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  ملخص

دھذه الدراسة ال ترمي ديري الم دى م ة تعرف إلى مستوى األزمات المدرسية ل ارس الثانوي
روق في مستوى األزمات باإلفي مديريات محافظات شمال الضفة الغربية، د الف ى تحدي ضافة إل

ية  ى المدرس اء عل ةبن ي، والمديري ل العلم رة، والمؤھ نوات الخب ة، وس وع المدرس رات ن . متغي
ديراً ) ١٣٢(وتطبيقھا على عينة قوامھا  استبانةالدراسة تم تطوير ھذه ولتحقيق أھداف  ديرة م وم

ة من المدارس الثانوية في مديريات محافظات تبانة تكونت و. شمال الضفة الغربي ) ٤٦(من االس
ة مجاالت ھيفقرة ة، و، سلوكيةاألزمات ال: ، موزعة على أربع  واألزمات النفسية واالجتماعي

ة،  ات اإلداري ى  واألزم افة إل ة، إض ات النوعي ع ) ٨(األزم ل م اليب التعام اس أس رات لقي فق
اتا ان  . ألزم ة ك ة الدراس راد عين دى أف ام ل ات الع توى األزم ة أن مس ائج الدراس ارت نت أش

دمتوسطاً،  ة  فق ى لإلستجابة  وصلت النسبة المئوي ات  %).٣٣.٣(إل ائج أن األزم وأظھرت النت
ة، فھا احتلت المرتبة األولى، تلتالنوعية  ة، األزمات النفسية واالجتماعي ماإلداري األزمات  ومن ث

ارتلوكية،الس ائج  وأش االنت ائية أيض ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج ت إل ع  انطبق ى جمي عل
ة وع المدرس ر ن اً لمتغي االت تبع ت و ،المج ذكور، وكان دارس ال الح م ي لص ات ف ال األزم مج
ر المؤھل العلمي اَ لمتغي الوريوس ولصالح ،السلوكية تبع ى من بك ا في .أصحاب المؤھل أعل أم

ابلسفكانت متغير المديرية على  اً عتمادامجال األزمات النوعية  ة ن ا . لصالح مديري ودأم ا يع  فيم
النتائج أن المدير نفسه كان  أبرزتالمديرون في التعامل مع األزمات، فقد  يعتمدھالألساليب التي 

  . بلجان اإلصالحتصال اال أسلوببينما كان أقل أسلوب ھو ، .التعامل مع األزمات أساليبأعلى 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the school crises 
encountered by governmental secondary schools principals in the 
Northern Directories of Education in the West Bank/ Palestine. 
Furthermore, its purpose was to determine the differences in school crises 
level in accordance with the variables of school's gender, years of 
experience, academic degree, and the Directory. To achieve the research 
objectives, a questionnaire was developed and applied to a sample of 
(132) male and female principals from secondary schools in the Northern 
Directories of Education in the West Bank. The questionnaire contained 
(46) items on schools' crises which cover the domains of the study, and 
(8) items measure the methods of dealing with them. The results 
indicated that there was a moderate degree of schools' crises level in the 
secondary schools in the Northern Directories of Education in the West 
Bank, and the overall percentage of response amounted to (%33.3). Also, 
the results revealed that the crises that were related to qualitative crises 
came to achieve a higher mean, then the crises that were related to 
psychological and social crises, and the crises that were related to 
administrative crises, and finally crises that were related to behavior 
crises, in addition to, there were significant differences on all domains in 
accordance with  the school gender variable in favor of male schools, and 
on behavior crises domain according to academic degree variable in 
favor of higher than BA, and on qualitative crises according to the 
Directory variable in favor of Nablus Directory. The principal himself 
was the first method of dealing with the schools' crises, whereas, the 
reform committee came to be the last.  

  
  مقدمة الدراسة

ة في المجتمع ة المھم ا من  تعد المدرسة إحدى المؤسسات االجتماعي ي تسھم مع غيرھ الت
ة  ع جوانب شخصيته العقلي ى النمو الشامل في جمي المؤسسات في تربية اإلنسان، ومساعدته عل
ه واستعداداته  ه وميول اً لقدرات ة وفق منھا والنفسية والجسمية واالجتماعية، إلى أقصى درجة ممكن

راث للنشئ من ناح ل الت د في نق ه من جھ يم المجتمع واتجاھاته، إضافة لما تقوم ب ة، وغرس ق ي
نھم  ة أخرى، لتمكي ولھم من ناحي ول في  منومعاييره في نفوسھم وعق اعي المقب السلوك االجتم

رة من شرائح  .ھممجتمع ة كبي ة لشريحة اجتماعي درات الفردي كما وتعمل المدرسة على تنمية الق
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ى سن الرشد، وتشجيعھا  ى تستطيع المجتمع تمتد من عمر الطفولة حت للتحديات ابة  اإلستج حت
  . المتغيرة ومواكبة التطور في المجتمع والخارج

راً من الطل ة، تضم في أحضانھا عدداً كبي ة يعمل فالمدارس، سواء كانت أساسية أم ثانوي ب
يننسبياً من الموظقليل  على خدمتھم إلزاميا عدد ين وإداري ديرين ومعلم ي أن  فين، من م ا يعن مم

ة ضبط النظام قسراً لطلبة تفرض عليھم الخدمات التي تقدمھا المدرسة ل ، وھذا ما يجعل من عملي
ا  زم بھ وانين يلت ة والق وائح واألنظم داخلھا أمراً صعباً، األمر الذي يتطلب وضع مجموعة من الل
ة،  كل من له عالقة بھا، وخاصة عندما تتعرض المدرسة للمشاكل، والمواقف والحوادث الطارئ

ير ا ى س لباً عل ؤثر س د ت ي ق اطاتھا والت ا ولنش اس لعملھ ور األس د المح ي تع ة الت ة التربوي لعملي
  .المختلفة

ر  ة للكثي ات المختلف ن المؤسس ا م دارس، كغيرھ رض الم طين تتع ي فلس ف وف ن المواق م
ةواألحداث وھي في طر ه طابع االستمرارية،  .يقھا إلى تنفيذ نشاطاتھا اليومي فبعضھا يغلب علي

ة بينما يمثل بعضھا اآلخر طابع األ ا أضرار مادي تج عنھ ا ين ة، مم ر المتوقع ة غي حداث المفاجئ
ھا،  ة نفس ي المؤسس راد وف ي األف لباً ف ؤثر س ة، ت ة وإداري ية واجتماعي ذاونفس ام  وھ تدعي القي يس

ا، لضمان  ة دون تفاقمھ ا للحيلول ة آثارھ ة إلزال تراتيجيات فعال تخدام اس ة، واس إجراءات فوري ب
ة  ى حال رة أخرى إل ذي يتطلب ضرورة تضافر عودة المؤسسة م تقرار، األمر ال دوء واالس الھ

ن  ا، م ائمين عليھ ود الق رىجھ ة أخ ات تربوي ين وجھ داث أو  .إدارة ومعلم ن األح وع م ذا الن فھ
ا عرف في مجال علم النفس التنظيمي بالمشكالت ھو ما ي ي تتعرض لھ م اإلدارة باألزمات الت عل

ا وبقائھا، المؤسسات، نظراً لما تشكله من تھديد مباشر ل ام نھضتھا وتطورھ داً أم ل، (تقف س كام
٢٠٠٣.(  

ه في  إذ .م اإلدارةمن المفاھيم الحديثة نسبياً في عل) Crisis(يعد مفھوم األزمة  نشأ في بدايت
ة  ات، وخاصة المفاجئ ة، أو المؤسسة للتصدي لألزم ى دور الدول ير إل ة ليش ال اإلدارة العام مج

باب وظروف خا ة عن أس ا والناتج ق، والفيضانات، منھ الزالزل، والحرائ ا، ك ة عن إرادتھ رج
روب، والنز د اوالح ب المتعم ات، والتخري ة، والمجاع ة، واألوبئ ة والنقابي ة والطائفي ات العرقي ع

ا  ات وغيرھ ق والممتلك ة، (، )Parson, 1994(للمراف ي، (، )٢٠٠٢الھزايم ريدة واألعرج الش
ل، (، )٢٠٠٣ مراني، (، )٢٠٠٣كام د(، )٢٠٠٤الش يلي،  عب ة ). ٢٠٠٥هللا والعس م حداث ورغ

ه  وح علي يدنا ن ى أن س ريم يشير بوضوح إل رآن الك إن الق مفھوم األزمة في اإلدارة المعاصرة، ف
اء  ام ببن دما ق ل حدوثھا عن ا قب ة إدارتھ ة، وأھمي وم األزم وا مفھ ذين أدرك ل ال السالم يعد من أوائ

ى. سفينته لمواجھة خطر الفيضان ول عل رد  وينسحب نفس الق ع مسؤولية الف ذي يكون في موق ال
ة  ة األزم د مواجھ ع عن عندما يواجه أزمة، حيث ينبغي عليه التحسب والترصد والتخطيط والتطل
ة  وة والفطن اب الق ن ب ل م ل، ب اب الخوف والضعف والجھ ن ب يس م وت، ل ى الم ع إل ا يتطل كم

ق  التسلح بھا في إدارة األزمة، واألخذ بأسباببه والذكاء التي يفترض  الحيطة والحذر من منطل
معرفته مسبقاً لما ستؤول إليه األحداث، ولما قد يواجھه من مصاعب وتحديات وأخطار، بھدف 

ان، يھحسم الموقف لصالح المؤسسة التي يتولى زمام األمور ف ر األم ى ب ا لضمان الوصول بھا إل
داً  كل تھدي ل أن تش ام، وقب ي النظ اً ف الً مادي ة خل دث األزم ل أن تح ة قب اء المؤسس راً لبق مباش
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في ھذا الصدد، ) ١٩٩(كما ويشير ھويدي ). ٢٠٠٥؛ القطاونة، ١٩٩٥الحمالوي، (واستمرارھا 
ة الصواريخ  ان أزم ر من أي وقت مضى إب و ويزدھر أكث بأن موضوع دراسة األزمات بدأ ينم

ام  ا ع ة عصر دراسة األ)١٩٦١(السوفيتية في كوب ة بداي ة بمثاب ذه األزم زمات ، حيث كانت ھ
م تكن واضحة من  دة ل اھيم جدي ة من مف ذه األزم ه ھ ا أبرزت ك لم كعلم له أصوله ومفاھيمه، وذل
دور االتصاالت في إدارة  قبل، وخاصة بعد أن أكد نجاح حل ھذه األزمة على األھمية القصوى ل

  . األزمات، وعلى ضرورة فتح قنوات لالتصال المباشر والعاجل والفوري لحل األزمات

دخل دراستهوتجدر ا اً لم اً  إلشارة إلى أن مفھوم األزمة يختلف من باحث إلى آخر طبق وتبع
ة المتخصصة ه العلمي د  .لمادت ار عبي د أش ر ) ١٩٩٣(فق ائي غي ا ھي إال حدث فج ة م أن األزم ب
ه  ھامتوقع، وأن أھم ما يميز عنصر المفاجأة، والذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة إذا لم يواجه بحكم

بس . حذر شديدوسرعة ووعي و ة ) Philips, 1986(أما فيلي ة طارئ ة ھي حال أن األزم رى ب في
الي  ة، وھي بالت ا المنظم وم بھ ي تق ال الت ل في األعم تحدث بشكل مفاجئ وتسبب في حدوث خل

ي لتسبب األذى والضرر  اً وحسن إدارة ف اً فوري ا اھتمام ب منھ ا يتطل ا، مم ز التنافسي لھ لمرك
ا يطرة عليھ دوري. الس ا ال ين متناقضين) ١٩٩٧( أم ة معني أن لألزم تخلص ب لبي : فيس األول س

ي يفترض أن ت ة الت ا المؤسسةويتمثل بالتھديد المباشر للحالة الطبيعي اني إيجابي  .كون عليھ والث
ي إد اح ف ل بالفرصة للنج الم ويتمث أمن وس ا ب ة لتجاوزھ دوث . ارة األزم ن أن ح ذر م ه يح لكن

ه ظھور عوا ا يعقب اً م راً األزمة غالب داً مباش ة تشكل تھدي راً  مل وأحداث وتطورات فجائي وخطي
ل  .وغير متوقع لتشكل أزمة ا قب ى معالجتھ د المؤسسة العمل عل ى قائ ين عل ه يتع فإن تشكلت فإن
ة فأياً كانت األسباب التي تكمن وراء حدوث األزمة فإنھ. تعاظم أمرھا وانتشارھا ؤدي في نھاي ا ت
  . يشكل تھديداً صريحاً ومباشراً للمؤسسة برمتھا في النظام المطاف إلى خلل واضح

ين  ا، حيث يتع دل عليھ ي ت ن السمات والمظاھر الت ة م ة بمجموع م األزم ام تتس وبشكل ع
ة مؤشرات أو  د نظر، وھي بمثاب ة وبع ا بمھني ان التعامل معھ ى يصبح باإلمك التعرف عليھا حت

ا أحداث  زامن معھ ة أو تت ام الھر .تسبق حدوث األزم د ق د وق بإيجاز بعضاً ) ٢٠٠٥(مي ومحم
د : منھا وھي ا، والتعقي المفاجأة العنيفة عند حدوث األزمة واستقطابھا الھتمام كل من له عالقة بھ

اقض  ابك والتن داموالتش ي  وانع وازن ف واء  عناصرالت ا، س ة بھ وى المصالح المتعلق ة وق األزم
ف واألسباب المتصلة وألزمة وللظرجبھة المواجھة ل أتساعأكانت مؤيدة لھا أم معارضة، وكذلك 

ع  ي تمن ة الت ةبھا، وظھور أجواء من الضبابية في خضم األزم بشكل واضح بسبب نقص  الرؤي
ى  د تصل إل ة من الخوف ق يادة حال ا، وس ة المباشرة بھ دى ذوي العالق ة ل المعلومات عن األزم

ام، درجة الرعب من المجھول إلى ما ستؤول إليه النتائج في حال خروج األز ا الع ة عن إطارھ م
ة،  أثير الصدمة بفعل األزم باإلضافة إلى بروز مواقف جديدة عالية السخونة والتضارب تحت ت
وخاصة عندما تتضارب العوامل المتعارضة، وكذلك عندما تنصرف رؤية قائد المؤسسة بصفته 

اعالت و تقبالً من تف ه مس ؤدي إلي د ت ا ق ى م ة، إل أثيراتالمشرف الرئيس على إدارة األزم ا . ت أم
فيضيف مجموعة أخرى من المظاھر والسمات التي تشير إلى األزمة، ومن ) ٢٠٠٨(الطيراوي 

ل حاالت القھر : أھمھا املين في المؤسسة، مث دى الع رة ل ية وسلوكية خطي ظھور أعراض نفس
ل  و العم دافع نح دان ال ى فق وال إل م األح ي معظ ؤدي ف االت ت ي ح وتر واالضطراب، وھ والت
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ى واإلنتاج ا، باإلضافة إل دالً من التصدي لھ ة ب ، والتراجع أمام األحداث التي طرأت بفعل األزم
دالً من التعاضد  ام في المؤسسة ب دوائر واألقس ين ال اعي ب ظھور بوادر تفكك في النسيج االجتم

ة وحذروالتوحد في مواجھة ا ا بمھني ى  .ألزمة والتعامل معھ ؤدي أيضاً إل د ت اروق ة  انھي منظوم
يم  ةالق ي المؤسس املين ف ات الع راد والجماع ف األف ين مختل ا ب ل العلي ث . والمث يف الباح ويض

مجموعة أخرى من المظاھر والسمات لألزمة والتي تتمثل في أغلب األحوال في شيوع مظاھر 
كاله المخت ى العنف بأش دل عل دت ب والتھدي دوان والتخري ة، كالع ة  .لف ى درج ر إل د يصل األم وق

  . المتعمد للمرافق والممتلكات، وغيرھا أو اإلتالفالقتل، 

ا  فر عنھ ي تس ائج الت ورة النت راً لخط ات اونظ كالھا تحرص المؤسس ف أش ات بمختل ألزم
ى  د عل ا تؤك ات، وجمعيھ اإلدارية والتربوية إلى استخدام استراتجيات متنوعة للتعامل مع األزم

ة وخارجھ ة أو المدرس ي المؤسس املين ف ل الع ن قب اركة م دأ المش يط مب ر والتخط ي التفكي ا، ف
دير  ة، أو م د المؤسس ام قائ الل قي ن خ اركة م ذه المش ل ھ ن تفعي ث يمك ويم، حي ة والتق والمتابع

ات، وفرق العمل، وفي بناء وتنظيم قاع المدرسة، بتشكيل اللجان دة بيانات متكاملة خاصة باألزم
ات، حيث يمكن تدريب طواقم العمل على كيفية مواجھة المواقف، أو إدارتھا د تشكل أزم ، التي ق

ي ٢٠٠٤الشمراني، (ومن أھمھا الوقوف على األسباب التي تقف وراء ظھور األزمات  ؛ والزامل
  ). ٢٠٠٧والغنبوصي وسليمان، 

ة، وھي  ة األزم ا الموقف في مواجھ وبناء على ما سبق، يتضح حجم التحديات التي يتطلبھ
ق تحديات تحتاج من قائد المؤسسة، كمدير المدرسة، اال ى مجموعة من العوامل لتحقي اد عل عتم

م اإلدارة المعاصر  ا يعرف في عل النجاح، ومن أھمھا حسن التصرف في إدارة الموقف وھو م
ة  إدارة األزم ى التفاعل اإليجابي مع ) Crisis Management(ب ة، باإلضافة إل ة ومھني بفاعلي

