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 يهخص
هضفذ الضعاؾت الخالُت بلي الخعغف على ألاػماث اإلاضعؾُت والخعغف على ألاؾالُب وؤلاحغاءاث 

في طىء الفىغ ؤلاصاعي اإلاعاصغ،  اإلاخعللت بعملُاث بصاعة ألاػماث في مضاعؽ الخعلُم ألاؾاس ي 

باإلطافت  بلى الخعغف علي ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بكيل عام، واصاعة ألاػمت بكيل زاص ، وؤًظا الخعغف 

ت  علي واكع بصاعة ألاػماث الخعلُمُت في مضاعؽ الّخعلُم ألاؾاس ي ومعغفت اإلاخؼلباث اإلااصًت وؤلاصاٍع

طح ؤهه ال ًىحض خضوص لألػماث التي جخعغض لها اإلااؾؿاث الالػمت إلصاعة ألاػماث الّخعلُمُت ، خُث اج

ؼ خالت الاؾخعضاص إلصاعة ألاػماث في اإلااؾؿاث الخعلُمُت باإلضافت إلى ،  الخعلُمُت،مع طغوعة حعٍؼ

ً واإلاعلمين على بصاعة ألاػماث  نجاح أسلىب االتصال يساهم في زيادة ثقت الغؤي العام بلضعاث اإلاضًٍغ

ًغ باالجصاٌ باألػغاف اإلاعىُت، والخضًث اإلاىخض إلاسخلف وؾائل ألاعالم، مً خُث مباصعة اإلاض

 والاؾدكاعة وػلب اإلاؿاعضة مً زبراء.

انكهًاث انًفتاحٍت : األزياث انًذرسٍت ، انتعهٍى األساسً ، انًإسساث انتعهًٍٍت ،ئدارة 

 األزيت
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Abstract: 

The current study aimed at identifying the status of school crisis and identifying 

the methods and procedures related to crisis management operations in basic 

education schools in the light of contemporary administrative thought, in 

addition to identifying the school administration in general, and managing the 

crisis in particular, and also identifying the reality of educational crisis 

management in basic education schools and knowing the material and 

administrative requirements necessary for managing educational crises , As it 

turned out that there are no limits to the crises to which educational institutions 

are exposed, with the need to enhance the state of preparedness for crisis 

management in educational institutions, in addition to the success of the 

communication method that contributes to increasing public confidence in the 

capabilities of managers and teachers to manage crises in terms of the director's 

initiative to contact the parties concerned, Unified talk of various media, advice 

and advice from experts. 

Keywords : School crisis , Basic education , Educational institutions , Crisis 

management 
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 انفصم األول: يذخم انذراست

 يقذيت:

لافي، 
ّ
العصغ الخالي هى عصغ الّخؼىعاث والّخؼيراث اإلاظهلت الىاججت عً زىعة اإلاعلىماث والاهفخاح الث

ربُت والّخعلُم وهدُجت 
ّ
ت بما فحها مجاٌ الت وهظا وؾم حمُع مجاالث الخُاة بؼابع الّخدىالث الجظٍع

 مً وؿُجالخُاة ؤلاوؿاوي 
ً
هظه الّخؼىعاث والّخدضًاث ؿهغث مجمىعت مً ألاػماث، وؤصبدذ حؼءا

اث في العصغ في ؤي مجخمع وؾمت مً ؾماث الخُاة اإلاعاصغة، ومما ػاص الخاحت بلى الّخعامل مع ألاػم

الخالي هى الّخؼير الكضًض في العلم والّخىىىلىحُا وهمؽ الاؾتهالن وؤهماغ العالكاث بين البكغ، امم 

ت حضًضة للّخعامل مع واكع الخُاة اإلاسخلفت، كض ؤػلم  ًخؼلب اؾتراجُجُاث وبضائل وؤؾالُب بصاٍع

مً اإلاصؼلخاث الكائعت Crisis) البعع على عصغها الخالي )عصغ ألاػماث( فإصبذ )مصؼلح ألاػمت

ت، وؤػمت الّخعلُم، وػيرها مً ألاػماث  ُّ في لؼخىا الُىمُت، مثل: ألاػمت الاكخصاصًت، وألاػمت الاحخماع

 (.41،ص6002)خمضوهت،

ظي قهض 
ّ
تي اػصاصث ؤهمُتها في عصغها الخاطغ،وال

ّ
علم بصاعة ألاػماث ؤصبذ مً العلىم الخضًثت ال

ت، ؾىاء على اإلاؿخىي الضولي ؤو ؤلاكلُمي ؤو اللىمي ؤو اإلادلي، فهى العضًض مً الّخؼيراث اإلاخضازل

ىابذ وكىي الفعل في وافت 
ّ
ً الث بخضي علىم اإلاؿخلبل، وعلم الّخىُف مع الّخؼيراث، وعلم جدٍغ

ت، ؤو زلافُت ؤو ػيرها، وهى بظلً علم مؿخلل  ُّ اإلاجاالث ؤلاوؿاهُت، ؾىاء واهذ اكخصاصًت، ؤو احخماع

ظُف بلحها الجضًض بظاجه، وهى  ف ي الىكذ هفؿه مخصل بيافت العلىم ؤلاوؿاهُت ألازغي ًإزظ مجها ٍو

ظي جدخاحه )الخظيري ،
ّ
 (5،ص6002ال
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وكض بضؤ الفىغ ؤلاصاعي مع مىخصف الؿخيُاث ًجضزىا عً ألاػماث ، ومفهىمها وزصائصها ، وؤهىاعها 

علحها ، وؤوحهها ، وهُفُت بصاعتها ) ؤخمض ،  ، وؤؾباب وكاتها ، واإلاكاعغ اإلاصاخبت لها ، وآلازاع اإلاترجبت

 (. 64ص 6004

وللض وكإ مصؼلح ألاػمت وبصاعتها وهُفُت الخعامل معها فى مجاٌ ؤلاصاعة العامت ، لِكير بلى صوع الضولت 

فى مىاحهت ألاػماث اإلافاحئت ، والـغوف الؼاعئت والؼالٌػ والفُظاهاث وألاوبئت والخغائم والخغوب 

ش العغبي ؤلاؾالمي ٌكير بلى ؤن الكاملت ، وعػ م خضازت مفهىم ألاػمت فى ؤلاصاعة اإلاعاصغة ، فةن الخاٍع

ابً ؾِىا ٌعض مً ؤوائل الظًً بدثىا في هظا اإلاىطىع عىض بقاعجه بلى آلازاع الىفؿُت والجؿضًت 

 (.22، ص 6002لألػماث واليىاعر )الؼامي وآزغون ، 

تي جخؼلب
ّ
وحضث بصاعة ألاػماث ال

ُ
الؿعي الضائم لخىفير مّخؼلباتها، ومىاحهت الّخؼيراث  وهىظا ؤ

ربىي والّخعلُمي فخؼير صوع مضًغ اإلاضعؾت مً مجغص 
ّ
والّخؼىعاث في حمُع اإلاُاصًً وزاصت اإلاُضان الت

لت في اإلادافـت على اإلاضعؾت وطمان اؾخمغاعها بلى كُامه 
ّ
ت واإلاخمث ُّ ت الغوجُي اللُام بالىاحباث ؤلاصاٍع

