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 تصور مقترح لمنهج التاريخ بالمرحمة الثانوية 
 في ضوء مفهوم إدارة األزمات

 * محمد سعد محمد القزاز د/
 ممخص البحث:

ٖ ٠٠٠ُ من٠٠٠ٕ ٌلع ٨ٖ٠٠٠  ٗة م٦٠٠٠ نس٠٠٠يج ٌل ي٠٠٠اَ   َٖ ينس٠٠٠انية ٨ج٠٠٠ ٗم٠٠٠ة ٠٠٠ٝاى تع٠٠٠ٔ ٌأل
١٨ٖ مفاج٠٠ َ  ٗم٠٠ة ب٨ج٨ٔ٠٠ ٌ نس٠٠ا٦ش ٨ى٠٠ي تنش٠٠   ٠٠ي و٪ ل ٠٠ٝة ٨ ٠٠  ٠٠ٝ ٌلقٔيم٠٠ة ٨متً

١٨ٖ ٌٔخم ٖٔش ٨تس٠تخ٥ٔ نتيجة ٝ ٖجي٠ة تخم٢٠ ن٨ٞ٠ م٦٠ ٌلتئي٠ٔ لم٨ٔل٠ة و٨ ٌلف٠ ي٠ة و٨ خا
 َٖ ٖيٍ ٌل٠٠٠٠ًٍٜ  م٠٠٠٠  كيفي٠٠٠٠ة ئٌ ٖبي٠٠٠٠ة لت٠٠٠٠ٔ ٗم٠٠٠٠اُ  ٠٠٠٠ي مج٠٠٠٠ا٤ ٌلت َٖ ٌأل ٌٖتيجية ئٌ ٌس٠٠٠٠ت
ٖ ٦٨٠٠ لي٠٠ا  ٠٠ي  ٌٖٖ  ٠٠ي ٌلم٨ٌق١٠٠ ٌلت٠٠ي يتع ٌٖتي٥  م٠٠  ٌتخ٠٠إ ٌلق٠٠ ٗم٠٠اُ ٨تنمي٠٠ة ق٠٠ٔ ٌأل

ٌُٖ تفكي٠٠٠ٖ ٨مف٠٠٠اىي٥ ٨ق٠٠٠ي٥ش غي٠٠٠ٖ تم٣٠٠٠ ٌلت٠٠٠ي   ي٠٠٠اتي٥ ٨ى٠٠٠ٌٕ ٌيتج٠٠٠اه ي ت٠٠٠اّ يل٠٠٠  مس٠٠٠ا
ٗماُ ٨ٌلمشكًُ.  ت تاجيا ٌألساليٍ ٌلمعتأَ  ي م٨ٌجية ٌأل

َٗ  ٠ي ت٨٠ٜيٖ ٌلمجتمع٠اُ ٨تنميتي٠ا ٌجتما ي٠ا٫  ٖبية م٦ وىمية باٖ ٨ن٫ٌٖٝ لما لمت
٨ٌقت أي٫ا ٨سياسي٫اش ٨   تشكي٤ ٌألبناة ٨ ٢ ما ت ٔٔه ك٤ جما ة ل ياتياش لٌٕ  إ٦ 

٨ٗي٠٠٠ٔ ٌل٠٠٠ًٍٜ بم ٖكي٠٠٠ٗ  م٠٠٠  ت ف٠٠٠اىي٥ تنم٠٠٠  مس٠٠٠ئ٨ليتي٥ ٌيجتما ي٠٠٠ةش م٦٠٠٠ ٨ٌجبن٠٠٠ا ٌلت
ٖئيس٠٠ة ٌلت٠٠٠ي  ٌٖس٠٠ية ٌلت٠٠ي تع٠٠ٔ ٌل٨س٠٠يمة ٌل ٨يمك٦٠٠ و٦ ي٠٠ت٥ ٕل٣٠٠ م٦٠٠ خ٤ً٠٠ ٌلمن٠٠٠اىج ٌلٔ
ٖبيةش لٌٕ  يي معنية ب ٌٔة ىٌٕ ٌل٨ٖٔ م٦ خ٤ً ي ٌٔٔ ٌلٜالٍ  يت ق٢ بيا وى١ٌٔ ٌلت
ٗم٠٠اُ ٨ٌلمش٠٠كًُ ٌلت٠٠ي  ٖ اتو بالمس٠٠ئ٨لية تج٠٠اه ٌأل ن٠٠و ٨ٌل٩ٕ٠٠ تتمي٠٠ٗ ت ٠٠ ٌلمنتم٠٠ي ل٨ٜ

٠ا  م٠  ٌلتفكي٠ٖ ٌل٨ٌ٠ ي يع ان  منيا ٌلمجتمع بما يىىمو يل٠  س٠م٣ س٠م٨كا٫ ينس٠اني٫ا قائم٫
ٖي  و٦ تت ٩ٔ٠٠٠٠ لممخ٠٠٠٠اٜٖ  بمش٠٠٠٠كًُ مجتمع٠٠٠٠وش ٨ل٠٠٠٠ٌٕ  ق٠٠٠٠ٔ ب٠٠٠٠اُ  م٠٠٠٠  من٠٠٠٠اىج ٌلت٠٠٠٠ا
ٗى٠٠ا ٌلن٠٠ٝا٥ ٌلع٠٠المي ٌلجٔي٠٠ٔش  يق٠٠ع  ميي٠٠ا مس٠٠ئ٨لية ي ٠٠ٌٔٔ ٌألجي٠٠ا٤  ٗم٠اُ ٌلت٠٠ي و ٖ ٨ٌأل

َٖ ٨ٌأل ٠٠٠ٌٔ ٗم٠٠اُ ٌلمعا ٠٠ ٖي٠٠ةش  جميعي٠٠ا تمح٤٠٠ ت ٠٠٠ٔياُ لم٨ٌجي٠٠ة مختم١٠٠ ٌأل ِ ٌلجا

                                                           
ٖية: د/ محمد سعد محمد القزاز -* ٗى ٖئي٘ قٜاٞ ٌلمعاىٔ ٌأل  ٌلمستشاٖ بالمكتٍ ٌلفني ل
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ٌٖس٠٠ية ب ٠٠فة خا ٠٠ة ٌلعم٤٠٠  م٠٠  م٨ٌجيتي٠٠ا ٨ٌلت ٠٠ٔ٪  يج٠٠ٍ  م٠٠  تم٣٠٠ ٌلمن٠٠اىج ٌلٔ
 ليا. 