مر بھا من طرة على المراحل التي تاألحداث التي ترافق األزمة للتخفيف من آثارھا السلبية والسي
ة  ى النھاي ة وحت ريعة . البداي ة وس رارات مھم اذ ق وم باتخ د أن يق ن القائ ر م ب األم ا ويتطل كم

توحاسمة ومصيرية لتفريغ األزمة من مضامينھا في أقصر  اندة  وق وي ومس دعم معن ن، ب ممك
ة ع األزم ل م ة بالتعام ه والمكلف اندة ل ل المس واقم العم ن ط تية م ودة  لوجس د للع ب القائ ى جان إل

ا . باألمور إلى وضعھا الطبيعي قبل حدوث األزمة اً م ة غالب ونظراً ألن طبيعة التعامل مع األزم
ين  اھم ب اون والتف وات من التواصل والتع اد قن إن إيج يسوده أجواء من القلق والترقب والتوتر، ف

ي موا اتف ف دة والتك مان الوح ي لض ب أساس د مطل ة يع اء المؤسس ف أعض ة الموق أزمجھ  المت
ؤولية  جاعة ومس وزي، (بش داث  ).١٩٩٩الل ع األح ل م رورة التعام ف ض ب الموق ا ويتطل كم

ه  والوقائع التي تفرزھا المراحل التي تمر بھا األزمة بثقة وبعد نظر، وأن يضع القائد نصب عيني
ل  ذيأن الھدف النھائي من إدارة األزمة ال ينحصر فقط في معالجة الخل ه ال ا  أحدثت ة، وإنم األزم

ا ال يمكن  ى م د من أجل الوصول إل ع جدي تثمارھا في فرض واق العمل على جني مكاسبھا واس
ةالوصول إليه، أو حت ع  .ى الحلم بتحقيقه قبل حدوث األزم د، وفق الواق د يتطلب من القائ ذا ق وھ

ائع  ا الجديد أيضاً، تغيير أنماط إدارته بما ينسجم مع ما يستجد من وق تالءموأحداث بم مع شدة  ي
ل األسباب للوصول  نھج العلمي في تحلي ى استخدام الم األزمة ونوعھا، باإلضافة إلى العمل عل

  ). Boyer, 2002(إلى النتائج المرجوة بدقة وموضوعية 
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دارس بشكل خاص، تضع المسؤولية  ام، وفي الم إن إدارة األزمة في المؤسسات بشكل ع
داً  اره قائ دير باعتب ى الم ى عل ة األول ام اإلداري دير األنشطة والمھ اً ي اً مقيم اً ومشرفاً تربوي إداري

ة  ق الصالحيات الممنوح ن منطل ة م الء واألكاديمي ام زم ؤول األول أم د المس ذلك يع و ب ه، وھ ل
العمل والسلطات الرسمية وأفراد المجتمع عن سير األداء المدرسي بشكله الصحيح، والذي يعتمد 

ا ا  على عوامل عدة، لعل من أھمھ د تتعرض لھ ي ق ة مع األزمات الت ى التعامل بمھني ه عل قدرت
دالمدرسة، وخاصة األزمات التي تشكل إضطراباً ف د وجود ي األداء، أو قد تحدث ضغوطات تھ

ى  ؤدي إل ذي ي وع ال ك األزمات من الن المدرسة واستمرارھا في أداء مھامھا، خاصة إذا كانت تل
ب اكل وصراعات، أو صدامات، يتطل دوث مش راءات  ح اذ إج ا اتخ ةالتصدي لھ لضمان  فوري
 ً الخبرة . التوصل إلى حلول جذرية مقبولة تربوياً واجتماعيا دير ب ع الم فمن ھنا يمكن القول أن تمت

ل  اح وبأق ة بنج ن األزم دة للخروج م د الضمانة األكي ات، يع ع األزم ل م ة للتعام ة الكافي اإلداري
ا الخسائر، قبل أن تحدث إضطراباً للمنظومة ال ى صعيد المدرسة وخارجھ ة عل  & Flin(تربوي

Salven, 1996  ،٢٠٠١؛ أحمد .(  

اد أيضاً أن األ) ٢٠٠١(ويشير أحمد  اقض ح ة وجود تن زمة التربوية غالباً ما تظھر في حال
ى  ق، بمعن ا عدم التواف تج عنھ ا ين ة المحيطة، مم بين األنظمة التربوية الداخلية والمتغيرات البيئي

رات سيا اك تغي وي ھن ام الترب تطيع النظ ريعة ال يس ادية س ة واقتص ة واجتماعي ية وتكنولوجي س
ة  مواكبتھا ومتابعتھا تمھيداً لمعالجتھا، وبالتالي تحدث الفجوة الكبيرة بين النظام والتغيرات الحادث
دير  درة الم دم ق دما يظھر ضعف في اإلدارة لع المؤدية إلى ظھور األزمة التربوية، وخاصة عن

ؤدي على مواجھة  ذي ي ف، األمر ال موقف معين باستخدام الطرق التقليدية في التعامل مع الموق
  . إلى نتائج غالباً ما تكون غير مرغوبة، كعدم وجود استعداد أو قدرة على مواجھتھا

نھم كامل احثين وم رة ومتنوعة، ويحصرھا بعض الب ) ٢٠٠٣(واألزمات في المدارس كثي
ازة األدوات األزمات السلوك: بأربعة أنماط وھي ية كالتدخين، أو تناول األقراص المخدرة، أو حي

الحادة أو السالح، أو اعتداء الطلبة على بعضھم، أو السرقة، أو ظھور مرض معٍد وخطير يربك 
ة ي المدرس ين ف ى المعلم داء عل دوث اعت ة، أو ح ات . المدرس ل باألزم اط يتمث ذه األنم اني ھ وث

دين في األسرة،  ،كحاالت الطالق ،ا الطلبةالتي يتعرض لھواالجتماعية النفسية  أو وفاة أحد الوال
ة  ة، وتعرض الطالب للمعامل ر في أوساط الطلب وعدم توافق الطالب مع اآلخرين، وتفشي الفق
ربين من  اجئ ألحد المق القاسية واإلھمال من قبل األسرة، والتسرب من المدرسة، والموت المف

ة، والھروب المتكرر من المدرسة، وحاالت الطالب، وحاالت الشعور بالحزن الشدي د بين الطلب
ة راره، والتسيب األخالقي في أوساط الطلب اط . انتشار ظاھرة الرسوب وتك ذه األنم ا ثالث ھ أم

ي تخص تفي ات الت ل باألزم ة، أو ضيق إدارة مث ي المدرس االت الشغب ف ل ح ا مث ة ذاتھ المدرس
ر ة، أو التم ة، أو اكتظاظ الصفوف بالطلب ير المدرس وع حوادث س ة، أو وق ى إدارة المدرس د عل

ر  ا ألغراض غي أمام المدرسة، أو تحطيم أثاث ومرافق المدرسة، أو استغالل المدرسة ومرافقھ
ة، أو سوء استخدام مرافق  ة والفئوي ام بنشاطات تحمل طابع الحزبي ل التخريب والقي تربوية مث

االمدرسة وعدم المحافظة عليھا، أو عدم توفر الصيانة ا ع . ليومية الالزمة للمدرسة ومرافقھ وراب
ى  ة عل اد كلي ل االعتم ات العصر، مث ي تخص معطي ة الت ات النوعي ل باألزم اط يتمث ذه األنم ھ
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في الدراسة والتحصيل، أو استخدام االنترنت  والحاسوبالوسائل التكنولوجية كاآلالت الحاسبة 
دثات ف المحمول، وسوء استخدام محالھاتفي تسھيل وسائل االنحراف السلوكي، وسوء استخدام 

ة  ، والخوف والحاسوبالصوت كالراديو والسماعة، واإليذاء باستخدام فيروسات الحاسبات اآللي
ا ا وغيرھ وم والتكنولوجي ي العل ذھل ف دم الم ن التق ه . م ي تواج ات الت ي األزم وع ف ذا التن إن ھ

يرتھا اليومي ي مس ة ف كل و ةالمدرس ى ش اه عل ز االنتب ب تركي ات، تتطل ك األزم دة تل ة وش نوعي
دير  تخدمھا م ي يس ة الت اليب اإلداري م فحص األس ة، ث ن جھ دھا م ى حصرھا وتحدي ل عل والعم

أنھا ة بش ات الالزم ديم التوصيات والمقترح ات، وتق ك األزم ع تل ل م ة للتعام ة  المدرس ن جھ م
ا  ،أخرى دامم ك الم ى إدارة تل ائمين عل ين الق ؤولين اإلداري ه المس ى تنبي ؤدي إل رس بضرورة ي

ة  ة الفاعل اليب العلمي ى األس ديرين عل دريب الم ة من العمل واألداء، وت التعامل معھا بدرجة عالي
  .للتصدي لألزمة وإدارتھا بالطريقة المناسبة، وھذا ما تھدف الدراسة الحالية إلى الوصول إليه

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتھا

دا وي المتصل بالم ه الترب ً  ،رسالحظ الباحث من خالل عمل ا د عن العشرين عام ا يزي  ،لم
ة  ة من األزمات واألحداث المفاجئ واع مختلف اءتعرض بعضھا باستمرار ألن ذ نشاطاتھا  أثن تنفي

د المحور األساس  ي تع ا الت ة فيھ ة التربوي ى استمرار العملي لباً عل ؤثر س التربوية اليومية، مما ي
ال العنف وال رقات، أو أعم ا، حيث أصبحت تتعرض للس ة، لعملھ ل بعض الطلب ن قب ب م تخري

ول  اتف المحم ت والھ تخدام االنترن ة، أو اس ن الطلب رة م داد كبي ا بأع ر واكتظاظھ ائل لغي كوس
  . ، وغير ذلك من األمورأھدافھا الحقيقية

ام  ويرى الباحث أن حدوث مثل ھذه األحداث في بعض المدارس، تھدد بال شك الوضع الع
ة تفاقم ة المستقر في المدارس، وفي حال دارس عن تأدي ى انحراف الم ؤدي إل ا تشكل أزمات ت ھ

اليب  الدور المناط بھا في تربية وتعليم النشئ، مما يستدعي القيام بإجراءات واستخدام وسائل وأس
ديرين  ن م ا، م ى إدارتھ ائمين عل ين الق ود ب افر الجھ ب تض ذا يتطل ا، وھ ل معھ ة للتعام فعال

اومشرفين، أو من الجھات التربوية العليا ا رئيس . لمسؤولة عنھ ل العنصر ال دير المدرسة يمث فم
ذلك  ته، وك ي مدرس ة ف ة التربوي المة العملي ى س ؤول األول عل ى والمس ة، عل ين والطلب المعلم

ة األزم ه أن يكون مؤھالً لمواجھ ا، إوبالتالي يفترض في تفحال أمرھ ل حدوثھا أو اس ا من ة قب م
ا في سباب الحيطة والحذر المالئميْ خالل استخدام استراتيجيات فعالة، أو األخذ بأ ن من أجل وأدھ

  . مكانھا، أو حصرھا لمنع تأثيراتھا السلبية على سير العملية التعليمية التعلمية

دارس، من  ديري الم اً لم ة أن تكون معين ره، تحاول الدراسة الحالي ا سبق ذك ى م وبناء عل
ا في إعداد الخطط الخاصة بالتعا تفادة من نتائجھ ا، أو خالل االس مل مع األزمات حال وقوعھ

ة  توى الجاھزي ع مس ن رف تمكن م ي ت ا، ك ا أو طلبتھ ع لمعلميھ د تق ي ق أة الت داث المفاج األح
  . واالستعداد لديھا في مواجھتھا وھي في طريقھا لتأدية رسالتھا المقدسة في التربية والتعليم
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  : يةويمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة التال

ديريات محافظات شمال  .١ ي م ة ف دارس الثانوي ديري الم ي تواجه م ات الت ا مستوى األزم م
  . الضفة الغربية

في مستوى األزمات ) ٠.٠٥= α(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٢
ة تعزى  ديريات محافظات شمال الضفة الغربي ة في م دارس الثانوي التي تواجه مديري الم

ل من (، وسنوات الخبرة )ذكور، إناث، مختلطة(نوع المدرسة : تلمتغيرا سنوات، من ٥أق
ى من (، والمؤھل العلمي )سنوات ١٠سنوات، أكثر من  ١٠-٥ ا دون، أعل الوريوس فم بك

ة، (، والمديرية )بكالوريوس ين، قباطي ة، طولكرم، جن لفيت، قلقيلي ابلس، س نابلس، جنوب ن
 ؟ )طوباس

ديريات ما أكثر أساليب التعامل  .٣ ة في م دارس الثانوي ديري الم دى م مع األزمات المدرسية ل
 محافظات شمال الضفة الغربية؟ 

  
  أھداف الدراسة

  : سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية

ديريات محافظات  .١ ة في م التعرف إلى األزمات المدرسية التي تتعرض لھا المدارس الثانوي
  . شمال الضفة الغربية

ر .٢ ى الف ي التعرف عل ة ف دارس الثانوي ديري الم دى م ية ل ات المدرس توى األزم ي مس وق ف
رات اً لمتغي رة، : مديريات محافظات شمال الضفة الغربية تبع وع المدرسة، وسنوات الخب ن

 . والمؤھل العلمي، والمديرية

ة في  .٣ دارس الثانوي التعرف على أكثر أساليب التعامل مع األزمات المدرسية لدى مديري الم
 . حافظات شمال الضفة الغربيةمديريات م

  
  أھمية الدراسة

  : يمكن إيجاز أھمية الدراسة بما يلي

دارس  .١ ديري الم دى م ية ل ات المدرس ة مستوى األزم ائج الدراسة معرف ع من خالل نت يتوق
  . الثانوية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية

روق في استجا .٢ اً يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعرف إلى الف ة الدراسة تبع راد عين بات أف
رات توى : لمتغي ي مس ة، ف ي، والمديري ل العلم رة، والمؤھ نوات الخب ة، وس وع المدرس ن

 . األزمات المدرسية في المدارس الثانوية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية
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ا .٣ ى األزم التعرف عل ؤولين ب ام المس ة أم ة الفرص ة بإتاح ائج الدراس اھم نت ع أن تس ت يتوق
المدرسية وإيجاد الخطط العالجية والوقائية لتصحيحھا، أو الحد من تفاقھما بما يخدم العملية 

 . التربوية في المدارس

في مجال األزمات المدرسية، وذلك من خالل فتح  ةجديدبحوث تشجيع الباحثين على إجراء  .٤
 . آفاق جديدة للبحث العلمي في ھذا المجال

  
  حدود الدراسة

عينة من مديري المدارس الثانوية في مديريات محافظات شمال : ي والزمانيالمحدد البشر .١
ة الضفة ي الغربي دانياً ف ذھا مي ا النظري وتنفي داد أداة الدراسة وإنجاز إطارھ م إع ، حيث ت

  .م٢٠٠٨/٢٠٠٩الفصل األول من العام الدراسي 

 . غربية من فلسطينالمدارس الثانوية في مديريات محافظات شمال الضفة ال: المحدد المكاني .٢

ي .٣ دد اإلحصائي واإلجرائ ة : المح ار العين روط اختي ن ش وفر م ا ت ة بم ائج الدراس دد نت تتح
دھاوحجمھا، وبما وفرته  م تحدي . أداة الدراسة من صدق وثبات لفقراتھا في المجاالت التي ت

ى العي ة عل ق أداة الدراس ا تطبي ت بموجبھ ي تم ة الت ة بالطريق ائج الدراس دد نت ا تتح ة، كم ن
ئلة  ن أس ة ع ائج لإلجاب ل النت ي تحلي تخدم ف ائي المس ل اإلحص ة التحلي ى طبيع افة إل باإلض

 . الدراسة
  

  مصطلحات الدراسة

ة  ي  ):Crisis(األزم ائن الح ن الك ل م ب رد فع كل يتطل ف مش ا موق ة بأنھ رف األزم تع
وازن  تعادة الت تم اس الي ي ة، وبالت ه الثابت تعادة مكانت ل،(الس ا كل وتعرف ). ٢٠٠٣كام أيضاً بأنھ

موقف أو حدث يؤدي إلى تغير مفاجئ وحاد في النتائج، ويمثل تراكماً أو تزايداً لمجموعة أحداث 
  ). ٢٠٠١أحمد، ( ةغير متوقعة الحدوث، تؤثر في نظام المؤسسة أو جزء منه بطريقة عشوائي

ة  ع األزم ل م راء أ: )Dealing with crisis(التعام ه اإلج ذ وويقصد ب لوب ال ي األس
ا في  ة حال وقوعھ يعتمده مدير المدرسة من األساليب المدرجة في أداة البحث في مواجھة األزم

  . المدرسة

ه : )School crisis(األزمة المدرسية  ويقصد بھا الحدث المفاجئ أو الطارئ الذي يواجھ
ا ى إدارتھ ي يشرف عل ة الت ي المدرس ه ف ته لعمل اء ممارس ة أثن دير المدرس ً . م ا رف إجرائي  وتع

ي أعدھا اإلستجابة باألسلوب الذي يحدده المدير في التعامل مع األزمة عند  ى أداة الدراسة الت عل
  . الباحث في ھذا البحث

ة لمحافظات شمال الضفة  :مديريات محافظات شمال الضفة الغربية وھي المديريات التابع
مل ة وتش ابلس، : الغربي ابلس، ن وب ن ولكرم، وجن ين، وط اس، وجن ة، وقباطوطوب ة، ي وقلقيلي

  . وسلفيت
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  الدراسات السابقة

احثين  ام الب ى اھتم ازت عل ي ح ة الت ن الموضوعات المھم ية م ات المدرس د إدارة األزم تع
اءة  ي كف ة ف أثيرات مختلف ن ت ه م تمل علي ا تش راً لم ة الماضية، نظ نوات القليل ي الس ويين ف الترب

