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وسـطة بمنطقـة الفروانیـة التعلیمیـة بدولـة الكویـت واقع إدارة األزمات بمدارس المرحلة المت
  من وجهة نظر المعلمین
  محمد دخیل اهللا الهاجري

   . دولة الكویتیر مدرسة مساعد، وزارة التربیة،تخصص اإلدارة التعلیمیة، مد
    faroukgafer@yahoo.com: البرید االلكتروني
  :ملخص الدراسة

ــة ال    ــع إدارة األزمــات بمــداس المرحل ــة هــدفت الدراســة للتعــرف علــى واق متوســطة بمنطق
هــة نظــر المعلمــین العــاملین بهــا مــن الجنــسین جالفروانیــة التعلیمیــة بدولــة الكویــت مــن و

ــي،  ــأداة للدراســةواســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي المــسحي التحلیل تكــون . االســتبانة ك
معلــم ومعلمــة مــن الجنــسین العــاملین بمــدارس المرحلــة  )2817(مجتمــع الدراســة مــن 

ًمعلما ) 212( نتم اختیار عینة عشوائیة تكونت م. لفروانیة التعلیمیةالمتوسطة بمنطقة ا
وجــود ضــعف فــي إدارة األزمــات : مــن أهــم النتــائج التــي توصــلت لهــا الدراســة، ومعلمــة

التـدخل  عـدم فاعلیـة فـرق  التعلیمیة بمـدارس المرحلـة المتوسـطة مـن قبـل العـاملین بهـا،
، قلة عقد الـدورات المعد داخل المدارس  بعدها أوالسریع بإدارة األزمات عند حدوث األزمة

األزمـات المدرسـیة  كیفیـة إدارة التي تهتم  ببیان أهمیة وبالمدارس وورش العمل التدریبیة
 مـرة أخـرى، ضـعف االهتمـام هاوطرق التعامل معها واالسـتفادة منهـا فـي حـال تكـرر حـدوت

أثنـاء حـدوث وة األزمـات قبـل والمسؤولیات علـى أعـضاء فریـق إدارواألدوار بتوزیع المهام 
ضرورة االهتمام بتدریب العاملین بالمدراس على كیفیـة : أهم توصیات الدراسة من. األزمة

مواجهة األزمات لمدرسیة وطرق التعامل معها إعداد فرق عمل خاص بالمدرس متخصص 
 مـن بإدارة األزمات المدرسیة وتعرف كل واحد من أعضاء الفریق  بالمهـام التـي یقـوم بهـا

المطـافئ، االسـعاف، ( خالل التـدریب وعمـل ورش العمـل بـین المـدارس ومؤسـسات الدولـة
ــدفاع المــدني ــة مــن تفعیــل إدارة األزمــات وتطبیقهــا ) الــشرطة، ال ــق االســتفادة الكامل لتحقی

ضـرورة وضـع قاعـدة بیانـات إلدارة . بالمدارس عند حدوث األزمـة داخـل المدرسـة لمختلفـة
تفادة مـن التجــارب الــسابقة لحـل األزمــات المدرســیة التـي قــد تقــع األزمـات المدرســیة لالســ

  .  ًمستقبال
منطقــة ، تـدریب العــاملین،  مــدارس المرحلـة المتوســطة،إدارة األزمـات: الكلمـات المفتاحیــة
  .الفروانیة التعلیمیة
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The reality of crisis management in middle school schools in the 
Farwaniya educational region in the State of Kuwait from the 
teachers point of view 
Muhammad Dakhil Allah Al-Hajri 
Educational Administration majored Assistant Principal - 
Ministry of Education - State of Kuwait. 
Email: faroukgafer@yahoo.com    
Study summary: 
The study aimed to get acquainted with the reality of crisis 
management in the middle school stage in Al-Farwaniyah 
Educational Zone in the State of Kuwait from the viewpoint of 
teachers working with it from both sexes. The researcher used the 
descriptive, analytical survey approach, and the questionnaire as 
a study tool. The population of the study consisted of (2817) male 
and female teachers working in middle school schools in the 
Farwaniya educational area. A random sample consisting of (212) 
male and female teachers was chosen, among the most important 
results of the study: a weakness in the educational crisis 
management in middle school schools by their employees, the 
ineffectiveness of the rapid intervention teams in crisis 
management when the crisis occurs or after it was prepared inside 
schools, Lack of holding training courses and workshops in 
schools that are interested in stating the importance and how to 
manage school crises and ways to deal with them and benefit from 
them in the event of a repeated occurrence again, weak interest in 
distributing tasks, roles and responsibilities to members of the 
crisis management team before and during the crisis. Among the 
most important recommendations of the study: The need to pay 
attention to training school personnel on how to face school crises 
and ways to deal with them. Preparing work teams for the teacher 
specialized in managing school crises. Each team member knows 
the tasks that he performs through training and conducting 
workshops between schools and state institutions (fire truck, 
Ambulance, police, civil defense). To achieve full benefit from the 
activation of crisis management and its application in schools 
when a crisis occurs within a different school. The necessity of 
setting a database for school crises management to take advantage 
of previous experiences to solve school crises that may occur in the 
future . 
Keywords: crisis management, middle school, employee 
training, Farwaniya educational area. 
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  :مقدمة
، أو اجتمــاعي، أو عقائـديتعـانى بعـض الـدول مـن أزمـات متعــددة منهـا مـا هـو 

، ممــا دفـع الــبعض إلــى البحــث عــن مــنهج تعلیمــي، أو سیاســي، أو اقتــصادي أو عـسكري
أصیل لمعالجة هذه األزمات، األمر الذي جعل من الضروري تكثیف الجهـد العلمـي العربـي 

 حیث ؛)212، 2002أبوعامود،  (في مجال دراسة األزمات وأسالیب إدارتها والتعامل معها
لفرصة لیس فقـط لالسـتعداد والتأهـب، یتطلب ذلك التخطیط المسبق المناسب الذي یعطي ا

 .ًولكــن أیــضا القــدرة علــى الــتحكم فــي تــدفق وســرعة اتجــاه ومــدة األزمــة وتوقیــت انفجارهــا
  )12، 2001، توفیق(

حین یتسارع التغییر ویتزایـد ظهـور المـشكالت الجدیـدة واألزمـات التـي تعجـز ي ف
 علیهـا، وتجـد نفـسها غیـر المنظمات اإلداریـة بفكرهـا النمطـي القـدیم عـن حلهـا أو التغلـب

قـادرة علـى مواجهتهــا بأسـالیبها التقلیدیــة، البـد مـن أســالیب وطـرق جدیــدة لمواجهـة هــذه 
األزمات وتلك المشكالت لهذا كان أسلوب إدارة األزمات أحد األسالیب واالتجاهـات اإلداریـة 

قواعـده الحدیثة التي یمكن اتباعها في هذا المجال والـذي أصـبحت لـه أصـوله المنهجیـة و
  )41، 1994حافظ،  (.ًالتي بدأت تتبلور حدیثا

 ولیـست ،ًونظرا ألن المؤسسات التعلیمیة من أهم المؤسسات التي تمتلكها الدولة
 المهمـة الموضـوعاتاألزمـات التعلیمیـة مـن إدارة  ببعیدة عـن هـذه األزمـات، فقـد أصـبحت

 العملیة التعلیمیـة، قـد تـؤثر التي تناولتها الدراسات التربویة، لما لها من أهمیة على سیر
على طبیعة المجتمع ومؤسساته التعلیمیة سواء كانت هذه األزمـات نتیجـة عوامـل طبیعیـة 

  .أو عوامل غیر طبیعیة
ـــت  ـــدارس المرحلـــة المتوســـطة بدولـــة الكوی ـــات بعـــض األوتواجـــه م طارئـــة الزم

أو قبل بدایة الیم مفاجئة أثناء سیر العمل أو عند خروج العاملین والطالب من المدرسة الو
، سواء كانت هذه اتالدراسي، مما یستدعي تدخل سریع داخل المدرسة لمواجهه هذه األزم

األزمات ناتجة عن عوامـل تتعلـق بـالمبنى الدراسـي أو العـاملین فیـه مـن إدارة أو معلـم أو 
ــر متوقــع حــدوثها أثنــاء ســیر العملیــة التعلیمیــة، ــداهللا، (طالــب، أو عوامــل طبیعیــة غی العب

األزمــات التعلیمیــة بالمــدارس ادارة لتنــاول الحالیــة  لــذا ســعت الدراســة ). 341، 2019
ــل وأثنــاء وبعــد المتوســطة ومعرفــة واقعهــا  ومعوقاتهــا ووضــع توصــیات إلدارة االزمــات قب

  . داخل المدارس من وجهة نظر المعلمینهاحدوث
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  :مشكلة الدراسة
الزمات التعلیمیـة بالكویـت إلـى أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة حول إدارة ا

وجود قصور في بعض الجوانب، وحاجة إدارة األزمات إلي المزید مـن التطـویر والتخطـیط، 
ــث  ــائج دراســة توصــلت حی ــداهللا، (نت إلــى ضــرورة تكــوین فریــق إلدارة ) 341، 2019العب

اصـة األزمة داخل كل مدرسة واالستفادة من التكنولوجیا الحدیثة في عمل قاعـدة بیانـات خ
ًبالمدرسة واالستفادة منها في إدارة األزمات المدرسیة، وأیضا االهتمام بوضع خطط علمیة 

  .لمواجهة األزمات المدرسیة المحتملة والتدریب علیها
فـروق ذات وجـود إلـى  )2014( دراسـة عبـدالوهاب والمرسـيكما توصلت نتـائج 

تعلیمیة المختلفة فیما بتعلـق داللة احصائیة بین متوسطات اجابات المدراء من المناطق ال
ممـا یؤكـد ، مـر بهـا المـدارس لـصالح منطقتـي األحمـدي وحـولي التعلیمیـةتباألزمات التـي 

وجـود فـروق ذات داللـة إلـى  اضـافه وجود بعض األزمات بهذه المنـاطق أكثـر مـن غیرهـا،
نوي احـصائیة لمعوقـات إدارة األزمـات المدرسـیة التـي یواجههـا مـدیرو مـدارس التعلـیم الثــا