ٖي   ٨ت ٠٠٠٠ُٔٔ مش٠٠٠٠كمة ٌلب ٠٠٠٠ِ  ٠٠٠٠ي بع٠٠٠٠ٛ ٌلق ٨ٖ٠٠٠٠ ٌل٠٠٠٠ٝاىٖ  ٠٠٠٠ي م٠٠٠٠نيج ٌلت٠٠٠٠ا
ٗم٠٠اُ ٌلم مي٠٠ة ٨ٌ قميمي٠٠ة ٨ٌل٨ٔلي٠٠ة ٨كيفي٠٠ة  ٖ م٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠ة  ٠٠ي تن٠٠ا٤٨ مس٠٠ت٨ياُ ٌأل بالم

 ٥ٗ ٖتي٠٠٠ا مم٠٠٠ا ٌس٠٠٠تم ٌٖس٠٠٠ة  ممي٠٠٠ة تكش١٠٠٠  ٦٠٠٠ و٨ج٠٠٠و ى٠٠٠ٌٕ ٌلق ٨ٖ٠٠٠ ٨٨ ٠٠٠ع ئٌ ٌٖة ٔ يج٠٠٠
ٖ م٠٠ة  ٖي  بالم ٗم٠٠اُ  ٠٠ي م ت٩٨٠٠ م٠٠نيج ٌلت٠٠ا َٖ ٌأل ْٖ لت ٠٠مي٦ مف٠٠اىي٥ ئٌ ت ٨ٖ٠٠ مقت٠٠

  .ٌلحان٨ية
 ويمكن عرض نتائج الدراسة التجريبية عمى النحو التالي:

  ٖج٠اُ ٌل٠ًٍٜ  ين٠ة ٌلب ٠ِ  ٠ي ٌلتٜبيق٠ي٦ ٌلقبم٠٠ي ٖٛ ٨ت مي٤٠ نت٠ائج ٔ بع٠ٔ  ٠
ٗم٠٠اُش يمك٦٠٠ تمخ٠٠يٚ ى٠٠ٕه ٨ٌلبع٠٠ٔ٪ يخ َٖ ٌأل تب٠٠اٖ ٌلم٨ٌق١٠٠ لقي٠٠ا٘ ٌل٨٠٠   ب٠٠إٌٔ

ٖج٠٠اُ ٌل٠٠ًٍٜ  ٠٠ي ٌلتٜبي٢٠٠ ٌلقبم٠٠ي  ٌلنت٠٠ائج  م٠٠  ٌلن ٨٠٠ ٌلت٠٠الي: ك٠٠ا٦ مت٨س٠٠ٜ ٔ
ٖتف٠اٞ مت٨س٠ٜ 86.98( ٨   ٌلتٜبي٢٠ ٌلبع٠ٔ٪ )37.53يختباٖ ٌلم٨ٌق١ ) ٨ٌ )

ٖج٠٠٠٠اُ ٌل٠٠٠٠ًٍٜ  ٠٠٠٠ي ٌلتٜبي٢٠٠٠٠ ٌلبع٠٠٠٠ٔ٪  ٦٠٠٠٠ ٌلتٜبي٢٠٠٠٠ ٌلقبم٠٠٠٠ي ي٤ٔ٠٠٠٠  م٠٠٠٠  و٦  ٔ
ٖ تي٦ ٨ َٔ ) ٌل٨ ٔتي٦ ٌٖسيتي٦ ٌلمقت ٗماُ  ي  ٨ة ٌلت ٨ٖ ٌلٔ َٖ ٌأل مفي٥٨ ئٌ
َٖ( ٌُٕ وح٠ٖ  ع٠ا٤ ٌ سًمي ٖبية ٌل ٔيحة ٨ٌلمعا ٠ ٗماُ ٌلع َٖ ٌأل (ش ٨٨ َٔ )ئٌ

ٖتب٠اٜ  ٖجع ٌلبا ِ ٕل٣ يل٠  ٌ ٗماُش ٨ي َٖ ٌأل َٖ ئٌ  ي تنمية ٨   ٌلًٍٜ بميا
ٖبي م ٗماُ م٨ ٨ اُ ٌل٨ ٔتي٦ بما ي٨ٖٔ ٌٔخ٤ م ٖ ٨ٌلعال٥ ٌلع ٦ ق ايا ٨و

٨لي٫ا. قميمي٫ا ٨ٔ  م مي٫ا ٨ٌ 
  م٦ ٌلت حيٖ  ي تنمي٠ة َٖ ٖجة كبي ٖ تي٦ ٔ ٌٖسيتي٦ ٌلمقت ٖي٘ ٌل٨ ٔتي٦ ٌلٔ  ق٢ تٔ

٢ٖ ٌُٕ ٔيل٠ة  ٗم٠اُش ٨يت ٠ل ٕل٣٠ م٦٠ خ٤ً٠ ٨ج٨ٔ٠  ٠ َٖ ٌأل ٨   ٌلًٍٜ ب٠إٌٔ
ٖج٠٠اُ ٌل٠٠ًٍٜ  ٠٠ي ٌلتٜبيق٠٠ي٦ ٌلقبم٠٠ي ٨ٌلبع٠٠ٔ٪ لمقي٠٠ا٘ ٌل٨٠٠ ي  ي  ٠٠ائية ب٠٠ي٦ ٔ