ؤثر  المؤسسات التربوية وفاعليتھا في أدائھا ألعمالھا، وكذلك ار ت ا من مفاجآت وأث تج عنھ ا ين م
ع ا للمجتم ونظراً . سلبياً في صفو االستقرار التربوي، وبالتالي التأثير بالسلب على المصالح العلي

د جاءت الدراسة  لقلة الدراسات الميدانية العربية التي تھتم باألزمات، وخاصة المدرسية منھا، فق
ي الحالية كحلقة مكملة إلثراء الدراسات الت ات الت د من البيئ ة تع ي أجريت في المجال، وفي بيئ

ي  اعي الت تشجع على ظھور األزمات فيھا، نظراً لغياب االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتم
ذا المجال ي . تعاني منه البيئة الفلسطينية في ھ ي حاولت تقصي األزمات الت ومن الدراسات الت
التي حاولت قبل عقد ونيف من ) Parsons, 1994(تواجه المؤسسات التربوية دراسة بارسونز 

ة، لحل  ة واشنطن األمريكي دارس بوالي ديرو الم تخدمھا م ي يس اليب الت ى فحص األس ان إل الزم
ة ين الطلب العنف ب ة ب االت المتعلق واجھھم، وخاصة بالح ي ت كالت الت ائج . المش د توصلت نت وق

لذين يعانون من مشكالت ناشئة عن أزمات أسلوب الدمج ھو الحل األمثل للطلبة االدراسة إلى أن 
اة ظروف الطالب شخصية  ى أن مراع ائج إل للتخفيف من مشكالتھم ومعاناتھم، كما وأشارت النت

ة من سة، واستخدام أسلوب دمجه مع زمالئمن قبل إدارة المدر ر فاعلي ه بعد األزمة يعد ھو األكث
  . األساليب األخرى

الفين  ين وس ى دراسة ھدفت ) Flin & Salven, 1996(وأجرى فل ين إل ة ب يم العالق تقي
ة،  ة أخرىالشخصية من جھ ى األزمات واألحداث من جھ درة في السيطرة عل د بينت . والق وق

ى الفصل درة عل دوء والمسؤولية، وبالق ذين يتمتعون بالھ دين ال ادة الجي ين  نتائج الدراسة أن الق ب
ات ذين تحت الضغوطات الش األحداث في المواقف ذات األزم م ال ل، ھ ة في أداء العم ديدة والثق

يتمتعون بقدرات وصفات غريزية يصعب قياسھا من خالل معايير، مما يستوجب من المؤسسات 
ى  يطرة عل ة للس ارات الالزم دة، والمھ فات الجي ك الص رد يمتل ان الف ا إذا ك بقاً فيم رف مس التع

ين كما وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ع. األزمات أثناء حدوثھا ة إحصائياً ب ة دال ة ارتباطي الق
م  دم، في حين ل تفھم، والتق تحكم والسلوك، وال فقرات معدالت األداء ومؤشرات الشخصية مثل ال
ين معدالت األداء ومؤشرات الشخصية  ة إحصائياً ب ة دال ة ارتباطي ى وجود عالق تشر النتائج إل

  . األخرى مثل الديمقراطية، والراحة، والخوف

ز  ت ولكن ة ) Wilkins, 1998(وقام ات المتعلق رامج إدارة األزم ل ب ول تحلي ة ح بدراس
بتطوير نماذج للمدارس الثانوية، بھدف بناء خطة نموذجية لھذه المدارس لمساعدتھا في التعامل 

د كشفت الدراسة أن . مع األزمات حال حدوثھا ي جرى المسح %) ٢٠(وق ة الت فقط من األنظم
اً %) ٨٠(ات، في حين تبين أن عليھا تمتلك خططاً إلدارة األزم ديھا خطط من ھذه األنظمة كان ل

ين أن  ا وتب من نوع ما إلدارة األزمات، لكنھا لم تعد فاعلة في مواجھة األزمات حال وقوعھا، كم
ة: ھذه الخطط كانت مقسمة إلى فئتين ا الثاني ات، أم : األولى وكانت عبارة عن خطط إلدارة األزم

اتإلستجابة  ا فكانت فقط عبارة عن خطط  د حدوث األزم ائج . للطوارئ عن ا وأظھرت النت كم
راً  ة، نظ ة التعليمي ي األنظم اً وضرورياً ف راً الزم د أم يقھا يع ات وتنس ة إدارة األزم ى أن خط إل
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ذلك  ة، إضافة ل ألھميتھا في التصدي لألزمات، بغض النظر عن حجم األحداث التي ترافق األزم
د أمر  بينت نتائج الدراسة أن بناء خطة ة يع ة التعليمي نظام نموذجي إلدارة األزمات في األنظم

ً وضرورياً الزم ا، وفق الظروف  ا لتمكين المدارس من إعداد الخطط الخاصة بھا وفق احتياجاتھ
  . المستجدة التي تحدثھا األزمة في المدرسة

ين  اتون وفل ا ب ى ) Bathoun & Flin, 1999(أم إجراء دراسة بھدف التعرف إل ا ب فقام
ا حاإلستجابة   مصادر المعوقات التي تعيق مديري األزمات في  ة، لھ اءة ومھني ا بكف ول وقوعھ

ل  ة مث ات تنظيمي سواء كانت معوقات وظيفية مثل ضغط الوقت، ودرجة الخطر، أو كانت معوق
ات  ى المعوق ات، باإلضافة إل رارات، والتواصل واالتصال، والمعلوم د الق ة، وتأيي البيروقراطي

اتالعملية م ق األزم رار، وإدارة فري اذ الق إن األمر . ثل السيطرة على األحداث، واتخ الي ف وبالت
ة التعامل مع  ار في حال ين االعتب ابقة بع ات الس يتطلب من مديري األزمات ضرورة أخذ المعوق

  . األزمات

لقد أظھرت نتائج الدراسة أن الدور الوسيط للشخصية، والعوامل المحيطة بظروف العمل 
أثير مثل ال اً في الت تعب والراحة، وكذلك العوامل النفسية مثل ضغوطات العمل، تلعب دوراً رئيس

كما وأشارت النتائج أن . سلباً أو إيجاباً على المعوقات التي تواجه مديري األزمات في المؤسسات
اإلدارة ا ا ب ة، يمكن تجاوزھ ة والعملي ة المعوقات التي تم تحديدھا، الوظيفية منھا والتنظيمي لحكيم

ديري األزمات في التعامل  ة م ى تحسين فعالي الي إل ؤدي بالت ا ي رار، مم اذ الق وبالقدرة على اتخ
ه  ي تواج ات الت أثير المعوق ن ت ل م ى التقلي افة إل ر، باإلض ا أم كب غر حجمھ ا ص ا، مھم معھ

  . المؤسسات عند التعامل مع األزمات

د) ٢٠٠٢(وفي دراسة أجراھا الھزايمة  درة م ويم ق د في حول تق دارس محافظة إرب يري م
ديرات يالتعامل مع األزمات المدرس ديرو وم ي يستخدمھا م اليب الت ى األس ة، وھدفت التعرف إل

وقد أظھرت نتائج الدراسة . مي محدديمعيار تقوبھذه المدارس حيال األزمات من خالل مقارنتھا 
ديرين في التعامل م ل الم ع األزمات المدرسية كانت أن من بين أكثر األساليب استخداماً من قب

ي  ا ف ًرا ھاًم اره عنص م باعتب ب المعل وف بجان ة، والوق ة التعليمي رطة والمنطق إبالغ الش ل ب تتمث
ة إحصائياً في  روق دال ائج وجود ف العملية التربوية ونموذًجا يحتذي به الطالب، كما أظھرت النت

زى دارس تع ديرات الم ديري وم ين م ية ب ات المدرس ع األزم ر الجنس ولصالح  التعامل م لمتغي
ات  ي األزم ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج ائج أن رت النت ا أظھ ذكور، بينم دارس ال م
رة، والمؤھل العلمي، ومستوى  المدرسية في مدارس محافظة إربد تعزى لمتغيرات سنوات الخب

  . المدرسة، وموقعھا، والمديرية لدى أفراد عينة الدراسة

ة في إطار ) ٢٠٠٣(ي وأجرى الشريدة واألعرج دراسة حول التعامل مع األزمات الوظيفي
ة في األردن دارس الثانوي ات . اتخاذ القرارات في الم ة عملي ى طبيع وھدفت الدراسة التعرف إل

ة دارس الثانوي ى . اتخاذ القرارات حيال األزمات الوظيفية التي تحدث في الم ائج إل وتوصلت النت
ذار، (ء مراحل إدارة األزمات الخمس أن مستويات إدارة األزمات في ضو اكتشاف إشارات اإلن

رارات في  اذ الق ة اتخ واالستعداد والوقائية، واحتواء األضرار، واستعادة النشاط، والتعلم في حال
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ات ي ) ظروف األزم ا ف ة لجعلھ رت الحاج الي ظھ ط، وبالت توى المتوس ي المس ذب ف ت تتذب كان
ا  مستويات أعلى لضمان فاعليتھا استبعاداً  اط والفوضى، وم روز حاالت من االرتب الحتماالت ب

على أھمية توفر نظام  وقد أكدت نتائج الدراسة. يتمخض عنھا من ھدر للجھد والوقت واإلمكانات
ي  ات، وتبن تراتيجيةللمعلوم ل دور  إس ى تفعي افة إل ات، باإلض ع األزم ل م ي التعام يط ف التخط

ة  القوانين في السيطرة على األحداث، والتركيز اً في مواجھ على المنھجين الوقائي والعالجي مع
  . األزمات

بدراسة ھدفت الكشف عن األزمات المدرسية ) ٢٠٠٧(وقام الزاملي والغنبوصي وسليمان 
د ا م ديريالتي تتعرض لھ ة نظر م ان من وجھ ي يستخدمونھا ارس سلطنة عم اليب الت ھا، واألس

ا ولتحقيق أھداف الدراسة. للتعامل مع تلك األزمات ة قوامھ ى عين ديًرا ) ١٤٧(، تم إجراؤھا عل م
ى،  ة األول ى المرتب ة بالطالب حازت عل ومديرة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن األزمات المتعلق
المجتمع  ة ب تليھا األزمات المتعلقة باإلدارة، ثم األزمات المتعلقة بالمعلم، وأخيًرا األزمات المتعلق

درة أما بالنسبة لألساليب الت. المحلي ي يستخدمھا المديرون للتعامل مع األزمات، فلوحظ ضعف ق
م  ة في مجالي المعل ى مستوى المدرسة إال في حاالت قليل المديرين في التعامل مع األزمات عل
ي  ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال يوج ة أن ائج الدراس رت نت ا أظھ ي، كم ع المحل والمجتم

دارس  ا م ي تتعرض لھ رات الجنس، والمؤھل األزمات المدرسية الت ان تعزى لمتغي سلطنة عم
  . العلمي، وسنوات الخبرة لدى أفراد عينة الدراسة

ا  ة، يتضح أنھ ة بموضوع الدراسة الحالي م عرضه من دراسات ذات عالق وفي ضوء ما ت
ي غالب ة يركزت ف ي مواجھ ي أخضعت للدراسة ف ة مدى إستعداد المؤسسات الت ى معرف ا عل تھ

اتاألزمات التي تتعرض  . لھا، وكذلك التعرف إلى مدى جاھزية تلك المؤسسات في إدارة األزم
ي مجال  ة ف ائج مھم ى نت ذه الدراسات توصلت إل وحظ أن ھ ة، ل ق بالدراسات األجنبي ا يتعل وفيم

ة بااإدارة األزمات، وفي مجال بناء االستراتيجيات  ذه لكفيل ا ويالحظ أن ھ ات، كم لتصدي لألزم
ي يمكن بواسطتھا التصدي الدراسات أضافت منھجية وا اليب الت م الوسائل واألس ضحة حول أھ

لألزمات، أو إدارتھا، بما يحقق األھداف ويرضي الطموحات، وبما يحافظ على بقاء واستمرارية 
  . المؤسسات وتطورھا

ادة للتعرف ما يأما  ة ج ىميز ھذه الدراسة، فإنھا تشكل محاول ا  إل اني منھ ي تع األزمات الت
دارس الثان و الم ذي ھ ا، وال ي التعامل معھ تخدامھا ف ي يمكن اس اليب الت ي فلسطين، واألس ة ف وي

ل والتفسير في  رة في البحث والتحلي ه ألول م بحسب المعلومات المتوفرة لدى الباحث، يتم تناول
دارس  ذه الم ي ھ ات ف ري إدارة األزم ي تعت ل الت اكن الخل ى أم د عل دارس فلسطين، لوضع الي م

  . ائل المناسبة في التعامل معھاتمھيداً إليجاد الوس

ع ب ي يتمت ا المجتمع الفلسطيني بسبب رزوحه تحت ونظراً للخصوصية الت ا ھ االحتالل لم
ات  ا في بيئ م إجراؤھ ي ت ائج الدراسات الت ى نت يزيد عن الخمسين عاماً، فإن إمكانية االعتماد عل

ي  طيني ف ع الفلس ى المجتم ا عل ل تطبيقھ ن أج ة، م رى أجنبي ة وأخ ن عربي ات يمك إدارة األزم
ة  ة والثقافي اعتبارھا شبه معدومة، وذلك بسبب اختالف الظروف والعوامل السياسية واالجتماعي
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ل تمع الفلسطيني، مما شجع الباحث علالتي يتأثر بھا المج ذه الدراسة، والتي تتمث ل ھ ى إجراء مث
دارس الث ي الم ا ف ل معھ اليب التعام ية وأس ات المدرس ع األزم ة واق ي بدراس ة ف ة الحكومي انوي

  . فلسطين
  

  الطريقة واإلجراءات

  اسةمنھج الدر

ات  ى المعلوم ول عل ة للحص وره التحليلي د ص حي بأح في المس نھج الوص تخدام الم م إس ت
  . الالزمة في تحليل نتائج الدراسة، نظًرا لمالءمته ألغراض الدراسة

  مجتمع الدراسة وعينتھا

ديريات تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومدي ة في م ة الحكومي رات المدارس الثانوي
ام الدراسي  ة خالل الع مال الضفة الغربي ، ألخر إحصائيات وزارة ٢٠٠٧/٢٠٠٨محافظات ش

ديريات ) ٣٢٦(التربية والتعليم العالي في فلسطين، والبالغ عددھم  مديًرا ومديرة موزعين على م
أما عينة الدراسة فتكونت من ). ١(قم محافظات شمال الضفة الغربية كما ھو مبين في الجدول ر

بته ) ١٣٢( ا نس ديرة، شكلت م ديًرا وم ى %) ٤٠(م ة عل ار العين م اختي ة، وت ع الدراس ن مجتم م
ار  م اختي ث ت ة ، بحي وائية الطبقي ة العش اس العين اث %) ٢٠(أس ذكور واإلن دارس ال ن م م

راد ) ٢(رقم  والمختلطة في كل مديرية ممن وقع عليھا االختيار عشوائياً، والجدول يبين توزيع أف
  . عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتھا المستقلة

  .توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لجنس المدرسة في مديريات شمال الضفة الغربية:  )١(جدول 

  المديرية
  جنس المدرسة

  المجموع  مختلطة  إناث  ذكور
  ٥٠  ٨  ٢٥  ١٧  نابلس

  ٤٠  ٩  ١٩  ١٢  جنوب نابلس
  ٥٢  ٨  ٢٢  ٢٢  جنين
  ٥٠  ٥  ٢٢  ٢٣  ولكرمط

  ٤١  ١٧  ١٤  ١٠  قلقيلية
  ٣٥  ٧  ١٦  ١٢  سلفيت
  ٣٩  ٢  ١٩  ١٨  قباطية
  ١٩  ٥  ٨  ٦  طوباس

  ٣٢٦  المجموع الكلي
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  .توزيع أفراد العينة من المديرين والمديرات تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة:  )٢(جدول 
  %النسبة المئوية  العدد  المتغيرات الديمغرافية ومستوياتھا

  ع المدرسةنو
  ٣٦.٤  ٤٨  ذكور
  ٤٤.٧  ٥٩  إناث

  ١٨.٩  ٢٥  مختلطة

  سنوات الخبرة
  ١٤.٤  ١٩  سنوات) ٥(أقل من 

  ٢٣.٥  ٣١  سنوات ١٠-٥من 
  ٦٢.١  ٨٢  سنوات) ١٠(أكثر من 

  المؤھل العلمي
  ٦٣.٦  ٨٤  بكالوريوس فما دون
  ٣٦.٤  ٤٨  أعلى من بكالوريوس

  المديرية

  ١٥.٢  ٢٠  نابلس
  ١٢.١  ١٦  جنوب نابلس

  ١٠.٦  ١٤  سلفيت 
  ١٢.٨  ١٧  قلقيلية 
  ١٥.٢  ٢٠  طولكرم
  ١٥.٩  ٢١  جنين
  ١٢.١  ١٦  قباطية
  ٦.١  ٨  طوباس

  
  أداة الدراسة

ي  ة ف دارس الثانوي ديري الم دى م ية ل ات المدرس ة باألزم ة المتعلق ميم أداة الدراس لتص
  : فلسطين، قام الباحث بإتباع الخطوات اآلتية

ا في إجراء بحث ميداني  .١ تفادة منھ لألدبيات والدراسات واألدوات البحثية ذات العالقة، لالس
ذه الدراسات دراسة بارسونز  رات ألداة الدراسة، ومن ھ إثراء األدب وصياغة بعض الفق

)parsons, 1994( د ة أحم ة )٢٠٠١(، ودراس ة الھزايم ة )٢٠٠٢(، ودراس ، ودراس
ي  ريدة واألعرج ل )٢٠٠٣(الش ليمان ، ودراس)٢٠٠٣(، وكام ي والغنبوصي وس ة الزامل

  . ، باإلضافة إلى الخبرة الشخصية التي يتمتع بھا الباحث في المجال)٢٠٠٧(

ا  .٢ ة الدراسة قوامھ ارج عين تطالعية من خ ة اس ى عين وح عل ع سؤال مفت ديًرا ) ٢٠(توزي م
ة، حيث  ديريات محافظات شمال الضفة الغربي ة في م ومديرة من مديري المدارس الثانوي

د اإلجراءات . لسؤال تحديد أھم األزمات التي يواجھونھا في مدارسھمتضمن ا م تحدي ا ت كم
التي يمكن أن يلجأ إليھا المديرين عند حدوث األزمات في مدارسھم، حيث أمكن حصرھا 

دفاع اإلتصال  إبالغ الشرطة، تحويل الطلب إلى المرشد النفسي،: في ثمانية أساليب ھي بال
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فيات،اإلتصال  تربية والتعليم،المدني، إبالغ مديرية ال اإلتصال  بقسم الطوارئ في المستش
دخل المباشر في التعامل اإلتصال  بلجان اإلصالح، دير نفسه بالت ام الم ب، وقي بأسرة الطال

 . مع األزمة

ات  .٣ ن األدبي ا م م الحصول عليھ ي ت ات الت ج المعلوم د دم ة بع رات أداة الدراس ياغة فق ص
ة والدراسات واألدوات مع إجاب ات العينة االستطالعية، حيث تكونت األداة بصورتھا األولي

ة مجاالت ھي) ٥٤(من  ى أربع ية موزعة عل ات مدرس ل أزم رة تمث لوكية، : فق ات س أزم
 . أزمات نفسية واجتماعية، أزمات إدارية، وأزمات نوعية

  : يعلى فقرات أداة الدراسة فقد تكون من تسع إستجابات ھاإلستجابة  وفيما يتعلق بسلم

 وتعني أن األزمة ال توجد وال تنتشر مطلقاً في المدرسة): ١(ة الدرج .  