ً، مما یؤكد أیضا انتشار معوقات إدارة األزمات بمدارس البنـات أكثـر لصالح مدارس البنات
 .من مدارس البنین بالكویت
إلــى وجــود نظــام إلدارة ) 15، 2011، المــذكور (نتــائج دراســةًوتوصــلت أیــضا 

ي إعادة نظر بكیفیة تنمیتـه وتطـویره فـ األزمات في المؤسسات التعلیمیة ولكنه بحاجة إلى
ضوء االتجاهات اإلداریة المعاصرة، وأوصت الدراسة بأخذ التـدابیر الوقائیـة لمنـع وقـوع أو 
تفاقم األزمات، وبالتخطیط المستقبلي إلدارة األزمـات وبإنـشاء قاعـدة للمعلومـات وتحـدیثها 
من قبل متخصصین، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجیة لالتصاالت الداخلیة والخارجیة، 

ألفراد علیها، وتواجـد القائـد ومتابعتـه لألحـداث وحـسن اسـتثماره للوقـت، وتـشكیل وتدریب ا
فرق عمل أو مراكز متخصصة بإدارة األزمات، مـع العمـل علـى تـوفیر اإلمكانـات والحـوافز 

 .المناسبة
 يهـبمـدارس الكویـت ًأن أكثر األزمـات بـروزا  )2010(دراسة الدلمانيكما أكدت 

نقالـة، أمـا أهـم المعوقـات تتـضح فـي أن العـاملین فـي المدرسـة استخدام الطلبة لألجهـزة ال
عــدم تـوافر أجهـزة األمــن وغیـر مـدربین علــى تقـدیم اإلسـعافات الطبیــة األولیـة للمـصابین، 

أكـدت الدراسـة علــى إنـشاء وحـدات إلدارة األزمــات فـي المــستویات وبـالقرب مـن المــدارس، 
 .زمات بالمدرسة ووضع خطط واضحة لمواجهة األ،التعلیمیة اإلداریة

ًوبناء على ما سبق یتضح وجود بعض المعوقات فـي إدارة االزمـات بالمؤسـسات 
بالمـدارس وخاصـة واقـع إدارة األزمـات لذا كان البد مـن  التعـرف علـى ، التعلیمیة بالكویت
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، والتعرف على معوقات ادارة االزمات مـن اجـل التوصـل لحلـول  المرحلة المتوسطةمدارس
  .ا ما تسعى الدراسة الحالیة لتحقیقهجذریة لها، وهذ

  :تساؤالت الدراسة
  : یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس اآلتي         

ـــة : س ـــة المتوســـطة بمنطقـــة الفروانی ـــة بمـــدارس المرحل ـــع إدارة األزمـــات التعلیمی مـــا واق
  التعلیمیة بدولة الكویت من وجهة نظر المعلمین ؟

  :فرعیة التالیةه األسئلة ال ویتفرع من
  ما األسس النظریة والفكریة إلدارة األزمة التعلیمیة؟ -1
  ما واقع إدارة األزمات التعلیمیة بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكویت؟ -2
   إدارة األزمات التعلیمیة بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكویت؟ما معوقات -3
مدارس المرحلة المتوسطة بلتعلیمیة  إدارة األزمات اأهم التوصیات الالزمة لتحسینما  -4

  .بدولة الكویت؟
  :أهداف الدراسة

  :   تهدف الدراسة الحالیة الى التعرف على
 .واقع إدارة األزمات التعلیمیة بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكویت -1
  إدارة األزمات التعلیمیة بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكویتمعوقات -2
مــدارس ب إدارة األزمــات التعلیمیــة صــیات الالزمــة لتحــسینوضــع مجموعــة مــن التو -3

  .المرحلة المتوسطة بدولة الكویت
  :أهمیة الدراسة

 بالمرحلة المتوسطة إدارة األزمات التربویة والتعلیمیةتفعیل  یمكن ان تساهم الدراسة في )1
واالدارات  المـدارس رفـع كفـاءة األداء التعلیمـي علـى مـستوى بالكویت مما ینعكس على

  .التعلیمیة
تحـاول الدراسـة وضــع وتحدیـد بعــض األسـس العلمیــة إلدارة األزمـات فــي التعلـیم یمكــن  )2

  للمؤسسات التعلیمیة 
لمؤسسات التعلیمیة في إدارة ما یواجهها من أزمات مختلفة، كمـا ا تهتدي بها یمكن أن )3

  .بالمرحلة المتوسطة في وضع خطط إلدارة األزمات هایمكن االستفادة من نتائج
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  :لدراسات السابقةا 
 یوجد بعض الدراسات العربیة واالجنبیة التي تناولت إدارة األزمات بالتعلیم ویمكن         

  :عرض أهمها من األقدم لألحدث كما یلي
  ) Chieh Tai, 2004(شیه تاي دراسة  )1

ض أن سبب افترهدفت إلى معرفة المصدر األول لألزمة والعوامل التي تسبب األزمة حیث 
 نتیجة قرار خاطئ قد تكونألزمة لیس فقط من مصدر طبیعي أو خطأ بشري ولكن حدوث ا

  الى الدراسةوتوصلت ،من جانب صانع القرار الذي كان یعتقد أنه على حق في ذلك الوقت
ً تنـشأ تـدریجیا بـسبب حـادث سـابق ویمكـن حلهـا ات أزمـ همـا تنقسم إلى فئتیناتأن األزم

 تاریخیة تأتي نتیجة اتخـاذ قـرار خـاطئ بـسبب اتأزم، واءبإتباع منهجیة معینة لتبادل اآلر
ًعدم إتباع المقرر المنهجیة العلمیة ممـا یـؤثر سـلبا علـى المـستقبل ویكـون لألزمـة نتـائج 

 . وأثار سلبیة مستقبلیة
  )2006(دراسة النوایسة  )2

د  هدفت إلى وضع نموذج مقترح إلدارة األزمات من خالل بناء أداة الدراسة من ثـالث أبعـا
ــة، وأنــواع األزمــات التــي  هــي مــستوى الجاهزیــة، والعوامــل المــؤثرة فــي مــستوى الجاهزی

ًقائــدا تربویــا) 252(یواجههــا النظــام التربــوي فــي األردن، وتكونــت عینــة الدراســة مــن  ً، 
وكشفت النتائج أن نظام الجاهزیة إلدارة األزمات في إدارات وزارة التربیة والتعلیم المركزیـة 

التربیة والتعلیم ال یرقى إلى المـستوى المطلـوب، وأن النظـام التربـوي یواجـه وفي مدیریات 
مجموعة من األزمات المختلفة، والتي عانت منها لعقود من الزمن، وتتمثل في التغیر فـي 
السیاسات التعلیمیة، ونقص في األبنیة، والتجهیزات، والكتب واألمن الوظیفي، إضافة إلـى 

 . لمعلمینٕالنقص في أعداد واعداد ا
  ) 2006الیحیوي، (دراسة  )3

لعملیـات إدارة األزمـات ) قائد فریـق األزمـة(هدفت إلى التعرف على مدى ممارسة المدیرات 
بالمنهجیة العلمیة حسب آراء أفراد عینة الدراسة في المدارس المتوسطة الحكومیة للبنات 

یــرین أن ) یــق األزمــاتفر( وأظهــرت الدراســة أن أفــراد عینــة الدراســة ،فــي المدینــة المنــورة
   .المدیرات یمارسن عملیات إدارة األزمات وكل عملیة من العملیات بدرجة متوسطة

 )Strouss, 2008(دراسة ستریس  )4
قام وتناولت األزمة التعلیمیة فیما یتعلق بالتحصیل الدراسي لدى الطلبة الذكور في أمریكا، 

ین مـن الـصف الرابـع وحتـى نهایـة الباحث باستخدام الوثائق المدرسـیة للطلبـة مـن الجنـس
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 سـنة مـضت، كمـا بحـث فـي اخـتالف التحـصیل بـاختالف 40المرحلة الثانویـة علـى مـدى 
 النتائج أن أزمة التحصیل الدراسي كانت ذات داللة إحصائیة بـین الـذكور تالدیانة، وكشف

عة عـشر، ًواإلناث، ولصالح اإلناث، وأنها تزداد بتقدم السن، وأكثر انتشارا عنـد سـن الـساب
  .ٕوانها تختلف باختالف الدیانة

  )Gainey, 2009(دراسة جیني  )5
 ، هــدفت إلــى التعــرف علــى واقــع إدارة األزمــات فــي عینــة مختــارة مــن المــدارس األمریكیــة

تعرض هذه المدارس ألزمـات عـدة طبیعیـة وأخـرى اقتـصادیة، واتـضح على وأكدت الدراسة 
زمات التي تتعرض لها المؤسسات التعلیمیة، من خالل نتائج الدراسة أنه ال یوجد حدود لأل

  . لذا أوصت الدراسة بضرورة تعزیز حالة االستعداد إلدارة األزمات في المؤسسات التعلیمیة
 )2010(دراسة الدلماني  )6

ً إلــى الكــشف عــن األزمــات المدرســیة األكثـر بــروزا فــي مــدارس التعلــیم العــام بدولــة هـدفت
 األزمات، وتقدیم بعض المقترحـات إلدارة األزمـات، وقـد الكویت والتعرف على معوقات إدارة

) 552 (وتطبیقها على عـین مـناستخدم في الدراسة المنهج الوصفي، وتم إعداد استبانة 
ًمدیرا ومدیرة، وأشارت نتائج الدراسة أن أكثـر األزمـات بـروزا هـو اسـتخدام الطلبـة لألجهـزة  ً

ین فـي المدرسـة غیـر مـدربین علـى تقـدیم النقالة، أما أهم المعوقـات تتـضح فـي أن العـامل
عدم توافر أجهزة األمـن بـالقرب مـن المـدارس، ولقـد واإلسعافات الطبیة األولیة للمصابین، 

 ووضـع ،أكدت الدراسة على إنشاء وحدات إلدارة األزمات في المستویات التعلیمیة اإلداریة
 خطط واضحة لمواجهة األزمات بالمدرسة

 )2011(دراسة المذكور  )7
دفت إلــى الكـشف عــن واقـع إدارة األزمــات، فـي المؤســسات التعلیمیـة بدولــة الكویـت فــي هـ