ربىي  بضوع كُاصي مهم
ّ
ض بصاعة ألاػماث في اإلاُضان الت

ّ
ت، مما ول غ ألاؾالُب ؤلاصاٍع ًخجؿض في حؼُير وجؼٍى

 (.6، ص 4992الّخعلُمي )بهجذ ،

وكض خـي مىطىع بصاعة ألاػماث في اإلااؾؿاث الّخعلُمُت باهخمام هبير مً الباخثين والىّخاب في 

تي جىاولخه ، وجىحهذ 
ّ
هظه الضعاؾاث بلى ؤهمُت وحىص اصاعتها، البِئت الؼغبُت وبىثرة الضعاؾاث ال

م عمل كاصع على مىاحهت ألاػماث ، فضعاؾت )  Chi)وجدلُل زؼؽ بصاعة ألاػماث وجفاعالتها فٍغ

Keung, 2008 تي حؿاعض مضًغي اإلاضاعؽ في بقغان اإلاعلمين في اللغاعاث
ّ
عهؼث على اإلاجاالث ال

  Adams &Kritsonis, 2006)ومىاحهت ألاػماث، وصعاؾت )



  ILAعضى الجمعيت الدوليت للمعرفت        الجمعيت المصريت للقراءة والمعرفت   

 

  

551 

 

 

 

تي واحهذ ؤػماث  Rock,2000) (وصعاؾت
ّ
ؤهضجا على جدلُل زؼؽ بصاعة ألاػماث طمً اإلاضاعؽ ال

بغهامج مداواة باؾخسضام الخاؾب (Degnan & Bozeman, 2001) فُاإلااض ي، في خين صممذ صعاؾت

تي جلع
ّ
ً واإلاضعؾين على الفهم ألافظل للّخفاعالث ال ؤزىاء  آلالي مً ؤحل بصاعة ألاػماث إلاؿاعضة اإلاضًٍغ

يا.  وكىع ألاػمت في بخضي اإلاضاعؽ اإلاخىؾؼت بإمٍغ

 2010)الجنهي،( 2011)ؤما الضعاؾاث العغبُت في بصاعة ألاػماث فهي في جؼاًض مؿخمغ مجها صعاؾت )ػىام،

وصعاؾت 2009) وصعاؾت )صلغ ،2003)وصعاؾت )الُدُىي، 2006)وصعاؾت)فغج، 2007)صعاؾت)اإلاىس ى،

تي جىاحه مضًغي اإلاضاعؽ وؤؾالُب وؾبل  وهضفذ حمُعها2006))خمضوهت، 
ّ
بلى هكف ألاػماث ال

غ  ً على ألاهماغ الىاجختوالفعالت في بصاعة ألاػماث، والّخعغف على مّخؼلباث جؼٍى ب اإلاضًٍغ ها، وجضٍع
ّ
خل

 0هفاءاتهم

 يشكهت انذراست: 
ت على ازخالف جىحهاتها ومظاهبها بلى ؤن هىان ؤػمت ؤو ز  حكير معـم الخُاعاث الفىٍغ

ً
 ؤو جضهىعا

ً
لال

ًصِب التربُت والخعلُم في الؼمً اإلاعاصغ، وال قً في ؤهه وان هىان خلٌى حؼئُت عضًضة كض ؤحغبذ 

في آلاوهت ألازيرة لعالج هظه ألاػماث، ولىجها ولها كض باءث بالفكل لؼُاب الغئٍت اإلاؿخلبلُت 

، وجخىغع ألاػماث في  )م2011، الُىؾفي(الاؾتراجُجُت، وػُاب الغؾالت الىاضخت لللُاصاث الخعلُمُت 

معـم مضاعؾىا، مع جؼاًض الؼلب على الخعلُم وهثرة اإلاضاعؽ واهدكاعها، فلض ؤصبدذ هظه اإلاضاعؽ 

 مً ألاػماث، مجها
ً
جىاكص ؤعضاص اإلاعلمين وػٍاصة ؤعضاص الؼلبت، والدؿمم الؼظائي، وجلىر  :حعاوي هثيرا

عوؽ الخصىصُت ، واإلاكىالث الؿلىهُت والفىض ى اإلاُاه، والىطع الصخي للملاصف اإلاضعؾُت، والض

 4).م، ص 2011الكاًب، (صازل اإلاضعؾت، 
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،وعلى اإلاجخمع 
ً
ت ؤوال ُّ وجإحي ؤهمُت مىطىع بصاعة ألاػماث مً زؼىعة ألاػماث على اإلااؾؿت الّخعلُم

ظي ًجعل معغفت مّخؼلباث بصاعة ألاػماث الخّ 
ّ
، وطلً لالعجباغ الىزُم بُجهما ألامغ ال

ً
علُمُت في زاهُا

غوف الغاهىت. و ّعلى اعخباع ؤن هجاح اإلاضاعؽ في بصاعتها لألػماث 
ّ
مضاعؽ الخعلُم ألاؾاس ي في ؿل الـ

ت) ًمىً صُاػت  ت، وبكغٍّ ًخىكف بضعحت هبيرة على جىفير مّخؼلباث طلً مً ػاكاث ماصًت ، وبصاٍع

ػماث الّخعلُمُت في مضاعؽ ما هي مّخؼلباث بصاعة ألا   :مكيلت البدث مً زالاللؿااٌ الغئِـ آلاحي

 الخعلُم ألاؾاس ي ؟

 وجخفغع الدؿائالث الفغعُت وجخمثل في:

 تساؤالث انذراست:
في  ما ألاؾالُب وؤلاحغاءاث اإلاخعللت بعملُاث بصاعة ألاػماث في مضاعؽ الخعلُم ألاؾاس ي ما -4

  ؟طىء الفىغ ؤلاصاعي اإلاعاصغ

 عام، واصاعة ألاػمت بكيل زاص )مفهىمها، ؤهمُتها، ؤهضافها،ما ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بكيل  -6

  ؤهىاعها، ؤؾبابها، مغاخلها، مّخؼلباتها( ؟

تي -2
ّ
 ما واكع بصاعة اإلااؾؿت الّخعلُمُت في مغخلت الّخعلُم ألاؾاس ي ، وؤهم ألاػماث ال

 جىاحهها؟

ت؟ما هي  اإلاّخؼلباث الالػمت إلصاعة ألاػماث الّخعلُمُت )  -1 ت ، والبكٍغ ت ، وؤلاصاٍع ًّ  اإلااص

 أهذاف انذراست 
الخعغف على ألاؾالُب وؤلاحغاءاث اإلاخعللت بعملُاث بصاعة ألاػماث في مضاعؽ الخعلُم  -4

 في طىء الفىغ ؤلاصاعي اإلاعاصغ . ألاؾاس ي 
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الخعغف على ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بكيل عام، واصاعة ألاػمت بكيل زاص )مفهىمها، ؤهمُتها،  -6

 ؤهضافها،

 .ؤهىاعها، ؤؾبابها، مغاخلها، مّخؼلباتها

 الخعغف علي واكع بصاعة ألاػماث الخعلُمُت في مضاعؽ الّخعلُم ألاؾاس ي . -2

ت -1 ت ، وؤلاصاٍع ًّ  .)معغفت اإلاّخؼلباث الالػمت إلصاعة ألاػماث الّخعلُمُت ، اإلااص

 أهًٍت انذراست:

تي تهضف بلى الىكىف على جىمً ؤهمُت الضعاؾت الخالُت في وىجها مً الضعاؾاث العلمُت ال

