
 ١ 
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٤٢٩٨٠٣٦٦  

  إشراف

  .حممد األصمعي حمروس سليمأ.د

  أستاذ التخطيط التربوي واقتصاديات التعليم
التربوية والتخطيط  دارةدراسة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف قسم اإل

  بكلية التربية جامعة أم القرى

هـ١٤٣٢هـ،١٤٣١الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 
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  األزمات املدرسية دارة: بناء أمنوذج لماكة حلاسب اآليل مكدل إلالدراسةعنوان 

  .سلمي محمد األمصعي حمروساكتور: /األستاذ/ املشرف/ شاهر ن فهد إراهمي احلاريث.    الباحث اسم

  والتخطيط الرتبویة دارةاإل/ ماجستري يف الدرجة العلميةهـ.   ١٤٣٢- ١٤٣١/ السنة الدراسية

  القرى. أمامعة  - لكية الرتبية - الرتبویة والتخطيط دارةاإل/ قسم اجلهة العلمية 

ً دال مدارس التعلمي العام مبافظة الطائف األكرث األزماتاكشف عن   - ١ :الدراسةأهداف    .انشارا
  . األزمات دارةإراء مدري املدارس ملفاهمي واملعارف األساسية إل - ٢ 
  األزمات. إدارةتدریب مدري املدارس ىل بعض األمناط الناحجة والفعا يف  - ٣
  األزمات املدرسية. إدارةأر الربمج التدریيب ىل  حتدید - ٤
  بناء أمنوذج لماكة حلاسب اآليل إلدارة األزمات املدرسية. - ٥

، أد  استان ورمج تدریيب اص لتحقق أهداف واملهنج التجریيبمت استدام املهنج الوصفي املسحي  :الدراسةمنهج وأداة 
  اراسة.

ىل مرال التعلمي العام الثالث، ملت املر بتدائية  مدر مدرسة موزني - ٦٠٣- من اراسةكون جممتع :الدراسةجمتمع وعينة 
  %.١٨.٢%، واملر الثانویة ٢٧.٣% ، واملر املتوسطة ٤٥.٥سبة 

السب  :إستدام األساليب اإلحصائية التاليةيف  املعاجلات ومتثلت )Spss( اإلحصائيةالنظم استدم رمج  :اإلحصائيةاملعاجلات 
  )، معامالت رتباط بريسون.Anovaحنرافات املعياریة، حتليل التبان األادي( احلسابية، املتوسطات املئویة،

  :الدراسةإليها  تأبرز النتائج اليت توصل
ً يف مدارس التعلمي العام مبافظة الطائف يه  - ١ یق انشار سبة إصابة طالب وعتداء ىل معمل ودوث حر األزمات األكرث انشارا

 .واعتداء عضو من ارج املدرسة
ً يف إدارة األزمات مبدارس التعلمي العام هو إبالغ الرشطة یليه إبالغ إدارة الرتبية والتعلمي. - ٢  اإلجراء اإلداري األكرث إتباا

( إحصائيةذات دال  وجود فروق - ٣  یعزىمدى انشار األزمات  حول امتع أفرادموسطات استابة بني  )٠,٠١=aعند مستوى اال
  املر اراسية اليت یقومون بإدارهتا. إىل

متع حول مدى انشار  أفرادبني موسطات استابة  إحصائيةذات دال تود فروق  ال - ٤  املؤهل العلمي. إىل تعزى األزماتا
 األزمات املدرسية. إدارةتأثري الربامج التدریة عن طریق احملاكة ىل مستوى أظهرت النتاجئ مدى  - ٥
 یقوم التدریب وحماكة األزمات افرتاضيا مبنح فرصة لفریق إدارة األزمات ملواة األزمات شلك أفضل. - ٦

  .األزمات دال املدارس إدارةرضورة عقد رامج تدریة كفة استدام احملاكة يف  - ١: ابرز التوصيات
  .تدریب العاملني ملدرسة ىل خطط الطوارئ واإلالء الومهية  - ٢
  األزمات بواسطة احلاسب اآليل وإدراا مضن مناذج احملاكة. إدارةتوثيق التارب اليت مرت هبا املدرسة يف  - ٣
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Abstract Of The Search 

The Title: Build computerized simulation model as input for school crisis management 

The researcher: Shaher Fahd Al-Harthey 

The Year:1431-1432Ah 

The Degree: Master's Degree In Educational Management & Planning. 

The Scientific Authority: Division of Educational Management & Planning- Educational College- Um Al-

Qura university. 

The OBJECTIVES of Search:  

1- Detect the most widespread crisis within the general education schools in Taif. 

 2-enriching the principals with concepts and basic knowledge of crisis management. 

3- training of principals on some successful patterns and effective crisis management. 
4- Determine the impact of the training program for crisis management school. 

5- Build computer simulation model for school crisis management. 

Research Methodology and research tool: use the descriptive approach and analytical scanning & 

Experimental method, therefore a questionnaire and a special training program for achieving the 

objectives of the study. 

Society and sample search: search consisted of 

 -603-  head at three stages of public education has been selected a random sample of society 

represented 27.37% original 

Statistical treatments: used statistical systems (SPSS) and was as follows: percentages, arithmetic 

averages, standard deviations, variance analysis unicast (Anova), Pearson correlation coefficients. 

Research Results:1-The spread of infection rates for students , the attack on teacher, occurrence of fire, 

Assaulted a member of the out of school, Axes of the most widespread crisis in the schools of general 

education in Taif. 

1- There are differences of statistical significance at the level of significance  

2 -  (a = 0,01) between the mean response members of the community about the extent of the spread of 

crises due to the grade that they manage. 

3 -  No statistically significant differences between the mean response members of the community 

about the extent of the spread of crises due to the qualification.  

4- The impact of training programs through the simulation at the level of crisis management school. 

5- Featured recommendations: 1-The need to hold training programs for how to use simulation in 

crisis management in schools. 

6- training school staff on emergency plans and evacuation phantom. 

7- documenting the experiences of the school in crisis management by computer and included in the 

simulations. 
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  R  Q  P  OL  :١٥األحقاف  
إين ملؤمن وأنا أكتب كلمات هذا اإلهداء بأن النجاح إمنا هو مثرة لشجرة أثبتت جدارا بفضل     

اهللا تعاىل وإعداد أبناء وأجيال صاحلة حتفظ هلا الود  اهللا يف إنتاج أطيب الثمار مبتغية بذلك وجه
  والفضل فيما قامت به من عمل جتاه تلك الثمار.

إىل والدي ووالديت اللذان هلما كل الفضل فيما أنا عليه بعد اهللا عز وجل فهما املنارة اليت كنت 
  استهدي بأنوارها طيلة حيايت.

  أو حتاول تعطيل هذا الطموح الذي تراه أمامها. إىل أم فراس الغالية اليت مل تبخل علي بشيء
  أعلم هل أقول هلا أمي أم جديت. ها وأحفادها، الئإىل أم فهد اليت زرعت بذرة العلم يف نفوس أبنا

إىل أعمامي ناصر،سامل،منصور وخالد أصحاب الرأي املخلص واملشورة الصادقة يف دعم مسرية هذا 
  الطموح العلمي. 
  العملي. البحثإىل أبنائي فراس وهند اللذان سيجنيان مثرة العلم ومثرة هذا و إىل أخواين وأخوايت

وجعل عملنا هذا شفيعاً لنا يوم القيامة حفظهم اهللا مجيعاً من كل مكروه وأسبغ عليهم نعمه وفضله.
   الحجة علينا.
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MB  :احلمد هللا القائل   A   @  ?   >   =C    G   F  E   D

  I  HL  :والقائل أيضاً يف كتابه الكرمي   ٧إبراهيم         M  Z     Y  X   W  V  U

  [L  :طاعته وال يف  إال وال جناح  دليل العبادة فال فوز  احلمد له أن علمنا أن الشكر. ١٧٢البقرة
صالح للقلب والعمل إال يف  هدى إال يف االستهداء بنوره وال عز إال يف االفتقار إىل رمحته وال

له.والصالة والسالم على نبينا حممد معلم البشرية وهادي اإلنسانية القائد القدوة القائل اإلخالص 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:" من مل يشكر  :على املنرب كما روى النعمان بن بشري قال

 القليل مل يشكر الكثري ومن مل يشكر الناس مل يشكر اهللا والتحدث بنعمة اهللا شكر وتركها كفر
  واجلماعة رمحة والفرقة عذاب" أخرجه اإلمام أمحد يف املسند،حديث حسن.

يسعدين وقد أيت بفضل اهللا ورعايته إعداد هذه الرسالة  أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من 
العلمي املتواضع من أساتذة وعلماء أفاضل  الدراسةكان له الفضل بعد اهللا عز وجل يف إمتام هذا 

  .الطريق الصواب إىلالعلم وأرشدوين  أناروا يل سبيل
كل التقدير والعرفان إىل الصرح الشامخ ومنبع العلم واملعرفة جامعة أم القرى اليت تفضلت 

  بقبويل وتعلمت يف رحاا.
من منحين الرعاية الصادقة، والتوجيه املخلص، والذي أعطى من وقته وجهده الكثري، وقدم  إىل

يل التوجيهات السديدة واملقترحات القيمة وساعدين على ختطي املشكالت اليت اعترضتين منذ بداية 
هللا حممد األصمعي حمروس سليم. أسأل ا / رفترة هذه الدراسة وحىت متامها، سعادة األستاذ الدكتو

  له خري اجلزاء عين إلشرافه على هذه الدراسة.
ألعضاء جلنة املناقشة اللذين تقبلوا بصدر رحب مناقشة هذه الرسالة  والتقديرأتقدم بالشكر 

  العلمية وتعديلها لتخرج بأزهى حلة وأفضل صورة وهم كل من :
هيئة التدريس عضو  -األستاذ املساعد -بكر  رعبد القادبن صاحل   رعبد القادالدكتور/ 

  .جامعة أم القرى –كلية التربية  –التربوية والتخطيط  دارةبقسم اإل



 
 و 

عضو هيئة التدريس بكلية التربية  - األستاذ املشارك -والدكتور/ تركي بن كدمييس العتييب
  ووكيل عمادة القبول والتسجيل باجلامعة. جامعة الطائف

للدكتور/ عوض اهللا سليمان حممد. عضو هيئة ت الشكر والتقدير اأقدم أيضا أرق وأمجل عبار
التدريس جبامعة الطائف كلية التربية باخلرمة. ملا تقدم به من دعم هائل ومساندة علمية ونفسية 

  إلمتام هذه الدراسة.
وكذلك  أتوجه بالشكر أيضاً لكلية التربية ممثلة يف عميدها الدكتور/ زايد بن عجري احلارثي.

  والتخطيط ممثالً يف رئيسه الدكتور/ حممد بن معيض الوذيناين.التربوية  دارةقسم اإل
  .اوأدوا الدراسةاتوجه بالشكر أيضاً ألعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتحكيم خطة 

لبداية وحىت آخر حلظة فيها املسرية منذ ا هوال أنسى رفاق الدراسة الذين صحبوين خالل هذ
الزهراين، تركي مجعان الغامدي، صاحل حسن الزهراين، أمحد بن حسن الوزاب، حسني صاحل وهم (

  خالد شعيل الثبييت).
أو أسدى يل نصحاً أو أسهم بكلمة أو دعوة خملصة  أتوجه بالشكر لكل من قدم يل عوناً أخرياً

  إلجناح هذه الدراسة ومل يتسع املقام لذكره.
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة  املوضوع

  أ  البسملة
  ب  الدراسة باللغة العربيةملخص 

  ج  ةاإلجنليزيملخص الدراسة باللغة 
  د  االهداء

  هـ  شكر وتقدير
  ز  فهرس املوضوعات

  ط  فهرس اجلداول
  ي  فهرس االشكال
  ك  فهرس املالحق

  الفصل األول: خطة الدراسة
  ٢  مقدمة الدراسة
  ٤  مشكلة الدراسة
  ٥  أسئلة الدراسة

  ٥  أهداف الدراسة
  ٥  الدراسةأمهية 

  ٦  حدود الدراسة
  ٦  مصطلحات الدراسة

  الفصل الثاين: أدبيات الدراسة
    اإلطار النظري

  ١١  احملور األول: التعريف باألزمات وأسباا ومراحل إدارا.
  ١١  مفهوم األزمة وخصائصها  
  ١٣  مالمح األزمة 

  ١٣  تصنيف األزمات
  ١٥  أسباب األزمات املدرسية



 
 ح 

  الصفحة  املوضوع
  ١٨  مراحل تطور األزمة 

  ١٩  مناذج لبعض األزمات املدرسية 
  ٢٠  مفهوم إدارة األزمات 

  ٢١  مبادئ أساسية يف مواجهة األزمة 
  ٢٣  عوامل النجاح يف مواجهة األزمات

  ٢٣  العوامل اليت تؤثر يف مواجهة األزمة 
  ٢٦  مراحل التعامل مع األزمة

  ٣٠  فريق إدارة األزمة
  ٣٢  مفهوم احملاكاة وخصائصها وأهم سيناريوهاا احملور الثاين:

  ٣٢  احملاكاةمفهوم 
  ٣٤  أهداف وأمهية احملاكاة

  ٣٥  احملاكاةخصائص 
  ٣٧  دوافع وأسباب استخدام احملاكاة باحلاسب اآليل يف العمليات التربوية

  ٣٨  أنواع احملاكاة
  ٤١  تنفيذ اسلوب احملاكاة خطوات

  ٤٣  احملاكاة وعيوبهمعوقات استخدام أسلوب 
  ٤٥  ات املدرسيةوإدارة األزماحملور الثالث: احملاكاة 

  ٤٦  املدرسيةخطوات عملية حماكاة األزمة 
  ٤٧  باحلاسب اآليل  املدرسية ملراحل األساسية حملاكاة األزمةا

  ٤٩  خطوات بناء السيناريوهات 
  ٥٠  املدرسيةالعوامل اليت تؤثر يف حماكاة مواجهة األزمة 

  ٥١   املدرسية تقومي حماكاة مواجهة األزمة 
  ٥٤  الدراسات السابقة
  ٥٤  الدراسات العربية

  ٦٠  الدراسات االجنبية
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  الصفحة  املوضوع
  ٦٦  التعليق على الدراسات السابقة

    الفصل الثالث إجراءات  تطبيق الدراسة
  ٦٨  منهج الدراسة
  ٦٨  جمتمع الدراسة

  ٦٩  وصف عينة الدراسة
  ٧٠  أدوات الدراسة

  ٧٣  األداة وثبااصدق 
  ٧٦  األساليب اإلحصائية

  ٧٨  الفصل الرابع عرض وحتليل بيانات ونتائج أدوات الدراسة
  ٨١  املرحلة االبتدائية نتائجحتليل بيانات و 
  ٨٦  املرحلة املتوسطة نتائجحتليل بيانات و 
  ٩٤  املرحلة الثانوية نتائجحتليل بيانات و 
  ١٠٢  مجيع املراحل نتائجحتليل بيانات و 

  ١٠٩  حتليل بيانات نتائج التساؤل الثالث والرابع.
    امليدانية الفصل اخلامس مناقشة نتائج الدراسة

  ١١٧  ملخص النتائج والتوصيات
  ١٣٢  قائمة املصادر واملراجع

  ١٣٩  املالحق
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  فهرس الجداول 
  ص  عنوان اجلدول  م
  ٦٩  نوع املدرسة الدراسةتوزيع جمتمع   ١
  ٦٩  املرحلة الدراسية، الدراسةوصف عينة   ٢
  ٧٠  وصف عينة الدراسة  نوع املؤهل  ٣
  ٧٥  معامل ألفا كرونباخ  ٤
  ٧٥  االتساق الداخلي ومدى ارتباط الفقرة مبجموع احملور اخلاص ا  ٥
إمجايل النسب املئوية واملتوسطات الستجابة مجيع أفراد العينة على مدى انتشار األزمات يف   ٦

  ) مبحافظة الطائف املرحلة االبتدائيةمدارس التعليم العام (
٧٩  

كيفية إدارة األزمات املدرسية األكثر انتشارا يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف( املرحلة   ٧
  االبتدائية)

٨٠  

 إمجايل النسب املئوية واملتوسطات الستجابة مجيع أفراد العينة على مدى انتشار األزمات يف  ٨
  مدارس التعليم العام ( املرحلة املتوسطة ) مبحافظة الطائف

٨٦  

املرحلة ( كيفية إدارة األزمات املدرسية األكثر انتشارا يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف  ٩
  املتوسطة)

٨٨  

إمجايل النسب املئوية واملتوسطات الستجابة مجيع أفراد العينة على مدى انتشار األزمات يف   
  مدارس التعليم العام ( ثانوي ) مبحافظة الطائف

٩٤  

املرحلة ( األزمات املدرسية األكثر انتشارا يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف إدارةكيفية   ١٠
  الثانوية)

١٠١  

إمجايل النسب املئوية واملتوسطات الستجابة مجيع أفراد العينة على مدى انتشار األزمات يف   ١١
  التعليم العام (ابتدائي، متوسط، ثانوي) مبحافظة الطائفمدارس 

١٠٢  

األزمات املدرسية األكثر انتشارا يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف( مجيع  إدارةكيفية   ١٢
  املراحل الدراسية)

١٠٣  
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  )٣ – ٢العنكبوت: ( 

وجدت األزمات بوجود اإلنسان جعلها اهللا عز وجل لعباده اختباراً حقيقا لثبام ومتحيصاً 
لذنوم ورفعة لدرجام، ويف ركب احلياة الدنيوية خيوض اإلنسان العديد من التجارب واملتاعب 

وبالنسبة  لتجنب الوقوع فيها، واملشاكل اليت حياول جاهداً أن جيد هلا احللول املثلى ويتخذ األسباب
ال ختترب اختبارا جيدا إال يف وقت  إدارةيؤكدون أن أي  دارةللمجال اإلداري فإن علماء اإل

  األزمات. 

وعلى املستوى الدويل فإن العامل بعد أن أصبح وحدة متقاربة سياسياً واقتصاديا وثقافياً   
ن وقت إىل آخر وتؤثر واجتماعيا بات أي من كياناته أو مؤسساته عرضة لألزمات اليت تعصف به م

يف جمتمعاته تأثريات متفاوتة لذلك أصبح استخدام املنهج العلمي يف مواجهة األزمات ضرورة ملحة 
  ).٨٣،ص م٢٠٠٩،ليس لتحقيق النتائج فحسب وإمنا لتجنب نتائجها املدمرة أيضاً.( العساف 

واملؤسسات التربوية هي جزء من كيان الدول ومن أكرب املرافق حجماً وخدمة وال ختلو من 
األزمات اليت تؤثر على فئة كبرية من الناس واتمع وألن مامير باملدرسة ميثل نقطة حرجة وحامسة 

ا واختاذ القدرة على التعامل معه مديريهايف كيان املدرسة ختتلط فيها األسباب بالنتائج مما يفقد 
القرارات املناسبة حياهلا يف ظل عدم التأكد وضيق الوقت ونقص املعلومات األمر الذي يؤدي إىل 

  ).٣ ،صهـ١٤٢٦،(اليحيويإعاقة املدرسة عن حتقيق أهدافها وإحداث اخلسائر املادية والبشرية.

يها دف األزمات هي مهارة حيتاج هلا معظم مديري املدارس للتدريب عل إدارةوالقدرة على 
حتقيق درجة استجابة عالية وفعالة أثناء األزمة وأيضاً دف درءها قبل وقوعها واختاذ القرارات 
املناسبة ملواجهتها وتقليص أضرارها، وألن االستشعار باألزمات والتنبؤ ا قبل وقوعها ورصدها 



 
٣ 

يارات عديدة لقراراته ومعرفة عناصرها إلعداد سيناريو للتعامل معها يضع أمام اإلداري بدائل وخ
  ).٣٤،ص م٢٠٠٣،ويتصرف معها بشكل هادئ.(اخلضريي

وتتيح مناذج احملاكاة التعرف على األخطاء وتصحيحها بشكل افتراضي قبل وقوعها المسح      
األزمة  إدارةحماكاة الواقع بشكل افتراضي يعطي صورة واضحة لكيفية سري عملية  حيث إناهللا . 

شاركة فيها ودور كل فرد يف هذا الفريق وطريقة تصرفه من خالل بناء وطريقة عمل الفرق امل
يف  احلاسب اآليلمن أهم استخدامات  ةوتعترب احملاكا األزمة، إدارةمنوذج يشارك يف إعداده فريق 

التعليم الفعال ألا تنقل الطبيعة أمام املتعلم وتسمح له بالتجريب اآلمن واالستمتاع بالتوصل إىل 
منذجة   وعادة تتم .احلاسب اآليلالنتائج من خالل القيام بالتجارب واألنشطة املختلفة باستخدام 

ذها يف الواقع بسبب الزمن أو حماكاة بعض املواقف أو املشكالت اليت ال ميكن التعامل معها أو تنفي  
احلاسب أو التعقيد أو الصعوبة أو اخلطورة إيل غري ذلك من األسباب، وعندما يتم عمل منوذج على 

وحتليلها حتت ظروف ومتغريات خمتلفة ملعرفة ما يصاحب ذلك  ،ملشكلة ما فانه ميكن دراستها اآليل
يدرس املشكلة  الفردأو املعنوية أي أن من نتائج وبدون خوف من هذه النتائج أو تكلفتها املادية 

واحلاسوب هنا يقوم  ويتخذ حوهلا القرارات بدون خوف أو خجل أو خطورة، احلاسب اآليلعلى 
بدور الوسيط بني املتدرب وبني النموذج اخلفي للمشكلة احلقيقية ومن خالله ميكن إعادة التدريب 

جينب املؤسسة التكلفة العالية إلعادة و ،وتصحيح األخطاء بشكل سليم يضمن سالمة املتدربني
  وخيتصر الزمن املخصص للتدريب. ،التدريب

 واخلصائص املميزاتهلا العديد من توفره مناذج احملاكاة باستخدام احلاسب  هذا ما حيث إنو
ستمر به املدرسة من  األزمات املدرسية بواسطة احلاسب اآليل حملاكاة ما دارةفإن بناء أمنوذج إل

مام متخذي القرارات وسهولة اأزمات أصبح مطلب يفرض نفسه يف ظل تطور العلم وضيق الوقت 
  التعامل مع هذه النماذج .

  



 
٤ 

 

نتيجة للتغريات العاملية املعاصرة اليت يشهدها القرن احلايل واملتمثلة يف الثورة املعلوماتية        
تواجه  ااملدرسة السعي ملواكبة تلك التغريات، مما جعله إدارةاملعريف الذي فرض على  واالنفجار

والتعامل معها للحد ،مواجهتها وتوجب على طاقمها اإلداريبالعديد من األزمات داخل املدارس 
  من أخطارها وأضرارها.

واملتسارعة اليت دد كيان  ،األزمة واقع حتمي تواجهه املدارس وسط التغريات البيئية املتعددةف      
  )٦٩،صهـ١٤١٠،وممتلكاا.( الدمهان ،وسالمة أفرادها ،وقيمها ،املدرسة

األزمات  إدارةواالفتقار إىل وجود فرق متخصصة يف ،ويف ظل ضعف انتشار ثقافة األزمات   
واالستفادة منها كفرص للتعلم على ،والقدرة على  احتوائها،يتوقف التعامل مع األزمات .املدرسية

حيث خيضع بعض مديري املدارس تعاملهم مع األزمة  .سلوب مديري املدارس يف إداراا
ويهدد بقاء املدرسة ،والبشرية،وسياسة رد الفعل مما قد يتسبب يف إحداث اخلسائر املادية ،للعشوائية

 دارةإل للعمليات املنهجية العلمية السليمةيف حني خيضع بعض مديري املدارس تعاملهم مع األزمة 
  )١٥،صم١٩٩٨،واحلد من آثارها السلبية ( الزميع هااألزمة مما يسهم يف منع

وأسباا  ،واختالف أنواعها ،واتساع نطاق األزمات اليت متر ا املدارس،ومع تسارع وقع احلياة   
وتوجب التنبؤ ا قبل  ،االنتظار حىت حتل األزمةوعدم ،توجب البعد عن العشوائية يف اختاذ القرارات

وتنمي مهارات أفرادها وتدريبهم  ،هائوأعضا ومعارف حتمي املدرسة،لبناء قاعدة معلوماتحدوثها 
 إدارةوالتخطيط من العناصر الرئيسية يف جناح ،والتدريب،التعامل مع األزمات ألن التنبؤ ىعل

  داث األضرار وتقلل أو متنع حدوث األزمة .ومتكن من التحكم ا وجتنب إح ،األزمات
األزمات وكذلك  إدارةوهكذا فإن التعامل مع األزمات ورفع مستوى أداء مديري املدارس يف     
عضاء الفرق املشاركة حيتاج إيل أساليب متطورة تتماشي مع التقنية التكنولوجية اليت تسود حالياً ا

احملاكاة باستخدام احلاسب اآليل أحد األساليب اجلوهرية سلوب ااملهام املدرسية املعاصرة . ويعد 
ومتطلبات  ،وأساليب مواجهتها ،األزمات املدرسية ملا فيه من اختبار ملدى دقة اخلطة املقترحة دارةإل

ولالستفادة من عامل الوقت واجلهد والتكلفة واخلطورة فإن بناء منوذج للمحاكاة  تنفيذها.وآليات 
واألساليب األجنع . ومن هنا نبعت مشكلة  ،يل قد يوفر معرفة الطرق األفضلباستخدام احلاسب اآل

  املدرسية.األزمات  دارةالدراسة احلالية يف ضرورة بناء أمنوذج للمحاكاة باحلاسب اآليل كمدخل إل
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  : يف للدراسة احلاليةيتمثل السؤال الرئيسي 
  األزمات املدرسية ؟ . دارةباحلاسب اآليل إل بناؤهما أمنوذج احملاكاة املقترح 

  ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:
  ماهي احملاكاة وماهي أهم سيناريوهاا؟ -١
 حافظة الطائف باململكة العربية السعودية؟.مدارس التعليم العام مبما أمناط األزمات املدرسية يف  -٢

مبحافظة  األزمات املدرسية مبدارس التعليم العام احلكومية إدارةيف  املتبعةهي اإلجراءات ما  -٣
  الطائف؟.

هل يوجد تأثري ملدى انتشار األزمات املدرسية وكيفية إدارا راجع إىل متغريي( املرحلة  -٤
 الدراسية واملؤهل)؟

  املدرسية؟هل يوجد تأثري لنماذج احملاكاة باحلاسب اآليل على مواجهة األزمات  -٤
 

يف ضوء ما يتصف به العصر احلايل من تراكم معريف ومتغريات عديدة وكوارث طبيعية وأزمات 
  كما يلي: الدراسةمتنوعة جاءت أهداف 

 انتشاراً داخل مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف. األكثر األزماتالكشف عن  -١

 األزمات . دارةاألساسية إل إثراء مديري املدارس باملفاهيم واملعارف -٢

 األزمات. إدارةتدريب مديري املدارس على بعض األمناط الناجحة والفعالة يف  -٣

 األزمات املدرسية. دارةبناء أمنوذج للمحاكاة باحلاسب اآليل إل -٤

 

احلايل يف توضيح أمهية استخدام احملاكاة باحلاسب اآليل يف تطوير مهارات  الدراسةتتضح أمهية       
  التالية: األموراألزمات املدرسية وتنبع هذه األمهية  من  دارةمديري املدارس إل

 انتشار األزمات والكوارث يف اآلونة األخرية. -١

 األزمات. إدارةافتقار إدارات املدارس إىل ثقافة  -٢

 األزمات يف املدارس. إدارةب نشر التوعية والثقافة -٣
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األزمات يساعد املديرين واملشرفني ويزيد معارفهم ومهارام  إدارةإن بناء مناذج احملاكاة يف  -٤
 خالل احملاكاة يف دراسة احلاالت.  من

 جماراة التغريات العاملية املعاصرة باستخدام احلاسب اآليل. -٥

املدارس تتم من خالل احملاكاة يف ااالت  إن التأمل يف القضايا الرئيسية اليت تواجه مديري -٦
 الصراع، مواجهة التحديات، القيادة ومشاكل الطالب. إدارةالتالية: 

 

 احلدود املوضوعية:استخدام احلاسب اآليل للتدريب على حماكاة األزمات وعناصرها. -١

 الطائف.احلدود البشرية: مديري مدارس التعليم العام احلكومية مبحافظة  -٢

 احلدود املكانية: مدارس التعليم العام احلكومية مبحافظة الطائف. -٣

 .هـ١٤٣٢/هـ١٤٣١: العام الدراسي  الزمنيةاحلدود  -٤

 

 المحاكاة:   -١

 املشابهةُ. يقال: فالن يحكي الشمس حسناً ويحاكيهاتعرف كلمة حماكاة من الناحية اللغوية 

   .)الصحاح يف اللغة(
احملاكاة من الناحية العلمية على أا متثيل احلقيقة من خالل استخدام منوذج أو وسيلة  فتعر

  ).٤٨٣م، ص ١٩٩٣أخرى يف ظل جمموعة افتراضات معطاة.(هدى،
يطلق عليه منوذج احملاكاة، ويف مناذج  تكون احملاكاة يف شكل منوذج مماثل أو ما وغالباً ما

احلقيقي من الوحدات مبجتمع نظري ممثل بتوزيع احتمايل معني، وبذلك احملاكاة يتم إحالل اتمع 
تكون احملاكاة عبارة عن حماولة وضع شبيه للواقع الفعلي دون املساس به كإجراء حماكاة للتجارب 
واالقتراحات على الورق دون إحداث أي تغيري يف النظام موضوع الدراسة، أو مبعىن آخر إجياد 

ظام أو نشاط دون أن حناول احلصول على النظام احلقيقي نفسه وعمل هذه صورة طبق األصل من ن
الصورة قد يستلزم استخدام الورق والقلم أو احلاسب اإللكتروين أو رموز  أو كلمات للظاهرة 

  ).٧٩م،ص١٩٩٦(عبداحلميد، احلقيقية.



 
٧ 

م ) أن منوذج احملاكاة هو عبارة عن متثيل ملكونات النظا٢٠٦.ص ١٤٢٣( وذكر رمضان
وخصائص النظام  ،تالثابتة والعالقات اليت تربط بعضها ببعض باإلضافة إىل متثيل منطقي لسلوكيا

  الديناميكية وعلى فترة مراقبة زمنية حمددة وحتت فرضيات معينة تتعلق بعمل النظام ومكوناته .
خمتلفة  كما أا تعين: بناء منوذج يتضمن اخلصائص الرئيسية لنظام حقيقي حملاكاته عند ظروف
 احلناويوالتنبؤ مبا سيكون عليه النظام عند تغري أحد مكوناته أو متغرياته الداخلية واخلارجية.( 

  ).٩١ص، ٢٠٠١،اضيمو
كما تعرف احملاكاة بأا وضع شبيه للواقع الفعلي دون املساس به كإجراء حماكاة للتجارب 

وبذلك فهي عبارة عن  الدراسة واالقتراحات على الورق دون إحداث أي تغيري يف النظام موضع
أسلوب كمي لوصف عملية وذلك بتكوين منوذج لتلك العملية مث عمل جمموعة منتظمة من 

بعد ذلك للتنبؤ بسلوك تلك العملية عرب الزمن وذلك دون املساس  ،حماوالت التجربة واخلطأ
  )١٤٢- ١٤١صص م،٢٠٠٥(حسني،.بالواقع الذي متثله هذه العملية

احلالية مفهوماً للمحاكاة يتمحور حول بناء شبيه للواقع دون أن يتطابق متاماً  وتتبين الدراسة
مزيداً من التوضيح حول هذا  –يف جزئها النظري  –مع البناء األصلي ، وسوف تعرض الدراسة 

  املفهوم .
 :الحاسب اآللي  -٢

 الفردية املتعلم متنح آله: " أنه على التربوية الناحية من احلاسوبGage  Gredlen  عرف
 التعمق على وحتثه دراسته يف خطوة إىل خطوة من االنتقال يف يتحكم أن على وتساعده التعلم، يف

  )١٥٥،صم٢٠٠١اهلامشي،" (اخلاص تعلمه يف مستقلة استجابة اكتساب يف تساعد كما فيها،
 اسوبــاحل يعرف حيث) ٣،صم٢٠٠٤(برقاوي يف إليه املشار Luehrmann تعريف

 بطريقة استعماله وميكن ، بذكاء العلم طالب مع وتتفاعل تتجاوب اليت الوحيدة االتصال آله: " بأنه
  ".  وحلها باملسائل للتفكري كوسيلة ةومبدع ةبناء

 مع التفاعل فرصة لإلنسان توفر اليت التكنولوجيا وسائط هو فاحلاسوب سبق ما على وبناء
 على واحلصول ، ومعقدة بسيطة عمليات وإجراء وختزينها، للمعلومات استقبال من اآللة إمكانات

 عليها احلصول ميكن معلومات على ومبنية سليمة قرارات واختاذ فائقة، وبسرعة دقيقة نتائج
 حماكاة ميكن وبه ، والنماذج األمناط متعددة برامج مع التعامل على القدرة وكذلك ويسر، بسهولة



 
٨ 

 تعرض عندما إدراكها املتعلم على يسهل مما حقيقية، كانت لو كما واحلياتية العلمية املظاهر خمتلف
  . عليه
  أنموذج للمحاكاة بالحاسب اآللي:  -٣

بناء شبيه للواقع باستخدام احلاسب اآليل تعرف الدراسة أمنوذج احملاكاة باحلاسب اآليل بأنه:  
ما قد يكون حيث املتعلم على التفكري ويولد لديه الدافعية للتعلم ، كما ميكنه من تعلم ومواجهة 

خطراً عليه عند مواجهته مباشرة كالتجارب اخلطرة، وتعلّم تلك العمليات املكلفة مادياً، أو اليت 
تتطلب فترة زمنية طويلة لدراستها، كما يزود  هذا األمنوذج باستخدام احلاسوب املتعلم بالتعزيز 

وتشويقاً للمتعلم من التعلم  املناسب والتغذية الراجعة يف مكاا الصحيح وجعل التعلم أكثر إثارة
  التقليدي كما أنه يشجع التعلم القائم على االكتشاف .

 المدرسية: األزمات إدارة  -٤

 أم وإدراكهم ،املنظمة يف العاملني شعور" بأا: األزمة) ٤٢،صم١٩٩٥( اهلادي عبد عرف
 وأن، املطلوبة األهداف إجناز على قادرين وغري، املطلوبة واردامل على احلصول على قادرين غري

  ".وتفاقمها استمرارها ملنع أو اخلسائر لتاليف يلزم ما الختاذ كاف غري املتاح الوقت
 أثراً تترك عادية غري حالة عن عبارة"  :بأا األزمة فقد عرف )٩٥،صم١٩٩٥( الرازم أما

 والبنيان ،والنظم ،بالقواعد وختل ،والعمل ،احلياة روتني فتربك، العادية األمور جمريات على قاطعاً
  ."للعمل األساسي

 املشكلة خصائص مجيع هلا شديدة صدمه"  :أا على األزمة) ٢١،صم٢٠٠٣( كامل عرف
 املؤسسة وأ ألسرة وأ الفرد يصيب الذي الوظيفي واخللل ،الصدمة وشدة درجة ارتفاعب ولكن
 الذايت والقصور بالعجز)مؤسسة،جمتمع،فرد(النظام يصاب حيث باألزمة يعرف ما مستوى إىل يرفعها
  ."األزمة لنوع طبقا واملعونة املساعدة طلب ىلإ للجوء يتم آن احلتمية الضرورة ومن

بأا احلاالت الطارئة واملفاجئة اليت  :األزمة املدرسية )٧٠،صم٢٠٠٧( وعرف الزاملي 
أم اتمع احمللي الذي  ،أم املعلم ،تواجه املدرسة وتؤثر سلباً على عملها سواء تعلق األمر بالطالب

  وكما يدركها غالبية املديرين. ،تقع فيه املدرسة
 واملنتظم املنظم والتقدير ،اإلعداد "عملية األزمة إدارة) ٣٤٦،صم٢٠٠٢( قحف أبو عرف
  السوق" يف بقائها أو ورحبيتها، املنظمة مسعة خطرية بدرجة دد اليت واخلارجية الداخلية للمشكالت
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 العلم على تبىن رشيدة علمية إدارة": األزمة إدارة) ٢٠،صم١٩٩٠( اخلضريي وعرف
 ،ا املشتغلني سالمة على واحملافظة بأدائها واالرتقاء، املؤسسة ووقاية محاية على وتعمل واملعرفة
 إحداث شأنه من يكون قد سبب أي معاجلة أو ،قطاعاا أحد يصيب خلل أو قصور أي ومعاجلة
 مستقبلية. أزمة بوادر

 الدراسة على يقوم هادف "نشاط األزمات إدارة عرف فقد) ٣٥،صم٢٠٠٢( أمحد أما   
، املتوقعة األزمة واجتاهات بأماكن التنبؤ من دارةاإل متكن اليت الالزمة املعلومات على واحلصول

 تغيري أو عليها والقضاء املتوقعة الالزمة التدابري اختاذ طريق عن، معها للتعامل املناسب املكان ويئة
  املنظمة. لصاحل مسارها

األزمات املدرسية بأا حماولة السيطرة أو املنع ملا يهدد  دارةوتقدم الدراسة احلالية مفهومها إل
" املدرسة" ، حبيث يتم ضمان أن تؤدي هذه  بقاء تلك املؤسسة التعليمية ، واليت نعتها اتمع باسم

يف تربية أفراد اتمع ، وتنشئتهم التنشئة اتمعية السوية ، وتعمل علي املدرسة رسالتها وأهدافها 
  جانب إعداد هؤالء األفراد للمشاركة يف فعاليات سوق العمل . ات اتمعية، إىلنقل الثقاف
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  أوًال: اإلطار النظري

  :المحاور الرئيسة التالية يتضمنو

 األزمات وأسبابها ومراحل إدارتهاالمحور األول: التعريف ب   -١

  سياناريوهاتهامفهوم المحاكاة وخصائصها وأهم  المحور الثاني:   -٢

  األزمات المدرسية إدارةالمحاكاة والمحور الثالث:    -٣

  الدراسات السابقة  ثانيًا: 
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عن حجمها وطبيعة  مدرسة بغض النظرتعد األزمات جزءاً هاماً وأساسياً من حياة أية       
العمليات اليت تؤديها بعيدة عن األزمات ، وإن مل تكن اآلن يف أزمة فهي يف مرحلة ما قبل حدوث 

  األزمة وعليها أن تستعد ملواجهتها عندما تظهر يف أي وقت .

حتديد مفهوم األزمة وخصائصها ، وأسباا ، مراحل تطورها ،  الدراسةويتناول هذا اجلزء من    
األزمة ومبادئها، والعوامل املؤثرة فيها  إدارةمناذج لبعض األزمات املدرسية ، كما يتناول مفهوم 

  ومراحلها، وذلك فيما يلي :

 

مفهوم األزمة ، ينبغي التمييز بني مفهوم األزمة ، وبعض املفاهيم األخـرى  قبل البدء بتوضيح        
  الشائعة ، واليت قد تتشابه مع األزمة يف خصائصها ، ولكنها يف واقع األمر ليست أزمة ، وهي :

 لتحقيقهـا،  املدرسـة  هي عبارة عن عائق حيول دون حتقيق األهداف اليت تسعى املشـكلة:مفهوم     - أ
مما جيعـل مـن    مفاجئ.تنذر بوقوع مشكلة بشكل تدرجيي غري  وأدلة،ث له شواهد وتعرب عن حد

السهل إمكانية التوصل إىل أفضل حل بشأا من بني عدة حلول ممكنة . والعالقـة بـني املشـكلة    
ولكنها ليست األزمة يف حـد ذاـا    األزمة،فهي قد تكون سبباً يف حدوث  ،الصلةواألزمة وطيدة 

  ).١٠ص، م١٩٩٦هالل،(
وجنم عنها ضرر يف العناصر املادية  فعالً،تعرب الكارثة عن حالة مدمرة حدثت  الكارثة:مفهوم     -ب

ولكنها ليست أزمـة  وقد ينجم عنها أزمة،وهي أكثر التصاقاً باألزمة ،  أوكليهما.والبشرية 
  ).١٢ص،م٢٠٠١،عليوةحبد ذاا  (

  مفهوم األزمة يف اللغة :    -ج
يقال أَزمت عليهم السنة أي :اشـتد قحطهـا .    ،تفيد األزمة يف اللغة معىن الضيق والشدة 

  )(املعجم الوسيط .وتأزم أي:أصابته أزمة
وهـي   األسـوأ. نقطة حتول إىل األفضل أو  بأا:) األزمة  Webster معجم ويبستر ( عرف

  .)Webster-1981-p583( أو وقت عصيب، أي وضع وصل إىل مرحلة حرجة      حامسة،حلظة 
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عن اخلطر،  Wet) تعرب األوىل  Wet – Jiوتستخدم األزمة باللغـة الصينية يف كلمتني مها : ( 
عن الفرصة اليت ميكن استثمارها ،من خالل حتويل األزمة وما تنطوي عليه من خمـاطر إىل   Jiوالثانية 

  ).٥٥ص،م١٩٩٠،الطيب، وإجياد احللول البناءة ( فرص إلعادة الظروف لوضعها الطبيعي

تعترب األزمة حدث مفاجئ غري متوقع له نتائج سلبية حيث يرتبط  به حدوث خسائر يف  
النظام موضوع األزمة، وهذا احلدث تتالحق فيه باملوارد البشرية واألموال والثروات اخلاصة 

دث مستقبالً، وجتعل متخذ حتناك درجة من اهول وتطورات قد األحداث بسرعة كبرية ويكون ه
القرار يف حرية من أي قرار يتخذه، وتتفاقم األزمة يف حالة كون املعلومات الدقيقة غري متاحة 

تكون يف معظمها سلبية إال أا ال شك واليت لألطراف املتورطة فيها والنتائج املترتبة على األزمة 
  يف طياا على آثار إجيابية . حتوي

ظة حرجة وحامسة يصاب ا الفرد مكونة بذلك صعوبة حادة يف التصرف وتعرب األزمة عن حل
له قصوراً يف املعرفة وذلك مما يسبب  ،وغري قادر على اختاذ قرار صحيح ،وجتعله يف حرية بالغة

واختالط األسباب بالنتائج ويزيد من درجة اهول عن تطورات ما قد حيدث مستقبالً من األزمة 
  ) .٢٥ص،م٢٠٠١،(أمحدويف األزمة ذاا 

وتعرف األزمة بأا حالة طارئة أو حدث مفاجئ يؤدي إىل اإلخالل بالنظام املتبع يف املنظمة، 
مما يضعف املركز التنافسي هلا ويتطلب منها حتركاً سريعاً واهتماماً فورياً ، وبذلك ميكن تصنيف أي 

دث يف سري العمل االعتيادي حدث بأنه أزمة اعتماداً على درجة اخللل الذي يتركه هذا احل
  ) .٥٣- ٥٢صص ، م٢٠٠١أبو الفتوح،للمدرسة (

وتقوم األزمة بتحول فجائي يف منط السلوك أو التفاعل املعتاد نتيجة لتفاعل جمموعة من 
املتغريات أو التفاعالت اليت يترتب عليها موقف مفاجئ ينطوي على ديد مباشر للقيم أو املصاحل 

م ضرورة اختاذ قرارات سريعة حتت وطأة ضغوط حادة هي ضيق الوقت ونقص اجلوهرية ، مما يستلز
  ) .٧٧-٧٦ ص ص، م٢٠٠٤، غنيماملعلومات (

ومن هنا فإن األزمة هي نقطة حتول فجائي يف سري األحداث تقود إىل نتائج غري مرغوبة إذا 
  أو غري قادرة على احتوائها . ،كانت األطراف املعنية غري مستعدة
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فاألزمات تشترك دائماً يف أربعة  النظر عن االتأيت األزمات املدرسية يف أشكال عديدة وبغض     
  :مالمح هي

عدم التأكد : ينتج عدم التأكد من البداية السريعة لألزمة ، والتعقد الدائم وعدم القدرة على /١-٢
اليت تؤدي إىل عدم التأكد  التنبؤ باألحداث اليت تشكلها ، وهناك العديد من املصادر

 فاملشكلة ومداها ومدا رمبا تكون جمهولة أو ال ميكن معرفتها يف وقت احلدث .