ٗم٠٠٠ا َٖ ٌأل  (5.9.0)ُ ل ٠٠٠الل ٌلتٜبي٢٠٠ ٌلبع٠٠٠ٔ٪غ  ي٠٠٠ِ بم٠٠   ج٥٠٠٠ ٌلت٠٠٠ حيٖ ب٠٠إٌٔ
 ٨ى٨  ج٥ ت حيٖ كبيٖ.
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  مقدمة:
ٖ ٠ُ من٠ٕ ٌلع ٨ٖ٠ ٌلقٔيم٠ة  ٗة م٦ نسيج ٌل ياَ   َٖ ينسانية ٨ج ٗمة ٝاى تعٔ ٌأل
١٨ٖ مفاج٠٠ َ نتيج٠٠ة  ٗم٠٠ة ب٨ج٨ٔ٠٠ ٌ نس٠٠ا٦ش ٨ى٠٠  تنش٠٠   ٠٠ي و٪ ل ٠٠ٝة ٨ ٠٠  ٠٠ٝ ٨متً

ٖجية تخم٢ ن٨ ٫  ١٨ٖ ٌٔخمية و٨ خا ٖٔش ٨يت ٠ت٥ ٌلتعام٤٠ م٦٠ ٌل اٝ تئي٠ٔ لم٨ٔل٠ة و٨ ٌلف٠
ٌٖتي٠ا ٌيجتما ي٠ة  ٖىا ٨ت حي معيا لمق اة  مييا و٨ ٌلتقمي٤ م٦ ش نيا ٨ٌل ٠ٔ م٦٠ خس٠ائ
 ٖٔ َٖ لمف٠ ٨ٌيقت أية ٨ٌلنفسيةش  ت٠  يني٠ا و ٠ب ُ س٠مة م٦٠ س٠ماُ ٌل ي٠اَ ٌلمعا ٠

ٖتي٠ا ك س٠م٨ٍ ٨ق٠ائي ٨مس٠٠تق بمي ٨لممجتم٠عغ ٌألم٠ٖ ٌل٠ٕ٪ و٩ٔ يل٠  ٌيىتم٠ا٥ بي٠ا ٨بإٌٔ
ٗمة و٨ وحناة  ٨ٔحيا.   ٌُٖ ٌلمفاجئة ٌلتي قٔ ت ِٔ قب٤  ٨ِٔ ٌأل  لمتكي١ مع ٌلتغي
ٖتي٠٠ا  ٠٠٠ي ٌلع ٠٠ٖ ٌل ٠٠٠اليش  ت٠٠٠  و٦  ٗم٠٠اُ بش٠٠٠ك٤  ٠٠٠ا٥ لخ٨ٜ ٌٗٔٔ وىمي٠٠٠ة ٌأل ٨ت٠٠
ٗم٠٠ة و ٠٠بل م٦٠٠ وكح٠٠ٖ ٌلم ٠٠ٜم اُ ش٠٠ي٨ ا٫  ٠٠ي  ياتن٠٠ا ٌلي٨مي٠٠ة ٨ م٠٠   م ٠٠ٜمل ٌأل

ٗم٠٠٠٠ة ٌلسياس٠٠٠٠ية ٨ٌأل ٗم٠٠٠٠ة كا ٠٠٠٠ة ٌأل ٠٠٠٠عَٔ ٨ٌلمس٠٠٠٠ت٨ياُ مح٤٠٠٠٠ ٌأل ٗم٠٠٠٠ة ٌيقت ٠٠٠٠أية ٨ٌأل
ٗم٠٠ة  ٗم٠٠ة ٌألم٦٠٠ ٨و ٖى٠٠اٍ ٨و ٗم٠٠ة ٌ  ي٠٠ة ٨و ٗم٠٠ة ٌل ٨ٔٔ ٗم٠٠ة ٌل ٠٠ ية ٨ٌأل ٌيجتما ي٠٠ة ٨ٌأل

ٗماُ ٌ قميمية ) ٗماُ ٌل٨ٔلية ٨ٌأل ٗمة ٌلٜاقة ٨ٌأل  .(2: 0522ىمي٤٨ش ٌلبٜالة ٨و
ٗم٠٠اُ بكا ٠٠ة ون٨ٌ ي٠٠ا  َٖ ٌأل ٨ ٠٠   ٨٠٠ة ٕل٣٠٠ تع٠٠ُٔٔ وس٠٠اليٍ ٨هلي٠٠اُ ٨من٠٠اىج ئٌ

ٖ٪ ينش٠٠اة م٠٠ا ٨مس٠٠ت٨ياتيا )ٌلٔ ٨ٖ ٨لي٠٠ة ٨ٌ قميمي٠٠ة ٨ٌلم مي٠٠ة(ش  ي٠٠ِ و ٠٠بل م٦٠٠ ٌل ٠٠
َٖ ٨ٌلكف٠٠اةَ  م٠٠  ٌلم٨ٌجي٠٠ة ٨ٌلتعام٤٠٠  ٗم٠٠اُ( لتك٦٨٠٠ لي٠٠ا ٌلق٠٠ٔ َٖ ٌأل ٌٖك٠٠ٗ ئٌ يس٠٠م  )بم

ٌٖٖ ٌلس٠٠مي٥ ب س٠٠م٨ٍ  مم٠٠ي ٨منيج٠٠ي  ٗم٠٠اُ  ٠٠ي ٌلت٨قي٠٠ُ ٌلمناس٠٠ٍ ٨ب٠٠الق ) ب٠٠ٔ م٠٠ع ٌأل
ٖشئش 0: 0559ٌش   (.300: 0522(ش )
 ٌ َٖ ٖج٠٠ع و ٤٨٠٠ ئٌ َٖ يل٠٠  ٨ٖٔ ٌل٨ٔل٠٠ة ٨ت ل٣٠٠ لىش٠٠ا َٖ ٌلعام٠٠ة ٨ٕ ٗم٠٠ة يل٠٠  ٌ ٌٔ أل