الضوع اللىي واإلاازغ فإجها مً الضعاؾاث ألاولي التي جغبؽ بين ؤؾالُب بصاعة ألاػماث وبين الخسؼُؽ 

الاؾتراجُجي على خض علم الباخث ، باإلطافت بلي ان الضعاؾت الخالُت مً اإلاداوالث الغامُت مع 

جيىن هخائجت زؼيرة ، وكض جلفذ هـغ ألاػماث بإؾلىب علمي ، وزاصت ؤن البضًل ػير العلمى كض 

اإلاسؼؼين وؤلاصعاث العلُا بلى ؤهمُت الخسؼُؽ ؤلاؾتراجُجي وعبؼه بإؾالُب بصاعة ألاػماث  بال ؤن جلً 

 ألاهمُت جبرػ في اإلاجالين الىـغي والخؼبُلي وطلً على الىحه الخالي:

 أوالً: األهًٍت انُظرٌت

 كيل عام.كض حؿاعض الضعاؾت الخالُت مضعاء اإلاضاعؽ ب 

 .اللائمين علي مخابعت مضًغي اإلاضاعؽ في وػعاة التربُت والخعلُم 

 . الباخثين في مجاٌ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت 

ًإمل الباخث في بزغاء بطافت علمُت للمعغفت واإلاىخباث العغبُت فُما ًخعلم بمىطىع  -

 الضعاؾت.
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 ثاٍَاً: األهًٍت انتطبٍقٍت

ؼ زلافت اللائمين على البيُت الخعلُمُتكض حؿهم هخائج الضعاؾت  -  الخالُت بالىكف عً حعٍؼ

 حذود انذراست:

: الخضوص اإلاىطىعُت: اكخصغث الضعاؾت على عضص مً ألاػماث التي جىاحه مضاعؽ الخعلُم 
ً
ؤوال

 ألاؾاس ي.

: الخضوص الؼماهُت : جم جؼبُم هظا البدث بةطن هللا في الفصل الضعاس ي ألاٌو مً العام ال
ً
ضعاس ي زاهُا

 هـ. .4114

: الخضوص اإلاياهُت: مىهج اؾخلغائي واؾخيباػي .
ً
 زالثا

 مخؼيراث الضعاؾت

 اإلاغخلت الخعلُمُت –اإلاخؼيراث اإلاؿخللت: الجيـ  -

 اإلاخؼيراث الخابعت: اؾخجاباث مضًغي مضاعؽ الخعلُم ألاؾاس ي -

 منهجية الدراسة  

حمع اإلاعلىماث وجدلُل الىاكع والخىصل بلى اعخمضث الضعاؾت على اإلاىهج الىصفي الظي ًلىم على  

 مً ػبُعخه جم اؾخسضام اإلاىهج الىصفي الّخدلُلي 
ً
لىخائج ، مً ؤحل جدلُم ؤهضاف البدث واهؼالكا

ت اإلاىحىصة،  ربىٍّ
ّ
ىاهغ الت

ّ
ؿاعض على جفؿير الـ اهغة مىطع البدث، َو

ّ
ظي ًداٌو وصف ػبُعت الـ

ّ
ال

ىاهغ ُ 
ّ
، ًظاف بلى طلً ؤهه ٌؿاعض الباخثت في الخصٌى على ؤهبر هما ًفؿغ العالكاث بين هظه الـ

ىاهغ ، وحعض ألابدار الىصفُت ؤهثر مً مكغوع لجمع 
ّ
كضع ممىً مً اإلاعلىماث خٌى هظه الـ

 
ً
 وهمُا

ً
 ّهُفُا

ً
اهغة حعبيرا

ّ
م وجفؿغ، وهظا اإلاىهج ٌعبر عً الـ ُّ ل

ُ
ُل وجلِـ وج

ّ
معلىماث فهي جصف وجدل

ىضح حجمها  اهغة ٍو
ّ
 6005وصعحت اعجباػها مع ألازغي  )عبُضاث، عضؽ، وعبض الخم،لُصف الـ

( هما اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الاؾخلغائي والاؾخيباػي لخدلُل وحمع معلىماث الضعاؾت 612،

 . والخىصل مجها بلى حعمُماث ؤو اؾخعغاض هخائج
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 مصطلحات الدراسة  

 ألاػمت

اإلاخخابعت حؿبب صعحت عالُت مً الّخىجغ، وجلىص ٌعغفها خجي بإجها: هلؼت جدٌى في ؾلؿلت مً ألاخضار 

 ما جيىن ػير مغػىبت، وبساصت في خالت عضم وحىص اؾخعضاص وكضعة إلاىاحهتها 
ً
بلى هخائج ػالبا

 449).ص1998)خجي،

ل في مىاكف جخعغض لها اإلااؾؿتبصىعة فجائُت 
ّ
عغفها ؤبى زلُل بإجها: هلؼت جدٌى ػير عاصًت، جخمث َو

ىجم عجها تهضًض لألعواح واإلامخلياث  وجخالخم فحها ألاخضار بؿغعت، وجدكابً فحها ألاؾباب بالّىخائج، ٍو

 ) ص2001واللُم، هما ًىجم عجها كلم وجىجغ )ؤبى زلُل،

 Dealing with crisesالخعامل مع ألاػماث 

ًلىم على البدث والخصٌى على اإلاعلىماث الالػمت التي (بإجها وكاغ هاصف 6000ٌعغفها )ؤخمض، 

 جمىً ؤلاصاعة

م اجساط الخضابير  مً الخيبا بإماهً واججاهاث ألاػمت اإلاخىكعت، اإلاىار اإلاىاؾب للخعامل معها، عً ػٍغ

 الالػمت للخدىم في ألاػمت اإلاخىكعت،واللظاء علحها ؤو حؼُير مؿاعها لصالح اإلاىـمت

 اثمّخؼلباث بصاعة ألاػم

ت، مماًدُذ جىفُظ  ت وؤلاصاٍع ٌعغفها اإلاؿعىص بإجها هي ول ما ًجب جىافغه مً العىاصغ اإلااصًت والبكٍغ

ت بإؾالُب خضًثت حؿهم في بهجاح بصاعة ألاػماث )اإلاؿعىص ،  (60 ، ص 2008العملُت ؤلاصاٍع
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 انفصم انثاًَ: األزياث وياهٍتها

 يذخم

الاكخصاصًت الثلافُت  ًىاحه الىػً العغبي في آلاوهت ألازيرة فترة ػير مؿبىكت مً ألاػماث اإلاخىىعت

والؿُاؾُت واإلاعلىماجُت والخعلُمُت، التي جاصي بضوعها بلى خالت مً الاعجبان والاطؼغاب والفىض ى، 

وجىىعها بكيل وزاصت في خاٌ عضم الاؾخعضاص اإلاؿبم للخعامل معها، فلض وان لخفاكم ألاػماث 

ملخىؾ واقخضاص الخدىالث الفجائُت الخاصة في اإلاىاكف والاججاهاث جإزير هبير على اإلاجخمع ومىـماجه 

الخعلُمُت بكيل عام،وعلى مضاعؽ الخعلُم كبل الجامعي بكيل زاص، بدُث ؤصبدذ مىاحهت هظه 

 البض مىه. وحعغف ألاػمت إلاضعؾُت بإجها خضر ؤو مى 
ً
ا  طغوٍع

ً
كف مفاجئ وصعب ًىؼىي ألاػماث ؤمغا

 ,Crisis management).على هخائج زؼيرة جخؼلب اؾخجابت ومىاحهت فىعٍت إلعاصة الخىاػن في اإلاضعؾت 

