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 لدي ٌكون أن المدارس فً األزمات إلدارة العام المعنً إن•

 التعامل التقصٌر فمن األزمة، حدوث قبل معدة خطة المدرسة

 باألزمات، اإلدارة أو الفعل رد طرٌق عن األزمة موقف مع

 ٌوجد بحٌث األزمات لتوقع وقابٌة خطة هناك تكون أن فالبد

  .وقوعها عقب معها للتعامل مدربة فرق

 أداة وتعتبر والحاضر، المستقبل إدارة هً األزمات فإدارة•

 حماٌة علً وتعمل والمعرفة العلم علً تبنً رشٌدة علمٌة

 علً والمحافظة بأدابها واالرتقاء التعلٌمٌة المؤسسة ووقاٌة

 أو قصور أي ومعالجة التعلٌمً، الحقل فً العاملٌن سالمة

 من ٌكون قد سبب أي معالجة أو قطاعاتها أحد ٌعٌب خلل

 .مستقبلٌة أزمة بوادر إحداث شأنه



 :املدزضًة مفهىم األشمة-1
 الضٌق :( األزمة ) أزمة أصابته :( تأزم ) من األزمة :المغة يف•

 والشدة
 والتغٌر بالحسم تتسم مرحلة إلً تشٌر األزمة :االصطالح يف•

 .األفضل إلً أو األسوأ إلً التغٌٌر هذا كان سواء قابم لوضع
 على ٌؤثر أو ٌدمر أن ٌمكن حدث " أنها على األشمة تعرفو•

 أو سمعتها على سلبٌا   وٌؤثر وجودها، وٌهدد ، ككل المنظمة
 ."الجمهور لدى صورتها

 مما ، متوقع غٌر مفاجا حدث " أنها على األشمة وتعرف•
 عن البحث ضرورة ثم ومن معه، التعامل صعوبة إلى ٌؤدى
 ونتابجه آثاره من ٌقلل بشكل الموقف هذا إلدارة وطرق وسابل

 واختالل االضطراب من مؤقتة حالة أٌضا وهى السلبٌة،
  :هً أساسٌة عهاصس ثالثة عن تعبر واألزمة ."التنظٌم

 . املعمىمات ونكص ،الىقت وضًل املفاجئ التهديد
 
 

 



 النظام تواجه حالة أو مشكلة " فهً التعمًمًة األشمة أما•

 التحدي لمواجهة سرٌع قرار اتخاذ وتستدعى التعلٌمً،

 الروتٌنٌة االستجابة أن غٌر المشكلة، تلك تمثله الذي

 التحدي أو المشكلة هذه تجاه التعلٌمٌة اإلدارة لمؤسسة

 تتطلب أزمة، إلى حٌنذاك المشكلة فتتحول كافٌة، غٌر تكون

 اإلدارٌة واألسالٌب التعلٌمٌة اإلدارٌة المنظمة فً تجدٌدات

 ."المنظمة تلك تتبعها التً

 املدزضة داخن األشمة أو املدزضة يف األشمة أو املدزضًة األشمة أما•

 عمٌق بشكل وٌؤثر متوقع، وغٌر مفاجا حدث " فهى

 موت أو خطٌرة إصابات وٌتضمن المدرسة، على وسلبً

 ". المدرسة هٌبة من عضو أو الطالب أحد
 
 

 



 من مؤقتة حالة" بأنها املدزضًة لألشمة آخر تعرٌف وهناك•

 قدرة بعدم وتتسم ، اإلدارة فً وخلل التنظٌم وعدم الضٌق

 فً التقلٌدٌة الطرق باستخدام الموقف مواجهة على المدٌر

 مرغوبة، غٌر تكون ما غالبا   نتابج إلى وتؤدى التعامل،

 على قدرة أو استعداد وجود عدم حالة فً وبخاصة

   ". مواجهتها

 للتعامل تكفى ال التقلٌدٌة الطرق أن التعرٌف هذا وٌوضح•

 تعبر المدرسة فً األزمة أن كما .ومواجهتها األزمات مع

 خطٌرة نتابج على ٌنطوي حرج موقف أو حدث " على

 ." فورٌة ومواجهة استجابة تتطلب
 
 

 



 الفسم بني مفهىم األشمة وبعض املفاهًم املتداخمة معه-2

 والضغط والكارثة والمشكلة األزمة مفهوم بٌن ٌخلط من هناك

 :المفاهٌم لهذه عرض ٌلً وفٌما والصراع

 إلً ٌؤدي متوقع غٌر مفاجا حدث عن تعبر :األشمة-1

 البحث ضرورة وبالتالً معه التعامل فً صعوبة

 األزمة إلدارة المناسبة الطرق وإٌجاد الحلول عن

   .السلبٌة آثارها من للتقلٌل وذلك

 بٌن ٌحول ما موقف فً موجود عابق عن عبارة :املصهمة-2

 المنظمة بٌن ٌحول أو هدفه إلً والوصول الفرد

 .إلٌها تسعً التً األهداف وتحقٌق

 