٤ٗ ٨ٌلفي ٠٠اناُ  ٗي ًٖ مح٤٠٠ ٌل٠٠ ١٨ٖ ٌل٨ٌ٠٠ٜ ٠٠ ِٖ ٌلعام٠٠ة ٌلمفاجئ٠٠ة ٨ٝ  ٠٠ي م٨ٌجي٠٠ة ٌلك٨ٌ٠٠
٨ٍٖ ٌلش٠٠٠٠اممة ٨مع٨ق٠٠٠٠اُ ٌلس٥ً٠٠٠٠  ٌُٖ ٌلج٨ي٠٠٠٠ة ٨ٌل ٠٠٠٠ ٌٖئ٢٠٠٠٠ ٨ٌلغ٠٠٠٠ا ) مي٨٠٠٠٠هش ٌأل٨بئ٠٠٠٠ة ٨ٌل 

2994 :072  .) 
ٌٗي٠٠٠ٔ  ٠٠٠ي ٌلعم٥٨٠٠٠ كم٠٠٠ا يني٠٠٠ا تع٠٠٠ٔ م٦٠٠٠ ٌلمف٠٠٠اىي٥ ٌل ٔيح٠٠٠ة ٌلت٠٠٠ي ت ٠٠٠ٝ  باى تم٠٠٠ا٥ مت

ٖجع ٌلبعٛ ٝي٨ٖ ىٌٕ ٌلمفي٥٨ يل  ٌىتم٠ا٥ ٌل٤٨ٔ٠ ٨ٌل ك٨م٠اُ بت ٔي٠ٔ  ٌلمختمفةش ٨ي
ِٖ  يتبا ٠٠وٌلسياس٠٠ة و٨ ٌلم٨ق١٠٠ ٌلمًئ٥٠٠ ٌل٠٠ٕ٪ يج٠٠ٍ  ٖئ٠٠ة ٨ٌلك٨ٌ٠٠ ١٨ٖ ٌلٜا تج٠٠اه ٌل٠٠ٝ

ٗم٠٠اُ لتتبن٠٠اه ٌل٤٨ٔ٠٠ ٨ٌلمنٝم٠٠اُ ٌلعام٠٠ة  نج٠٠اٗ  َٖ ٌأل ٌلمفاجئ٠٠ةش ٨ق٠٠ٔ ٌتس٠٠ع مفي٥٨٠٠ ئٌ
ٖئة ميا٥  اجمة ٨ل ٢ٗ ٜا  (.0: 0554) ب يش  ٤ مآ

ٌٖتيا م٦ ٌلمفاىي٥ ٌلغام ة ٌلتي ي عٍ  ٌٔ ٗمة ٨ٌ  ٖغ٥ م٦ و٦ مفي٥٨ ٌأل ٨ م  ٌل
ٌٖتيجيي٦  ت ٔي٠٠ٔىاغ  ي٠٠٠ِ ي ي٨ج٠٠٠ٔ ٌتف٠٠٠ا٢ ب٠٠٠ي٦ ٌلعمم٠٠٠اة ٨ٌلم مم٠٠٠ي٦ ٌلسياس٠٠٠يي٦ ٨ٌيس٠٠٠ت
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َٖش ٨يحي٠٠٠ٖ كحي٠٠٠ٖ م٦٠٠٠  ٗم٠٠٠ة يحي٠٠٠ٖ  ٠٠٠ع٨باُ كحي٠٠٠ ٖي١٠٠٠ م ٠٠٠ٔٔ لي٠٠٠اش  مفي٥٨٠٠٠ ٌأل  م٠٠٠  تع
٦ ك٠٠ا٦ ٌ ش٠٠كالياُ ٨ٌل ٗم٠٠اُش ٨ٌ  ٌٖس٠٠ة ٌأل ج٤ٔ٠٠ ب٠٠ي٦ ٌلب٠٠ا حي٦ ٨ٌلم مم٠٠ي٦  ٠٠ي مج٠٠ا٤ ٔ

ٖكة و٨  ام٠٠٠ة تتمي٠٠٠ٗ بي٠٠٠ا  ٕل٣٠٠٠ ي يمن٠٠٠ع م٦٠٠٠ ٌتف٠٠٠ا٢ ى٠٠٠ىية  م٠٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠٠ س٠٠٠ماُ مش٠٠٠ت
ٗماُ بشك٤  ا٥  م  ٌخت١ً ونماٜيا ٨ون٨ٌ يا  ٪ش ٌأل  .(24: 0557)سع٨ٔ

٩ يل٠٠٠  تعٜي٤٠٠٠ نم٠٠٠ٜ ٌل ي٠٠٠اَ  ٗم٠٠٠ة ب ني٠٠٠ا و ٠٠٠ٌِٔ غي٠٠٠ٖ مت٨قع٠٠٠ة ت٠٠٠ٔى ١ٖ ٌأل ٨تع٠٠٠
٨ٖتي ٖج٠٠ة ت٨ٌج٠٠و ٌلمنٝم٠٠ة و٨ ٌل٨ٔل٠٠ة  ٠٠ي جان٠٠ٍ م٦٠٠ ٌل ن٠٠ي ٌلي٨٠٠مي كم٠٠ا وني٠٠ا نق٠٠ٜة  