ضوء االتجاهات اإلداریة المعاصرة حـسب اسـتطالع آلراء عینـة مـن طلبـة، وأولیـاء أمـور، 
وهیئة تدریسیة، وموظفین، في مدارس التعلـیم العـام والخـاص وفـي الهیئـة العامـة للتعلـیم 

 ،ًمبحوثــا) 597(امعــة الكویــت، وتكونــت عینــة الدراســة مــن التطبیقــي والتــدریب وفــي ج
ــراد العینــة حــول مــدى تــوافر متطلبــات إدارة  وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن تقــدیرات أف

: القیادة وفرق العمل، وضـعیفة فـي ثـالث مجـاالت هـي: األزمات متوسطة في مجالین هما
دل علـى وجـود نظـام إلدارة األزمـات ًاالتصال، والمعلومات، وأخیرا التخطیط، وهذه النتائج ت

إعـادة نظـر بكیفیـة تنمیتـه وتطـویره فـي ضـوء  في المؤسسات التعلیمیة ولكنـه بحاجـة إلـى
  .االتجاهات اإلداریة المعاصرة
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 )2014( دراسة عبد الوهاب والمرسي )8
سالیب التعامل معها كما یدركها مـدیري المـدارس أ هدفت للتعرف على األزمات المدرسیة و

 70، یمثلـون ً فـردا85 ویة بدولة الكویت، طبقت الدراسة على عینة عشوائیة قوامها الثان
تلف المناطق التعلیمیة الست بدولة الكویت، وتوصـلت خ من مجتمع العینة الكلي من م%

فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات اجابات المـدراء مـن المنـاطق وجود الدراسة إلى 
مر بها المـدارس لـصالح منطقتـي األحمـدي تتعلق باألزمات التي التعلیمیة المختلفة فیما ب

وحولي التعلیمیة اضافه لوجود فروق ذات داللة احصائیة لمعوقات إدارة األزمات المدرسیة 
  .التي یواجهها مدیرو مدارس التعلیم الثانوي لصالح مدارس البنات

 )Alawawdeh ،2016(دراسة العواودة  )9
 على أثر إدارة اإلبداع في مكافحة األزمة التعلیمیة في المدارس هدفت الدراسة إلى التعرف

 الباحـث المـنهج التحلیلـي واسـتخدمالثانویة في فلسطین من وجهة نظر مـدیري المـدارس، 
تــم ًالوصــفي، وطــور اســتبیانا شــمل عــدة فقــرات حــول األزمــة المدرســیة واإلبــداع اإلداري، 

تــائج إلــى وجــود العدیــد مــن األزمــات فــي أشــارت النًفــردا، و 100 تطبیقــه علــى عینــة مــن
ًالمـدارس الثانویـة، وأخیــرا أشـارت النتـائج إلــى وجـود عالقـة بــین اإلدارة اإلبداعیـة وأزمــات 

  . في المدارس الثانویة في فلسطینالعنف
  :التعقیب على الدراسات السابقة

  :تتشابه الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في
 رة االزمات والتعرف على االسس النظریة الدارة األزماتٕتناول مفهوم األزمة وادا  
 استخدام المنهج الوصفي ألنه یناسب معظم الدراسات في مجال االدارة التربویة  
  استخدام االستبانة كأداه للتعرف على الواقع والمعوقات  

  :تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة فیما یلي
 لمتوســطة ألنهـا تعــد مـن أهــم المراحـل التــي یمـر بهــا التركیـز علـى مــدارس المرحلـة ا

التلمیذ ویتمیز فیها بخـصائص اجتماعیـة وانفعالیـة مختلفـة تحتـاج للفهـم والدقـة فـي 
  التعامل لتالفي حدوث األزمات ومواجهة المشكالت قبل بدایتها

 التطبیق على المعلمین ألنهم أكثر درایة بتلك الواقع والمعوقات. 
 لفروانیة ألنها منطقة ذات طبیعة مختلفة ولم یتم دراستها بقدر كاف االهتمام بمنطقة ا

  .على حد علم الباحث
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  :منهجیة الدراسة
تستخدم الدراسة المنهج الوصفي في جانبه المسحي التحلیلـي لمالءمتـه لطبیعـة 
الدراسة وهو منهج قائم على الدراسة المسحیة التي یتم فیها جمع أوصاف دقیقـة مفـصلة 

ات الموجودة بقصد استخدام البیانات لوضع خطط أكثر ذكاء لتحسین األوضـاع عن الظاهر
  .والعملیات االجتماعیة والتربویـة

  :العینة واألدوات
للتعرف على واقع ومعوقات إدارة األزمات مـن وجهـة تم تصمیم استبانة وتقنینها 

، وتـم التطبیـق  بدولـة الكویـتالمتوسـطة بمنطقـة الفروانیـة التعلیمیـة المرحلـة نظر معلمي
ــة المتوســطة بمنطقــة الفروانیــة التعلیمیــةالمرحلــة معلمــي  عینــة عــشوائیة مــن علــى  بدول

 بمنطقة الفروانیة التعلیمیةًفردا ) 212( بلغ عددها الكویت

  األسس النظریة والفكریة إلدارة األزمة التعلیمیة: المحور األول
  Crisis مفهوم األزمة – 1

لسنة أزما أى اشتد ، ویقال أزمة اضیق، والشدة، والقحطال: األزمة فى اللغة تعنى  
ســیة، وأزمــة ، ویقــال أزمــة سیاالــضیق والــشدة: ابه أزمــة، واألزمــةأى أصــ: قحطهــا، وتــأزم

  ).15، 1999مجمع اللغة العربیة، (.الخ.. .، وأزمة تعلیمیةمالیة وأزمة اقتصادیة
ًذي یــؤثر تــأثیرا بأنهــا نـوع مــن الـضغط الــشدید الـ)  2008 ،أبــو ناصـر (عرفهـاو

  .ًسلبیا على قدرة الفرد على التفكیر، والتخطیط والتعامل بفاعلیة مع هذه المواقف
نقطة تحـول أساسـیة فـى  ":بأنها) 346 -302، 2002أبو مایلة، ( عرفها كما  

ًأحداث متتابعة ومتصارعة تسبب صدمة وتوترا وضـغطا، ممـا یـضعف مـن إمكانیـة الفـصل  ً
، خاصة فى حالة عدم وجود اسـتعداد أو قود إلى نتائج غیر مرغوبة، وقد تالسریع والمؤثر

  ."قدرة على مواجهتها
ًخطر یحدث خلال جوهریـا فـى نظـام بأكملـه"بأنها ) 48، 2002كاظم،  (وعرفها ً، 

، ومحاولــة بمجهـود كبیــر للتعـرف علــى متغیراتـه، وتفــسیر ظـواهرهممـا یتطلــب معـه القیــام 
  ."ره  وتجنب مخاط،السیطرة على أحداثه

هي موقف صعب یؤثر في المجتمع مع وجود نقص فى اإلمكانات ًإجرائیا فاألزمة   
ــل للمــوارد  ــستدعي مــضاعفة الجهــد واالســتخدام األمث ــا ی والمتطلبــات المتاحــة لألزمــة، مم

  .المتاحة والبحث عن أفضل بدائل للمواجهة للتغلب على صعوبة هذا الموقف الصعب
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  :خصائص األزمة
ــ(ن الخــصائص والــسمات یلخــصها لألزمــة مجموعــة مــ ــى  )249، 1997ج،رف   ف

  :يأربعة عوامل ه
  .مما تجعل األزمة لها وقع الصدمة:   المفاجأة-1
ًأى أنها تمثل تهدیدا مباشرا للقیم واألهداف:   التهدید-2 ً.  
  . إذ تتولد عن األزمة سلسلة من المواقف المتجددة الحادة:  السرعة-3
ــإدراك جمیــع إذ أن عوامــل ال: غمــوض  ال-4 ــا ب ــسمح غالب ــسرعة ال ت ــد وال ًمفاجــأة والتهدی

  .العوامل المتشابكة فى المواقف المتالحقة
ً ومن الصعب اعتبـار المفاجـأة شـرطا أساسـیا العتبـار الحالـة أو الموقـف أزمـة،  ً
فمعظم األزمات یمكن التنبؤ بها والتقاط إشارات اإلنذار التى ترسلها، ومن الممكن اعتبـار 

ًمعیــارا أساســیا، فقــد ال تتــوافر المفاجــأة المفاجــأة   توقیــت فــيٕ الحــدوث وانمــا تكــون فــيً
  )51، 1998شریف، (.الحدوث

ً األزمة أیضا وجود مجموعة مـن الـضغوط النفـسیة أو المادیـة أو خصائصومن 
 یشعر معهـا متخـذ القـرار بـالخوف والقلـق والحیـرة البالغـة ،اإلدارياالجتماعیة على الكیان 

ً ویـشكل هـذا الـضغط تهدیـدا فعلیـا لمـصالح الكیـان ،على التعامل معهاوعدم القدرة   اإلداريً
   )27، 1999محمد،  (.الوظیفي أدائه فيوأهدافه استمراره 

 ظـل نقـص المعلومـات فـي األحـداث وتعقـدها وتـداخلها بتـداعي كما تتسم األزمة 
ــارات المطروحــة، إلــى جانــب فــي ودرجــة عالیــة مــن الــشك الوضــوحوعــدم  أن األزمــة  الخی

  )15، 1993هویدي،  (.تتطلب اتخاذ قرارات مصیریة لمواجهة أحداثها
  :أنواع األزمات وتصنیفها

 مـــــا ذكـــــره ًتتعـــــدد تـــــصنیفات األزمـــــات وفقـــــا لمجموعـــــة مـــــن األســـــس منهـــــا
طبیعة التهدیدات التي تخلق ، مضمون األزمة، حجم األزمة(مثل ) 2007،العجمي،حسان(

وأشــهر ، )نطاقهــا الجغرافــي/(بیئــة األزمــة ، وتــأثیر األزمــةالمــدى الزمنــي لظهــور ، األزمــة
  : ما یلي األزماتتصنیفات

  :ً تقسیم األزمات تبعا لألحداث المسببة لها-1
  أزمات تظهر نتیجة تصرف أو عدم تصرف المنظمة وتتضمن األخطاء اإلداریة والفنیة -أ

  .أو القصور فى النظم والعملیات والقرارات غیر السلیمة
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 ویتطلــب هــذا النــوع مــن ،مــات ناتجــة عــن االتجاهــات العامــة فــى البیئــة الخارجیــة أز-ب
األزمات  االهتمام بالدراسة المستمرة للبیئة الكتشاف مواطن الضعف التى یمكن أن تسبب 

