةمن خالل التدريب طواقم مدرسية 
ف ذات العالقة من المجتمع والتواصل مع األطرا ، والتفاعل،ثقافة االلتزام، والوعي

 .  أو غير رسمية، أو هيئات رسميةالمحلي

  وجود فريق لألزمة وإدارتها، يساعد آثيرًا في توزع المهام والمسؤوليات أآثر من
 .ارتباطها بشخص واحد هو مدير المدرسة

  تزويد المدارس، بخطط للطوارئ، تستخدمها المدرسة في حالة حدوث طارئ أو حدث
 .فجائي، على أن تتضمن هذه الخطط آليات التنفيذ وآيفية تطبيقها

  الترآيز على المناهج ذات الجانب الميداني والعمل على تطبيق إدارة األزمات في مؤسساتنا
 .التربوية آافة

 ل الوصول إلى الحلول بأقصر السبلاستخدام المنهجية العلمية في إدارة األزمات من أج. 
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   العربية واألجنبيةالمراجـع

  سالم    ،أبو قحف د ال تراتيجية  . )٢٠٠٢(.  عب ة  . ١ ط . وإدارة األزمات   اإلدارة اإلس دار الجامع
 . مصر.اإلسكندرية. الجديدة للنشر

 د،األعرجي ات " ).٢٠٠٠ (. عاصم محم ي ظروف األزم ات ف ة المعلوم رية أو علني . "س
 .٣١٨–٣٠٣ .)٣(٣٥ .اإلدارة العامة

 ر أ ي خط ة ف ات     . )١٩٨٤ (.م ي الوالي يم ف ة الصالح التعل ة الوطني ن اللجن دم م ر مق تقري
دة االم ةالمتح ي   .ريكي د المعط ف عب ة يوس ة  . ترجم ب التربي يج   مكت ة الخل ي لدول  .العرب

  .١٢-١٠ .الرياض

 ي سين،التميم ر. )١٩٩٨ (. ح يات إدارة الخط م. أساس ي. دار العل ة . دب ارات العربي اإلم
  .المتحدة

 ي واز،التميم بو . ف د،الخطي شاملة . )٢٠٠٧ (. أحم ودة ال ديث .إدارة الج ب الح الم الكت  . ع
  . األردن.إربد

 األردن.عمان .دار أسامة. إدارة األزمات. )٢٠٠٨ (. محمود،جاد اهللا . 

  ر ين حسن  ،جب سطين       "). ٢٠٠٢ (. مع الي في فل يم الع ل التعل رح لتموي الة . "نموذج مقت رس
 . فلسطين.نابلس. جامعة النجاح الوطنية.  آلية الدراسات العليا.ماجستير غير منشورة

 يب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في      أسال"). ٢٠٠٩ (. رائد فؤاد  ،لعالعبدا
تراتيجي  التخطيط االس ا ب زة وعالقته ات غ شورة . "محافظ ر من ستير غي الة ماج ة .رس  آلي

 . فلسطين. غزة.الجامعة اإلسالمية. الدراسات العليا

 سيلي و . تيسير ،عبداهللا ق   ". )٢٠٠٥(.  رجاء  ،الع ة           األزمات قل ة جامع ا طلب اني منه ي يع  الت
.  للدراسات واالبحاث  مجلة جامعة القدس المفتوحة   ". األقصى المفتوحه اثناء انتفاضة     القدس

)٥(.  

 األزمات التي يواجهها طلبة المدارس في محافظات شمال ". )٢٠٠٠ (.شفيق عربي ،عبد اهللا
شورة     ."فلسطين من وجه نظر المدراء والمرشدين      ة الدراسات    .رسالة ماجستير غير من آلي

 . فلسطين.نابلس. جامعة النجاح الوطنية. العليا
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