 سواء ضرر عنها نجم مدمرة فعال حدثت حالة هً :الهازثة-3 

 معا، االثنٌن أو المادٌات غٌر أو المادٌات فً

 فالكارثة واألزمة الكارثة بٌن صلة أٌضا وهناك

 األزمة هً تكون لن ولكنها لألزمة سببا تكون قد

 .ذاتها حد فً

 وتعارض إدارتٌن أو طرفٌن تصارع إلً ٌشٌر :الصساع-4

 .التفاوض ٌستلزم مما وأهدافهما مصالحهما

 ٌنظر حٌث واحد بعد ذات بخاصٌة الضغط ٌتمٌز:الضغط-5

 أحد ٌشكل ما وهذا لألهداف تهدٌدا   باعتباره إلٌه

 .األزمة عناصر

 

 



  الهازثة و الفسم وبني األشمة

 كل كون فً اتفاقهما فرغم ، واألزمة الكارثة بٌن البعض ٌخلط•

 ٌنتج فٌما األزمة عن تختلف الكارثة أن إال مفاجبا موقفا منهما

 المباشر السلبً التأثٌر إلى تؤدي قد فادحة خسابر من عنها

 أو طبٌعٌة ألسباب الكارثة تحدث وقد ، الدولة مصالح على

  ، الطبٌعٌة األنماط فً سٌبة بصورة اإلنسان لتدخل نتٌجة

 من األزمة تنجم قد وإنما أزمة ذاتها حد فً لٌست والكارثة

 واألعاصٌر والسٌول والزالزل كالبراكٌن طبٌعٌة كارثة حدوث

 التً األزمات بعض وجود عن الكارثة حدوث ٌكشف حٌنما وذلك

 كانت أنها إال الكارثة وقوع قبل المجتمع فً بالفعل قابمة كانت

  .اإلداري الفساد ظواهر انتشار علٌها ساعد كمون حالة فً



 الفسم بني األشمة والهازثة

 الهازثة األشمة عهاصس املكازنة 

 كاملة تصاعدٌة المفاجأة

 بشرٌة ومادٌة كبٌرة مادٌة -بشرٌة –معنوٌة  الخسابر

 غالبا طبٌعٌة وأحٌانا إنسانٌة إنسانٌة أسبابها

 صعوبة التنبؤ إمكانٌة التنبؤ التنبؤ بوقوعها

تفاوت فى الضغط تبعا لنوع  ضغط وتوتر عالى  الضغط على متخذ القرار

 .الكارثة

 ومعلنة – غالبا   وبسرٌة–أحٌانا  المعونات والدعم 

 .محلٌة وإقلٌمٌة ودولٌة داخلٌة أنظمة وتعلٌمات المواجهة



 10 ادارة االزمات

 :ًإن األزمات والكوارث عموما تتسم باآلت

 .املفاجأة-1

 .التهديد.2

 .،  تتولد عنها سلسلة من المواقف المتجددة والحادة الطسعة.3

، المفاجأة والتهدٌد والسرعة ال تسمح بإدراك  الغمىض.4

 .العواقب

 



 :األشمة املدزضًةخصائص -3
 :التالٌـة بالخصابصتتسم األزمات التً تحدث فً المدارس 

 .عدم توقع الحدوث -أ

  . توقف أو اضطراب البرنامج الطبٌعً والروتٌنً للٌوم الدراسً -ب

ٌشعر المدٌرون فى موقف األزمة أنهم ٌفقدون السٌطرة على بٌبة  -ج
 .المدرسة

 .األزموىالحاجة للعمل الفوري لمواجهة هذا الموقف  -د

 . التهدٌد بوجود خطر كامن -هـ

 وإدارٌة نفسٌة خصابص عدة لألزمة أن استخالص ٌمكن سبق مما
 ٌمثل موقف بأنها تتسم بالمدارس تحدث التً األزمات وأن وتنظٌمٌة،

 إدراك الضروري من لذلك الدراسً، الٌوم اضطراب إلى ٌؤدى تهدٌد
 ومن لألزمات، المبكر اإلنذار إشارات تحرى ٌمكن حتى الخصابص هذه
 .لمواجهتها الجٌد االستعداد ثم

 
 



 األشمات املدزضًةأنىاع -4

وٌمكن عرضها كما وثمة تصنٌفات عدٌدة، لألزمات المدرسٌة، 

 :ٌلً

 :تـصنـف إلى ثالثة أنواع ربٌسة، هً، املصدز حًث فمو

، مثل أعمال التخرٌب أو العنف أزمات مصدرها اإلنسان•

 .داخل المدرسة

 .، مثل حدوث هزة أرضٌة، أو عاصفة قوٌةأزمات طبٌعٌة•

، مثل اشتعال أزمات تنجم عن سلوك غٌر معلوم مصدره•

 .النٌران

 