البداية السريعة: تستغرق األزمة وقتاً طويالً يف التكوين ، إال أن املرحلة اليت عندها يكون /٢-٢
 هناك إمجاع على وجود أزمة هي مرحلة تتميز بالنمو السريع لألحداث .

أو سوف يتم فقده  مفقودة،من الواضح أن هناك شيئاً ما ذا قيمة  :حادة مدركةخسائر /٣-٢
واألحداث املفاجئة اليت من  السلبية،واالستجابة هي منع أو خفض العواقب  األزمة،نتيجة 

 عليها.الصعب التأثري 

 ميكن تغيريها نقص القدرة على السيطرة : يعترب العمل الفعال هو أمر صعب ، واخلسائر ال/ ٤-٢
، وإىل حد ما ال ميكن منعها ، وعلى الرغم من أن أحداث األزمة ال ميكن السيطرة عليها 
بشكل كامل ، إال أنه ميكن التأثري عليها بشكل جزئي ، ومن خالل جمموعة من األعمال اليت 

 تتخذ لبذل السيطرة على أحداث األزمة من أجل تقليل اخلسائر .

) Eby & Wallender, 2002,P 18 & Everly, 2000,PP 20-22 ( 

 

 أمران ذكرمهـا تصنف األزمات طبقاً لعدة أسس يف شكل جمموعات ،ألن التصنيف يفيد يف 
  ) :٢٣ص،هـ١٤٢٠(الربيدي

تعميق التفكري يف األزمة، ولفت االنتباه إىل بعض القضايا املهمة، اليت ختـص األزمـة حسـب     -
  نوعها.

توضيح املفاهيم الرئيسة املتعلقة باألزمة حسب نوعهـا اليت تعد أداة توصيل األفكـار ، ممـا    -
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 .قات النقاش ، واحلوار حول األزمةيساعد على االتفاق يف منطل

إال أن التصنيف ال مينع من وجود تداخل بني هذه اموعات ، وميكن تصنيف األزمات وفقاً 
 لألسس التالية  :

   إىل:وتصنف األزمة تبعا ملعدل تكرارها  ): البعد الزميناألزمة (  معدل تكرار -أ

وإن كان مدى وحجم  أحياناً،و هي اليت تأخذ طابع التكرار والتوقع ):أزمة متكررة (دورية/ ١-أ
ويعاجل هذا النوع من األزمات مبعاجلة  وكامل.وشدة األزمة ال ميكن توقعها بشكل دقيق 

  األسباب اليت أدت إىل حدوث األزمة .

أزمة غري متكررة ( غري دورية ) : وهي اليت حتدث فجأة دون مقدمات ، وال ترتبط يف / ٢-أ 
حدوثها بأسباب متكررة ، ومن مث ال يسهل توقعها ، وتكون شديدة التأثري يف الغالب . ويعاجل 

 ).٨٧،صم٢٠١٠(آل مانعة،األزمات مبعاجلة النتائج اليت أفرزا األزمة  هذا النوع من

  : وتصنف األزمة من حيث شدة تأثريها إىل :  اشدة تأثريها وعمقه -ب

أزمة ظرفية هامشية حمدودة التأثري :و هي األزمة وليدة الظروف ، اليت حتدث عادة دون أن /١-ب
مع أسباا ألا أزمة بدون جـذور ، وتعـاجل    تترك نتائج واضحة ، وتنتهي بسرعة التعامل

  بتعديل السياسات وأساليب العمل املدرسية املستخدمة .

أزمة جوهرية هيكلية التأثري : وهي اليت تؤثر على كيان املدرسة جبميـع جوانبـه املاديـة    / ٢-ب 
رسـة  والبشرية ، وجتاهلها يؤدي إىل إفراز نتائج خطرية ، قد تصل إىل تقـويض كيـان املد  

 .)١٠٣٢٥،عهـ١٤٢٣،(شومان

  مشولية األزمة ( املستوى ): تصنف األزمة من حيث مشوليتها إىل: -ج

أزمة جزئية:و هي اليت حتدث على مستوى الوحدات يف املدرسة، وبالتايل فإن حجم تأثريها / ١-ج
وهذا النوع من األزمات متنـوع ومتعـدد األسـباب    يف الغالب ال ميتد إىل خارج الوحدة.

  ومتنوعة.والنتائج نظراً ألن الوحدات بطبيعتها متعددة 
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ويتأثر ا مجيع عناصـر   ككل،وهي اليت حتدث على مستوى الكيان املدرسي  شاملة:أزمة / ٢-ج 
والنتـائج الـيت    أسـباا، وهـي أزمـات شـاملة عامـة يف      باملدرسة،العملية التعليمية 

  .)٩،صهـ١٤٢٦،(اليحيويرزاأف

  إىل:تصنف األزمة تبعا ملوضوعها  األزمة:موضوع ( جمال )  -د

والتعامـل   ودراسته،وهي اليت تدور حول شيء مادي ملموس ميكن التحقق منه  مادية:أزمة / ١-د
  .عليهاملترتبة  ، والنتائجمعه وقياس مدى توافق أدوات التعامل معه،

لـذلك   والوالء.وهي اليت ترتبط بذاتية األفراد احمليطني باألزمة مثل أزمة الثقة  معنوية:أزمة / ٢-د
مـن  تعامل معه وإمنا يتم الملموس.نظراً ألنه غري  ،األزماتيصعب التعامل مع هذا النوع من 

 الذكر.األزمة الواحدة النوعني سابقي  تضم وغالبا ما خالل إدراكه املضموين.

تتعلق بالبيئة، وظروف  إالهيةبني كوارث  األزمة ، تتباين أسباب األزمة ماوكما تتباين أنواع 
 ، العمل املادية، والقيادة اإلدارية املستبدة ،وعدم وضوح األهداف، واخلوف الوظيفي، وسوء الفهم

 ).٨٧-٧١صص ،م٢٠٠٣،والشائعات  (اخلضريي 

  

تقدم على أن األزمة تعرب عن فشل يف اختاذ القرار نتيجة حلدوث خلل معني أو عدم  جند مما
، فحينما تتعرض املدرسة لبعض خربة، ولكل أزمة مقدمات تدل عليها وشواهد تشري إىل حدوثها

املشاكل فإا ميكن أن تتوقف وتأخذ فرصتها يف عالج هذه املشاكل ولكن حينما يستفحل األمر 
سائر فادحة ميكنها أن دد سالمة املدرسة وأفرادها وسري العملية التربوية بداخلها، وتصبح هناك خ

وأياً  عن املسببات، الدراسةدراسة حقيقة وعمل جدي ملواجهة األزمات ب إىلأن تسعى  دارةفعلى اإل
خمتلفة حلدوث األزمات. وقد أفاد الباحثون يف تصنيف وتعديد أسباب  اًما كان فإن هناك أسباب

  األزمات ونعرض فيما يلي أهم آراء الباحثني يف ذلك األمر:

 )٢١٨-٢١٣صص ،م١٩٩٩(حواشو) ٣٩-٣٨ص ص ،م٢٠٠١( سليمان فنجد
  أسباب حدوث األزمات املدرسية إىل سببني أساسني مها: انيقسم
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وال  فيها،وبالتايل ال ميكن التحكم  اإلنسان،أسباب خارجة عن قدرات  اخلارجية:األسباب  -أ 
التبوء حبدوثها مثل الزلزال والرباكني و األعاصري والتقلبات اجلوية احلادة وغريها من الكوارث 

 الطبيعية اليت يصعب التكهن ا و التحكم يف أبعادها.

 يلي:لني فيها وتتمثل فيما أسباب ناجتة عن املدرسة والعام الداخلية:األسباب  -ب

إىل تفاقمها أو حتويلها إىل مما يؤدي ضعف اإلمكانيات املادية و البشرية للتعامل مع األزمات / ١-ب
 كوارث ومضاعفة اخلسائر النامجة عنها.

 جتاهل إشارات اإلنذار املبكر اليت تشري إىل إمكانية حدوث أزمة./ ٢-ب

املطلوب  األولوياتعدم وضوح أهداف املدرسة وما يترتب على ذلك من عدم وضوح / ٣-ب
، وعدم موضوعية تقييم األداء، وعدم معرفة العاملني لألدوار املطلوبة منهم، وعدم حتقيقها

 وضع خطط ملواجهة حتديات املستقبل، والتباطؤ يف التعامل مع األزمات مبجرد ظهورها.

ينتج عنه من عدم تشجيع العاملني على إبداء آرائهم ومقترحام، اخلوف الوظيفي وما / ٤-ب
وعدم مشاركة العاملني يف صنع القرارات، وعدم اعتراف العاملني بأخطائهم، وانعدام الثقة 

 بينهم.

صراع املصاحل بني العاملني وما يترتب عليه من : ايار نظام االتصال داخل املدرسة، عدم / ٥-ب
العليا ، والرتاع اهلدام أي التنافس السليب الذي يؤدي بدوره  دارةاإلتعليمات العاملني بالتزام 

 إىل جمموعة من األزمات.

ضعف نظام املعلومات وما ينتج عنه من عدم وجود املعلومات السليمة اليت تساعد على /٦-ب
 مشاركة أفراد غري مؤهلني يف صنع القرارات. و اختاذ القرار املناسب

إلدارية غري املالئمة وما يترتب على ذلك من عدم قدرة املديرين على حتمل القيادة ا/ ٧-ب
وعدم متتع املديرين بالقدرة على التنبؤ باألحداث املستقبلية ووضع األحداث  املسئولية

 للعاملني.وسوء توزيع املديرين  اهتمامهمالسابقة يف بؤرة 
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إجياد أزمات عارضة أو مشكالت دائمة ،  للعاملني باملدارس يؤدي إىلالتنمية املهنية ضعف / ٨-ب
وعدم   ومن صور املشكالت واألزمات اليت تنتج هي عدم وجود فرص كافية للتنمية والتقدم

مساعدة املديرين يف تعليم مرءوسيهم، وعدم وجود تناول وظيفي، وعدم استغراق الوقت 
  الكايف ملساعدة األفراد على التطور.

وعبد  )٨٩ص، م٢٠٠٢(حممدو )١٧٠-١٦٥ص ص  ،م١٩٩٧( السيد واتفق كل من  
  على وجود مخسة أسباب أساسية تؤدي إىل ظهور األزمات وهي: )١٠٣،ص م١٩٩٧( املطلب

املدرسة ميكن أن تؤدي إىل وجود  إدارة حيث إن:  الفشل يف حتديد العالقات بني املتغريات  -أ
ية النظام الذي تعمل فيه  يكأزمة دون أن تشعر لعدم فهمها وفشلها يف التعرف على دينام

فالفشل يف حتديد العالقات بني املتغريات ميكن أن يسهم يف خلق العديد من األزمات وذلك 
من خالل اختيار قرار غري مناسب ، وعدم انتباه املدير ألي معلومات قد تكون هامة ومع 

 لحالة اليت أمامه كما يتصور هو .لذلك يعتربها غري ضرورية 

: ميكن أن يؤدي إىل خلق أزمات هلا العديد من املصادر اعي السائد يف املدرسةالفكر اجلم  -ب
 :اليت ميكن أن نتناول منها ما يليو

املناعة الومهية: وهي أن كثريا من أعضاء وحدات اختاذ القرار يف املدرسة يرون أنفسهم غري  /١-ب
 قابلني للفشل ولذلك خيفون استجابتهم لعالمات اإلنذار واخلطر.

وحدات اختاذ القرار إىل التقليل من أمهية مييل أعضاء التقليل من أمهية املعلومات السلبية :  /٢-ب
 املعلومات اليت تتعارض مع تصرفام احلالية .

ميارس أعضاء وحدات اختاذ القرار  لذلكالضغط اجلماعي من أجل املوافقة والتوافق معهم  /٣-ب
 الذين يعربون عن وجهة نظر معارضة . جمموعة من الضغوط على أولئك األفراد

 اجلماعة،وهو أن يؤخذ السكوت والصمت على انه موافقة على رأي  الومهي:اإلمجاع  /٤-ب
 للجماعة.ومن مث ال يتم توصيل أي معلومات تكون خمالفة 
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وتساعد ظاهرة  ،: تتعدد مصادر احلصول على املعلومات لدى املدرسةتشتت وتشوه املعلومات -ج
حيث جندهم  ،يف ضيق وحمدودية وجهة نظر األفراد يف املدرسة املعلومات،ه تشتت وتشو

مييلون للتركيز على املعلومات اليت تتصل م بينما يرفضون ويتجاهلون أي معلومات ال 
ختصهم ، وأهم أسباب تشويه املعلومات ترجع إىل ثقافة املدرسة السائدة ، حيث يتم من 

حتديد املعلومات الالزمة ملتخذ القرار، وكيف سيفسر تلك املعلومات، وماذا سوف  خالهلا
فإذا ما كانت تلك املعلومات متناقضة مع ثقافة املدرسة  .يفعل متخذ القرار بتلك املعلومات

سهم ذلك يف خلق أزمة يوميكن أن  املعلومات،واملعتقدات السائدة فسوف يتم جتاهل تلك 
 حمتملة.

: تتصف اإلجراءات النمطية يف العمل باجلمود وعدم املرونة مبا يؤدي النمطية لألزمةءات اإلجرا -د
يف كثري من األحيان إىل حرمان املدرسة من التكيف، ويشجع ذلك على جعلها تربة صاحلة 

 لظهور األزمات.

: ميكن أن يؤدي إىل حدوث أزمات ويتضح هذا التفاؤل من خالل وضع  التفاؤل اخلاطئ -هـ
تقدير مبالغ فيه لقدرات وإمكانيات املدرسة أو من خالل وضع تقدير ضئيل للخطر أو املوقف 

 الذي ميكن أن تتعرض له املدرسة .

  

ويكون هلا دورة  ،وخطوات معينة متر األزمة مبراحلكظاهرة اجتماعية مثل باقي الظواهر 
حياة مثل أي كائن، ومتر األزمة يف دورة نشأا واكتماهلا بعدة مراحل أساسية توضح سلسلة 

وبدء  اتطورها منذ بدايتها كحدث عارض بل وحىت قبل ظهورها على السطح وحىت مواجهته
 التعامل معها.

يف الوقوف على بدايات ظهور األزمة وتبدو أمهية حتديد مراحل نشأة األزمة ومتابعة دورا 
  أو بتكوين عواملها ، مما يسهل السيطرة عليها والتعامل معها بكفاءة، واحلد من تداعياا وآثارها. 

مرحلة ميالد األزمة ( التحذير أو اإلنذار ) : وتسمى مبرحلة ما قبل األزمة ، حيث يكون / ١-٥
 حمدد املعامل أو االجتاه أو املدى الذي يصل إليه. هناك شيئا ما يلوح يف األفق وينذر مبوقف غري
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مرحلة  نشوء األزمة : عندما ال ينتبه املدير إىل خطورة األزمة وهي مازالت يف مرحلة / ٢-٥
أو خيفق يف التعامل معها واحتوائها، فإا تنمو وتتسع وتتعاظم آثارها  ،أو اإلنذار ،التحذير

تخذ القرار  أن ينكر وجودها نظرا للضغوط املباشرة اليت وديداا املتسارعة، وال يستطيع م
 تسببها األزمة.

) : حتدث عندما خيفق املدير يف التعامل مع العوامل اليت  انفجار وتفاقممرحلة نضج األزمة ( /٣-٥
حركت األزمة أو يف السيطرة على متغرياا املتسارعة، لتصل إىل هذه الدرجة من القوة 
والعنف منذرة خبطر حمدق على مستقبل  املدرسة أو العاملني فيها، وتصل األزمة إىل مرحلة 

تغذي األزمة بقوى تدمريية حبيث يصعب السيطرة  متقدمة حيث تزداد القوى املتفاعلة واليت
 عليها.

مرحلة احنسار األزمة: وهذه املرحلة تأيت بعد مرحلة جماة األزمة مباشرة، وفيها تنحسر /٤-٥
األزمة وتتالشى بفقدها بشكل شبه كامل لقوة الدفع أو العوامل احملركة هلا، وتعود املدرسة 

 ،عبد العزيز( )٩٨- ٩١صص ،م٢٠١٠(آل مانعة، إىل الوضع الطبيعي قبل وقوع األزم
 )٢٢٨ص ،م٢٠٠٤

 

من خالل  نتناول فيما يلي بعض النماذج لألزمات املدرسية اليت ميكن أن حتدث داخل املدرسة
 ومنها: تناولته الصحف احمللية بشكل متكرر اخلربات املعاشة يف احلياة املهنية ومن خالل ما

اليت حتدث حالياً حىت  الظواهرأزمة العنف يف املدارس: تعد عملية العنف يف املدارس من أهم  •
أصبحت حوادث الطالب واملعلمني شبه يومية يف صفحات احلوادث فذلك طالب حاول قتل 

 من نافذة الفصل، يقفززميله أمام باب املدرسة، وطالبان حيرقان مدرستهما ، وتلميذ مشاغب 
، باإلضافة إىل حوادث املدرسني وإصابتهم األسيدماء  ومعلميهم على زمالئهم وطلبة يلقون

أم سلوكاً عاماً بني  أصبح العنف ظاهرة تسود املدارسللطلبة جراء تعسفهم الشديد . فهل 
األطفال والشباب؟!  وهناك جمموعة من األسباب اليت أدت إىل انتشار العنف يف مدارسنا، وهي 

 ستطرد فيها فمجاله حبث آخر .أسباب هامة ، ولن ن
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أزمة احلريق يف املدارس: قد حيدث داخل جدران املدارس حريق نتيجة ماس كهربائي أو انفجار  •
ويؤدي ذلك إىل حدوث فزع بني التالميذ واملعلمني والعاملني باملدرسة ، وقد تكون  غازأنبوبة 

تأثري على حياة األفراد من  أو ال إرادية ، وتؤدي بالتايل إىل إحداث مفتعلةهذه األسباب 
 :جهتني

التأثري املادي على حياة األفراد وممتلكام ، فالكوارث بطبيعتها ينتج عنها العديد من  -
 الضحايا(قتلى، مصابني )، كما قد تؤدي إىل خسائر مادية ضخمة يف املمتلكات واألموال .

ثاراً مؤملة وعميقة على السكان ، آالتأثري املعنوي على األفراد ، فالكوارث أو النكبات تترك  -
كما أن الباقني على قيد احلياة يعانون العديد من املشاكل اليت تسبب هلم االضطرابات 

وانتشار  يف عملهم، فالكارثة أو األزمة عادة ما تكون مصحوبة بالفزع اجلماعي، والتشويش
فسية الواضحة مبا يشمل الفوضى، واختالط احلابل بالنابل، والسلب والنهب، واالضطرابات الن

 ل على حنو متماسك .ؤوس العقلي بدالً من التصرف املسالقلق النفسي واحلزن العميق واهل

أزمة املوت : إن أسوء مواقف األزمة داخل املدرسة هو موت طالب ، فعندما ميوت طالب ما،  •
املدرسية،  ةدارفإن الصدمة العاطفية هي حدث طبيعي لدى الطالب وهيئة التدريس وأعضاء اإل

فموت طالب داخل احلرم املدرسي، وخاصة إذا كان نتيجة لعنف مدرسي يسبب حالة من 
 الصدمة البالغة لألسرة واتمع املدرسي .

وبالطبع ليس هناك إجراء واحد يتناسب للتعامل به مع كل أزمة ، فكل حالة تستلزم منطاً معيناً من 
  .ذ إجراءات حمددة تتفق مع طبيعة األزمةاالهتمام الفردي واجلماعي ، وتقتضي اختا

  

واختالف وجهات نظـرهم حـول    والباحثني،األزمات بتعدد الكتاب  إدارةتعددت مفاهيم 
عدة مفـاهيم   وميكن عرض مشتركة.كانت توجد بينها مسات  وإناألزمات،  دارةكيفية تناوهلم إل

  األزمات، على النحو التايل : دارةإل
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األزمات بأا : نظام يستخدم للتعامل مع األزمات، من أجـل   إدارة Little(1983,P8(عرف
نتائج، واحلد من اآلثـار  دف التحكم يف ال ،جتنب وقوعها، والتخطيط للحاالت اليت يصعب جتنبها

  .السلبية

: اخلطوات اليت تتخذ لتقليـل خمـاطر    األزمة بأا إدارة Chase(1999,PP5-4( فكما عر
  حدوث األزمة.

األزمة بأا : جمموعـة االسـتعدادات    إدارة )٣٥٢ص ،م٢٠٠٢(يف حني عرف أبو قحف 
  واجلهـود اإلدارية، اليت تبذل ملواجهـة أو احلد من اآلثار السلبية املترتبة على األزمة.

األزمات بأا: العملية اإلدارية املستمرة اليت تم  إدارة )١٢٢ص ،م٢٠٠٤( عثمانوعرف 
باإلحساس باألزمـات احملتملة ، عن طريق االستشعار ، ورصد املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية 

ملنع أو اإلعداد للتعامل مع األزمات بأكرب قدر  ،املولدة لألزمات، وتعبئة املوارد واإلمكانات املتاحة 
ة والفاعلية، مبا حيقق أقل قدر من الضرر للمنظمة والبيئة والعاملني. مـع ضـمان   ممكن من الكفاء

العودة لألوضاع الطبيعية يف أسرع وقت، وبأقل تكلفة ممكنة، ودراسة أسباب األزمة السـتخالص  
النتائج ملنع حدوثها، وحتسني طرق التعامل معها مستقبالً، و حماولة اإلفادة منها إىل أقصـى درجـة   

  ممكنة.

األزمات،  نتيجة االستخدام والسياق املطبق، إال أن  إدارةوعلى الرغم من تعدد مفاهيم 
فهي تتفق على أن  ،األزمات  إدارةذلك التعدد والتباين شكلي يف حتديد املفهوم وليس يف مضمون 

األزمات هي أسلوب إداري للتعامل مع األزمات باستخدام أساليب منهجية علمية سليمة  إدارة
ق األزمات، والقيادة، يفر أعضاءثل يف : التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، واملتابعة، وتشكيل تتم

  ونظام االتصال، ونظام املعلومات، والتقومي.

  

 إدارةواملمارسات اليت تسعى من خالهلا  تلك اجلهودميكن النظر إىل مواجهة األزمة على أا 
املدرسة والعاملون ا إىل حل مشاكلها دون الوصول ا إىل حالة التعقد وحماولة جتنب وقوع حتول 
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جذري إىل األسوأ واالستعداد ملواجهة الطوارئ، واألزمات حالة وقوعها، وهدفها حتقيق درجة 
  استجابة سريعة عالية وفعالة لظروف املتغريات املتسارعة لألزمة.

كيفية التغلب على األزمة باألدوات العلمية واإلدارية املختلفة وجتنب  وتعىن مواجهة األزمة
سلبياا واالستفادة من إجيابياا ، وإلمتام عملية مواجهة األزمة البد من وجود منهج متكامل يقدم 
عدة مراحل منطقية هي مرحلة االختراق جبدار األزمة ومرحلة التمركز وإقامة قاعدة للتعامل مع 

زمة بعد اختراقها ، ومرحلة توسيع قاعدة التعامل مع عناصر األزمة وشل حركتها ودفعها عوامل األ
عن أماكن السيطرة ، ومرحلة التحكم والسيطرة على موقع األزمة مث مرحلة التوجيه لقوى الفعل 

  ).١١٨ص،  م٢٠٠٢ حممد،اإلداري الصانعة لألزمة إىل جماالت أخرى (

كما يتطلب التعامل األمثل مع األزمة ضرورة توافر جمموعة من املقومات أو العوامل أمهها 
) ١٢٣ - ١٢٢صص ، م ١٩٩٧( صالح الدينو) ٥٥،ص ٥٤ص،  ٢٠٠١( أبو الفتوح ذكر

  :كما يلي

التخطيط لألزمات وهو جزء هام من التخطيط االستراتيجي وعنصراً رئيسياً من عناصر    -أ
 للمدرسة.اخلطة العامة 

فعال لإلنذار املبكر يف املدرسة، من أجل الوقاية من األزمات،  نظامضرورة وجود    -ب
 واالستعداد للتعامل مع األزمات اليت ال ميكن جتنبها وقت وقوعها.

إجياد وتطوير نظام إداري خمتص ميكن املدرسة من التعرف على املشكالت وحتليلها وإجياد    -ج
 املختصة.التنسيق مع الكفاءات احللول هلا بالتعاون و

حبيث يتم استغالل  األزمة،األزمات للعمل خالل مراحل  دارةضرورة إنشاء فريق مدرب إل   -د
 املدرسة.األزمة وحتويلها إىل فرصة إجيابية لصاحل 

 الدراسةكيفية األزمات، وتدريب املوظفني على  إدارةضرورة عقد برامج تدريبية يف جمال  -هـ
 عن إشارات اإلنذار، وتعقبها، وحتليلها، واختاذ اإلجراءات الوقائية ملنع حدوث األزمات.

األزمات،  دارةتبىن نظام تنظيم املصفوفة أو التنظيم الشبكي كأفضل أسلوب تنظيمي إل   -و
 ومبوجب هذا النظام يكون ملدير األزمة وحدة إدارية تستعني باألفراد العاملني.
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 ظروف مشاةم واملراجعة الدورية خلطط التعامل مع األزمات واختبارها حتت ضرورة التقيي   -ز
 مواجهتها.حلاالت األزمات الفعلية اليت ميكن 

  

ص  ،م١٩٩٨، حجي( ذكر حسب مايتوقف النجاح يف مواجهة األزمة والقضاء عليها 

  :أن تكون هذه املواجهة )٤١٣-٤١٢ص

 منظومات فرعية تابعةمواجهة شاملة تأخذ يف اعتبارها أن التعليم منظومة جمتمعية وأن هناك   _ أ
 متبادل.له وبينهما اعتماد 

 تسري وفقاً لربنامج عاملي لألولويات.  _ ب

 قائمة على أساس من الكفاءة العالية يف األداء واملتابعة.  _ ج

 تالميذ ومعلمني إىل تدابري وعالجات واهتمامات.آخذه يف االعتبار ما حيتاجه التعليم من   _ د

اجتذاب  وتسعى جاهدة إىل قائمة على أساس تشاركي، يضع اآلراء املختلفة يف االعتبار، _ هـ 
 الطوائف املختلفة تعليمية وغريها للقيام بدور إجيايب.

 واملؤسسات ئاتخمططة لإلفادة من اإلمكانات البيئية املختلفة مركزية وحملية، وحمفزة للهي  _ و
 املختلفة لإلسهام يف مواجهة األزمة.

مهتمة باإلعالن عن واقع التعليم وواقع األزمة وتفسريها، وما يتخذ من تدابري ملواجهتها   _ ز
اجلانب اإلعالمي الذي يكون  الكاتب بذلكوقد يقصد واخلطوات اليت يتم تنفيذها بالفعل.

  األزمة وما ينبغي عليه فعله من نشر وإعالن ملا قام به الفريق حنو األزمة. إدارةمن فريق 

  

األزمات ال دد استمرار عمليات املدرسة فقط بل دد حياا واستمرارها ، فاألزمات ميكن 
ومواجهة األزمة تتأثر مبجموعة من ، بينت الدراسة مسبقاًكما  العديد من العواملأن حتدث بسبب 

  العوامل منها: 
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األزمات  إدارةال شك أن الثقافة التنظيمية تلعب دوراً هاماً يف جمال  التنظيمية:الثقافة / ١-١٠
حيث يتم يف بعض األحيان التغاضي عن أو إغفال قضايا هامة بسبب الثقافية التنظيمية 

 ككل.السائدة سواء داخل املدرسة أو يف اتمع 
  كل من: كما ذكر وهناك نوعان من الثقافات التنظيمية يف التعامل مع األزمات مها

Eder(1993.PP178-179)&Everly(2000,PP52-53)  
ثقافة تنظيمية متجنبة لألزمات أو مستعدة ملواجهتها : وهي ثقافة قوية تقوى العاملني وتدفع    -أ

اإلدارية باملدارس اليت تسود ا هذه الثقافة البناءة املدرسة حنو مواجهة األزمات. فالقيادات 
لديهم قدرة على حتمل املسئولية جتاه أنفسهم والعاملني باملدرسة والبيئة احمليطة، ويستخدمون 
أساليب إدارية وقائية حتقق االستجابة السلسة  لألزمة يف حالة وقوعها، كما أم يشجعون 

خبار السيئة ومكافآم  إذا ثبت صحة هذه األخبار، عن األ بالغالعاملني دائماً على اإل
والكشف عن األخطاء واملشاكل احملتملة أوالً بأول حىت ال يتسع حجمها ويصعب حلها، 
وفتح قنوات معلومات واضحة بينها وبني العاملني يف خمتلف املستويات اإلدارية، ويشجعون 

م من السلطة املناسبة اليت تساعدهم العاملني على املشاركة يف حل مشكالت العمل ومتكينه
 دارةيف حتمل مسئوليام.  واملدارس اليت تسود ا هذه الثقافية يتوافر ا نظام متكامل لإل

 لألزمات.الفعالة 

 دارةوتتسم الثقافة التنظيمية املستعدة لألزمات بعدة خصائص أمهها: التفاعل بني اإل
والعاملني، مشاركة العاملني ومتكينهم من السلطة، عدم التحفظ يف عرض املشاكل، وسيادة 

  العالقات الشخصية بني الرؤساء واملرؤوسني.

ثقافة تنظيمية مستهدفة أو معرضة لألزمات: وهي ثقافة ضعيفة ال تشجع على اكتشاف  -ب
ارات التحذير واإلنذار مؤشرات حدوث األزمات، بل إا تقوم باحليلولة دون وصول إش

املبكر ملنع وصوهلا إىل املسئولني باملدرسة، وتستخدم أساليب دفاعية تؤدي إىل مزيد من 
 األزمات.

فالقيادات ذه املدارس ترى أن جمرد ذكر األزمات املاضية اليت تعرضت هلا املدرسة يعىن 
، وليس هناك ضرورة صراحة أن املدرسة لديها نقائص وعيوب ، فهم ال يعترفون بأي خطأ 
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إلحداث تغيري من وجهة نظرهم، وغري قادرين على اإلحساس بالغري، وليس لديهم القدرة على 
وبالتايل فاملدارس اليت تسود ا  ،يف أزمات شخصية مالماكهاألزمات التنظيمية أو البيئية  إدارة

األزمات هي جهود عالجية  إدارةبل إن جهود  األزمات، دارةهذه الثقافة ال يتوافر هلا نظام فعال إل
  .(Flin,1996,P281)ورد فعل يف معظم األحيان ملا حيدث من أزمات خمتلفة 

العليا بأمهية اإلعداد للتعامل مع املخاطر واألزمات  دارةم اقتناع اإلدالعليا : ع دارةاإل/ ٢-١٠
يعترب من أكرب املعوقات اليت ميكن أن حتد من اجلهود املبذولة يف هذا اال ، إذ أن هذا 
االقتناع جزء أساسي وحيوي لبناء أسلوب علمي سليم من حيث التنبؤ باألزمات، وإقامة 

املبادرة  دارةملواجهة األزمة بأسلوب اإلنظم لإلنذار ، واإلعداد للمنع أو االستعداد 
لألزمات، وكذلك إعداد خطط الطوارئ، واستعادة النشاط، وأخرياً االستفادة والتعلم من 

 .(Daft,2003,P291) األزمة

: تؤدي السمات الشخصية لبعض املديرين والعاملني باملدرسة السمات الشخصية للمديرين/٣-١٠
السيطرة ، عدم تقبلهم لسماع األخبار السيئة أو املعارضة أو مثل التعايل والقسوة وحب 

االنتقاد من قبل اآلخرين ، ويف الغالب عند حدوث أزمة يتجهون إىل إنكارها والتقليل من 
أمهيتها كما يتوافر لديهم شعور زائد وزائف بالقوة وأن مدارسهم حمصنة ضد 

ادات التربوية تتوافر لديهم السمات األزمات تتطلب نوعية معينة من القي إدارةاألزمات.و
والقادرين على  األزمة،واخلصائص الشخصية والنفسية املناسبة لتحمل الضغوط اليت تفرزها 

ألفراد واالحتفاظ بتماسك قيادة األزمة والتعامل مع االختالفات الفردية والسلوكية ل
  (Thart,1997,P139).اجلماعة

األزمات يستلزم يف معظم  إدارةاجتاهات اجيابية حنو فلسفة املدرسة : الشك أن تكوين /٤-١٠
األحيان إحداث تغيري يف الفلسفة التنظيمية السائدة يف املدرسة من حيث القيم واملعتقدات 
والقواعد املرشدة للتصرفات حبيث تكون أكثر استقرارا ووضوحا وتبين معتقدات جديدة 

  (Flin,1996,P270).األزمات إدارةأكثر مالئمة لفلسفة 
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األزمة ،  إدارةاملوارد البشرية: من الالزم توفري موارد بشرية ذات ثقافة قادرة على /٥-١٠
باإلضافة إىل االهتمام بنوعية العاملني ومستواهم الفين والثقايف ، ووضع نظم حوافز عادلة 

كل العمالة قد وجمزية مرتبطة باألداء واإلنتاجية، ولكن جيب مالحظة أن إحداث تغيري يف هي
يؤدي حلدوث أزمات فبعض حماوالت خفض العمالة الزائدة أو تغيري هيكلها من حيث 
التخصصات املستخدمة عن طريق إجراء برنامج تدريب حتويلي، يالقي مقاومة شديدة من 
 جانب العاملني وتؤدي يف بعض األحيان حلدوث مظاهرات واضطرابات

(Zaraza,2001,P81). 

 

علينا حتديد مالمح  بني األزمات املختلفة، فقد أضحى لزاماً لوجود قاسم مشتركنظرا 
ومقومات منوذج للتعامل مع األزمات وفق منظور متعدد األبعاد حيقق اإلعداد اجليد واملواجهة 

قيق جمموعة من الناجحة، ومير النموذج املتكامل ملواجهة األزمة مبجموعة من املراحل، بغية حت
وإدارا بشكل فعال ويتكون النموذج  ،األهداف النهائية واملرحلية وصوالً إىل التغلب على األزمة

مرحلة من هذه  إدارةمن ثالث مراحل أساسية متر ا معظم األزمات، وإذا فشلت املدرسة يف 
  هي: املراحل فإا تصبح مسئولة عن وقوع األزمة وتفاقم حدا، وهذه املراحل 

  : التلطيف والتحضري ( ما قبل األزمة ) وتتضمن هذه املرحلة خطوتني هي: املرحلة األوىل

اكتشاف إشارات اإلنذار): تتضمن هذه اخلطوة كل التدابري الوقائية  التحذير والوقاية(  -أ
واألنشطة اليت تعمل على تاليف حدوث األزمة، أو على األقل ختفيف حدة آثارها إذا وقعت 

ويطلق على هذه املرحلة ما قبل األزمة حيث  بالرغم من اجلهود املبذولة ملنعها من احلدوث.
أو مبهماً) يلوح يف األفق وينذر مبوقف غري حمدد املعامل أو  –يكون هناك شيئاً ما (واضحاً 

االجتاه أو املدى الذي يصل إليه، ولكل أزمة مقدمات وأعراض تنبئ عن احتمال وقوع أزمة، 
وهذا  ،واكتشاف هذه اإلنذارات املبكرة حلدوث األزمة يعىن اكتشاف األزمة قبل وقوعها

 إشاراتاألزمة قبل وقوعها بفترة طويلة سلسلة  يؤدي إىل االستعداد هلا، فعادة ما ترسل
  اإلنذار املبكر أو األعراض اليت تنبئ باحتمال وقوع األزمة.
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ومتثل هذه املرحلة جمموعة العناصر اليت تعكس مدى قيام املدرسة برصد وحتديد املؤشرات 
واألساليب  أو األعراض اليت تنبئ باحتمال حدوث أزمة وكذلك مدى قيامها بتوفري االستعدادات

الالزمة للوقاية من األزمات، وإجراء التحضريات لألزمات اليت ميكن التنبؤ حبدوثها والتخطيط 
  ). ٥٦ص، م٢٠٠١،  أبو الفتوحللحاالت اليت ال ميكن جتنبها (

االستعداد والوقاية: وهذه اخلطوة متثل األنشطة اهلادفة يف تغطية اإلمكانيات والقدرات  -ب
وتدريب األفراد واموعات على كيفية التعامل مع األزمة، وجيب أن يتوافر لدى املدرسة 
استعدادات وأساليب كامنة للوقاية من األزمات. ويتلخص اهلدف من الوقاية واكتشاف 

والسعي من أجل  عالجها،ويصعب ومعاجلتها قبل أن  تستفحل  درسة،املنقاط الضعف يف 
ويتطلب ذلك إعداد جمموعة من  أفضل.منع األزمة من الوقوع أو إدارا بشكل 

السيناريوهات البديلة ملقابلة مجيع االحتماالت وتوقع املسارات اليت ميكن أن تتخذها 
 ص ،م٢٠٠١(أمحد، اضحاًكله حىت يصبح دور كل فرد و األحداث، واختبار ذلك

 ).٤٠-٣٩ص

ويتم يف هذه اخلطوة رسم اخلريطة العامة ملسرح عمليات األزمة بصورته احلالية مع إجراء كافة     
التعديالت للسيناريوهات وحشد وتعبئة القوى ملواجهة األزمة والتصدي هلا مث حتديد بؤر التوتر 

الرؤية ألبعاد األزمة يتم رسم خريطة للتحرك وأماكن الصراع ومناطق العمليات ، ومن خالل هذه 
ص ،م٢٠٠١( ) و أمحد٧٦-٧٣صص ،م١٩٩٨(صالح الدينكما ذكر كال من  على النحو التايل

  ):٤٠-٣٩ص

 حتديد األماكن األكثر أمناً واحملصنة لالرتكاز عليها كنقطة انطالق ملواجهة األزمة . -١

 حتديد أسباب األزمة املتصلة باملدرسة . -٢

حتديد خطة امتصاص الضغوط املتعلقة باألزمة احلالية عن طريق االستجابة لبعض املطالب  -٣
 والتوافق مرحلياً مع قوى صنع األزمة .

 األزمة املكلفني بالتدخل املباشر يف األزمة . إدارةتوزيع األدوار على فريق    -٤
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التأكد من استيعاب كل فرد للخطة املوضوعة وفقاً للسيناريو املوضوع ملعاجلة املوقف بشكل    -٥
 فعال.

تدريب األفراد على هذه السيناريوهات حىت إذا ما وقعت األزمة كان الكل مستعد هلا وتقوم    -٦
يض وتدريب العاملني على تنفيذها دف ختف ،املدرسة يف هذه اخلطوة بتطوير خطة املواجهة

 حجم األضرار املتوقعة.

حشد كل ما حتتاجه عملية التعامل املتعلقة باألزمة وتزويد فريق املهام باحتياجاته من    -٧
 واملعدات اليت يتطلبها املوقف . ،األدوات

  احملددة.حتديد ساعة التوقيت احلامسة لتنفيذ املهمة    -٨

مع الوضع يف االعتبار ما قد حيدث  األخرى،ما حيدث أوالً بأول ورود أفعال األطراف  متابعة   -٩
 األزمة.يف مواجهة  األمورمن تعديل طفيف يف السيناريوهات اجلاهزة تبعاً ريات 

  :اسية أثناء االستعداد لألزمة وهيوجود ثالث عناصر أسعلى  Daft(2003,PP224-225)أكد و

األزمة واملتحدث الرمسي : وهو جمموعة من األشخاص املعنيني للعمل عند  إدارةتصميم فريق  -١
حدوث األزمة وهم يكلفون بتكوين خطة ملواجهة األزمة ، ويتم استدعائهم لتنفيذ اخلطة إذا 

رمسياً والذي سوف يكون لسان وصوت حدثت أزمة ، وينبغي على املدرسة أن تعني متحدثاً 
 دث الرمسي.املدرسة أثناء األزمة واملتح

تكوين خطة مفصلة للتعامل مع األزمة : تكون مكتوبة وتفصيلية وحتدد اخلطوات اليت سيتم  -٢
اختاذها عند حدوث األزمة وينبغي أن تضع هذه اخلطة قائمة مبعلومات االتصال الكاملة 

وإجراءات  ،والطالب ،للعاملني األماناألزمة، وتشمل ضمان  إدارةبالنسبة ألفراد فريق 
 ومحاية املدرسة . ،للدعم

األزمة ومجع  إدارةوذلك عن طريق حتديد مكان الجتماع فريق ،بناء نظام اتصال فعال -٣
  البيانات ومراقبة املعلومات القادمة.
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  : املواجهة (أثناء األزمة): املرحلة الثانية

األضرار النامجة عن السابقة لتقليص وتعىن تنفيذ خطة املواجهة اليت مت وضعها يف املرحلة 
األزمة، واهلدف منها إيقاف سلسلة التأثريات الناجتة عن األزمة ، ويتم احتواء اآلثار الناجتة عن 

األزمات اليت دف يف املقام األول إىل تقليل  إدارةاألزمة وعالجها، وتعترب مهمة أساسية من مهام 
فعاليتها تعتمد إىل حد كبري على املرحلة اخلسائر ألدىن حد ممكن. وال شك أن كفاءة هذه املرحلة و

  السابقة اليت يتم فيها االستعداد والتحضري ملواجهة األزمة.

حيث يتم التدخل ملعاجلة األزمة من خالل املعرفة واإلحاطة الشاملة والكاملة والدراية 
ووضع  ،ع األدواروتوزي ،وإسناد املهام ،بالسيناريوهات البديلة والسيناريو املتعمد للتدخل يف األزمة

 ،واملهام الثانوية ،وتتم معاجلة األزمة من خالل جمموعة املهام األساسية ،االحتماالت لكل عنصر
  ).٤٠ص،  م٢٠٠١، التكميلية ( أمحدو

ومن الضروري عزل األزمة ملنعها من االنتشار يف بقية أجزاء املدرسة ، كما جيب أن يتفرغ 
العادية واختاذ القرارات الروتينية ملن ميكن إنابتهم، وجيب  األموراملديرون للتعامل مع األزمة وترك 

عبد املطلب، (يف هذه املرحلة إعداد وسائل للحد من أضرارها ومنعها من االنتشار 
  .)١٣٦ص،م١٩٩٧

بتوفري اخلدمات الضرورية والسعي لتقليص دائرة الضرر واالهتمام بتفسري  دارةوتقوم اإل
األزمة وبدء مرحلة لذي يضمن ختفيف حدة املشاكل اليت تنشأ بعد انتهاء عملية ااة بالشكل ا

  .إعادة التوازن

  بعد األزمة): ما( األوضاع: إعادة  املرحلة الثالثة

  وتتضمن هذه املرحلة خطوتني مها : 

وإمنا متتد إىل  ،التوازناألزمة ال تنتهي مبجرد مواجهة األزمة و إدارة: إن مهمة إعادة التوازن   -أ
مرحلة ما بعد األزمة، وهي املرحلة اليت يتم خالهلا اختاذ كافة التدابري الالزمة إلعادة التكيف 
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 ،والتنظيمية ،والنفسية ،مع ما متخضت عنه األزمة من اآلثار، وذلك يف النواحي السلوكية
 ).٥٧ ص،م٢٠٠١، أبو الفتوحواملالية (

يف توفري الدعم الضروري خالل الفترة األولية من إعادة التوازن بغرض  دارةوتتركز مهمة اإل
إعادة احليوية إىل األنظمة اليت تغريت طبيعتها خالل مرحلة ااة لكي تعود املدرسة للعمل بشكل 
تدرجيي وطبيعي، وحىت يعود الوضع ككل إىل حالته الطبيعية، وتتم يف هذه اخلطوة تنفيذ برامج 

تبارها والتدريب عليها للتأكد من حتقيقها للدور املرجو منها وهذا يتطلب وجود نظام جاهزة مث اخ
  جيد لالتصاالت ميد صانعي القرار باملعلومات الالزمة بسرعة.