ي٠ة  ج٨ٌنبيا و٨  ي ك٤٠ ى٠ٕه ٌلج٨ٌن٠ٍش ٨تتس٥٠ بالمفاج٠ َ ٨تئي٠ٔ ٌلق٠ي٥ ٌلس٠ائَٔ ٨م ٨ٔٔ
ٌٖٖش ٌلق٠٠٠أٖ  م٠٠٠  ٌلتعام٤٠٠٠ ٌلفع٠٠٠ا٤ م٠٠٠ع ت٠٠٠ٌٔ ياتيا ٌلمختمف٠٠٠ة  ٥ٗ يتخ٠٠٠إ ٌلق٠٠٠ ٌل٨ق٠٠٠ُ ٌل٠٠٠ً

ٗ٪ش ٌلسمبية منيا ٨ٌ يجابية   .  (03: 0557)ٌلعن
ٖبي ٌ سًمي يشيٖ يل٠  و٦ ٌب٦٠  ٖي  ٌلع ٗمةش يي و٦ ٌلتا ٖغ٥  ٌٔحة مفي٥٨ ٌأل ٨
ٖتو يل٠  ٌيح٠اٖ ٌلنفس٠ية  سينا يعٔ م٦٠ و٨ٌئ٤٠ ٌل٠ٕي٦ ب ح٨ٌ٠  ٠ي ى٠ٌٕ ٌلم٨ ٨ٞ٠  ن٠ٔ يش٠ا

 ِٖ ٗماُ ٨ٌلك٨ٌ ٌٗمم ش ٨ٌلجسٔية ٌلناتجة  ٦ ٌأل  (.77: 0554)ٌل
٩ٖ ك٤ م٦٠  ٖ يش ٨ي َٖش 300: 0553)ٌل ٠ي (ش )ج٠أ ٌش 7.: .055(ش ) يا ٠

ٗماُ يمك٦ تقسيميا يل  ستة ون٨ٌٞ ٨ىي: (ش20: .055  و٦ ٌأل
 : معن٨يةش مأيةش معن٨ية مأية.حسب المحتوى .1
ٖ ية.حسب إمكانية االستفادة .8  : تنم٨يةش  
 : شٔئَ ٌألحٖش  عيفة ٌألحٖ.حسب شدة األثر .3
 : ٌلنش٨ةش ٌلت عئ ٌلتكام٤ش ٌي ت٨ٌةش ٌلنياية.حسب مراحل التكوين .4
َٖ ٌل ٨ِٔ يمك٦ ٌلتنبى بي٠اش مفاجئ٠ة ي ٠عٍ ٌلتنب٠ى حسب البعد الزمنى .5 : متكٖ

 بيا.
ٖٔيةش تنٝيمية.حسب كيان الضرر .6 ٗمة ق٨ميةش مجتمع معي٦ش    : ٨ٔليةش و

ٖيٍ ٌل٠٠ًٍٜ  م٠٠   ٖبي٠٠ة لت٠٠ٔ ٗم٠٠اُ  ٠٠ي مج٠٠ا٤ ٌلت َٖ ٌأل ٌٖتيجية ئٌ ٨تس٠٠تخ٥ٔ ٌس٠٠ت
 ٌٖٖ ٌٖتي٥  م٠  ٌتخ٠إ ٌلق٠ ٗماُ ٨تنمية ق٠ٔ َٖ ٌأل ٖ ٦٨٠ كيفية ئٌ  ٠ي ٌلم٨ٌق١٠ ٌلت٠ي يتع

ٌُٖ تفكي٠٠ٖ ٨مف٠٠اىي٥ ٨ق٠٠ي٥ش غي٠٠ٖ تم٣٠٠  لي٠٠ا  ٠٠ي  ي٠٠اتي٥ ٨ى٠٠ٌٕ ٌيتج٠٠اه ي ت٠٠اّ يل٠٠  مس٠٠ا
ٗم٠اُ ٨ٌلمش٠كًُ  )ٌلمق٠ان ش ٌلجم٤٠ش ٌلتي ت تاجيا ٌألس٠اليٍ ٌلمعت٠أَ  ٠ي م٨ٌجي٠ة ٌأل

0553 :00.) 
َٗ  ٠ي ت٨٠ٜيٖ ٌلمجتمع٠اُ ٨تنميتي٠ا ٌجتما ي٠٫ا  ٖبية م٦ وىمية باٖ ٨ن٫ٌٖٝ لما لمت

ٌقت ٠أي٫ا ٨سياس٠٠ي٫اش ٨ ٠٠  تش٠٠كي٤ ٌألبن٠٠اة ٨ ٢٠٠ م٠٠ا ت ٠٠ٔٔه ك٤٠٠ جما ٠٠ة ل ياتي٠٠اش  ٠٠إ٦ ٨ 
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٨ٗي٠٠٠ٔ ٌل٠٠٠ًٍٜ بمف٠٠٠اىي٥ تنم٠٠٠  مس٠٠٠ئ٨ليتي٥ ٌيجتما ي٠٠٠ةش  ٖكي٠٠٠ٗ  م٠٠٠  ت م٦٠٠٠ ٨ٌجبن٠٠٠ا ٌلت
ٖئيس٠٠ة ٌلت٠٠٠ي  ٌٖس٠٠ية ٌلت٠٠ي تع٠٠ٔ ٌل٨س٠٠يمة ٌل ٨يمك٦٠٠ و٦ ي٠٠ت٥ ٕل٣٠٠ م٦٠٠ خ٤ً٠٠ ٌلمن٠٠٠اىج ٌلٔ

ٖبيةش لٌٕ  يي معنية ب  ٌٔة ىٌٕ ٌل٨ٖٔ م٦ خ٤ً ي ٌٔٔ ٌلٜالٍ يت ق٢ بيا وى١ٌٔ ٌلت
ٗم٠٠اُ ٨ٌلمش٠٠كًُ ٌلت٠٠ي  ٖ اتو بالمس٠٠ئ٨لية تج٠٠اه ٌأل ن٠٠و ٨ٌل٩ٕ٠٠ تتمي٠٠ٗ ت ٠٠ ٌلمنتم٠٠ي ل٨ٜ
٠ا  م٠  ٌلتفكي٠ٖ ٌل٨ٌ٠ ي  يعان  منيا ٌلمجتمع بما يىىمو يل٠  س٠م٣ س٠م٨ك٫ا ينس٠اني٫ا قائم٫