  وتعني أن األزمة توجد بدرجة بسيطة في المدرسة): ٣-٢(الدرجة من . 

  وتعني أن األزمة توجد بدرجة متوسطة في المدرسة): ٦-٤(الدرجة من . 

  ةوتعني أن األزمة توجد بدرجة كبيرة في المدرس): ٩-٧(الدرجة من . 

ر  ا تعب ة، ألنھ ود أزم ن وج ر ع يغة تعب رات بص ع الفق ياغة جمي م ص د ت توى وق ن مس ع
  . األزمات المدرسية

لم  د تكون س من خمس اإلستجابة أما فيما يتعلق بأساليب التعامل مع األزمات المدرسية، فق
ي و اآلت ى النح ي عل لم الخماس رت للس ة ليك دت بطريق تجابات أع داً : اس رة ج ة كبي ) ٥(بدرج

رة د ة كبي ات، بدرج طة ) ٤(رج ة متوس ات، بدرج ة ) ٣(درج ة قليل ات، بدرج ة، ) ٢(درج درج
ى درجة ) ١(بدرجة قليلة جداً  ) ٥(درجة واحدة، وأقصاھا لإلستجابة   درجة، وبذلك تصبح أدن

  . درجات

  صدق األداة 

ى  ام الباحث بعرضھا عل ا وضعت لقياسه، ق اس م د من صالحية أداة الدراسة في قي للتأك
جموعة من الزمالء وعددھم ستة، ممن يحملون درجة الدكتوراه في كلية العلوم التربوية، حيث م

ث ن حي ة م وى أداة الدراس ول محت اتھم ح م ومالحظ د آرائھ نھم تحدي ب م ة : طل الصياغة اللغوي
 ً با د . للفقرات، وانتماء الفقرات إلى مجاالتھا، وإضافة أو حذف أو تعديل يراه المحكمون مناس وبع

ا ال ع عليھ ي أجم رات الت اد الفق م اعتم ين، ت ات المحكم آراء ومالحظ د ب ى %) ٧٠(تقي أكثر عل ف
ة يتكون من  اس أداة الدراسة في صورته النھائي رة، وھي ) ٤٦(مالءمتھا، وبذلك أصبح مقي فق
  : التي تم اعتمادھا رسمياً وجرى توزيعھا على أفراد عينة الدراسة وفق اآلتي

  ). ١٠-١(الفقرات أزمات سلوكية، وتمثلھا  .١

 ). ٢٥-١١(أزمات نفسية واجتماعية، وتمثلھا الفقرات  .٢
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 ). ٣٧-٢٦(أزمات إدارية، وتمثلھا الفقرات  .٣

 ). ٤٦-٣٨(أزمات نوعية، وتمثلھا الفقرات  .٤

  ثبات األداة

ا  اخ ألف ة كرونب تخدمت معادل ة، اس ات أداة الدراس ن ثب ق م ) Alpha-Chronbach(للتحق
ة لقياس االتساق الداخلي بي ذلك الستخراج قيم ا، وك ي تنتمي إليھ ن مجاالت الدراسة بالفقرات الت

  . يبين ذلك) ٣(الثبات محسوبة على أساس الدرجة الكلية، والجدول رقم 

  .ألفا -ثبات أداة الدراسة للمجاالت والدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ:  )٣(جدول 
  قيمة الثبات  عدد الفقرات  المجاالت

  ٠.٨٦  ١٠  أزمات سلوكية
  ٠.٩١  ١٥  أزمات نفسية واجتماعية

  ٠.٨٩  ١٢  أزمات إدارية
  ٠.٩٢  ٩  أزمات نوعية
  ٠.٩٥  ٤٦  الثبات الكلي

ين ) ٣(يتضح من الجدول  ا ب -٠.٨٦(أن معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة تراوحت م
اٍل ، وھو معام)٠.٩٥(، وفيما يتعلق بالثبات الكلي ألداة الدراسة فقد وصل إلى )٠.٩٢ ات ع ل ثب

  . ويفي بأغراض الدراسة
  

  المعالجات اإلحصائية

ة  وم االجتماعي رزم اإلحصائية للعل امج ال ئلة الدراسة، استخدم الباحث برن ة عن أس لإلجاب
)SPSS(وأجريت عليھا المعالجات اإلحصائية التالية ، :  

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية .  

  (لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبارIndependent –t-test .( 

  ادي اين األح ل التب فيه ) One Way – ANOVA(تحلي ار ش ين ) Scheffet(واختب ب
رات  ين مستويات المتغي ة إحصائية ب روق ذات دالل المتوسطات الحسابية في حال وجود ف

 . المستقلة
  

  عرض نتائج الدراسة

راً أل ة، ونظ ائج الدراس ير نت ل تفس ن أج لم م تجابة ن س تبانة اإلس اس اس رات مقي ى فق عل
  : الدراسة تساعي، فقد اعتمد الباحث المتوسطات الحسابية للتعرف على حجم األزمة وھي كاآلتي



 ٢٣٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غسان الحلو

 ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــ

  فأعلى%) ٥٠(فأعلى أزمة كبيرة، وتعادل النسبة المئوية ) ٤.٥(متوسط حسابي .  

  ة) ٤.٤٩-٣.٠٠(متوسط حسابي ادل النسبة المئوي ة متوسطة، وتع ين  أزم ا ب -%٣٣.٣(م
٤٩.٩ .(% 

  ٣٣.٣(أزمة بسيطة، وتعادل النسبة المئوية أقل من ) ٣.٠(متوسط حسابي أقل من.(% 

  . وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة تبعاً ألسئلتھا

  تعلقة بسؤال الدراسة األول ونصهالنتائج الم  :أوالً 

ة ال دارس الثانوي ديريات ما مستوى األزمات المدرسية التي تواجه مديري الم ة في م حكومي
  محافظات شمال الضفة الغربية؟ 

بة  ة، والنس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخدام المتوس م اس ؤال، ت ن الس ة ع لإلجاب
، لكل فقرة، ولكل مجال، وللدرجة الكلية لمستوى األزمات المئوية إلستجابات أفراد عينة الدراسة

ام  م ) ٦، ٥، ٤، ٣(المدرسية، ونتائج الجداول ذوات األرق ين الجدول رق ا يب ك، بينم ين ذل ) ٧(تب
  . األزمات المدرسية لدى أفراد عينة الدراسة مستوىوالدرجة الكلية لمجاالت  ترتيب المجاالت،

  مجال األزمات السلوكية الوظيفية .١

المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لألزمات المدرسية :  )٣(جدول 
  .)١٣٢=ن(األزمات السلوكية الوظيفية من وجھة نظر مديري المدارس  لمجال

  فقرات مجال األزمات السلوكية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  %المئوية

مستوى 
  األزمة

ة   .١ دخين الطلب اھرة ت ار ظ دى انتش م
  .للسجائر في المدرسة

 بسيطة  ٢٨.٨  ٢.٤١  ٢.٦٠

دخين ا  .٢ ة مدى شيوع ظاھرة ت لنرجيل
  .في أوساط الطلبة في المدرسة

 بسيطة  ١٩.٧  ١.٨٩  ١.٧٨

ا في   .٣ دخين المريجوان مدى انتشار ت
  .المدرسة

 بسيطة  ١٥.٠  ١.١٦  ١.٣٥

راص   .٤ ة ألق اطي الطلب دى تع م
  .الحبوب المخدرة في المدرسة

 بسيطة  ١٥.٠  ١.٠٥  ١.٣٥

ادة   .٥ ألدوات الح ة ل ازة الطلب حي
  .في المدرسة) سكين(

 بسيطة  ١٩.٨  ١.٥٧  ١.٧٩

الح  .٦ ازة الس دس( حي ة أو مس ) بندقي
  .في المدرسة

 بسيطة  ١٩.٠  ١.٦٥  ١.٧١

بعض   .٧ ى بعضھم ال إعتداء الطلبة عل
  .في المدرسة

 بسيطة  ٣٠.٨  ١.٨٨  ٢.٧٨
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  فقرات مجال األزمات السلوكية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  %المئوية

مستوى 
  مةاألز

ي   .٨ رقة ف اھرة الس ار ظ دى انتش م
  .أوساط الطلبة في المدرسة

 بسيطة  ٣٠.١  ٢.٠٥  ٢.٧١

دد   .٩ ر يھ ٍد وخطي رض مع ور م ظھ
  .حياة الطلبة في المدرسة

 بسيطة  ٢٠.٨  ١.٧٢  ١.٨٨

ل   .١٠ ن قب ألذى م ين ل رض المعلم تع
  بعض الطلبة في المدرسة

 بسيطة  ٢٥.١  ١.٧٤  ٢.٢٦

  ةبسيط  ٢٢.٤  ١.١٧  ٢.٠٢  الدرجة الكلية

  درجات) ٩(لإلستجابة أقصى درجة   *

دول  ن الج ي ) ٣(يتضح م ة ف دارس الثانوي ديري الم ه م ي تواج ات الت توى األزم أن مس
ع  ى جمي ان بسيطاً عل ة في مجال األزمات السلوكية ك مديريات محافظات شمال الضفة الغربي

ة، حيث تراوحت متوسطات  رات والدرجة الكلي تجابة   الفق ين اإلس ا ب ا م ، )٢.٧٨-١.٣٥(عليھ
  %). ٣٠.٨ -%١٥(النسبة المئوية ما بين تعادل وھي 

   جال األزمات النفسية واالجتماعيةم .٢

ة لألزمات المدرسية :  )٤(جدول  المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية، والنسب المئوي
  .)١٣٢=ن(لمجال األزمات النفسية واالجتماعية من وجھة نظر مديري المدارس 

  الرقم
قرات مجال النفسية ف

  واالجتماعية
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  %المئوية

مستوى 
  األزمة

انتشار حاالت طالق الوالدين في    .١١
  .أوساط الطلبة

 بسيطة  ٣٢.٨  ١.٦٧  ٢.٩٦

ع    .١٢ ق م دم التواف االت ع ار ح انتش
  .اآلخرين بين الطلبة

 متوسطة  ٤٠.٥  ١.٦٩  ٣.٦٥

 كبيرة  ٥٢.٦  ٢.٢٧  ٤.٧٤  .الطلبة انتشار حاالت الفقر بين   .١٣
ب   .١٤ رض طال ادث /تع ة لح أو طالب

  .دھس قرب المدرسة
 متوسطة  ٤٩.٠  ١.٩٠  ٤.٤١

ة    .١٥ انتشار حاالت التعرض للمعامل
القاسية واإلھمال من األسرة في 

  .أوساط الطلبة

 متوسطة  ٤٦.٢  ١.٨٢  ٤.١٦

أو طالبة االنتحار / محاولة طالب   .١٦
  .في المدرسة

 سطةمتو  ٣٣.٥  ١.٨٨  ٣.٠٢
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 ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــ

 )٤(تابع جدول رقم ... 

فقرات مجال النفسية  الرقم
 واالجتماعية

المتوسط
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  %المئوية

مستوى 
  األزمة

ن    .١٧ روب م االت الھ ار ح انتش
  .المدرسة بين الطلبة

 بسيطة  ٣٠.٣  ١.٦٩  ٢.٧٣

اجئ  وت المف االت الم ار ح انتش
ة  ى الطلب ربين عل أب، أم، (للمق

 ).أخت، صديق، قريبأخ،

 متوسطة  ٣٤.٠  ١.٩٤ ٣.٠٦

ن   .١٨ رب م االت التس ار ح انتش
 .المدرسة بين الطلبة

 بسيطة  ٣٠.٠  ٢.٠٢ ٢.٧٠

ى   .١٩ داء عل االت اإلعت ار ح انتش
 .اآلخرين بين الطلبة

 بسيطة  ٣٢.٨  ٢.٠٣ ٢.٩٦

دوام   .٢٠ أخر عن ال انتشار ظاھرة الت
 .المدرسي بين الطلبة

 متوسطة  ٤٤.٣  ٢.٤١ ٣.٩٩

رارهانتش   .٢١ ار حاالت الرسوب وتك
 .في صفوف الطلبة

 متوسطة  ٤٢.٤  ٢.٠٦ ٣.٨٢

ي   .٢٢ ية ف اكل الجنس ار المش انتش
 .أوساط الطلبة

 بسيطة  ٢٢.٤  ١.٤٧ ٢.٠٢

ة   .٢٣ رش بالطلب االت التح ار ح انتش
 .من قبل اآلخرين

 بسيطة  ٢٣.١  ١.٧٣ ٢.٠٨

ي   .٢٤ انتشار حاالت التسيب األخالق
 .بين الطلبة

 بسيطة  ٣١.٦  ٢.٠٤ ٢.٨٥

 متوسطة  ٣٦.٤  ١.٢٨ ٣.٢٨ الدرجة الكلية
  .درجات) ٩(لإلستجابة أقصى درجة   *

ة في مجالأن مستوى األزمات التي تواجه م) ٤(يتضح من الجدول   ديري المدارس الثانوي
ان متوسط )١٢(األزمات النفسية واالجتماعية كان كبيراً على الفقرة  ا اإلستجابة   ، حيث ك عليھ

)٤.٧٤( ً طا ان متوس رات  ، وك ى الفق ت )٢٢، ٢١، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢(عل ث تراوح ، حي
ين )٤.٤١-٣.٠٢(عليھا ما بين اإلستجابة   متوسطات  ا ب ة تراوحت م -%٣٣.٥(، وبنسبة مئوي

ي جاء مستوى %). ٤٩.٠ رات اإلستجابة   أما األزمات الت د انحصرت في الفق ا بسيطاً فق عليھ
ث تراوح)٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٧، ١١( ين ، حي ا ب تجاباتھا م طات إس -٢.٠٢(ت متوس

  %). ٣٢.٨ -%٢٢.٤(، وبنسبة مئوية تراوحت ما بين )٢.٩٦

ا اإلستجابة   وفيما يتعلق بالدرجة الطلية للمجال، فقد كانت متوسطة، إذ وصل متوسط  عليھ
  %).٣٤.٥(وبنسبة مئوية بلغت ) ٣.١١(إلى 
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  مجال األزمات اإلدارية  .٣

سابية، واإلنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لألزمات المدرسية المتوسطات الح:  )٥(جدول 
  .)١٣٢=ن(لمجال األزمات اإلدارية التي تخص المدرسة من وجھة نظر مديري المدارس 

  فقرات مجال األزمات اإلدارية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  %المئوية

مستوى 
  األزمة

ة   .٢٥ ل المدرس غب داخ الش
  .خصوصاً في بداية الدراسةو

 متوسطة  ٣٥.٥  ١.٩٨  ٣.٢٠

ا   .٢٦ ة ومرافقھ يق المدرس ض
  .الستيعاب الطلبة فيھا

 متوسطة  ٣٧.٧  ٢.٤٠  ٣.٤٠

كل   .٢٧ ة يش اظ الصفوف بالطلب اكتظ
  .أزمة

 كبيرة  ٥٩.١  ٢.٧٦  ٥.٣٢

م   .٢٨ ى معل اعتداء ولي أمر طالب عل
  .أو معلمة في المدرسة

 متوسطة  ٣٦.٤  ٢.٤٤  ٣.٢٨

وادث  .٢٩ وع ح اء  وق ديدة أثن ش
ل رحالت مث ابات : (ال اإلص

  ).الجسمية، فقدان الوعي

 بسيطة  ٢٤.٣  ١.٧٥  ٢.١٩

أو معلمة بتصرف غير / قيام معلم  .٣٠
  .الئق تجاه الطلبة

 بسيطة  ٢٤.٨  ١.٦٢  ٢.٢٤

اك شديد في المدرسة   .٣١ حدوث إرب
ة  اث المدرس يم أث ة تحط نتيج
ى  اعة الفوض ا، وإش ومرافقھ