2013.p.1)   

 تطىر يفاهٍى ئدارة األزياث
ؼىي لألػمت

ّ
 اإلافهىم الل

 15).ص1988على الكضة ؤو اللدؽ )الغاػي ، :جّضٌ ولمت ألاػمت في مسخاع الصخاح 

 اإلاىير وفي اإلاصباح

 ( 2008، ص182حعني اإلاإػم ومعىاها طُم اإلاجاٌ وعؿغ الخالص مىه )الخىقان، 

ت ؼت الاهجليزًّ
ّ
يي هي خالت زؼيرة وخاؾمت ؤوهي  هلؼت جدٌى جخؼلب  وفي الل بؿتر ألامٍغ : في كامىؽ ٍو

عت ٕوالا خضر حؼُير ماصي بيكإة مىكف حضًض كض ًخظمً هخائج وآزاع ؾِئت     مىاحهت ؾَغ

ter, 1993, p42).(Webs اإلافهىم الاصؼالحي لألػمت: 
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هلؼت جدٌى في خُاة اإلاىـمت هدى ألاؾىؤ ؤو ألافظل، فهي خالت مً عضم الاؾخلغاع ًدضر فحها حؼُير 

 .خاؾم في عس ي العمل في اإلاىـمت، كض ًاصي بلى هخائج مغػىب فحها ؤو هخائج ػير مغػىب فحها

كّير الخظيري بلى ألاػمت على ؤجها ت ف وخالت ًىاحهها مخسظ مىك" :َو اللغاع في ؤخض الىُاهاث ؤلاصاٍع

(صولت، ماؾؿت، مكغوع، ؤؾغة) جخالخم فحها ألاخضار بالخىاصر وجخضازل، وجدكابً معها ألاؾباب 

 115).،ص2003بالىخائج )الخظيري،

عغفها آٌ ؾعىص ّبإجها : خضر ؤو مىكف  خؼلب اجساط َو  للىُان ؤلاصاعي ٍو
ً
 ؤؾاؾُا

ً
مفاجئ ٌكيل تهضًضا

 )ص2006كغاع في وكذ وحيزة للؼاًت )آٌ ؾعىص، ،

 انعالقت انتبادنٍت أصم األزياث
 .ؤن ألاػمت جدضر هدُجت لـغوف مفاحئت وػير مخىكعت -4

 .ؤن ألاػمت جازغ على كضعة الفغص على الّخعامل معها بفعالُت -6

 ل -2
ً
 .ؿير العمل في اإلاىـمتؤن ألاػمت حكيل تهضًضا

 ؤن ألاػمت جخؼلب الّخضزل واجساط اللغاع اإلاىاؾب زالٌ فترة كصيرة. -1

 يفاهٍى يرتبطت بادارة األزيت
 هىان مصؼلخاث جخضازل مع مصؼلح ألاػمت و ، ًدضر بُجها وبين ألاػمت زلؽ هبير، وال بض

 :مً اؾخعغاطها

 :اإلاكيلت -4

ل 
ّ
 9).ص2001فخخي،( مغاخل ألاػمت مغخلت مً"ؤقاع فخخي بلى ؤن اإلاكيلت جمث

ظي ٌؿعى بلى 
ّ
 ًدٌى بين الفغص والهضف ال

ً
 ؤو ماوعا

ً
وهـغ وامل بلى ؤن اإلاكيلت حعخبر عائلا
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جدلُله، العالكت بين اإلاكيلت والّخفىير جإزظ قيل عالكت طاث اججاه ؤخاصي جبضؤ باإلاكيلت 

فاإلاكيلت كض جيىن هي ؾبب وجيخهي بالّخفىير، والعالكت بين اإلاكيلت وألاػمت وزُلت الصلت 

 20).ص2003وامل ،(ألاػمت، لىجها لً جيىن هي ألاػمت في ّخض طاتها 

 :مفهىم الصغاع -6

ضوع خٌى   عغ ف الؿُض الصغاَع بإن مفهىم ٌ مخعضص في ؤبعاصه واججاهاجه وؤػغافه، ٍو

 23).الّخعاعض في اإلاصالح بين ػغفين ؤو ؤهثر)الؿُض، ص.ث، ص

عخبر الصغاع مً ؤهثر   فه َو اإلافاهُم اإلاخضازلت مع مفهىم ألاػمت، فلض ؤقاع العماعي في حعٍغ

 26).ص1983مغخلت مً مغاخل الصغاع)العماعي، ،" :لألػمت ؤها

 :مفهىم الخاصر -2

 1994،5ؤقاع مياوي بلى الخاصر بإهه فعل ماصي له جإزير ؾلبي على الفغص ؤو اإلاىـمت)مياوي،

 ).ص

عت في  ومً زالٌ حعٍغف الخاصر هجض ؤهه مكابه لألػمت فهى مىكف عىُف ًخم بصىعة ؾَغ

بلى ؤزغه فلِـ له صفت الامخضاص بعض خضوزه اإلافاجئ العىُف مفهىم  فترة ػمىُت ًؼوٌ ٍو

 :الياعزت

 هبيرة مثل: 
ً
 ؤو معاهاة

ً
حعٍغف هىعهبي الياعزت بإجها: " خضر فجائي ٌؿبب صماعا

 ٌ  ( Hornby, 1985, p132).، والبراهينالفُظاهاث،والؼالػ

 فُما ٌعغ ف خىاف الياعزت بإجها:  -1
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 باألػماث، وكض ًيخج عجها ؤػمت ولىجها ال جيىن هي ؤػمت بدض 
ً
ؤخض اإلافاهُم ألاهثر الخصاكا

 وهجم عجها طغع في اإلااصًاث ؤو ػير اإلااصًاث 
ً
طاتها، وحعبر الياعزت عً خالت مضمغة خضزذ فعال

 )خ
ً
 16-17).ص2005ىاف،ؤو هالهما معا

 أسباب َشىء األزيت 
 ألاؾباب الخاعحُت -4

ؤؾباب زاعحت عً كضعاث ؤلاوؿان، وبالّخالي ال ًمىً الّخدىم فحها، وال الّخيبا بدضوثها مثل الؼال لؼ 

تي ًصعب الّخىهً بها والّخدىم في 
ّ
ت الخاصة والخغوب وػيرها ال والبراهين وألاعاصير والّخللباث الجىٍّ

 ؤبعاصها.

ل فُما ًليألا  -6
ّ
 :ؾباب الضازلُت: ؤؾباب هاججت عً اإلااؾؿت الّخعلُمُت والعاملين فحها وجخمث

ت للّخعامل مع ألاػماث الخعلُمُت  -4  طعف ؤلامياهُاث اإلااصًت و البكٍغ

ت -6 ُّ تي حكير بلى بمياهُت خضور ؤػمت حعلُم
ّ
 .ججاهل بقاعاث ؤلاهظاع اإلابىغ ال

اث  -2 عضم وطىح ؤهضاف اإلااؾؿت الخعلُمُت وما ًترجب على طلً مً عضم وطىح ألاولٍى

 اإلاؼلىب

 جدلُلها، وعضم مىطىعُت جلُُم ألاصاء، وعضم معغفت العاملين لألصواع اإلاؼلىبت مجهم.