:الرغبة  وهي وهنا ثالثة اعتبارات أساسية لتحقيق الكفاءة والفعالية يف عملية إعادة التوازن
القدرة على إجناز ، حتقيقه يف مرحلة إعادة التوازن مبا ينبغي املعرفة، واحلرص على إعادة التوازن

كبرية ودعماً  وإدارية وإمكاناتإعادة التوازن وهو جانب يستوجب قدرات فنية  عاليات مرحلةف
  .ماليا

وتتضمن دروساً هامة تتعلمها املدرسة من خرباا السابقة وكذلك من خربات  :التعلم   -ب
املدارس األخرى اليت مرت بأزمات معينة ميكن أن متر ا، ويتم من خالل تقييم ما مت إجنازه 

 يف املراحل املختلفة ملواجهة األزمة ، واستخالص الدروس املستفاد منها.

ة التقييم لتحسني ما مت إجنازه يف املاضي ووضع الضوابط ستمر وإعادالتعلم املويطلق عليها 
واالستعدادات لعدم تكرار ما حدث من أزمات يف املستقبل واستخالص الدروس واحلد من 
األزمات اليت واجهتها سابقاً لالستفادة منها يف تطوير وحتسني املدرسة ، وأن األزمات اليت مرت ا 

  مواجهة األزمات الالحقة.تزيدها خربة وقدرة واستعداداً يف 

 

األزمات هو جمموعة من األفراد يتم اختيارهم بعناية تامة وبصورة دائمة أو  إدارةإن فريق 
مؤقتة، ويكونون ذوي إمكانيات أو خربات تؤهلهم للتعامل مع األزمة، وتكون مهمتهم هي 
استشعار إشارات اإلنذار والتخطيط ملواجهة األزمات املتوقعة، ومواجهة وتتبع آثار األزمة وردود 



 
٣١ 

م والصحافة واجلهات املعنية وأخرياً استخالص الدروس املستفادة من األزمة (عامر، أفعال الرأي العا
  ).١٧ ص،م١٩٩٦

األزمات مبا تتوفر لديه من إمكانات التفكري واالبتكار إلفرازات األزمة  إدارةويتصدى فريق 
الفرصة ليس اجلديدة واملتغرية يف كل مرة، وميثل ذلك نقطة انطالق يف التعامل مع األزمات وإتاحة 

  ).٤٩ ص ،م٢٠٠١، هاللللسيطرة عليها فقط بل واستثمارها لصاحل الكيان املتأثر باألزمة (

يتفقون على جمموعة من املواصفات اليت  ةاألزمات املدرسي إدارة ومعظم الباحثني يف جمال
  :األزمة وهي على النحو التايل إدارةجيب توافرها عند اختيار أعضاء فريق 

اإلبداع واالبتكار : من خالل وضع قائمة ماذا لو .... ؟ ، وضع سيناريوهات تفصيلية    -أ
 بدائل.وتقدمي  اجلوانب،التفكري يف كل  لألزمة و

 الفعلي،من خالل معايشة التفاصيل الفنية للعمل على املستوى  واخلارجية:اخلربة الداخلية   ب_ 
وامتالك منظور ميتد إىل خارج املدرسة ملعايشة العوامل اخلارجية حبيث يتوافر له معارف 

 متعددة.وأساليب منهجية 

يتحقق للفريق مستوى عال من االتصاالت األفقية والرأسية ، ولديهم  التواصل:القدرة على   ج_ 
ميكنهم  ومباآلخرين  املهارات والفرص والشفافية اليت متكنهم من التواصل مع أنفسهم ومع ا

 من حتقيق املصداقية مع العاملني باملدرسة.

القائمة على املشاركة  الدميقراطيةجيب أن يتسم الفريق باملرونة والعالقات  :املرونة التنظيمية  د_ 
 البيانات.وحتليل  املشكالت،واستخدام الطرق العلمية يف حل  والتعاون،

يتمتع بسلطة ختصيص املوارد املالية والبشرية باإلضافة  رئيس الفريق : يكون شخصا مقنعا ،هـ_ 
  إىل توافر اإلبداع ، واخلربة والتدريب.

  (Johnstance&Stepanovich,2001,P13))،٤٧ص،م١٩٩٨،اهلواري)،(١١٤ص،م١٩٩٣،العماوي(
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املصغرة، واحملاكاة  االنعكاسيةاحملاكاة مصطلح التيين تعين النسخة املصغرة أو الصورة 
مصطلح واسع بطبيعته وذو معان ومفاهيم متعددة تدور حول عملية التقليد واالستنساخ لنظام 

يقارب العامل احلقيقي.  افتراضيمعني، والبديل األفضل للمستخدم عن التجريب الفعلي، وخلق عامل 
 اعتمادميكن  ألا قائمة على التنبؤ. لذلك ال ،حملاكاة ليست شيئا مادياً ملموساً لكنها شيء حسيوا

كمسار عام لتحديد  اعتمادهاث يف احلقيقة ولكن ميكن دخمرجاا كحقائق واقعية ملا قد حي
رية وقد أسهمت احملاكاة يف دعم قرارات اإلداريني حلل املشكالت اإلداالتوجهات املستقبلية. 

يف هذا احملور مفهوم احملاكاة  يناقش الباحث ).٣م،ص٢٠١٠(الراشد، وتطوير السياسات املستقبلية
 إدارةوأهدافها وأمهيتها وخصائصها وأنواعها ودوافع استخدامها وكيفية استخدام احملاكاة يف 

  األزمات املدرسية عن طريق احلاسب اآليل.

 

األساليب احلديثة اليت ميكن استخدامها يف تقليد الواقع الفعلي لبعض تعد احملاكاة من   
، األعمال اليت يصعب تكرارها أو إجرائها عملياً من أجل رفع كفاءة العاملني داخل املؤسسات

  وميكن حتديد مفهوم احملاكاة من خالل استعراض التعريفات اآلتية : 

لتقليد بعض املواقف أو النظم عن طريق تعرف احملاكاة يف قاموس أكسفورد بأا أسلوب  •
استخدام منوذج مشابه ، وذلك إما جلمع املعلومات املالئمة عن النظام أو تدريب أشخاص على 

 .(Render&Stair,1997,P39)هذا املوقف

احملاكاة من الناحية العلمية تعين بناء منوذج يتضمن خصائص نظام حقيقي حملاكاته عند ظروف  •
متغرياته الداخلية  أوخمتلفة،والتنبؤ مبا سيكون عليه عند تغري أحد عناصره 

  .(Karjewski&Ritzman,1993,P38)واخلارجية

هي أسلوب لتحليل نظام أو عملية من خالل تقليد سلوكه وهذا األسلوب مفيد من  احملاكاة •
الناحية اإلجرائية عندما تكون عمليات النظام معقدة لدرجة أن احلل الرياضي يكون صعباً أو 

 ) . ١٣٢ ص،م١٩٩٣مستحيالً (هدى، 
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حماكاة للتجارب  احملاكاة عبارة عن حماولة وضع شبيه للواقع الفعلي دون املساس به كإجراء •
" أو مبعىن آخر إجياد  الدراسةواالقتراحات على الورق دون إحداث أي تغيري يف النظام موضع 

صورة طبق األصل من نظام أو نشاط دون أن حناول احلصول على النظام احلقيقي نفسه، 
حناول عمل صورة وتتناول احملاكاة نظاماً حقيقياً سواء كان تكنولوجيا أو إنسانياً أو اقتصادياً مث 

 ) . ٦٢١ص، م١٩٩١،  املعزاويألداء هذا النظام (

مث  العملية،وذلك بتكوين منوذج لتلك  عملية،احملاكاة هي عبارة عن أسلوب كيفي لوصف  •
عمليات منتظمة من حماوالت التجربة واخلطأ بعد ذلك للتنبؤ بسلوك العملية عرب الزمن وذلك 

  .(Littlechild&Shutler,1991,P39)دون املساس بالواقع الذي متثله هذه العملية

وتعرف على أا عملية إنشاء منوذج لنظام حقيقي وإعطاء هذا النموذج بعض التغريات ،  •
 ) . ١٧ص،م٢٠٠٢بسلوك هذا النظام نتيجة هلذه املؤثرات  (شريف ، وحماولة التنبؤ 

وتعرف احملاكاة بأا هي : إجراءات كيفية تصف سلوك نظام واقعي ما عن طريق إجراء سلسلة  •
، أو إجراء التجارب اليت متكن من دراسة سلوك منوذج  احلاسب اآليلمن العمليات على 

 ) .١٣ ص،م١٩٩٧احملاكاة (أمحد، 

نظام الفعلي، ولكنه حيتوي على عدد التفصيال من احملاكاة بأا عمل منوذج للنظام أقل  وتعرف •
كاف من العالقات األساسية ، جتعل نتائج النموذج مطابقة للنظام الفعلي ، أي أا حماولة 
لوضع شبيه للواقع الفعلي دون املساس به، مث تطوير هذا النموذج خالل الوقت (عبد احلميد، 

 ).٦١ص، م١٩٩٦

  ويف ضوء هذه التعريفات فإن احملاكاة تتصف باملالمح اآلتية : 

 بيئة.أا تقليد لواقع نظام ما أو عملية أو _ 

 قيقة وتؤكد على اجلوانب األساسية هلا ._ أا تبسط احل

  أا تستند بصفة أساسية على املشاركة والتعلم باملمارسة ._ 
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 أهداف احملاكاة: -أ

إذا أردنا أن حناكي أي نظام فإنه يلزم أن يكون لدينا قدر من املعلومات عن أجزاء وخصائص     
ونتنبأ بالطريقة اليت يعمل ا هذا النظام، وعادة دقة.بوالغاية من ذلك هي أن نفهم و  النظام.هذا 

  يلي: ماLittlechild& Shutler(1991,P241) كما ذكر تستهدف احملاكاة

 وصف خصائص النظام القائم يف ظل ظروف متنوعة وعلى نطاق واسع./ ١-أ

 شرح خصائص نظم جديدة مقترحة./ ٢-أ

 حتسني جودة األداء يف األزمات./ ٣-أ

 القدرة على حبث البدائل والتمييز بينها./ ٤-أ

  القدرة على التخطيط الفعال./ ٥-أ

 األكثر دقة. التنبؤاتالقدرة على /٦-أ

 .تقييم التغريات اليت تطرأ على النظام املقترح/٧-أ

  .الوصول إىل حل مشكلة قد يصعب التوصل إىل حلها رياضياً/ ٨-أ

  أمهية احملاكاة: -ب

وتكمن أمهية احملاكاة يف حتقيقها للعديد من األغراض اليت تساعد العاملني داخل نظام واحد يف 
 )٦٧-٦٦صم،ص ١٩٩٦( عبد اهللا كما ذكر أمهها ما يلي األمورجمموعة من 

 Presnsky(2001,P312)و
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وتشمل مجيع املتغريات  والدينامكيةبناء مناذج للنظم والعمليات تتصف باالستمرارية  /١-ب
بني هذه املتغريات سواء كانت  عن العالقةاألساسية املؤثرة يف حل املشكلة ، حبيث تعرب 

  خطية أو غري خطية .

يعرب أسلوب احملاكاة عن معاين العمل اجلماعي، وعن ضرورات التعدد وحقائق التعايش مع  /٢-ب
  متغريات النموذج داخل خطوات العمل .

تستند احملاكاة على دراسة التفاعالت بني النظم الفرعية اليت يتكون منها النظام الكلي حىت  /٣-ب
  ميكن التنسيق والتكامل بينها لتحقيق األهداف .

ديد على متغريات املشكلة أو النظام أو العملية حىت ميكن اجلتغري املتقوم احملاكاة بدراسة أثر  /٤-ب
  حتكمه.إعادة النظر يف السياسات والقواعد اليت 

تدريب العاملني اجلدد يف وقت قصري ألن النماذج توضح هلم كيف تعمل وتتفاعل النظم  /٥-ب
  أهدافها. الفرعية اليت تتكون منها املدرسة لتحقيق

 

تعمل احملاكاة على إعادة إنتاج سلوك نظام ما ، ومن خالل تطوير منوذج وصفي للنظام   
حبيث يتم معاجلة متغريات معينة لقياس فعاليتها بالنسبة للخصائص الرئيسة ، ويستند النموذج 
الوصفي على وصف النظام ، وميكن استخدامه يف تقييم اخلصائص العامة للنظام قيد الدراسة من 

ل بديلة للمشكلة ، فيتم استخدام البدائل يف النموذج ويتم تسجيل اخلصائص العامة أجل حلو
 يعرض الباحثاملناسبة ، وبعد جتربة كل البدائل يتم اختيار البديل األفضل بناء على احملاكاة وسوف 

 و) ١٥٣-١٥٢صص ،م٢٠٠٢ (: سعد كما ذكر كل من فيما يلي أهم هذه اخلصائص
Shafer&Meredith(1998,P231) :  

وتستخدم يف حل املشاكل  نسبياً،تعترب احملاكاة أحد أساليب حبوث العمليات املتطورة /١-٣
وتستخدم  املتشابكة،اإلدارية املعقدة واليت يكون ا عدد كبري من املتغريات ذات العالقات 



 
٣٦ 

احملاكاة عندما يصعب استخدام أساليب حبوث العمليات األخرى أو تكون تكلفة استخدامها 
 مرتفعة.

 تقوم احملاكاة على تطبيق مفاهيم ومبادئ نظرية النظم يف تصميم وحتليل النظم املعقدة ./٢-٣

دأ عادة احملاكاة تب حيث إن –عمليات بناء النماذج الرياضية  –تعتمد احملاكاة على النمذجة /٣-٣
على متثيل املتغريات والعالقات األساسية للنظام احلقيقي وذلك  منوذج رياضي يركزببناء 

يساعد على فهم النظام احلقيقي والتنبؤ بسلوكه، واستخالص النتائج اليت تساعد على اختيار 
 البديل األمثل.

العائد وخاصة يف حالة النظم تعترب تكلفة استخدام مناذج احملاكاة ليست مرتفعة باملقارنة مع /٤-٣
 واملشاكل املعقدة.

تتسم مناذج احملاكاة باملرونة حيث ميكن تعديل أو إضافة أو استبعاد أي متغريات من النموذج /٥-٣
 للنموذج.بسهولة وبدون تغيري اإلطار العام 

اذج متكن مناذج احملاكاة من الوصول إىل جمموعة من احللول البديلة املرضية بعكس النم/٦-٣
 .األصلية اليت دف إىل التوصل إىل احلل األمثل

تتميز احملاكاة بالقدرة على التفاعل والتكامل مع أساليب البحوث األخرى لتطوير عملية /٧-٣
 حتليل املشاكل واألزمات التربوية .

، حيث تعتمد على إجراء التجارب احلاسب اآليلتنفرد احملاكاة خباصية التجريب على /٨-٣
 م احلاسب اآليل.باستخدا

 أنحيث خيتلف أسلوب احملاكاة عن غريه من األساليب الكمية يف جمال حبوث العمليات، /٩-٣
يف ذاا، ولكنها طريقة جتريبية ميكن تطبيقها باستخدام أي منوذج  اًاحملاكاة ليست منوذج

 آخر.



 
٣٧ 

وقد  معقدة،وقد تكون احملاكاة يدوية عندما تكون متغريات املشكلة حمدودة العدد وغري /١٠-٣
حبيث يصبح حجم  متداخلة،عندما تكون بصدد متغريات عديدة  احلاسب اآليلتتم من خالل 

 يدوياً.الصعب حساا العمليات احلسابية من 

 

 ص،م٢٠٠١ احلناوي وماضي،( كما ذكر باحلاسب اآليلأسباب استخدام احملاكاة  دوافع و      
٢١٦:(  

ميكن أن تكون أرخص ألنه لن يكون هناك إمكانية الضرر  احلاسب اآليلبالتكلفة: فاحملاكاة   - أ
احملاكاة تصل إىل تدبري كمبيوتر مناسب وبعض الربامج  نفسه، وتكلفةأو التلف للنظام 

 لتقليد النظام الذي نريد حماكاته.

السيطرة على قاعدة الزمن: فيتم حماكاة العديد من األنظمة ألن املصمم يريد تعجيل أو   - ب
يعمل بسرعة كبرية فيمكن إجراء التجربة يف وقت أقل  احلاسب اآليلتبطئ التجربة، والن 

 النظام احلقيقي. مما حيدث يف 

النموذج  األمان: فبعض التجارب خطرية للغاية وخاصة إذا أجريت بصورة خاطئة ،فالطائرة   -ج
الطائرة عن تسبب ضررا أقل عندما تقع من السماء  اليت مت تصميمها لتجارب احملاكاة
 .أضراراً بالغة األصل اليت لو وقعت سوف تسبب

يكون من املهم إجراء جتربة قد تؤدي إىل وقائع قانونية، أما التجربة اليت  الشرعية: أحياناً   -د
  فال ختترق القانون.  احلاسب اآليلعن طريق احملاكاة ب  تتم 

  ما وهذا يعين  شيءإمكانية التكرار : إن اهلدف من التجربة هو إجياد أفضل طريقة لفعل  -هـ
 مقارنة اخليارات يف ظل نفس الظروف.

منوذج احملاكاة رمبا يكون األفضل ألنه من املمكن تغيري املتغريات حىت  نية التغيري:إمكا   -و
  احلقيقي.تتناسب مع الظروف اجلديدة للموقف 
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كما عمليات التربوية ومنها احملاكاة يف الاستخدام اليت تؤدي إىل الدوافع أما عن 
   :Teale et al(2003,P19وStevenson(1996,P412 )(ذكر

حل العديد من املشكالت العملية بالوسائل العادية ، فرمبا تكون العالقة بني املتغريات  صعوبة   -أ
غري خطية ومعقدة للغاية ، ورمبا يكون منوذج احملاكاة هو الطريقة الوحيدة لتقييم اخلصائص 

 العامة أو القيم احملددة للوظيفة.

وذج أو تسمح بفهم أفضل لعملية فرمبا توضح من ،ميكن استخدام احملاكاة ألغراض تدريسية   -ب
 ما.

متيل احملاكاة إىل أن تكون دقيقة نسبيا ومباشرة فمن السهل أن يفهمها العاملون باملدرسة    -ج
  وخاصة عند مقارنتها بالوسائل األخرى املعقدة.

  

يوجد العديد من التصنيفات ألنواع احملاكاة واليت اتفق واختلف حوهلا العديد من الباحثني 
  االتفاق واالختالف.  إىلواليت حيكمها العديد من األسباب والعوامل اليت أدت 

وفيها حتدد طبيعة  التجريبية،فاألوىل تسمى احملاكاة  احملاكاة،وميكن التمييز بني نوعني من 
اث اليت يتم حماكاا من خالل الباحث.واألخرى تسمى احملاكاة احلرة، وتكون فيها وتوقيت األحد

دورة األنشطة حمكومة بشكل جزئي بردود أفعال املشاركني جتاه املتغريات املتعددة عند تفاعلهما 
السبب واألثر بشكل أفضل يف احملاكاة التجريبية حيث ميارس الباحث قدر  وتتأسس عالقات معها، 
من السيطرة واملراقبة. وكال النوعني من احملاكاة ذا تكلفة عالية الن إجياد ظروف واقعية من  كبري

مكان صناعي ومجع بيانات على فترات ممتدة من الوقت حيتاج إىل كثري من املوارد املختلفة، وميكن 
  عمل احملاكاة يف أماكن خمتلفة باستخدام مثل هذه املوارد.

د األنواع عند بعض الباحثني فذلك قد يوضح أن كل نوع من ومن املفيد استعراض حتدي
   يلي:وذلك كما  معينة،احملاكاة إمنا يصلح ألغراض 
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 Selia&Miller ( و) ٢١٩- ٢١٣صص ،م١٩٩٦( طه كما ذكراحملاكاة أنواع  تصنف

(1999,PP123-131   فيما يلي: 

أسلوب النظم : وطبقا هلذا األسلوب يتم اختيار نظام يتكون من جمموعة أو سلسلة من  -أ  
املعادالت الرياضية وذلك لتوضيح استجابة النظام لتغريات معينة ، وخيتص هذا األسلوب 
بتطبيق مفاهيم نظرية النظم دف حتليل النظم االقتصادية واالجتماعية لفهم كيف تؤثر 

ردود الفعل جتاه التغريات املفاجئة يف أحد عناصر النظام ، وأثر ذلك  العالقات السببية يف
على سلوكه واستقراره خالل الزمن ، حبيث يساعد على بيان التعديالت املطلوبة يف 

 سلوك وحتقيق اهلدف املنشود .الالسياسات والقرارات لتحسني 

  ويطلق على هذا األسلوب اسم منهج ديناميكية النظم ، وقد يطلق عليه أيضا منهج احملاكاة     
  الديناميكية .

وتفيد هذه  أكثر،وهي تشري إىل برنامج حماكاة يتضمن العبني متنافسني أو  املباريات:أسلوب  -ب
 احلربية.الطريقة يف جمال املباريات 

لوب إىل رسم وتصوير حالة املستقبل املمكنة بطريقة أسلوب السيناريو : يهدف هذا األس  -ج
منطقية ومقبولة تعتمد على العناصر واملتغريات املتداخلة واملؤثرة اليت تصور ذلك املستقبل ، 
ويعرف السيناريو بأنه عبارة عن جمموعة متتابعة من األحداث اليت تفسر الكيفية اليت ميكن أن 

ظروف اليت تسبق أو تتسبب يف احلالة اليت ميكن أن يكون عليها املستقبل، وكذلك وصف ال
  حتدث يف املستقبل.

 احملاكاة من خالل أربعة أنواع وهي:  فتناول)١٧ص، م١٩٩٥(شوفيلدأما 

احملاكاة التجريبية : وتعتمد على الطريقة التقليدية يف التجريب العلمي لضبط ومعاجلة   - أ
 االختبارات النفسية.املتغريات الختبار الفرضيات وتستخدم دائما يف 

                             عادة على مناذج من النظم تسعى إىل توقع النتائج أكثر من تدقيق وتعتمد :التوقعيةاحملاكاة  -ب
 العاملية.ويستخدم الباحثون النماذج االقتصادية حملاكاة بعض النماذج  البيانات،



 
٤٠ 

التدريب اإلداري دف توضيح استجابات الفرد أو احملاكاة التقوميية : وتستخدم عادة يف  -ج
  اموعة أو املؤسسة جتاه املشكالت الواقعية اليت مت حماكاا.

وتؤدي إىل  واجلماعة.وهي تعترب عامالً رئيسيا يف عملية تعليم وتعلم الفرد  التعليمية:احملاكاة  -د
هذه احملاكاة أساليب منوذجية  تفسري السلوك واملواقف املصاحبة لعملية التعلم، وتستخدم يف

تتضمن لعب األدوار وبعض التمارين اجلماعية، ويرتبط هذا النوع بوضوح مع احملاكاة 
  التقوميية ومن مث يصعب التمييز بينهم بسهولة.

 كما يلي : احملاكاة  ثالثة أنواع من Dilworth(1996,PP196-199(ولقد حدد   

حماكاة القرارات التكتيكية : وفيها يقوم املشاركون باستخدام مهارام يف تفسري املعلومات   - أ 
وتنظيم نتائجها وإجياد احلل املناسب للمشكلة اليت يواجهوا. وتتطلب حماكاة القرارات 

املعلومات الضرورية واليت تؤدي حلل  تتمثل يف إختيارالتكتيكية العديد من املهارات اليت 
اخلطة الالزمة للموقف وحتديدها وضبطها   كلة أو األزمة، وترمجة وتفسري املعلومات، وتنفيذاملش

 إذا لزم األمر.

 : وتتم وفقا لإلجراءات التاليةاحملاكاة التشخيصية :   - ب 

 . تقدم لألفراد املشاركني يف احملاكاة وصف ختطيطي للمشكلة واألدوار احملددة هلم /١-ب

املعلومات الضرورية لتحديد طبيعة املشكلة وإجناز اخلطة الالزمة للحل يبحث األفراد عن  /٢-ب 
 إلجناز تلك األدوار .

 على املعلوماتهلا استنادا  احلل املناسبيقوم املشاركون بتحديد طبيعة املشكلة وطرح  /٣-ب  
 املتاحة اليت تتمشى مع دور الشخص وحتليل تلك املعلومات وتفسريها تبعا لذلك .

تستند حماكاة األزمة على استخدام السيناريوهات يف عمل مناذج للمواقف  : األزماتحماكاة   - ج 
اليت يراد حماكاا يف مواقع العمل بطريقة طبيعية، سواء كان ذلك على مستوى املدرسة ، 
واتمع أو على النطاق احمللي أو القومي، وتركز حماكاة األزمة على تفسري البيانات وتوفري 



 
٤١ 

زمة حملاكاة مثل هذا املوقف.وتعتمد أنشطة وإجراءات عملية احملاكاة لألزمة على املوارد الال
  مشوهلا للسبل واالجتاهات الثالث اآلتية :

 احملاكاة. عمليةينبغي أن متثل هذه األزمات عنصر ديد لصانعي القرارات أثناء  •

اكاة واختاذ اإلجراءات جيب أن تواجه نقص املعلومات ، وضيق الوقت الالزم إلمتام عملية  احمل •
 األزموية.

ينبغي أن توفر األحداث واألنشطة اخلاصة بعملية احملاكاة االنطباع بأن يف حالة عدم القدرة على  •
 اختاذ القرارات املصريية ، فإن املوقف جيب حماكاته يف ضوء ما هو متاح من موارد.

مها التصنيفان  )Dilworth(و) دشوفيل(عند كل من  –ولعل التصنيفني اآلخرين ألنواع احملاكاة 
احلالية واألكثر مالئمة ملوضوع الدراسة . فاحملاكاة  السيناريوهاتاألقرب لنوع احملاكاة املستخدمة 

حماكاة جتريبية تعليمية ألزمة يتوقع حدوثها ويستخدم فيها مجع املعلومات  ستخدمها الباحثياليت 
  والبيانات وأسلوب السيناريوهات .

 

  :أسلوب احملاكاة اخلطوات التالية يتطلب تنفيذ

معرفة النظام الذي يتم حماكاته: تسعى احملاكاة إىل فهم النظام القائم وكل ما خيصه بقدر    -أ
اهلامة يف جناح احملاكاة حيث  األموراملستطاع أو تقدمي نظام جديد، ويعترب وضوح اهلدف من 

 يتم اعتماده من متغريات وما يتم استبعاده منها كمدخالت للتجربة،يتم التحكم فيما 
  وتصميم التجربة سيعتمد على هذه األهداف.

تقسيم النظام إىل مكونات ميكن صياغتها كقطع منفصلة، وبعد ينبغي   :للنظامبناء منوذج  -ب
بناء على العالقات احملددة ويلزم حتديد املدخالت  صياغة كل املكونات ميكن ربطها معاً

والتمييز بني املتغريات اخلاضعة وغري اخلاضعة للتحكم، وتعيني التوزيعات االحتمالية 
للتغريات، وحتديد الثوابت ومتغريات املوقف احلايل، وتعيني طبيعة املخرجات، وخطوة بناء 



 
٤٢ 

التربوية، حيث يكون التفكري املنطقي من النموذج تعتمد على إعمال اجلانب الفين للقيادة 
 احليوية هنا، وتتم احملاكاة من خالل حلقات متتابعة. األمور

اختبار النموذج وتصحيحه : وهذه اخلطوة من أهم اخلطوات يف احملاكاة ، وعادة ما تكون    -ج
ذي مت ، ويف تلك اخلطوة نسعى لإلجابة على السؤال التايل :هل النموذج ال يسريةمهمة غري 

ويعترب النموذج  بالبساطة،يتصف النموذج  أنبنائه ميثل فعال املشكلة حمل الدراسة ؟ وجيب 
 احلقيقي.صحيح إذا كانت نتائج احملاكاة ميكن مقارنتها مع تلك النتائج اخلاصة بالنظام 

ه إذا مت القيام حيث إنختطيط التصميم التجرييب: وهي خطوة الحقة لبناء النموذج،    -د
باحملاوالت التجريبية قبل بناء النموذج، فسيكون هناك إهدار كبري للوقت واجلهد واملال، 
وتدور تلك اخلطوة حول حتديد زمن الدورة الواحدة، وبيان يوضح كيفية حتليل التجربة، 

 وعادة ما يبىن تصميم احملاكاة على بعض املفاهيم اإلحصائية.

تم القيام بالتجربة وفقا  للتصميم املقرر ومن خالل النموذج : حيث ي التجارب علىإجراء  -هـ
النموذج السابق اعتماده، ويتم القيام بالقياس السليم ألزمنة املدخالت والعمليات 
واملخرجات، وتدوين املالحظات املطلوبة، وتسجيل البيانات اليت تسفر عنها عمليات 

 التحليل.

مبجرد احلصول على النتائج األولية ويتم تقدير ما  تقييم النتائج : ويتم تقييم منوذج احملاكاة   -و
إذا كانت هناك حاجة للقيام مبزيد من التجارب أم ال، وهل تشري النتائج إىل احلاجة إلعادة 

 .بناء أو حتسني النموذج األصلي

النتائج للتحليالت اإلحصائية واستخراج املتوسطات  حيث يتم إخضاعتنفيذ النتائج :    -ز
الحتمالية، ومن مث متكني احمللل من اختاذ القرارات الصحيحة وبناء والتوزيعات ا

) ، Gorton&Snowden,1993,P192( االستراتيجيات الضرورية لتنفيذ القرارات.

)Chang&Radi,2001,P213)، (Hakman,2003,P317( 

  



 
٤٣ 

  

الفروض عن كيفية عمل نظام حقيقي ، ولكي يكون ناجحاً  هو جمموعة منإن منوذج احملاكاة 
فيجب أن يعطى النموذج صورة صادقة للنظام الذي ميثله، وهناك خماطر واضحة الستخدام قرارات 
مبنية على فروض خاطئة، ومناذج احملاكاة ميكن أن ختفي العديد من الفروض احليوية.ومناذج احملاكاة 

اد أفضل احللول، وحىت مع النموذج الدقيق الصحيح فهناك خطر ودراستها ال تضمن أنه سيتم إجي
  يف أن الباحث لن حياول أو جيرب البدائل اليت ميكن أن تقدم منفعة كربى.

وكذلك  النموذج،واملال من أجل بناء  إىل الوقت والعيب األساسي يف احملاكاة هو احلاجة
  ج التصميمات اليت حددها املدير.بل سوف تصف فقط نتائ أمثل،فاحملاكاة ال جتد تصميماً 

ميكن أن تكون احملاكاة مستهلكة للوقت ومكلفة، فأي حماكاة رمبا تتصاعد بشكل سريع إذا مل 
تتم حبذر وعناية ، وبناء النموذج اخلاص هو عملية مستهلكة للوقت.  وهناك تعقيد آخر يف احملاكاة 

ميكن أن يتسبب يف مسار سيء مع  لسيئاالتجريبية للدراسة، فالتصميم التجرييب وهي الطبيعة 
مرور الوقت، وتكاليف امليزانية الكثري عندما يتم حساب تكلفة االستراتيجيات البديلة (طه، 

  ). ٤٨ص، م١٩٩٦

، فرمبا ال واليت يصعب حلها رياضياً الصعبة واملعقدةميكن استخدام احملاكاة يف املشكالت 
ايا، وعلى أية حال فمحاكاة احملاولة واخلطأ رمبا تؤدي ميكن الوصول إىل  حلول حتليلية لبعض القض

واحملاكاة ميكن أن تكون أداة تدريبية ذات قيمة، فمن خالهلا ، إىل حل قريب من احلل األمثل
نستطيع فهم أداء النظام بطريقة أفضل، وتسمح بدراسة النظام يف ظل ظروف مضبوطة، فيستطيع 

يريها، وحيدد درجة تغيريها.واحملاكاة رمبا تكون أقل تكلفة الباحث اختيار املتغريات اليت سيتم تغ
وميكن أن متد أو تضغط  احلقيقي،وأقل خماطرة بالنسبة لألشخاص أو املمتلكات بالنظر إىل التجريب 

وتبدأ ببساطة شديدة مث تنمو يف تعقد أكثر  معينة،الوقت لكي تقدم مراجعة أكثر تفصيالً ألحداث 
  واقعية.بطريقة 



 
٤٤ 

ميكن  جاهزة،وباختصار فإن ميزة هذا النموذج هي قدرته على توفري الوقت وتقدمي قاعدة 
ظام تعليمي معني يتم بطريقة استخدامها يف العديد من أنظمة التعليم املختلفة وتكيفه مع أي ن

  ).Levin,2003,P127.(سهلة

قادات اليت توجه إليها من املميزات العديدة ألسلوب احملاكاة إال أن هناك بعض االنت وبالرغم
  : )Murray,1995,P112كما ذكرها ( وهي 

احملاكاة ليست دقيقة، مبعىن أا ال تعطي احللول املثلى ولكنها تعطي استجابات النظام    -أ
 للظروف املختلفة.

 قد يكون منوذج احملاكاة اجليد مكلف جداً.   -ب

وحيتوي هذا املخطط على اختيارات  خمطط،تبىن برامج احملاكاة يف مسار منطقي ميثل يف شكل    -ج
 الطبيعة.حرة خيتار منها الفرد ورمبا يكون اختيار الفرد غري ممكن احلدوث يف 

 فيها.ليست كل املواقف ميكن استخدام مناذج احملاكاة    -د

غري مرنة وال تسمح للمعلم بضبطها لتناسب فلسفته اخلاصة يف  احلاسب اآليلمناذج احملاكاة ب  -هـ
 دريس.الت

هناك قضايا رئيسية معقدة تتعلق بتصميم النماذج وتصميم جتربة احملاكاة وإثبات صحتها    -و
 وتقييمها.

 مالئمة.ميكن أن يكون هناك اعتماد زائد على احملاكاة يف حني أن وسائل أخرى تكون أكثر    -ز

 عدم وجود خطة حمددة لتوظيفها يف املواقف اليت يتم حماكاا.   -ح

 لكيفية استخدامها يف التعليم والتدريب.املعلومات الالزمة توفر عدم    - ط

  عدم توفر املعلمني املدربني تدريباً كافياً على االستخدامات التربوية املتعددة للمحاكاة.   - ي

  



 
٤٥ 

 

حيث متكن من حتديد األساليب اخلاصة بسلوك األزمة وبالتايل  حبثية،احملاكاة كأداة  تستخدم  
وكذلك فإن الفرد يستطيع أن يستخدمها يف إعادة  املختلفة،ميكن دراسة العالقات بني املتغريات 

  إدارا.وكيفية  املدرسية تشكيل الرؤى العاملية واالفتراضات املتعلقة باألزمات

األزمات تشجع املشاركني على  دارةاحملاوالت الفعالة إلأن  :Gredler(1992,P81( أعتقدو
إدراك السيناريو ،وينبغي أن تولد احملاكاة ردود أفعال ومشاعر متشاة لدى املشاركني كما حتدث 
يف أعراض األزمات احلياتية احلقيقية، مثل التوتر، وعدم التأكد، وضغوط الوقت، واإلحساس 

من املؤكد أن خصائص األزمات ختتلف عن الطوارئ  أو واملعلومات الناقصة، و ،باإلحباط
الكوارث، لذا ينبغي أن يترجم هذا االختالف إىل تصميم حماكاة، ومن مث عدم إدراك األزمة على 

  أا حدث أو ديد مفاجئ واليت رمبا تتفاقم على مدار فترة من الزمن.

إىل بناء تصميمات معقدة أن املسئولني مييلون  :Loveluck (1994,P20( ذكرومع هذا 
ومترابطة متيل إىل إظهار تعقد وظيفتهم اإلدارية أو تنظيمهم، ومن الناحية العملية، فإن احملاكاة 

وبالتايل يتم التأكيد على أن احملاكاة ينبغي أن  املعقدة صعبة اإلجراء ورمبا تثبت أا أداة تعلم سيئة،
 بدرجة كبرية علىأن املديرين يؤكدون  رأىلداخلي. وواليت ختفي تعقدها اتتسم بالبساطة اخلارجية 

األعمال، وعلى حساب إجراء حماكاة جيدة، وإعطاء قيمة  إدارةاحلاجة إىل الواقعية يف سياق 
  لالحتمالية أكثر  من الواقعية.

وتتكون احملاكاة من أربعة مكونات رئيسية هي: األدوار احملددة، واملشهد االفتتاحي، 
ية ومثريات اليت يتجاوب معها املشاركون، وردود األفعال جتاه أعمال املشاركني، واملعلومات اخلف

وحتديد األدوار مسبقا ووضعها يف خطة األزمات، واملعلومات اخلفية واملثريات تشكل بالطبع 
 سيناريو مترين احملاكاة، وينبغي توثيق كمية املعلومات والزمن يف قائمة لألحداث

)Taha,1997,P317(  

احلاسب ، ومراحل احملاكاة باستخدام ا يلي خطوات عملية حماكاة األزمةفيم ويتناول الباحث
  ، والعوامل املؤثرة فيها، وتقوميها :اآليل



 
٤٦ 

 

 لعمليةاألزمة ليست أمرا صعب التكوين ولكنها ختطيطا وتنسيقا  إجراءات مواجهةإن         
   : ولذا هناك جمموعة من اخلطوات اليت جيب إتباعها حملاكاة األزمة وهي ،املواجهة

اختيار سيناريو : إن اخلطوة األوىل للمسئول هي اختيار موقف األزمة واملوقف ينبغي أن يكون  -أ
 ويتطلب عمال من كل فرد يف فريق األزمة ، واختيار السيناريو ،حيدث يف املدرسة ممثالً ملا

بدرجة كافية لكي جيعل كل فرد يف الفريق  مترابطاً املناسب له، وينبغي أن يكون السيناريو
 فعاال.

ويف أول مرة لتطبيق الربنامج  لتدريب مقدماوضع خطة للتدريب : جيب حتديد موعد ا -ب
التدرييب ينبغي أن يتم اإلعالن عنه للجميع حبيث ال يأيت فجأة، وذلك ألن عنصر املفاجأة لن 
يضيف شيئا للبيانات اليت مت مجعها بل ينبغي اختيار الفريق يف مواقف تعطيهم الفرصة للنجاح 

هي جزء مهم من التدريب، وبعد التآلف مع النظام ميكن إجراء تدريب مفاجئ  املمارسةألن 
 يف يوم حمدد غري معلوم لفريق األزمة الذي يراد تقوميه.

ه التدريب لفريق األزمة ككل دفعة واحدة، أو رمبا يتم اختيار منط للتدريب: رمبا يتم توجي -ج
توجيهه إىل األفراد بالتسلسل أو أن يتم تدريب كل فرد على حده، فمثال: رمبا يشاهد كل 
فرد أداء املتحدث الرمسي وهو ينفذ الدور، أو رمبا تتم مراقبة هذا الدور يف نفس الوقت 

 الذي يقوم فيه آخرون مبا هو مطلوب منهم.

: وعلى الرغم من أن املشاركني املدرسية االستعانة مبراقبني أثناء عملية التدريب على األزمة   -د
سوف يقيمون أنفسهم إال أنه سيكون من املفيد وجود مراقبني إلعطاء انطباعات عن سري 

، وقد يضع املراقبون تصورا ملا حيدث بالفيديو لكي يقدموا تغذية راجعة لفريق األزمة، األمور
وينبغي إعطاء املراقبني قوائم مراجعة مستمدة من مسئوليات ودور كل عضو يف فريق األزمة 
ومكان لكتابة التعليقات واالنطباعات، وجيب على املراقبني أال يقدموا اقتراحات أثناء احملاكاة 

 أو التدريب، وينبغي أن يكون هناك سجل مكتوب لكل تدريب من أجل أغراض املقارنة.



 
٤٧ 

أثناء التدريب : رمبا يكون من الضروري أن يكون  املدرسية بدائل ألعضاء فريق األزمة توفري -هـ
وخاصة عندما حيدث  املدرسية باملهام اليت ختص املشاركني يف فريق األزمةللقيام هناك بديل 

 .التدريب فجأة

ليها الفريق جعل احملاكاة حقيقية: جيب أن تتسم احملاكاة بالدقة قدر املستطاع لكي يعتاد ع   -و
، ومن مث ينبغي استخدام كل األدوات املدرسية بالنسبة للجوانب املادية اخلاصة باألزمة

السينمائية واملالبس إذا لزم األمر لكي جيعل ما حيدث يبدو أنه حقيقة، وإعطاء تعليمات 
 .املدرسية دقيقة ملمثلي األدوار الذين سوف يتفاعلون مع فريق األزمة

تسم باجلدية: فالعديد من املشاركني يف تدريب احملاكاة ميزجون القلق باملرح جعل األداء ي   -ز
وعلى الرغم من أن روح الدعابة هي إستراتيجية جيدة للتوافق، إال أنه من األفضل أن يبذل 
املشاركون قصارى جهدهم لكي يندجموا يف الدور وأن يتدخل املسئول عن التقومي إذا احندر 

 أداء التدريب.

صيص وقت كاف للتغذية الراجعة بشأن األداء: ينبغي أن يتم التخطيط جبلسة منفصلة خت   -ح
لتقدمي تغذية راجعة وتعطي املسئول عن التقومي وقتا لربط املعلومات اليت مت مجعها وإعداد 
تقرير مكتوب، والتقرير مفيد يف تقييم تقدم األداء على مدار الوقت، وأن حتدث املناقشة أو 

علومات يف ظرف ثالثة أيام من التدريب، وأن تؤكد جلسة التغذية الراجعة على استخالص امل
-Marti et al,2003,PP128) و(Mrok et al,1996,P243( ما كان صوابا وما كان خطأ

129.(  

 

، كما ذكرها وتتمثل باحلاسب اآليلاألزمة  املراحل األساسية حملاكاةهناك جمموعة من 
)Martinich (1997,PP73-74 و)Adelsberger (2003,PP312-313 فيما يلي:  

: وتتكون من مجع وترتيب بيانات قطاع التعليم والبيانات اخلاصة خط قاعدة البياناتحتديد  -أ
وهذه البيانات ميكن أن تكون بيانات مدرسية أو تعليمية، أو بيانات  باإلطار االقتصادي،

اقتصادية، أو بيانات ميزانية، وبيانات عن السكان الذين يف عمر املدرسة، واهليئة التدريسية 



 
٤٨ 

وغريها، والتوجهات التربوية، واملرافق املدرسية وموقف التنمية االقتصادية، ونفقات التعليم 
نا البيانات األساسية للمدرسة أو القطاع التعليمي واليت متثل األساس ويقصد ا ه القومي.

  والقاعدة لبناء خطة ومن مث على ضوئها يتم بناء منوذج للمحاكاة.

: وتتضمن مجع كل أهداف وخطوات وخيارات السياسة اليت تؤثر على حتديد خطوات السياسة-ب
للفروض، وهذا يعين اخليارات التربوية التطوير التربوي من أجل حتويلها إىل معامل ومقاييس 

والسياسية والتنظيمية حىت االقتصادية اليت تشكل املعامل اليت تؤثر على تطوير التعليم، وتنقسم 
هذه املرحلة إىل : مرحلة ما قبل التحديد وفيها يقوم صانع السياسة بالتشاور مع صانع القرار 

والسياسة املقصودة هنا هي سياسة  .لة إقرارهالتطوير التربوي، ومرحبوضع التوجيهات العامة ل
التعليم بشكل عام وكيف ميكن االستفادة من النقاط املوضوعة ا مع عدم التعارض لتنفيذ 

   منوذج للمحاكاة يراعي هذه النقاط.

 : وتتكون من:حتليل النتائج وبناء السيناريوهات  -ج

إن التنبؤات هي نتائج حماكاة فروض التطور بالنسبة لبيانات  واستخدامها:التحقق من النتائج /١-ج
يقوم املخطط بإعداد وضمان ترابط ومتاسك الصيغ اإلحصائية الالزمة حملاكاة  القاعدة،خط 

 عملية التطبيق.