 :تـصنـف األزمات المدرسٌة، إلىومو حًث الصمو، 

، وهً التً تتطلب استجابة فورٌة الطاربة األزمة

 .لمواجهتها، مثل حدوث تسمم جماعً ، لعدد من التالمٌذ

، وهً التً تتفاقم مع الوقت، وٌكون مداها المزمنة األزمة

، مثل سوء المبنى المدرسً  .طوٌال 



 :إلى تـصنـف ،األداء حًث ومو

 بصورة ولكن بطًء، بشكل تتصاعد التً وهً ،الزاحفة األزمة

 .التعلٌم فً الخصوصٌة الدروس أمثلتها ومن محسوسة،

 تكون ما غالبــ ا فإنها مفاجبة، بصورة تحدث ولكونها ،الفجابٌة األزمة

 اإلداري الكٌان على وٌصعب المعتاد، الطابع عن عواملها وتخرج عنٌفة،

 داخل أو خارج من تأتً قد التً التخرٌب، أعمال ومنها علٌها، السٌطرة

 .المدرسة

ا، األكثر وهً ،المعلنة الصرٌحة األزمة  كل بها ٌشعر حٌث انتشار 

 األولى اللحظات منذ وذلك بها، المحٌطون مقدمتهم وفً األطراف،

 مباشر غٌر بشكل تؤثر التً االقتصادٌة، التقلبات أمثلتها ومن لوقوعها،

 .التعلٌم على

 وأكثرها األزمات، أنواع أخطر وهً ،المستترة أو الضمنٌة األزمة

ا،  ومن أسبابها، فً سواء شًء، كل فً بالغموض تتسم كونها تدمٌر 

 .المدرسٌة اإلدارة سوء أزمة أمثلتها



 :تـصنـف إلى، ومو حًث املطتىى  

، وهً التً ٌتأثر بها الفرد، إما مادٌـ ا أو معنوٌــ ا، فردٌة أزمة

 .مثل الفشل فً التعلٌم

 .، وهً التً ٌتأثر بها عدد كبٌر من التالمٌذجماعٌة أزمة

  