الخىف الىؿُفي وما ًيخج عىه مً عضم حشجُع العاملين على ببضاء آعائهم وملترخاتهم،  -1

 وعضم

لت مكاعهت العامل
ّ
ين في صىع اللغاعاث، وعضم اعتراف العاملين بإزؼائهم، واوعضام الث

 .بُجهم

 طعف هـام اإلاعلىماث وما ًيخج عىه مً عضم وحىص اإلاعلىماث الؿلُمت  -5
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ً على جدمل  -2 ت ػير اإلاالئمت وما ًترجب على طلً مً عضم كضعة اإلاضًٍغ اللُاصة ؤلاصاٍع

 اإلاؿاولُت

ً باللضعة على ا لّخيبا باألخضار اإلاؿخلبلُت ووطع ألاخضار الؿابلت في وعضم جمخع اإلاضًٍغ

 باعة

ً للعاملين  .اهخمامهم وؾىء جىػَع اإلاضًٍغ

ت اإلاهىُت للعاملين باإلااؾؿاث الذ علُمُت ًاصي بلى بًجاص ؤػماث حعلُمُت  -2 ُّ طعف الّخىم

 عاعطت ؤو

 مكىالث صائمت، ومً صىع اإلاكىالث وألاػماث .

 أنىاع األزمت 

ت و  -4  حعلُمُتؤػماث جغبٍى

 :(بإعبعت ؤهماغ هي6002 جدىىع ألاػماث اإلاضعؾُت لىثر خُث ًدصغها )وامل،

ؤػماث ؾلىهُت: والخضزين، ؤو جىاٌو ؤكغاص مسضعة، ؤو خُاػة ألاصواث الخاصة ؤو الؿالح،   -

 .ؤواعخضاء

والؼالق، ؤو وفاة ؤخض الىالضًً في ألاؾغة، ؤػماث هفؿُت واحخماعُت التي ًخعغض لها الؼلبت  -

ً  .ؤو عضم جىافم الؼالب مع آلازٍغ

 ؤػماث جسص بصاعة اإلاضعؾت: خاالث الكؼب في اإلاضعؾت، ؤو طُم اإلاضعؾت، ؤو الىثافت -
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ؤػماث هىعُت: وهي التي جسص معؼُاث العصغ، مثل الاعخماص ولُت على الىؾائل  -

في الضعاؾت والخدصُل، اؾخسضام الاهترهذ في الخىىىلىحُت واآلالث الخاؾبت والخاؾىب 

 .حؿهُل الاهدغاف الؿلىوي، ؾىء اؾخسضام مدضزاث الصىث والغاصًى والؿماعت

ؤػماث جخعلم باإلاعلمين : مثل جضوي هفاءة اإلاعلم، جضوي عواجبهم، عضم وحىص خىافؼ لهم،  -

ام الضعاس ي هلص اإلاعلمين في بضاًت العام الضعاس ي، الىضب وهلل اإلاعلمين ؤزىاء الع

 .وزصىصا بطا وان في كؿم معين

ؤػماث جخعلم باإلاىاهج : هبر حجم اإلاىهج وصعىبخه على اإلاعلم، صعىبت اإلاىهج باليؿبت   -

 .للضعاث الؼلبت

ؤػماث جخعلم بالبىاء اإلاضعس ي: ؤػماث جخعلم بالصُاهت اإلاخعللت باألبيُت والخجهيزاث اإلاضعؾُت،   -

 .واإلاالبـ واإلاسخبراث، ووحىص ألابيُت اإلاضعؾُت اإلاخاحغة هلص اإلاغافم اإلاضعؾُت مثل اإلاىخبت

(ألاػماث الخعلُمُت واإلاضعؾُت وفم اإلاضي الؼمني لها وقض مخمثلت بما  6002ًصىف )اإلاىس ى،  -

 :ًلي

 :وفم اإلاضي الؼمني لألػمت اإلاضعؾُت مثل

م، ؤو حؿمم عضص هبير مً الؼالب، ؤو عمل بعهابي. ؤػمت -  ؤػمت مفاحئت: هدضور خٍغ

جُت: ؤو ػاخفت واألمؼاع الىاججت عً ؾىء  اإلابنى اإلاضعس ي (وكىع خائؽ وبصابت عضص هبير ج ضٍع

 .مً الؼلبت

دؿم جإزيرها باإلادضوصًت  - ؤػمت  وفم قضة جإزير ألاػمت : ؤػمت ؾؼدُت ٌؿهل اخخىائها ٍو

 عمُلت طاث مظاعفاث قضًضة
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 يراحم تكىٌٍ األزيت 
ت -6 ُّ  :مغخلت باعة ألاػمت الّخعلُم

ل ب
ّ
اعة ألاػمت الّخعلُمُت مصضعها الغئِس ي الظاحي والخاعجي، جى حكيل الباعة مً جمث

كذ ول البعض ألاػمىي للباعة مً زالٌ الظؼىغ  العىامل الظاجُت والبِئت اإلادُؼت، َو

تي جىلضها كىي ألاػمت، ومً زالٌ مماعؾتها لالبتزاػ والامخصاص للىي الىُان 
ّ
اإلاخخالُت ال

 ؤلاصاعي، وبخصعُض خض هظه

خإزغ ؤصائه الىؿُفي  الظؼىغ، ًدضر ازخالٌ واطؼغاب في جىاػن الىُان ؤلاصاعي ٍو

كؼُلي
ّ
 والد

 (.ث، ص.الخظيّري ب(

 :مغخلت بًجاص اإلاىار ؤو جىافغه -3

ظي ٌشجع على همى 
ّ
حعمل اللىي الصاوعت لألػمت الّخعلُمُت على بًجاص اإلاىار اإلادابي ال

  واؾخفداٌ واقخضاص الظؼؽ ألاػمىي، ؤو حؿخفُض
ً
غوف اإلاىاجُت اإلاخىاحضة فعال

ّ
مً الـ

ضة، لِـ  صازل الىُان ؤلاصاعي، ومً زالٌ هظا اإلاىار ًىدؿب صاوعى ألاػمت كىي مٍا

 .إلخضار ألاػمت الّذ ّ علُمُت فلؽ، ولىً لللظاء على الىُان ؤلاصاعي 

 :اؾخسضام العىامل اإلاؿاعضة -2

ل هظه العىامل الّخىـُماث ػير الغ ؾمُت اإلاازغة في 
ّ
الىُان ؤلاصاعي، وؾُاؾت ألابىاب جمث

 عما ًجغي صازل الىُان 
ً
تي حعٌؼ مخسظ اللغاع ؤلاصاعي بعُضا

ّ
اإلاؼللت وصىع الخىاحؼ ال

ؤلاصاعي،وجيىن مً زالٌ كىي وعىاصغ الّخىـُماث ػير الغ ؾمُت، فخىػع بظوع ألاػمت 

 .الّخعلُمُت صازل الىُان ؤلاصاعي وحؼظحها
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تمغخلت الّخؼاض ي عً بىاصع كىي ألا  -2 ُّ  :ػمت الّخعلُم

 ما جبضو مـاهغ
ً
ت "في هظه اإلاغخلت هثيرا والخكض ألاػمىي، ولىً ًغفع  "الّخعبئت ألاػمىٍّ

ظب ما ًصله بيكإتها، إلخؿاؾه ؤن الىُان ؤلاصاعي 
ّ
مخسظ اللغاع مجغص الّخىبُه بلحها، بل ًى