  .والرعب داخل المدرسة

 بسيطة  ٢٩.١  ٢.٣٤  ٢.٦٢

ا   ة ومرافقھ تغالل المدرس اس
ل  ة، مث ر تربوي راض غي ألغ

  ).التخريب، فئوية وحزبية(

 بسيطة  ٢٦.٤  ٢.٠٨  ٢.٣٨

ة   .٣٢ راض المعدي ار االم انتش
دري  ل الج رة مث الخطي

  .والديفتيريا

 بسيطة  ١٩.٥  ١.٤٩  ١.٧٦

ى   .٣٣ ة عل اعتداء مجموعة من الطلب
  .أو معلمة في المدرسة/ معلم

 متوسطة  ٣٤.٣  ١.٩٩  ٣.٠٩

دم   .٣٤ ة وع تخدام البيئ وء اس س
  .المحافظة عليھا

 كبيرة  ٥٢.٧  ٢.٢٧  ٤.٧٥



 ٢٤٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غسان الحلو

 ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 

  فقرات مجال األزمات اإلدارية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  %المئوية

مستوى 
  األزمة

عدم وجود الصيانة اليومية الھامة   .٣٥
في ) الخ...مياه، مجاري، كھرباء(

  .المدرسة

 متوسطة  ٣٤.٦  ٢.٠١  ٣.١٢

 متوسطة  ٣٤.٥  ١.٤٤  ٣.١١  الدرجة الكلية

  .درجات) ٩(لإلستجابة  أقصى درجة   *

ة في مجال أن مستوى األزمات التي تواجه م) ٥(يتضح من الجدول  ديري المدارس الثانوي
رتين األزمات اإلد ان متوسطي )٣٦، ٢٨(ارية كان كبيراً على الفق ا اإلستجابة   ، حيث ك عليھم

ويتين )٤.٧٥، ٥.٣٢( بتين المئ ادالت النس تجابتان تع ا إس ا %). ٤.٧٥، %٥٩.١(، وھم أم
الفقرات  د انحصرت ب ا متوسطاً فق ة الدراسة علھي راد عين األزمات التي جاء مستوى إستجابة أف

ين اإلستجابة   يث تراوحت متوسطات ، ح)٣٧، ٣٥، ٢٩، ٢٧، ٢٦( ، )٣.٤٠-٣.٠٩(عليھا ما ب
ين  ا ب ة تراوحت م ى %)٣٧.٧ -%٣٤.٣(وبنسبة مئوي ذا المستوى بسيطاً عل ان ھ ، في حين ك

ين )٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠(الفقرات  ا ب ، )٢.٦٢ -١.٧٦(، إذ تراوحت متوسطات إستجاباتھا م
  %). ٢٩.١ -% ١٩.٥(وھي تشكل النسبة المئوية التي تراوحت ما بين 

ة )٣.١١(وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال فقد كانت متوسطة  ، حيث بلغت النسبة المئوي
  %). ٣٩.٨(بة عليھا لإلستجا الكلية 

  مجال األزمات النوعية .٥

المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لألزمات المدرسية :  )٦(جدول 
  .)١٣٢=ن(لنوعية التي تتعلق بمعطيات العصر في المجتمع لمجال األزمات ا

  فقرات مجال األزمات النوعية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  %المئوية

مستوى 
  األزمة

ى اآلالت   .٣٦ ة عل اد كلي االعتم
  .الحاسبة والحاسوب

 متوسطة  ٣٨.٤  ٢.٥٤  ٣.٤٦

ھيل   .٣٧ ي تس ت ف تخدام االنترن اس
  .ف السلوكيوسائل االنحرا

 متوسطة  ٣٦.٧  ٢.٢٦  ٣.٣١

ية   .٣٨ ى خصوص داء عل االعت
  .الحاسبات والمعلومات

 بسيطة  ٣١.٦  ٢.٢٠  ٢.٨٥

تخدام   .٣٩ وء اس ي س ر ف التفكي
د  ا ض بات والتكنولوجي الحاس

  .المجتمع

 بسيطة  ٣٠.٨  ٢.١٨  ٢.٧٨
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  فقرات مجال األزمات اإلدارية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

راف اإلنح
 المعياري

النسبة 
 %المئوية

مستوى 
  األزمة

ديد   .٤٠ ع الش وس(الول رتبط ) الھ الم
  .باستخدام التكنولوجيا

 متوسطة  ٣٦.٧  ٢.٢٣  ٣.٣١

ات   .٤١ تخدام فيروس ذاء باس اإلي
  .الحاسبات اآللية

 متوسطة  ٣٤.٢  ٢.٢٨  ٣.٠٨

ول   .٤٢ اتف المحم تخدام الھ وء اس س
  .في المدرسة) البلفون(

 كبيرة  ٦١.٢  ٢.٥٧  ٥.٥١

تحدثات   .٤٣ تخدام مس وء اس س
و(الصوت  ماعة، الرادي ي ) الس ف
  .المدرسة

 كبيرة  ٥٧.٤  ٢.٣٥  ٥.١٧

الخوف من التقدم المذھل في كل   .٤٤
 ً   .شيء تقريبا

 بسيطة  ٣١.٨  ٢.٠٩  ٢.٨٧

 متوسطة  ٣٩.٨  ١.٨٢  ٣.٥٩  الدرجة الكلية لمستوى حدة األزمات

  .درجات) ٩(لإلستجابة أقصى درجة   *

ة في مجال  أن) ٦(يتضح من الجدول  مستوى األزمات التي تواجه مديري المدارس الثانوي
رتين  النوعيةاألزمات  ى الفق ان متوسطي )٤٥، ٤٤(كان كبيراً عل ا اإلستجابة   ، حيث ك عليھم

ويتين )٥.١٧، ٥.٥١( بتين المئ ادالت النس تجابتان تع ا إس ى  )%٥٧.٤، %٦١.٢(، وھم عل
الفقرات تمثلت ا متوسطاً فقد عليھستجابة اإل أما األزمات التي جاء مستوى . التوالي ، ٣٩، ٣٨(ب
ين النسبة ھي تعادل ال، و)٣.٤٦-٣.٠٨(ما بين  ھا، حيث تراوحت متوسطات)٤٣، ٤٢ ا ب ة م مئوي

رات ھذا المستوى أن تبين ، في حين )%٣٨.٤-%٣٤.٢( ى الفق ، )٤٦، ٤١، ٤٠(كان بسيطاً عل
ين اإلستجابة   حيث تراوحت متوسطات  ا ب ة  ، وھي )٢.٨٧-٢.٧٨(عليھا م ادل النسبة المئوي تع

  %). ٣١.٨ -%٣٠.٨(ما بين 

ا  طة أم ت متوس د كان ال فق ة للمج ة الكلي ق بالدرج ا يتعل بة ، )٣.٥٩(فيم ادل النس ي تع وھ
  %).٣٩.٨(المئوية 



 ٢٤٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غسان الحلو

 ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــ

  الكلية لمستوى األزمات المدرسيةترتيب المجاالت، والدرجة   .٥

دول  ا:  )٧(ج ابية، واإلنحراف ة المتوسطات الحس ة الكلي ة، والدرج ة، والنسب المئوي ت المعياري
  .)١٣٢=ن(لمستوى األزمات المدرسية عند أفراد عينة الدراسة 

  المتوسط  مجاالت األزمات المدرسية  رقم
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

  النسبة
  %المئوية

مستوى 
  األزمة

 بسيطة  ٢٢.٤  ١.١٧  ٢.٠٢  .مجال األزمات السلوكية  ٤
 متوسطة  ٣٦.٤  ١.٢٨  ٣.٢٨  .نفسية واالجتماعيةمجال األزمات ال  ٢
 متوسطة  ٣٤.٥  ١.٤٤  ٣.١١  .مجال األزمات اإلدارية  ٣
 متوسطة  ٣٩.٨  ١.٨٢  ٣.٥٩  .مجال األزمات النوعية  ١

 متوسطة  ٣٣.٣  ١.٢٠  ٣.٠٠  الدرجة الكلية للمجاالت

  . درجات) ٩(لإلستجابة أقصى درجة   *

دول  ن الج ح م ات الم) ٧(يتض توى األزم ان أن مس ة ك ة الدراس راد عين د أف ية عن درس
ة  بة المئوي ث وصلت النس طاً، حي تجابة   متوس ى لإلس ة إل ة الكلي ى الدرج ا %)٣٣.٣(عل ، وفيم

ة  ى مجال األزمات النوعي ة األول ة ) ٣.٥٩(يتعلق بترتيب المجاالت كان في المرتب وبنسبة مئوي
ة %)٣٩.٨( ة ، و)٣.٢٨(، يليه مجال األزمات النفسية واالجتماعي ه %)٣٦.٤(بنسبة مئوي ، يلي

ة  ات اإلداري ال األزم ة ) ٣.١١(مج بة مئوي لوكية %)٣٤.٥(وبنس ات الس ال األزم ًرا مج ، وأخي
  %). ٢٢.٤(، وبنسبة مئوية )٢.٠٢(

  ج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصهالنتائ  :ثانياً 

مات في مستوى األز) ٠.٠٥=  α(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ة  مال الضفة الغربي ديريات محافظات ش ي م ة ف دارس الثانوي ديري الم ه م ي تواج ية الت المدرس

  ؟ )نوع المدرسة، وسنوات الخبرة، والمؤھل العلمي، والمديرية(تعزى لمتغيرات 

  )ذكور، إناث، مختلطة(ع المدرسة نو  .١

ين )ANOVA(م تحليل التباين األحادي ال، استخدلإلجابة عن ھذا الشق من السؤ ، حيث يب
ين الجدول ) ٨(الجدول  ا يب ائج ) ٩(المتوسطات الحسابية لمستويات متغير نوع المدرسة، بينم نت

  .تحليل التباين األحادي
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ة في :  )٨(جدول  دارس الثانوي ديري الم ي تواجه م المتوسطات الحسابية لألزمات المدرسية الت
  .نوع المدرسة مديريات محافظات شمال الضفة الغربية تبعاً لمتغير

 نوع المدرسة
  المجاالت

  مختلطة  إناث  ذكور

  ١.٩٤  ١.٧٢  ٢.٤٣  مجال األزمات السلوكية
  ٣.٠١  ٣.٠١  ٣.٧٤  مجال األزمات النفسية واالجتماعية

  ٣.٢١  ٢.٦٣  ٣.٦٥  مجال األزمات اإلدارية
  ٣.٦٣  ٢.٩٧  ٤.٣٤  مجال األزمات النوعية
  ٢.٩٥  ٢.٥٩  ٣.٥٤  الدرجة الكلية للمجاالت

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لألزمات المدرسية التي تواجه مديري :  )٩(ول جد
  .المدارس الثانوية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية تبعاً لمتغير نوع المدرسة

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  الداللة  )ف(

  وكيةاألزمات السل
  ٦.٦٦٦  ٢  ١٣.٣٢  بين المجموعات

  ١.٣٠  ١٢٩  ١٦٨.٧٧  داخل المجموعات *٠.٠١  ٥.٠٩
    ١٣١  ١٨٢.٠٩  المجموع

األزمات النفسية 
  واالجتماعية

  ٧.٩٧  ٢  ١٥.٠٩  بين المجموعات
  ١.٥٥  ١٢٩  ٢٠٠.٦٦  داخل المجموعات *٠.٠١  ٥.١٣

    ١٣١  ٢١٦.٦٢  المجموع

  األزمات اإلدارية
  ١٤.٠٣  ٢  ٢٨.٠٦  وعاتبين المجم

  ١.٨٩  ١٢٩  ٢٤٤.٣١  داخل المجموعات *٠.٠١  ٧.٤٠
    ١٣١  ٢٧٢.٣٧  المجموع

  األزمات النوعية
  ٢٤.٥٣  ٢  ٤٩.٠٦  بين المجموعات

  ٣.٠٠  ١٢٩  ٣٨٧.٠٠  داخل المجموعات *٠.٠٠  ٨.١٧
    ١٣١  ٤٣٦.٠٦  المجموع

الدرجة الكلية 
  للمجاالت

  ١٢.٠٦  ٢  ٢٤.١٣  بين المجموعات
٩.٣٥ 

٠.٠٠
*  

  ١.٢٩  ١٢٩  ١٦٦.٣٨٠  داخل المجموعات
    ١٣١  ١٩٠.٥١  المجموع

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

دول  ن الج توى ) ٩(يتضح م د مس ائياً عن ة إحص ت دال روق كان ى ) ٠.٠٥=  α(أن الف عل
وع ين أي من مستويات ن د ب ة، ولتحدي المدرسة  جميع مجاالت األزمات المدرسية والدرجة الكلي
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 ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــ

ي  ائج ف ابية، والنت ين المتوسطات الحس ة ب ات البعدي فيه للمقارن ار ش روق، استخدم اختب كانت الف
  . تبين ذلك) ١٤(، )١٣(، )١٢(، )١١(، )١٠(الجداول 

ابية لمجال األزمات :  )١٠(جدول  ين المتوسطات الحس ة ب ات البعدي فيه للمقارن ار ش نتائج اختب
  .مدرسةالسلوكية تبعاً لمتغير نوع ال

  مختلطة  إناث  ذكور  المتوسط  نوع المدرسة

  ٠.٤٨  *٠.٧٠    ٢.٤٣  ذكور

  ٠.٢١      ١.٧٢  إناث

        ١.٩٤  مختلطة

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

وع المدرسة ) ١٠(يتضح من الجدول  ر ن أن الفروق في مجال األزمات السلوكية تبعاً لمتغي
توى د مس ة إحصائياً عن دارس ) ٠.٠٥=  α(كانت دال اث، ولصالح م ذكور واإلن تويي ال ين مس ب

 ً   . الذكور، بينما لم تكن المقارنات األخرى بين مستويات نوع المدرسة دالة إحصائيا

نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال األزمات :  )١١(جدول 
  .النفسية واالجتماعية تبعاً لمتغير نوع المدرسة

  مختلطة  إناث  ذكور  المتوسط  لمدرسةنوع ا

  ٠.٧٢٢ *٠.٧٢٣    ٣.٧٤  ذكور

  - ٠.٠١٧      ٣.٠١  إناث

        ٣.٠١  مختلطة

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

روق في مجال األزمات ) ١١(يتضح من الجدول  ة أن الف ر النفسية واالجتماعي اً لمتغي تبع
توى د مس ائياً عن ة إحص ت دال ة كان وع المدرس اث، ) ٠.٠٥=  α(ن ذكور واإلن تويي ال ين مس ب

ة  ة دال وع المدرس تويات ن ين مس رى ب ات األخ ن المقارن م تك ا ل ذكور، بينم دارس ال الح م ولص
 ً   . إحصائيا
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ابية لمجال األزمات :  )١٢(جدول  ين المتوسطات الحس ة ب ات البعدي فيه للمقارن ار ش نتائج اختب
  .اإلدارية تبعاً لمتغير نوع المدرسة

  مختلطة  إناث  ذكور  المتوسط  نوع المدرسة
  ٠.٤٤٣  *١.٠٢    ٣.٦٥  ذكور
  - ٠.٥٨١      ٢.٦٣  إناث

        ٣.٢١  مختلطة

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

وع المدرسة ) ١٢(يتضح من الجدول  ر ن اً لمتغي ة تبع أن الفروق في مجال األزمات اإلداري
توى د مس ة إحصائياً عن ذ) ٠.٠٥=  α(كانت دال تويي ال ين مس دارس ب اث، ولصالح م كور واإلن

 ً   . الذكور، بينما لم تكن المقارنات األخرى بين مستويات نوع المدرسة دالة إحصائيا

ابية لمجال األزمات :  )١٣(جدول  ين المتوسطات الحس ة ب ات البعدي فيه للمقارن ار ش نتائج اختب
  .النوعية تبعاً لمتغير نوع المدرسة

  لطةمخت  إناث  ذكور  المتوسط  نوع المدرسة
  ٠.٧٠٩  *١.٣٦    ٤.٣٤  ذكور
  - ٠.٦٥٢      ٢.٩٧  إناث

        ٣.٦٣  مختلطة

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

وع المدرسة ) ١٣(يتضح من الجدول  ر ن اً لمتغي ة تبع أن الفروق في مجال األزمات النوعي
توى د مس ة إحصائياً عن د) ٠.٠٥=  α(كانت دال اث، ولصالح م ذكور واإلن تويي ال ين مس ارس ب

 ً   . الذكور، بينما لم تكن المقارنات األخرى بين مستويات نوع المدرسة دالة إحصائيا

دول  ة :  )١٤(ج ة الكلي ابية للدرج طات الحس ين المتوس ة ب ات البعدي فيه للمقارن ار ش ائج اختب نت
  .لمجاالت األزمات المدرسية تبعاً لمتغير نوع المدرسة

  مختلطة  إناث  ذكور  المتوسط  نوع المدرسة
  ٠.٥٨٩ *٠.١٥٣    ٣.٥٤  ذكور
  - ٠.٣٦٤      ٢.٥٩  إناث

        ٢.٩٥  مختلطة

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

أن الفروق على الدرجة الكلية لمجاالت األزمات المدرسية كانت ) ١٤(يتضح من الجدول 
ذكور) ٠.٠٥=  α(دالة إحصائياً عند مستوى دارس ال اث، ولصالح م ذكور واإلن ، بين مستويي ال