 :تـصنـف إلى  ومو حًث حدة األثس 

، وهً التً ٌصعب التعامل معها، وقد تـهدد األثر شدٌدة أزمة

 .نظام التعلٌم قاطبة

، وٌسهل التعامل معها، وغالبــ ا تؤثر على األثر خفٌفة أزمة

 .جانب واحد من جوانب التعلٌم

، حٌث تؤثر على جانب أو أكثر، من جوانب األثر متكررة أزمة

 .التعلٌم، مثل مشكلة التموٌل



 :، تـصنـف إلىومو حًث التهىيو

 .النشوءأزمة فً مرحلة 

 .التصعٌدأزمة فً مرحلة 

 .االحتواءأزمة فً مرحلة 

 .اإلخمادأزمة فً مرحلة 

 :تـصنـف إلى، ومو حًث املىضىع

، وهً تحدث نتٌجة تراكم مشكالت، لم ٌتخذ فً حٌنه، إدارٌة أزمة

أي إجراء لحلها، مثل ثغرة فً بعض اللوابح المدرسٌة، قد 

 .ٌستغلها البعض فً إحداث تجاوزات فً العمل

، وهً تنشأ عن ضعف فً العالقات، واالتجاه العمل عالقات أزمة

نحو االنطوابٌة واالنعزالٌة، بٌن العاملٌن فً المدرسة، بما ٌفقد 

 .الثقة بٌن اإلدارة والعاملٌن



:  ، األزمات المدرسٌة، إلى ستة أنواع، هًومو جانب آخس صهـف بالدويو

  حدوثعن  الناشبة واألزمة، المفاجبة واألزمة، الشخصٌة األزمة

، النضج بمستوى المتعلقة واألزمة، نتٌجة حدث معٌن، صدمة

كالصراع حول القٌم الربٌسٌة فً المجتمع، واألزمة التً تؤدي إلى 

، واألزمة التً تؤدي إلى حدوث حالة طوارئ نفسً اضطرابحدوث 

 .طوٌلة
 :، ٌجعلها ضمن فبتٌنومثة تصهًف آخس 

، وهً التً ال دخل لإلنسان فٌها، مثل تصدع المبنى طبٌعٌة أزمات 

أو حدوث موجة   المدرسً، أو حدوث زلزال، أو انتشار مرض معدي

 .غبار شدٌدة، أو موجة برد وأمطار غزٌرة، ونحو ذلك

وهً من صنع اإلنسان، كحدوث غٌاب لعدد كبٌر من : بشـرٌـةأزمات 

أو تعرض المدرسة للسرقة، أو   المعلمٌن، أو تسرب أسبلة االمتحان،

 .حدوث اعتداءات لفظٌة أو جسدٌة، أو تعرض المدرسة لعمل إرهابً



 :، تـصنـف إلىومو حًث احملتىى  

، حٌث إن اآلثار المترتـبة علٌها أزمة ٌغلب علٌها الطابع المعنوي

تكون معنوٌة، وتـصٌب المشاعر واألحاسٌس والقٌم، ومكانة الفرد 

 .بٌن اآلخرٌن، ومن أمثلتها رسوب التالمٌذ

، حٌث ٌكون نتاج أضرارها، أزمة ٌغلب علٌها الطابع المادي

خسابر مادٌة، سواء فً الموجودات، أو األموال، ومن أمثلتها سوء 

 .استخدام اإلمكانات المادٌة والبشرٌة، المتاحة بالمدرسة

، حٌث إن الخسابر الناجمة عنها، تكون أزمة ذات طابع مزدوج

 .مادٌة ومعنوٌة



 بٌن مصرتك عامن ثمة فإن ،واختالفها األشمات تنوع من وبالرغم

 خالل ،املعتاد العمن سٌر على تأثريها وهو ،املدزضًة األشمات جمٌع

 المدرسة، إدارة انتباه تصتًت على تعمل حٌث الدراسً، الٌوم

 األنشطة، وممارسة أدوارهم، أداء عن والتالمٌذ، والمعلمٌن،

 .السلٌم بالشكل



 إدازة األشمة املدزضًة-5
 

 التنبؤ إلى ٌهدف إداري أسلوب " بأنها األشمات إدازة تعرف

 بشكل معها والتعامل المدرسة، داخل تقع أن ٌمكن التً باألزمات

 تشمل إدارٌة عملٌات عدة على ٌعتمد وهذا ، حدوثها فور سلٌم

 مع ٌتناسب ابتكاري تنظٌم خالل من األزمات لمواجهة التخطٌط

 لالتصال محددة طرق وجود إلى باإلضافة األزمات، هذه طبٌعة

 ."فٌها والتحكم األحداث على السٌطرة تكفل



 االستعدادات مجموعة بأنها :املدزضًة األشمة إدازة تعرٌف وٌمكن

 على الُمترتبة السلبٌة، اآلثار لمواجهة ُتبذل التً اإلدارٌة، والجهود

 الُمحتملة، باألزمات التنبؤ على المدارس قُدرة هً أو ..األزمات

 وقوعها، عند معها التعامل أو منها، للوقاٌة الُمناسبة التدابٌر واتخاذ

 باستخدام لمواجهتها، ُمختلفة بدابل وإعداد الكفاءة، من عالٌة بدرجة

 على للسٌطرة المهارات، من العدٌد على تحتوي إدارٌة، أسالٌب

 عدم على والعمل المدرسة، على تمر التً الُمفاجبة، المواقف

 داخل الُمتاحة، والمادٌة البشرٌة الموارد استخدام خالل من تفاقمها،
 مزدوج، بطابع ،األشمات إدازة تتطم وبذلك ..وخارجها المدرسٌة،

 .وعالجً وقابً



 األزمة، حدوث قبل المكان فً خطة وجود" أٌضا   تعهى أنها كما

 الموقف ٌكون أن والكوارث األزمات مع التعامل فى التقصٌر فمن

 والتحضٌر اإلعداد متضمنا   ٌكون أن ٌجب ولكنه الفعل، رد هو

 فالبد المختلفة، بأنواعها األزمة مع للتعامل المستمرٌن والتدرٌب

 بحٌث واألزمات، الكوارث هذه لتوقع وقابٌة خطة هناك تكون أن

 ."معها للتعامل مدربة فرق ٌوجد
 ٌستخدمها إدارٌة آلٌة " هً األشمات إدازة أن القول ٌمكن ثم ومن

 وقعت إن لها االستعداد أو معٌنة، أزمة وقوع لمنع النظام

 . "عنها المترتبة الخسابر لتقلٌل احتوابها ومحاولة



 :أهمًة إدازة  األشمات املدزضًة -6
 :فً أنها األزمات المدرسٌة إدارةتظهر أهمٌة 

ا عن تهٌا المناخ المالبم للتالمٌذ• ، لكً ٌمارسوا األنشطة، بعٌد 

 .الضغوط النفسٌة، والتشتت الذهنً

واالستقرار للعاملٌن فً المدرسة، بما تعمل على توفٌر النظام •

ٌتٌح سٌر العمل المدرسً، على النحو المخطط له، وٌساهم فً 

 .االرتقاء بالعملٌة التربوٌة التعلٌمٌة

 .على الموارد واإلمكانات المادٌة للمدرسةالمحافظة •

، من خالل تركٌز العمل على زٌادة إنتاجٌة العاملٌن فً المدرسة•

 .جهودهم، وعدم انشغالهم باألزمة

 .، فً الموقف من األزمةعدم تضارب األدوار•

 .، فً المجتمع الخارجً، عن المدرسةتكوٌن سمعة طٌبة•



 مساحن إدازة األشمـة املدزضًة-7
 فإن االستراتٌجً، التخطٌط منظور من المدرسٌة، األزمة وإلدارة