إن منوذج احملاكاة جيعل من املمكن بناء سيناريوهات موضوعية يستند  سيناريوهات:بناء /٢-ج
وبالتايل تسهل تصور السياسة التربوية فعلى أساس التوجهات الرئيسية  عليها حوار السياسة

 التربوي.ميكن بناء العديد من سيناريوهات التطوير  التعليمية،للسياسة 

توجهات السياسة من أجل  يتم حتليل ففي املرحلة األوىل  مرحلتني:يف  يتموتصميم السيناريو 
يتم قياس هذه األهداف واخليارات وحتويلها إىل  حتديدها،وبعد  التعليم،حتديد أهداف وخيارات 

واملرحلة الثانية سوف تشمل تعديل بعض  ).القرارات (وتسمى أيضا معامل أو فروض احملاكاة
املعقول يف امليزانية واملالحظ يف املرحلة األوىل أن االنتقال األخري  قصالقرارات من أجل خفض الن

يئات املسئولة عن نظام تعليمي معني، أي يتم تقدمي خط القاعدة لألهداف يتطلب مشاورات بني اهل



 
٤٩ 

والسيناريوهات البديلة ومناقشتها أثناء مشاورات السياسة مع االستبقاء على سيناريو مرجعي لربجمة 
  أعمال التطوير التربوي.

 

، وهو نتيجة لعملية املدرسية األزمة دارةإلالسيناريو الذي سيتم يف النهاية إقراره بالنسبة 
طويلة من احملاولة واخلطأ واليت تأخذ يف االعتبار األهداف احملددة والبدائل املطروحة، وكذلك 

إال أننا نستطيع حتديد ثالثة  السيناريوالقيود املالية. وعلى الرغم من عدم إتباع منط واحد يف بناء 
  وهي: Kleiboer(1997.PP199-203( كما ذكر مراحل رئيسية

تأسيس سيناريو خط القاعدة (اإلسقاط): والسيناريو األول نسميه سيناريو خط القاعدة  -١
سوف يتكون من إسقاط خالص وبسيط لالجتاهات املاضية، فهو خيتص بتحديد عواقب 

من يل إذا كانت ستظل بال تغيري أثناء الفترة املخططة، وهذا السيناريو جيعل اسياسة التعليم احل
املمكن ترجيح عواقب السياسة، وحتديد التغريات املرغوبة من أجل إقرارها داخل إطار عمل 

 السيناريو اجلديد لتطوير القطاع التعليمي.

مرحلة السيناريوهات البديلة (االحتمالية): وتتكون املرحلة الثانية من بناء سيناريوهني أو ثالثة  -٢
طبيق السياسات اجلديدة بالنسبة لالجتاهات السابقة، بناء على اخلطوات واملعامل الناجتة عن ت

ن يقيموا أوهذه السيناريوهات تسمح لألشخاص املسئولني عن السياسة واملستوى الفين ب
عواقب إقرار اخليارات اجلديدة للتعليم، وهذه السيناريوهات تتطور على أساس إطار عمل 

 اقتصادي كبري وميزانية معينة.

يو املرجعي: وهي إقرار إحدى السيناريوهات اليت مت دراستها مسبقا أو تعريف وحتديد السينار -٣
حىت سيناريو ناتج عن دمج العديد من اخلطوات واليت تأيت من فروض خمتلفة داخل املدرسة، 
اليت مت دراستها يف املرحلة السابقة بعد التحقق منها، فإن هذا السيناريو يتم صقله ببعض من 

ة األعمال ويصبح السيناريو املرجعي للخطة املستقبلية ملواجهة األزمة، املعلومات الالزمة لربجم
 فيجعل من املمكن التنبؤ باألزمات املدرسية.

   



 
٥٠ 

  ولتنظيم منوذج احملاكاة البد من حتقيق شرطني مها :

  .توفري نظام معلومات دقيق -١
  .املدرسية األزمة إدارةحتديد واضح خلطوات مواجهة و  -٢

 

تحدد يف ضوئها فعالية عملية احملاكاة ملواجهة األزمة ومنها يتوجد جمموعة من العوامل اليت 
  Borodzicz & Haperen (2003,PP139-142)وBrock et al (1996,P265)  :كما ذكر

النموذج أو السيناريو لألزمة املدرسية أن يوجد جيب على مصمم املختارة :  املدرسية األزمة  - أ
 ؤدي إىل القلق وعدم التأكدي لكي مالحمهابعض بني عناصر األزمة أو  الترابط املثايل بعض من

أو مفاجأة كبرية جيب العمل على احتوائها  اًشديد اًديدوميثل بذلك السيناريو  مما سيحدث
واإلجراء  املدرسية لتجنب حدوث كارثة داخل املدرسة، ولذا فإنه جيب حتديد نطاق األزمة

واملدرسة ميكن أن يصاحبها  دارةالصحيح الحتوائها. فاألزمات اخلاصة ببعض ااالت كاإل
وألن نطاق األزمة قد يتسع (على  حتواء املوقف،الجمموعة حمددة من األدوار اليت يتم ضمها 

املنطقة أو الدولة) فإن املطور يواجه مشكلة تزايد عدد صانعي القرارات اليت  –مستوى اتمع 
 قد تتفاعل مع املوقف، وبعض املتغريات اليت قد تؤثر عليه بسبل ال ميكن التنبؤ ا.

ركون بصورة مباشرة آثار اخلاصة باملشاركني حيث يد : جيب حتديد األدوارصانعي القرارات  - ب
اليت تتعرض هلا املدرسة، وبكلمات أخرى فإن اختيار األدوار بالسلطة يعد  املدرسية األزمة

كافيا لضمان أن املشاركني سيدركون حقيقة الوظيفة اليت يؤدوا، ولذلك جيب أن يكون 
هدافهم ، ولذا صانعي القرارات ممن لديهم اهتمام خاص باملخرجات والنتائج، ويهدد املوقف أ

 فهم يتعجبون من نقص الوقت الالزم الختاذ القرارات السليمة.

إجراءات ذات هيكل  املدرسية األزمة إدارة: تعترب حماكاة ىأحداث وسلوكيات املوقف احملاك  - ج
أو إطار مفتوح، ولذلك فإن بعض التنظيمات جيب أن تقوم بعملية احملاكاة بواسطة بعض 
املصممني وبعض فرق املراقبة اليت تركز اهتمامها على األحداث املختلفة داخل املدرسة أثناء 



 
٥١ 

ية االتصال، عملية احملاكاة، وتتوقف فعالية إدراك مثل هذه األحداث على الوقت املتاح، وعمل
 والبيانات اليت يتم مجعها من قبل األفراد املشاركني.

 

ميكن أن  املدرسية أن نتائج تنفيذ حماكاة األزمة Petterson&Berry(1999,P242( رأى
تكون متنوعة ، وبالتايل ينبغي أن تعكس تكوين خطوات التدريب أهدافه ، وآثار  احملاكاة هي أا 

اليت متت حماكاا بشكل مباشر وميكن أن تؤثر على  املدرسية متس األفراد الذين يستجيبون لألزمة
طة،وكذلك ميكن أن تعمل رأي املشاركني الذين ينفذون املهام اليت تدربوا من أجلها لاللتزام باخل

كفرصة إلثبات مدى صحة الترتيبات اخلاصة بالتخطيط، والتدريب وتقدم طريقة الختبار فعالية 
  .برنامج التدريب واخلطة وكذلك قدرة األفراد العاملني على تنفيذها

 بعد ملناقشتهمكز على تأملهم يف التجربة نرولكي تكون خربة املشاركني أكثر فعالية ينبغي أن 
التدريب، بل ينبغي أن يتم ختطيط أنشطة ما بعد احملاكاة بعناية وحذر متاما مثل احملاكاة ذاا، ذلك 

ال يتعلمون من جمرد اخلربات الواقعية، بل يتعلمون من التأمل والتفكري يف اخلربات ذاا  األفرادألن 
ل والتفكري  يف عملية احملاكاة، اليت ميرون ا، واستخالص املعلومات اليت تساعد املشاركني يف التأم

أنه ميكن استخدام بعض  من  :Petranek (2000,P109 (وأشاروتعلم مهارات ومفاهيم حتويلية 
الوسائل مثل : استخالص املعلومات املوجهة والتصوير بالفيديو، وألعاب استنتاج املعلومات، وكتابة 
املالحظات، واالستبيانات، واملناقشات اجلماعية، واحلوارات، ومن املعتمد أن الصيغة املركبة 

  األسئلة يبدو أا أكثر فعالية . ايرة منغالستنتاج املعلومات من خالل استخدام جمموعة م

كما يعتقد أن املشاركني ينبغي عليهم ليس فقط االشتراك يف استنتاج املعلومات التمهيدية 
بل ينبغي استنتاج املعلومات املكتوبة وإتاحة بعض الوقت لفحص السلوكيات والعواطف  الشفوية،

وة على هذا فإن املشاركني يتعلمون وعال أيضا.واملشاعر والتصرحيات اليت يقومون ا ولآلخرين 
املكتوبة ميكن أن يشكل اخلطوة التالية يف عملية التعلم ألن  فاستنتاج املعلومات املدرسة،من خالل 

  .األشخاص يتعلمون باملمارسة



 
٥٢ 

يف إنتاج التأمل واستخالص النتائج ، وبالتايل يصبح  هقوي ردوداًومتيل احملاكاة إىل أن تكون 
ول فعالية أجهزة احملاكاة فيما خيص حتقيق الغرض منها وهدفها. ومع ذلك فإن من الضروري تنا

ديده قياس هذه الفعالية رمبا يكون أمرا صعبا ألن الغرض احلقيقي من احملاكاة ليس من السهل حت
أو رمبا يكون للمحاكاة أغراضا  التخطيط،أو ألنه قد تغري أثناء عملية  لكل من الالعبني واملصممني

  متعددة.

أن مصممي احملاكاة هم متعلمون أيضا وهم مثل املالحظني  )Herman,1997,P95( ويوضح
من خالل املعرفة اليت يتم  ما أو املراقبني املشاركني الذين يراقبون ما حيدث من أجل تدعيم خربة

ية اكتساا من مستويات خمتلفة ألن املعرفة األساسية للمشاركني ختتلف عن املعرفة األساس
للمراقبني، فإذا كانت اخلطوات دف إىل مساعدة املشاركني على اكتساب املعرفة والقدرات يف 
مستوى التطبيق، فاملراقبني على العكس ميتلكون بالفعل القدرة  على التطبيق، وبالتايل سوف حيدث 

هذه   تعلمهم يف مستويات معرفية عليا أي التحليل، والتركيب والتقومي وقد ذكر هريمان أن
   .الظاهرة رمبا تؤدي إىل صعوبات يف عملية التقومي، ألن كال  الطرفني قد واجه خربات تعلم خمتلفة

 Yusko & Golstanذكرها (املدرسية  لتقومي حماكاة مواجهة األزمة ثالثة خطواتوهناك 

(1997,PP216-223 :هي كالتايل  

املعلومات السابقة حول املواقف  دراسةويتم فيها  املدرسية : حتليل موقف األزمةاخلطوة األوىل §
ال ونطاق حتديد جم،لصانعي القرارات أثناء احملاكاة املدرسية األزمة ،حتديد مدى ديداملختلفة
  .احلالية املدرسيةاألزمة 

 العاملنيألفراد حتديد إذا ما مت متكني اويتم فيها  : مراجعة أدوار صانعي القراراتاخلطوة الثانية §
 كانت األزمةحتديد إذا ما و ن قيام كل فرد بالدور احملدد لهضماو املدرسية الحتواء األزمة

 متثل ديدا شديدا لصانعي القرارات. املدرسية

 مدى إدراك املشاركني آلثار األزمةويتم فيها  األنشطة ديناميكية : تقييماخلطوة الثالثة §
القرارات  منسواء كانت من الطبيعة اخلاصة ا أم  املدرسية حتديد مصدر األزمة،واملدرسية

كعامل رئيسي يف  املعلومات نقص مدى إدراك،ومدى إدراك املشاركني لضغط الوقت،والناجتة



 
٥٣ 

إن متارين احملاكاة   احملاكاة. عمليةيف  املدرسية مدى تزايد األحداث اخلاصة باألزمةو،األنشطة
لكي تعد األشخاص بشكل مناسب، ونظرا لبعض من الواقعية عالية  بدرجة وينبغي أن تبد

األسباب مثل أهداف التعليم واالعتبارات األخالقية، فإن وجود القيود التنظيمية رمبا يعوق 
  احملاكاة الواقعية.

وتؤثر االختالفات يف أساليب التدريب على أداء املتدربني أثناء احملاكاة. ونظرا لعدم وجود 
عالقة واضحة بني األداء والتعليم. فإن ذلك ال ميثل مؤشرا جديدا للتعليم، وتوجد جمموعة من 

قد مت تلخيص على نتيجة احملاكاة، واليت رمبا تؤثر أيضا على خربة التعليم، ول اليت رمبا تؤثرالعوامل 
تلك العوامل يف قائمة للمتغريات املستقلة واليت تشمل السلوكيات القائمة على مسئولية احملاكاة يف 

دور القائم على مسؤولية احملاكاة، واستخالص املعلومات من عملية ربة السابقة، وإجرائها، واخل
  .)Gosen& Washbush,1999,PP292-293احملاكاة (

ات موقف األزمة وواقعية السيناريو مها مؤشرات للتعليم، ومن املعتمد ومن املفترض أن تأثري
أن األزمات هي خواطر خمتلفة وختتلف عن الطوارئ والكوارث ألا تتطلب مدخال خمتلفا، من أجل 

  تصحيح برامج التدريب يف احملاكاة.

ني وقائمني يضع تدريب احملاكاة حتديات خاصة أمام املديرين واملدربني يف أدوارهم كمصمم
بالعمل أو مسئولني عن التقومي، ويقدم تدريب احملاكاة الوسيلة التجريبية الوحيدة واليت ا يتم 

غري معروفة بعد، وذا املعىن  مدرسية تدريب األشخاص يف بيئة واقعية بقدر اإلمكان بالنسبة ألزمة
قارنة باألساليب األخرى هي فريدة ألن فعاليتها يصعب قياسها م املدرسية فإن حماكاة األزمة

  .للتدريب

األزمات ويتحقق ذلك من خالل الكشف  دارةوبذلك تساعد حماكاة األزمة يف التخطيط إل
عن نقاط الضعف يف اخلطط احلالية، واكتشاف الفجوات يف التخطيط للموارد، وحتسني التناسق بني 

 الدراسةالعناصر وتنفيذ العمليات اليت يطلبها التعامل مع موقف األزمة وهذا ما يتضح من خالل 
  .ةامليداني

  



 
٥٤ 

 

 تواليت استفاد الدراسةالدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع ء احلايل من الدراسة يناقش اجلز
 ،اهلدف عنوان الدراسة،ث:حي من الزمين تارخيها ألقدمية تبعاً تعرضوسوف  ةاحلالي الدراسةمنها 

  :التايل النحو على والنتائج ،اإلحصائية واألساليب ،واألداة ،واملنهج ،والعينة
  

v )نظام مقترح لتدريب مديري املدارس يف مجهورية مصر العربية  بعنوان")م٢٠٠٢دراسة نصر
 " األزمات إدارةعلى 

إىل: التعرف على األزمات املدرسية اليت قد حتدث داخل املدرسة والوقوف على  الدراسة هدفت
واقع تدريب مديري املدارس يف مجهورية مصر والتوصل إىل نظام مقترح لتدريب مديري املدارس 

  األزمات. إدارةعلى 
منهج مدخل النظم باالعتماد على أسلوب دلفاي عن طريق أخذ استخدمت الدراسة 

من اخلرباء يف جمال التخصص. توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان من أمهها: تصورات عدد 
أن األزمات املدرسية تتم من خالل مخس خصائص هي عدم التوقع وعدم استمرار الربنامج الطبيعي 
لليوم الدراسي وفقدان السيطرة على البيئة املدرسية واحلاجة إلجراءات فورية والتهديد خبطر 

 دارةأجل ذلك البد من االهتمام باختيار مديري املدارس وضرورة وجود خطة إل حمتمل، ومن
األزمة وضرورة إنشاء وحدة نظم معلومات يتحدد عملها يف استشعار املستقبل واحلاجة إىل وجود 

  املدرسية حول األزمات والكوارث. دارةبرامج تدريبية وتثقيفية لإل
v ة احلاسوبية يف التخطيط والتدريب على ااحملاكتطبيقات  بعنوان" )هـ١٤٢٣( دراسة رمضان

 واألزمات الكوارث إدارة عملية أمهية على الضوء إلقاء إىل وهدفت . الكوارث واألزمات" إدارة
 يف خصوصاً احلاسوبية واحملاكاة عموماً اآليل احلاسب تقنيات ا تسهم أن ميكن اليت والكيفية
  .أكرب وفاعلية بكفاءة العملية هذه اجناز على التدريب وكذلك العلمي والتخطيط اإلعداد

 العالقة ذات والدراسات الكتب على باالعتماد الوثائقي الوصفي املنهج ت الدراسةاستخدم
 التخطيط عملية يف حيوية كتقنية احلاسوبية احملاكاة أمهية إىل الدراسة وخلصت،  الدراسة مبوضوع
 قدرات من االستفادة على احلاسوبية احملاكاة تقوم حيث،  واألزمات الكوارث إدارة على والتدريب
 تقوم مث السكنية واألحياء تآكاملنش واقعية ألنظمة تفصيلية مناذج حتوي برامج تشغيل على احلاسبات
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 على القدرة املتدرب أو املخطط وتعطي حتدث أن ميكن اليت للطوارئ افتراضية حاالت بتوليد الربامج
 له املتوقع التأثري وتوليد الرد ذلك بتحليل احملاكاة برامج تقوم مث مناسباً يراه فعل برد بالقيام معها التفاعل

 اخلطط من خيارات عدة جيرب أن واملتدرب املخطط يستطيع صلة:ثانياً. وهكذا، النظام حالة على
 لألفض الوصول أجل من قصري زمن يف تكرارية بصورة التدريب جلسة يف العملية واإلجراءات

  .املتدربني على خماطر أو تدريبية جتهيزات أو تكاليف أي بدون،البدائل
v األزمات كما  إدارةالعالقة بني بعض متغريات  بعنوان" )م٢٠٠٣( واإلعرجي شريدة دراسة

  "يراها متخذي القرار يف املدارس الثانوية
 توافر ومدى األزمات، مع التعامل على املديرين قدرة مدى معرفة إىل الدراسة هدفت

 حيال القرارات اختاذ عملية طبيعة ومعرفة بفاعلية، األزمات مع التعامل دون حتول اليت املعوقات
  .باألردن إربد حمافظة يف الثانوية املدارس يف األزمات

 أهداف ولتحقيق ، املسحي الوصفي املنهج استخدم ، مديرا ٧٠ من الدراسة عينة تكونت
 على القدرة مراحل:  هي جماالت على موزعة عبارة ٧٢ من تكونت استبانه الباحثان استخدم الدراسة

 ثالثة وتضمن املعوقات العالجية، ستوياتامل الوقائية، ستوياتامل األزمات، ظروف يف القرارات اختاذ
 ،واستخالص النتائج البيانات حتليل وبعد.املعلومات ونظم وتنظيمية، إنسانية، معوقات:  هي أبعاد

 إىل الدراسة توصلت. بريسون ارتباط ومعامل املعياري، واالحنراف احلسايب واملتوسط املئوية، والنسب
 تعامل وان متوسطة، درجة بلغت األزمات مع التعامل على املديرين قدرة أن: منها النتائج، من عدد

 ال وأنه. متوسطة بدرجة املعلومات ونظم وتنظيمية، إنسانية، معوقات تواجهه األزمات مع املديرين
 يف القرارات الختاذ اجلاهزية مستويات بني ٠.٠٥ مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنه املدرسية، األزمات إزاء الوقاية ومستويات األزمات ظروف
 املقدرة ومستويات األزمات ظروف يف القرارات اختاذ على القدرة مستويات بني ٠.٠٥ مستوى عند

 اختاذ على املقدرة بني ٠.٠٥ مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنه ،.لألزمات العالجية
  .األزمات ظروف يف املعوقات وجود ومستويات األزمات ظروف يف القرارات

v )بعنوان" فعالية استخدام احملاكاة يف مواجهة األزمات املدرسية" م)٢٠٠٤دراسة عبد العزيز  
إىل: التعرف على واقع األزمات املدرسية وكيفية التعامل معها من قبل األفراد  الدراسة هدفت      

  والعاملني باملدرسة ووضع برنامج تدرييب يعتمد على أسلوب احملاكاة يف كيفية مواجهة األزمات.
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ريات زاوجت الدراسة بني استخدام املنهجني الوصفي والتجرييب وذلك لتحديد األطر النظرية ملتغ
ومجع البيانات ومعاجلتها إحصائيا واستخدم األسلوب التجرييب يف الدراسة للتحقق من صحة  الدراسة

فرداً طبق  ٦٤الفروض والتوصل إىل مقترحات ملواجهة األزمات املدرسية. تكونت عينة الدراسة من 
زمة، بعد األزمة. بعد حماور هي: قبل األزمة، أثناء األ ٣عبارة مقسمة على  ٣٣عليهم استبيان مكون من 

فرداً وذلك لتطبيق الربنامج  ٤٠ذلك مت اختيار عينة عشوائية من العينة اليت طبق عليها االستبيان قوامها 
التدرييب عليهم قسموا إىل جمموعتني متساويتني ضابطة وجتريبية وذلك ملعرفة فعالية الربنامج التدرييب. 

على حتقيق التوازن  دن مواجهة األزمات تعتمإة وكان أبرزها: توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج املهم
ن مواجهة األزمات تستند إبني عملية اختاذ القرارات ومدى مالئمة هذه القرارات جلميع جوانب املوقف. 

على التنبؤ باألزمات املستقبلية واكتشاف إشارات اإلنذار املبكر، عدم توافر برامج وخطط كافية ملواجهة 
املدرسية، يساعد التدريب على حماكاة األزمة يف اكتساب املهارات والقدرات اليت تساعد األزمات 
لة امهية استخدام أسلوب احملاكاة يف عملية التخطيط يف حلى مواجهة األزمات وأخريا تربز أالعاملني ع

  حدوث األزمات.
v  القرار املدرسياحملاكاة بالكمبيوتر كمدخل لفعالية صنع  بعنوان" )م٢٠٠٥(حسنيدراسة" 
إىل: التعرف على خطوات وأساليب صنع القرار املدرسي وكيفية تصميم منوذج حملاكاة  وهدفت   

  عملية صنع القرار املدرسي وتطبيقها يف الواقع.
للتعرف على املفاهيم واألطر النظرية واملعرفية لرصد واقع  الوصفي املنهج واستخدمت الدراسة
واملنهج التجرييب القائم على جمموعتني ( جتريبية وضابطة) جلمع البيانات عملية حماكاة صنع القرار 

ومعاجلتها إحصائيا، استخدم األسلوب التجرييب يف الدراسة امليدانية للتحقق من صحة الفروض والتوصل 
 ٢٥) فرداً مت توزيع استبيان عليهم مكون من ١٢٦إىل النتائج.طبقت الدراسة على عينة مكونة من (

  فرداً بطريقة عشوائية من العينة لكي متثل اموعتان الضابطة والتجريبية. ٥٠وبعد ذلك مت اختيار  عبارة
توصلت إليه الدراسة من نتائج: عجز متخذ القرار عن حتديد املشكلة حتديدا واضحا،  ابرز ما

الدراسة أمهية  إصدار قرارات عشوائية يف أكثر من اجتاه مما حيدث التضارب بني هذه القرارات وأوضحت
املدرسة على كيفية  إدارةالتدريب على حماكاة صنع القرار يف اكتساب املهارات والقدرات اليت تساعد 

  اختاذ القرار الفعال يف الوقت املناسب.
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v األزمات  إدارةبعنوان"ممارسة مديرات مدارس التعليم العام ملهارات  )هـ١٤٢٧( فرج دراسة
  "من وجهة نظر املديرات واملعلمات مبدينة مكة املكرمة املدرسية

 املدرسية األزمة إدارة ملهارات املدارس مديرات ممارسة مدى على التعرف إىل الدراسة هدفت    
 روح تنمية مهارة، االتصال مهارة، اإلبتكاري التفكري مهارة، الضغوط مواجهة مهارة يف واملتمثلة
  .الوقت إدارة مهارة، الفريق

 مدرسة مديرة ٦٣٧ من الدراسة جمتمع وتكون املسحي الوصفي املنهج الباحثة استخدمت
 األول اجلزء: مها جزأين على موزعة إستبانة ببناء الباحثة قامت الدراسة أهداف على وللتعرف ومعلمة
 هي حماور ٥ على وزعت عبارة ٦٠ على أشتمل الثاين واجلزء، الدراسة جمتمع عن معلومات عن عبارة

،  الوقت إدارة ومهارة اجلماعي والعمل الفريق روح تنمية ومهارة االتصال ومهارة الضغوط مواجهة
 واختبار اإلجابات متوسطات بني للمقارنة ت اختبار من اإلحصائية األساليب عليها الباحثة وأجرت

 كرونباخ ألفا ومعامل الداخلي االتساق حلساب بريسون االرتباط ومعامل األحادي التباين لتحليل) ف(
  .للثبات

 إدارة ملهارة التعليم مدارس مديرات ممارسة إن: منها النتائج من عدد إىل الدراسة وتوصلت
 ملهارة جدا كثري وبدرجة أالبتكاري والتفكري الوقت إدارة ملهاريت كثريا بدرجة كانت املدرسية األزمة

 الدراسة أكدت كذلك. االتصال ومهارة اجلماعي والعمل الفريق روح تنمية ومهارة الضغوط مواجهة
  .األزمات إدارة ممارسة على التدريبية الدورات وحضور واخلربة املؤهل عوامل تأثري على
v األزمات املدرسية وأساليب التعامل معها يف مدارس سلطنة  بعنوان" م)٢٠٠٧( دراسة الزاملي

 " عمان

إىل: الكشف عن األزمات املدرسية اليت تتعرض هلا مدارس سلطنة عمان  الدراسة هدفتو    
  تلك املدارس للتعامل مع األزمات. امديروواألساليب اليت يستخدمها 
) فقرة متثل ٦٠املسحي عن طريق استبيان تكون من ( الوصفي املنهج استخدمت الدراسة

) مدير مدرسة مت ٢٧٥عينة تكونت من (األزمات املدرسية وأساليب التعامل معها مت تطبيقها على 
اختيارهم عن طريق منهجية العينة املالئمة. توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: أن أكرب 
عدد من األزمات املدرسية اليت اعتربت هامة احنصرت يف ثالث جماالت هي بالترتيب الطالب 

ية يف كل جمال تصدرت أزمة اختطاف طالب حجم العناصر البشر إىل وذلك يرجع دارةواملعلم واإل
املدرسية تصدرته أزمة  دارةمتحان تصدر حمو املعلم وحمور اإلاحملور اخلاص ا وتسريب أسئلة اال
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املدارس على جمموعة من اإلجراءات اليت البد أن تتخذ حيال كل  امديروحدوث حريق وقد أكد 
ري املدارس ملواجهة األزمات املدرسية أزمة ورأت الدراسة ضرورة وضع برامج تدريبية ملدي

باألساليب احلديثة والفعالة وكذلك تكرار الدراسة اخلاصة باألزمات املدرسية كل مخس سنوات 
  ملعرفة مايستجد منها نتيجة للتغريات االجتماعية واالقتصادية والسلوكية.

v  )إدارةية يف املدرس دارةبعنوان" الدور القيادي ملشرفة اإل هـ)١٤٢٨دراسة الغامدي 
 األزمات" 

األزمات مبنطقة  إدارةاملدرسية يف  دارةهدفت إىل: التعرف على الدور القيادي ملشرفة اإلو     
  عسري.

) مشرفة ٨١استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي  من خالل استبانة مت تطبيقها على (    
مدرسية تناولت أهم األزمات املدرسية اليت تواجه املشرفة وأسباب وقوع تلك األزمات  إدارة

واملعوقات اليت تواجه املشرفة وأسباب وقوع تلك األزمات وكذلك املعوقات اليت تواجه مشرفة 
  .املدرسية دارةاألزمات واهم الكفايات اليت جيب أن تتوافر يف مشرفة اإل إدارةاملدرسية يف  دارةاإل

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: أن أكثر األزمات اإلدارية اليت تواجه مشرفة 
املدرسية أثناء ممارستها لعملها اإلشرايف كانت كثرة االعتداءات البدنية من الطالبات على  دارةاإل

أهم املعلمات وطلب جمموعة من املعلمات إجازة يف آن واحد وتعرض املدرسة للسرقة. ومن 
األزمة وقلة خربة  إدارةأسباب وقوع تلك األزمات هو عدم وجود مشرفات متخصصات يف 

املرشدات املؤهالت واملتخصصات يف اإلرشاد النفسي، وتوصلت الدراسة أيضا إىل عدم وجود 
مرجعية متخصصة للمتابعة والتوجيه عند وقوع األزمة وتدين االتصاالت املتبادلة بني املدارس لتبادل 

  ربات وكذلك قصور اللوائح واألنظمة اليت تسترشد ا مديرة املدرسة عند وقوع األزمات.اخل
v ا من وجهة نظر  بعنوان" )م٢٠٠٨( الطرياوي دراسةواقع األزمات والبدائل املقترحة إلدار

 قادة املؤسستني األمنية واملدنية يف فلسطني"
  نظر وجهة من إلدارا املقترحة والبدائل األزمات واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت        

  .فلسطني يف واملدنية األمنية املؤسستني قادة
 شخصاً ١٤٢٥ من الدراسة جمتمع وتكون، املسحي الوصفي املنهج ت الدراسةاستخدم 
 الباحث قام الدراسة أهداف حتقيق أجل ومن، عشوائية طبقية بطريقة% ٣٣ بنسبة منهم عينة اختريت
 أربع على موزعة فقرة ١١٨ على احتوت األزمات جمال وحتديد األزمات واقع لقياس أداة بإعداد
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 إجراء وبعد. اإلدارية األزمات، االقتصادية األزمات، األمنية األزمات، السياسية األزمات:  هي جماالت
 من عدد إىل حثاالب توصل) spss( اإلحصائية العلوم حزمة برنامج باستخدام عليها اإلحصائية املعاجلات

 اليت واملقترحات باحللول الفلسطينية السلطة يف القرار متخذي أخذ ضرورة: أمهها من املقترحات
 يف القرار متخذي جلميع األزمات إدارة جمال يف ختصصية دورات عقد وكذلك الدراسة هلا توصلت

  .واملدنية األمنية املؤسستني
v األزمات املدرسية من وجهة نظر  إدارةأساليب اختاذ القرار يف  بعنوان" هـ)١٤٣١( دراسة اجلهين

  مديري املدارس مبحافظة ينبع"
األزمات املدرسية من  إدارةإىل التعرف على واقع ممارسة أساليب اختاذ القرار يف  الدراسة هدفت

  وجهة نظر مديري املدارس مبحافظة ينبع.
جمتمع الدراسة من مجيع مديري مدارس  وتكون املسحي استخدمت الدراسة املنهج الوصفي

) مديراً ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث ٩٧التعليم العام مبحافظة ينبع والبالغ عددهم (
أسلوبا يف اختاذ القرار يف حالة األزمات املدرسية وهي:  ١٢) عبارة تناولت ٦٤استبانة مكونة من (

آلراء واملقترحات، إجراء التجارب، األرقام أسلوب اخلربة، احلكم الشخصي والبديهة، دراسة ا
القياسية، شجرة القرارات، دراسة احلالة، التحليل احلدي، نظرية االحتماالت، أسلوب بريت، 

املدارس  يمديرأسلوب احملاكاة. توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها: أن  نظرية املباريات،
األزمات بدرجات متفاوتة. وأنه يوجد توافق بني األساليب  إدارةميارسون أساليب اختاذ القرار يف 

األزمات بلغت نسبة  دارةاألزمات وبني األساليب املالئمة إل إدارةاملدارس يف  امديرواليت ميارسها 
بني املديرين يف مستوى  ئيةيوجد فروق ذات داللة احصا %) وكذلك ال٨٣.٣٣ذلك التوافق(

  سي، سنوات اخلربة، املرحلة الدراسية، عدد الدورات التدريبية).املمارسة تعزى إىل(التخصص الدرا
v )األزمات املدرسية يف املدارس الثانوية احلكومية يف مديريات مشال  بعنوان" م)٢٠١٠دراسة احللو

 الضفة الغربية/فلسطني" 
الثانوية يف لدى مديري املدارس إىل التعرف على مستوى األزمات املدرسية  الدراسة هدفت        

  مديريات حمافظة مشال الضفة الغربية.
) مديراً ومديرة ٣٢٦استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وتكون جمتمع الدراسة من (

) مديراً ومديرة. ولتحقيق أهداف الدراسة مت توزيع سؤال مفتوح على ١٣٢وعينة الدراسة تكونت من(
عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة ومن مث مت صياغة فقرات االستبيان بناء على األدبيات 
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فقرة متثل األزمات املدرسية مقسمة إىل أربعة  ٤٦الدراسات ونتائج العينة االستطالعية لتحتوي على و
أنواع أو أزمات هي: أزمات سلوكية، أزمات نفسية واجتماعية، أزمات إدارية وأزمات نوعية. خلصت 

دارس حيث الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها: وجود مستوى أزمات متوسطة عند مديري امل
%، ارتفاع مستوى األزمات النوعية يف املدارس واخنفاض األزمات ٣٣.٣وصلت نسبة االستجابة اىل

السلوكية. أعلى مستوى من األزمات املدرسية كان يف سوء استخدام اهلاتف احملمول وأقل مستوى هو 
 الدراسة أوصت كه ولذلاملدرسية من قبل املدير نفس األزماتتعاطي احلبوب املخدرة. يتم التعامل مع 
  الفاعلة يف التصدي لألزمات املدرسية. األساليبعلى  لتدريبهمبعقد برامج ودورات تدريبية للمديرين 

  

v دراسة )Burnett) (بعنوان" )م١٩٩٨ Strategic Approach to Managing Crises املنهج""
  األزمات" دارةاالستراتيجي إل

 يف عقالنية أكثر قرارات اختاذ أجل من األزمات دارةإل مقترحة أساليب وضع إىل الدراسة وهدفت
  .األزمة موقف

 العالقة ذات والدراسات الكتب على باالعتماد الوثائقي، الوصفي املنهج ت الدراسةاستخدم
 يف حساسية تتطلب األزمات إدارة إن:  منها النتائج من عدد إىل الدراسة وتوصلت.  الدراسة مبوضوع
 ذلك ويتطلب ألزمات،ا دارةإل املهمة اخلطوات أوىل من لألزمات املالئم فالتحديد ،دارةاإل أساسيات

 املوارد تطوير خالل من املنظمة تشكيل وإعادة ، املنظمة ومهام ألهداف بيئي حتليل عمليات إجراء
 أثناء خطورا ،تزيد التشكيل وإعادة ، دارةاإل لعملية الرؤية هذه وأن املادية، اإلمكانات وتوفري ،البشرية
 استخدام أن كما.ألزماتل واالستجابة اخلطورة، ومستوى الوقت،:  عوامل ضغوط بواسطة األزمة
  .عقالنية قرارات اختاذ إىل يؤدي فعالة  أساليب
v دراسة )Cornell & Sheras ( )بعنوان" )م١٩٩٨ Common  Errors in School Crisis 

Response Learning from our Mistakes"" لألزمات  االستجابةاألخطاء الشائعة يف
   نا"ئاملدرسية التعلم من أخطا

 إدارة يف للمسئولية املالئم والفهم ،العمل وفرق القيادة دور على التعرف إىل الدراسة هدفت
  .بأمريكا الثانوية باملدارس بفعالية األزمات

 العالقة ذات والدراسات الكتب على باالعتماد الوثائقي، الوصفي املنهج ت الدراسةاستخدم
 والفهم العمل، وفرق ، الفعالة القيادة أن:  منها النتائج، من عدد إىل الدراسة وتوصلت. باملوضوع
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 القرارات واختاذ القيادة وأن األزمات، دارةإل فاعلة خطط وضع من املدير ميكن للمسئولية املالئم
 جهود وجود عدم وأن األزمة، موقف يف أمهية متثل األنشطة ومراقبة لآلخرين، التوجيهات وإعطاء

 واملالئمة السريعة غري االستجابة وأن األزمة، تدهور إىل يؤدي األزمات ملواجهة وفرق ختطيطية،
 عدم وأن الطالب، قلق تصعيد إىل تؤدي الكبار من والدعم واإلرشاد التوجيه وغياب لالزمات،

 والصراع، العنف إىل يؤدي قد الطالب تواجه اليت املشكالت معاجلة يف للمسؤولية املديرين حتمل
  ملواجهة األزمات.  وبناءة فاعلية أكثر حلول إلجياد املبذولة اجلهود وتبديد
v دراسةWillkins)) (بعنوان" )م١٩٩٩ Expanding the Crisis Planning Function : 

Introducing Elements of Risk Communication to Crisis Communication 

Practice"األزمات عناصر مقدمة يف التدريب على  دارة"التوسع يف وظيفة التخطيط إل
 االتصال يف املخاطر واألزمات"

  املتعلقة بتطوير مناذج للمدارس الثانوية. األزمات إدارةحتليل برامج  إىل الدراسة هدفت  
مدرسة ومت مجع املعلومات  ٥٠الدراسة املنهج الوصفي املسحي لعينة مكونة من  استخدمت

% من هذه املدارس ليس ٢٠أن  إىل: املقابلة الشخصية واالستبيان. أشارت الدراسة ةعن طريق أدا
قسمني األول خطط  إىلض اخلطط اليت انقسمت % كان لديهم بع٨٠األزمة و  دارةلديها خطط إل

 إىلوالكوارث الطبيعية. توصلت الدراسة  الطوارئوالقسم الثاين خطط للتعامل مع  األزمات دارةإل
يف األنظمة  وضرورياوتنسيقها يعد أمر الزماً  األزمات إدارةخطة  أن: أمههاعدد من النتائج من 

اخلطط اخلاصة ا وفق احتياجاا ووفق  إعداد التعليمية وكذلك ضرورة متكني املدارس من
  الظروف املستجدة اليت حتدثها األزمة يف املدارس.

v دراسة )Kennedy ( )بعنوان" )م١٩٩٩ Surviving A crisis : Emergency Planning for 

Schools التخطیط للطوارئ في المدارس" األزمات من"" النجاة: 
 االستجابة أجل من ،األزمات دارةإل التخطيط أسلوب على التعرف إىل هذه الدراسة هدفت    

 التعليم ومؤسسات املدارس يف تقع أن املمكن من واليت ،توقعةامل غري لألزمات املالئمة الفورية
  .بأمريكا

 العالقة ذات والدراسات الكتب على باالعتماد ، الوصفي الوثائقي املنهج ت الدراسةاستخدم
 توفري يتطلب لألزمات التخطيط أن:منها ،النتائج من عدد إىل الدراسة وتوصلت. الدراسة مبوضوع

 ،اإللكتروين والربيد ،اخللوي واهلاتف ،وفاكس ،هواتف وأرقام أمساء على حتتوي بيانات قاعدة
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 بيانات قاعدة وتوفري ، األزمة فريق دور أعضاء وحتديد .األزمة فريق أفراد من لكل الربيد وعناوين
 املباين،:  حيث من التعليم مؤسسات عن املهمة املعلـومات حتوي املتعددة االتصاالت بوسائط خاصة

 االستجابة تسهيل على األزمات إدارة خطة تعمل وأن تقدمها، اليت واخلدمات واملوظفني، واملكاتب،
 واإلنذار ، ودراساا حترياا يف السلطات ومساعدة األزمة، ومصدر نتائج وحتديد لقياس السريعة
 وإعالم ، األزمة إلاء وحكيمة حذرة بأفعال والقيام املنظمة، مبسؤوليات واالعتراف ، أزمة بوجود
  .أنفسهم محاية على يعملوا كيف وتعليمهم املتأثرين األفراد وتبليغ
v دراسة أما )Retting  ) (بعنوان" )م١٩٩٩ School Must Develop Comprehensive 

Plans That Anticipate and Prepare forEvery Imaginable Crisis املدرسة جيب أن""
  تضع خطة تطوير شاملة ملا تتوقعه وما تتخيله من أزمات"

 أجل من ، األزمات ومواجهة ملنع املدرسة مستوى على شاملة خطط وضع إىل الدراسة هدفت   
  .أمريكا يف املدارس وسالمة أمن على احملافظة على املديرين مساعدة

 ذات والدراسات الكتب على باالعتماد ، الوثائقي الوصفي املنهج ت الدراسةاستخدم
 الشامل التخطيط أن:  منها عدد من النتائج إىل الدراسة وتوصلت.  الدراسة مبوضوع العالقة

 األزمة دارةإل عمل فريق تشكيل: يف يتمثل املدرسة مستوى على ومواجهتها حدوثها ملنع لألزمات
 األزمة، مبعاجلة العالقة ذات الدعم وهيئات األمور أولياءو املعلمني من مكون املدرسة مستوى على

 املدرسي للمبىن كامل تصميم يشمل املدرسة مستوى على للسالمة مستمر فحص وإجراء وتطوير
 معرفة من والتأكد احلرائق، ونظم لقوانني طبقاً واملخارج املداخل عدد وفحص ، مرافقه جبميع

 شاملة وإجراءات سياسات وتطوير ، األزمات حدوث عند به يقوموا أن جيب ملا والطالب املعلمني
 املدرسة من الطالب هروب: مثل( باألفراد تتعلق أزمات - أكانت سواء- األزمات حاالت ملختلف

 ،أو) والزالزل احلرائق:  مثل(  بالكوارث تتعلق أزمات أو ،) الطالب أو املعلمني أحد موت أو
 يف توتدريبا معلومات وتقدمي ،) الغاز وتسرب ، الكهربائي التيار انقطاع:  مثل(  مادية أزمات

 العاملني فريق مجيع أن من بالتأكد األزمة وقوع أثناء اإلدارية السلوكيات ويف األولية اإلسعافات
 ويف التدريبات، استخدام مهارات ويتقنون األولية، اإلسعافات يف تدريباً تلقوا قد باملدرسة

 أهداف وتوضيح بالغضب، إحساسهم إدارةو ضبط على الطالب مساعدة اإلدارية السلوكيات
 مع التواصل على مساعدم طريق عن واآلخرين أنفسهم عن املعلومات تقدمي يف الطالب مشاركة
 مصادر تكون قد اليت اهلامة باملوضوعات املدرسة وعناية خماوفهم، عن معهم والتحدث املعلمني،
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 وتغذية الضغوط، إدارةو والرقابة، الضبط ودوافع الصراعات، الذايت،حل التقدير:  مثل لألزمات
 األزمة وحتديد ،) لو ماذا(  سيناريوهات برسم لألزمات والتخطيط للمدرسة، باالنتماء اإلحساس

  .مواجهتها وكيفية
v دراسة  )Rock ) (بعنوان" )م٢٠٠٠ Effective Crisis Management Planning: 

Creating A Collaborative Farm work. Education and Treatment of 

Childrenحقل للعمل التعاوين،التعليم والعالج  إنشاء: األزمات دارة""فعالية التخطيط إل
  لألطفال"

 على والتعرف األزمات، دارةإل الفعال للتخطيط تعاونية إستراتيجية وضع إىل وهدفت الدراسة
 الذين املعلمني أداء تعزيز أجل من بفعالية، األزمات إدارة خطط تنفيذ على تساعد اليت العوامل
  .أمريكا مدارس يف املشاغبني الطالب مع يتعاملون

 العالقة ذات والدراسات الكتب على باالعتماد الوثائقي، الوصفي املنهج ت الدراسةاستخدم
 دارةإل الفعال التخطيط أن:  منها النتائج، من عدد إىل الدراسة وتوصلت. الدراسة مبوضوع
 الصلة ذات واملؤشرات السلوكيات لتحديد ، األزمة حتدث مىت على التعرف:  يف يتمثل األزمات
 للقياس وقابلة دقيقة مبصطلحات ووصفها ، باألزمات املرتبط السلوك تنشئ اليت واألحداث باألزمة

 ٨ – ٤ من مكون عمل فريق بتشكيل األزمة حلدوث يستجيب سوف الذي من وحتديد واملالحظة،
 أثناء التدخل تقنيات على تدريبهم يتم لألزمة الفورية االستجابة على والقدرة باملرونة يتميزون أفراد
 األزمة وقوع أثناء الفريق أعضاء استدعاء يف التقنية استخدام يتم كيف وحتديد األزمة، وقوع

 الالسلكي، االتصال الداخلي، النداء اآليل، النداء اجلواالت،:  تتضمن لالتصاالت شبكة بتأسيس
 ، األزمة وقوع عند بدقة الفريق أعضاء من عضو كل ومسؤوليات أدوار هي ما ووصف واهلاتف،
 األزمة فريق أعضاء بكل املتوقعة السلوكية باالستجابات املرتبطة واإلجراءات السياسات وتوضيح
 حدوث ومكان لوقت طبقاً خيتلف التدخل مكان ألن األزمة يف التدخل سيتم أين وتوضيح ، مسبقاً

 واملعاينات ، واملقابالت ، السـجالت مراجعة طريق عن األزمة حدثت ملاذا والتقييم األزمة،
 على تساعد اليت العوامل أن الدراسة بينت كما.  للتحسني فرصة إىل األزمة وحتويل ، الوظيفية

 واملعلمني واملساعدين املديرين بني تعاوين بأسلوب اخلطط تنفيذ:  بفعالية األزمات إدارة خطط تنفيذ
 اخلطط وتوزيع األزمات، خطط لتسجيل دائم بسجل واالحتفاظ األزمات، وفريق األمور أولياءو

  .دورية بصفة حمدد زمين وبرنامج عمل جدول أساس على األزمات فريق واجتماع األعضاء، على
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v دراسة )Degnan & Bozeman ( )بعنوان )م٢٠٠١" An Investigation of Computer 

Based Simulations for School Crisis Management"" األزمات  إدارةالتحقق من
  املدرسية استناداً اىل احملاكاة عن طريق احلاسب اآليل"

 على للتدريب اآليل احلاسب باستخدام للواقع حماكاة برنامج وتطبيق تصميم إىل هدفت الدراسة   
 أثناء تقع اليت للتفاعالت األفضل الفهم على واملعلمني املديرين مساعدة أجل من األزمات إدارة
  .بأمريكا املتوسطة املدارس إحدى يف األزمة وقوع

 األزمات لفريق ينضمون الذين واملعلمني املتوسطة املدارس إحدى على الدراسة طبقت
وهو منهج يقدم (  األثنوجرايف املنهج ت الدراسةاستخدم بأمريكا، املتوسطة املدارس بإحدى

ويسمح بالتركيز على  للباحث فرصة دراسة املوضوع يف موقعه نفسه وجبميع خصائص جمتمعه
 االحتياجات لتحديد املقابلة أعتمد على أهداف الدراسة ولتحقيق ،)التفاصيل الدقيقة والعميقة

. photo suite 111 ، Microsoft Office:  التالية الربجميات واستخدمت األزمات، لفريق التدريبية
 اآليل احلاسب باستخدام حماكاة برنامج تصميم اعتماد  منها النتائج، من عدد إىل الدراسة وتوصلت
 االحتياجات بتحديد التدريب قبل ما مرحلة:  هي مراحل مخس على األزمة إدارة على للتدريب
 مجع على بالتركيز الدراسة بداية ومرحلة التدريب، وموضوعات ، األزمات لفريق التدريبية

 األزمة، موقف أثناء التنظيمية البنية وحتديد للمدرسة، التنظيمية البنية:  التالية ااالت يف املعلومات
 للعمل املعيارية اإلجراءات وحتديد االتصايل، التخطيط عملية تتضمن اليت التسهيالت مناذج وتأمني

 مواقف تتناول اليت السيناريوهات وبناء التصميم مرحلة. والوالية واملقاطعة باملدينة اإلدارات مع
 أنشطة وحتديد التدريب وموضوعات للمدرسة التنظيمية البنية عن املعلومات مجع على بناء األزمة

. املوقف وحل املوقف، ومواجهة الفوري، والتصرف األزمة، عن باإلعالم األزمة موقف يف التصرف
 لتطبيقات واملعلمني وتطبيق املديرين احملاكاة، تدريبات إجراء بتوضيح احملاكاة تطبيق ومرحلة
 الدراسة بينت كما. الربنامج حول واملعلمني املديرين آراء مبعرفة الراجعة التغذية ومرحلة. الربنامج

 بواسطة احملاكاة أسلوب باستخدام األزمات إدارة على التدريب أن يرون الدراسة عينة أفراد أن
  .املدى بعيدة وأخرى فورية منافع له اآليل احلاسب
v )دراسةMathai) (بعنوان)م٢٠٠٢" Surveying school counselors via the Internet 

regarding their experiences and training needs in crisis intervention"" مسح
  "ملرشدي املدارس عرب اإلنترنت لتحديد احتياجام التدريبية وجتارم للتدخل يف األزمات
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مجع املعلومات حول احلاجات التدريبية اليت حيتاجها مستشاري  إىلهدفت هذه الدراسة      
  للتدخل يف األزمات وإدارا. األمريكيةاملدارس يف الواليات املتحدة 

أجريت هذه الدراسة االستطالعية على االنترنت من خالل استخدام الربيد االلكتروين 
ن مستشاري املدارس يف م ٥١٧وخدمة النقاش عرب االنترنت وطبقت على عينة مكونة من 

عدد من  إىل%. وقد توصلت الدراسة ٤٧وكانت نسبة الردود هي  األمريكيةالواليات املتحدة 
النتائج أمهها: أن أغلب املشاركني يف املسح كانت لديهم مهارات وتدريبات كافية للتدخل يف 

سنوات اخلربة، الطائفة  عوامل ( العمر، إىل استنداألزمات. االختالفات اهلامة يف مستوى التدريب 
  على االستعداد لألزمات املستقبلية. تساعدالعرقية) كذلك وضعت الدراسة تصورات ومقترحات 

v ) دراسةAdams&Kritsonis) (بعنوان)م٢٠٠٦" An analysis of secondary schools crisis 

Management preparedness""األزمات دارةحتليل لتأهب املدارس الثانوية إل"  

األزمات يف املدارس اليت شهدت حاالت األزمات يف  إدارةحتليل خطط  إىلهدفت الدراسة     
  املاضي.