 .جدذ ؾُؼغجه لياملت

 :مغخلت ؾُاصة مـاهغ الّخىجغ والللم -2

ل 
ّ
هظه اإلاغخلت عىضما جيىن كىي ألاػمت الّخعلُمُت كض عبإث باليامل وافت العىامل جخمث

 ما 
ً
 ما، ؤو خاصزا

ً
وؤصخاب اإلاصالح صازل الىُان ؤلاصاعي، وؤصبذ الجمُع ًيخـغ بقاعة

 بعض اقخضاص خالت الازخالٌ، وفكل ّ مخسظو اللغاع في اؾخعاصة الّخىاػن، 
ً
للّخدغن وزاصت

تي جخدٌى فحها كىي ألاػمت مً واػصًاص الّخىجغ ووصىل
ّ
، وهي الىلؼت ال ه بلى هلؼت الّخدٌى

ركب بلى وطع الفعل
ّ
 .وطع الت

 :خضور العامل اإلاغجلب -2

ت، وعػم جىغاعه بال ؤهه هظه ُّ  ٌعض هظا الخضر بمثابت اإلافجغ الخلُلي الهضالع ألاػمت الّخعلُم

 .اإلاغة ًيىن هى الؿبب الخلُلي الهفجاعها

تاهفجاع ألاػمت الّخع -2 ُّ  :لُم

 -للىهلت ألاولى -جىفجغ ألاػمت الّخعلُمُت مىلضة ػاكت ضخمت، طاث ؤبعاص مسخلفت، ًصعب 

، مما ًصِب ّ مخسظ اللغاع مً اجهُاع في 
ً
ض اإلاىكف حعلُضا خصغها، ؤو خّتى كُاؾها، ّامم ًٍؼ

لت في كضعجه على مىاحهت ألامىع، وباهفجاع ألاػمت ًخدضص ؤػغاف 
ّ
اجه،وفلضاهه الث معىٍى

 فغاغ ألاػمىي،ال
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 الفصل الثالث: إلادارة املدرسية لألزمات 

 مضزل

ربىي بلى 
ّ
ربُت والّخعلُم، والاعجلاء بالىـام الت

ّ
ًلاؽ جؼىع ألامم واإلاجخمعاث بمضي اهخمامها بالت

 في ،وحعض فترة الّخعلُم  اإلاؿخىي  اإلاؼلىب
ً
ألاؾاس ى في خُاة الفغص مً ؤهم مغاخل الخُاة وؤهثرها جإزيرا

ربُت الاهخمام بمغخلت الّخعلُم 
ّ
مؿخلبله؛فهي مغخلت حؿهم في بىاء الشخصُت،ولظلً  ؾعذ وػاعة الت

عغض ؤهم اإلاؿخجضاث والّخؼىعاث وؤلاحغاءاث  ألاؾاس ي. وهظا الفصل ًىضح مفهىم اإلاضعؾت ، َو

 
ّ
ت، هما  ًبين بعع الخالُت واإلاؿخلبلُت ال ُّ تي ؾعذ الىػاعة بلى جدلُلها طمً اإلااؾؿاث الّخعلُم

 مالمذ ألاػماث الّخعلُمُت .

 ؤلاصاعة اإلاضعؾُت

ًخإلف الجهاػ ؤلاصاعي على مؿخىي اإلاضعؾت مً اإلاضًغ واإلاعاوهين وهائب اإلاضًغ وؤمين الؿغ وؤمين 

ربُت اإلاىخبت، وجخجلى ؤهمُت هظا الجهاػ في جىفُظ الّخعلُماث ا
ّ
اث الت م مضًٍغ ت الىاعصة عً ػٍغ لىػاٍع

لُلىم اإلاضًغ باإلقغاف على الّخىفُظ، وجىحُه الّخعلُماث الال ػمت للمضعؾين وبلُت العاملين في  

 121).ص1984اإلااؾؿه اإلاضعؾُت )بالن، ،

ت جمىذ اإلاؿاواة في بىاء على قيل الجهاػ ؤلاصاعي ومهامه  ربىي وهظه اإلاغهٍؼ
ّ
ًخىضح جميز الّىـام الت

 ص(2000جلضًم الخضماث الّخعلُمُت اإلاخالخلت )مىصىع، ،
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 بصاعة ألاػمت ؤلاصاعة باألػمت

 ئدارة األزياث اإلدارة باألزياث

 َشاط تقىو به اإلدارة كرد فعم نًا تىاجهه يٍ

 تهذٌذاث وضغىط يتىنذة عٍ األزيت

َشاط هادف ٌقىو عهى انبحث وانحصىل عهى يعهىياث 

 تًكٍ اإلدارة يٍ انّتُبإ باألزياث يستقبال

 انهذف يُها: افتعال األزياث كأسهىب ئداري

 نهّتعايم يع بعض انًشكالث انفعهٍت انقائًت وفق

انّتحكى واتخار برَايج زيًُ، ووسٍهت نهّتًىٌه وانّتغطٍت

 ىازٌ نهًٍانقراراث انحاسًت إلعادة انتّ 

تحقٍق درجت استجابت سرٌعت عانٍت  :انهذف يُها

وفعانت نظروف انًتغٍراث انًتسارعت نألزيت، ورنك 

بهذف درء األخطار قبم وقىعها وانّتحكى واتخار 

 انقراراث انحاسًت إلعادة انّتىازٌ نهًُظًت

 ال تىجذ خّط واضحت انًعانى نهًستقبم وانّتُبإ

 .نهًستقبم وانّتُبإ باألزياثباألزياث واضحت انًعانى 

 تىجذ ةخّط واضحت انًعانى نهًستقبم وانّتُبإ باألزياث

انت ودائًت  إدارة وقتيت تبدأ مع األزمت وتنتهي بانتهائها

 .باستًرار قبم األزيت وبعذ وقىعها

 ئدارة فعانت ودائًت باستًرار قبم األزيت وبعذ وقىعها

 

 تتًٍس بطابع وقائً وعالجً تتًٍس بطابع عالجً فقط

ّ ّّ 

 ؤهمُت بصاعة ألاػماث اإلاضعؾُت والخسؼُؽ لها

جىفير اللضعة العلمُت على اؾخلغاء وجيبا مصاصع التهضًض الىاكعهت واإلادخملت ، والاؾخؼالٌ  -4

 ألامثل للمىاعص.

 جىفير اللضعاث العلمُت وؤلامياهاث اإلااصًت لالؾخعضاص واإلاىاحهت. -6

العمل على العىصة بلى الخالت الؼبُعُت مً زالٌ مجمىعت زؼىاث وبحغاءاث الاؾخعاصة  -2

 (21،  6002)آٌ الكُش ،

 الخسؼُؽ الاؾتراجُجي إلاجابهت ألاػماث اإلاضعؾُت

ٌعغفه مضبىلى بإهه : الخدلُل الضكُم للىطع الغاهً ، والعىامل الضازلُت والخاعحُت اإلاازغة على 

اث التى ًيبغي العمل على اإلاضعؾت مما ٌؿخضعحها ب كغاع مجمىعت مً ألاهضاف الغئِؿُت ، وألاولٍى
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جدلُلها ، ختى جخدلم عئٍت اإلاضعؾت وعؾالتها ، وبظلً جترسخ اللُم ألاؾاؾُت واإلاعخلضاث التى جامً 