 إلى للوصول علٌها، التركٌز ٌجب ربٌسة، مراحل خمس ثمة

 بٌنها، فٌما وتتالحق، تتشابك المراحل وهذه المرجوة، النتابج

 :وهً البعض، بعضها عن فصلها ٌصعب بحٌث
   املبهس، اإلنراز إشازات انتصاف مسحمة-أ

 ما ضوء فً المبكر، بالتنبؤ مطالبون المدارس مدٌرى إن

 ضرورة مع الخطر، لجوانب تحذٌرٌة، إشارات من به ٌشعرون

 السرٌعة، العالجٌة واإلجراءات الوقابٌة، التدابٌر اتخاذ فً البدء

 تداعٌاتها، من الحد األقل على أو األزمة، حدوث منع ثم ومن

 .األدنى المستوى إلى خسابرها وتقلٌل



   :والىقاية االضتعداد مسحمة-ب

 وتدرٌب والقدرات، اإلمكانات تغطٌة فً الهادفة األنشطة تمثل وهً

 اإلدارة لدى ٌتوافر أن وٌجب األزمة، مع التعامل كٌفٌة على األفراد،

 األزمة، من بالوقاٌة الكفٌلة والوسابل االستعدادات المدرسٌة،

 التعلٌم، منظومة فً الضعف نقاط اكتشاف ،المرحلة هذه وتستهدف

 منع أجل من والسعً ،عالجها وٌصعب تستفحل أن قبل ومعالجتها

 وضع ٌتطلب وهذا جٌد، نحو على   وإدارتها الوقوع، من األزمة

 وتوقع االحتماالت، جمٌع لمواجهة البدٌلة، الخطط من مجموعة

 كله، ذلك ٌختبر أن على األحداث، تتخذها أن ٌمكن التً المسارات

 .بمهامه تامة دراٌة على فرد كل ٌكون بحٌث



   :مهها واحلد األضساز احتىاء مسحمة-ج

 فً إنجازه تم ما وفاعلٌة كفاءة على كبٌر حد إلى تعتمد وهً

 تعكس التً العناصر، من مجموعة وتتضمن ،السابقة المرحلة

 ،االستعدادات وترجمة ،الموضوعة الخطط بتنفٌذ اإلدارة قٌام مدى

  األزمة، عن الناجمة األضرار من للحد ،المناسبة التدابٌر وإعداد

 ٌتم لم فإذا ،حدوثها عند مناسبة زمنٌة بفترة انتشارها ومنع

 السٌطرة، عن تخرج قد األزمة فإن التدابٌر، لهذه الجٌد اإلعداد

 سلسلة إٌقاف المرحلة، هذه فهدف ..حاد بشكل وتتفاقم

 .التعلٌم منظومة داخل األزمة، عن الناتجة التداعٌات



   :الهصاط اضتعادة مسحمة-د

 من األزمة، إدارة فرٌق ألعضاء األدوار، تكامل مدى ٌبرز وفٌها

 أثناء فقدت التً األصول الستعادة واإلدارٌة، الفنٌة القدرات حٌث

 من والتخفٌف معنوٌة، أو مادٌة األصول هذه أكانت سواء األزمة،

 مستوٌات واستعادة المعنٌة، األطراف على األزمة، تداعٌات

 .النشاط
   :التعمم مسحمة-هــ

 واستخالص وقعت، التً األحداث وتقٌٌم دراسة تتضمن وهً

 من أو ذاتها، المدرسة تجربة من سواء منها، والعبر الدروس

 زٌادة شأنه من فهذا ..مماثلة بأزمات مرت أخرى، مدارس تجارب

 .األزمة إدارة فً الخبرة،



 :دوز اإلدازة املدزضًة  يف إدازة األشمات-8
لإلدارة المدرسٌة دور بارز فً إدارة األزمات، وٌتضح ذلك من خالل 