الدراسة املنهج الوصفي ومت إجراء الدراسة على مدارس املرحلة الثانوية مبدينة  استخدمت
س من النتائج: أن يتم منح املدار عدد إىلالدراسة  وتوصلتمدرسة.  ٢٣هيوسنت والبالغ عددها 
األزمات والتخطيط بشكل أكثر فاعلية عندما تكون يف حالة حدوث  دارةأدوار واسعة النطاق إل

  أزمة وأن يتم تقييم مستوى املدارس يف األزمات من خالل مستويات التأهب.
v دراسة  )Macneil& Topping) (بعنوان " )م٢٠٠٧ Crisis management in school: 

Evidence-based prevention ""األزمات يف املدارس استنادا إىل البيانات الوقائية" إدارة 

  البيانات الوقائية. إىلدراسة احلوادث اخلطرية يف املدارس استناداً  إىلوهدفت الدراسة 
 ٦٥٠استخدمت الدراسة املنهج الوصفي عن طريق تطبيق استبانة على عينة مكونة من 

 األزماتواحلرائق وعدد من  اإلرهايبالنار والقتل والنشاط  إطالقمديراً وناقشت الدراسة عمليات 
وكذلك استجابة التنفيذ  األخطاءاخلطط والتدريب عليها والتعلم من   إعدادوكيفية  األخرى

: أبرزهاعدد من النتائج  إىلبشكل فعلي. خلصت الدراسة  األزمةالفوري للخطة عند حدوث 
لعمليات االنتحار  اإلعالمة وأن طريقة تناول وسائل ضرورة وجود قاعدة بيانات لألزمات اخلطري

يف املدارس عن  األزمات إدارةالدراسة بان تبتعد  أوصتيولد املزيد من االنتحاريني كذلك 
  البريوقراطية واجلمود.
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من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية الحظ الباحث اتفاق عدد كبري 
األزمة تشابه موضوع الدراسة  إدارةوأمهية التدريب وتأثريه على  األزمات إدارةمنها على أمهية 

من حيث  )Degnan & Bozeman ( )2001(م ودراسة ٢٠٠٤حلالية مع كل من دراسة عبدالعزيزا
موضوع وأهداف الدراسة واختلفت الدراسة احلالية يف بيئة التطبيق ويف الكشف عن نسب انتشار 

. اتفقت كذلك الدراسة احلالية مع الدراسات املتعلقة باحملاكاة إدارااملدرسية وكيفية  األزمات
أشارت ) اليت هـ١٤٢٣رمضان (كما هو احلال يف دراسة  اإلداريوأمهيتها يف التخطيط والتدريب 

) اليت أشارت م٢٠٠٥ حسني(ودراسة  إىل أمهية احملاكاة احلاسوبية وتطبيقاا يف اال العسكري 
إىل أمهية احملاكاة يف إكساب املهارات والقدرات على اختاذ القرارات اإلدارية املدرسية خبالف ما 

. وفيما يتعلق بالدراسات اليت درسيةاألزمات امل إدارةتتبناه الدراسة احلالية من تأثري احملاكاة على 
املدرسية فاتفقت الدراسة احلالية معها من حيث املوضوع واختلفت معها يف  األزمات إدارةتناولت 

التعامل  وكيفية التخطيط هلا وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات يف بناء  وأساليبنوعية املؤثر 
استفادت الدراسة  ء الربنامج التدرييب أدايت الدراسة.وبنا االستبيان وإعداداألطر النظرية للبحث 

) يف بناء اإلطار النظري املتعلق باألزمات املدرسية وكذلك يف ٢٠٠٢(نصر، احلالية من دراسة
) أسهمت يف ٢٠٠٧التعرف على األزمات املدرسية اليت قد حتدث داخل املدارس، دراسة(الزاملي،

بناء عبارات وحماور أداة الدراسة ملا كانت حتتويه من تغيري لطريقة توزيع أمناط األزمات عم سبقها 
العينة  اختيارواختلف مع الدراسة من حيث بيئة التطبيق وجمتمع البحث وطريقة من دراسات، 

الدراسة احلالية يف مناقشة  أفادت) ٢٠١٠، دراسة(احللو،األزمات املدرسية إدارةوتأثري احملاكاة على 
 كأسلوبمفهوم احملاكاة  إدخالمعها يف  تالنتائج ويف إثراء اإلطار النظري باملعلومات واختلف

املدرسية وكذلك يف بيئة التطبيق ومنهجية الدراسة وجمتمعها. كذلك  األزمات دارةإلييب تدر
النظري وذلك ملا متلكته من سبق حبثي يف  اإلطاريف  األجنبيةاستفادت الدراسة احلالية من الدراسات 

هذا اال باختالف يف مناهج البحث اليت استخدمت فيها فمعظمها استخدمت املنهج الوصفي 
  .مسبقاً إليه اإلشارةمت  الوثائقي ماعدا ما
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v  الدراسةمنهج  
v  الدراسةمجتمع  
v وصف عينة الدراسة  
v  الدراسةأدوات  
v صدق األداة  
v األساليب اإلحصائية  
v ثبات األداة  
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وتتضح أمهيتها يف  ةالعلمي الدراسةمن الركائز املهمة يف  امليدانية تعترب إجراءات الدراسة
 إعدادإجراءات الدراسة من أهم  خطوات  حيث إنوفقاً لألسس العلمية واتمعية،  الدراسةتوجيه 
من جانب ومن جانب آخر فهي األساس يف  الدراسةيرجع إليه من قبل مقوم  ألا أكثر ما الدراسة

  ).٨٩ص ،١٤١٦هـلعساف صاحل، .(االدراسةقيمة 

إلجراء  استخدمتويتضمن هذا الفصل إعطاء فكرة عن املنهج املتبع واخلطوات امليدانية اليت 
هذه الدراسة من خالل توصيف اتمع والعينة وكيفية بناء اإلستبانة وصدقها وثباا مث بيان طريقة 

  ئي املستخدم واملناسب هلذه الدراسة.توزيعها على عينة الدراسة وبعد ذلك بيان األسلوب اإلحصا

  

املدرسية  األزمات دارةإلتتناول الدراسة احلالية بناء مناذج احملاكاة باحلاسب اآليل كمدخل 
وتأثري مناذج احملاكاة والتدريب عليها  إدارااملدرسية املنتشرة وكيفية  األزماتدف الكشف عن 

. لذلك كان البد نسبة انتشارها معها وخفضيف رفع مستوى وكفاءة مديري املدارس يف التعامل 
  من استخدام أكثر من منهج حبثي يف تطبيق الدراسة. 

بعد أن قام الباحث بتحديد مشكلة الدراسة، واإلطالع على الدراسات السابقة، ومراجعة 
للكشف عن األزمات املدرسية األكثر ، توصل إىل أن املنهج املالئم الدراسيةمن املناهج العديد 

هو املنهج الوصفي ألنه ميد الباحث بيانات  انتشارا وكيفية التعامل معها من قبل مديري املدارس
ومعلومات تسهم بشكل كبري يف وصف ما هو كائن أثناء الدراسة ويتضمن تفسرياً هلذه البيانات مما 

كذلك استخدم الباحث املنهج التجرييب القائم على اموعتني(   يساعد على  فهم الظاهرة،
  التوصل إىل مقترحات ملواجهة األزمات املدرسية.الضابطة والتجريبية) للتحقق من صحة الفروض و

 

م) بأنه "مجيع األفراد أو األشخاص الذين ٢٠٠٣عبيدات ( ذكريقصد مبجتمع الدراسة، كما 
من مديري مدارس التعليم  الدراسةتكون جمتمع .و١١٣". صالدراسةيكونون موضوع مشكلة  

مكاتب للتربية والتعليم  ٩مدير مدرسة موزعني على ٦٠٣ العام مبحافظة الطائف  والبالغ عددهم
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ونظراً لصعوبة الوصول إىل بعض مدارس املكاتب فقد اكتفى الباحث بأخذ عينة من مكتيب التربية 
ألن أغلب أفرادها قد مروا بتلك  الدراسةوالتعليم بالشرق والغرب باعتبارها عينة ممثلة تمع 

مدير مدرسة حيملون الشهادات اجلامعية  ٢٢٤املدارس النائية والبعيدة وقد بلغ عدد أفراد العينة 
املدرسية تزيد على أكثر من عشر سنوات ومؤهلني بدورات وبرامج   دارةوهلم سابق خربة يف اإل

 ١٦٥على مجيع أفراد العينة ومت استرجاع  وقد مت توزيع اإلستبانة املدرسية. دارةمتخصصة يف اإل
اجلدول املوزعة. و االستبيانات% من جمموع ٧٣.٦ نسبته إستبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي أي ما

  :على مراحل التعليم الثالث الدراسةيوضح توزيع جمتمع  التايل

  ) ١-٢جدول رقم (

  الدراسةتوزيع جمتمع 

 العدد نوع املدرسة
 ٣٢١ ابتدائي
 ١٨٥ متوسط
 ٩٧ ثانوي
 ٦٠٣ اإلمجايل

) استبيان بطريقة عشوائية وذلك دف قياس اثر ١٦٠مت اختيار (  االستبياناتبعد مجع 
يطبق عليها الربنامج التدرييب وقوامها   جتريبية إحداها جمموعتني إىلالربنامج التدرييب ومت تقسميها 

  مدير. ٨٠مدير واألخرى ضابطة وعددها  ٨٠
 

  :المرحلة الدراسية  -أ 
  ) ١-٣جدول رقم (

 املرحلة الدراسية
 النسبة التكرار نوع املدرسة

%٤٥.٥ ٩٠ ابتدائي  
%٢٧.٣ ٤٥ متوسط  
%١٨.٢ ٣٠ ثانوي  
%١٠٠ ١٦٥ اإلمجايل  
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% من أفراد العينة من مديري املدارس ٤٥.٥) نرى أن نسبة ٢من خالل اجلدول رقم (
   % مدير مدرسة ثانوي.١٨.٢رسة متوسطة، د% مدير م٢٧.٣ االبتدائية،

  :نوع المؤهل  -ب 
  )٢-٣جدول رقم (

  املؤهل نوع
 النسبة التكرار نوع املؤهل
%٨٨.٥ ١٤٦ بكالوريوس  
%٨.٥ ١٤ ماجستري  
%٣ ٥ دكتوراه  
%١٠٠ ١٦٥ اموع  

        
األزمات  دارةبناء أمنوذج احملاكاة باحلاسب اآليل كمدخل إل إىلدف الدراسة احلالية 

املدرسية وللتعرف على واقع األزمات املدرسية وكيفية إدارا داخل مدارس التعليم العام مبحافظة 
ثراء مديري املدارس باملفاهيم اإلستبانات كأداة جلمع املعلومات عن الواقع وإل استخدامالطائف مت 

 األزمات إدارةعلى بعض األمناط الناجحة والفعالة يف هم تدريبو األزمات دارةة إلواملعارف األساسي
           مت استخدام برنامج تدرييب موضحة أهدافه فيما يلي.

  :)اإلستبانة( األداة األوىل §
مبدارس التعليم  أداة مجع املعلومات والتعرف على واقع ونسب األزمات املوجودة  وكانت

تلك األزمات داخل مدارس التعليم العام مبحافظة  إدارةمبحافظة الطائف وأيضاً كيفية العام 
والدراسات السابقة يف جمال األزمات  الدراسةالطائف. وقد مت تصميم اإلستبانة وفق أدبيات 

املدرسية وكذلك من خالل املقابالت الفردية مع بعض مديري املدارس .وكان االستبيان يف صورته 
حمور واحد هو حمور انتشار األزمات داخل املدارس ودرجة وقوع تلك األزمات ة حيتوي على األولي

عبارة ذات مقياس  ١٨موزعني على  دارةهي الطالب واملعلم واإل أقسامثالثة  إىل مقسمة بعد ذلك
وبأخذ  ،والطائف وجامعة أم القرى ةمخاسي.وقدمت عرضها على جمموعة من احملكمني من جامع

يتكون االستبيان من شقني، الشق األول يرصد درجة  أصبحم وتعديل مارأوه مناسباً مالحظا
، حمور دارةوقوع األزمة أو انتشارها من خالل أربعة حماور هي حمور الطالب، حمور املعلم، حمور اإل
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تلك  إدارةيناقش كيفية والشق الثاين من اإلستبانة  .حتدث حتدث أو ال إجابتني، ذات  اتمع احمللي
الشرطة،  إبالغ، األمور أولياء إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغ إجابات أربعة، من خالل األزمات
  .إبالغ جهات أخرىالدفاع املدين، إبالغ، اإلسعاف إبالغ
  ):ربنامج تدرييبال( األداة الثانية §

بنائها باحلاسب اآليل كمدخل حول مناذج احملاكاة وكيفية  يهدف إيل تطوير مهارات مديري املدارس
وركز الربنامج التدرييب على مامت مجعه من نتائج األزمات املدرسية اليت مت تشخيصها . دارةإل

املوزعة على مديري املدارس  ومناقشة نتائجها.وفيما يلي تقرير مفصل عن الربنامج  تاالستبيانا
  التدرييب:
  املدرسية. األزمات دارةبناء أمنوذج احملاكاة باحلاسب اآليل كمدخل إل الربنامج:مسمى  §
  شاهر بن فهد احلارثي.، الباحثمدرب الربنامج التدرييب:  §
  املستهدفون من الربنامج التدرييب: مديري مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف. §
ساعات يوميا ابتداء من تاريخ  ٦أيام بواقع  ٣والساعات التدريبية:  األيامعدد  §

  هـ.٣/١٢/١٤٣١ إىلهـ ١٠/١١/١٤٣١
 -مركز التدريب التربوي بالطائف –املدارس بالطائف  مديريمركز  :شركاء التدريب §

  مدرسة اجلزيرة املتوسطة بالطائف.
  التدرييب: أهداف الربنامج §

  املدرسية. األزمات دارةاكاة باحلاسب اآليل كمدخل إلبناء أمنوذج احمل :اهلدف الرئيسي

  :األهداف الفرعية

  تنمية مهارات مديري املدارس يف جمال تشخيص األزمات املدرسية.  -

  .األزمات املدرسية إدارةتنمية مهارات مديري املدارس يف جمال   -

  اآليل.كيفية بناء النماذج بواسطة احلاسب  تنمية مهارات مديري املدارس يف  -

األزمات  إدارةيف  تطوير مهارات مديري املدارس يف استخدام أمنوذج احملاكاة باحلاسب اآليل  -
  املدرسية .
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  :الوحدات املعرفية واملهارية للربنامج التدرييب §

  على:يف املؤسسات التعليمية وتشتمل  مهارة حتديد األزمات :الوحدة األوىل

  على مفهوم األزمة.التعرف   أ)

  مراحل تطور األزمة.  حتديد  ب)

  األسباب املؤدية لألزمة. التعرف على   ج)

   حنو العمل الوقائي.االجتاهات االجيابية  تكوين  د)

وتشتمل  مهارات تقييم األزمات الناجتة من خالل العمل يف املؤسسات التعليمية :الوحدة الثانية
  :على

  إعداد سيناريوهات متمايزة.  أ) 

  مصفوفة األزمات.  ب)

   العوامل الواجب أخذها يف االعتبار عند تقدير املخاطر النامجة عن األزمات.  ج)

  :وتتضمن مهارات مناذج احملاكاة وكيفية بنائها باحلاسب اآليل-الوحدة الثالثة

 مهارة إدراك أو حتديد األزمة املدرسية.   أ)

  أبعاد األزمة املدرسية املطروحة.  مهارة حتديد  ب) 

  األزمة املدرسية املطروحة. دارةالبدائل املقترحة  إلمهارة تصور   ج)  

إقامة خطة تنفيذية وفق احتماالت معينة من البدائل املقترحة، وإتاحة اال  يفمهارة التفكري   د) 
لالختيار واالستدالل بنتائج حمتملة لكل بديل من هذه البدائل، وإتاحة الفرصة الختيار 

  أفضل بديل للعمل والتنفيذ.

    خمتارة.بناء أمنوذج للمحاكاة باحلاسب اآليل ألزمات مدرسية  يفالبدء   هـ) 

  :األساليب الفنية املتبعة يف التدريب §
إللقاء الضوء حول مفهوم األزمات والفرق بينها واملشكلة واحلادثة  : وذلكاحملاضرة  ) أ

نامجة عنها والكارثة وكذلك األطر النظرية لألزمة من حيث األسباب املؤدية هلا واألضرار ال
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وكيفية التعامل معها وعلى ماذا يعتمد ذلك التعامل وهذا األسلوب يزيد من اهتمام املتدربني 
باملوضوع ويرغبهم يف تلقي املعلومات اخلاصة به وميكنهم من التفاعل بشكل أفضل مع باقي 

 األساليب التدريبية.
علومات عن احلالة موضوع وسيلة هامة جلمع وتلخيص أكرب عدد ممكن من املدراسة احلالة:   ) ب

 تتضمن اختباراً تفصيلياً لوضع حمدد، هذا الوضع قد يكون حقيقياً أو افتراضياً لكنوالدراسة 
التدرييب.  بالضرورة أن يتم اختياره بعناية ليتضح ويرتبط بشكل مباشر باإلطار العام للربنامج

حول املبادئ  والتحليل واالستنتاجيف دراسة احلالة ينمي املتدربون مهارام يف التفكري 
ميزج بني املناهج  النظرية والتطبيقية. وتتمثل نقاط القوة يف أسلوب دراسة احلالة يف أنه
إدخال الواقعية إىل  العملية حلل املشكالت مع التحليل العميق حلاالت حمدودة. من خالل

 .قاعة التدريب

هذا األسلوب لعرض حماكاة لبعض األزمات اليت ستمر  ويستخدمباحلاسب اآليل: احملاكاة   ج) 
باملدرسة من خالل اسطوانة عرض يتم دراسة بعض املواقف فيها من قبل املتدربني لينقلوا 

وجود دخالء باملبىن مدارسهم وحتتوي االسطوانة على عرض ألزمة  إىلبذلك اخلربة املكتسبة 
حدوث حريق، أزمة حادث حلافلة نقل  املدرسي، وأزمة حدوث زلزال أو هزة أرضية، أزمة

 الطالب.

العصف الذهين أسلوب تعليمي وتدرييب يقوم على حرية التفكري ويستخدم : العصف الذهين  د)
باملوضوع  املهتمني أو املعنيني قبلأكرب كم من األفكار ملعاجلة موضوع من  من أجل توليد

إجياد مشكالت،   ،حال إبداعيا :  حل املشكالت  دف إىل حتقيق اآليت خالل جلسة قصرية
 .حتفيز وتدريب تفكري وإبداع املتدربني،جديدة أزماتأو 

  

م) من الشروط الضرورية اليت ينبغي ١٩٩٨صدق األداة كما ذكر عبيدات وآخرون (
تكون صادقة إذا كان مبقدورها أن تقيس فعالً  الدراسةتوافرها يف األداة اليت تعتمدها الدراسة، أداة 

ما وضعت لقياسه، ويشري أنه إذا وافق اخلرباء على أن األداة مالئمة ملا وضعت من أجله فإنه ميكن 
  ١٩٦االعتماد على حكمهم، وهذا ما يعرف بصدق احملكمني. ص
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قام الباحث بعرضها بعد االنتهاء من إعداد أدوات الدراسة( اإلستبانة ، الربنامج التدرييب)، 
على سعادة املشرف على الرسالة والذي أوصى بإجراء بعض التعديالت عليها، مث قام بعد ذلك 
بعرضها يف صورا األولية على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة من السادة 

خطاب للمحكمني  أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى وجامعة الطائف، ومت توجيه
  ).١، ملحق رقم (كماً) حم١٣موضح به مشكلة وأهداف الدراسة وتساؤالا، وبلغ عدد احملكمني (

وذلك للتأكد من درجة مناسبة الفقرة، ووضوحها، وانتمائها للمحور، وسالمة الصياغة 
ل مدى مناسبة وبناًء على آراء احملكمني حو اللغوية، وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى مالئمته.

األدوات ألهداف الدراسة، ووفقاً لتوجيهام ومقترحام مت تعديل صياغة بعض العبارات لغوياً، 
  ). ١(  وإضافة بعض األجزاء إليها كما سريد يف ملحق رقم

  

م) بأنه: "يعطي املقياس نفس النتائج إذا ١٩٩٨عبيدات وآخرون بأنه ( رأىثبات األداة كما       
  ). ١٩٨ص(ما أعيد على نفس األفراد ويف نفس الظروف" 

  ولكي يتم التأكد من ثبات االستبانة قام الباحث باستخدام الطرق التالية:

  Alpha Cronbach:  حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  أ) 

وجد أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس ككل تساوى )  ١-٦من جدول رقم (
) وهذه القيمة مرتفعة وتشري إىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وبالتايل ٠.٨٤٠(

ميكن االعتماد على النتائج والوثوق ا. كذلك كانت مجيع قيم ألفا كرونباخ جلميع احملاور مرتفعة 
  .٠.٧٢٢إىل  ٠.٦٤٧وتراوحت من 
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  ) ١-٦جدول رقم (
  كرونباخ ألفامعامل  

  كرونباخ ألفاقيمة   احملاور
  ٠.٧٢٢  حمور الطالب
  ٠.٦٧٦  حمور املعلم

  ٠.٦٣٨  دارةحمور اإل
  ٠.٦٤٧  حمور اتمع

 مما يشري إىل ثبات  املقياس ٠.٦٠٠كرونباخ إىل قيمة أعلى من  ألفاتشري قيمة معامالت 

  :االتساق الداخلي  ب) 

إىل     ٠.١٦٧)، تراوحت قيم االتساق الداخلي من    ٢-٦النتائج يف اجلدول رقم (من   
مما  ٠.٠١،  ٠.٠٥وهذا مؤشر على أن مجيع القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى  ٠.٧١١

  يشري إىل متتع املقياس بدرجة عالية من الثبات.

  ) ٢-٦جدول رقم (

  ارتباط الفقرة مبجموع احملور اخلاص امدى 

األول المحور  االرتباط 
 االرتباط المحور الثاني بيرسون

 االرتباط المحور الثالث بيرسون
 االرتباط المحور الرابع بيرسون

 بيرسون

 وفاة طالب
٥٣٢.(**)  

 وفاة معلم
٦٣٥.(**)  

 حدوث حريق
اعتداء عضو   (**).٢١٧

من خارج 
 المدرسة

٦١١.(**)  

معلماعتداء على   (**).٦٣٣ اختطاف طالب  تلوث حدوث  (**).٨٢٧ 
الشرب لمياه  

كوارث   (*).١٦٧
 طبيعية

٧٥٧.(**)  

 طالب تعاطي
 للمخدرات

 الئق غير تصرف  (**).٧١١
معلم من  

 تسمم حدوث  (**).٧٣٧
 غذائي

  (**).٨٠٥ أعمال شغب  (**).٣٠٠

 إصابة طالب
 أسئلة تسريب  (**).٣٣١

 االمتحان
 مرض انتشار (**).٦٤٤

 معدي
تحويل   .٠٧٦-

المدرسة إلى 
 ملجأ

٦٤٤.(**) 

طالب انتحار  
٢٩٠.(**)  

  
 دخالء وجود

 بالمبنى
 المدرسي

١ 
  

 طالب حيازة
 لألسلحة

٦٧٢.(**)        

طالب فقدان  ٧٣٩.(**)        
 الئق غير تصرف
طالب من  

٦٤٨.(**)       
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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  لإلجابة عن تساؤالت الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

v وحلساب نسبة انتشار  التكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية
  .األزمات وكيفية إدارا

v  احلسايب وذلك حلساب القيمة اليت يعطيهــا أفراد جمتمــع الدراسة لكل عبارة أو جمموعة املتوسط
  من العبارات (احملاور)، واملتوسط احلسايب العام لكل حمور.

v  لالستجابة حتدث، والدرجة ٢مت حتديد درجة االستجابة حبيث يعطى الدرجة ( الثنائي،مقياس ليكرت (
  ) لالستجابة ال حتدث.١(
v  اختبار (ف) لتحليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة وذلك يف حالة ؛

  .نوع املدرسة، املؤهل العلمي
v .معامل ارتباط بريسون حلساب االتساق الداخلي  
v  .معامل ألفا كرونباخ للثباتAlpha Cronbach 
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تناول الباحث يف الفصل السابق وصف اإلجراءات امليدانية للدراسة، وجمتمع الدراسة وهم 
احلايل يتم عرض النتائج  الفصل(ابتدائي ، متوسط ، ثانوي) ، ويف  العاممديري املدارس بالتعليم 

اليت مت احلصول عليها من خالل التحليل ومن مث مناقشة هذه النتائج من خالل اإلجابة على 
  تساؤالت الدراسة وهي:

حافظة الطائف باململكة العربية مدارس التعليم العام مبما أمناط األزمات املدرسية يف  )١
 السعودية؟.

مبحافظة  األزمات املدرسية مبدارس التعليم العام احلكومية إدارةيف  هي اإلجراءات املتبعةما   )٢
 الطائف؟.

للمؤهل العينة جتاه حماور الدراسة ترجع ( أفرادبني  إحصائيةهل يوجد فروق ذات داللة  )٣
 )؟املرحلة الدراسية، الدراسي

 هل يوجد تأثري لنماذج احملاكاة باحلاسب اآليل على مواجهة األزمات املدرسية؟ )٤

وسيقوم الباحث  عرض النتائج ابتداًء من املرحلة االبتدائية وانتهاًء جبميع املرحلوسوف يتم 
التساؤل األول والثاين الرتباطهما ببعض  بعد ذلك سيعرض نتائج  إجابةحتليل نتائج  بدمج 

   .حدهالتساؤل الثالث والرابع كل على 
  حتليل بيانات املرحلة االبتدائية:  أ) 
(املرحلة  مدارس التعليم العامما أمناط األزمات املدرسية يف التساؤل األول/  )١

 حافظة الطائف باململكة العربية السعودية؟)  مباالبتدائية
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  ) أ-١جدول رقم (
إمجايل النسب املئوية واملتوسطات الستجابة مجيع أفراد العينة على مدى انتشار األزمات يف يوضح 

   ) مبحافظة الطائفاالبتدائيةاملرحلة مدارس التعليم العام (
حماور األزمات 
  األكثر انتشارا

أمناط األزمات املدرسية 
  األكثر انتشارا

نسبة 
 احلدوث

االحنراف   املتوسط
  املعياري

  الرتبة
 اجلديدة

  الرتبة
 القدمية

وال 
أ

– 
لب

لطا
ور ا

حم
  

 

  ٤ ١ ٠.٢٥٠٨٤ ١.٩٣٣٣ ٩٣.٣ طالب إصابة
  ٨ ٢ ٠.٤٤٩٦ ١.٧٣٣٣ ٧٣.٣ طالب من الئق غري تصرف

  ٧ ٣  ٠.٤٩٨٣١  ١.٤٣٣٣ ٤٣.٣ طالب فقدان
  ٦ ٤ ٠.٤٨٤٥٩ ١.٣٦٦٧ ٣٦.٧ لألسلحة طالب حيازة

  ١ ٥ ٠.٣٦٤٤٦ ١.١٥٥٦ ١٥.٦ طالب وفاة
  ٣ ٦ ٠.٣٥٣٥١ ١.١٤٤٤ ١٤.٤ للمخدرات طالب تعاطي

  ٢ ٧ ٠.٢٠٧٢٣ ١.٠٤٤٤ ٤.٤ طالب اختطاف
  ٥ ٨ ٠.٠٠٠٠ ١.٠٠٠٠ ٠ طالب انتحار

   ١.٦١٣٨١ ١٠.٨١١١  األول: الطالب احملورجمموع 

انيا
ث

 - 
علم

ر امل
حمو

  
  

  ٢ ١ ٠.٤٩٦٦٨ ١.٥٧٧٨ ٥٧.٨ معلم على اعتداء
  ٣ ٢ ٠.٥٠١٦٨ ١.٥٣٣٣ ٥٣.٣ معلم من الئق غري تصرف

  ٤ ٣ ٠.٣٨٤٤٧ ١.١٧٧٨ ١٧.٨ االمتحان أسئلة تسريب
  ١ ٤ ٠.٣٥٣٥١ ١.١٤٤٤ ١٤.٤ معلم وفاة

   ١.١١٢٢٤ ٥.٤٣٣٣ املعلم جمموع احملور الثاين:

  
الثا

ث
 - 

 اإل
حمور

ارة
د

 
سية

ملدر
ا

  
 

  ١ ١ ٠.٤٧٧٨٥ ١.٦٥٥٦ ٦٥.٦ حريق حدوث
  ٤ ٢ ٠.٤٨٧٥٥ ١.٦٢٢٢ ٦٢.٢ معدي مرض انتشار
  ٣ ٣ ٠.٥٠٢٣٠ ١.٤٧٧٨ ٤٧.٨ غذائي تسمم حدوث
  ٢ ٤ ٠.٤٩٤٧٩ ١.٤١١١ ٤١.١ الشرب ملياه تلوث حدوث

  ٥ ٥ ٠.٤٨٤٥٩ ١.٣٦٦٧ ٣٦.٧ املدرسي باملبىن دخالء وجود
   ١.٤٣٩٤١ ٧.٥٣٣٣ املدرسية دارةاإل :الثالث جمموع احملور

ابعا
ر

 - 
حمللي

ع ا
تم

ر ا
حمو

  
  

 خارج من عضو اعتداء
 املدرسة

١ ١ ٠.٤٩٩٦٩  ١.٥٥٥٦ ٥٥.٦  

  ٣ ٢ ٠.٣٢٩٣٨ ١.١٢٢٢ ١٢.٢ شغب أعمال
  ٢ ٣ ٠.٢٠٧٢٣ ١.٠٤٤٤ ٤.٤ طبيعية كوارث

  ٤ ٤ ٠.٢٠٧٢٣ ١.٠٤٤٤ ٤.٤ ملجأ إىل املدرسة حتويل
   ٠.٦٧١٢٤ ٤.٧٦٦٧  اتمع احمللي الرابع: جمموع احملور
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األزمات املدرسية مبدارس التعليم  إدارةيف  هي اإلجراءات املتبعةما التساؤل الثاين/ )٢
 مبحافظة الطائف؟. احلكومية (املرحلة االبتدائية) العام

  ) أ-٢( جدول رقم
     يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف انتشارااألزمات املدرسية األكثر  إدارةكيفية يوضح 

  االبتدائية)(املرحلة 
 

  انتشارااألزمات املدرسية األكثر  إدارةكيفية  األزمات األكثر انتشاراً

 

التربية  إدارة إبالغ
 والتعليم

 أولياء إبالغ
 األمور

 إبالغ
 الشرطــــــة

 األمحراهلالل  إبالغ
 إبالغ

الدفــاع 
 املدين

الوحدة   إبالغ
 الصحية املدرسية

  مكافحة املخدرات إبالغ

  النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

      %٢٧.٨٠  %٣١.٢٠  %٣٨.٩٠  %١٧.٨٠ وفاة طالب
  

        %٩٥.٥٠  %٤٦.٦٠  %٢٤.٥٠ اختطاف طالب
  

  %٤.٥٠      %٢١.٢٠  %٣٢.٣٠  %٩٣.٤٠  %١٧.٧٠ تعاطي طالب للمخدرات

      %٩٧.٨٠    %٦١.٢٠  %١٨.٩٠ طالب إصابة
  

      %٣٢.٣٠  %٩٨.٩٠  %٥٦.٦٠  %١٧.٧٠ انتحار طالب
  

        %٩٥.٩٠  %٩٣.٣٠  %٢٣.٣٠ حيازة طالب لألسلحة
  

        %٩٨.٨٠  %٩٧.٨٠  %٨.٨٠ فقدان طالب
  

تصرف غري الئق من 
          %٧٠  %٣٧.٧٠ طالب

  

        %٣٢.٣٠  %٣٢.٣٠  %٩٧.٨٠ وفاة معلم
  

        %٩٥.٥٠    %٥٤.٤٠ معلماعتداء على 
  

تصرف غري الئق من 
          %٣٧.٧٠  %٩٥.٥٠ معلم

  

            %١٠٠ تسريب أسئلة االمتحان
  

    %١٠٠  %٤٣.٣٠      %٣٣.٤٠ حدوث حريق
  

    %٨٧.٨٠    %٤٨.٨٠      %٥٤.٥٠ تلوث مياه الشرب

    %٨٧.٨٠    %٤١.٢٠      %٢٥.٥٠ حدوث تسمم غذائي

    %٨٧.٨٠    %٥١.٢٠    %٤١.٢٠  %٥١.٢٠ انتشار مرض معدي

وجود دخالء باملبىن 
        %٩٥.٥٠    %٧١.٢٠ املدرسي

  

اعتداء عضو من خارج 
        %٩٦.٧٠    %٤٠ املدرسة

  

    %٩٨.٨٠    %٧٨.٩٠    %٢٧.٧٠ كوارث طبيعية
  

    %٣.٣٠    %٩٨.٨٠    %٢٧.٧٠ أعمال شغب
  

   %٩٤.٥٠    %٤٧.٨٠    %٤٦.٧٠ ملجأ إىلحتويل املدرسة 
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% ٩٣.٣تصدرت أزمة إصابة طالب حمور أزمات الطالب يف املرحلة االبتدائية بنسبة حدوث 
 أولياء إبالغ% و١٨.٩التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغ، وتتم إدارا عن طريق ١.٩٣ومتوسط 

  %.٩٧.٨بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% و٦١.٢بنسبة  األمور

% ومبتوسط حسايب ٧٣.٣غري الئق من طالب بلغت نسبة حدوثها أزمة تصرف 
% من مديري ٣٧.٧التربية والتعليم من قبل  إدارة إبالغ%.وتتم إدارا عن طريق ١.٧٣مقداره

  % من مديري املدارس.٧٠بنسبة  األمور أولياء إبالغاملدارس و

. وتتم إدارا عن ١.٤٣% ومبتوسط استجابة ٤٣.٣أزمة فقدان طالب بلغت نسبة حدوثها 
من  األمور أولياء إبالغ% من مديري املدارس و٨.٨التربية والتعليم من قبل  إدارة إبالغطريق 

  % من مديري املدارس.٩٨.٨الشرطة من قبل  إبالغ% من مديري املدارس و٩٧.٨قبل 

. وتتم ١.٣٦% ومبتوسط حسايب ٣٦.٧لحة بلغت نسبة حدوثها أزمة حيازة طالب لألس
 أولياء إبالغ% من مديري املدارس و٢٣.٣التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

  % من مديري املدارس.٩٥.٩الشرطة بنسبة  إبالغ% من مديري املدارس ٩٣.٣من قبل  األمور

. وتتم إدارا عن ١.١٥% ومبتوسط حسايب ١٥.٦أزمة وفاة طالب بلغت نسبة حدوثها 
الشرطة  إبالغ% و٣٨.٩ األمور أولياء إبالغ% و١٧.٨التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 
  %.٢٧.٨ األمحراهلالل  إبالغ% ٣١.٢

. وتتم ١.١٤% ومبتوسط حسايب ١٤.٤أزمة تعاطي طالب للمخدرات بلغت نسبة حدوثها 
بنسبة  األمور أولياء إبالغ% و١٧.٧التربية والتعليم بنسبة  رةإدا إبالغإدارا عن طريق 

 إبالغ% ٢١.٢٠بنسبة   األمحراهلالل  إبالغ% ٣٢.٣٠الشرطة بنسبة  إبالغ% و٩٣.٤٠
  %.٤.٥٠أخرى( مكافحة املخدرات) بنسبة 



 
٨٢ 

. وتتم إدارا عن ١.٠٤% ومبتوسط حسايب ٤.٤أزمة اختطاف طالب بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ٤٦.٦٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٢٤.٥التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 

  %.٩٥.٥الشرطة بنسبة 

. وتتم إدارا عن طريق ١.٠٠% ومبتوسط حسايب ٠أزمة انتحار طالب بلغت نسبة حدوثها 
طة الشر إبالغ% ٥٦.٦٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ١٧.٧التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغ

  %.٣٢.٣٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٩٨.٩٠بنسبة 

 

. وتتم ١.٥٧% ومبتوسط حسايب ٥٧.٨أزمة اعتداء على معلم بلغت نسبة حدوثها   
  %٩٥.٥٠الشرطة بنسبة  إبالغ% و٥٤.٤التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

% ومبتوسط حسايب مقداره ٥٣.٣أزمة  تصرف غري الئق من معلم بلغت نسبة حدوثها 
 األمور أولياء إبالغ% ٩٥.٥التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغ. وتتم إدارا عن طريق ١.٥٣
  %.٣٧.٧٠بنسبة 

. وتتم ١.١٧% ومبتوسط حسايب ١٧.٨أزمة تسريب أسئلة االمتحان بلغت نسبة حدوثها 
  %.١٠٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغعن طريق إدارا 

. وتتم إدارا ١.١٤%ومبتوسط حسايب مقداره ١٤.٤أزمة وفاة معلم بلغت نسبة حدوثها 
% ٣٢.٣٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٩٧.٨التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغعن طريق 

  %.٣٢.٣٠الشرطة إبالغ

 

. وتتم إدارا عن ١.٦٥% ومبتوسط حسايب ٦٥.٦أزمة حدوث حريق بلغت نسبة حدوثها 
 إدارة إبالغ% و٤٣.٣٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% و١٠٠الدفاع املدين بنسبة  إبالغطريق 

  %.٣٣.٤التربية والتعليم بنسبة 



 
٨٣ 

. وتتم ١.٦٢% مبتوسط حسايب ٦٢.٢أزمة انتشار مرض معدي بلغت نسبة حدوثها 
% ٤١.٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٥١.٢التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغدارا عن طريق إ

  %.٨٧.٨٠أخرى( الوحدة الصحية املدرسية) بنسبة  إبالغ% ٥١.٢٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ

. وتتم ١.٤٧% مبتوسط حسايب ٤٧.٨أزمة حدوث تسمم غذائي بلغت نسبة حدوثها 
بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٢٥.٥التربية والتعليم بنسبة  إدارة بالغإإدارا عن طريق 