  .أزمات
 أزمات ناتجة من خارج المؤسسة ولیس للمؤسسة أى سبب فى حدوثها مثـل القـصور -ج

  .مات وینتج عنها حوادث مثل أعمال التخریب واإلرهابفى البیئة االجتماعیة للمنظ
  . أزمات ناتجة عن الكوارث الطبیعیة كالزالزل والفیضانات والسیول-د
  )65-64، 1998شریف، (
  :)نطاق األزمة ( ً تقسیم األزمات تبعا للكیان المتضرر منها -2
  .بیئة تلك التى تؤثر على البیئة مثل الحروب وتلوث ال:   أزمات عالمیة-أ

تلــك التــى تـصیب منطقــة معینــة یجمعهــا أبعـاد مــشتركة مثــل المنطقــة :  أزمـات قومیــة-ب
  .العربیة

  تلـــك التـــى تـــصیب مجتمـــع معـــین فـــى أحـــد جوانبـــه ونظمـــه مثـــل :  أزمـــات محلیـــة-ج
  .األزمات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة أو بسبب كارثة طبیعیة مثل الزالزل

تلك التى تختص بها منظمات األعمال بسبب التعرض لمواقف : ٕ أزمات تنظیمیة واداریة-د
عدة ولم یتخذ أى  أو بسبب مشكالت تراكمت على مدار فترات زمنیة متبا–وأحداث مفاجئة 

  .إجراء بصدد حلها
 العائـل تلك التى تقع على نطاق أسرة ما أو جماعة معینـة بـسبب وفـاة:  أزمات أسریه-هـ

  .أو تهدم مسكن
ً تلك التى تصیب فـردا مـا إمـا بـصورة مادیـة أو معنویـة مثـل المـرض أو : أزمات فردیة-و

  )261-260، 1999عامر وعبدالوهاب،  (.ترك العمل ألسباب تعسفیة أو الطالق
  : ً تقسیم األزمات تبعا للبعد الزمنى لحدوثها-4
 تلك التى تقع بصورة مفاجئة وغیر متوقعة نتیجة: reactive crisis األزمات الطارئة -أ

 وتمثـل خطـورة ،أسباب وعوامل تقع خـارج نطـاق الـسیطرة المؤسـساتیة فـى معظـم األحیـان
ً وتـستدعى رد فعـل فـورى وتـصرفا ،على المصالح القومیة باعتبارها أزمات نشطة  ومقلقلة

 ویتحتم على صانع القـرار اتخـاذ كافـة اإلجـراءات المناسـبة لمواجهتهـا هـذه األزمـة ،ًسریعا
  .لومات المتوفرة حولهامهما كانت ضآلة المع
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 وتحدث بصورة تدریجیة تراكمیة نتیجة أسباب :proactive crisis األزمات المزمنة -ب
و ًوعوامل تنبع من داخل المؤسسات على مـدى زمنـى طویـل نـسبیا لتـصبح أزمـات راهنـة أ

 مـن األزمـات ال تمثـل خطـورة علـى صـانعى فوهـذا النوعـ. قائمة، لها جـذورها وتـداعیاتها
، ویجبر صانعو القرار على اتخاذ اإلجراءات الكفیلة ر، وال یكون تهدیدها بشكل مباشرالقرا

 وهـذا اإلجبـار ال یتـأتى مـن فـراغ ولكنـه ،بحلهـا بـرغم ضـآلة المعلومـات وضـعف اإلمكانـات
 ,Flynn (.یكون نتیجة ضغوط شعبیة ومؤسساتیة تحرك األزمة وتضعها فى دائرة الضوء

1991, 2086(  
   :ًزمات تبعا لتأثیر األزمة تقسیم األ-6
ً بمعنـى أن الـضرر النـاجم عـن األزمـة یكـون معنویـا یـصیب : أزمات ذات تأثیر معنوى-أ 

  المـــــــــــشاعر واألحاســــــــــــیس القـــــــــــیم واألعــــــــــــراف أو یـــــــــــصیب ســــــــــــمعة الكیــــــــــــان 
  .المتضرر منها

 ویتمثل فى الخسائر المادیة التى تعود على المتضرر باألزمة : أزمات ذات تأثیر مادى-ب
  .ء فى الموجودات واألموال أو فى البشر كأفرادسوا
 بمعنى أن الخـسائر الناتجـة عـن األزمـة تحمـل فـى : معنوى– أزمات ذات تأثیر مادى -ج

  )369، 1999عامر وعبدالوهاب،  (.طیاتها خسائر مادیة ومعنویة للكیان المتأثر بها
  :أسباب حدوث األزمات

مجموعـة مـن األسـباب والعوامـل التـى لیست األزمات ولیـدة ذاتهـا، ولكنهـا ولیـدة   
ً ومن هنا فإن معالجـة األزمـات أیـا كانـت دون معرفـة متعمقـة ،تؤدى إلى نشوئها وتفاقمها ّ

ً فـضال عمـا قـد تـسببه ،ألسبابها تصبح معالجة غیر علمیة وغیر فعالة ال یمكنها أن تثمر
  .من إهدار للوقت والجهد وربما یؤدى ذلك إلى نشوء أزمات جدیدة

ــى )Mitroff(وأخــرون یــشیر متــروف و             إلــى خمــسة أســباب أساســیة تــشترك ف
  :حدوث األزمات وهى

   Technologyالتكنولوجیا   - أ
 Human Factorsالعوامل اإلنسانیة واألخطاء البشریة  -  ب
 مثل انغـالق قنـوات االتـصال بـین Organizational Structureالهیكل التنظیمى  -جـ

 .تلفةالمستویات التنظیمیة المخ
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 مثل االعتقـادات Organizational Cultureأسباب تتعلق بالثقافة التنظیمیة   - د
 .الخاطئة بأنه الیمكن حدوث أزمات

 وقدرتها على اتخاذ Top Managementأسباب تتعلق بقیم واتجاهات اإلدارة العلیا  -هـ
  .القرارات السلیمة فى الوقت المناسب

ا طبیعتها الخاصة، حیث تتسم هذه المرحلة العمریة  أن المدرسة الثانویة لهكما          
للطـالب بالــضغوط النفــسیة التـى یواجهونهــا، ومــیلهم إلــى تحـدى الــسلطة، وتــأثیر جماعــة 

 ومن الضروري أخذ كل ذلك في الحسبان عند تحلیل أسـباب ،األقران أثناء مرحلة المراهقة
  ). Reid, 1999, 28(األزمات

 إلى أربعة أسباب )Mitroff, etal. 1996, p59(فى هذا الصدد تشیر دراسة   
  :أساسیة تؤدى إلى حدوث األزمات حیث تشمل

  . أسباب ال دخل لإلنسان بها مثل الكوارث الطبیعیة وما تؤدى إلیه من أزمات-أ
 . مشكالت میكانیكیة وتشمل األعطال الفنیة وتلف األجهزة-ب
 . األخطاء البشریة مثل سوء تقدیر الموقف-جـ
  .دارة وقدرتها على اتخاذ القرارات السلیمة أو عدم اتخاذها اإل-د

  Crisis Management Phases :مراحل إدارة األزمات
)  & 133Lichtenstein, etal. 2020-130، 1999، محمـد(مثل  نظر وجهةهناك 

   :هيتناولت  ثالث مراحل أساسیة إلدارة األزمات 
  Before The crisis مرحلة ما قبل األزمة -أ

وتشمل هذه المرحلة وضع نظم لإلنذار المبكـر ترصـد وتحلـل البیانـات واإلشـارات 
 وتتضمن أیضا هـذه المرحلـة تحدیـد المخـاطر . تسبق األزمات، وتطویر خطة الطوارئالتي

 هـذه المرحلـة محاولـة فـيً أیـضا الـضروري ومـن ،والفرص والتفكیر فیمـا هـو غیـر مـألوف
ٕ واذا كان مـن ،ها تكلفة لمنع وقوع األزمات المحتملةتجنب األزمات وهى أبسط الطرق وأقل

ًغیر الممكن تجنب األزمة، فالبد من اإلعداد إلدارتها جیدا من خالل وضع خطط الطـوارئ، 
 مـن .واختیار أعضاء فریق األزمات، وتوفیر اتصاالت مناسبة، والتدریب على هذه الخطـط

مخاطر المحتملة، وتقدیر اإلمكانـات  على تحلیل التنطويهنا یمكن القول أن هذه المرحلة 
  .المتاحة وتحدید اإلجراءات المناسبة، وتدریب األفراد على القیام بأدوارهم
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  During the Crisis مرحلة أثناء األزمة -ب 
وتشمل هذه المرحلة تعبئة الجهود، وتنفیذ الخطة، والتنسیق مع األطراف األخرى 

 یمكنهــا المــساعدة لحمایــة الطــالب وهیئــة لتــيا المجتمــع المحلــى فــيوالهیئــات الموجــودة 
العاملین، وفى هذه المرحلة البد من استیعاب الموقف وفهم مالبـساته إلدراك أبعـاد األزمـة 
ثم احتوائها من خالل اتخاذ القرارات المناسبة والسریعة لتقلیل الخسائر، وتهـدف إجـراءات 

ــه هیئــة العــاملین بالمدرســة عنــد وقــوع  مواقــف األزمــات مثــل المــوت المواجهــة إلــى توجی
المفاجئ ألحـــد الطالب أو عضو من هیئـة العـاملین بالمدرسـة حیـث یكـون مـن الـضرورى 
االستجابة الفوریة والمواجهة الـسریعة عنـد حـدوث األزمـة، ولكـن علـى المـدیر أن یتحقـق 

  . عن األزمة داخل المدرسة وخارجهامن المعلومات الصحیحة مع تجنب انتشـار اإلشاعات
  After the Crisis مرحلة ما بعد األزمة -ج

وتشمل هذه المرحلة مساعدة الضحایا، والعودة إلى األوضاع الطبیعیة، باإلضافة 
إلى تقییم عملیة المواجهة ومراجعة خطة الطوارئ ثم االستفادة من خالل الخبرة المكتسبة، 