 :كفاءته فً عملٌات التخطٌط والتنظٌم واالتصال، على النحو التالً

 : التخطٌط -أ

 أن ٌمكن ما ٌحدد سٌنارٌو تخطٌط خالل من األزمة إلدارة التخطٌط إن

 ٌخفف والذي المواجهة عملٌة فً المشاركٌن األعضاء وأدوار ٌحدث،

 المدارس ٌمٌز ما أهم فإن لذلك األزمات، حدوث مفاجأة حدة من

 تخطٌط خالل من وإدارتها األزمات، لمواجهة االستعداد هو الفعالة

 .منهجً

 إلى األزمة مواجهة خطط وتهدف تتوقف، ال مستمرة عملٌة والتخطٌط

 للتعامل والتحضٌر الوقابٌة، اإلجراءات اتخاذ طرٌق عن األزمات منع

 .معها المناسب



 :التنظٌم -ب

 الخاصة األعمال إلٌهم الموكولة األشخاص بتحدٌد التنظٌم ٌهتم

 المدرسة مدٌر وعلى منهم، بكل المرتبطة والمهام األزمات بمعالجة

 المختلفة الجهود بٌن والتكامل والتوافق التنسٌق من نوعا   ٌوفر أن

 جهد إلى األزمة تحتاج عندما خاصة األزمة، إلدارة تبذل التً

 .جماعً

 حٌث ،األزمات هذه لمواجهة فرٌق وجود األزمات إدارة وتتطلب

  ،والنفسً االجتماعً واألخصابً ،ومساعده المدٌر الفرٌق ٌشمل

 وبعض بالمدرسة، األمن ومسبولً ،والممرضة ،التربوي والمرشد

 المحلى المجتمع مؤسسات من أعضاء ٌشمل أن وٌمكن العاملٌن

 العمل وأن خاصة .المجال هذا فً المساعدة تقدٌم ٌمكنهم الذي

 .بالمدرسة العمل أساس أصبح الفرٌق على القابم الجماعً



 :االتصال -ج

 الواضح التحدٌد الضروري من بكفاءة، األزمات مواجهة تتم لكً

 تداولها ٌتم التً والبٌانات المعلومات ونوعٌة االتصال، لخطوط

 .المنظمة وخارج داخل بفاعلٌة االتصال وإدارة التنسٌق، أجل من

 من األزمات مع التعامل فً محورٌا   دورا   االتصال ٌلعب ولذلك

 خروج وعدم الشابعات، انتشار وتجنب الحقابق، توضٌح أجل

 . السٌطرة عن الموقف

 األمور بأولٌاء االتصال فً المدرسٌة اإلدارة دور وٌتضح

 األمور أولٌاء بإقناع المدٌر ٌقوم حٌث المحلى، والمجتمع

 من وذلك األزمات، إدارة فً مؤثرا   وعامال أصٌال طرفا   باعتبارهم

 فً الفعلٌة المشاركة أو األزمات ومناقشة االقتراحات تقدٌم خالل

 اآلمنة التربوٌة البٌبة توفٌر فً ٌرغبون أنهم حٌث إدارتها،

 . ألبنابهم



 إدارة مراحل من مرحلة كل فً أٌضا    المدرسٌة اإلدارة دور وٌبرز

 :التالً النحو على األزمات،

 Before The crisis :مسحمة ما قبن األشمة  -أ

 البٌانات وتحلل ترصد المبكر لإلنذار نظم وضع المرحلة هذه وتشمل

 وتتضمن .الطوارئ خطة وتطوٌر األزمات، تسبق التى واإلشارات

 غٌر هو فٌما والتفكٌر والفرص المخاطر تحدٌد المرحلة هذه أٌضا

 األزمات تجنب محاولة المرحلة هذه فً أٌضا   الضروري ومن مألوف،

 وإذا المحتملة، األزمات وقوع لمنع تكلفة وأقلها الطرق أبسط وهى

 من جٌدا   إلدارتها اإلعداد من فالبد األزمة، تجنب الممكن غٌر من كان

 وتوفٌر األزمات، فرٌق أعضاء واختٌار الطوارئ، خطط وضع خالل

   . الخطط هذه على والتدرٌب مناسبة، اتصاالت



 During the Crisis :مسحمة أثهاء األشمة -ب

 مع والتنسٌق الخطة، وتنفٌذ الجهود، تعببة المرحلة هذه وتشمل

 ٌمكنها التً المحلى المجتمع فى الموجودة والهٌبات األخرى األطراف

 من البد المرحلة هذه وفى العاملٌن، وهٌبة الطالب لحماٌة المساعدة

 من احتوابها ثم األزمة أبعاد إلدراك مالبساته وفهم الموقف استٌعاب

 وتهدف الخسابر، لتقلٌل والسرٌعة المناسبة القرارات اتخاذ خالل

 وقوع عند بالمدرسة العاملٌن هٌبة توجٌه إلى المواجهة إجراءات

 لعاملٌنا أحد أو الطالب ألحد المفاجا الموت مثل األزمات مواقف

 والمواجهة الفورٌة االستجابة الضروري من ٌكون حٌث بالمدرسة

 من ٌتحقق أن المدٌر على ولكن األزمة، حدوث عند السرٌعة

 داخل األزمة عن اإلشاعات انتشـار تجنب مع الصحٌحة المعلومات

 . وخارجها المدرسة

  