  %.٨٧.٨٠أخرى ( الوحدة الصحية املدرسية) بنسبة  إبالغ% ٤١.٢٠

. وتتم إدارا ١.٤١% مبتوسط حسايب٤١.١أزمة تلوث مياه الشرب بلغت نسبة حدوثها 
% ٤٨.٨٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٥٤.٥التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغعن طريق 

  %.٨٧.٨٠أخرى( الوحدة الصحية املدرسية) بنسبة  إبالغ

. ١.٣٦% مبتوسط حسايب ٣٦.٧أزمة وجود دخالء باملبىن املدرسي بلغت نسبة حدوثها 
الشرطة بنسبة  إبالغ% ٧١.٢التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغوتتم إدارا عن طريق 

٩٥.٥٠.%  

 

% مبتوسط حسايب ٥٥.٦أزمة اعتداء عضو من خارج املدرسة بلغت نسبة حدوثها 
الشرطة بنسبة  إبالغ% ٤٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغ.وتتم إدارا عن طريق ١.٥٥

٩٦.٧٠.%  

.وتتم إدارا عن ١.١٢% مبتوسط حسايب ١٢.٢أزمة أعمال الشغب بلغت نسبة حدوثها 
الدفاع  إبالغ% ٢٧.٧التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغ% ٩٨.٨رطة بنسبة الش إبالغطريق 

  %.٣.٣املدين بنسبة

. وتتم إدارا عن ١.٠٤% مبتوسط حسايب ٤.٤أزمة وقوع كوارث طبيعية بلغت نسبتها 
التربية  إدارة إبالغ% ٧٨.٩الشرطة بنسبة  إبالغ% ٩٨.٨الدفاع املدين بنسبة إبالغطريق 

  %.٢٧.٧بة والتعليم بنس
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اعتداء على معلم
١٢%

تصرف غير  
الئق من معلم

١١% تسريب أسئلة  
االمتحان

٤%

وفاة معلم
٣%

حدوث حريق
١٤%

انتشار مرض معدي
١٣%

حدوث تسمم غذائي
١٠%

حدوث تلوث لمياه الشرب
٩%

وجود دخالء  
بالمبنى المدرسي

٨%

اعتداء عضو من 
خارج المدرسة

١٢%

أعمال شغب
٢% كوارث طبيعية

١%

تحويل المدرسة إلى  
ملجأ
١%

نسبة إنتشار األزمات في المرحلة االبتدائية

. وتتم ١.٠٤% مبتوسط حسايب٤.٤أزمة حتويل املدرسة إىل ملجأ بلغت نسبة حدوثها 
 إدارة إبالغ% ٤٧.٨الشرطة بنسبة إبالغ% ٩٤.٥الدفاع املدين بنسبة إبالغإدارا عن طريق 

  %.٤٦.٧التربية والتعليم بنسبة 

  أ ) -١رسم بياين رقم (

  االبتدائيةيوضح توزيع نسب انتشار األزمات املدرسية يف املرحلة 

  

   



 
٨٥ 

  ) أ-٢رقم ( رسم بياين

  األزمات املدرسية األكثر انتشارا يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف(املرحلة االبتدائية) إدارةكيفية يوضح  

  

 املرحلة االبتدائية -املدرسية األكثر انتشارا األزمات إدارةكيفية 

  

17.8

24.5

17.7

18.9

17.7

23.3

8.8

37.7

97.8

54.4

95.5

100

33.4

54.5

25.5

51.2

71.2

40

27.7

27.7

46.7

38.9

46.6

93.4

61.2

56.6

93.3

97.8

70

32.3

37.7

43.3

41.2

31.2

95.5

32.3

3.1

98.9

95.9

98.8

35.4

95.5

95.5

96.7

78.9

98.8

47.8

27.8

21.2

97.8

32.3

48.8

41.2

51.2

100

98.8

3.3

94.5

4.5

87.8

87.8

87.8

وفاة طالب

اختطاف طالب

تعاطي طالب للمخدرات

اصابة طالب

انتحار طالب

حيازة طالب لألسلحة

فقدان طالب

تصرف غير الئق من طالب

وفاة معلم

اعتداء على معلم

تصرف غير الئق من معلم

تسريب أسئلة االمتحان

حدوث حريق

تلوث مياه الشرب

حدوث تسمم غذائي

انتشار مرض معدي

وجود دخالء بالمبنى المدرسي

اعتداء عضو من خارج المدرسة

كوارث طبيعية

أعمال شغب

تحويل المرسة الى ملجأ

أخرى إبالغ الدفاع المدني إبالغ الهال األحمر

إبالغ الشرطة ابالغ أولياء األمور ابالغ ادارة التربية والتعليم
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مدارس التعليم العام( املرحلة ما أمناط األزمات املدرسية يف التساؤل األول/  )١
 حافظة الطائف باململكة العربية السعودية؟.)  مباملتوسطة

   )ب -١جدول رقم (
يف  األزماتالعينة على مدى انتشار  أفرادالنسب املئوية واملتوسطات الستجابة مجيع  إمجايليوضح 

  ) مبحافظة الطائف املرحلة املتوسطةمدارس التعليم العام ( 
حماور 

األزمات 
األكثر 
  انتشارا

أمناط األزمات املدرسية األكثر 
  انتشارا

نسبة 
 احلدوث

 متوسط
احنراف 
 معياري

  الرتبة
اجلديد

  ة

  الرتبة
  القدمية

وال 
أ

– 
لب

لطا
ور ا

حم
  

 

٠.٤٧٦٧  ١.٦٦٦٧ ٦٦.٧ طالب إصابة
٣ 

١ 
٤  

 ١.٦٦٦٧ ٦٦.٧ طالب من الئق غري تصرف
٠.٤٧٦٧

٣ 
٢ 

٨  

 ١.٥٣٣٣ ٥٣.٣  طالب وفاة
٠.٥٠٤٥

٢ 
٣ 

١  

 ١.٤٦٦٧ ٤٦.٧ للمخدرات طالب تعاطي
٠.٥٠٤٥

٢ 
٤ 

٣  

 ١.٤٦٦٧ ٤٦.٧ لألسلحة طالب حيازة
٠.٥٠٤٥

٢ 
٥ 

٦  

 ١.٤٠٠٠ ٤٠.٠ طالب فقدان
٠.٤٩٥٤

٣ 
٦ 

٧  

 ١.٣٣٣٣ ٣٣.٣ طالب انتحار
٠.٤٧٦٧

٣ 
٧ 

٥  

 ١.٢٠٠٠ ٢٠.٠ طالب اختطاف
٠.٤٠٤٥

٢ 
٨ 

٢  

 األول: الطالب جمموع احملور
١١.٧٣٣

٣ 
٢.١٠٤١

١ 
  

انيا
ث

ور  - 
حم

علم
امل

 ١.٧٣٣٣ ٧٣.٣ معلم على اعتداء   
٠.٤٤٧٢

١ 
١ 

٢  
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 ١.٧٣٣٣ ٧٣.٣ معلم من الئق غري تصرف
٠.٤٤٧٢

١ 
٢ 

٣  

 ١.٤٦٦٧ ٤٦.٧ االمتحان أسئلة تسريب
٠.٥٠٤٥

٢ 
٣ 

٤  

 ١.٣٣٣٣ ٣٣.٣ معلم وفاة
٠.٤٧٦٧

٣ 
٤ 

١  

 ٦.٢٦٦٧ املعلم جمموع احملور الثاين:
١.٤٠٤٥

٤ 
  

الثا
ث

 - 
 اإل

حمور
ارة

د
 

سية
ملدر

ا
  

 

 ١.٧٣٣٣ ٧٣.٣ حريق حدوث
٠.٤٤٧٢

١ 
١ ١ 

 ١.٦٠٠٠ ٦٠.٠ معدي مرض انتشار
٠.٤٩٥٤

٣ 
٤ ٢ 

 ١.٤٠٠٠ ٤٠.٠ الشرب ملياه تلوث حدوث
٠.٤٩٥٤

٣ 
٢ ٣ 

 ١.٤٠٠٠ ٤٠.٠ غذائي تسمم حدوث
٠.٤٩٥٤

٣ 
٣ ٤ 

 ١.٤٠٠٠ ٤٠.٠ املدرسي باملبىن دخالء وجود
٠.٤٩٥٤

٣ 
٥ ٥ 

 ٧.٥٣٣٣ املدرسية دارةاإل : الثالث جمموع احملور
١.٤٧٠٩

٣ 
  

ابعا
ر

 - 
حمللي

ع ا
تم

ر ا
حمو

  
 

 خارج من عضو اعتداء
 املدرسة

١.٧٣٣٣ ٧٣.٣ 
٠.٤٤٧٢

١ 
١ ١ 

 ١.٤٦٦٧ ٤٦.٧ شغب أعمال
٠.٥٠٤٥

٢  
٣ ٢ 

 ١.٣٣٣٣ ٣٣.٣ طبيعية كوارث
٠.٤٧٦٧

٣ 
٢ ٣ 

 ١.٢٠٠٠ ٢٠.٠ ملجأ إىل املدرسة حتويل
٠.٤٠٤٥

٢ 
٤ ٤ 

 ٥.٧٣٣٣ الرابع : اتمع احمللي جمموع احملور
١.٤٩٨٤

٨ 
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األزمات املدرسية مبدارس التعليم  إدارةيف  هي اإلجراءات املتبعةما : التساؤل الثاين )١
 مبحافظة الطائف؟ احلكومية (املرحلة املتوسطة) العام

  ) ب -٢( جدول رقم
  يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف انتشارااألزمات املدرسية األكثر  إدارةكيفية 

  (املرحلة املتوسطة)

 األزمات األكثر انتشاراً

  األزمات املدرسية األكثر انتشارا إدارةكيفية 

التربية  إدارة إبالغ
 والتعليم

 أولياء إبالغ
 األمور

 إبالغ
 الشرطـة

اهلالل  إبالغ
 األمحر

 إبالغ
الدفــــا

 ع املدين

 إبالغ
الوحدة 
 الصحية 

 إبالغ
مكافحة 
  املخدرات

   النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة 

        %١٠٠  %٨٠  % ١٠٠  %١٧.٨ وفاة طالب

          ١٠٠  %٦٤.٥  %٨.٩ اختطاف طالب

  %١٧.٨      %٣١.٢  %٨٠  %١٠٠  %٢٠ تعاطي طالب للمخدرات

        %١٠٠    %٩٧.٨   اصابة طالب

        %١٠٠  %٨٦.٧  %١٠٠  %٣١.٢ انتحار طالب

          %٤٨.٩  %٨٢.٣  %٢٠ حيازة طالب لألسلحة

          %١٠٠  %٨٦.٧  %٢٦.٧ فقدان طالب

تصرف غري الئق من 
 طالب

٩٧.٨  %٣٥.٦%            

        %٨٠  %٧٧.٨  %١٥.٦  %١٠٠ وفاة معلم

        %٢٤.٥  %٢٨.٩  %١٣.٤  %٣٧.٨ اعتداء على معلم

تصرف غري الئق من 
 معلم

٢٦.٧    %١٠٠%          

              %١٠٠ تسريب أسئلة االمتحان

      %١٠٠    %٢٨.٩  %٢٤.٥  %٧١.٢ حدوث حريق

    %٧٥.٥  %٤٨.٩        %٢٠ تلوث مياه الشرب

    %٧٥.٥  %١١.٢  %٩٣.٣    %٣٧.٨  %٢٤.٥ حدوث تسمم غذائي

    %٧٥.٥  %٦.٧  %٧١.٢    %٨.٩  %١٦.٦ انتشار مرض معدي

وجود دخالء باملبىن 
 املدرسي

٩٥.٥    %١٥.٦%          

اعتداء عضو من خارج 
 املدرسة

١٠٠  %١١.٢  %٣٥.٦%          

      %١٠٠    %٢.٢    %٣٧.٨ كوارث طبيعية

          %١٠٠    %٣٥.٦ أعمال شغب

    %١٠٠    %٤٨.٩    %١٥.٦ ملجأحتويل املدرسة إىل 

  



 
٨٩ 

 

 

. وتتم إدارا عن ١.٦٦% مبتوسط حسايب قدره ٦٦.٧بلغت نسبة حدوث أزمة إصابة طالب 
  %.٩٧.٨بنسبة  األمور أولياء إبالغ% و١٠٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغطريق 

. وتتم ١.٦٦% مبتوسط حسايب ٦٦.٧أزمة تصرف غري الئق من طالب بلغت نسبة حدوثها 
التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغ% و٩٧.٨بنسبة  األمور أولياء إبالغإدارا عن طريق 

٣٥.٦.%  

. وتتم إدارا عن طريق ١.٥٣% ومتوسط حسايب ٥٣.٣أزمة وفاة طالب بلغت نسبة حدوثها 
الشرطة بنسبة  إبالغ% ١٠٠بنسبة األمحراهلالل  إبالغ% ١٠٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ
  %.١٧.٨التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغ% ٨٠

وتتم إدارا  ١.٤٦% مبتوسط حسايب ٤٦.٧أزمة تعاطي طالب للمخدرات بلغت نسبة حدوثها 
 األمحراهلالل  الغإب% ٨٠الشرطة بنسبة  إبالغ% و١٠٠بنسبة  األمور أولياء إبالغعن طريق 

أخرى( مكافحة املخدرات)  إبالغ% ٢٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغ% ٣١.٢بنسبة 
  %.١٧.٨بنسبة

. وتتم إدارا عن ١.٤٦% مبتوسط حسايب ٤٦.٧أزمة حيازة طالب لألسلحة بلغت نسبة حدوثها 
التربية  إدارة الغإب% ٤٨.٩الشرطة بنسبة  إبالغ% ٨٢.٣بنسبة  األمور أولياء إبالغطريق 

  %.٢٠والتعليم بنسبة

. وتتم إدارا عن طريق ١.٤٠٠% مبتوسط حسايب ٤٠أزمة فقدان طالب بلغت نسبة حدوثها 
التربية والتعليم  إدارة إبالغ% و٨٦.٧بنسبة األمور أولياء إبالغ% و١٠٠الشرطة بنسبة  إبالغ
  %.٢٦.٧بنسبة



 
٩٠ 

. وتتم إدارا عن طريق ١.٣٣وسط حسايب % مبت٣٣.٣أزمة انتحار طالب بلغت نسبة حدوثها 
الشرطة  إبالغ% ١٠٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ١٠٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ
  %.٣١.٢التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغ% ٨٦.٧بنسبة

. وتتم إدارا عن طريق ١.٢٠% مبتوسط حسايب ٢٠أزمة اختطاف طالب بلغت نسبة حدوثها
التربية والتعليم  إدارة إبالغ% ٦٤.٥بنسبة األمور أولياء إبالغ% و١٠٠الشرطة بنسبة إبالغ
  %.٨.٩بنسبة

 

. وتتم إدارا عن ١.٧٣% مبتوسط حسايب ٧٣.٣أزمة اعتداء على معلم بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ١٣.٤بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٣٧.٨التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 

  %.٢٤.٥بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٢٨.٩الشرطة بنسبة 

. وتتم ١.٧٣% مبتوسط حسايب ٧٣.٣أزمة تصرف غري الئق من معلم بلغت نسبة حدوثها 
  %.٢٦.٧الشرطة بنسبة  إبالغ% ١٠٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

. وتتم إدارا ١.٤٦% مبتوسط حسايب ٤٦.٧أزمة تسريب أسئلة االمتحان بلغت نسبة حدوثها 
  %.١٠٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغعن طريق 

.وتتم إدارا عن طريق ١.٣٣% مبتوسط حسايب قدره ٣٣.٣أزمة وفاة معلم بلغت نسبة حدوثها 
الشرطة  إبالغ% ١٥.٦بنسبة  األمور أولياء غإبال% ١٠٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغ

  %.٨٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٧٧.٨بنسبة 

 

. وتتم إدارا عن ١.٧٣% مبتوسط حسايب قدره ٧٣.٣أزمة حدوث حريق بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ٢٤.٥بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٧١.٢التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 

  %.١٠٠الدفاع املدين بنسبة  إبالغ% ٢٨.٩الشرطة بنسبة 



 
٩١ 

. وتتم إدارا عن ١.٦٠% مبتوسط حسايب قدره٦٠أزمة انتشار مرض معدي بلغت نسبة حدوثها 
اهلالل  إبالغ% ٨.٩بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ١٥.٦التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 
أخرى( الوحدة الصحية املدرسية)  إبالغ% ٦.٨الدفاع املدين بنسبة  إبالغ% ٧١.٢بنسبة  األمحر
  %.٧٥.٧بنسبة 

. وتتم ادارا عن ١.٤٠% مبتوسط حسايب قدره٤٠أزمة تلوث مياه الشرب بلغت نسبة حدوثها
أخرى(  إبالغ% ٤٨.٩الدفاع املدين بنسبة  إبالغ% ٢٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 
  %.٧٥.٥دة الصحية املدرسية) بنسبة الوح

.وتتم إدارا عن ١.٤٠% مبتوسط حسايب قدره٤٠أزمة حدوث تسمم غذائي بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ٣٧.٨بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٢٤.٥التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 
أخرى(الوحدة الصحية  إبالغ% ١١.٢الدفاع املدين بنسبة  إبالغ% ٩٣.٣بنسبة  األمحراهلالل 

  %.٧٥.٧املدرسية) بنسبة 

.وتتم ١.٤٠% مبتوسط حسايب قدره٤٠أزمة وجود دخالء باملبىن املدرسي بلغت نسبة حدوثها 
  %.٩٥.٩الشرطة بنسبة  إبالغ% ١٥.٦التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

 

.وتتم ١.٧٣% مبتوسط حسايب قدره ٧٣املدرسة بلغت نسبة حدوثها أزمة اعتداء عضو من خارج 
% ١١.٢بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٣٥.٦التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

  %.١٠٠الشرطة بنسبة  إبالغ

.وتتم إدارا عن ١.٤٦% مبتوسط حسايب قدره ٤٦.٧أزمة أعمال شغب بلغت نسبة حدوثها 
  %.١٠٠الشرطة بنسبة  إبالغ% ٣٥.٦التربية والتعليم بنسبة إدارة غإبالطريق 

.وتتم إدارا عن ١.٣٣% مبتوسط حسايب قدره٢٣.٣أزمة كوارث طبيعية بلغت نسبة حدوثها 
الدفاع  إبالغ% ٢.٢الشرطة بنسبة إبالغ% ٣٧.٨التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 

  %.١٠٠املدين بنسبة 



 
٩٢ 

.وتتم إدارا ١.٢٠% مبتوسط حسايب قدره ٢٠أزمة حتويل املدرسة إىل ملجأ بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ٤٨.٩الشرطة بنسبة  إبالغ% ١٥.٦التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغعن طريق 

  %.١٠٠الدفاع املدين بنسبة

  أ ) -٢رسم بياين رقم (

  رحلة املتوسطةيوضح توزيع نسب انتشار األزمات املدرسية يف امل

  
  

   

إصابة طالب
٧%

تصرف غير الئق  
من طالب

٧%
وفاة طالب

٥%
تعاطي طالب  
للمخدرات

٥%
حيازة  
طالب  
لألسلحة

٥%

فقدان طالب
٤%

انتحار طالب
٣%

اعتداء على معلم
٧%

تصرف غير الئق  
من معلم

تسريب أسئلة  %٧
االمتحان

٥%

وفاة معلم
٣%

حدوث حريق
٧%

انتشار مرض 
معدي

٦%

حدوث  
تلوث  
لمياه  
الشرب

٤%

حدوث تسمم  
غذائي

٤%

وجود 
دخالء  
بالمبنى  
المدرسي

٤%

اعتداء عضو من 
خارج المدرسة

٧%

أعمال شغب
٥%

كوارث طبيعية
٣% تحويل المدرسة  

إلى ملجأ
٢%

نسبة إنتشار األزمات في المرحلة المتوسطة



 
٩٣ 

  )ب -٢رقم ( رسم بياين
األزمات املدرسية األكثر انتشارا يف مدارس التعليم العام مبحافظة  إدارةيوضح كيفية 

  الطائف(املرحلة املتوسطة)

  
 املرحلة املتوسطة -األزمات املدرسية األكثر انتشاراً إدارةكيفية 

17.80%

8.90%

20%

31.20%

20%

26.70%

35.60%

100%

37.80%

100%

100%

71.20%

20%

24.50%

16.60%

15.60%

35.60%

37.80%

35.60%

15.60%

100%

64.50%

100%

97.80%

100%

82.30%

86.70%

97.80%

15.60%

13.40%

24.50%

37.80%

8.90%

11.20%

80%

100%

80%

86.70%

48.90%

100%

77.80%

28.90%

26.70%

28.90%

95.50%

100%

2.20%

100%

48.90%

100%

31.20%

100%

100%

80%

24.50%

93.30%

71.20%

100%

48.90%

11.20%

6.70%

100%

100%

17.80%

75.50%

75.50%

75.50%

وفاة طالب

اختطاف طالب

تعاطي طالب للمخدرات

إصابة طالب

انتحار طالب

حيازة طالب لألسلحة

فقدان طالب

تصرف غير الئق من طالب

وفاة معلم

اعتداء على معلم

تصرف غير الئق من معلم

تسريب أسئلة االمتحان

حدوث حريق

تلوث مياه الشرب

حدوث تسمم غذائي

انتشار مرض معدي

وجود دخالء بالمبنى المدرسي

اعتداء عضو من خارج المدرسة

كوارث طبيعية

أعمال شغب

تحويل المدرسة إلى ملجأ

أخــــــــــــــــــــرى إبالغ الدفــــــــــــــاع المدني إبالغ الهالل األحمـــــــــر

إبالغ الشرطـــــــــــــة  إبالغ أوليـــــــــــاء األمور   إبالغ إدارة التربية والتعليم



 
٩٤ 

 

            
 

  )ج -١جدول رقم (
يف مدارس  األزماتالعينة على مدى انتشار  أفرادالنسب املئوية واملتوسطات الستجابة مجيع  إمجايل 

  التعليم العام ( ثانوي ) مبحافظة الطائف
حماور 

األزمات 
األكثر 
  انتشارا

أمناط األزمات املدرسية 
  األكثر انتشارا

نسبة 
 احلدوث

 املتوسط
االحنراف 
 املعياري

  الرتبة
  اجلديدة

  الرتبة
  القدمية

وال 
أ

– 
لب

لطا
ور ا

حم
  

 

  ٤ ١ ٠.٢٥٣٧١  ١.٩٣٣٣ ٩٣.٣ طالب إصابة
 من الئق غري تصرف

 طالب
٢ ٠.٣٤٥٧٥ ١.٨٦٦٧ ٨٦.٧ 

٨  

  ٦ ٣ ٠.٤٧٩٤٦ ١.٦٦٦٧ ٦٦.٦ لألسلحة طالب حيازة
  ٣ ٤ ٠.٥٠٤٠١ ١.٥٦٦٧ ٥٦.٧ للمخدرات طالب تعاطي

  ٧ ٥ ٠.٥٠٨٥٥ ١.٥٠٠٠ ٥٠.٠ طالب فقدان
  ١ ٦ ٠.٤٦٦٠٩ ١.٣٠٠٠ ٣٠.٠ طالب وفاة

  ٢ ٧ ٠.٤٦٦٠٩ ١.٣٠٠٠ ٣٠.٠ طالب اختطاف
  ٥ ٨ ٠.٢٥٣٧١ ١.٠٦٦٧ ٦.٧ طالب انتحار

   ٣.٣٥٤٧٥ ١٢.٢٠٠٠ األول : الطالب جمموع احملور

انيا
ث

 - 
علم

ر امل
حمو

  
 

 من الئق غري تصرف
 معلم

١ ٠.٤٣٠١٨ ١.٧٦٦٧ ٧٦.٧ 
٣  

  ٢ ٢ ٠.٤٤٩٧٨ ١.٧٣٣٣ ٧٣.٣ معلم على اعتداء
  ٤ ٣ ٠.٤٩٨٢٧ ١.٦٠٠٠ ٦٠.٠ االمتحان أسئلة تسريب

  ١ ٤ ٠.٤٩٠١٣ ١.٣٦٦٧ ٣٦.٣ معلم  وفاة
   ١.٤٠٧٧٠ ٦.٤٦٦٧ املعلم جمموع احملور الثاين :

الثا
ث

 - 
 اإل

حمور
ارة

د
 

سية
ملدر

ا
  

 

  ١ ١ ٠.٤٧٩٤٦ ١.٦٦٦٧ ٦٦.٧ حريق حدوث
  ٤ ٢ ٠.٥٠٤٠١ ١.٥٦٦٧ ٥٦.٧ معدي مرض انتشار
 باملبىن دخالء وجود

 املدرسي
٣ ٠.٥٠٨٥٥ ١.٥٠٠٠ ٥٠.٠ 

٥  

 ملياه تلوث حدوث
 الشرب

٤ ٠.٤٩٠١٣ ١.٣٦٦٧ ٣٦.٧ 
٢  



 
٩٥ 

حماور 
األزمات 
األكثر 
  انتشارا

أمناط األزمات املدرسية 
  األكثر انتشارا

نسبة 
 احلدوث

 املتوسط
االحنراف 
 املعياري

  الرتبة
  اجلديدة

  الرتبة
  القدمية

  ٣ ٥ ٠.٤٦٦٠٩ ١.٣٠٠٠ ٣٠.٠ غذائي تسمم حدوث
   ١.٤٥٢٧٠ ٧.٤٠٠٠  دارةاإل الثالث : جمموع احملور

  
ابعا

ر
 - 

حمللي
ع ا

تم
ور ا

حم
  

 

 خارج من عضو اعتداء
 املدرسة

١ ٠.٥٠٨٥٥ ١.٥٠٠٠ ٥٠.٠ 
١  

  ٣ ٢ ٠.٤٩٨٢٧ ١.٤٠٠٠ ٤٠.٠ شغب أعمال
  ٢ ٣ ٠.٤٩٠١٣ ١.٣٦٦٧ ٣٦.٧ طبيعية كوارث

  ٤ ٤ ٠.٣٠٥١٣ ١.١٠٠٠ ١٠.٠ ملجأ إىل املدرسة حتويل
   ١.٢٤٥٢٢ ٥.٣٦٦٧ اتمع   :الرابع جمموع احملور

  
( األزمات املدرسية مبدارس التعليم العام إدارةيف  هي اإلجراءات املتبعةما التساؤل الثاين/ )١

 مبحافظة الطائف؟. احلكومية املرحلة الثانوية)

يف مدارس التعليم العام مبحافظة  انتشارااألزمات املدرسية األكثر  إدارة) كيفية ج -٢جدول رقم(
  الطائف( املرحلة الثانوية)

 
األزمات األكثر 

 انتشارا
  انتشارااألزمات املدرسية األكثر  إدارةكيفية 

 

 إدارة إبالغ
 التربية والتعليم

 أولياء إبالغ
 األمور

 إبالغ
 الشرطـة

اهلالل  إبالغ
 األمحر

 إبالغ
الدفـــا
 ع املدين

الوحدة  إبالغ
الصحية 
 املدرسية

مكافحة  إبالغ
  املخدرات

   النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
        %١٠٠  %٧٦.٧  %٦٦.٧  %٦٠ وفاة طالب

          %٨٠  %٧٠  %٣٠ اختطاف طالب

تعاطي طالب 
 للمخدرات

٧٦.٧      %٦.٧  %٦٣.٤  %٣٣  %٤٠%  

      %٦.٧  %١٠٠  %١٦.٧  %٥٦.٧  %١٠ إصابة طالب

        %٦٣.٤  %٧٦.٧  %٦٦.٧  %٣٦.٧ انتحار طالب

حيازة طالب 
 لألسلحة

٨٠  %٦٠  %١٠%          

          %٧٣.٤  %٦٦.٧  %١٦.٧ فقدان طالب

تصرف غري الئق من 
 طالب

١٠  %٧٠  %٢٦.٧%          

        %٦٦.٧  %٦٣.٤  %١٠  %٨٠ وفاة معلم



 
٩٦ 

 
األزمات األكثر 

 انتشارا
  انتشارااألزمات املدرسية األكثر  إدارةكيفية 

 

 إدارة إبالغ
 التربية والتعليم

 أولياء إبالغ
 األمور

 إبالغ
 الشرطـة

اهلالل  إبالغ
 األمحر

 إبالغ
الدفـــا
 ع املدين

الوحدة  إبالغ
الصحية 
 املدرسية

مكافحة  إبالغ
  املخدرات

   النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
        %١٦.٧  %٧٣.٤  %١٣.٤  %٥٠ اعتداء على معلم

 تصرف غري الئق من
 معلم

١٣.٤  %٦.٧  %١٠٠%          

تسريب أسئلة 
 االمتحان

١٠٠%              

      %١٠٠  %٤٦.٧      %٢٣.٤ حدوث حريق

    %٦٠  %٣٠        %٤٠ تلوث مياه الشرب

    %٦٦.٧    %٢٦.٧    %٢٠  %١٦.٧ حدوث تسمم غذائي

    %٦٦.٧          %٤٠ انتشار مرض معدي

وجود دخالء باملبىن 
 املدرسي

٨٠  %٦.٧  %٣٣.٤%          

من  اعتداء عضو
 خارج املدرسة

١٣.٤  %١٠٠  %١٠  %٦٦.٧%        

      %١٠٠  %١٠  ٢٣.٤    %٧٣.٣ كوارث طبيعية

          %١٠٠  %٦.٧  %٥٣.٤ أعمال شغب

حتويل املدرسة إىل 
 ملجأ

٣.٤    ١٣.٤    %٤٣.٤%    

 

§  

. وتتم إدارا ١.٩٣% مبتوسط حسايب قدره ٩٣.٣أزمة إصابة طالب بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ٥٦.٧بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ١٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغعن طريق 

  %.٦.٧الدفاع املدين بنسبة  إبالغ% ١٠٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ١٦.٧الشرطة بنسبة 

% مبتوسط حسايب قدره ٨٦.٧الئق من طالب بلغت نسبة حدوثها  أزمة تصرف غري
 األمور أولياء إبالغ% ٢٦.٧التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغ. وتتم إدارا عن طريق ١.٨٦
  %.١٠الشرطة بنسبة  إبالغ% ٧٠بنسبة 



 
٩٧ 

. ١.٦٦%مبتوسط حسايب قدره ٦٦.٦أزمة حيازة طالب لألسلحة بلغت نسبة حدوثها 
% ٦٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ١٠التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغوتتم إدارا عن طريق 

  %.٨٠الشرطة بنسبة  إبالغ

م .وتت١.٥٦مبتوسط حسايب قدره  ٥٦.٧أزمة تعاطي طالب للمخدرات بلغت نسبة حدوثها 
% ٣٣بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٤٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

أخرى( مكافحة  إبالغ% ٦.٧بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٦٣.٤الشرطة بنسبة  إبالغ
  %.٧٦.٧املخدرات) بنسبة 

ا عن .وتتم إدار١.٥٠% مبتوسط حسايب قدره ٥٠أزمة فقدان طالب بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ٦٦.٧بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ١٦.٧التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغطريق 

  %.٧٣.٤الشرطة بنسبة 

. وتتم إدارا عن ١.٣٠% مبتوسط حسايب قدره ٣٠أزمة وفاة طالب بلغت نسبة حدوثها 
الشرطة  إبالغ% ٦٦.٧بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٦٠التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغطريق 
  %.١٠٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٧٦.٧بنسبة 

. وتتم إدارا ١.٣٠% مبتوسط حسايب قدره ٣٠أزمة اختطاف طالب بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ٧٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٣٠التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغعن طريق 

  %.٨٠الشرطة بنسبة 

. وتتم إدارا ١.٠٦% مبتوسط حسايب قدره ٦.٧أزمة انتحار طالب بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ٦٦.٧بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٣٦.٧التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغعن طريق 

  %.٦٣.٤بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٧٦.٧الشرطة بنسبة 

  



 
٩٨ 

§  

. ١.٧٦% مبتوسط حسايب قدره ٧٦.٧أزمة تصرف غري الئق من معلم بلغت نسبة حدوثها 
بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ١٠٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغوتتم إدارا عن طريق 

  %.١٣.٤الشرطة بنسبة  إبالغ% ٦.٧

. وتتم ١.٧٣%  مبتوسط حسايب قدره ٧٣.٣أزمة اعتداء على معلم بلغت نسبة حدوثها 
% ١٣.٤بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٥٠التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغإدارا عن طريق 

  %.١٦.٧بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٧٣.٤الشرطة بنسبة  إبالغ

.وتتم ١.٦٠% مبتوسط حسايب قدره ٦٠أزمة تسريب أسئلة االمتحان بلغت نسبة حدوثها 
  %.١٠٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

. وتتم إدارا عن ١.٣٦% مبتوسط حسايب قدره ٣٦.٣أزمة وفاة معلم بلغت نسبة حدوثها 
الشرطة  إبالغ% ١٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٨٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 
  %.٦٦.٧بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٦٣.٤بنسبة 

§  

. وتتم ١.٦٦% مبتوسط حسايب قدره ٦٦.٧أزمة حدوث حريق بلغت نسبة حدوثها 
% ٤٦.٧بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٢٣.٤التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

  %.١٠٠الدفاع املدين بنسبة  إبالغ

. وتتم ١.٥٦قدره % مبتوسط حسايب ٥٦.٧أزمة انتشار مرض معدي بلغت نسبة حدوثها 
أخرى( الوحدة الصحية  إبالغ% ٤٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

  %.٦٦.٧املدرسية) بنسبة 

. ١.٥٠% مبتوسط حسايب قدره ٥٠أزمة وجود دخالء باملبىن املدرسي بلغت نسبة حدوثها 
بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٣٣.٤التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغوتتم إدارا عن طريق 

  %.٨٠الشرطة بنسبة  إبالغ% ٦.٧



 
٩٩ 

. وتتم ١.٣٦% مبتوسط حسايب قدره ٣٦.٧أزمة تلوث مياه الشرب بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ٣٠الدفاع املدين بنسبة  إبالغ% ٤٠التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

  %.٦٠لوحدة الصحية املدرسية) بنسبة أخرى( ا

.وتتم ١.٣٠% مبتوسط حسايب قدره ٣٠أزمة حدوث تسمم غذائي بلغت نسبة حدوثها 
% ٢٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ١٦.٧التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

  %.٦٦.٧ة) بنسبة أخرى( الوحدة الصحية املدرسي إبالغ% ٢٦.٧بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ

% ٥٠أزمة اعتداء عضو من خارج املدرسة بلغت نسبة حدوثها   حمور اتمع احمللي:
% ٦٦.٧التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغ.وتتم إدارا عن طريق ١.٥٠مبتوسط حسايب قدره 

  %.١٠٠الشرطة بنسبة  إبالغ% ١٠بنسبة  األمور أولياء إبالغ

.وتتم إدارا عن ١.٤٠% مبتوسط حسايب قدره ٤٠دوثها أزمة أعمال شغب بلغت نسبة ح
 إبالغ% ٦.٧بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٥٣.٤التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغطريق 

  %.١٠٠الشرطة بنسبة 

. وتتم ١.٣٦% مبتوسط حسايب قدره ٣٦.٧أزمة كوارث طبيعية  بلغت نسبة حدوثها 
% ٢٣.٤الشرطة بنسبة  إبالغ% ٧٣.٣التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

  %.١٠٠الدفاع املدين بنسبة إبالغ% ١٠بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ

. وتتم ١.١٠% مبتوسط حسايب قدره ١٠أزمة حتويل املدرسة إىل ملجأ بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% ١٣.٤الشرطة بنسبة إبالغ% ٤٣.٤التربية والتعليم بنسبة  إدارة إبالغإدارا عن طريق 

  %.٣.٤الدفاع املدين بنسبة 

   



 
١٠٠ 

  ج) -١رسم بياين رقم (

  يف املرحلة الثانوية األزماتنسبة انتشار يوضح  

  

    

   

إصابة طالب
تصرف غير الئق من 

طالب

حيازة طالب لألسلحة
تعاطي طالب للمخدرات

فقدان طالب

وفاة طالب
اختطاف طالب

تصرف غير الئق من 
اعتداء على معلممعلم

تسريب أسئلة االمتحان
وفاة  معلم

حدوث حريق

انتشار مرض معدي

وجود دخالء  
بالمبنى  
المدرسي

حدوث تلوث  
لمياه الشرب

حدوث تسمم  
غذائي

اعتداء عضو من 
خارج المدرسة أعمال شغب

كوارث طبيعية
تحويل المدرسة إلى ملجأ

نسبة انتشار االزمات في المرحلة الثانوية



 
١٠١ 

  )ج -٢رقم ( رسم بياين

  األزمات املدرسية األكثر انتشارا يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف(املرحلة الثانوية) إدارةيوضح كيفية  

  

 املرحلة الثانوية  -انتشارا األكثر األزمات إدارةكيفية   
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26.70%
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100%

23.40%
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16.70%

40%

33.40%

66.70%

73.30%

53.40%

43.40%

66.70%

70%

33%

56.70%

66.70%

60%

66.70%

70%

10%

13.40%

6.70%

20%

6.70%

12%

6.70%

0

76.70%

80%

63.40%

16.70%

76.70%

80%

73.40%

10%

63.40%

73.40%

13.40%

80%

100%

23.40%

100%

0

100%

6.70%

100%

63.40%

66.70%

16.70%

46.70%

26.70%

13.40%

10%

6.70%

100%

30%

100%

3.40%

76.70%

60%

66.70%

66.70%

وفاة طالب

اختطاف طالب

تعاطي طالب للمخدرات

إصابة طالب

انتحار طالب

حيازة طالب لألسلحة

فقدان طالب

تصرف غير الئق من طالب

وفاة معلم

اعتداء على معلم

تصرف غير الئق من معلم

تسريب أسئلة االمتحان

حدوث حريق

تلوث مياه الشرب

حدوث تسمم غذائي

انتشار مرض معدي

وجود دخالء بالمبنى المدرسي

اعتداء عضو من خارج المدرسة

كوارث طبيعية

أعمال شغب

تحويل المدرسة إلى ملجأ

أخــــــــــــــــــــرى إبالغ الدفــــــــــــــاع المدني إبالغ الهالل األحمـــــــــر

إبالغ الشرطـــــــــــــة  إبالغ أوليـــــــــــاء األمور   إبالغ إدارة التربية والتعليم



 
١٠٢ 

  

           
 

  )د -١جدول رقم (
يف  األزماتالعينة على مدى انتشار  أفرادالنسب املئوية واملتوسطات الستجابة مجيع  إمجايليوضح  

  ثانوي) مبحافظة الطائف متوسط، (ابتدائي،مدارس التعليم العام 
حماور األزمات 
  األكثر انتشارا

أمناط األزمات املدرسية 
  األكثر انتشارا

نسبة 
 احلدوث

 متوسط
احنراف 
 معياري

  رتبةال
  جديدة

  رتبةال
  القدمية

وال 
أ

– 
لب

لطا
ور ا

حم
  

  

  ٤ ١ ٠.٣٤٧٤١ ١.٨٦٠٦ ٨٦.١ طالب  إصابة
 من الئق غري تصرف

 طالب
٢ ٠.٤٤٠٣٠ ١.٧٣٩٤ ٧٣.٩ 

٨  

  ٦ ٣ ٠.٤٩٨٨٥ ١.٤٤٨٥ ٤٤.٨ لألسلحة طالب حيازة
  ٧ ٤ ٠.٤٩٧٤٤ ١.٤٣٦٤ ٤٣.٦ طالب فقدان

  ٣ ٥ ٠.٤٦٣٥٣ ١.٣٠٩١ ٣٠.٩ للمخدرات طالب تعاطي
  ١ ٦ ٠.٤٥٢٧٢ ١.٢٨٤٨ ٢٨.٥ طالب وفاة

  ٢ ٧ ٠.٣٤٠٩٧ ١.١٣٣٣ ١٣.٣ طالب اختطاف
  ٥ ٨ ٠.٣٠٤٩٢ ١.١٠٣٠ ١٠.٣ طالب انتحار

   ١.٩٧٧٩٥ ١١.٣١٥٢ األول: الطالب جمموع احملور 

انيا
ث

 - 
علم

ر امل
حمو

  
  

  ٢ ١ ٠.٤٧٨٩٠ ١.٦٤٨٥ ٦٤.٨ معلم على اعتداء
  ٣ ٢ ٠.٤٨٤١٩ ١.٦٣٠٣ ٦٣.٠ معلم من الئق غري تصرف
  ٤ ٣ ٠.٤٧٢٨٤ ١.٣٣٣٣ ٣٣.٣ االمتحان أسئلة تسريب

  ١ ٤ ٠.٤٢٦١٤ ١.٢٣٦٤ ٢٣.٦ معلم وفاة
   ١.٣٢٧٩٦ ٥.٨٤٨٥ املعلم جمموع حمور الثاين

الثا
ث

 - 
 اإل

حمور
ارة

د
 

سية
ملدر

ا
  

  

  ١ ١ ٠.٤٦٨٣٦ ١.٦٧٨٨ ٦٧.٩ حريق حدوث
  ٤ ٢ ٠.٤٩٠١١ ١.٦٠٦١ ٦٠.٦ معدي مرض انتشار
  ٣ ٣ ٠.٤٩٥٧٣ ١.٤٢٤٢ ٤٢.٤ غذائي تسمم حدوث
  ٢ ٤ ٠.٤٩١٣٩ ١.٤٠٠٠ ٤٠.٠ الشرب ملياه تلوث حدوث
  ٥ ٥ ٠.٤٩١٣٩ ١.٤٠٠٠ ٤٠.٠ املدرسي باملبىن دخالء وجود
   ١.٤٤٢٤٧ ٧.٥٠٩١ املدرسية دارةاإل الثالث: جمموع احملور

ور 
: حم

ابعا
ر

حمللي
ع ا

تم
ا

  
  

 خارج من عضو اعتداء
 املدرسة

١ ٠.٤٩٢٥٩ ١.٥٩٣٩ ٥٩.٤ 
١  

  ٣ ٢ ٠.٤٤٣٥٦ ١.٢٦٦٧ ٢٦.٧ شغب أعمال



 
١٠٣ 

حماور األزمات 
  األكثر انتشارا

أمناط األزمات املدرسية 
  األكثر انتشارا

نسبة 
 احلدوث

 متوسط
احنراف 
 معياري

  رتبةال
  جديدة

  رتبةال
  القدمية

  ٢ ٣ ٠.٣٨٦٨٧ ١.١٨١٨ ١٨.٢ طبيعية كوارث
  ٤ ٤ ٠.٢٩٦٨٢ ١.٠٩٧٠ ٩.٧ ملجأ إىل املدرسة حتويل

   ١.١٤١٧٦ ٥.١٣٩٤ اتمع احمللي :الرابع جمموع احملور

  

 
 

  )د -٢جدول رقم (
مجيع ( يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف انتشارااألزمات املدرسية األكثر  إدارةكيفية يوضح  

  املراحل الدراسية)

األزمات األكثر 
 انتشاراً

  انتشارااألزمات املدرسية األكثر  إدارةكيفية 

 إدارة إبالغ
التربية 
 والتعليم

 أولياء إبالغ
 األمور

 إبالغ
 الشرطــة

اهلالل  إبالغ
 األمحر

الدفاع  إبالغ
 املدين

الوحدة  إبالغ
 الصحية املدرسية

مكافحة  إبالغ
  املخدرات

   النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة 
        %٥٩.٣٠  %٥٢.٧٠  %٦٣.١٠  %٢٥.٤٠ وفاة طالب

          %١٠٠  %٥٥.٧٠  %٢٧.٣٠ اختطاف طالب
تعاطي طالب 
  %٢١.٣٠      %٢٧.٣٠  %٥٠.٩٠  %٨٤.٣٠  %٢٢.٥٠ للمخدرات

      %١.٢٠  %٩٨.٢٠  %٣.١٠  %٧٠.٣٠  %١٢.٢٠ اصابة طالب
        %١٥.٢٠  %٩١.٥٠  %٧٠.٩٠  %٢٤.٩٠ انتحار طالب
حيازة طالب 