ــتعلم ــدروس المــستفادة مــن أجــل ال ــى هــ.واســتخالص ال ــوم المــدیر ف ــد  ویق ــة بعق ذه المرحل
ــام  ًاجتمــاع مــع فریــق األزمــات متــضمنا األخــصائي االجتمــاعي واألخــصائي النفــسي، والقی

و تحدیـد الطـالب واآلبـاء والعـاملین المتـأثرین ،بإعداد بیان رسـمى للـرد علـى االستفـسارات
باألزمة وعالقاتهم بالمصابین أو المفقودین، واالستعانة بمؤسـسات المجتمـع المحلـى عنـد 

  .رورةالض
ویمكن القول أنه لمواجهة المخاطر، یحتاج المدیرون ألسالیب متطورة ومناسـبة 
تــساعد علــى التقیــیم وصــنع القــرارات المناســبة وتنفیــذها مــع تجنــب آثارهــا الــسلبیة تحــت 

 ,Virginia Department of Education .ظـروف عـدم التأكـد الـذى تمثلـه المخـاطر
2002, 19-20)(  

ــى أن  ) Caponigroكــابونیجرو ( ارة األزمــات، یــشیر وفــى ســیاق مراحــل إد   إل
 تهــدف إلــى العمــل علــى تقلیـــل التــي سلــسلة مــن األنــشطة المحـــددة هــيإدارة األزمــات 

    : السیطرة على الموقف، وتشمل إدارة األزمات المراحل التالیةفيالخسائر، والمساعدة 
ــ.  لألزمــاتVulnerabilitiesتحدیــد وتقیــیم جوانــب التعــرض  )1 رصــد ك مــن خــالل وذل

 وهـذا یتطلـب ،ً ترسـلها األزمـات، وعمـل التعـدیالت الالزمـة مبكـراالتـيإشارات التحذیر 
 .تحدید نقاط الضعف وعالجها

 منع جوانب التعـرض لألزمـات أو نقـاط الـضعف مـن االنفجـار والتحـول إلـى األزمـات، )2
 .وذلك من خالل اتخاذ القرارات الجریئة لمنع التأثیرات السلبیة
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 فذلك یساعد على الوقایة مـن اآلثـار الـسلبیة، والمنظمـة ،ط لألزمات المحتملةالتخطی )3
 Worst-Caseالناجحــــة هــــى التــــى تفكــــر فــــى ســــیناریوهات الوضــــع األســــوأ 

Scenariosوالتدریب على هذه السیناریوهات .  
 .تحدید األزمة عندما تحدث واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشكل سریع )4
فمـن الـضرورى تحدیـد مـستویات االتـصال وقنواتـه :ألزمـةاالتصال بشكل فعـال أثنـاء ا )5

 ویجب أن یكون االتصال مفتوحا، والفشل فى ذلك له تأثیرات سلبیة طویلـة ،المناسبة
 .المدى

حتـى مراجعة وتقییم عملیة مواجهـة األزمـة وعمـل التعـدیالت الـضروریة بـشكل مـستمر  )6
 .یتم اتخاذ أفضل القرارات

ًعزل المنظمة بعیدا عن مجرى األزمة وذلـك مـن خـالل األنـشطة التـى تهـدف إلـى دعـم  )7
  .سمعة ومصداقیة المنظمة، وهى من أهم العناصر التى تؤثر على أى منظمة

ومما سبق یتضح أن ادارة االزمات ال تقتـصر فقـط علـى مـا تتخـذه المدرسـة مـن اجـراءات 
دوث األزمة من حیث االستعداد لهـا وتالفـي اثناء االزمة، بل ان ذلك یسبقه خطوات قبل ح

ًحدوثها، كما یتبع ذلك أیضا مرحلة هامة وهي ما بعد االزمة من أجل تدارك األخطاء التي 
  .وقعت بها المدرسة وعدم تكرارها وهو ما یعرف بمرحلة التعلم من األزمات

  :الدراسة المیدانیة: المحور الثاني
واقع ومعوقات إدارة األزمات مـن وجهـة والتعرف على   عن التساؤل الثالث للدراسةلإلجابة

تــم تــصمیم  ،  بدولــة الكویــتالمتوســطة بمنطقــة الفروانیــة التعلیمیــة المرحلــة نظــر معلمــي
المتوسـطة بمنطقــة  المرحلـة معلمـياسـتبانة وتقنینهـا وتطبیقهـا علـى عینـة عــشوائیة مـن 

، إحــصائیا تــم تفــسیرها وتحلیلــهوبعــد معالجــة النتــائج ،  بدولــة الكویــتالفروانیــة التعلیمیــة
  :ویمكن توضیح ذلك كما یلي

  : كما یليوالثبات الصدق تم حساب األداةلتقنین  -:األداةتقنین    )أ  
  :األداةصدق  )1

یقصد بصدق االستبانة مقدرتها على قیـاس مـا وضـعت مـن أجلـه، وقـد تـم التأكـد مـن     
وي ة صدق   الباحث طريق استخدم حیث صدق المحتوي عن طریق االستبانةصدق  ، المحت
ة م في صورته  االستبانةتم إعداد   حيث   ين    م وعرضه ،ا األولي ى مجموعة من المحكم  ا عل

سعودية       ك سعود بال ، بكليات التربية بجامعتي عين شمس وحلوان والمنوفية بمصر والمل
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 مــن حیــث المحتــوى، ومـــدى ســالمة صــیاغة العبــارات ومالئمتهــا المعرفــة مــدى صــدقه
ــد ــضا للتأك ــارات شــاملة ال مــن أن للموضــوع، وأی ــرة عــن المجــاالت التــي وعب واضــحة ومعب

ٕوبعد االسترشاد بآراء هؤالء المحكمین واجراء أهم التعدیالت التي اتفقوا ، وضعت من أجلها
  .في صورتها النهائیة جاهزة للتطبیق االستبانةعلیها أصبحت 

  :األدواتثبات  )2
ًقریبـا منهـا، إذا مـا أعیـد اسـتخدامها النتـائج أو نفـس أن تعطي األداة : ویقصد بالثبات   

معامل ألفـا ( بطریقة لالستبانةمرة أخرى في ظروف مشابهة، وقد تم حساب معامل الثبات 
  :ومحاورها كما في الجدول التالي ،ستبانةالوجاءت قیمة معامل الثبات ل) كرونباخ

  .معامل ثبات كل محور من محاور االستبانة والقیم الكلیةنتائج ) 1(جدول 

 معامل الثبات المحور

 68. واقع ادارة االزمات قبل األزمة: أوال

 81.  واقع ادارة االزمات أثناء األزمة: ًثانیا

 87.  واقع ادارة االزمات بعد األزمة: ًثالثا

 83. معوقات ادارة االزمات : ًرابعا

 79.  االستبانة ككل

، ًت للمحاور مقبولـة إحـصائیا   حیث یتضح من الجدول السابق، أن جمیع معامالت الثبا
بینمــا كــان اقــل قیمــة ، وكــان أعلــى قیمــة فــي المحــور الثــاني الخــاص بالثقافــة التنظیمیــة

أما بالنسبة لمعامل ، لمعامل ألفا كرونباخ في المحور الرابع الخاص بتكنولوجیا المعلومات
  .ًوهي قیمة مقبولة إحصائیا) .88(ثبات االستبانة ككل فهو یساوي 

  دراسةعینة ال   )ب  
المتوســطة بمنطقــة الفروانیــة المرحلــة معلمــي  عینــة عــشوائیة مــن   تــم التطبیــق علــى

ــة الكویــتالتعلیمیــة توزیعهــا ، بمنطقــة الفروانیــة التعلیمیــةًفــردا ) 212( بلــغ عــددها  بدول
  :كالتالي
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  توزیع عینة معلمي المرحلة المتوسطة والمجتمع األصل) 2(جدول
نسبة المئویة ال  المجتمع االصل  العدد  النوع

  للمجتمع األصل
  %7.6  1457  112  ذكور
  %7.3  1360  100  اناث

  %7.5  2817  212  االجمالي
، إلجمـالي الــذكور % 7.6 معلمـا بنــسبة 112        حیـث بلـغ عــدد الـذكور فــي العینـة 

ــا بلــغ عــدد العینــة ككــل ،  %7.3 مفــردة بنــسبة 100وبلــغ عــدد االنــاث  ــردا 212بینم ً ف
  .لمجتمع االصلمن ا% 7.5بنسبة 

  أهم النتائج وتحلیلها وتفسیرها   )ج  
)  بعـد-اثنـاء-قبـل( حـول واقـع ادارة األزمـةحساب تكـرارات اسـتجابات أفـراد العینـةحیث تم 

وحــساب الـوزن النـسبي لكـل عبــارة وترتیـب العبـارات طبقـا للــوزن ، حـدوثها ومعوقـات ذلـك
  :النسبي في كل محور وتفسیر ذلك كما یلي

  األزمات قبل حدوث األزمة واقع إدارة : ًأوال
،  محور إدارة االزمات قبل حدوث األزمـةبعد حساب تكرارات استجابات أفراد العینة حول   

ًالوزن النسبي وترتیب العبـارات تنازلیـا طبقـا للـوزن النـسبي وحساب ،  لهاوالنسب المئویة ً
  :كانت النتائج كما في الجدول التالي
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  قبل حدوث األزمة : االزمات واقع إدارة العینة حول محوراستجابات أفراد ) 3(جدول 
  العبارة  م ًنادرا ًاحیانا ًدائما

 % ك % ك  % ك

  الوزن
 النسبي

  درجة
 الترتیب  الممارسة

1 
ـــشاف  هنـــاك اهتمـــام فـــى المدرســـة باكت
ًمظـــاهر الخلـــل التـــى قـــد تكـــون مؤشـــرا 

  .لوقوع األزمات
 11متوسطة 1.73 56.1 119 14.2 29.730 63

یتم مسح بیئـة العمـل بالمدرسـة للتعـرف  2
 7متوسطة 2.17 4.2 9 74.1 21.7157 46  .على مؤشرات حدوث األزمات بها

یوجد بالمدرسة  توقعـات مـستقبلیة عـن  3
 8متوسطة 2.13 8.0 17 70.8 21.2150 45  .األزمات المدرسیة المحتمل وقوعها

تتخــذ المدرســة أســالیب ووســائل وقائیــة  4
 1 كبيرة 2.89 1.4 3 7.5 19391.016  . األزمات بهالمنع