 After the Crisis :مسحمة ما بعد األشمة -ج

وتشمل هذه المرحلة االستفادة من خالل الخبرة المكتسبة، واستخالص 

 .الدروس المستفادة من أجل التعلم ، 

 متضمنا   األزمات فرٌق مع اجتماع بعقد المرحلة هذه فً المدٌر وٌقوم

 رسمى بٌان بإعداد والقٌام النفسً، واألخصابً االجتماعً األخصابً

 المتأثرٌن والعاملٌن واآلباء الطالب وتحدٌد االستفسارات، على للرد

 بمؤسسات واالستعانة المفقودٌن، أو بالمصابٌن وعالقاتهم باألزمة

 . "الضرورة عند المحلى المجتمع

 ومناسبة متطورة ألسالٌب المخاطر لمواجهة المدٌرون ٌحتاج لذا

 مدٌر ٌعمل كما .المناسبة القرارات وصنع التقٌٌم على تساعدهم

 باالحترام ٌشعرهم حتى المشكالت، حل فً الطالب إشراك على المدرسة

 .التعاونً العمل وحب اإلٌجابٌة االتجاهات لدٌهم وتنمو بالنفس والثقة



 :فسيل إدازة األشمات ودوزه فى إدازة  األشمات املدزضًة-9
ا فرٌق ا المدرسة تـشكل  من مجموعة ٌتضمن الشأن، بهذا مختص 

 إلمكاناتهم، وفقــ ا بعناٌة، اختٌارهم ٌتم الذٌن واإلدارٌٌن، المعلمٌن

 أدوار علٌهم توزع بحٌث الطاربة، المواقف مع التعامل فً وقدراتهم

 قبل أو ،( عالج) األزمة حدوث حالة فً معٌنة، ومهام محددة

 تشكٌل وٌمكن ..(وقاٌة) لها واالستعداد التنبؤ، خالل من حدوثها،

 :التالً النحو على المدرسٌة، األزمات بإدارة المعنً الفرٌق

 العام اإلشراف فً مهامه وتتمثل للفرٌق، ربٌسـ ا المدرسة، مدٌر ·

 المنوطة، باألدوار إلمامه من والتأكد الفرٌق، لعمل والمتابعة

 وسرعة المدنً، الدفاع وإبالغ اإلنذار، إشارة أو جرس وتشغٌل

 المكان، طبٌعة على المدنً، الدفاع وإرشاد األزمة، مكان إلى التوجه

 .محتوٌاته وتفاصٌل



، وهو الذي ٌوزع األدوار على وكٌل المدرسة، ناببــ ا للربٌس· 

مع الحرص على تنفٌذها مٌدانٌـ ا، وتطبٌق الخطط،   أعضاء الفرٌق،

 .الفرضٌة أو الحقٌقٌة، ألي طارئ، واإلشراف على عملٌة اإلخالء

ومـركـزه فً الـفـرٌـق اإلسعاف النفسً، ومهامه مرشـد طالبً، · 

تتمثل فً التوجٌه واإلرشاد للتالمٌذ، المتأثــرٌـن باألزمـة، والتعاون 

فً فتح مخارج الطوارئ، وإرشــاد التالمٌذ للخـروج منها، فً 

 .اإلخالء  حالة

، ومركزه فً الفرٌق منفذ اإلخالء، ومن معلم التربٌة الرٌاضٌة· 

مهامه أخذ الجوالت السرٌعة، وقٌادة مجموعة البحث واإلخالء، 

 .المكونة من المعلمٌن والتالمٌذ

ومركزه فً الفرٌق مرشد دٌنً، ومهامه معلم التربٌة اإلسالمٌة، · 

النـصح والوعظ واإلرشاد، وإبراز دور الدٌن اإلسالمً، فً مواجهة 

 .الكوارث واألزمات، والتفاعل اإلٌجابً مع الحدث



 .واإلسعاف اإلنقاذ مجموعة على المشرف وهو العلوم، معلم ·

 مخرج أقرب إلى الفصل، تالمٌذ بتوجٌه ٌقوم الذي الفصل، رابد ·

 .المفقودٌن وأسماء والغٌاب، بالحضور بٌان وعمل ، طوارئ

 واإلطفاء والسالمة األمن وسابل استخدام ومهمته النشاط، رابد ·

 على الجٌد التدرٌب له سبق قد ٌكون أن ٌجب وبالطبع المتوفـرة،

 .ذلك

 والتأكد الفرٌق، عمل متابعة فً المساعدة ومهمته المختبر، محضر ·

 .المنوطة باألدوار إلمامه من

 التٌار قطع مهمته بالفرٌق، عضو وهو ،المدرسة حارس ·

 .للمنشأة الخارجً القاطع من الكهربابً،



 إدازة األشمات املدزضًة وعممًة اختاذ الكـسازات-10
 لفرٌق العام القابد قبل من تتخذ التً  القرارات، كل أن رٌب وال