          %٨٠  %٦٢.٥٠  %٢٠ لألسلحة

          %٩٦.٣٠  %٨٩.١٠  %١٥.٢٠ فقدان طالب
تصرف غري الئق 

          %١.٩٠  %٧٧.٥٠  %٣٥.٢٠ من طالب

        %٦٣.١٠  %٥٠.٤٠  %٦.١٠  %٩٧.٥٠ وفاة معلم
        %٩.٦٠  %٨٤.٢٠  %٦.١٠  %٤٩.١٠ اعتداء على معلم
تصرف غري الئق 

          %٩.٦٠  %٢١.٨٠  %٩٦.٩٠ من معلم

تسريب أسئلة 
              %١٠٠ االمتحان

      %١٠٠  %٣٢.٢٠  %٧.٨٠  %٦.٧٠  %٤١.٩٠ حدوث حريق
    %٧٩.٤٠  %١٨.٧٠  %٢٦.٧٠      %٤٢.٥٠ تلوث مياه الشرب

    %٨٦.١٠  %٣.١٠  %٧٤.٥٠    %١٣.٩٠  %١٧.٥٠حدوث تسمم 
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األزمات األكثر 
 انتشاراً

  انتشارااألزمات املدرسية األكثر  إدارةكيفية 

 إدارة إبالغ
التربية 
 والتعليم

 أولياء إبالغ
 األمور

 إبالغ
 الشرطــة

اهلالل  إبالغ
 األمحر

الدفاع  إبالغ
 املدين

الوحدة  إبالغ
 الصحية املدرسية

مكافحة  إبالغ
  املخدرات

 غذائي

انتشار مرض 
    %٨٠.٦٠  %١.٩٠  %٤٧.٣٠    %٢٤.٨٠  %٣٩.٣٠ معدي

وجود دخالء باملبىن 
          %٩٢.٨٠  %١.٢٠  %٥٢.٨٠ املدرسي

اعتداء عضو من 
        %٢.٤٠  %٩٨.٢٠  %٤.٨٠  %٤٣.٧٠ خارج املدرسة

      %١٠٠  %١.٩٠  %٤٧.٩٠    %٣٨.٨٠ كوارث طبيعية
      %١.٩٠    %٩٧.٥٠  %١.٢٠  %٣٤.٥٠ أعمال شغب
 إىلحتويل املدرسة 

    %٩٠.٩٠    %٤١.٩٠    %٥٢.٢٠ ملجأ

 

 

. ويتخذ ١.٨٦% مبتوسط حسايب قدره ٨١.٦أزمة إصابة طالب بلغت نسبة حدوثها 
بنسبة   األمور أولياء إبالغ% يلي ذلك ٥٩.٣بنسبة   األمحراهلالل  إبالغكإجراءات إدارية له 

العامة للتربية والتعليم بنسبة  دارة% وبالغ اإل٥٢.٧الشرطة بنسبة  إبالغ% مث ٦٣.١
٢٥.٤.%  

% مبتوسط حسايب قدره ٧٣.٩ئق من طالب بلغت نسبة حدوثها أزمة تصرف غري ال
 دارةاإل إبالغ% يلي ذلك ٧٧.٥بنسبة  األمور أولياء إبالغ. وكإجراء إداري ملعاجلته يتم ١.٧٣

  %.١.٩الشرطة بنسبة  إبالغ% مث ٣٥.٢العامة للتربية والتعليم بنسبة 
. ١.٤٤ط حسايب قدره % مبتوس٤٤.٨أزمة حيازة طالب لألسلحة بلغت نسبة حدوثها 

 األمور أولياء إبالغ% و٨٠الشرطة بنسبة  إبالغويتخذ حياهلا اإلجراءات اإلدارية التالية: 
  %.٢٠التربية والتعليم بنسبة إدارة إبالغ% يلي ذلك ٦٢.٥بنسبة

. وكإجراء ١.٤٣% مبتوسط حسايب قدره ٤٣.٦أزمة فقدان طالب بلغت نسبة حدوثها 
% ومن ٨٩.١بنسبة  األمور أولياء إبالغ% و٩٦.٣الشرطة بنسبة إبالغإداري يتم ملواجهته يتم 

  %.١٥.٢العامة للتربية والتعليم بنسبة دارةاإل إبالغمث 
. ١.٣٠% مبتوسط حسايب قدره ٣٠.٩أزمة تعاطي طالب للمخدرات بلغت نسبة حدوثها 



 
١٠٥ 

الشرطة  إبالغ% و٨٤.٣بنسبة األمور أولياء إبالغوكإجراء إداري يتخذ حياهلا يتم 
العامة للتربية  دارةاإل إبالغ% و٢٧.٣بنسبة األمحراهلالل  إبالغ% يلي ذلك ٥٠.٩بنسبة

  %.٢١.٣% وأخرى بنسبة٢٢.٥والتعليم بنسبة
. ويتخذ حللها ١.٢٨% مبتوسط حسايب قدره ٢٨.٥أزمة وفاة طالب بلغت نسبة حدوثها 

بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% ٦٣.١بنسبة  األمور أولياء إبالغاإلجراءات اإلدارية التالية : 
العامة للتربية والتعليم بنسبة  دارةاإل إبالغ% و٥٢.٧الشرطة بنسبة  إبالغ%  و٥٩.٣
٢٥.٤.%  

. ويتخذ ١.١٣% مبتوسط حسايب قدره ١٣.٣أزمة اختطاف طالب بلغت نسبة حدوثها 
 األمور ءأوليا إبالغ% و١٠٠الشرطة بنسبة إبالغحياهلا اإلجراءات اإلدارية التالية: 

  %٢٧.٣العامة للتربية والتعليم بنسبة دارةاإل إبالغ% ٥٥.٧بنسبة
. وكإجراءات ١.١٠% مبتوسط حسايب قدره ١٠.٣أزمة انتحار طالب بلغت نسبة حدوثها 

 إبالغ% و٧٠.٩بنسبة  األمور أولياء إبالغ% و٩١.٥الشرطة بنسبة إبالغإدارية ملواجهتها يتم 
  %.١٥.٢بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% و٢٤.٩العامة للتربية والتعليم بنسبة  دارةاإل

 

. ١.٦٤% مبتوسط حسايب قدره ٦٤.٨أزمة اعتداء على معلم بلغت نسبة حدوثها 
العامة للتربية والتعليم  دارةاإل إبالغ% و٨٤.٢الشرطة بنسبة  إبالغوكإجراء إداري ملواجهته يتم 

  %.٦.١بنسبة األمور أولياء إبالغ% و٩.٦بنسبة األمحراهلالل  إبالغ% و٤٩.١بنسبة 
. ١.٦٣% مبتوسط حسايب قدره ٦٣.٠أزمة تصرف غري الئق من معلم بلغت نسبة حدوثها 

% ٩٦.٩العامة للتربية والتعليم بنسبة  دارةاإل إبالغويتخذ أمامها اإلجراءات اإلدارية التالية: 
  %.٩.٦الشرطة بنسبة إبالغ% و٢١.٨بنسبة األمور أولياء إبالغو

. ١.٣٣% مبتوسط حسايب قدره ٣٣.٣أزمة تسريب أسئلة االمتحان بلغت نسبة حدوثها 
  %.  ١٠٠العامة للتربية والتعليم بنسبة دارةاإل إبالغويتم فيها 

. وكإجراءات ١.٢٣% مبتوسط حسايب قدره ٢٣.٦أزمة وفاة معلم بلغت نسبة حدوثها 
 األمحراهلالل  إبالغ% و٩٧.٥العامة للتربية والتعليم بنسبة  دارةاإل بالغإإدارية ملواجهتها يتم 

  %.٦.١بنسبة  األمور أولياء إبالغ% و٥٠.٤الشرطة  إبالغ% ٦٣.١بنسبة 
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. ويتخذ ١.٦٧% مبتوسط حسايب قدره ٦٧.٩أزمة حدوث حريق بلغت نسبة حدوثها 
 دارةاإل إبالغ% ومن مث ١٠٠الدفاع املدين بنسبة إبالغملواجهتها اإلجراءات اإلدارية التالية: 

الشرطة  إبالغ% ٣٢.٢بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ% و٤١.٩العامة للتربية والتعليم بنسبة 
  %.٦.٧ األمور أولياء إبالغ% ٧.٨بنسبة

. ١.٦٠% مبتوسط حسايب قدره ٦٠.٦أزمة انتشار مرض معدي بلغت نسبة حدوثها 
أخرى (الوحدة الصحية املدرسية)  إبالغوتتخذ اإلجراءات اإلدارية التالية ملواجهتها: 

العامة للتربية والتعليم  دارةاإل إبالغ% ٤٧.٣بنسبة  األمحراهلالل  إبالغ%و٨٠.٦بنسبة
  .٢٤.٨بنسبة  األمور أولياء إبالغ% ٣٩.٣بنسبة

. ١.٤٢% مبتوسط حسايب قدره ٤٢.٤أزمة حدوث تسمم غذائي بلغت نسبة حدوثها 
 إبالغ% و٨٦.١أخرى (الوحدة الصحية املدرسية) بنسبة  إبالغوكإجراء إداري ملواجهتها يتم 

 األمور أولياء إبالغ% ١٧.٥العامة للتربية والتعليم بنسبة دارةاإل إبالغ% ٧٤.٥ األمحراهلالل 
  %.١٣.٩بنسبة 

. وكإجراء ١.٤٠% مبتوسط حسايب قدره ٤٠أزمة تلوث مياه الشرب بلغت نسبة حدوثها 
اهلالل  إبالغ% و٧٩.٤٠أخرى (الوحدة الصحية املدرسية) بنسبة  إبالغإداري ملواجهتها يتم 

الدفاع املدين بنسبة  غإبال% ٤٢.٥العامة للتربية والتعليم بنسبة دارةاإل إبالغ% ٢٦.٧٠ األمحر
١٨.٧٠.%  

. ١.٤٠% مبتوسط حسايب قدره ٤٠أزمة وجود دخالء باملبىن املدرسي بلغت نسبة حدوثها 
العامة للتربية  دارةاإل إبالغ% و٩٢.٨الشرطة بنسبة إبالغوكإجراءات إدارية تتخذ أمامها يتم 

  %.١.٢بنسبة األمور أولياء إبالغ% و٥٢.٨والتعليم 
 

% مبتوسط حسايب قدره ٥٩.٤أزمة اعتداء عضو من خارج املدرسة بلغت نسبة حدوثها 
العامة للتربية والتعليم  دارةاإل إبالغ% و٩٨.٢الشرطة بنسبة  إبالغ. ويتم ١.٥٩
% كإجراءات ٢.٤بنسبة األمحر% وبالغ اهلالل ٤.٨بنسبة األمور أولياء% وبالغ ٤٣.٧بنسبة

  إدارية حلل األزمة.
. ويتخذ ١.٢٦% مبتوسط حسايب قدره ٢٦.٧زمة أعمال شغب بلغت نسبة حدوثها أ

العامة للتربية  دارةاإل إبالغ% ٩٧.٥الشرطة بنسبة  إبالغأمامها اإلجراءات اإلدارية التالية: 
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إصابة  طالب
١٠%

تصرف غير الئق  
من طالب

٨%
حيازة طالب  
لألسلحة

٥%

فقدان طالب
٥%

تعاطي طالب  
للمخدرات

٤%
وفاة طالب

٣%

اختطاف طالب
٢%

انتحار طالب
١%

اعتداء على معلم
٧%

تصرف غير الئق من معلم
٧%

تسريب أسئلة االمتحان
٤%

وفاة معلم
٣%

حدوث حريق
٨%

انتشار مرض معدي
٧%

حدوث تسمم  
غذائي

٥%

حدوث تلوث لمياه  
الشرب

٥%

وجود دخالء بالمبنى  
المدرسي

٥%

اعتداء عضو من 
خارج المدرسة

٧%

أعمال شغب
٣%

كوارث طبيعية
٢%

تحويل المدرسة إلى ملجأ
١%

نسبة انتشار االزمات في مراحل التعليم العام

  %.١.٢بنسبة األمور أولياء إبالغ% ١.٩الدفاع املدين بنسبة  إبالغ% ٣٤.٥والتعليم بنسبة 
. ١.١٨% مبتوسط حسايب قدره ١٨.٢بلغت نسبة حدوثها  أزمة كوارث طبيعية

الشرطة بنسبة  إبالغ%  ١٠٠الدفاع املدين بنسبة  إبالغوكإجراءات إدارية ملواجهتها يتم 
 األمحراهلالل  إبالغ% ٣٨.٨العامة للتربية والتعليم بنسبة  دارةاإل إبالغ% و٤٧.٩
  %.١.٩بنسبة

. ١.٠٩% مبتوسط حسايب قدره ٩.٧أزمة حتويل املدرسة اىل ملجأ بلغت نسبة حدوثها 
العامة  دارةاإل إبالغ% ٩٠.٩الدفاع املدين بنسبة  إبالغوكإجراءات إدارية تتم ملواجهتها يتم 

  %.٤١.٩الشرطة بنسبة إبالغ% ٥٢.٢للتربية والتعليم بنسبة 
  د)  -١رسم بياين رقم (

  يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف األزماتيوضح نسبة انتشار 
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   )د -٢رقم ( رسم بياين

  األزمة  من قبل مديري مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف إدارةيوضح كيفية 

  

 مجيع املراحل -املدرسية األكثر انتشارا األزمات إدارةكيفية 
  

25.4

27.3

22.5

12.2

24.9

20

15.2

35.2

97.5

49.1

96.9

100

41.9

42.5

17.5

39.3

52.8

43.7

38.8

34.5

52.2

63.1

55.7

84.3

70.3

70.9

62.5

89.1

77.5

6.1

6.1

21.8

6.7

13.9

24.8

1.2

4.8

1.2

52.7

100

50.9

3.1

91.5

80

96.3

1.9

50.4

84.2

9.6

7.8

92.8

98.2

47.9

97.5

41.9

59.3

98.2

15.2

63.1

9.6

32.2

26.7

74.5

47.3

2.4

1.9

1.2

100

18.7

3.1

1.9

100

1.9

90.9

79.4

86.1

80.6

وفاة طالب

اختطاف طالب

تعاطي طالب للمخدرات

اصابة طالب

انتحار طالب

حيازة طالب لألسلحة

فقدان طالب

تصرف غير الئق من طالب

وفاة معلم

اعتداء على معلم

تصرف غير الئق من معلم

تسريب أسئلة االمتحان

حدوث حريق

تلوث مياه الشرب

حدوث تسمم غذائي

انتشار مرض معدي

وجود دخالء بالمبنى المدرسي

اعتداء عضو من خارج المدرسة

كوارث طبيعية

أعمال شغب

تحويل المرسة الى ملجأ

أخرى إبالغ الدفاع المدني إبالغ الهال األحمر

إبالغ الشرطة ابالغ أولياء األمور ابالغ ادارة التربية والتعليم
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  :املرحلة الدراسيةوجود فروق ترجع إىل     ) أ 
)أ - ١جدول رقم (  

 املتوسط واالحنراف املعياري حملاور الدراسة
 املعيارياالحنراف   املتوسط  اموع  نوع املدرسة 

 حمور الطالب

  ١.٦١٣٨١  ١٠.٨١١١  ٩٠ ابتدائي
  ٢.١٠٤١١  ١١.٧٣٣٣  ٤٥ متوسط
  ٢.٣٥٤٧٥  ١٢.٢٠٠٠  ٣٠ ثانوي
  ١.٩٧٧٩٥  ١١.٣١٥٢  ١٦٥ اإلمجايل

 حمور املعلم
 
 
 

  ١.١١٢٢٤  ٥.٤٣٣٣  ٩٠ ابتدائي
  ١.٤٠٤٥٤  ٦.٢٦٦٧  ٤٥ متوسط
  ١.٤٠٧٧٠  ٦.٤٦٦٧  ٣٠ ثانوي
  ١.٣٢٧٩٦  ٥.٨٤٨٥  ١٦٥  اإلمجايل

 املدرسية دارةاإلحمور 
 
 
 

  ١.٤٣٩٤١  ٧.٥٣٣٣  ٩٠ ابتدائي
  ١.٤٧٠٩٣  ٧.٥٣٣٣  ٤٥ متوسط
  ١.٤٥٢٧٠  ٧.٤٠٠٠  ٣٠ ثانوي
  ١.٤٤٢٤٧  ٧.٥٠٩١  ١٦٥ اإلمجايل

  حمور اتمع احمللي
 
 
 

  ٦٧١٢٤.  ٤.٧٦٦٧  ٩٠ ابتدائي

  ١.٤٩٨٤٨  ٥.٧٣٣٣  ٤٥ متوسط

  ١.٢٤٥٢٢  ٥.٣٦٦٧ ٣٠ ثانوي

 ١.١٤١٧٦ ٥.١٣٩٤ ١٦٥  اإلمجايل

إىل   ١٢.٢٠٠)  نالحظ أن املتوسطات احلسـابية تراوحـت بـني (   أ-١من اجلدول رقم (
وسجل حمور الطالب ارتفاع يف متوسطات املرحلة الثانوية وكذلك يف حمور املعلم وتقاربت ) ٤.٧٦

املدرسية وقد يعزى ذلك إىل كمية وأعداد العناصـر البشـرية املوجـودة     دارةمتوسطات حمور اإل
باملرحلة الثانوية وبالنسبة حملور اتمع احمللي فقد سجلت املرحلة املتوسـطة ارتفاعـاً باملتوسـطات    
 احلسابية على املرحلتني األخريتني وال يوجد سبب واضح لذلك بالرغم من تقارب األقوال حول ما

  .د هذه املرحلة من املراهقة إىل ميلهم إىل إثارة املشاكلمير به أفرا
   



 
١١٠ 

  )أ - ٢جدول رقم (
  الفرق بني املتوسطات يف استجابة افراد العينة حنو حماور الدراسة

 مصدر التباين احملاور
جمموع 
  املربعات

درجة 
 احلرية

  متوسط
 املربعات

 الداللة قيمة (ف)

 حمور الطالب

  ٢٧.١١٢  ٢  ٥٤.٢٢٣  بني اموعات

٧.٤٧٧  
٠.٠٠١ 

 دالة
 

  ١٦٢  ٥٨٧.٣٨٩ خارج اوعات
٣.٦٢٦  

  ١٦٤  ٦٤١.٦١٢  اموع

 املعلم حمور

  ١٧.٤٢٣  ٢  ٣٤.٨٤٥  بني اموعات

١١.٠٩٦  
٠.٠٠٠ 

 دالة
 

  ١٦٢  ٢٥٤.٣٦٧ خارج اوعات
١.٥٧٠  

  ١٦٤  ٢٨٩.٢١٢  اموع

حمور اإلدارة 
 املدرسية

  ٢١٨.  ٢  ٤٣٦.  بني اموعات

.١٠٤  
٠.٩٠٢ 

 
 غري دالة

  ١٦٢  ٣٤٠.٨٠٠ خارج اوعات
٢.١٠٤  

  ١٦٤  ٣٤١.٢٣٦  اموع

 حمور اتمع احمللي
 

  ١٤.٩٦٤  ٢  ٢٩.٩٢٧  بني اموعات

١٣.١٨٤  
٠.٠٠٠ 

 
  دالة

  ١٦٢  ١٨٣.٨٦٧ خارج اوعات
١.١٣٥  

  ١٦٤  ٢١٣.٧٩٤  اموع

حيث كانت  دارةمجيع احملاور ما عدا احملور اخلاص باإلنالحظ من اجلدول أنه يوجد فروق يف 
  العينة متجانسة. أفراداستجابة 

   ٠.٠٠١وهي دالة عند   ٧.٤٧٧الطالب سجلت قيمة ف  األولوكان احملور 
  ٠.٠٠٠وهي دالة عند  ١١.٠٩٦واحملور الثاين املعلم سجلت قيمة ف 

ومجيعها دالة عند  ٠.٠٠٠عند وهي دالة  ١٣.١٨٤احملور الرابع اتمع سجلت قيمة ف 
  ٠.٠٥مستوى 
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  )أ - ٣(جدول
املرحلة  بار وجود تأثري يعزى إىلالخت الدراسةملعرفة اجتاه الفروق بني  جمموعات  شيفيه اختبار

  الدراسية
 

المرحلة  (I) المحاور
 الدراسیة

(J)  المرحلة
 الدراسیة

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error Sig. 

 حمور الطالب

 ابتدائي
  ٠٢٦.  ٣٤٧٦٥.  (*)٩٢٢٢٢.- متوسط

  ٠٠٢.  ٤٠١٤٣.  (*)١.٣٨٨٨٩- ثانوي

 متوسط
  ٠٢٦.  ٣٤٧٦٥.  (*)٩٢٢٢٢. ابتدائي

  ٦٥٧.  ٤٤٨٨٢.  ٤٦٦٦٧.- ثانوي

 ثانوي
  ٠٠٢.  ٤٠١٤٣.  (*)١.٣٨٨٨٩ ابتدائي

  ٦٥٧.  ٤٤٨٨٢.  ٤٦٦٦٧. متوسط

 حمور املعلم

 ابتدائي
  ٠٠١.  ٢٢٨٧٨.  (*)٨٣٣٣٣.- متوسط

  ٠٠٠.  ٢٦٤١٧.  (*)١.٠٣٣٣٣- ثانوي

 متوسط
  ٠٠١.  ٢٢٨٧٨.  (*)٨٣٣٣٣. ابتدائي

  ٨٧٤.  ٢٩٥٣٥.  ٢٠٠٠٠.- ثانوي

 ثانوي
  ٠٠٠.  ٢٦٤١٧.  (*)١.٠٣٣٣٣ ابتدائي

  ٨٧٤.  ٢٩٥٣٥.  ٢٠٠٠٠. متوسط

 حمور اإلدارة املدرسية

 ابتدائي
  ١.٠٠٠  ٢٦٤٨١.  ٠٠٠٠٠. متوسط

  ٩٦٢.  ٣٠٥٧٧.  ١٣٣٣٣. ثانوي

 متوسط
  ١.٠٠٠  ٢٦٤٨١.  ٠٠٠٠٠. ابتدائي

  ٩٧٢.  ٣٤١٨٧.  ١٣٣٣٣. ثانوي

 ثانوي
  ٩٦٢.  ٣٠٥٧٧.  ١٣٣٣٣.- ابتدائي

  ٩٧٢.  ٣٤١٨٧.  ١٣٣٣٣.- متوسط

  ٠٠٠.  ١٩٤٥١.  (*)٩٦٦٦٧.- متوسط ابتدائي حمور اتمع احمللي



 
١١٢ 

المرحلة  (I) المحاور
 الدراسیة

(J)  المرحلة
 الدراسیة

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error Sig. 

  ٠٢٥.  ٢٢٤٦٠.  (*)٦٠٠٠٠.- ثانوي 

 متوسط
  ٠٠٠.  ١٩٤٥١.  (*)٩٦٦٦٧. ابتدائي

  ٣٧٨.  ٢٥١١١.  ٣٦٦٦٧. ثانوي

 ثانوي
  ٠٢٥.  ٢٢٤٦٠.  (*)٦٠٠٠٠. ابتدائي

 ٣٧٨.  ٢٥١١١.  ٣٦٦٦٧.- متوسط

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

نالحظ عند مقارنة نتائج املرحلة االبتدائية بـاملرحلتني املتوسـطة   )   أ-٣من اجلدول رقم (
األزمات اليت ختص الطالب فإن الفروق تظهر لصاحل املرحلة الثانوية متوسط قدره والثانوية يف حمور 

وذلك يدل علـى أن مسـتوى   ٠.٩٢٢٢٢٢ولصاحل املرحلة املتوسطة مبتوسط قدره ١.٣٨٨٨٩
األزمة وشدا يتأثر باملرحلة العمرية وبكمية العنصر البشري املشارك واملتأثر باألزمة فأعداد الطلبة 

  لثانوية كبرية وخصائص مراحلهم العمرية تؤثر يف األزمة.يف املرحلة ا

وبالنسبة حملور املعلم فقد سجلت املرحلة الثانوية أيضاً فروقـاً لصـاحلها مبتوسـط قـدره     
  عن املرحلتني املتوسطة والثانوية. وقد تتفق األسباب هنا إىل ما سجل يف حمور الطالب.١.٠٣٣٣٣

صدرت املرحلة املتوسطة الفروق بني اموعـات لصـاحلها   بالنسبة حملور اتمع احمللي فقد ت
واليوجد فروق لصـاحل  ٠.٦٠٠٠٠تليها املرحلة الثانوية مبتوسط قدره  ٠.٩٦٦٦٧مبتوسط قدره

  املرحلة االبتدائية.

املدرسـية   دارةال يوجد فروق لصاحل اموعات الثالث أو املراحل الثالث بالنسبة حملور اإل
اختيار املدراء متشاة وكذلك األزمات اليت متر م فهي متقاربة وطريقـة   وهذا يرجع إىل أن طرق

  إدارم هلا.
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  :املؤهل الدراسيوجود فروق ترجع إىل     ) ب
ب) -١جدول رقم (  

 املتوسط واالحنراف املعياري حملاور الدراسة
 ع املتوسط احلسايب ن  

 حمور الطالب
 

  ٢.٠٠٥٣٩  ١١.٣٠٨٢  ١٤٦ بكالوريوس

  ١.٨٣٩٧٣  ١١.٠٠٠٠  ١٤ ماجستري

  ١.٣٤١٦٤  ١٢.٤٠٠٠  ٥ دكتوراه

  ١.٩٧٧٩٥  ١١.٣١٥٢  ١٦٥ اإلمجايل

 حمور املعلم
 

  ١.٣٥٦٠٣  ٥.٨٠٨٢  ١٤٦ بكالوريوس

  ١.٠٩٩٤٥  ٥.٨٥٧١  ١٤ ماجستري

  ٠٠٠٠٠.  ٧.٠٠٠٠  ٥ دكتوراه

  ١.٣٢٧٩٦  ٥.٨٤٨٥  ١٦٥ اإلمجايل

املدرسية دارةحمور اإل  

  ١.٤٢٤٧٣  ٧.٥٣٤٢  ١٤٦ بكالوريوس

  ١.٨٦٩٣٦  ٧.٤٢٨٦  ١٤ ماجستري

  ٠٠٠٠٠.  ٧.٠٠٠٠  ٥ دكتوراه

  ١.٤٤٢٤٧  ٧.٥٠٩١  ١٦٥ اإلمجايل

 حمور اتمع احمللي
 
 
 

  ١.١٨٢٤٠  ٥.١٧١٢  ١٤٦ بكالوريوس

  ٨٦٤٤٤.  ٤.٨٥٧١  ١٤ ماجستري

  ٠٠٠٠٠.  ٥.٠٠٠٠  ٥ دكتوراه

 ١.١٤١٧٦  ٥.١٣٩٤  ١٦٥ اإلمجايل
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  )١٣جدول رقم (
  العينة جتاه نظرم للمحاور ترجع للمؤهل الدراسي أفراداختبار انوفا للفروق بني 

ANOVA 
 

 مصدر التباين احملاور
جمموع 
  املربعات

درجة 
 احلرية

  متوسط
 املربعات

 الداللة قيمة (ف)

 حمور الطالب
 
 
 

  ٣.٦٤١  ٢  ٧.٢٨٢  بني اموعات

٠.٩٣٠ 
٠.٣٩٧ 
  غري دالة
 

  ٣.٩١٦  ١٦٢  ٦٣٤.٣٣ خارج اوعات

    ١٦٤  ٦٤١.٦١  اموع

 
 حمور املعلم

 
 
 

  ٣.٤٣٤  ٢  ٦.٨٦٨  بني اموعات

١.٩٧٠ 
٠.١٤٣ 
 غري دالة

  ١.٧٤٣  ١٦٢  ٢٨٢.٣٤ خارج اوعات

    ١٦٤  ٢٨٩.٢١  اموع

 
 دارةحمور اإل

 املدرسية

  ٧٤٠.  ٢  ١.٤٧٩  بني اموعات

٠.٣٥٣ 
٠.٧٠٣ 
 غري دالة

  ٢.٠٩٧  ١٦٢  ٣٣٩.٧٥ خارج اوعات

    ١٦٤  ٣٤١.٢٣  اموع

 حمور اتمع احمللي

  ٦٨٠.  ٢  ١.٣٦٠  بني اموعات

٠.٥١٩ 
٠.٥٩٦ 
 غري دالة

  ١.٣١١  ١٦٢  ٢١٢.٤٣ خارج اوعات

   ١٦٤  ٢١٣.٧٩  اموع

 

وهذا يقودنا إىل جتاهل تأثري متغري املؤهل على األزمات  مجيع قيم ف غري دالة يف مجيع احملاور
ونسب انتشارها وكيفية إدارا.أو رمبا ألن عدد األفراد املؤهلني تأهيالً عالياً عددهم قليل فلم يؤثر 

  على نتائج استجابات العينة.
  

   



 
١١٥ 

 

الفروق بني اموعتني الضابطة  داللة: وسيعرض نتائج اختبار ملعرفة نتائج الربنامج التدرييب  
والتجريبية قبل تطبيق الربنامج وبعد تطبيقه وذلك للتأكد من تأثري مناذج احملاكاة  يف مواجهة 

جمموعتني  إىلمدير مقسمني  ١٦٠. حيث طبق االستبيان على اموعتان واملكونة من األزمات
  يلي: متساويتني واتضح ما

 قبل الربنامجاختبار الفروق بني اموعتني 

  مستوى الداللة  ت  ع املتوسط احلسايب ن اموعة

  ٢.٥٠٠٥١  ٣٣.٧٧٥٠  ٨٠ جتريبية

 ٥.٥٠٥٨١  ٣٤.٣٠٠٠  ٨٠ ضابطة ٠.٤٣٩ ٠.٧٧٧-

ال يوجد فروق بني من نتائج اجلدول السابق وبعد الكشف عن قيمة ( ت) للمجموعتني اتضح أنه 
يدل على تكافؤمها يف كيفية مواجهة األزمات املدرسية. مما التدرييب  اموعتني قبل إجراء الربنامج

وعدم الوعي باألساليب  ويرجع ذلك إىل عدم التدريب على كيفية مواجهة األزمات املدرسية
  احلديثة يف مواجهتها.

بعد تطبيق الربنامج  االستبيانقام الباحث بإعادة تطبيق   ،وملعرفة تأثري الربنامج وهل أحدث تغيرياً
 يلي: واتضح ما الدراسةعلى عينة  التدرييب

 اختبار الفروق بني اموعتني بعد الربنامج

  مستوى الداللة ت  ع املتوسط احلسايب  ن اموعة

  ٢.٥٠٠٥١  ٣٣.٧٧٥٠  ٨٠ جتريبية
٠.٠٠٠  ١٩.٩٦٠  

 ٢.١٧٨٠٠  ٢٦.٣٧٥٠  ٨٠ ضابطة

لصاحل  إحصائيايوجد فروق دالة من نتائج اجلدول السابق وبعد الكشف عن قيمة (ت) أتضح أنه 
وهذا حيقق صحة التساؤل الرابع وهو وجود تأثري لنماذج احملاكاة باحلاسب اآليل  ،اموعة الضابطة

  على مواجهة األزمات املدرسية.
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v  
v  
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يف هذا الفصل مناقشة النتائج اليت توصلت اليها الدراسة يف الفصل السابق  يتناول الباحث
  وسيقوم الباحث بعرض مناقشة النتائج كما جاءت بالترتيب يف الفصل الرابع .

 مناقشة نتائج التساؤل األول والثاين/  أ) 

العربية حافظة الطائف باململكة مدارس التعليم العام مبما أمناط األزمات املدرسية يف   _ 
 السعودية؟.

مبحافظة  األزمات املدرسية مبدارس التعليم العام احلكومية إدارةيف  هي اإلجراءات املتبعةما    _
 الطائف؟.

  أوالً: حمور الطالب:

 انتشارانتشاراً يف مدارس التعليم العام واألكثر ا األكثرطالب األزمات  إصابةتصدرت أزمة  •
يف املرحلة الثانوية واالبتدائية تليهما  األزمةضمن حمور الطالب.ارتفعت نسبة حدوث هذه 

 املرحلة املتوسطة.
 واإلجراءالتالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية  اإلدارية اإلجراءاتعرب  األزمةأديرت هذه 

  :إتباعاًاألكثر 
  التربية والتعليم. إدارة إبالغ، األمور أولياء إبالغ، األمحراهلالل  إبالغاملرحلة االبتدائية:  -
  .األمور أولياء إبالغ، األمحراهلالل  إبالغاملرحلة املتوسطة:  -
 إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغالشرطة،  إبالغ، األمحراهلالل  إبالغاملرحلة الثانوية:  -

  .    األمور أولياء إبالغ الدفاع املدين،
طالب  إصابة أزمة) حيث احتلت م٢٠٠٧اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( الزاملي، 

عن طريق االتصال باملؤسسة الصحية. كذلك  األولاملرتبة الثامنة من حيث االنتشار وأديرت باملقام 
طالب عبارات متوسطة الشدة  إصابة) فقد كانت العبارات اليت تتناسب مع م٢٠١٠دراسة(احللو،

وقد بينت نتائج احللو أن أسلوب التعامل مع هذه األزمة  ،املدرسةيف مستوى األزمات اليت متر ا 
   قسم الطوارئ  باملستشفيات يف املرتبة السادسة. إبالغيتم عن طريق املدير نفسه يف املرتبة األوىل و



 
١١٨ 

لثانية من حيث نسبة االنتشار يف مدارس أزمة تصرف غري الئق من طالب جاءت يف املرتبة ا •
وكذلك ضمن حمور الطالب،ارتفعت هذه النسبة يف املرحلة الثانوية مث املرحلة  ،التعليم العام

 . االبتدائية تليهما املرحلة املتوسطة

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء 
  اً:األكثر إتباع

  التربية والتعليم. إدارة إبالغ، األمور أولياء إبالغاملرحلة االبتدائية واملتوسطة: 
  الشرطة..     إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغ، األمور أولياء إبالغاملرحلة الثانوية:

م) مع هذه العبارة وبلغت مستوى األزمة لديه ٢٠١٠ت( احللو،اوقد تقاربت بعض عبار
فقد بلغ مستوى  األذناملتوسطة ماعدا عباريت استخدام اهلاتف احملمول واستعمل الراديو ومساعات 

  %.٦٠حدوثها

حلت يف املرتبة الثامنة من حيث نسبة االنتشار يف مدارس التعليم أزمة حيازة طالب لألسلحة  •
املرتبة الثالثة ضمن حمور الطالب. ارتفعت نسبة انتشارها يف املرحلة الثانوية تليها العام ويف 

 املرحلة املتوسطة مث املرحلة االبتدائية.

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر 
  إتباعاً:

  التربية والتعليم. إدارة إبالغ، األمور أولياء إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة االبتدائية والثانوية: 

  التربية والتعليم. إدارة إبالغالشرطة،  إبالغ، األمور أولياء إبالغاملرحلة املتوسطة: 

% ١٩.٢حيث مثلت لديه نسبة ) م٢٠١٠اختلفت الدراسة احلالية مع دراسة (احللو،
مدير التربية والتعليم  إبالغمث من قبل  أوالومت التعامل معها من قبل املدير  ،مبستوى بسيط لألزمة

  الشرطة. إبالغيلي ذلك 



 
١١٩ 

حلت يف املرتبة التاسعة من حيث نسبة االنتشار يف مدارس التعليم العام، ويف أزمة فقدان طالب  •
ملرحلة يف مدارس ا األزمةارتفعت نسبة حدوث هذه .املرتبة الرابعة داخل حمور الطالب

  الثانوية،تليها املرحلة االبتدائية، مث املرحلة املتوسطة.

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء 
  األكثر إتباعاً:

التربية  إدارة إبالغ،األمور أولياء إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية: 
  والتعليم.

) حيث م٢٠١٠) و( احللو،م٢٠٠٧وقد تقاربت نتائج هذه الدراسة مع دراسيت(الزاملي،
  ذات مستوى متوسط من حيث الوقوع. ٢.٧٦% ومبتوسط حسايب قدره ٣٠غت نسبة حدوثها لب

حلت يف املرتبة الرابعة عشر من حيث نسبة االنتشار يف أزمة تعاطي طالب للمخدرات  •
التعليم العام ويف املرتبة اخلامسة ضمن حمور الطالب.ارتفعت نسبة حدوثها يف مدارس مدارس 

  املرحلة الثانوية،مث املرحلة املتوسطة،مث املرحلة االبتدائية.

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر 
  إتباعاً:

 إدارة إبالغ، األمحراهلالل  إبالغالشرطة،  إبالغ،األمور أولياء إبالغواملتوسطة: املرحلة االبتدائية
  مكافحة املخدرات. إبالغالتربية والتعليم، 

 إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغالشرطة،  إبالغمكافحة املخدرات،  إبالغاملرحلة الثانوية: 
  .األمحراهلالل  إبالغ،األمور أولياء

حيث احتلت املرتبة  من حيث نسبة الوقوع، )م٢٠٠٧(الزاملي، الدراسة احلالية مع دراسةاتفقت 
التربية والتعليم،  إدارة إبالغالشرطة،  إبالغالثالثة من حيث نسبة الوقوع وتدار بالتتايل عن طريق 

  ) بسيطةم٢٠١٠املؤسسة الصحية. وكانت نسبة حدوثها لدى( احللو، إبالغعائلة الطالب،  إبالغ
  .% ١٩مبقدار 



 
١٢٠ 

حلت يف املرتبة اخلامسة عشر من حيث نسبة االنتشار يف مدارس التعليم العام أزمة وفاة طالب  •
ويف املرتبة السادسة داخل حمور الطالب. ارتفعت نسبة حدوثها يف مدارس املرحلة املتوسطة 

 تليها املرحلة الثانوية مث املرحلة االبتدائية.

اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر أديرت هذه األزمة عرب 
  إتباعاً:

التربية  إدارة إبالغ،األمحراهلالل  إبالغالشرطة،  إبالغ، األمور أولياء إبالغاملرحلة االبتدائية: 
  والتعليم.

التربية  إدارة إبالغ الشرطة، إبالغ، األمور أولياء إبالغ، األمحراهلالل  إبالغاملرحلة املتوسطة:
  والتعليم.

التربية  إدارة إبالغ، األمور أولياء إبالغالشرطة،  إبالغ، األمحراهلالل  إبالغاملرحلة الثانوية: 
 والتعليم.

حيث كانت نسبة ) م٢٠١٠) و ( احللو،م٢٠٠٧اختلفت الدراسة احلالية مع دراسيت (الزاملي،
% ومبتوسط حسايب ٤٨يقارب  بلغت ما وقوعها مرتفعة لدى الدراستني السابقتني حيث

بيئة تطبيق الدراسة واختالف  إىللدى احللو. وقد يرجع هذا  ٤.١٤لدى الزاملي و ٢.٤٨قدره
  مفهوم العبارة .

حلت يف املرتبة التاسعة عشر من حيث نسبة االنتشار يف مدارس التعليم  اختطاف طالب أزمة •
ارتفعت نسبة حدوثها يف مدارس املرحلة العام ويف املرتبة السابعة ضمن حمور الطالب. 
  الثانوية،مث املرحلة املتوسطة، تليها املرحلة االبتدائية.

  أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب اإلجراء األكثر إتباعاً:

  التربية والتعليم. إدارة إبالغأولياء األمور،  إبالغالشرطة،  إبالغ



 
١٢١ 

) حيث احتلت املرتبة األوىل يف األزمات م٢٠٠٧احلالية مع دراسة( الزاملي،اختلفت الدراسة  
واتفقت  ٢.٨٨متوسط حسايب وقدره  أعلىانتشارا يف مدارس سلطنة عمان سجلت  األكثر

  الدراسة احلالية مع دراسة الزاملي من حيث اإلجراءات اإلدارية املتبعة عند حدوثها.

بة االنتشار يف مدارس التعليم العام العشرون من حيث نسة حلت يف املرتبأزمة انتحار طالب  •
ضمن حمور الطالب.ارتفعت نسبة حدوثها يف مدارس املرحلة املتوسطة تليها  األخريةويف املرتبة 

 املرحلة الثانوية مث املرحلة االبتدائية.

إلجراء األكثر أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية وا
  إتباعاً:

التربية  إدارة إبالغ، األمحراهلالل  إبالغأولياء األمور،  إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة االبتدائية: 
  والتعليم.

التربية  إدارة إبالغالشرطة،  إبالغأولياء األمور،  إبالغ، األمحراهلالل  إبالغاملرحلة املتوسطة: 
  والتعليم.

التربية  إدارة إبالغ، األمحراهلالل  إبالغأولياء األمور،  إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة الثانوية: 
  والتعليم.

)فإا تبدو متقاربة م٢٠٠٧) ودراسة الزاملي،م٢٠١٠مبقارنة الدراسة احلالية مع دراسة( احللو،
الية تعترب ضعيفة ونادرة حيث اعتربت أزمة متوسطة لدى ماسبق من الدراسات ويف الدراسة احل

وكذلك اتفقت الدراسات حول  ٣٣.٥ولدى احللو  ٢.٧٧بلغ متوسطها لدى الزاملي  وثاحلد
  اإلجراءات اإلدارية املتبعة عند حدوث األزمة.

 

حلت يف املرتبة الرابعة من حيث نسبة الوقوع داخل مدارس التعليم أزمة اعتداء على معلم  •
املعلم.ارتفعت نسبة حدوثها يف مدارس املرحلة املتوسطة العام ويف املرتبة األوىل ضمن حمور 

 والثانوية، واخنفضت يف املرحلة االبتدائية.



 
١٢٢ 

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر 
  إتباعاً:

  .التربية والتعليم إدارة إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة االبتدائية: 

 إبالغ، األمحراهلالل  إبالغالشرطة،  إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغاملرحلة املتوسطة والثانوية: 
  أولياء األمور.

) حيث اعتربت يف م٢٠١٠) واحللو،م٢٠٠٧اختلفت الدراسة احلالية مع دراسة كل من( الزاملي،
مع اختالف حتديد من هو املعتدي الطالب أم ويل أمره متوسطة احلدوث  أزمةالدراسات السابقة 

  لدى الزاملي. ٢,٦٢% ومبتوسط حسايب قدره ٣٥بلغت نسبة حدوثها لدى احللو 

احتلت املرتبة اخلامسة من حيث نسبة االنتشار يف مدارس أزمة تصرف غري الئق من معلم  •
بة حدوثها يف مدارس املرحلة ويف املرتبة الثانية ضمن حمور املعلم. ارتفعت نس التعليم العام

 الثانوية تليها املرحلة املتوسطة مث املرحلة االبتدائية.

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر 
  إتباعاً:

  أولياء األمور. إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغاملرحلة االبتدائية: 

  الشرطة. إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغاملرحلة املتوسطة: 

  أولياء األمور. إبالغالشرطة،  إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغاملرحلة الثانوية: 

) حيث سجلت متوسط حسايب م٢٠٠٧تقاربت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( الزاملي،
) وسجلت م٢٠١٠فضت هذه النسبة لدى( احللو،اخنو٠.٥٠باحنراف معياري مقداره  ٢.٥٨قدره

  %. ٢٤.٨نسبة حدوث



 
١٢٣ 

احتلت املرتبة الثالثة عشر من حيث نسبة احلدوث يف مدارس أزمة تسريب أسئلة االمتحان  •
يف مدارس  األزمةالتعليم العام.ويف املرتبة الثالثة ضمن حمور املعلم. ارتفعت نسبة حدوث هذه 

  املرحلة الثانوية تليها املرحلة املتوسطة مث املرحلة االبتدائية.

  .األزمةحلل هذه  إداريالتربية والتعليم كإجراء  إدارة إبالغواتفق مجيع مديري املدارس على     

 ) حيث اعتربت لديه أزمة كبرية وهامة ٢٠٠٧اسة (الزاملي،اختلفت الدراسة احلالية مع در   
  املتبع. اإلداري.وكان االتفاق بني الدراستني يف اإلجراء ٢.٨٢وجاءت مبتوسط حسايب قدره 

حلت يف املرتبة السابعة عشر من حيث نسبة احلدوث يف مدارس التعليم العام. أزمة وفاة معلم  •
ويف املرتبة الرابعة ضمن حمور املعلم. ارتفعت نسبة حدوث هذه األزمة يف مدارس املرحلة 

  الثانوية تليها املرحلة املتوسطة مث املرحلة االبتدائية.