( 21،  6004بها ) مضبىلى ،   

غ ؤؾالُب بصاعة ألاػماث اإلاضعؾُت   جؼٍى

ً ًىاحه العالم الُىم العضًض مً الخدض ًاث والخؼيراث وألاػماث، فالؿىىاث ألازيرة مً اللغن العكٍغ

وهظا الىاكع ًفغض الخاحت للبدث عً  .احؿمذ بدضور ؤػماث هثيرة جىىعذ في مصاصعها وقضتها

ض مً الخؿائغ  ألاؾالُب اإلاىاؾبت التي مً زاللها ًمىً الاؾخعضاص إلاىاحه هظه ألاػماث لخفاصي اإلاٍؼ

ت، وهظا  هظا ما خاولذ  .ال ًخم بال بةعؾاء مىهج بصاعي علمي مالئم إلصاعة ألاػماثاإلااصًت واإلاعىٍى

 الضعاؾت الخالُت

غ بصاعة ألاػماث بمضاعؽ  :اللُام به مً زالٌ ؤلاحابت عً الؿااٌ الغئِـ آلاحي هُف ًمىً جؼٍى

 الخعلُم ألاؾاس ي في طىء الفىغ ؤلاصاعي اإلاعاصغ؟
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 الفصل الرابع: ثوصيات و هتائج

 الىخائج

ؼ خالت  اجطح ؤهه ال ًىحض خضوص لألػماث التي جخعغض لها اإلااؾؿاث الخعلُمُت،مع طغوعة حعٍؼ

باإلضافت إلى نجاح أسلىب االتصال يساهم في ،  الاؾخعضاص إلصاعة ألاػماث في اإلااؾؿاث الخعلُمُت

ً واإلاعلمين على بصاعة ألاػماث مً خُث مباصعة اإلا زيادة ثقت ضًغ باالجصاٌ الغؤي العام بلضعاث اإلاضًٍغ

باألػغاف اإلاعىُت، والخضًث اإلاىخض إلاسخلف وؾائل ألاعالم، والاؾدكاعة وػلب اإلاؿاعضة مً زبراء، 

ماواكع عملُاث بصاعة ألاػماث في مضاعؽ الخعلُم ألاؾاس ي مً وحهت هـغ  :وجفؿيرها على الكيل آلاحي 

 مضًغي هظه اإلاضاعؽ؟

 :ىع على خضا واآلحيلإلحابت على هظا الؿااٌ جم عغض هخائج ول مد

 :اإلادىع الخاص بالخسؼُؽ لالؾخعضاص إلاىاحهت ألاػماث

قمل هظا اإلادىع على عباعاث جضوع خٌى ؤلاحغاءاث التي جخسظ مً كبل اإلاضعؾت مً ؤحل الخسؼُؽ 

  .إلاىاحهت ألاػماث التي ًمىً ؤن جخعغض لها

 الخىصُاث

 ٌؿىىىن فحها حعُين مضًغي اإلاضاعؽ ألاهفاء مً اإلاىؼلت الخعلُمُت التي -4

بىاء وجىمُت قبىت مً الاجصاالث الفعالت التى جامً جىلفغ اإلاعلىماث بالؿغعت اإلاؼلىبت  -6

 إلاىاحهت ألاػمت

م إلصاعة ألاػماث فى وافت اإلاضاعؽ -2  بوكاء فٍغ

 الخلُُم واإلاغاحعت الضوعٍت لخؼؽ بصعاة ألاػماث وازخباعها -1

 الخيؿُم بين الجهاث اإلاعىُت للؿُؼغة على ألاػمت -5
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غ ؾىىي عً ألاػماث التي خضزذ فى اإلاضعؾت لإلفاصة اإلاؿخلبلُتبعضا -2  .ص جلٍغ

 الخاجمت

ًمىىىا اللٌى بإن ألاػمت ؤػمت مجخمع وامل مً طمىه الّخعلُم، فال ًمىً للّخعلُم وخضه جىمُت 

اإلاجخمع، ألهىا ؤمام جغبُت ؤلاوؿان الجضًض إلاىاحهت الّخدضًاث بإؾلىب خظاعي ًدىاؾب مع هُىىهت 

وفي النهاية يمكن التوصل إلى ضرورة زيادة االهتمام بإدارة األزمات التي يمكن أن تتعرض ،  ؤلاوؿان

لها المدارس لما لها من أضرار مادية ومعنوية وبشرية يمكن أن تسببه لمفرد،وذلك من خالل مطالبة وزارة 

ها من خالل وضع التربية المدارس بوضع دليل أو بروتوكول خاص بإدارة األزمات وكيفية التعامل مع

الخطط وتشكيل فريق إلدارة األزمات وتدريب الكوادر البشرية عمى ذلك، وكذلك توفير المستمزمات 

 فى  الضرورية لذلك،
ً
 بىاءا

ً
غ الخعلُم ألاؾاس ي ؤؾلىبا حضًضا خُث ؤخضر ؤؾالُب الخسؼُؽ للخؼٍى

ُت عقُضة حؿخؼُع الخسؼُؽ الاؾتراجُجي إلاؿاعضة اإلاضعؾت على صىع كغاعاث بؾتراجُجُت مىؼل

 ، وخُث ؤن الخسؼُؽ ٌؿاعض فى الخصٌى على معغفت 
ً
مجابهت ألاخضار الغاهىت واإلاخىكعه مؿخلبلُا

هبيرة بالتهضًضاث لخالفحها كبل خضوثها ومىاحهتها بفاعلُت،فُجب علي بصا عة اإلاضعؾت ؤن جلىم 

م العمل اإلاعلىماث الخاصت باألػماث الخعلُمُت الؾخس الص هخائج ألاػمت بمكاعهت ؤعظاء فٍغ

الّخعلُمُت، ؤن جلىم بصاعة اإلاضعؾت بخجضًض كاعضة البُاهاث خؿّب ما ٌؿخجض مً ؤػماث حعلُمُت، ؤن 

 .حعخمض بصاعة اإلاضعؾت على بغامج مدىؾبت مخؼىعة في عملُت جىـُم كىاعض البُاهاث

 

ً لىم خؿً حعاوهىم،،،  قاهٍغ
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 انًراجع

 أوال: انًراجع انعربٍت

 ( ت إلاهاعة بصاعة ألاػماث6002خمضوهت، خؿام الضًً خؿً عؼُت اهٍى
ّ
 ( مماعؾت مضًغ اإلاضعؾت الث

 ربُت، الجامعت ؤلاؾالمُت،ػؼة
ّ
ربُت، ولُت الت

ّ
 0في مدافـت ػؼة، عؾالت ماحؿخير ػير ميكىعة، كؿم ؤصٌى الت

  ( بصاعة ألاػماث، مجمىعت الىُل العغبُت، اللاهغة.6002الخظيري، مدؿً ؤخمض ) 

 ( ألاػماث اإلاضعؾُت وؤؾالُب الخعامل معها فى 6002الؼامي ، على والؼىبىص ي ، ؾالم وؾلُمان ، ؾعاص : )

ت والىفؿُت ،اإلاجلض :   (21-21، ص ص ) 2، العضص :  2مضاعؽ ؾلؼىت عمان ، مجلت العلىم التربٍى

 ( فاعلُت صوع ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في بعضاص مضًغي اإلاضاعؽ بؿلؼ4992بهجذ، ؤخمض ) ىت عمان،صعاؾاث

ت، اللاهغة، مجلض  ،الجؼء   (. 51،ص 2جغبٍى

 ( اث مضاعؽ الّخعلُم العام إلاهاعاث بصاعة ألاػماث اإلاضعؾُت6002فغج، قظي مً وحهت  ( مماعؾاث مضًٍغ