 (.7-7: 0552)ج٤ًش بمشكًُ مجتمعو 
ٖب٨ي٠٠٠ة  ٗم٠٠٠اُ ٌلت٠٠٠ي ٨ل٠٠٠ٌٕ  ق٠٠٠ٔ ب٠٠٠اُ  م٠٠٠  ٌلمىسس٠٠٠اُ ٌلت و٦ تجن٠٠٠ٔ مناىجي٠٠٠ا لا

َٖ  م٠   و٨قعتيا ٌلعًقاُ ٌل٨ٔلية ٌل اليةش  يقع  مييا مسئ٨لية ي ٌٔٔ وجيا٤ وكح٠ٖ ق٠ٔ
ٖى٠٠٠٠اٍ ٨ٌلفس٠٠٠٠أ   ١ٖ ٨ٌ ٖيعة ٌلتغي٠٠٠٠ٖ مح٤٠٠٠٠ ٌلعن١٠٠٠٠ ٨ٌلت٠٠٠٠ٜ ٗم٠٠٠٠اُ س٠٠٠٠ م٨ٌجي٠٠٠٠ة تم٣٠٠٠٠ ٌأل
 ٖٛ ٗماُ تف ٖيةش  جميعيا و ٌٖ اُ ٌلسياسية ٨ٌلعسك ٨ٌنتياكاُ  ق٢٨ ٌ نسا٦ ٨ٌل 

ٖي٦  م٠٠٠٠  ت م٤٠٠٠٠  نفس٠٠٠٠يا  م٠٠٠٠  ٌٖٔ ٌلق٠٠٠٠أ ٌٖس٠٠٠٠ية لم٨ٌجيتي٠٠٠٠اغ   ٠٠٠٠ٌٔٔ ٌأل ٠٠٠٠ ٌلمن٠٠٠٠اىج ٌلٔ
 ٌلمسئ٨لية ٌيجتما ية.

ٖبي٠٠ة ٌل٠٠ًٍٜش كم٠٠ا وني٠٠ا  ٌٖس٠٠ية ى٠٠ي ؤٌَ ٌلمجتم٠٠ع ٨٨س٠٠يمتو  ٠٠ي ت  المن٠٠اىج ٌلٔ
ٌُٖ ٨م٠٠ا  ١ٖ ٨مي٠٠ا َٖ م٠٠ا ي٠٠ىم٦ ب٠٠و ٌلمجتم٠٠ع م٦٠٠ مف٠٠اىي٥ ٨ق٠٠ي٥ ٨مع٠٠ا ٨ٖ تعك٠٠٘ بال ٠٠

ٖتبٜ بيا م٦ ون٨ٌٞ ٌلنشاٜش مما ي ت٥   م٠  م ٠ممي ٌلمن٠اىج ٌلعم٤٠  م٠  تش٠كي٤ ي
ٗم٠اُ ٨ٌلم٨ٌق١٠ ٨ٌأل ٠ٌِٔ  شخ ية ٌلٜالٍغ ب يِ ي بل  م  ٨   بالق ايا ٨ٌأل
م٦٠٠٠ خ٤ً٠٠٠  ي٥٠٠٠ مس٠٠٠تنيٖ ٨ت مي٤٠٠٠ ٔقي٢٠٠٠ لمم٨ ٨٠٠٠ اُ ٌلمت ٠٠٠منة  ٠٠٠ي ٌلم٠٠٠نيجش ٨ل٦٠٠٠ 
يت ق٢٠٠٠ م٠٠٠ا س٠٠٠ب٢ يي م٦٠٠٠ خ٤ً٠٠٠ م٠٠٠نيج مبن٠٠٠   م٠٠٠  وس٠٠٠٘ ٨ٌ ٠٠٠ ة يعك٠٠٠٘  مس٠٠٠فة 

٨ٌٖٔش ٌلمجتم٠٠٠٠٠ع ٨مش٠٠٠٠٠كًتو  َٖ (27 :0557)م٠٠٠٠٠٠ ش لم٠٠٠٠٠ا لي٠٠٠٠٠ا م٦٠٠٠٠٠٠ ٫ٖ٨ٌٔ  ع٠٠٠٠٠اي٫  ٠٠٠٠٠٠ي ئٌ
ٗماُش  ٜبيع٠ة ٌلعممي٠ة ٌلتعميمي٠ة يمك٦٠ و٦ ت ٠ي١ وبع٠ا٫ٌٔ جٔي٠َٔ يل٠  ٌلعٔي٠ٔ م٦٠  ٌأل

َٖغ  ٗم٠٠اُ ٌلمعا ٠٠ ٖٞ خ٠٠ٜاه   ي٠٠ِ ي٦ٌأل ٌلت٨ٖ٠٠ٜ ٌل٠٠ٕ٪ ي ٠٠ِٔ  ٠٠ي  ٠٠ال٥ ٌلي٥٨٠٠ تتس٠٠ا
ٗي٠أَ ٨ٖٔ ٌلمن٠اىج ٌلتعميمي٠ة ٨ٌلم ٌٗئ ي٨ما٫ بعٔ ي٥٨ش ٌألمٖ ٌلٕ٪ و٩ٔ يل٠   ٌُٖ ٨تت ق٠ٖ

ٗماُ  َٖ ٌأل ٌٖسية  ي ئٌ  (.079: 0554)وب٨ خمي٤ش ٌلٔ
٫ٌٖ  ع٠٠٠٠٠اي٫  ٠٠٠٠٠ي تن٠٠٠٠٠ا٤٨  ٖي  كإ ٩ٔ٠٠٠٠٠ ى٠٠٠٠٠ٕه ٌلمن٠٠٠٠٠اىج ٨ٔ كم٠٠٠٠٠ا تمع٠٠٠٠٠ٍ من٠٠٠٠٠اىج ٌلت٠٠٠٠٠ا