 من مجموعة فٌه تؤثر المدرسة، مدٌر وهو األزمة، إدارة

 القرارات وفاعلٌة تأثٌر مدى على بظاللها تلقً التً العوامل،

 :العوامل هذه ومن ، المتخذة

 .باألزمة المتعلقة لألمور والشامل، العمٌق الفهم مدى•

 .التوقع على قدرته مدى•

 .اإلدارة مجال فً خبراته ومدى العلمً، تأهٌله•



 المدرسٌة، األزمات إدارة فً سلٌمــ ا، القرار اتخاذ ٌكون ولكً

 :أهمها المواصفات، من مجموعة متضمنــ ا ٌكون أن ٌجب

 .ٌسبقه باألحرى بل الحدث، مع ظهوره ٌتزامن أن•

ا بسٌطـ ا، ٌكون أن•  ٌ  ٌسهل بحٌث والتعقٌد، الغموض من خال

 المادٌة اإلمكانات حدود فً الواقع، أرض على تنفٌذه

   .بالمدرسة المتوفـرة والبشرٌة،

 أزمــة لكل إن حٌث األزمة، مع للتعامل مناسبــ ا،  ٌكون أن•

 .والتأثٌر واالنتشار، السرعـة، حٌث مـن وسـماتها، خصابصها

 .تنفٌذه ومتابعة إبالغه، إمكانٌة•



 :متطمبات إدازة األشمات فى املدازس-11

 فٌما فعال، بشكل المدارس فً األزمات إدارة متطلبات وتتمثل

 :ٌلى

 األزمة إلدارة الفعال التنفٌذ لدعم الفعالة القٌادة وجود -أ

  .لمواجهتها االستعداد ومتابعة

 األنواع مع التعامل على مدرب األزمات إلدارة فرٌق وجود -ب

 ومستوى المدرسة، مستوى على وٌعمل األزمات، من المختلفة

 بٌن قوٌة عالقة وتوجد .القومً والمستوى اإلدارة، أو المنطقة

 المحلى المجتمع ومؤسسات بالمدرسة األزمات إدارة فرٌق

 تقدٌم على المدرسة قدرة ٌدعم مما الصحٌة الرعاٌة ومراكز

  .األزمات حدوث عند المناسبة الخدمات
 



 نوع بوضوح تحدد بالمدرسة األزمات إلدارة خطة وجود -ج

 بالمدرسة العاملون ٌعرف حتى موقف كل فى المطلوبة المواجهة

 تطوٌر وٌتم المناسب، الوقت فً األزمة سٌواجهون كٌف مقدما  

 .األزمات مواجهة فرٌق على وتوزٌعها مستمر بشكل الخطة

 اآلباء مع وخارجها المدرسة داخل لالتصال فعالة قنوات توفٌر -د

 تقدٌم ٌمكن حتى المحلى المجتمع وهٌبات اإلعالم وسابل ومع

 االستقرار سرعة ولضمان الضرورة، عند المساعدة

 عملٌة وإجراءات سٌاسات فهم على لألفراد المستمر التدرٌب -هـ

 أو األزمات لمنع رشٌدة قرارات إلى والوصول القرار، صنع

 .وقوعها عند بكفاءة مواجهتها



 إدازة األشمات واإلدازة باألشمات-12

قد ٌحدث خلط ومزج بٌن أسلوب إدارة األزمات واإلدارة 
  : باألزمات ولذا وجب التفرقة بٌن المصطلحٌن كما ٌلً

 

  : األشماتإدازة -أ

فإدارة .. ارتبط مصطلح إدارة األزمات ارتباطا قوٌا باإلدارة

األزمات نشاط هادف ٌقوم على البحث والحصول على المعلومات 

الالزمة التً تمكن اإلدارة من التنبؤ بأماكن واتجاهات األزمة 

المتوقعة ، وتهٌبة المناخ المناسب للتعامل معها، عن طرٌق 

اتخاذ التدابٌر الالزمة للتحكم فً األزمة المتوقعة والقضاء علٌها 

 . المؤسسة التعلٌمٌة.أو تغٌٌر مسارها لصالح
 



 تواجهه لما فعل كرد اإلدارة به تقوم نشاطا باألزمات اإلدارة تعنً•

 خطة توجد ال وأنه ، األزمة عن متولدة وضغوط تهدٌدات من

 لمواجهة العدة وتعد حسبانها فً المستقبل تضع المعالم واضحة

 واألحداث األمور تترك ولكن ، وقوعها قبل منعها أو مشكالته

 . األزمة تقع حتى تتداعى

 

 للتغطٌة كوسٌلة وإٌجادها األزمات افتعال على باألزمات اإلدارة وتقوم

 علٌها وٌطلق ، المنظمة أو الفرد لدا القابدة المشاكل على والتموٌه

 ذلك ٌتم أن وٌمكن .. اآلخرٌن على والسٌطرة للتحكم األزمة البعض

 التً الفرص استكمال أو استثمارها ثم األزمة لخلق التخطٌط خالل من

 كان التً األهداف بعض لتحقٌق حقٌقٌة أزمة عن تنتج أن ٌمكن

 .العادٌة الظروف فً تحقٌقها ٌصعب

   
 

  : اإلدازة باألشمات-ب