 ً   . بينما لم تكن المقارنات األخرى بين مستويات نوع المدرسة دالة إحصائيا
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 ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــ

  ).سنوات ١٠سنوات، أكثر من ١٠-٥سنوات، من  ٥أقل من (سنوات الخبرة   .٢

ين )ANOVA(م تحليل التباين األحادي بة عن ھذا الشق من السؤال، استخدلإلجا ، حيث يب
ي المتوسطات الحسابية لمستويات ) ١٥(الجدول  رة في مجاالت األزمات الت متغير سنوات الخب

  .نتائج تحليل التباين األحادي) ١٦(تناولتھا الدراسة، بينما يبين الجدول 

ة في :  )١٥(جدول  المتوسطات الحسابية لألزمات المدرسية التي تواجه مديري المدارس الثانوي
  .ةمديريات محافظات شمال الضفة الغربية تبعاً لمتغير سنوات الخبر

 سنوات الخبرة
  المجاالت

 ٥أقل من 
  سنوات

 ١٠- ٥من 
  سنوات

 ١٠أكثر من 
  سنوات

  ٢.٠٨  ١.٩٨  ١.٨٥  مجال األزمات السلوكية
  ٣.٣٣  ٣.٣٣  ٢.٩٤  مجال األزمات النفسية واالجتماعية

  ٣.١٢  ٣.٣٦  ٢.٦٩  مجال األزمات اإلدارية
  ٣.٧٧  ٣.٦٢  ٢.٧٩  مجال األزمات النوعية
  ٣.٠٧  ٣.٠٧  ٢٠٥٧  الدرجة الكلية للمجاالت

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لألزمات المدرسية التي تواجه مديري :  )١٦(جدول 
  .المدارس الثانوية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين  المجاالت
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  الداللة  )ف(  المربعات

ات  األزم
  السلوكية

 ٠.٤٣  ٢ ٠.٨٦ بين المجموعات
 ١.٤٠  ١٢٩ ١٨١.٢٣ داخل المجموعات  ٠.٧٣٥  ٠.٣٠

    ١٣١ ١٨٢.٠٩ المجموع

األزمات النفسية 
  واالجتماعية

 ١.٢٣  ٢ ٢.٤٦ بين المجموعات
 ١.٦٦  ١٢٩ ٢١٤.١٦ داخل المجموعات  ٠.٤٧٩  ٠.٧٤

    ١٣١ ٢١٦.٦٢ المجموع

ات  األزم
  اإلدارية

 ٢.٦٨  ٢ ٥.٣٧ بين المجموعات
 ٢.٠٧  ١٢٩ ٢٦٧.٠٠ داخل المجموعات  ٠.٢٧٦  ١.٢٩

    ١٣١ ٢٧٢.٣٧ المجموع

 األزمات النوعية
 ٧.٤١  ٢ ١٤.٨٢ بين المجموعات

 ٣.٢٦  ١٢٩ ٤٢١.٢٣ داخل المجموعات  ٠.١٠٧  ٢.٢٧
    ١٣١ ٤٣٦.٠٥ المجموع

ة  ة الكلي الدرج
  للمجاالت

 ٢.٠٧  ٢ ٤.١٤ بين المجموعات
 ١.٤٤  ١٢٩ ١٨٦.٣٦ داخل المجموعات  ٠.٢٤٢  ١.٤٣

    ١٣١ ١٩٠.٥٠ المجموع
  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *
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  )بكالوريوس فما دون، أعلى من بكالوريوس(المؤھل العلمي   .٣

تخدلإلجا ؤال، اس ن الس ق م ذا الش ن ھ ة ع ار ب تقلتين ) ت(م اختب وعتين مس لمجم
)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) ١٧ .  

دول  ار :  )١٧(ج ائج اختب ديري ) ت(نت ه م ي تواج ية الت ات المدرس ي األزم روق ف ة الف لدالل
  .المدارس الثانوية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية تبعاً لمتغير المؤھل العلمي

 المؤھل العلمي
  المجاالت

  وريوسأعلى من بكال  بكالوريوس فما دون
  الداللة  )ت(

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 *٠.٠٤٩  ١.٩٩  ١.٣٢  ٢.٢٩  ١٠٦  ١.٨٧  األزمات السلوكية. ١
ية . ٢ ات النفس األزم

  واالجتماعية
٠.١٧١  ١.٣٧  ١.٤٩  ٣.٤٨  ١.١٤  ٣.١٦  

  ٠.٤٥٤  ٠.٧٥  ١.٤٦  ٣.٢٤  ١.٤٣  ٣.٠٤  األزمات اإلدارية. ٣
  ٠.١٢١  ١.٥٦  ١.٨٩  ٣.٩٢  ١.٧٦  ٣.٤١  األزمات النوعية. ٤

  ٠.٠٩٧  ١.٦٧  ١.٣٤  ٣.٢٣  ١.١٠  ٢.٨٧  الدرجة الكلية للمجاالت

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

د مستوى) ١٧(يتضح من الجدول  ة إحصائية عن روق ذات دالل ) ٠.٠٥=  α(أنه ال توجد ف
ة، واألزمات ا: (في مجاالت ة، واألزمات اإلداري ة، والدرجة األزمات النفسية واالجتماعي لنوعي

م )الكلية ائج أن ق ا ) ت(، حيث تشير النت ة إحصائياً، بينم ر دال ذه المجاالت غي ى ھ المحسوبة عل
توى د مس ائياً عن ة إحص روق دال د ف الح ) ٠.٠٥=  α(توج لوكية ولص ات الس ال األزم ى مج عل

  . مستوى المؤھل العلمي أعلى من بكالوريوس

  ): ت، قلقيلية، طولكرم، جنين، قباطية، طوباسنابلس، جنوب نابلس، سلفي(المديرية   .٤

ادي  اين األح ل التب تخدام تحلي ذا الشق من السؤال، اس ة عن ھ ، حيث )ANOVA(لإلجاب
ين الجدول  ين الجدول ) ١٨(يب ا يب ة، بينم ر المديري تويات متغي ابية لمس ) ١٩(المتوسطات الحس

  . نتائج تحليل التباين األحادي

سابية لألزمات المدرسية التي تواجه مديري المدارس الثانوية في المتوسطات الح:  )١٨(جدول 
  .مديريات محافظات شمال الضفة الغربية تبعاً لمتغير المديرية

  المديرية
  المجاالت

 نابلس
جنوب 
  نابلس

 طوباس قباطية  جنين  طولكرم قلقيلية سلفيت

األزمات 
  السلوكية

٢.٤٨  ٢.١٥  ١.٩٨  ١.٧٠  ٢.٤٤  ١.٤٩  ١.٧٩  ٢.٣١  

ات النفسية األزم
  واالجتماعية

٢.٩٧  ٣.٣٠  ٣.٤٦  ٣.٦٠  ٣.٥٣  ٢.٣٩  ٢.٨٥  ٣.٦١  
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 ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــ

 )١٨(تابع جدول رقم ... 
  المديرية
  المجاالت

 نابلس
جنوب 
  نابلس

 طوباس قباطية  جنين  طولكرم قلقيلية سلفيت

األزمات 
  اإلدارية

٣.٤٠  ٣.٣٨  ٣.٣٤  ٣.٢٤  ٣.٥١  ٢.٢٧  ٢.٢٨  ٣.٣٤  

األزمات 
  النوعية

٢.٨٨  ٣.٥٠  ٣.٧٠  ٤.٠٨  ٤.٠٨  ٢.١٠  ٢.٧٥  ٤.٦٦  

الدرجة الكلية 
  للمجاالت

٢.٩٣  ٣.٠٨  ٣.١٢ ٣.٠١٥  ٣.٣٩  ٢.٠٦  ٢.٤٢ ٣.٤٨  

ديري :  )١٩(جدول  ي تواجه م نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لألزمات المدرسية الت
  .لغربية تبعاً لمتغير المديريةالمدارس الثانوية في مديريات محافظات شمال الضفة ا

  مصدر التباين  جاالتالم
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  الداللة  )ف(

األزمات 
  السلوكية

  ١٩٢  ٧  ١٣.٤٨  بين المجموعات
    ١٢٤  ١٦٨.٦٠  داخل المجموعات  ٠.٢٠٤ ١.٤١٧

    ١٣١  ١٨٢.٠٨  المجموع
األزمات 

النفسية 
 واالجتماعية

  ٢.٩٧  ٧  ٢٠.٧٩  بين المجموعات
    ١٢٤  ١٩٥.٨٢  خل المجموعاتدا  ٠.٠٧٨  ١.٨٨

    ١٣١  ٢١٦.٦١  المجموع

األزمات 
  اإلدارية

  ٣.٩٩  ٧  ٢٧.٩٦  بين المجموعات
    ١٢٤  ٢٤٤.٤١  داخل المجموعات  ٠.٠٥٧  ٢.٠٢

    ١٣١  ٢٧٢.٣٧  المجموع

األزمات 
  النوعية

  ١١.٢٢  ٧  ٧٨.٥٤  بين المجموعات
    ١٢٤  ٣٥٧.٥١  داخل المجموعات *٠.٠٠١  ٣.٨٩

    ١٣١  ٤٣٦.٠٥  موعالمج
الدرجة 
الكلية 

  للمجاالت

  ٢.٦٩  ٧  ٢٥.٨٨  بين المجموعات
    ١٢٤ ١٦٤.٦٣  داخل المجموعات  ٠.٠٦٤  ١.٧٨

    ١٣١ ١٩٠.٥١  المجموع

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

د مستوى) ١٩(يتضح من الجدول  ة إحصائية عن روق ذات دالل ) ٠.٠٥=  α(أنه ال توجد ف
ا ي المج ا : التف ة، بينم ة،واألزمات اإلداري ية واالجتماعي ات النفس لوكية، واألزم ات الس األزم

توى د مس ة، عن ات النوعي ال األزم ي مج ة إحصائياً ف روق دال د ف ه توج ائج أن =  α( أشارت النت
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فيه )٠.٠٥ ار ش تخدم اختب روق، اس ت الف ة كان ر المديري تويات متغي ن مس ين أي م د ب ، ولتحدي
  . تبين ذلك) ٢٠(توسطات والنتائج في الجدول للمقارنات بين الم

نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية :  )٢٠(جدول 
  .المديريةلمجاالت األزمات المدرسية تبعاً لمتغير 

  نابلس  المتوسط  المديرية
جنوب 
  نابلس

  طوباس  قباطية  جنين  طولكرم  قلقيلية  سلفيت

  ١.٧٧٢  ١.١٥٤  ٠.٩٥٢  ٠.٥٧٨  ٠.٥٧٦ *٢.٥٨٨ ١.٩١١    ٤.٦٦  نابلس
وب  جن
  نابلس
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-
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-
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-
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-
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-
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  ١.١٩٦  ٠.٥٧٨  ٠.٣٧٦  ٠.٠٠٦          ٤.٠٨  قلقيلية
  ١.١٩٤  ٠.٧٥٦  ٠.٣٧٤            ٤.٠٨  طولكرم
  ٠.٨٢٠  ٠.٢٠٢              ٣.٧٠  جنين
                  ٣.٥٠  قباطية
                  ٢.٨٨  طوباس

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

أن الفروق على مجال األزمات النوعية تبعاً لمتغير المديرية كانت ) ٢٠(يتضح من الجدول 
توى  د مس ة إحصائياً عن ة ) ٠.٠٥=  α(دال لفيت، ولصالح مديري ة س ابلس ومديري ة ن ين مديري ب

ً  األخرى، بينما لم تكن المقارنات نابلس   .بين مستويات المديرية دالة إحصائيا

  علقة بسؤال الدراسة الثالث ونصهالنتائج المت  :ثالثاً 

ديريات  ة في م دارس الثانوي ديري الم دى م ما أكثر أساليب التعامل مع األزمات المدرسية ل
  محافظات شمال الضفة الغربية؟ 

ن ھذه المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية لكل أسلوب م ولإلجابة عن السؤال، استخدمت
  . تبين ذلك) ٢١( مقاألساليب، ونتائج الجدول ر

لم  راً ألن س ائج ونظ ير النت ل تفس ن أج تجابة   وم رت اإلس لم ليك ل بس رات يتمث ى الفق عل
  .، اعتمدت النسب المئوية اآلتية في تفسير النتائج)Likert- Five Point Scale(الخماسي 

 فأعلى، تشير إلى درجة استجابة كبيرة جداً % ٨٠ .  

 تشير إلى درجة إستجابة كبيرة%٧٩.٩-%٧٠ ، . 

 تشير إلى درجة إستجابة متوسطة%٦٩.٩-%٦٠ ، . 
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 تشير إلى درجة إستجابة قليلة%٥٩.٩-%٥٠ ، . 

  تشير إلى درجة إستجابة قليلة جداً %٥٠أقل من ،. 

ابية:  )٢١(جدول  اليب التعامل مع األزمات الترتيب والمتوسطات الحس ة ألس ، والنسب المئوي
  .)١٣٢=ن(لدى المديرين 

  األسلوب الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  %المئوية

  الدرجة

  كبيرة  ٧٨.٢  ٣.٩١  المدير نفسه   .١
 كبيرة  ٧٤.٤  ٣.٧٢  إبالغ مديرية التربية والتعليم   .٢
 كبيرة  ٧٢.٦  ٣.٦٣  إبالغ الشرطة   .٣
 كبيرة  ٧٠.٤  ٣.٥٢  النفسيتحويل الطالب إلى المرشد    .٤
  متوسطة  ٦٨.٦  ٣.٤٣  االتصال بأسرة الطالب   .٥
  متوسطة  ٦٦.٨  ٣.٣٤  االتصال بقسم الطوارئ في المستشفيات   .٦
  قليلة  ٥٨.٦  ٢.٩٣  االتصال بالدفاع المدني   .٧
  قليلة جداً   ٤٨.٢  ٢.٤١  االتصال بلجان اإلصالح   .٨

  متوسطة  ٦٧.٢  ٣.٣٦  الدرجة الكلية

  .درجات) ٥(ة أقصى درجة لإلستجاب  *

الغ الشرطة، ) ٢١(يتضح من الجدول  يم، وإب أن المدير نفسه، وإبالغ مديرية التربية والتعل
رة في التعامل مع  وتحويل الطالب إلى المرشد النفسي كانت من األساليب التي تساھم بدرجة كبي

ة  لإلستج ا األزمات المدرسية لدى أفراد عينة الدراسة، حيث تراوحت النسبة المئوي ا م ابة عليھ
ين  م %)٧٠.٤ -%٧٨.٢(ب ال بقس ب، واالتص رة الطال ال بأس اھمة اإلتص ت مس ا كان ، بينم

ا  ا م ة  لإلستجابة  عليھ الطوارئ في المستشفيات بدرجة متوسطة، حيث تراوحت النسبة المئوي
ة حيث %). ٦٦.٨-%٦٨.٦(بين  أما أسلوب اإلتصال بالدفاع المدني فكانت مساھمته بدرجة قليل

ى  وصلت تجابة  إل ة  لإلس بة المئوي اھمة أسلوب اإلتصال %)٥٨.٦(النس ي حين جاءت مس ، ف
  %). ٤٨.٢(برجال اإلصالح بدرجة قليلة جداً، إذ بلغت النسبة المئوية  لإلستجابة إلى 

اليب فكانت متوسطة، حيث وصلت النسبة  ذه األس ة لمساھمة ھ وفيما يتعلق بالدرجة الكلي
  %). ٦٧.٢(ا إلى المئوية  لإلستجابة  عليھ

  
  مناقشة النتائج

ة في  دارس الثانوي ديري الم ھدفت الدراسة التعرف إلى مستوى األزمات المدرسية لمدى م
ذه األزمات  روق في مستوى ھ د الف ى تحدي ة، إضافة إل مديريات محافظات شمال الضفة الغربي

ية، وكذلك التعرف على تبعاً لمتغيرات نوع المدرسة، وسنوات الخبرة، والمؤھل العلمي، والمدير



 "......األزمات المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في "ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ك أجريت . أكثر أساليب التعامل مع تلك األزمات من وجھة نظر أفراد عينة الدراسة ق ذل ولتحقي
ة  ديريات محافظات شمال الضفة الغربي ة في م الدراسة على عينة تمثل مديري المدارس الثانوي

ا ٢٠٠٨/٢٠٠٩في الفصل األول من العام الدراسي  دي) ١٣٢(، حيث بلغ قوامھ ديرة، أي م ًرا وم
ة  الغ عدده %) ٤٠(ما يمثل النسبة المئوي ات )٣٢٦(من المجتمع األصل والب د جمع البيان ، وبع

  ). SPSS(عولجت إحصائياً بإستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ة  راد عين دى أف ام ل ات الع توى األزم ائج أن مس رت النت ة، أظھ ائج الدراس ق بنت ا يتعل وفيم
ى الد ة لإلستجابة إل ، ولعل السبب في )%٣٣.٣(راسة كان متوسطاً، حيث وصلت النسبة المئوي
ة حال حدوثھا، لك يعود إلى اإلھتمام الكبير والجذ ديھا اإلدارات المدرسية نحو األزم دية التي تب

ة  و الطلب لبية نح ا الس ن آثارھ ا للتخفيف م ي التصدي لھ دور األساس ف ديرين ال ون للم ث يك حي
  . لمين والعملية التربوية، تمھيًدا إليجاد الحلول المناسبة لھا قبل تعاظم أمرھاوالمع

اك  رة تراوحت متوسطاتھا ) ٥(ومن خالل إستقراء نتائج الدراسة يتضح أن ھن أزمات كبي
ين  ا ب ين ) ١٦(، و)٤.٧٤-٥.٥١(م ا ب طاتھا م ت متوس طة تراوح ة متوس ، )٣.٩٩-٣.٠٢(أزم