هـغ اإلاضًغاث واإلاعلماث بمضًىت مىت اإلاىغمت ، عؾالت ماحؿخير ػير ميكىعة، حامعت ؤم اللغي،مىت اإلاىغمت، 

 0غبُت الؿعىصًتاإلاملىت الع

 ( اض "جصىع ملترح6002اإلاىس ى، هاهض  ،"( بصاعة ألاػماث في مضاعؽ الّخعلُم العام بمضًىت الٍغ

ربُت، حامعت اإلالً ؾعىص، اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت.
ّ
 عؾالت صهخىعاه ػير ميكىعة، ولُت الت

 ( ت  خيىمُـــت للبىــاث باإلاضًىـــت( بصاعة ألاػمــاث فـــي اإلاــضاعؽ اإلاخىؾــؼت ال6002الُدُــىي،صــبًر

اض، العضص ) ت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، حامعت اإلالً ؾعىص بالٍغ ربٍى
ّ
 (.4اإلاىىعة، مجلت العلىم الت

 ( صعحت جىافغ مهاعاث بصاعة ألاػماث إلاضًغي اإلاضاعؽ ووالت الؼىر6009صلغ، عاػف مدمض ) 

ربُت، الجامعت ؤلاؾالمُت بؼؼة وؾبل جىمُتها، عؾالت ماحؿخير ػير ميكىعة، كؿم ؤصٌى ا
ّ
ربُت، ولُت الت

ّ
لت

 ػؼة.

 ( البدث العلمي : مفهىمه،ؤصواجه،  6005عبُضاث ، طوكان، عضؽ ، ّعبض الغخمً ، عبضالخم ، واًض )

باعت واليكغ والّخىػَع، عمان.9ؤؾالُبه ، 
ّ
 غ ، صاع الفىغ للؼ

 ( مىكف مضًغي الّخعلُم ألاؾاس ي مً بعع ألاػما6004ؤبى زلُل، مدمض)ث والّخسؼُؽ 

ربُت العغبُت، اإلاجلض ( ،)
ّ
 ص (.64العضص 2إلاىاحهتها، مؿخلبل الت

 ( ت، غ ، 4992خجي، ؤخمض ُّ ت وؤلاصاعة اإلاضعؾ ُّ ت، اللاهغة.6( ؤلاصاعة الّخعلُم  صاع الجهظت اإلاصٍغ

 ( وعكت ػير ميكىعة ،ػؼة.4999وػاعة التربُت والخعلُم العالي ) 
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 ( ت في ؤلاصاعة في اإلاضاعؽ 6002اإلاؿعىص، زلُفت بً صالح بً زلُفت  (اإلاّخؼلباث اإلااصًت والبكٍغ

 الخيىمُت، عؾالت ماحؿخير ػير ميكىعة، حامعت ؤم اللغي، كؿم ؤلاصاعة والّخسؼُؽ، اإلاملىت العغبُت 

 الؿعىصًت.

 ( همىطج ملترح للخسؼُؽ ؤلاؾتراجُجي ، مجلت ولُت التربُت ، حامعت 6004مضبىلي مدمض عبض الخالم : )

 (. 626 – 492، ص ص ) 42اث العغبُت اإلاخدضة ، العضص ؤلاماع 

  ( بصاعة ألاػماث الخعلُمُت مىـىع عالمي، 6000ؤخمض، ؤخمض )  ت ،اإلاىخب العلمي للىمبُىجغ ؤلاؾىىضٍع

 واليكغ والخىػَع

 مهاعاث بصاعة ألاػماث في اإلااؾؿاث الخعلُمُت وعالكتها باللُم الخىـُمُت، .)م6044( الكاًب، ممخاػ ؤخمض 

 .عؾالت صهخىعاه ػير ميكىعة، ولُت التربُت، حامعت صمكم

 (غ بصاعة مضاعؽ الخعلُم ألاؾاس ي في طىء ؤلابضاع ؤلاصاعي،  .)م6044 الُىؾف، عهُم جصىع ملترح لخؼٍى

 عؾالت ماحؿخير ػير ميكىعة، ولُت التربُت، حامعت صمكم،

 ( 6005عبُضاث ، طوكان ، عضؽ ، عبض الغخمً ، عبض الخم ، واًض ) ، البدث العلمي : مفهىمه ، ؤصواجه :

 ، صاع الفىغ للؼباعت واليكغ والخىػَع ، عمان . 9ؤؾالُبه ، غ 

  الضًً مدمض بً ؤبي بىغ ً  كامىؽ مسخاع الصخاح، ماؾؿت الغؾالت، بيروث.4922الغاػي، ٍػ

 اض.الّخىعُت ألامىُت خٌى ألاػماث 6002الخىقان، بغهت بً ػامل  اإلاعاصغة، هضوة علمُت، الٍغ

  الخظيري، مدؿً ص.ث بصاعة ألاػماث: مىهج اكخصاصي بصاعي لخل ألاػماث على اإلاؿخىي الاكخصاصي

 اإلاصغي والىخضة الاكخصاصًت، مىخبت مضبىلي، اللاهغة.

  اض.6002آٌ ؾعىص، زالض بً عبضاهللا  اجساط اللغاعاث في ؿغوف ألاػماث، مؼابع الخمُض ي، الٍغ

 ،الخغوج مً اإلاأػق: فً بصاعة ألاػماث، صاع الّخىػَع واليكغ ؤلاؾالمُت،اللاهغة.2001 مدمض فخخي 

  ت، 6002وامل، عبض الىهاب ت اإلاضزل الؿُيىلىجي اإلاعلىماحي، صاّع الجهظت اإلاصٍغ ُّ بصاعة ألاػماث اإلاضعؾ

 اللاهغة.

  ٌت والّخؼبُم، اإلا4999خىاف، حما ى ألاػماث واليىاعر بين الىـٍغ اؾؿت العغبُت لليكغ وؤلاعالم، ؾِىاٍع

 .اللاهغة

  ٌباعت واليكغ 6005خىاف، حما
ّ
الّخفاوض في ألاػماث واإلاىاكف الؼاعئت: مع جؼبُلاث علمُت، بًتران للؼ

 والّخىػَع، اللاهغة.

  ًت اللبىاهُت، اللاهغة.4991مياوي، خؿ  ؤلاعالم ومعالجت ألاػماث ، الضاع اإلاصٍغ
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  ٌرب4921بالن، هما
ّ
تؤلاصاعة الت ربٍى

ّ
ت في اللؼغ العغبي الؿىعي، مً ؤبدار هضوة ؤلاصاعة الت  ىٍّ

 واججاهاث جدضًثها في الىػً العغبي، هلابت اإلاعلمين، صمكم.

  اهىي في الىالًاث6000مىصىع، ؾمُت
ّ
 صعاؾت ملاعهت الججاهاث بعاصة هُيلت الّخعلُم الث

ت ّ وؤلافاصة مجها في ُّ ىُت وحمهىعٍت مصغ العغب  الجمهىعٍت العغبُت الؿىعٍت، عؾالت اإلاّخدضة ألامٍغ

ربُت، حامعت عين قمـ، اللاهغة، مصغ
ّ
ربُت اإلالاعهت وؤلاصاعة الّخعلُمُت، ولُت الت

ّ
 ماحؿخير، كؿم الت
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