5 
ــــــة  ــــــدى إدارة المدرســــــة قائم ــــــوافر ل تت
باألزمــــات وتــــصورات بالمخــــاطر التــــى 

  .یمكن أن تحدث
 10متوسطة 1.83 54.2 115 8.0 37.717 80

6 
تهتم إدارة المدرسـة بعقـد دورات تدریبیـة 
ـــد  ـــف مـــع األزمـــات عن ـــى مجـــال التكی ف

  .حدوثها
 4 كبيرة 2.42 9. 2 54.7 43.4116 92

7 
تقوم إدارة المدرسة بعقـد بـرامج للتـدریب 
على كیفیة االتصال بالجهـات المختـصة 

....) - المطــافئ- اإلســعاف-الــشرطة(
  .فى أثناء األزمات أو الكوارث

 9متوسطة 1.99 10.4 22 80.2 170 9.4 20

8 
یوجـــــد بالمدرســــــة  لوحــــــات إرشــــــادیة 

باعهـــا فـــى بتعلیمـــات األمـــان الواجـــب ات
  .أثناء حدوث  األزمة

 2 كبيرة 2.80 2.4 5 14.6 17683.031

یوجــــــد فریــــــق عمــــــل إلدارة األزمــــــات  9
 5متوسطة 2.23 4.2 9 67.9 27.8144 59  .كأسلوب حدیث  في مواجهة األزمات

10  
یتم صیانة محتویـات المدرسـة كـاألجهزة 

 3 كبيرة 2.59 8.5 18 23.6 14467.950  .والمرافق الخدمیة بشكل دوري

11  
یوجد بالمدرسة مقومات األمن والسالمة 
األخطـــار كطفایــــات الحریــــق، ومخــــارج 

  . طوارئ
 6متوسطة 2.19 35.4 75 9.4 11755.220

ـــور كـــلـــه ــ ــ ــمـــــحـ   ــــــمتوسطة  2.27  اـل
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  :یلي یتضح من الجدول السابق ما
 األول والثاني والثالث والرابع على الترتیـب في الترتیب) 6، 10، 8، 4(   جاءت العبارات

 المدرسة وهي عبارات خاصة باستخدام، )2.42 ،2.89(بأوزان نسبیة كبیرة تراوحت بین 
 لوحات إرشادیة بتعلیمات األمان الواجب ووجود، أسالیب ووسائل وقائیة لمنع األزمات بها

مدرســة كــاألجهزة والمرافــق صــیانة محتویــات الًوأیــضا ، اتباعهــا فــى أثنــاء حــدوث  األزمــة
 إدارة المدرســة بعقــد دورات تدریبیـة فــى مجـال التكیــف مــع ، واهتمـامالخدمیـة بــشكل دوري
مما یؤكد وجود المصادر المادیة الالزمة لمواجهة االزمات واستعداد ، األزمات عند حدوثها

ي تحـدث فـي وهذا یشیر إلى أن المـشكالت التـ، المدارس بكافة التجهیزات الوقائیة الالزمة
  .عملیات ادارة األزمة قبل حدوثها لیست مادیة إلى حد كبیر

وكانت أقل هذه العبارات تلك ،    بینما جاءت باقي العبارات في ترتیب متوسط من حیث الوزن النسبي
هتمـام المدرسـة باكتـشاف التي تشیر إلى وجود مشكالت في إدارة االزمة قبل حـدوثها مـا یتعلـق بـا

ــل ال تــوافر قائمــة باألزمــات وتــصورات و، ًتــى قــد تكــون مؤشــرا لوقــوع األزمــاتمظــاهر الخل
عقــد بــرامج للتــدریب علــى كیفیــة االتــصال بالجهــات ، وبالمخــاطر التــى یمكــن أن تحــدث

، ووجــود فــى أثنــاء األزمــات أو الكــوارث....) - المطــافئ- اإلســعاف-الــشرطة(المختــصة 
   .قوعهاتوقعات مستقبلیة عن األزمات المدرسیة المحتمل و

  واقع إدارة االزمات أثناء حدوث األزمة: ًثانیا
ــاء حــدوث بعــد حــساب تكــرارات اســتجابات أفــراد العینــة حــول      محــور إدارة االزمــات أثن

ًالوزن النسبي وترتیـب العبـارات تنازلیـا طبقـا للـوزن وحساب ،  لهاوالنسب المئویة، األزمة ً
  .كانت النتائج كما في الجدول التاليالنسبي 
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   واقع إدارة االزمات أثناء حدوث األزمةاستجابات أفراد العینة حول محور) 4(جدول 

 العبارة  م غیر موافق إلى حد ما موافق
 %  ك  % ك  % ك

 الترتیبدرجة الممارسةالوزن النسبي

1 
ط   ق خط ة وف سير المدرس ت
ات  سبقا إلدارة األزم دة م مع

  .المحتمل وقوعها
 7متوسطة 2.27 2.4 5 67.9 144 29.7 63

2 
ة  ة بطريق ستجيب المدرس ت
ذار   ارات اإلن بة إلش مناس
وارث  ات والك ر لألزم المبك

  .المحتملة
 10متوسطة 2.17 4.2 9 74.1 157 21.7 46

3 
توجد تعليمات إدارية واضحة    
راءات   ة وإج دد كيفي تح
ات    ع األزم ل م التعام

  .المحتملة
 4 كبيرة 2.67 8.0 17 17.0 36 75.0 159

4 
ل    درب داخ ق م د فري يوج
ام  ه القي ة يمكن المدرس
ات    ة األزم ى حال ه ف بواجبات

  .والطوارئ
 6 كبيرة 2.35 1.4 3 61.3 130 37.3 79

5 

ى    صول عل سهل الح ي
ات  شرية (اإلمكان ة والب المادي

ات ة والمعلوم ) والتقني
ا   ن اإلدارات العلي ة م المطلوب
ل      ن أج ا م ة إليه د الحاج عن

  .التعامل مع األزمات

 1 كبيرة 2.91 5. 1 8.0 17 91.5 194

6 
ى    رعة ف هولة وس اك س هن
ك    وال وتحري صيص األم تخ
واء    ضرورية الحت وارد ال الم
ال   ا ح ة ومعالجته األزم

  .وقوعها

 5 كبيرة 2.42 9. 2 54.7 116 43.4 92

7 
ين     ت بع ل الوق ذ عام يؤخ
د    بة عن ة مناس ار وبدق االعتب

  .التعامل مع األزمات
 12متوسطة 1.99 10.4 22 80.2 170 9.4 20

8 
ي   ل التنظيم سم الهيك يت
ة   ة الكافي ة بالمرون بالمدرس
ات   ع األزم ل م ى التعام ف

  .التعليمية
 2 كبيرة 2.80 2.4 5 14.6 31 83.0 176

9 
ام    ع المه ام بتوزي اك اهتم هن
ة    سئوليات بطريق د الم وتحدي

  .مناسبة عند حدوث األزمة
 8متوسطة 2.23 4.2 9 67.9 144 27.8 59

10  
سلطة وإعطاء        يتم تفويض ال
يم   ى إدارة التعل صالحيات ف ال

  .عند مواجهة األزمات
 11متوسطة 2.05 8.5 18 77.4 164 14.2 30

11  
داء      يوجد بالمدرسة وسائل ن

وتية   ون (ص صلح ) ميكروف ت
ة     ى حال اد ف ه واإلرش للتوجي

  وقوع أزمة 
 9متوسطة 2.19 35.4 75 9.4 20 55.2 117

12  
ستراتيجيات  تبني المدرسة اال  

ع     ة المالئمة للتعامل م الحديث
  األزمات كالسيناريوهات 

 7متوسطة 2.27 2.4 5 67.9 144 29.7 63
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 العبارة  م غیر موافق إلى حد ما موافق
 %  ك  % ك  % ك

 الترتیبدرجة الممارسةالوزن النسبي

13  
وع أي   راف بوق تم االعت ي
صارحة    شجاعة وم ة ب أزم

  .الجميع بشفافية
 3 كبيرة 2.71 4.2 9 20.3 43 75.5 160

14  
ة    عافات الطبي ديم اإلس تق
ل   ن قب د الحاجة م ة عن األولي

راد  ا  أف دربين عليه م
  .بالمدرسة

 4 كبيرة 2.67 8.0 17 17.0 36 75.0 159

ـــور كـــلـــه ــ ــ ــمـــــحـ   ــــــ  كبیرة  2.40  اـل

  :یلي یتضح من الجدول السابق ما
بدرجـة وزن ، في الترتیب األول والثـاني والثالـث علـى التـوالى) 13، 8، 5(جاءت العبارات

جاح ادارة االزمات فـي مـدارس المرحلـة المتوسـطة فیمـا یتعلـق وهي عبارات تشیر إلى ن، نسبي كبیرة
المطلوبة مـن اإلدارات العلیـا ) المادیة والبشریة والتقنیة والمعلومات(بسهولة الحصول على اإلمكانات 

وتمیز الهیكل التنظیمي بالمدرسة بالمرونة الكافیة فى ، عند الحاجة إلیها من أجل التعامل مع األزمات
   .واالعتراف بوقوع أي أزمة بشجاعة ومصارحة الجمیع بشفافیة، األزمات التعلیمیةالتعامل مع 

بینما جاءت العبارة االولى والثانیة عشر في المرتبة السابعة وفي نفس الترتیب بوزن نسبي 
وهي تشیر إلـى اتبـاع المدرسـة خطـط معـدة مـسبقا إلدارة األزمـات المحتمـل ) 2.27(متوسط یساوي 
ًوهي عبارات تشیر أیضا ،  المدرسة االستراتیجیات الحدیثة المالئمة للتعامل مع األزماتوقوعها، وتبني

  إلى جودة التخطیط المستقبلي بمدارس المرحلة المتوسطة بالكویت
ًأیـضا فــي نفــس المرتبـة الرابعــة وهــي خاصـة بوجــود تعلیمــات ) 14، 3(وجـاءت العبــارات 

، وتقدیم اإلسعافات الطبیة األولیـة . مع األزمات المحتملةٕإداریة واضحة تحدد كیفیة واجراءات التعامل
  .عند الحاجة من قبل أفراد مدربین علیها بالمدرسة