ين وبقية الفقرات عبارة عن أزما ا يتضح )٢.٩٦-١.٣٥(ت بسيطة تراوحت متوسطاتھا ما ب ، كم
ة مجاالت ھي ي ثالث ة انحصرت ف رة وھام ديرون كبي ا الم ي اعتبرھ ات : أن األزمات الت األزم

ة  دير، واألزمات النوعي ة بالم ة المتعلق ب، واألزمات اإلداري ة بالطال النفسية واالجتماعية المتعلق
ائل االلك تخدام الوس ة بإس ةالمتعلق اكل . تروني ر المش ي أن تكث ن الطبيع ه م ث أن رى الباح وي

ة  دداً كالطلب ر ع رية األكب ل العناصر البش ا تمث ار أنھ ى اعتب االت، عل ذه المج ي ھ ات ف واألزم
  . والمعلمين، واألكثر تأثيًرا في العملية التربوية كالوسائل التكنولوجية الحديثة

ق بمجال األزمات النفسية واالجتماع ائج الجدول ففيما يتعل ة، أظھرت نت أن مستوى ) ٥(ي
ى  تجابة إل ة لإلس بة المئوي لت النس ث وص ال، حي ي المج طاً ف ان متوس ية ك ات المدرس األزم

ر %)٣٦.٤( ان أكب تبانة، وك ، وكان ترتيبه في المرتبة الثانية بالنسبة للمجاالت األخرى في اإلس
ر "والمتضمنة ) ١٣(مستوى لألزمات المدرسية في المجال يتمثل بالفقرة رقم  انتشار حاالت الفق

ة ين الطلب ى "ب ديرين إل ر الم ة نظ ن وجھ ا م تجابة عليھ ة لإلس بة المئوي لت النس ث وص ، حي
ديرين المصدر %)٥٢.٦( ر الم ة نظ ن وجھ د م ر يع ى أن الفق ود إل ك يع ي ذل بب ف ل الس ، ولع

ي أ ة ف ية واالجتماعي ات النفس ن األزم د م روز العدي رك األول لب اس والمح ة، األس اط الطلب وس
ات  ص األزم وف يقل رة س ة الخطي ة االجتماعي ذه اآلف دي لھ ديرون أن التص رى الم الي ي وبالت
ويحمي الطلبة من الوقوع في براثن المرض، وفقدان األمن والتسرب من المدرسة، واإلنطواء، 
ة  المة العملي دد س ي تھ واھر الت ن الظ ا م أس، وغيرھ ع، والي ن الواق روب م ة، والھ والعدواني

  . التربوية بشكل خاص، والتنمية االجتماعية للمجتمع بشكل عام

ة و ة قائم بناء على ما سبق، فال غرابة أن تتصدر أزمة انتشار حاالت الفقر في أوساط الطلب
ى المجتمع  م واألخطر عل ة األھ ا األزم األزمات التي أشار إليھا المديرون في المجال، باعتبارھ

ببه ا تس ة، لم ة التربوي ر  والعملي ي الحاض ة ف د الطلب دة عن ة عدي ية واجتماعي ات نفس ن أزم م
  . والمستقبل
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وحول الفروق في مستوى األزمات المدرسية في المجال تبعاً لمتغير نوع المدرسة، أشارت 
ين المتوسطات )٩(نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول  ة ب ات البعدي فيه للمقارن ار ش ، واختب

د مستوى وجود فرو) ١١(في الجدول  دارس ) ٠.٠٥=  α(ق ذات داللة إحصائية عن ولصالح م
دارس  ر من م ذكور أكث دارس ال الذكور، وھذا يعني أن األزمات النفسية واالجتماعية تسود في م
ر  ذكور أكث دا عن أن ال اإلناث والمدارس المختلطة، ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود، ع

روف  ع الظ اعالً م رًرا وتف ونة وتح روف خش ى الظ اث، إل ن اإلن ع م ي المجتم دث ف ي تح الت
ع أوصال الضفة ام، بسبب تقطي ذه األي  االستثنائية الصعبة التي يعيشھا المجتمع الفلسطيني في ھ

وات جيش العسكرية بالحواجز  الغربية ل ق رى والمخيمات من قب والمداھمة المستمرة للمدن والق
ى المطاردة واالعت ة إل لباً اإلحتالل، وتعرض الطلب ا س ى انعكاس تبعاتھ ا أدى إل ل، مم ال والقت ق

م تكن موجودة  دة ل ة عدي ية واجتماعي على العملية التربوية في المدارس نتيجة لبروز أزمات نفس
ا،  ا حال ظھورھ سابقاً، حتى وإن وجدت فإنھا كانت محدودة جداً بحيث كان يسھل السيطرة عليھ

ه بارسونز ا توصل إلي ة ) Parsons, 1994( وتتفق ھذه النتيجة مع م من أن ) ٢٠٠٢(والھزايم
ذي  الحاالت المتعلقة باألزمات الشخصية والعنف تتفشى بشكل الفت في مدارس الذكور، األمر ال

ا ت ة للخطر، بينم ة التربوي ذه النتيجة يتطلب ضرورة التصدي لھا حتى ال تعرض العملي ختلف ھ
روق ) ٢٠٠٧(صي وسليمان النتائج في دراسة الزاملي والغبو مع ما توصلت إليه ه ال توجد ف بأن

ل . ذات داللة إحصائية بين مديري المدارس تبعاً لمتغير الجنس ائج تحلي ل أظھرت نت وفي المقاب
ة إحصائياً في مجال األزمات النفسية ) ١٦(التباين األحادي في الجدول  روق دال ه ال توجد ف أن

ا ا أش رة، بينم نوات الخب ر س اً لمتغي ة تبع ة واالجتماعي روق ذات دالل ود ف ن وج ائج ع رت النت
توى  د مس ائية عن ن ) ٠.٠٥=  α(إحص ا يتضح م ي، كم ل العلم ر المؤھ اً لمتغي ال تبع ي المج ف

دول  ار ) ١٧(الج ائج اختب ن نت ي ) ت(ع ل العلم توى المؤھ تقلتين، ولصالح مس وعتين مس لمجم
رى الباحث أن السبب ف ة الدراسة، وي راد عين دى أف ى أعلى من بكالوريوس ل ود إل د يع ك ق ي ذل

درة  ى في الق ة األعل النظرة التربوية الراجحة التي يتمتع بھا المديرون أصحاب المؤھالت العلمي
ة  ؤھالت العلمي حاب الم م أص ن زمالئھ ر م ا أكث عور بھ ية والش ات المدرس د األزم ى تحدي عل

ى بكالوريوس فأدنى، وھذا يعد مؤشًرا واضحاً على أھمية الحصول على المؤھالت ال علمية األعل
دير لمختلف  ة والتق ى حسن الرؤي ارات إضافية تساعد صاحبھا عل رات ومھ ه من خب لما تحتوي
ة  ه دراس ي توصلت إلي ائج الت ع النت ة م ذه النتيج ة، وتختلف ھ ار اإلدارة التربوي ي إط القضايا ف

ة  ليمان )٢٠٠٢(الھزايم ي والغنبوصي وس ة الزامل روق ذات) ٢٠٠٧(، ودراس د ف ه ال توج  بأن
ر المؤھل العلمي اين . داللة إصحائية بين مديري المدارس تبعاً لمتغي ل التب ائج تحلي م تظھر نت ول

ة، ) ١٩(األحادي في الجدول  ر المديري اً لمتغي ة إحصائية في المجال تبع روق ذات دالل وجود ف
ة  ديريات محافظات شمال الضفة الغربي ة في م دارس الثانوي ديري الم بمعنى أن وجھات نظر م

د كا ة عن ية واالجتماعي ات النفس ال األزم ي مج ية ف ات المدرس توى األزم ول مس ة ح ت متقارب ن
  . الطلبة في ھذه المدارس

ان ) ٥(وفيما يتعلق بمجال األزمات اإلدارية، أظھرت نتائج الجدول  أن مستوى األزمات ك
ى متوسطاً على المجال، حيث وصلت النسبة المئوية لإلستجابة عليه  ه ، وك%)٣٤.٥(إل ان ترتيب
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ى  ائج أن أعل رت النت ا أظھ ة، كم تبانة الدراس ا اس ي احتوتھ االت الت ة المج بة لبقي ث بالنس الثال
رتين  ) ٣٦، ٢٨(مستويات األزمات المدرسية التي أشار إليھا المديرون في المجال تمثلت في الفق

ة"واللتين تضمنتا  ة وعد"و" اكتظاظ الصفوف بالطلبة يشكل أزم م المحافظة سوء استخدام البيئ
ا "عليھا والي%) ٥٢.٧ -%٥٩.١(، حيث وصلت النسبة لإلستجابة عليھم ى الت فمن خالل . عل

ن  ات، الناشئ م ذه األزم ة ھ ى أھمي ديرين عل د الم ة تأكي رات تتضح درج ذه الفق ل ھ تفحص مث
ة  ة يشكل أزم ار أن اكتظاظ الصفوف بالطلب ى اعتب ة، عل ة التربوي ى سالمة العملي حرصھم عل

يم،  ،ثر سلباً على العملية التربويةكبيرة تؤ ه من فوضى واضطراب في مخرجات التعل ا تلحق لم
ة  رض البيئ ا يع ا، مم ة ومحيطھ واء المدرس ي أج وث ف ن تل اظ م ببه االكتظ ا يس ى م افة إل إض

ع . المدرسية إلى مخاطر صحية تؤثر مباشرة على حياة الطلبة في المدرسة د ربي د أك ) ٢٠٠٦(لق
اد حل في ھذا الصدد أن ھن ديرين في العمل المدرسي تتطلب إيج رة تواجه الم اك صعوبات كثي

ى تستطيع المدرسة من  انية صحيحة، حت ة وإنس ة عملي ا بطريق سريع وحاسم للحد من خطورتھ
ة  ع الجوانب العقلي ة من جمي و الطلب ى نم ة، تعمل عل ة واجتماعي دافھا كمؤسسة تربوي ق أھ تحقي

ة والمخاطر الصحية من والجسمية والنفسية واالجتماعية، و ا اكتظاظ الصفوف بالطلب من أھمھ
ذلك مع  بعض، ومع مدرسيھم وك ذ مع بعضھم ال ية، ومشاكل التالمي ة المدرس وث البيئ جراء تل

  . اإلدارة

ديرين، وھي مواقف  وھناك مواقف أخرى في المجال استرعت اھتماماً واضحاً من قبل الم
د  تباينت ما بين حرصھم على سالمة المعلمين، وضيق المدرسة ومرافقھا الستيعاب العدد المتزاي

اء ومرافق  من الطلبة، باإلضافة إلى عدم توفر الصيانة الدورية الالزمة للمدرسة من مياه وكھرب
صحية، حيث يبدو أن ھناك بعض التقصير في المتابعة من قبل المديريات المعنية في ھذه األمور 

وازن  اً يت ذا أيض ة، وھ ة والحيوي ع الھام ه ربي د علي ا أك ذه ) ٢٠٠٦(عم ة ھ رورة معالج بض
  . الصعوبات قبل استفحال أمرھا، وحتى ال تشكل أزمات يصعب السيطرة عليھا مستقبالً 

ائج  ة، أشارت نت وحول الفروق في مستوى األزمات المدرسية في مجال األزمات اإلداري
ي الجدول  ادي ف اين األح ل التب ات )٩(تحلي فيه للمقارن ار ش ي ، واختب ين المتوسطات ف ة ب البعدي

ذا ) ٠.٠٥=  α(وجود فروق ذات داللة عند مستوى ) ١٢(الحدول  ذكور، وھ دارس ال ولصالح م
يعني أن األزمات المتعلقة باإلدارة المدرسية تسود في مدارس الذكور أكثر من مدارس اإلناث أو 

ة، المدارس المختلطة، وھذه النتيجة تعزز النتيجة السابقة في مجال األز مات النفسية واالجتماعي
و  ه الحل ار إلي ا أش ع م ي مضمونھا م ق ف اھر ) ٢٠٠١(وتتف ا مظ ود فيھ ذكور تس دارس ال أن م ب

الي تصبح  رى، وبالت دارس األخ ن الم ر م ة أكث ة والعدواني ل الشراس وية مث ر الس لوكات غي الس
ا أم ر من غيرھ ياالظروف فيھا مواتية لبروز أزمات تشكل عوائق وصعوبات أكث ة م س ر العملي

ه ) ١٦(وفي المقابل أظھرت نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول . التربوية بشكلھا الطبيعي أن
اً  رة، وتبع ر سنوات الخب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المجال والدرجة الكلية تبعاً لمتغي

اً عن ) ١٧(لمتغير المؤھل العلمي والدرجة الكلية كما ھو مبين في الجدول  ائي، وتبع ار الت االختب
  ). ١٩(لمتغير المديرية كما أشارت إليه نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول 
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ائج في الجدول  د أظھرت النت ة، فق ق بمجال األزمات النوعي ه مستوى ) ٦(أما فيما يتعل أن
ى  ة لإلستجابة إل ، %)٣٩.٨(األزمات الكلي كان متوسطاً على المجال، إذ وصلت النسبة المئوي

م  دول رق ي الج ين ف و مب ا ھ االت كم ة المج بة لبقي ه األول بالنس ان ترتيب رت ). ٧(وك ا وأظھ كم
الفقرة  ل ب ال تمث ي المج ة ف ات النوعي توى لألزم ى مس ائج أن أعل منة ) ٤٤(النت وء "والمتض س

الراديو "والمتضمنة ) ٤٥(، والفقرة "استخدام الھاتف المحمول سوء استخدام محدثات الصوت ك
ماعةو ى "الس ة إل ة الدراس راد عين ل أف ن قب ا م تجابة عليھ ة لالس بة المئوي ث وصلت النس ، حي
ام . على التوالي%) ٥٧.٤، %٦١.٢( رات تتضح درجة االھتم ذه الفق ل ھ ومن خالل تفحص مث

ى  ببه من أذى وفوضى واضطراب وتشويش عل ا تس التي يبديھا المديرون تجاه ھذه األزمات،لم
حول المشكالت ) ١٩٩٤(ي المدرسة، وتتفق ھذه النتيجة مع ما أشار إليه جبر العملية التدريسية ف

ة  ي تعكر من صفو سير العملي ائل الت ة باستخدام بعض الوس االنضباطية في المدرسة والمتمثل
التعلمية عن المعتاد، حيث أكد على ضرورة العمل على توفير أكبر قدر من اإلجراءات /التعليمية

وانين المعمول الوقائية بحق المخا ة والق ق األنظم ذه اإلجراءات تطبي لفين من الطلبة، ومن بين ھ
وي في  ه المرشد الترب ذي يمكن أن يلعب دور اإليجابي ال بھا بحق كل مخالف، مع الحفاظ على ال

  . المدرسة في ھذه المجال

رى  ات أخ اك أزم ىوھن ازت عل ي  ح ات الت ال، وخاصة األزم ي المج ديرين ف ام الم اھتم
ا وصلت إ لى درجة أصبحت تشكل خطورة على العملية التربوية، حيث تراوحت ھذه األزمات م

بكة االنترنت  تخدام ش ي الدراسة، واس بة والحاسوب ف ة الحاس ى اآلل ة عل ة كلي اد الطلب ين اعتم ب
وس  ة الھ ى درج ذي يصل إل ديد ال ع الش ة، والول ة واألصول المرعي ن التربي ة ع أمور خارج ب

ا تخدام التكنولوجي ة باس البرامج المخزون رر ب ق الض ي تلح ات الت تخدام الفيروس ذاء باس ، واإلي
الي  ي، وبالت د االلكترون ر البري رامج من االنترنت أو عب زال ب بذاكرة الحاسوب، وخاصة عند إن
ة،  ة التربوي ى مخرجات العملي فإن تأكيد المديرين على أھمية ھذه األزمات نابع من حرصھم عل

ل ى الس ذلك من حصرھم عل ة داخل وك المرْ وك ة والخلقي تقامة سيرته التربوي ب، واس ضي للطال
ر وميك  .المدرسة وخارجھا  & Bare(وقد جاءت ھذه النتائج متوافقة مع ما أكد عليه كل من بي

Meek, 1998 ( د من ة في الدراسة والتحصل يزي بأن االعتماد الكبير على الوسائل التكنولوجي
ين،  ذھني للمتعلم ر ال ر صعوبة التفكي واد غي ن الم ة م ة الضرورية للطلب وفير الحماي ة ت وأن قل

ر وراء إنحراف  د المساھم األكب ر االنترنت يع ا عب ي يمكن الوصول إليھ المناسبة والضارة الت
تعلمھم ية ل ائج عكس ى نت ؤدي إل ا وي دارس، كم ي الم ة ف لوك الطلب ير . س ه يش ياق نفس ي الس وف

ة مو) Risinger, 1998(ريزنجر  اك أربع ديرين، وتسبب أن ھن ق الم ر قل ى الشبكة تثي ع عل اق
ة  :لطلبة والمعلمين على حد سواء وھيالقلق ل ع الكراھي ؤامرة )Hate sites(مواق ع الم ، ومواق

)Conspiratory sites( ة ع الموصوفة بالغبي ة المو، و)Dumb sites(، والمواق ع الالأخالقي اق
  ). Sex sites(للجنس 

وع  وحول الفروق في مستوى األزمات ر ن اً لمتغي ة تبع المدرسية في مجال األزمات النوعي
ة )٩(المدرسة، أشارت نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول  ات البعدي فيه للمقارن ار ش ، واختب