ٗم٠اُغ  َٖ ٌأل ٌٖتيجية ئٌ ٗم٠اُ ٌلت٠ي م٠٠ٖ بي٠ا ٌلع٠٠ال٥ش   ي٠٠ِ ي٦ٌس٠ت ٜبيعتي٠ا تتن٠٠ا٤٨ ٌأل
ٖتب٠٠٠٠ة  ميي٠٠٠٠اش  ٨ًَ٠٠٠  م٠٠٠٠  ٌىتمامي٠٠٠٠ا بت٠٠٠٠ حيٖ تم٣٠٠٠٠  ٨مق٠٠٠ٔماتيا ٨و ٠٠٠٠ٌٔحيا ٨ٌلنت٠٠٠٠ائج ٌلمت

ٗة ي ينف ٤٠٠  ٦٠٠ ٌلمجتم٠٠ع  ٖه ج٠٠ ٖٔ ٨ م٠٠  ٌلمجتم٠٠عش ٨ٌلٜال٠٠ٍ ب٨ٔ٠٠ ٗم٠٠اُ  م٠٠  ٌلف٠٠ ٌأل
ٖجي.   ٌلخا
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َٗ ٌل م٤٨٠ش لم٠ا  يي٠ا  ٗم٠اُ ج٠اى ٍٖ لا ٨ٖ يا  ق٤ تجا ٖي  بجميع    مناىج ٌلتا
ٗم٠ة و ٠ٔ  ٗماُ ٨وسبابيا ٨معالجتي٠ا ك٤٠  س٠ٍ ن٨ ٠وش ٨ٌلتعم٠ي٥ م٦٠ ٌأل م٦ نمإّ لا

ٗم٠٠اُ ٌألس٠٠باٍ ٌلميم٠٠ة لي٠٠اش  ا  نس٠٠ا٦ كمخم٢٨٠٠  اق٤٠٠ يج٠٠ٍ  مي٠٠و و٦ ي٠٠تعم٥ م٦٠٠ ٌأل
ٌٖتي٠٠٠ا يل٠٠٠  ٌألجي٠٠٠ا٤ ٌلجٔي٠٠٠َٔ ك٠٠٠ي  ٨ٖ٘ ل٠٠٠و ك٠٠٠ي يتجن٠٠٠ٍ محيًتي٠٠٠ا ٨ينق٤٠٠٠ خب ٨ى٠٠٠ي ٔ

 ٌُٖ ٌٖك٥ لٔي٠٠٠و م٦٠٠٠ خب٠٠٠ )ٌلش٠٠٠ي ش تتجنبي٠٠٠اش كم٠٠٠ا يمكن٠٠٠و يٌٕ  ٠٠٠ٔحُ و٦ يعالجي٠٠٠ا بم٠٠٠ا ت٠٠٠
0553 :29      .) 

ٌُٖ ٌلميمة  ي  ياَ  ٗماُ م٦ ٌلميا َٖ ٌأل َٖ ئٌ ي٠ا  يِ ينٌلٜالٍغ ٨تعتبٖ ميا
ٗماُ  ي ٌل٨قُ ٌل ا ٖ ٨ٌلمستقب٤  ٠التفكيٖ  تسا ٔه  م  ٌلتعام٤ مع ٌلق ايا ٨ٌأل
ٗم٠٠اُ ٌلمختمف٠٠٠ةش  ٨ٌٖبٜ ب٠٠ي٦ ٌأل ٣ٌٖ ٌل٠٠٠ بمغ٠٠ة ٌلعًق٠٠اُ ب٠٠ي٦ ٌألش٠٠٠ياةش يس٠٠ا ٔ  م٠٠  ئ
٨ٌٖبٜ  ٣ٌٖ ٌل٠ ٖسة  ممية ٕىنية معقَٔ يستٜيع م٦ خًلي٠ا ٌل٠ًٍٜ ئ ٨يسي٥  ي مما

ٗماُ ٨ٌل ٨ٌِٔ ٢ٖ  بي٦ ٌأل ٌلمختمفة ٨كي١٠ ت٠ىحٖ ق ٠ايا بعيني٠ا  ٠ي  ي٠اَ ٌلن٠ا٘ ب٠ٜ
ٗم٠اُ ٌلع ٠ٖ  ٌُٖ مختمفةش ٨كي١ يمك٦ ٌلتعام٤ مع ىٕه ٌلتعقي٠ٌُٔ ٨و ٗي٠ٗش ٨ت حي  (

0555 :455.) 
ٌُٖ ٌلتفكيٖ ٌلعميا  يِ تعٔ ىٕه  ٗماُ م٦ وى٥ ميا َٖ ٌأل َٖ ئٌ كما تعٔ ميا

َٗ ٌألساسية لكا ة ٌلعم٥٨ ٌلٜبيعية ٨ٌ  ٖكي َٖ ٌل ٌُٖ ٌلعقمية ٌلميا نسانية ٨وكحٖ ٌلقٔ
ٗماُ ٌل ياتية ٌلتي ي٨ٌجييا ٌلمتعم٥  ٌٗة ٌلمشكًُ ٨ٌأل ٌلتي لٔييا قابمية لمتٜبي٢ ي

 (. 0: .055)مختاٖش  ي ٌل ا ٖ ٨ٌلمستقب٤ 
ل٣ م٦ خ٤ً  ٖي  ٨ٕ ٗماُ م٦ خ٤ً منيج ٌلتا َٖ معالجة ٌأل ٨يمك٦ ت٨ٜيٖ ميا