فقد جاءت في ترتیب متـأخر لهـذا المحـور بـوزن نـسبي ) 10، 7، 2(أما بالنسبة للعبارات
ٕة واعطـاء  وهى تشیر إلى االهتمام بعامل الوقت عند التعامـل مـع األزمـات، وتفـویض الـسلط، متوسط

الصالحیات فى إدارة التعلیم عند مواجهة األزمات، واالستجابة بطریقة مناسبة إلشارات اإلنذار المبكر 
مما یؤكد وجود مشكالت في هذه العبارات وحاجتها إلى التحسین بالمرحلة ، لألزمات والكوارث المحتملة

  .المتوسطة
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  واقع إدارة االزمات بعد حدوث األزمة: ًثالثا
،  محـور إدارة االزمـات بعـد حـدوث األزمـة حساب تكـرارات اسـتجابات أفـراد العینـة حـولبعد

ًالوزن النسبي وترتیب العبـارات تنازلیـا طبقـا للـوزن النـسبي وحساب ،  لهاوالنسب المئویة ً
  .كانت النتائج كما في الجدول التالي

   حدوث األزمة واقع إدارة االزمات بعداستجابات أفراد العینة حول محور) 5(جدول 

 غیر موافق إلى حد ما موافق

  م

 العبارة
 % ك  % ك  % ك

  الوزن 
 النسبي

  درجة 
  الممارسة

 الترتیب

1 
تقــوم المدرســة بتجهیــز وســائل 
األمن والـسالمة مـن جدیـد بعـد 

  األزمات 
 2 كبیرة 2.91 5. 1 8.0 17 91.5 194

2 
تهـــــــتم المدرســـــــة بمحاســـــــبة 
المتسببین في األزمـة بـشفافیة 

  امةت
 1 كبیرة 2.97 9. 2 9. 2 97.2 206

3 
یوجد نظام جید لالتصاالت فـى 
المدرســــــــة مــــــــع مؤســــــــسات 

  .المجتمع
 4متوسطة 1.99 10.4 22 80.2 170 9.4 20

4 
إدارة المدرســــــــــــة ال تتــــــــــــأثر 
بالضغوط النفسیة التـى تفرزهـا 

  األزمة
 3متوسطة 2.26 2.4 5 68.4 145 29.2 62

5 
ــــتم تحلیــــل وتقیــــیم األزمــــات  ی
الـسابقة التــى وقعـت بالمدرســة 
للكـــشف عـــن أي قـــصور فـــى 

  .مواجهتها
 5متوسطة 1.69 58.0 123 14.2 30 27.8 59

6 
تعلن المدرسـة أسـباب األزمـات 
وأهــم الــدروس المــستفادة بعــد 

  كل أزمة تمر بها
 7 صغیرة 1.51 62.3 132 23.6 50 14.2 30

7 
ــــى إعــــادة  تعمــــل المدرســــة عل

ــــ ــــف والعمــــل ســــریعا بع د ًالتكی
  انتهاء األزمة

 6 صغیرة 1.66 35.4 75 63.2 134 1.4 3

ــھ ـــل ــور ـك ــ ــ ــ ــح ــ ــمـ   ـــــــمتوسطة  2.14  الـ
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  :یلي یتضح من الجدول السابق ما
وهـي ، فـي الترتیـب الثـاني واالول علـى الترتیـب بـوزن نـسبي كبیـر) 2، 1(جاءت العبارات

وسائل األمن والسالمة ، وتجهیز  األزمة بشفافیة تامة المدرسة بمحاسبة المتسببین فيتتعلق باهتمام
، وهذا ربما یؤكد  ارتفاع ترتیب الكویت في تقاریر النزاهة والشفافیة الدولیة، كما من جدید بعد األزمات

  .یؤكد الدعم المادي الكامل للمدرسة المتوسطة فیما یتعلق بإدارة االزمات
 الثالـث والرابـع والخـامس علـى التـوالي بـوزن فـي الترتیـب) 5، 3، 4(بینما جاءت العبارات
نظام جید ، ووجود بالضغوط النفسیة التى تفرزها األزمةالمدرسة  تأثر نسبي متوسط، والخاصة بعدم 

تحلیل وتقییم األزمات السابقة التى وقعت بالمدرسة ، ولالتصاالت فى المدرسة مع مؤسسات المجتمع
  .للكشف عن أي قصور فى مواجهتها

في الترتیب السابع والـسادس واألخیـر فـي هـذا المحـور، ممـا ) 7، 6( لنسبة للعباراتاما با
أسـباب األزمـات یؤكد وجود قصور في ادارة االزمـات بالمرحلـة المتوسـطة فیمـا یتعلـق بـاإلعالن عـن 

ًعلى إعـادة التكیـف والعمـل سـریعا بعـد انتهـاء ، والعمل وأهم الدروس المستفادة بعد كل أزمة تمر بها
  زمةاأل

  معوقات إدارة االزمات : ًرابعا
والنــسب ،  محـور إدارة االزمــاتبعـد حــساب تكـرارات اســتجابات أفــراد العینـة حــول

ً النــسبي وترتیــب العبــارات تنازلیــا طبقــا للــوزن النــسبي الــوزنوحــساب ،  لهــاالمئویـة كانــت ً
  .النتائج كما في الجدول التالي

  معوقات إدارة االزمات استجابات أفراد العینة حول محور) 5(جدول 

 غیر موافق إلى حد ما موافق
  م

 العبارة
 % ك  % ك  % ك

 الترتیبدرجة الممارسةالوزن النسبي

ة إدارة    1 شر ثقاف ي ن صور ف الق
 1 كبیرة 2.81 2.4 5 14.2 30 83.5 177  األزمات المدرسية

حة   2 تراتيجيات الواض اب اإلس غي
 3 كبیرة 2.71 4.2 9 20.3 43 75.5 160  . لكيفية إدارة األزمات المدرسية

3 
ي   ع المحل ة المجتم مقاوم
وير    ة للتط دات الهادف للتجدي

  .واإلصالح
 10متوسطة 2.13 8.0 17 70.8 150 21.2 45

ندرة البرامج التدريبية التي تتعلق      4
ي   املين ف ارات الع ة مه بتنمي
ات   ة األزم ة لمواجه المدرس

 7 كبیرة 2.35 1.4 3 61.3 130 37.3 79
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 غیر موافق إلى حد ما موافق

  م

 العبارة
 % ك  % ك  % ك

 الترتیبدرجة الممارسةالوزن النسبي

  .المدرسية

ة     5 دات المعين زة والمع ة األجه قل
 12متوسطة 1.83 54.2 115 8.0 17 37.7 80  على مواجهة األزمات

6 
دى المديرين         قلة وضوح الرؤية ل
تراتيجية إلدارة    ياغة إس ي ص ف

  .األزمات المدرسية
 6 كبیرة 2.42 9. 2 54.7 116 43.4 92

ات   7 ق إلدارة األزم وافر فري درة ت ن
 11متوسطة 1.99 10.4 22 80.2 170 9.4 20  رسةداخل المد

8  
ات الخاصة    دة المعلوم ضعف قاع
ة    رًا لتقليدي ات نظ إدارة األزم ب

  التعامل معها 
 2 كبیرة 2.80 2.4 5 14.6 31 83.0 176

9  
ة    ين البيئ سيق ب عف التن ض

ة    ة والمدرس أجهزة  (الخارجي ك
  ).الخ..الشرطة، واإلطفاء

 9متوسطة 2.23 4.2 9 67.9 144 27.8 59

صة      10 ة مخص ود ميزاني ة وج قل
 5 كبیرة 2.59 8.5 18 23.6 50 67.9 144  .إلدارة األزمات في المدرسة

11  
ق   ى تطبي رص عل ة الح قل
ة   ة المحقق راءات الوقائي اإلج
اني    ي المب ات ف إلدارة األزم

  المدرسية
 13 صغیرة 1.66 35.4 75 63.2 134 1.4 3

12  
ة     ات العلمي وث والدراس ة البح  قل

ات  ال إدارة األزم ي مج ف
  ،المدرسية

 8متوسطة 2.27 2.4 5 67.9 144 29.7 63

13  
راء    ن الخب تفادة م عف االس ض
ال إدارة    ي مج صين ف المتخص

  .األزمات
 3 كبیرة 2.71 4.2 9 20.3 43 75.5 160

14  
ين إدارة   صالحيات ب ة ال ازدواجي
ي   ي ف اد الطالب ة واإلرش المدرس

  حل األزمات السلوكية
 4 كبیرة 2.67 8.0 17 17.0 36 75.0 159

ــھ ـــل ــور ـك ــ ــ ــ ــح ــ ــمـ   ــــــــ كبیرة 2.36  الـ

  :یلي یتضح من الجدول السابق ما
 فـي الترتیـب القصور في نشر ثقافة إدارة األزمات المدرسـیةجاءت العبارة األولى الخاصة ب

األزمـة مـن أهـم التحـدیات التـي مما یشیر إلى أن ضـعف ثقافـة إدارة ، األول من حیث الوزن النسبي
في المركـز الثـاني بـوزن نـسبي ) 8(وجاءت العبارة ، ینبغي التغلب علیها بمدارس المرحلة المتوسطة
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 ًضعف قاعدة المعلومات الخاصة بإدارة األزمات نظرا لتقلیدیة التعامل معهاًكبیر أیضا وهي تشیر الى 
  ً.وهي نتیجة لضعف ثقافة إدارة األزمة أیضا

ًجـاء فـي مقدمـة المعوقـات أیـضا غیـاب اإلسـتراتیجیات الواضـحة لكیفیـة إدارة األزمـات كما 
 فـي المدرسیة، وازدواجیة الصالحیات بین إدارة المدرسة واإلرشاد الطالبي فـي حـل األزمـات الـسلوكیة

قلـة وجـود میزانیـة مخصـصة إلدارة األزمـات فـي باإلضـافة الـى ، نفس المرتبة وبنفس الوزن النسبي
ًدرسة، وقلة وضوح الرؤیة لدى المدیرین في صـیاغة إسـتراتیجیة إلدارة األزمـات المدرسـیة، فـضال الم

  .عن ندرة البرامج التدریبیة التي تتعلق بتنمیة مهارات العاملین في المدرسة لمواجهة األزمات المدرسیة
ومـة مقابینما جاءت معظم المعوقات األخرى بدرجة متوسطة من حیث الوزن النسبي مثل 