د مستوى ) ١٣(بين المتوسطات في الجدول  ة إحصائية عن روق ذات دالل ) ٠.٠٥=  α(وجود ف
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ا تسود أيضاً في ولصالح مدارس الذكور، وھذا يعني أن األز م اإلشارة إليھ ي ت ة الت مات النوعي
تنتاج أن  ه يمكن االس الي فإن دارس المختلطة، وبالت مدارس الذكور مقارنة بمدارس اإلناث أو الم

ة . اھتمام المديرين أكثر من غيرھا من المدارس بتاألزمات في مدارس الذكور استقط ومن ناحي
ة إحصائياً ) ١٦(ي في الجدول أخرى أظھرت نتائج تحليل التبيان األحاد روق دال ه ال توجد ف أن

ا أشارت  في مجال األزمات النوعية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة، وتبعاً لمتغير المؤھل العلمي كم
اين )١٧(لمجموعتين مستقلتين في الجدول ) ت(إليه نتائج اختبار  ل التب ائج تحلي ، بينما أشارت نت

ين المتوسطات في الجدول ، واختبا)١٩(األحادي في الجدول  ة ب ات البعدي ) ٢٠(ر شفيه للمقارن
توى  د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ة ) ٠.٠٥=  α(وجود ف ين مديري ة ب ر المديري اً لمتغي تبع

روز . محافظة نابلس ومديرية محافظة سلفيت، وصالح مديرية محافظة نابلس ويرى الباحث أن ب
ود  األزمات في مديرية محافظة نابلس أكثر من د يع ة ق ديريات شمال الضفة الغربي غيرھا من م

اني من جيش االحتالل بسبب  ي تع ر المحافظات الت الحصار إلى أن محافظة نابلس تعد من أكث
داھمات  ام والم ذ الع ا من ا ومخيماتھ ا وقراھ ف أحيائھ تمرة لمختل داھمات المس ى ) ٢٠٠٠(الم حت

افظات التي تعرضت للحصار االقتصادي الوقت الحاضر، كما تعد محافظة نابلس من أكثر المح
ة،  دارس الثانوي ة الم ال، وخاصة في صفوف طلب ل واالعتق ا للمطاردة والقت وتعرض مواطنوھ
غوط  أة الض ت وط ون تح بحوا يعيش د أن أص لوكياتھم، بع ى س لباً عل ر س س األم الي انعك وبالت

ي  ية الت ة والسياس ادية واالجتماعي اع االقتص وء األوض بب س تمرة بس عب المس ا الش اني منھ يع
ى  نھم إل ر م ى تعرض الكثي اد إل ا ق اص، مم كل خ ابلس بش ة ن ام، ومحافظ كل ع طيني بش الفلس
ة،  ية متنوع ات مدرس كل أزم ى ش ة عل ا جلي رت آثارھ ة ظھ ية متباين وترات نفس غوط وت ض

  . وعرضت الحياة المدرسية للعديد من العوائق والصعوبات

ا اليب التعامل مع األزم ق بأس ائج الجدول وفيما يتعل ية، أظھرت نت ا ) ٢١(ت المدرس أن م
الغ يقوم به المدير نفسه من إجراءات  رارات، ومن إب يم، وما يتخذه من ق ة والتعل ة التربي لمديري

ي  وإبالغ الشرطة، باإلضافة إلى تحويل الطالب إلى المرشد التربوي، كانت من أعلى الوسائل الت
ائج يقوم بھا المديرون في التعامل مع ھذه األ ة مع نت ا متفق زمات، وجاءت ھذه النتيجة في مجملھ

ين  اتون وفل ة ) Battown & Flin, 1999(دراسة ب ه )٢٠٠٢(والھزايم ا أن ين أظھرت ، واللت
باإلدارة الحكيمة والقدرة على اتخاذ القرار التي يتمتع بھا المدير يزيد من فاعليته في التعامل مع 

ا  ر، كم ا أم كب غر حجمھ ا ص ات مھم ي األزم ة الزامل ائج دراس ع نت ة م ائج متفق اءت النت ج
ليمان  رطة ) ٢٠٠٧(والغنبوصي وس يم، والش ة والتعل ة التربي الغ  مديري رت أن إب ي أظھ والت

ع  ل م ي التعام ان ف لطنة عم دارس س ي م ديرون ف ا الم أ إليھ ي يلج ائل الت ى الوس ن أعل دان م تع
ع  األزمات، وجاءت ھذه النتيجة أيضاً متفقة مع ما أكد عليه م مسؤوليات ) ٢٠٠٦(ربي من أن أھ

امھم  ة مھ ى ممارس ويين عل دين الترب جيع المرش اد وتش دمات اإلرش ھيل خ ي تس ل ف دير تتمث الم
اد  ة اإلرش ه ألھمي اً من ة إدراك اإلرشادية نحو الطلبة واألھالي والمؤسسات االجتماعية ذات العالق

ا ا اني منھ ي تع ر من الصعوبات والعوائق الت ةفي تذليل الكثي ة التربوي ه . لعملي رى الباحث أن وي
ا تخدم الصالح موعلى الرغم  ما يتمتع به المدير من صالحيات في اتخاذ القرارات التي يعتقد أنھ

ة  ا وزارة التربي ي تنتھجھ ات الت دة بالتعليم ى مقي ذه الصالحيات تبق ة، إال أن ھ ي المدرس ام ف الع
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ك والتعليم ممثلة بمديرياتھا تجاه اإلدارة المدرسية دير ال يمل ، وھذا يعد إشارة واضحة في أن الم
من الصالحيات المطلقة باتخاذ القرارات إال الشيء اليسير، وبعد الحصول على الموافقة الرسمية 
ة  من مديرية التربية والتعليم، وخاصة المتعلقة بالقرارات المھمة التي تمس صميم العملية التربوي

ا وما يرتبط بھا من معلمين وطلبة، وا روز لتي تشكل في جوھرھ ى ب ا إل ؤدي تفعلھ ات، أو ي أزم
يم في المدرسة ة والتعل ا وأظھرت . أزمات قد تھدد مسيرة التربي ائج الجدول كم ل ) ٢١(نت أن أق

ل باإلتصال بلجان اإلصالح  األساليب التي يلجأ إليھا المدير في التعامل مع األزمات كانت تتمث
ا  في المجتمع، وتعني مثل ھذه النتيجة ديرين، إال أنھ ل الم ة استخدامھا من قب الرغم من قل ه وب أن

تؤكد على أھمية اللجوء إليھا من وجھة نظر المديرين في بعض الحاالت، وخاصة في األزمات 
ة،  ا بعض الطلب ي يتعرض لھ ذات العالقة بالنزاعات العائلية، وقضايا القتل، وحوادث السير الت

ة الخدمات ا نوبالتالي يمكن القول أ رغم من قل ى ال ع، وعل لتي تقدمھا لجان اإلصالح في المجتم
ي  ة الت اللجوء إليھا من قبل مديري المدارس، إال أنھا ما تزال تعد من الوسائل الضرورية والمھم

ا ت ا في بعض الحاالت، ألنھ ا عرفيمكن اللجوء إليھ ة معترف بھ دم خدمات اجتماعي اً وتكمل ق ي
اه الدور التي تقوم به المؤسسات ال از الشرطة رسمية تج يم وجھ ة والتعل وزارة التربي ع، ك المجتم

  . وغيرھا

ل  اليب التعام ية وأس ات المدرس تھا حول األزم م عرضھا ومناقش ي ت ائج الت ع النت ومن واق
ى  ة عل درة الكافي ديھم الق يس ل دارس، ل ديري الم ام، وھي أن م معھا تتضح حقيقة جديرة باالھتم

ذا مواجھة جميع األزمات، والعمل  ى مستوى المدرسة إال في بعض الحاالت، وھ على حلھا عل
ة  يفسر الضعف الذي يعاني منه المديرين في مدارس شمال الضفة الغربية في القدرة على مواجھ
ى درجة  ا عل دل إم ذا ي تعانة بجھات رسمية أو مؤسسات أو لجان، وھ جميع األزمات دون االس

ات، أو  ا بعض األزم ة التعقيد التي وصلت إليھ ى مواجھ ديرين عل ل الم رامج تأھي الضعف في ب
ى  ات عل رق األزم كيل ف ي تش دارس ف ه الم اني من ي تع اد الت نقص الح ى ال ى إل ات، أو حت األزم

  . مستوى كل مدرسة من المدارس
  

  االستنتاجات

  ومناقشتھا يستنتج الباحث ما يليفي ضوء نتائج الدراسة 

ديري ا .١ د م طة عن ية متوس ات مدرس توى أزم ود مس فة وج مال الض ة بش دارس الثانوي لم
ى  ل إل ة كك اس أداة الدراس ى مقي تجابة عل ة لإلس بة المئوي لت النس ث وص ة، حي الغربي

)٣٣.٣ .(%  

ات  .٢ ال األزم ي مج ان ف ة ك ة الدراس راد عين د أف ية عن ات المدرس توى لألزم ى مس أن أعل
سلوكية ، وكان أقل مستوى من األزمات المدرسية في مجال األزمات ال%)٣٩.٨(النوعية 

)٢٢.٤ .(% 

د مستوى  .٣ ة إحصائية عن ع مجاالت األزمات ) ٠.٠٥=  α(توجد فروق ذات دالل ى جمي عل
ال  ذكور، ومج دارس ال الح م ة ولص وع المدرس ر ن اً لمتغي ة تبع ة الكلي ية والدرج المدرس
ن  ى م ل أعل حاب المؤھ الح أص ي والص ل العلم ر المؤھ اً لمتغي لوكية تبع ات الس األزم



 "......األزمات المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في "ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا ال بكالوريوس، ومجال  ابلس، بينم األزمات النوعية تبعاً لمتغير المديرية ولصالح مديرية ن
رة،  ر سنوات الخب اً لمتغي توجد فروق ذات داللة إحصائية على جميع مجاالت األزمات تبع
لوكية،  ات الس ال األزم دا مج ا ع ي، م ر المؤھل العلم اً لمتغي ات تبع ع مجاالت األزم وجمي

 . غير المديرية، ما عدا مجال األزمات النوعيةوجميع مجاالت األزمات تبعاً لمت

اتف "إن أعلى مستوى من األزمات المدرسية يتمثل في الفقرة التي نصھا  .٤ سوء استخدام الھ
، وكان أقل مستوى %)٦١.٢(، حيث وصلت النسبة المئوية لإلستجابة عليھا إلى "المحمول

ا في يى انتشار تدخين المرمد"من األزمات المدرسية يتمثل في الفقرتين اللتين نصھما  جوان
وب المخدرة في المدرسة"و" المدرسة راص الحب ة ألق اطي الطلب ، حيث وصلت "مدى تع

 %). ١٥(النسبة المئوية لالستجابة عليھما إلى 

ان  .٥ دير أسلوب أن أعلى أساليب التعامل مع األزمات المدرسية عند أفراد عينة الدراسة ك الم
، بينما كان أقل أسلوب للتعامل %)٧٨.٢(ة لإلستجابة إلى نفسه، حيث وصلت النسبة المئوي

ة ھو مع األزمات المدرسية  أسلوب االتصال بلجان اإلصالح، حيث وصلت النسبة المئوي
 %).٤٨.٢(لإلستجابة إلى 

  
  التوصيات

   بما يليفي ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا، يوصي الباحث 

دريبھم على األساليب الفاعلة في التصدي ضرورة عقد برامج ودورات تدريبية للمديرين لت .١
  . لألزمات المدرسية في مدارسھم

ضرورة تدريب المديرين على تشكيل فرق خاصة لمواجھة األزمات على مستوى المدارس  .٢
 . وإعدادھا بشكل جيد

ن  .٣ ف م ى التخفي اعد عل ا يس ويين بم دين الترب ديرين والمرش ين الم ا ب يق م رورة التنس ض
 . يخدم المصلحة العامة في التربية والتعليم مشكالت الطلبة، وبما

ى  .٤ ي صفوف ضرورة العمل عل ة ف ام الطلب ة ازدح دارس إضافية للتخفيف من أزم اء م بن
 . المدارس والمحافظة على نظافتھا من التلوث

ة حدوثھا،  .٥ ة األزمات في حال داً من الصالحيات في مواجھ ديرين مزي ضرورة إعطاء الم
 . بل المديريات في ھذا المجالمن ق يضفوتوعدم انتظار ال

ة من  .٦ ين والطلب ين المعلم ا ب ة م ة المتبادل اء جسور من الثق ضرورة العمل على استمرار بن
 . جھة، والمديرين والمجتمع المحلي من جھة أخرى

ة  .٧ دارس الثانوي ين الم ية ب ات المدرس توى األزم ي مس ة ف ة مقارن راء دراس ى إج ل عل العم
 . واألساسية

را .٨ ى إج ل عل ايير العم ق مع ديرين وف ويم أداء الم ا تق دف منھ ون الھ ة يك ة تقويمي ء دراس
 . واستراتيجيات معينة في التعامل مع األزمات
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  المراجع العربية واألجنبية
 د راھيم ،أحم دارس). ٢٠٠٢. (إب ي الم ة ف ات التعليمي الج: إدارة األزم باب والع دار . األس

  . مصر .القاھرة .الفكر العربي
 ر ي ،جب أمون فھم رفين "). ١٩٩٤. (م ن المش ل م ر ك ة نظ ن وجھ في م باط الص االنض

ويين وث .الترب ة الغ دارس وكال ي م املين ف ين الع دارس والمعلم ديري الم الة . "وم رس
  . فلسطين .نابلس .جامعة النجاح الوطنية .ماجستير غير منشورة

 ة األساسية والثا). "٢٠٠١. (غسان حسين ،الحلو دارس الحكومي ة تصورات معلمي الم نوي
طين مال فلس ي ش بط الصفي ف اط الض و أنم ا نح اث ". وطلبتھ اح لألبح ة النج ة جامع مجل

  .٢٧٦-٢٢٩ .)١٥( .)العلوم اإلنسانية(
 اھرة .مكتبة عين شمس. التخطيط لمواجھة األزمات). ١٩٩٥( .محمد رشاد ،الحمالوي  .الق

  . مصر
 بابھا .مفھومھا .األزمة التنظيمية). "١٩٩٧. (زكريا ،الدوري ا .أس ة ". أسلوب معالجتھ مجل

  .١٣٢-١٠٤ .)١٦(٨ .)العلوم اإلنسانية(دراسات 
 ع عان ،ربي ادي مش اجح). ٢٠٠٦. (ھ دير المدرسي الن ر . الم ي للنش ع العرب ة المجتم مكتب

  . األردن .عمان .والتوزيع
 ي ي ،الزامل ي .عل الم ،والغنبوص ليمان .س عاد ،وس ية ). "٢٠٠٧. (س ات المدرس األزم

انوأساليب التعامل م دارس سلطنة عم ا في م ة والنفسية". عھ وم التربوي ة العل  .)٣(٨ .مجل
٨٤-٦٤.  

 ريدة ل ،الش ي .وائ ار ). ٢٠٠٣( .عاصم ،واألعرج ي إط ة ف ات الوظيفي ع األزم ل م التعام
  . األردن .عمان .مكتبة الجامعة األردنية. اتخاذ القرارات في المدارس الثانوية في األردن

 مراني عيد  ،الش ي إد"). ٢٠٠٤(س الي ف يم الع ي مؤسسات التعل ا ف ات ومعوقاتھ ارة األزم
  . األردن .إربد .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير غير منشورة. "المملكة العربية السعودية

 ا من وجھة نظر ). "٢٠٠٨. (توفيق ،الطيراوي دائل المقترحة إلدارتھ واقع األزمات والب
ة في فلسطين ة والمدني ر منشورةر". قادة المؤسستين األمني تير غي الة ماجس ة  .س جامع

  . فلسطين .نابلس .النجاح الوطنية
 ة القدس ). "٢٠٠٥. (رجاء ،والعسيلي .تيسير ،عبد هللا ا جامع اني منھ قلق األزمات التي تع

دد  .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات". المفتوحة أثناء انتفاضة األقصى الع
)٩٥٤-٩١٣ .)٥.  

 ة اإلدارة". خطة قومية لمواجھة الكوارث الطارئة). "٩٩٣١. (عاطف ،عبيد  .)٤(٢٥ .مجل
٣٦-٩.  

 إدارة األزمات في الشركات االستخراجية األردنية وأثر بعض ). "٢٠٠٥( .أيمن ،القطاونة
ة تويات الجاھزي ى مس ة عل ة والديمغرافي رات التنظيمي ر . "المتغي تير غي الة ماجس رس

  . ناألرد .الكرك .جامعة مؤتة .منشورة
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 ل د ،كام اب محم د الوھ ية). ٢٠٠٣( .عب ات المدرس يكولوجية إدارة األزم ر . س دار الفك
  . األردن .عمان .للطباعة والنشر والتوزيع

 دار وائل للطباعة . أساسيات ومفاھيم حديثة .التطوير التنظيمي). ١٩٩٩. (موسى ،اللوزي
  . األردن .عمان .والنشر

 دمي د ،الھ د .ماج م ،ومحم ول ).٢٠٠٥. (جاس تراتيجية والحل ات اإلس ة  .إدارة األزم مكتب
  . األردن .عمان .الجامعة األردنية

 ة ليمان ،الھزايم في س ي "). ٢٠٠٢( .وص د ف ة إرب دارس محافظ ديري م درة م ويم ق تق
ر منشورة. "التعامل مع األزمات المدرسية ة الھاشمية .رسالة ماجستير غي ان .الجامع  .عم

  . األردن
 دي ين ،ھوي الي"). ١٩٩٣. (أم المي الح ام الع ل النظ ي ظ ة ف ات العربي ن األزم ة ". ف مجل
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