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر   
  إتباعاً:

  الشرطة. إبالغ، األمور أولياء إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغاملرحلة االبتدائية: 

 إبالغالشرطة،  إبالغ، األمحراهلالل  إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغطة والثانوية: املرحلة املتوس
  .األمور أولياء

ذات تأثري متوسط مرتفع  أزمة) حيث اعتربت ٢٠٠٧اختلفت الدراسة احلالية مع دراسة (الزاملي.
حد ما حول  إىل. اتفقت اإلجراءات اإلدارية ٢.٦٩من حيث نسبة وقوعها  ومبتوسط حسايب قدره

  التربية والتعليم يف املقام األول. إدارة إبالغأمهية 

 

وحلت يف املرتبة الثالثة من حيث نسبة االنتشار يف  حدوث حريق هذا احملور أزمةتصدرت  •
يف املرحلة املتوسطة تليها املرحلة  األزمةمدارس التعليم العام. ارتفعت نسبة حدوث هذه 

 الثانوية مث املرحلة االبتدائية.



 
١٢٤ 

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر 
  إتباعاً:

  التربية والتعليم. إدارة إبالغ، األمحراهلالل  إبالغالدفاع املدين،  إبالغاملرحلة االبتدائية والثانوية: 

 أولياء إبالغالشرطة،  إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغالدفاع املدين،  إبالغاملرحلة املتوسطة: 
  .األمور

) حيث احتلت الرتبة األوىل من حيث األزمات م٢٠٠٧اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة(الزاملي،
  املطلوبة. اإلدارية إلجراءاتاكذلك حصل االتفاق حول   دارةاإلاليت تتعلق مبحور 

حلت يف املرتبة السادسة من حيث نسبة االنتشار يف مدارس التعليم أزمة انتشار مرض معدي  •
يف  األزمةاملدرسية.ارتفعت نسبة حدوث هذه  دارةالعام، ويف املرتبة الثانية ضمن حمور اإل

 مدارس املرحلة االبتدائية تليها املرحلة املتوسطة مث املرحلة الثانوية.

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر 
  إتباعاً:

التربية  إدارة إبالغ، األمحراهلالل  إبالغالوحدة الصحية املدرسية،  إبالغاملرحلة االبتدائية: 
  .األمور أولياء إبالغوالتعليم، 

التربية والتعليم،  إدارة إبالغ، األمحراهلالل  إبالغالوحدة الصحية املدرسية، إبالغاملرحلة املتوسطة: 
  الدفاع املدين. إبالغ، األمور أولياء إبالغ

  التربية والتعليم. إدارة إبالغالوحدة الصحية املدرسية،  إبالغاملرحلة الثانوية: 

متوسطة احلدوث  أزمة) حيث اعتربت م٢٠١٠ت الدراسة احلالية مع دراسة(احللو،قاتف   
) أزمة بسيطة احلدوث. اتفقت الدراسات حول اختالف كيفية م٢٠٠٧،واعتربت لدى (الزاملي

  من قبل مديري املدارس. األزمةهذه  إدارة



 
١٢٥ 

االنتشار يف مدارس التعليم حلت يف املرتبة العاشرة من حيث نسبة أزمة حدوث تسمم غذائي  •
املدرسية. ارتفعت هذه النسبة يف مدارس املرحلة  دارةالعام،ويف املرتبة الثالثة ضمن حمور اإل

 االبتدائية،تليها املرحلة املتوسطة، مث املرحلة الثانوية.

كثر أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األ
  إتباعاً:

التربية  إدارة إبالغ، األمحراهلالل  إبالغالوحدة الصحية املدرسية،  إبالغاملرحلة االبتدائية: 
  والتعليم.

 إبالغ، األمور أولياء إبالغالوحدة الصحية املدرسية،  إبالغ، األمحراهلالل  إبالغاملرحلة املتوسطة: 
  الدفاع املدين. إبالغالتربية والتعليم،  إدارة

إبالغ الوحدة الصحية املدرسية، إبالغ اهلالل األمحر، إبالغ أولياء األمور، إبالغ املرحلة الثانوية: 
  إدارة التربية والتعليم.

 لديه أزمة بسيطة أو اعتربت) حيث م٢٠٠٧ذكره (الزاملي، وجاءت هذه النتيجة مغايرة ملا      
 درسي، وتتفق الدراسة احلالية مع ماوهو املقصف امل نادرة احلدوث ألنه ذكر املسبب للتسمم

   .األزمةاملختلفة للتصدي هلذه  اإلدارية اإلجراءات)حول م٢٠٠٤(عبدالعزيز، ذكرته

حلت يف املرتبة احلادية عشر من حيث نسبة االنتشار يف مدارس  أزمة تلوث مياه الشرب •
نسبة حدوث هذه األزمة التعليم العام، ويف املرتبة الرابعة ضمن حمور اإلدارة املدرسية.ارتفعت 
 يف مدارس املرحلة االبتدائية،تليها املرحلة املتوسطة، مث املرحلة الثانوية.

أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر 
  إتباعاً:

التربية والتعليم، إبالغ اهلالل املرحلة االبتدائية: إبالغ الوحدة الصحية املدرسية، إبالغ إدارة 
  األمحر.
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املرحلة املتوسطة: إبالغ الوحدة الصحية املدرسية، إبالغ الدفاع املدين، إبالغ إدارة التربية 
  والتعليم.

  املرحلة الثانوية: إبالغ الوحدة الصحية املدرسية، إبالغ إدارة التربية والتعليم، إبالغ الدفاع املدين.

يقارب نصف  ) حول أا أزمة بسيطة مام٢٠٠٧حلالية مع دراسة( الزاملي،اتفقت الدراسة ا    
حدوثها. كذلك اتفقت الدراسة احلالية مع  إىلالعينة لدى الدراستني أشاروا 

 ) حول ضعف الصيانة والنظافة الدورية خلزانات املياه حيث أشار مام٢٠١٠دراسة(احللو،
عدم وجود صيانة ومتابعة دورية للنظافة على مصادر املياه يف  إىل% من عينة احللو ٣٤نسبته 

  املدرسة.
حلت يف املرتبة الثانية عشر من حيث نسبة االنتشار يف أزمة وجود دخالء باملبىن املدرسي  •

مدارس التعليم العام، ويف املرتبة اخلامسة ضمن حمور اإلدارة املدرسية. ارتفعت هذه النسبة يف 
  انوية،تليها املرحلة املتوسطة، مث املرحلة االبتدائية.مدارس املرحلة الث

% ٧١.٢التربية والتعليم مت بنسبة  إدارة إبالغاجلهات التالية:  إبالغعرب  األزمةأديرت هذه     
% من ٣٣.٤% من مديري املرحلة املتوسطة وبنسبة ١٥.٦من مديري املرحلة االبتدائية وبنسبة 

% من قبل مديري املرحلة الثانوية فقط، ٦.٧مت بنسبة  األمور أولياء إبالغمديري املرحلة الثانوية، 
% من ٨٠% من قبل مديري املرحلة االبتدائية واملتوسطة وبنسبة ٩٥.٥الشرطة مت بنسبة  إبالغ

نوعية الدخالء والتصرفات اليت  إىليرجع  اإلجراءاتمديري املرحلة الثانوية.وهذا االختالف يف 
  تبدر منهم.

 

،وحلت يف املرتبة السابعة من حيث اعتداء عضو من خارج املدرسة تصدرت هذا احملور أزمة •
نسبة االنتشار يف مدارس التعليم العام. ارتفعت هذه النسبة يف مدارس املرحلة املتوسطة، تليها 

 املرحلة الثانوية، مث املرحلة االبتدائية.
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اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر  أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات
  إتباعاً:

  التربية والتعليم. إدارة إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة االبتدائية: 

  .األمور أولياء إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة املتوسطة والثانوية: 

حيث سجلت  انتشارها) من حيث شدة م٢٠٠٧دراسة (الزاملي،اتفقت الدراسة احلالية مع    
) أزمة متوسطة م٢٠١٠. بينما كانت لدى ( احللو،٢.٦١متوسط حسايب لديه مبقدار  أعلى

التعامل معها من حيث االختالف تبعاً لشدة االعتداء  أساليباحلدوث. اتفق الدراسات حول 
  والعوامل املؤثرة فيه.

حلت يف املرتبة السادسة عشر من حيث نسبة االنتشار يف مدارس شغب  أعمالأزمة حدوث  •
يف  األزمةالتعليم العام، ويف املرتبة الثانية ضمن حمور اتمع احمللي.ارتفعت نسبة حدوث هذه 

 مدارس املرحلة املتوسطة، تليها املرحلة الثانوية، مث املرحلة االبتدائية.

ة التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلداري
  إتباعاً:

  التربية والتعليم. إدارة إبالغالدفاع املدين،  إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة االبتدائية: 

  التربية والتعليم. إدارة إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة املتوسطة: 

  .األمور أولياء إبالغربية والتعليم، الت إدارة إبالغالشرطة،  إبالغاملرحلة الثانوية: 

) على انتشار هذه الظاهرة داخل املدرسة فقط بنسبة م٢٠١٠وقد أكدت دراسة (احللو،    
حلها داخل املدرسة من  إىل% ومال املدراء ٣٥.٥متوسطة احلدوث حيث بلغت نسبة حدوثها لديه

  جهات خارجية يف حلها. إشراكوعدم  قبلهم.
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حلت يف املرتبة الثامنة عشر من حيث نسبة االنتشار يف مدارس أزمة حدوث كوارث طبيعية  •
يف  األزمةالتعليم العام، ويف املرتبة الثالثة ضمن حمور اتمع احمللي. ارتفعت نسبة حدوث هذه 

 مدارس املرحلة الثانوية، تليها املرحلة املتوسطة،مث املرحلة االبتدائية.

األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر أديرت هذه 
  إتباعاً:

  التربية والتعليم. إدارة إبالغالشرطة،  إبالغالدفاع املدين،  إبالغاملرحلة االبتدائية: 

  .الشرطة إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغالدفاع املدين،  إبالغاملرحلة املتوسطة: 

اهلالل  إبالغالشرطة،  إبالغالتربية والتعليم،  إدارة إبالغالدفاع املدين،  إبالغاملرحلة الثانوية: 
  .األمحر

حلت يف املرتبة األخرية من حيث نسبة االنتشار يف مدارس التعليم ملجأ  إىلأزمة حتويل املدرسة  •
 العام.

حسب املرحلة الدراسية واإلجراء األكثر أديرت هذه األزمة عرب اإلجراءات اإلدارية التالية مرتبة 
  إتباعاً:

  املرحلة االبتدائية واملتوسطة: إبالغ الدفاع املدين، إبالغ الشرطة، إبالغ إدارة التربية والتعليم.

  املرحلة الثانوية: إبالغ إدارة التربية والتعليم، إبالغ الشرطة، إبالغ الدفاع املدين.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة جتاه هل مناقشة نتائج التساؤل الثالث/ 
 )؟املرحلة الدراسية، الدراسي لمؤهللحماور الدراسة ترجع (

املدرسية  األزمةمن خالل استقراء نتائج جداول الدراسة اليت عرضت املتغريات املؤثرة على 
نوع املؤهل وهذا يتفق  إىلعدم وجود فروق ترجع  أظهرتكاملؤهل ونوع املدرسة فإن النتائج 

مع الدراسة  وكذلك اتفقت الدراستان السابقتان) ٢٠١٠هـ) و( احللو،١٤٣١مع ( اجلهين.
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(ف) وجود   اختباراحلالية يف تأثري متغري املرحلة الدراسية على نتائج الدراسة حيث أظهر 
فروق ذات داللة  يف كل من حمور الطالب، املعلم، اتمع احمللي. ومل تظهر فروق ذات داللة يف 

املدرسية واالختالف يرجع اىل العنصر البشري املتواجد يف كل مرحلة من حيث  دارةاإلحمور 
ر ن طرق اختياأل دارةاإلال يوجد فرق بالنسبة حملور  بينماكميته وخصائصه وطرق التعامل معه 

  هي واحدة وخصائصهم وطريقة تعاملهم مع األزمة موحدة. املدراء

مناقشة نتائج التساؤل الرابع/ هل يوجد تأثري لنماذج احملاكاة باحلاسب اآليل على 
  مواجهة األزمات املدرسية؟

 توجد بأنه ال  والتجريبيةالضابطة  للمجموعتني والبعدية  القبلية االختباراتكشفت نتائج 
 األزمات إدارةمما يدل على تكافؤمها يف كيفية  قبل تطبيق الربنامج التدرييب فروق بينهما

وأن مناذج احملاكاة  )٢٠٠٤،عبد العزيزاملدرسية وتقليل نسب انتشارها، ويتفق هذا مع دراسة(
باحلاسب اآليل والربنامج التدرييب قد زاد من كفاءة اإلداريني يف مواجهة األزمات املدرسية 

 & Degnan() و٢٠٠٢حسني، ) و (٢٠٠٤،عبد العزيزوهذا يتفق مع دراسة كل من ( 

Bozeman ( )احملاكاة بواسطة  أسلوبباستخدام  اإلدارييف أمهية التدريب   )م٢٠٠١
 احلاسب اآليل.
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 مبحافظة الطائف.إصابة طالب األزمة األكثر انتشاراً يف مدارس التعليم العام  -١
كثرة االعتداءات على املعلمني يف املرحلة املتوسطة والثانوية مبدارس التعليم العام  -٢

 مبحافظة الطائف.
ارتفاع نسبة أزمة حدوث حريق مبدارس املرحلة املتوسطة بالتعليم العام مبحافظة  -٣

 الطائف.
حمللي للمدرسة، اعتداء عضو من خارج املدرسة األزمة األكثر انتشاراً من اتمع ا -٤

 وتزداد مبدارس املرحلة املتوسطة بالتعليم العام.
 املرحلة الدراسية تؤثر يف زيادة حدة األزمة ونسبة انتشارها. -٥
 ال يؤثر املؤهل الدراسي على ختفيف نسبة انتشار األزمات، وال على كيفية إدارا. -٦
داريني على مواجهة الربامج التدريبية على مناذج حماكاة األزمات تزيد من كفاءة اإل -٧

 األزمات.
يقوم التدريب وحماكاة األزمات افتراضيا مبنح فرصة إلعداد فريق األزمات ملواجهة  -٨

 األزمة بشكل أفضل.
اإلجراء اإلداري األكثر إتباعا يف إدارة األزمات مبدارس التعليم العام هو إبالغ  -٩

 الشرطة، يليه إبالغ إدارة التربية والتعليم.

 

 األزمات داخل املدارس.  إدارةضرورة عقد برامج تدريبية لكيفية استخدام احملاكاة يف  -١
 .دارةفتح املزيد من قنوات االتصال بني مستويات اإل -٢
 إجياد قنوات اتصال مباشرة مع مؤسسات اتمع. -٣
 تدريب العاملني باملدرسة على خطط الطوارئ واإلخالء الومهية. -٤
٥-  األزمات بواسطة احلاسب اآليل  إدارةا املدرسة يف توثيق التجارب اليت مرت

 وإدراجها ضمن مناذج احملاكاة.
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 االهتمام جبانب العالج النفسي واإلرشاد عقب األزمة. -٦
إشراك اتمع احمللي يف عالج األزمات وخصوصاً مايتعلق بأفراده الذين يؤثرون على  -٧

 سري العمل التربوي يف املدرسة.
حنو وضع إستراتيجيات تربوية ملعاجلة حدوث أي أزمة كانت ينبغي توجيه املدارس  -٨

 والسبق يف عالجها قبل حدوثها.
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  قائمة املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي  ١
األزمات يف البنوك  إدارةأثر الثقافة التنظيمية على فعالية نظام  ،)٢٠٠١(مجال طاهر ، أبو الفتوح  ٢

  ، يوليو . ٣، مج ٢كلية التجارة ، ع ،جامعة الزقازيق البحوث التجارية ،، جملة التجارية السعودية 
املكتب العلمي ،اإلسكندرية ، األزمة التعليمية منظور عاملي إدارة ،)٢٠٠١أمحد إبراهيم (أمحد،   ٣

  للكمبيوتر والنشر والتوزيع .
دار  ،القاهرة ، األزمات التعليمية يف املدارس األسباب والعالج إدارة ،)٢٠٠٢أمحد إبراهيم (أمحد،   ٤

  الفكر العريب.
دار اجلامعـة   ،اإلسكندرية  ، األزمات إدارةو اإلستراتيجية دارةاإل ،) ٢٠٠٢أبو قحف، عبد السالم (   ٥

  اجلديدة للنشر .
املكتبة ،القاهرة ، اجلزء الثاين ، التعليميةتكنولوجيا التعليم تصميم وإنتاج الوسائل  ،)١٩٩٧زاهر (، أمحد  ٦

  األكادميية.
 املصارف يف مسحية دراسة): العالجية و الوقائية( بني األزمات إدارة،)١٩٩٩(حسني عاصم، األعرجي  ٧

  .١٩٩٩ ابريل األول العدد ٣٩ جملد العامة دارةاإل ،األردنية
دراسة ميدانية ملدى  األزمات إدارة، )٢٠٠٠(األعرجي، عاصم حممد حسني ودقامسة ، مأمون أمحد   ٨

األزمات من وجهة نظر العاملني يف الوظائف اإلشرافية يف أمانة عمان  إدارةتوافر عناصر نظام 
  .٤، ع  ٣٩العامة ، مج  دارةاإل،الكربى

بيـت   ،الرياض، األزمات إدارةاإلبداع خينق األزمات رؤية جديدة يف  )، ١٩٩٩الربيدي، عبد اهللا عبد الرمحن (  ٩
  األفكار الدولية للنشر والتوزيع .

األزمات املدرسية مـن وجهـة نظـر     إدارةالقرار يف  اختاذأساليب هـ)، ١٤٣١اجلهين،عبداهللا مسعود غيث،(  ١٠
  التربوية. دارةقسم اإل جامعة امللك عبد العزيز، ، رسالة ماجستري،مديري املدارس مبحافظة ينبع

األزمات املدرسية يف املـدارس الثانويـة احلكوميـة يف مـديريات مشـال الضـفة       )،٢٠١٠احللو،غسان،(  ١١
  .١،ع٢٤، جملة جامعة النجاح لألحباث(العلوم اإلنسانية)،مجالغربية/فلسطني

 ، حبوث العمليات يف التخطيط ومراقبة اإلنتاج ،)٢٠٠١(فيق حممد تو و ماضيحممد صاحل  ،احلناوي  ١٢
  الدار اجلامعية. ،اإلسكندرية

تقومي فعالية القرارات اإلدارية يف حل األزمة منهج تطبيقي  ،) ١٩٩٦احلويطي، موسى حممد دسوقي (   ١٣
جامعة عني مشس ، كلية التجارة يف  األزمات والكوارث ، القاهرة، دارةاملؤمتر السنوي األول إل ،مقترح

  أكتوبر . ١٣ – ١٢الفترة مابني 
منهج اقتصادي إداري حلل األزمات على مستوى االقتصـاد   األزمات إدارة،) ٢٠٠٣اخلضريي، حمسن أمحد (   ١٤

  مكتبة مدبويل .،القاهرة ،القومي والوحدة االقتصادية 
  .٤، ع  ٥، مج أحباث الريموك ،األزمات يف املنظمات إدارة ،) ١٤١٠(  أميمهالدهان ،   ١٥
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أنظمـة التفريـغ يف    إدارةأسـلوب احملاكـاة يف تطـوير     إسـتخدام م)،٢٠١٠الراشد،أمحد علـي(   ١٦
  ،مصر،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.املواينء

دار اخلواجـا  ،، عمـان األزمات يف املؤسسات إدارةالتخطيط للطوارئ و ،) ١٩٩٥، عز الدين ( الرازم  ١٧
  للنشر والتوزيع .

، جملة وأساليب التعامل معها يف مدارس سلطنة عماناألزمات املدرسية ).٢٠٠٧الزاملي،علي وآخرون.(  ١٨
  .٣، ع٨كلية التربية، مججامعة البحرين، العوم التربوية والنفسية،

حتديات األمن الوطين  اإلطار الفكري للمعاجلة وآليـة   استيعاب األزمة)،  ١٩٩٨، علي فهد ( الزميع  ١٩
مؤمتر األمن الوطين رؤى تربوية،كلية التربية، جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت  ،األزمات إدارة

  نوفمرب. ٣٠- ٢٨للتقدم العلمي يف الفترة 
األزمـات   دارةاملؤمتر السـنوي األول إل ، التخطيط املواجهة الكوارث ،) ١٩٩٦السيد، خالد قدري (   ٢٠

  أكتوبر . ١٣ -١٢تجارة، يف الفترة ما بني  جامعة عني مشس، كلية ال ،والكوارث، القاهرة
األزمات  دارة، املؤمتر السنوي الثالث إلاألزمات التنظيمية "رؤية إدارية"،)١٩٩٨خالد قدري (، السيد  ٢١

  أكتوبر ٤-٣والكوارث، الد الثالث، وحدة حبوث األزمات، كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة ، 
  . ٦٥، ع  ٢٩ مجالعامة،  دارةاإل ، جملةالكوارث إدارة ،) ١٩٩٠(الطيب، حسن أبشر   ٢٢
واقع األزمات والبدائل املقترحة إلدارا من وجهة نظر قادة ). ٢٠٠٨الطرياوي،توفيق حممد حسني(  ٢٣

 دارةكلية الدراسات العليا،قسم اإل جامعة النجاح،رسالة ماجستري،املؤسستني األمنية واملدنية يف فلسطني، 
  التربوية.

، ملتقى الواقع واحللول األزمات اإلدارية يف منظمات األعمال بني). ٢٠٠٩العساف، حسني موسى (  ٢٤
  .٢٠٠٩األزمات والكوارث،عمان،األردن مايو  إدارةاملناهج احلديثة يف 

شـركة   ،، الريـاض  ٢ط  ،يف العلوم السلوكية الدراسةاملدخل إىل  ،) ٢٠٠٠العساف، صاحل محد (   ٢٥
  العبيكان للطباعة والنشر .

  مركز األهرام للترمجة والنشر. ،القاهرة ، األزمات يف عامل متغري إدارة ،)١٩٩٣عباس رشدي (، العماوي  ٢٦
، رسالة األزمات إدارةاملدرسية يف  دارةالدور القيادي ملشرفة اإلهـ)،١٤٢٨الغامدي،مىن مستور علي،(  ٢٧

  كلية التربية. جامعة امللك خالد، ماجستري،
)،دور املواطن يف مواجهة الكوارث واألزمات يف عصر املعلومات، ٢٠١٠بن مسفر( دآل مانعة.خال  ٢٨

  دار النحوي للنشر. :الرياض
، اج النقل والتخزينحبوث العمليات يف جماالت االستثمار واإلنت ،)١٩٩١علي عبد السالم (، املعزاوي  ٢٩

  .دار الشروق :القاهرة
  دار املناهج.،)، عمان١(ط،االتصال التربوي وتكنولوجيا املعلومات )،٢٠٠١اهلامشي، جمد(  ٣٠
تقومي قدرة مديري مدارس حمافظة إربد يف التعامل مع األزمات  ،)٢٠٠٢اهلزامية، وصفي سليمان(  ٣١

  اجلامعة اهلامشية. األردن، ، رسالة ماجستري غري منشورة،املدرسية
 ،األزمات: أصول التشخيص والقياس والتخطيط والسيطرة إدارةاملوجز يف م)، ١٩٩٨اهلواري، سيد،(  ٣٢
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  مكتبة عني مشس.،القاهرة
األزمات يف املدارس املتوسطة احلكومية للبنات باملدينة  إدارة)، ١٤٢٤مسلم(، صربية اليحيوي  ٣٣

  .١٨كلية التربية، ع  جامعة امللك سعود، ،اإلسالمية،جملة العلوم التربوية والدراسات املنورة
أثر برجمة تعليمية حموسبة يف تدريس العلوم على حتصيل طلبة الصف الرابع م)،٢٠٠٤برقاوي،مها(  ٣٤

  ،رسالة ماجستري غري منشورة،األردن،جامعة الريموك.األساسي
،  ١٩، مج العربية للمعلومات الة، األزمات إدارةلومات وأمهيتها يف املع ،) ١٩٩٨جرب، حممد صدام (   ٣٥

  . ١ع 
  دار الفكر العريب. :القاهرة ، املدرسية دارةالتعليمية واإل دارةاإل ،)١٩٩٨أمحد إمساعيل (، حجي  ٣٦
 القاهرة، ،احملاكاة بالكمبيوتر كمدخل لفعالية صنع القرار املدرسي)،٢٠٠٥،(عبد العظيمحسني،سالمة   ٣٧

  .٣٩،ع١١مستقبل التربية العربية،مج
ملؤسسة العربية ا :القاهرة ، سيناريو األزمات والكوارث بني النظرية والتطبيق ،)١٩٩٩مجال (، حواش  ٣٨

  .للنشر واإلعالم
،اململكة األردنية ١٠،طالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهم)،٢٠٠٧ذوقان،عبيدات وآخرون(  ٣٩

  الفكر.اهلامشية،عمان،دار 
 تطبيقات احملاكة احلاسوبية يف التخطيط)، ١٤٢٣(عبد اهللارمضان، حممد حسام و الضلعان، حممد   ٤٠

، ع ١١، جملة البحوث األمنية، كلية امللك فهد األمنية، مج الكوارث واألزمات إدارةوالتدريب على 
٢٢.  

  .مكتبة عني مشس ،، القاهرة دارةيات يف اإلحبوث العمل ،)٢٠٠٢اء الدين (، سعد   ٤١
، دراسة نفسية ملستقبليات  األزمات املدرسية دارةاخلطط املستقبلية إل ،)٢٠٠١رمي ميهوب (، نوسليم  ٤٢

  .كلية التربية ،ستري غري منشورة ، جامعة طنطااملواجهة ، رسالة ماج
يراها األزمات كما  إدارةالعالقة بني بعض متغريات ).  ٢٠٠٣شريدة ، هيام و األعرجي ، عاصم (  ٤٣

.١، ع  ٤مج  ،العلوم اإلنسانية واإلدارية. جملة القرار يف املدارس الثانوية متخذي  
أثر برنامج يف احملاكاة باستخدام الكمبيوتر على استراجتيات اكتساب  ،)٢٠٠٢نادية حممد (، شريف  ٤٤

 ،جامعة الزقازيق ،، رسالة ماجستري غري منشورة املفاهيم الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانوي
  كلية التربية ببنها.

املنظمة العربية  :القاهرة ، ترمجة حممد حريب حسن ، احملاكاة يف التدريب اإلداري ،)١٩٩٥آلن (، شوفيلد  ٤٥
  للتنمية اإلدارية .

  .١٠٣٢٥،جريدة اجلزيرة،عاألزمات وأنواعها)، ١٤٢١شومان، حممد(  ٤٦
 دارة، املؤمتر السنوي الثاين إلإطار مقترح لسيناريو أزمة مستقبلية حمتملة ،)١٩٩٧مىن (، الدينصالح   ٤٧

 ٢٦-٢٥كلية التجارة ،،جامعة عني مشس األزمات والكوارث،اجلزء الثالث،وحدة حبوث األزمات،
  أكتوبر.

  .دار املريخ للنشر:د حسني علي ، الرياض، ترمجة أمح مقدمة يف حبوث العمليات ،)١٩٩٦محدي (،طه   ٤٨
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األزمات والكوارث،  دارة، املؤمتر السنوي األول إل القائد يف موقف األزمة .)١٩٩٦أمحد أمني (،عامر   ٤٩
  أكتوبر . ١٣-١٢كلية التجارة ، جامعة عني مشس ،  الد األول، وحدة حبوث األزمات،

  . القاهرة دار األمني للنشر والتوزيع . األزمات إدارةالتفاوض و ،)  ٢٠٠٤عثمان ، فاروق السيد (  ٥٠
استخدام منهج احملاكاة يف حتليل أثر البدائل والسياسات املختلفة  ،)١٩٩٦حسن السيد (،عبد احلميد   ٥١

جامعة  ، رسالة ماجستري غري منشورة ، على حتليل االحنرافات بغرض ترشيد القرارات اإلدارية
   .كلية التجارة،طنطا

املدرسية يف تنمية الوعي لدى طالب التعلم األساس (احللقة  دارةدور اإل ،)١٩٩٧(سامح ،عبد املطلب   ٥٢
، رسالة ماجستري غري  الثانية) يف مواجهة الكوارث واألزمات " دراسة ميدانية على حمافظة املنوفية "

  كلية التربية ببنها. ،جامعة الزقازيق منشورة ،
، جملة كلية التربية احملاكاة يف مواجهة األزمات املدرسية استخدامفعالية )، ٢٠٠٤،صفاء حممود(عبد العزيز  ٥٣

  .٢٠٠٤، ابريل ٥٧بنها، ع 
استخدام أساليب احملاكاة يف تطوير إعداد مناذج املوازنات التخطيطية )، ١٩٩٦عبد اهللا، ماهر حممد،(  ٥٤

  كلية التجارة. جامعة الزقازيق، ، رسالة ماجستري غري منشورة،اجلارية بشركات القطاع العام
املعلومات ودورها يف اختاذ القـرارات   ،)  ١٩٩٥عبد اهلادي، حممد فتحي وبوعزة ، عبد ايد صاحل (   ٥٥

  . ٢، ع  ١٦. الة العربية للمعلومات ، مج  األزمات إدارةو
  دار األمني . ،. القاهرة  باألزمات دارةالوقت واألزمات واإل إدارة)  ٢٠٠٣/  ١٤٢٣عليوة ، السيد (   ٥٦
  .املكتبة العصرية :القاهرة،مداخل إدارية معاصرة لتحديث املنظمات، )٢٠٠٤(أمحد حممد ،غنيم   ٥٧
األزمات املدرسية  إدارةممارسة مديرات مدارس التعليم العام ملهارات هـ)،١٤٢٨فرج،شدى إبراهيم،(  ٥٨

  ، رسالة ماجستري،جامعة أم القرى، كلية التربية.من وجهة نظر املديرات واملعلمات مبدينة مكة املكرمة
دار الفكر للطباعة :، عمان١،طاألزمات املدرسية إدارةسيكولوجية )،٢٠٠٣كامل،عبد الوهاب حممد(  ٥٩

  والنشر.
نظام مقترح لتدريب مديري املدارس يف مجهورية مصر العربية على )،٢٠٠٢نصر،عبد العزيز أمحد،(  ٦٠

  ، رسالة ماجستري غري منشورة،كلية التربية، جامعة طنطا.األزمات إدارة
دار  ،القاهرة ، حبوث العمليات وتطبيقاا يف قطاع النقل البحري ،)١٩٩٣حممد سلميان (،هدى   ٦١

  اجلامعات املصرية.
  .مركز تطوير األداء والتنمية،القاهرة، األزمات إدارةمهارات ) : ١٩٩٦حممد عبد الغين حسن (،هالل   ٦٢
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  املالحق
  )١( ملحق رقم

  الدراسة واتأد قائمة بأمساء أعضاء هيئة التدريس حمكمي

  جهة العمل  املرتبة العلمية  اسم احملكم  م

١  
د.أمحد إبراهيم عبد 

  جامعة الطائف كلية التربية  مساعدأستاذ   العليم

  جامعة الطائف كلية التربية  مساعدأستاذ   د.أمحد جنم عيدروس  ٢

٣  
د.أسعد بن حسن 

  مكاوي
  عضو هيئة تدريس

التربوية  دارةجامعة أم القرى قسم اإل
  والتخطيط

  جامعة الطائف كلية التربية  أستاذ مساعد  حممود أمحدد.أشرف   ٤

  د.مجيل مطر السواط  ٥
تربوية  إدارةدكتور 

  وختطيط
  التربية والتعليم قسم التدريب التربوي إدارة

٦  
د.صبحي بن سعيد 

  دكتور علم نفس  احلارثي
التربية والتعليم بالطائف قسم التخطيط  إدارة

  والتطوير

٧  
د.عبد اهللا حممد 

  أستاذ مشارك  ياحلميد
التربوية  دارةقسم اإل - جامعة أم القرى

  والتخطيط

د.عوض اهللا سليمان   ٨
  حممد

  جامعة الطائف كلية التربية  مشاركأستاذ 

٩  
د.عيد عبد الواحد 

  درويش
  جامعة الطائف كلية التربية  أستاذ مشارك

  أستاذ مشارك  د.حممد بن أمحد املنشي  ١٠
التربوية  دارةجامعة أم القرى قسم اإل
  والتخطيط

  جامعة الطائف كلية التربية  أستاذ  د.حممد شكري وزير  ١١

  أستاذ مشارك  د.حممد معيض الوذيناين  ١٢
التربوية  دارةرئيس قسم اإل - جامعة أم القرى

  والتخطيط
  مدير مدارس األجنال بالطائف  تربوية وختطيط إدارة  د.حيي بن علي عسريي  ١٣



 
١٤٠ 

  شاھر بن فھد الحارثي
٠٥٠٥٧٢٠٦٦٦  

sepastean@hotmail.com 

  ) ٢ ( ملحق رقم

  األوليةاالستبانة يف صورا 

  اململكة العربية السعودية   

  وزارة التعليم العايل       

  جامعة أم القرى          

  كلية التربية            

  التربوية والتخطيط دارةقسم اإل

  

  

  وبعد........................................................حتية طيبة األستاذ الدكتور الفاضل.

 األزمات دارةبناء أمنوذج احملاكاة باحلاسب اآليل كمدخل إليقوم الباحث بعمل دراسة بعنوان(( 
)). ويسعدين االستفادة من خربات سيادتكم يف اإلطالع،  املدرسية

والربنامج التدرييب)  ومن مث احلكم على أدايت الدراسة ( اإلستبانة
  اليت سيتم توجيهها ملدراء مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف.

                                                                               
  الباحث

  االسم/ د.

  التخصص/

  /الكلية- اجلامعة

mailto:sepastean@hotmail.com


 
١٤١ 

  أوالً / اإلستبانة

  اسم مدير املدرسة/

  املرحلة الدراسية اليت تقوم بإدارا/                                      املؤهل العلمي/

  سنوات اخلربة العملية/    

أوالً/ تعرض الدراسة احلالية بعضاً من أنواع األزمات األكثر شيوعاً يف مدارس التعليم العام ضع 
  ) حسب رأيكم:                                        Oعالمة ()أو Pعالمة(

حماور األزمات 
  األكثر شيوعاً

أمناط األزمات املدرسية األكثر 
  شيوعاً

أمناط األزمات 
املدرسية املعروضة 

  مناسبة

أمناط األزمات 
املدرسية املعروضة غري 

  مناسبة

والً
أ

- 
لب
لطا
ور ا

حم
  

 وفاة طالب. -١
 إختطاف طالب. -٢
تعاطي طالب  -٣

 للمخدرات.
 إصابة طالب. -٤
 انتحار طالب. -٥
حيازة طالب  -٦

 لألسلحة.
 فقدان طالب. -٧
تصرف غري الئق  -٨

 من طالب.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أزمات مدرسية 
أخرى يف هذا احملور 

  تودون إضافتها:
  
  
  

  



 
١٤٢ 

انياً
ث

- 
علم
ر امل

حمو
  

 وفاة معلم. -١
 اعتداء على معلم. -٢
تصرف غري الئق  -٣

 من معلم.
تسريب أسئلة  -٤

 االمتحان.
  

  
  
  
  
  

أزمات مدرسية 
أخرى يف هذا احملور 

  تودون إضافتها:
  
  
  

  

الثاً
ث

 - 
 اإل
حمور

  دارة

 حدوث حريق. -١
حدوث تلوث ملياه  -٢

 الشرب.
حدوث تسمم  -٣

 غذائي.
انتشار مرض  -٤

 معدي.
وجود دخالء  -٥

  باملبىن املدرسي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

أزمات مدرسية 
أخرى يف هذا احملور 

  تودون إضافتها:
  

  

  



 
١٤٣ 

ابعاً
ر

 - 
مع
ات

ور 
حم

 
حمللي

ا
  

اعتداء عضو من خارج  -١
 املدرسة.

 كوارث طبيعية. -٢
 أعمال شغب. -٣
حتويل املدرسة إىل  -٤

 ملجأ.
  

  
  
  
  
  
  

أزمات مدرسية 
أخرى يف هذا احملور 

  تودون إضافتها:
  
  
  

  

  

) حسب O)أو عالمة (P؟ ضع عالمة(كيف تدار األزمات املدرسية السابقة من وجهة نظركمثانياً/ 
  رأيكم:     

املدرسية أمناط األزمات 
  األكثر شيوعاً

األزمات  إدارةكيفية 
  املدرسية األكثر شيوعاً

األزمات  إدارةطرق 
  املعروضة كافية

األزمات  إدارةطرق 
  املعروضة غري كافية

 وفاة طالب. -١
 إختطاف طالب. -٢
تعاطي طالب  -٣

 للمخدرات.
 إصابة طالب. -٤
 انتحار طالب. -٥
حيازة طالب  -٦

 لألسلحة.
 فقدان طالب. -٧
تصرف غري الئق  -٨

 إدارة إبالغ -١
 التربية والتعليم.

 أولياء إبالغ -٢
 .األمور

 الشرطة. إبالغ -٣
اهلالل  إبالغ -٤

 .األمحر
الدفاع  إبالغ -٥

  املدين.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
١٤٤ 

 طال.من 
 وفاة معلم. -٩
 اعتداء على معلم. - ١٠
تصرف غري الئق  - ١١

 من معلم.
تسريب أسئلة  - ١٢

 االمتحان.
 حدوث حريق. - ١٣
تلوث مياه  - ١٤

 الشرب.
حدوث تسمم  - ١٥

 غذائي.
انتشار مرض  - ١٦

 معدي.
وجود دخالء  - ١٧

 باملبىن املدرسي.
اعتداء عضو من  - ١٨

 خارج املدرسة.
 كوارث طبيعية. - ١٩
 أعمال شغب. - ٢٠
حتويل املدرسة إىل  - ٢١

  ملجأ.

  
 إدارةطرق أخرى يف 

األزمات تودون 
  إضافتها:

  
  
  
  
  
  
  

  

   



 
١٤٥ 

  شاھر بن فھد الحارثي
٠٥٠٥٧٢٠٦٦٦  

sepastean@hotmail.com 

  ) ٣ملحق رقم( 

  االستبانة يف صورا النهائية

  

  اململكة العربية السعودية 

  وزارة التعليم العايل       

  جامعة أم القرى          

  كلية التربية            

  التربوية والتخطيط دارةقسم اإل

  

  ........................................................حتية طيبة وبعداألستاذ املدير الفاضل.

 األزمات دارةاحلاسب اآليل كمدخل إلبناء أمنوذج احملاكاة بيقوم الباحث بعمل دراسة بعنوان(( 
)) وفيما يلي استبانة تعرض أغلب ماسوف مير على منشأتك وأفرادها من أزمات حمتملة  املدرسية

علماً بأن ماستقوم بتعبئته من ،وكذلك الطريقة أو الكيفية اليت ستدار ا هذه األزمات.المسح اهللا
  لكم جهودكم. اًومقدر اً.شاكر الدراسةمعلومات سوف حياط بسرية 

                                                                             
  الباحث

  

                                                                                 

  

  

mailto:sepastean@hotmail.com


 
١٤٦ 

  

  ( اختياري)/اسم مدير املدرسة 

  املؤهل العلمي/                                                 املرحلة التعليمية التابعة هلا املدرسة/

يف مدارس التعليم  انتشاراًأوالً/ تعرض الدراسة احلالية بعضاً من أنواع األزمات األكثر 
  )حسب رأيكم:                                        Pالعام ضع عالمة(

حماور األزمات 
  انتشاراًاألكثر 

أمناط األزمات املدرسية األكثر 
  انتشاراً

  منط األزمة املدرسية
  الحتدث  حتدث

والً
أ

- 
لب
لطا
ور ا

حم
  

 وفاة طالب.
 اختطاف طالب.

تعاطي طالب 
 للمخدرات.

 إصابة طالب.
 انتحار طالب.
 حيازة طالب

 لألسلحة.
 فقدان طالب.

تصرف غري الئق 
 من طالب.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أزمات مدرسية أخرى تودون إضافتها يف هذا احملور

  

  

  



 
١٤٧ 

  

حماور األزمات 
  انتشاراًاألكثر 

أمناط األزمات املدرسية األكثر 
  انتشاراً

  منط األزمة املدرسية
  الحتدث  حتدث

انياً
ث

- 
علم
ر امل

حمو
  

 وفاة معلم.
 اعتداء على معلم.
تصرف غري الئق 

 من معلم.
تسريب أسئلة 

 االمتحان.
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  أزمات مدرسية أخرى تودون إضافتها يف هذا احملور

الثاً
ث

 - 
 اإل
حمور

  دارة
 حدوث حريق.

حدوث تلوث ملياه 
 الشرب.

حدوث تسمم 
 غذائي.

انتشار مرض 
 معدي.

وجود دخالء 
  باملبىن املدرسي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أزمات مدرسية أخرى تودون إضافتها يف هذا احملور

  



 
١٤٨ 

  

حماور األزمات 
  انتشاراًاألكثر 

أمناط األزمات املدرسية األكثر 
  انتشاراً

  منط األزمة املدرسية
  الحتدث  حتدث

ابعاً
ر

 - 
حمللي

ع ا
تم

ور ا
حم

  

اعتداء عضو من خارج 
 املدرسة.

 كوارث طبيعية.
 أعمال شغب.
 ملجأ.حتويل املدرسة إىل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أزمات مدرسية أخرى تودون إضافتها يف هذا احملور
  

) حسب O)أو عالمة (P؟ ضع عالمة(كيف تدار األزمات املدرسية السابقة من وجهة نظركمثانياً/ 
  رأيكم:     

أمناط األزمات 
املدرسية األكثر 

  انتشاراً

  انتشاراًاألزمات املدرسية األكثر  إدارةكيفية 

 إبالغ
 إدارة

التربية 
  والتعليم

 إبالغ
 أولياء
  األمور

 إبالغ
  الشرطة

 إبالغ
اهلالل 
  األمحر

 إبالغ
الدفاع 
  املدين

  أخرى

 وفاة طالب.
  إختطاف طالب.
تعاطي طالب 
 للمخدرات.
 إصابة طالب.
 انتحار طالب.

            



 
١٤٩ 

 
 

   

  حيازة طالب لألسلحة.
 فقدان طالب.
تصرف غري الئق من 

  طالب.
 وفاة معلم.

 على معلم.اعتداء 
تصرف غري الئق من 

 معلم.
تسريب أسئلة 

 االمتحان.
 حدوث حريق.

 تلوث مياه الشرب.
 حدوث تسمم غذائي.
 انتشار مرض معدي.
وجود دخالء باملبىن 

  املدرسي.
 

اعتداء عضو من خارج 
 املدرسة.

 
  كوارث طبيعية.

  
 أعمال شغب.

حتويل املدرسة إىل 
  ملجأ.



 
١٥٠ 

  )٤رقم(ملحق 

  خطابات السماح بتطبيق الدراسة



 
١٥١ 

  )٥ملحق رقم(

  خطابات السماح بتطبيق الدراسة

  



 
١٥٢ 

  )٦ملحق رقم(

  خطابات السماح بتطبيق الدراسة

  



 
١٥٣ 

  )٧ملحق رقم(

  مشهد إقامة دورة

  



 
١٥٤ 

  )٨ملحق رقم(

  مشهد إقامة دورة

  



 
١٥٥ 

  ) ٨ملحق رقم(  

  مشهد إقامة دورة

  
  



 
١٥٦ 

  ) ٩ملحق رقم (

    الربنامج التدريبمشاهد ولقطات من     

  



 
١٥٧ 

  



 
١٥٨ 

  

  



 
١٥٩ 

  ) ١٠(  ملحق رقم

  الربنامج التدرييب حملاكاة مواجهة األزمات املدرسيةأسطوانة 
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