قلة األجهزة والمعدات المعینة على مواجهة ، و.المجتمع المحلي للتجدیدات الهادفة للتطویر واإلصالح
ضــعف التنــسیق بــین البیئــة الخارجیــة ، ونــدرة تــوافر فریــق إلدارة األزمــات داخــل المدرســة، واألزمــات

 في مجـال إدارة األزمـات قلة البحوث والدراسات العلمیةو، ).الخ..كأجهزة الشرطة، واإلطفاء(والمدرسة 
 الحـرص علـى تطبیـق  بینما ال یعد من المعوقات ما جاء فـي العبـارة األخیـرة الخاصـة بعـدم،المدرسیة

حیث جاءت في المرتبة الثالثة عشر ، اإلجراءات الوقائیة المحققة إلدارة األزمات في المباني المدرسیة
  .واألخیرة

   :أهم النتائج ما یلي
إلــى أن ادارة االزمــات بالمرحلــة المتوســطة بالفروانیــة تعــاني الدراســة توصـلت             

  :مما یلي
 المدرسة أسباب األزمات وأهم الـدروس المـستفادة بعـد كـل أزمـة تمـر ضعف اعالن 

  بها
 بعد انتهاء األزمةالسریع  التكیف وعدم  
 إدارة األزمات كأسلوب حدیث في مواجهة األزمات المتخصصة في عملال فرق قلة.  
 الـــشرطة(عقـــد بـــرامج للتـــدریب علـــى كیفیـــة االتـــصال بالجهـــات المختـــصة لـــة ق- 

  .فى أثناء األزمات أو الكوارث....) - المطافئ-اإلسعاف
  یمكن أن تحدثيتوافر قائمة باألزمات وتصورات بالمخاطر التضعف .  
 مستقبلیة عن األزمات المدرسیة المحتمل وقوعهاالتوقعات ال  قلة.  
  قــد تكـــون مؤشـــرا لوقـــوع ي باكتــشاف مظـــاهر الخلـــل التـــاهتمـــام المدرســـةضــعف ً

  .األزمات



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186(: عة األزهر، العددمجلة كلیة التربیة، جام
  

 -237-

 مسح بیئة العمل بالمدرسة للتعرف على مؤشرات حدوث األزمات بهاقلة .  
  تفرزها األزمةيبالضغوط النفسیة التاالدارة تتأثر .  
  لتعامـــل مـــع األزمـــات تبنـــي المدرســـة االســـتراتیجیات الحدیثـــة المالئمـــة لضـــعف

  .كالسیناریوهات
 وقعت بالمدرسة للكشف عـن أي قـصور ي تحلیل وتقییم األزمات السابقة الت ضعف

  .فى مواجهتها
 إدارة التعلیم عند مواجهة األزماتيٕ تفویض السلطة واعطاء  الصالحیات فقلة .  
 معدة مسبقا إلدارة األزمات المحتمل وقوعهاالخطط ال قلة.  
 مناســبة عنــد حــدوث هتمــام بتوزیــع المهــام وتحدیــد المــسئولیات بطریقــة اال ضــعف

  .األزمة
 نظام جید لالتصاالت فى المدرسة مع مؤسسات المجتمعل الحاجة.  

ـــة  ـــة المتوســـطة بمنطقـــة الفروانی كمـــا أن مـــن معوقـــات إدارة األزمـــات بالمرحل
  :بالكویت ما یلي

 القصور في نشر ثقافة إدارة األزمات المدرسیة  
 قلیدیة التعامل معها ًضعف قاعدة المعلومات الخاصة بإدارة األزمات نظرا لت  
 غیاب اإلستراتیجیات الواضحة لكیفیة إدارة األزمات المدرسیة .  
 ضعف االستفادة من الخبراء المتخصصین في مجال إدارة األزمات.  
 ازدواجیة الصالحیات بین إدارة المدرسة واإلرشاد الطالبي في حل األزمات السلوكیة  
  مهـارات العـاملین فـي المدرسـة لمواجهـة ندرة البرامج التدریبیة التـي تتعلـق بتنمیـة

  .األزمات المدرسیة
 قلة وضوح الرؤیة لدى المدیرین في صیاغة إستراتیجیة إلدارة األزمات المدرسیة.  
 قلة وجود میزانیة مخصصة إلدارة األزمات في المدرسة.  
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  :  ومن أهم التوصیات ما یلي
 ــة المتوســطة عــن  بــین أفــرنــشر ثقافــة إدارة األزمــات المدرســیةب االهتمــام اد المرحل

طریــق النــدوات والمــؤتمرات وورش العمــل المختلفــة والتــدریبات المهنیــة للمعلمــین 
  .والمدیرین

 بكل منطقة تعلیمیةدارة األزمات إل قاعدة معلومات عمل.  
 وتعمیمها بمنطقة الفروانیةدارة األزمات المدرسیة إللواضحة استراتیجیة  وضع.  
 مدرسةكل األزمات في  میزانیة مخصصة إلدارة عمل.  
 التدریبیــة التــي تتعلــق بتنمیــة مهــارات العــاملین فــي المدرســة بــالبرامج االهتمــام 

  .مجالال  هذااالستفادة من الخبراء المتخصصین في، ولمواجهة األزمات المدرسیة
 المدرسة أسباب األزمات وأهم الدروس المستفادة بعد كل أزمة تمر بهااعالن .  
 بكل مدرسةإدارة األزمات صة في  متخص فرق عملتكوین.  
  اإلسـعاف-الـشرطة(عقد برامج للتدریب على كیفیة االتصال بالجهـات المختـصة - 

  .فى أثناء األزمات أو الكوارث....) -المطافئ
 قائمة باألزمات وتصورات بالمخاطر التى یمكن أن تحدثاعداد .  
 ًشرا لوقوع األزمات اكتشاف مظاهر الخلل التى قد تكون مؤالتركیز بالمدارس على.  
 بیئة العمل بالمدرسة للتعرف على مؤشرات حدوث األزمات بهاالدوري لمسح ال.  
  الخارجيمع مؤسسات المجتمعللتواصل نظام جید لالتصاالت فى المدرسة وضع . 

  :الدراسات المقترحة
  .استراتیجیة مقترحة إلدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة بالكویت .1
  .بالكویت بمدارس المرحلة المتوسطة ادة التحویلیة وادارة االزماتالعالقة بین القی .2
 .متطلبات تفعیل إدارة األزمات بمدارس التعلیم األساسي بالكویت .3
 ادارة األزمات التعلیمیة بمدارس الكویت في ظل أزمة كورونا .4
  المتطلبات التكنولوجیة الدارة  األزمات التعلیمیة بمدارس الكویت .5
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  :المراجع
". بیـــة فـــى ظـــل النظـــام العـــالمى الحـــالىفـــن إدارة األزمـــات العر). "1993(، أمـــین هویـــدي

 تــصدر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، ،)172( ع ،المـستقبل العربــى
  .بیروت

، دار المسیرة للنشر اإلداة التربویة) 2007( .د حسن محم، العجمي، محمد حسنین،حسان
 .والتوزیع، األردن، عمان

تصور مستقبلي لدور تنظیمات  المجتمـع المـدني فـى مواجهـة ): 2002 (أبو مایلة، حسن
األزمات التربویة بمصر، إدارة األزمة التعلیمیة فى مصر، المؤتمر السنوي 

 26 وحـــدة بحــوث األزمـــة، ، كلیــة التجـــارة بجامعــة عـــین شــمس،الــسابع
  .أكتوبر

الهیئة المصریة العامـة القاهرة، . اإلدارة فى المجتمع المصرى): 2002(كاظم، خیرى رمزى 
 .للكتاب، القاهرة

 رســالة ، إدارة األزمــات المدرســیة بمــدارس التعلــیم العــام بالكویــت.)2011( . زیــد،الــدلماني
 .الكویت،  جامعة الكویت ،ماجستیر غیر منشورة

الفكـر المعاصـر فـى التنظـیم واإلدارة، ). 1999(عامر، سعید یس وعبد الوهاب، على محمـد
  .سیرفیس لالستشارات والتطویر اإلداري، القاهرة، مركز واید 2ط

، )41891(، جریــدة األهــرام، ع "تبــدأ مــن توقعهــا… إدارة األزمــات : "توفیــق، عبــد الــرحمن
  .2001 أغسطس 16القاهرة، 
تطویر دور مدیري المدارس المتوسـطة فـي ضـوء مـدخل ). 2019(العبداهللا، عبداهللا نعمان 

، مجلــة الثقافــة ) میدانیــة بدولــة الكویــتدراســة(ادارة االزمــات التعلیمیــة 
 .، اكتوبر145والتنمیة، ع 

األزمـات المدرسـیة وأسـالیب ). 2014( عبدالوهاب، سمیرة محمد، والمرسي، محمـد رشـدي 
 ،التعامل معها كما یدركها مدیرو مدارس المرحلة الثانویـة  بدولـة الكویـت

 .1ع،8د  مجل،س جامعة السلطان قابو،مجلة الدراسات التربویة والنفیة

المعجم الوجیز، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، ). 1999(مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 
  .جمهوریة مصر العربیة

، شئون عربیـة، "دور المجتمع المدني والعربى في األزمات). "2002(أبوعامود، محمد سعد
  .هرةة لجامعة الدول العربیة، القا تصدر عن األمانة العام،110ع 
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 -الـــذكاء ( ســـیكولوجیة إدارة األزمـــات، فریــق إدارة األزمـــة ). "1997(فــرج، محمـــد ســمیر
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100. 
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  . األردن، جامعة عمات العربیة للدراسات العلیا،منشورة

، بحـوث المـؤتمر "إدارة األزمة التعلیمیة، المفهـوم والنظریـة). "1994(حافظ، هنداوي محمد
إدارة "دارة التعلیمیـة، العلمي الثاني للجمعیة المصریة للتربیـة المقارنـة واإل

 كلیـة التربیـة، ،، المجلـد الثـاني"التعلیم في الوطن العربي فـي عـالم متغیـر
 . ینایر24-22جامعة عین شمس، القاهرة، الفترة من 

ـــوي، صـــبریة ـــات .)2006( .الیحی ـــة للبن ـــي المـــدارس المتوســـطة الحكومی  إدارة األزمـــات ف
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