ٌٖس٠٠٠ة ٌلمش٠٠٠ك ٖي٢٠٠٠ ٔ ٖ ٠٠٠يا  ٦٠٠٠ ٜ ٗم٠٠٠اُ ٨  ٖيخي٠٠٠ة ٌست  ٠٠٠اٖ ٌأل ٗم٠٠٠اُ ٌلتا ًُ ٨ٌأل
ٖىا ٨مس٠تقبميا  ٌٖس٠ة ما ٠ي ٌلمش٠كمة ٨ ا ٠ ٔ ٩ٖ َٖ وخ٠ َٖ ٨ٌلمستقبميةش ٨بعبا ٨ٌلمعا 

ٌُٖ ٌلميم٠٠٠٠ة  ٠٠٠٠ي  ي٠٠٠٠اَ   ي٠٠٠٠ِ ي٦ ٠٠٠٠ي ه٦ ٨ٌ ٠٠٠٠ٔغ  َٖ و ٠٠٠٠ب ُ م٦٠٠٠٠ ٌلمي٠٠٠٠ا ى٠٠٠٠ٕه ٌلمي٠٠٠٠ا
ي٠٠ا تس٠٠ا ٔى٥  ٠٠ي ٌلتعام٤٠٠ م٠٠ع مش٠٠كًُ ٌل ا ٠٠ٖ ٨ٌلمس٠٠تقب٤  ت٠٠   ي٠٠ِ ينٌلٜال٠ٍغ 

ْٖ وكبٖ  ٔٔ  َٖ خيا٤ ٌلًٍٜ  ي  ٤٠ يتمك٦ ٌلًٍٜ م٦ ٜ حا ممك٦ م٦ ٌل م٤٨ ٨ٌ 
 َٖ ٖق ش ٌلق ايا ٌل عبة ب ساليٍ  ٔيحة ٨مبتك  (.2.: .055)ب

 َٖ ٗماُ ٨مشكًُ ينم  ل٠ٔيي٥ ٌلق٠ٔ ٗيأَ ٨   ٌلًٍٜ بما ي٨ٖٔ  ٨لي٥ م٦ و  
ٖيخي ٌلناق٠٠ٔ ٨ ٤٠٠  َٖ  م٠٠  ٌلتفكي٠٠ٖ ٌلت٠٠ا  م٠٠  تش٠٠كي٤ ٌلمس٠٠تقب٤ش كم٠٠ا ينم٠٠  ل٠٠ٔيي٥ ٌلق٠٠ٔ

١ٖ  م٠  ٌلع٨ٌئ٢٠ ٌلت٠ي ٌلمشكًُ ٨ٌتخ٠إ ٌلق٠ ٗم٠اُ ٨ٌلتع٠ ٌٖ اُ ٨ٌأل ٌُٖ ٨ ٤٠ ٌل ٠ ٌٖ
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ٌُٖ ٌيجتما ي٠٠٠٠٠ة  ١ٖ ٌلعًق٠٠٠٠٠ة ب٠٠٠٠٠ي٦ ٌلتغي٠٠٠٠٠ ٩ٖ ٨تع٠٠٠٠٠ ت ٤٨٠٠٠٠٠ ٦٨ٔ  ي٥٠٠٠٠٠ ٌلحقا ٠٠٠٠٠اُ ٌألخ٠٠٠٠٠
ٗماُ ٌل٨ٔلية  ٌٖ اُ ٨ٌأل ١ٖش ٨ٌل   (.3: 0553)ٌلج

 ٌ٫ٖ ٗم٠اُ ن٠ٝ َٖ ٌأل َٖ ئٌ ٖي  يمك٦ م٦ خًلي٠ا تنمي٠ة مي٠ا ٨بالتالي  إ٦ مناىج ٌلتا
ٖتب٠ٜة ٖتوغ  لٜبيعتي٠ا ٌلم ١ٖ  ي٠ِ ينب ي٠اَ ٌ نس٠ا٦ ٨  ٠ا ي٠ا تكس٠ٍ ٌل٠ًٍٜ ٌلمع٠٠ا

ل٣٠ م٦٠ خ٤ً٠  يفي٠ة ٨ٌيتجاى٠اُ ٌ يجابي٠ة ٨ٌلمي٤٨٠ ٨ٌلق٠ي٥ش ٨ٕ ٌُٖ ٌل٨ٝ ٌلبنائية ٨ٌلميا
ٖتب٠٠ٜة بالم٠٠أَ ٨ب ي٠٠اَ ٌلٜال٠٠ٍغ ب ي٠٠ِ يج٠٠ٔ ٌلٜال٠٠ٍ  مجم٨ ٠٠ة ٌألنش٠٠ٜة ٌلمتن٨ ٠٠ة ٌلم

٩ يل٠٠٠٠  نم٨٠٠٠٠ ٨ٌ ٠٠٠٠ل ل ٖس٠٠٠٠تو لي٠٠٠٠ٕه ٌألنش٠٠٠٠ٜةش بم٠٠٠٠ا ي٠٠٠٠ٔى ٌُٖ  ٤٠٠٠٠ متع٠٠٠٠ة  ٠٠٠٠ي مما مي٠٠٠٠ا
ٖتبٜة بالمنيج.  ٌلمشكًُ م٦ خ٤ً ىٕه ٌألنشٜة ٌلم

٨م٨ٌكب٠٠ة تم٣٠٠٠ ٌلمن٠٠٠اىج لمت٨جي٠٠٠اُ ٌلمس٠٠تقبمية يس٠٠٠تٔ   وش٠٠٠كاي٫ منيجي٠٠٠ة جٔي٠٠٠َٔ 
ٖىا  ٖى٠ا ى٠ٕه ٌلت٨جي٠اُ  ن٠ٔ تخ٠ٜيٜ ٌلم٠نيج ٨ ن٠ٔ تنفي٠ٕه لتت م٤٠ ب٨ٔ٠ ت خٕ  ي ٌ تبا

ٖي٢٠ ٦ٖ ٌلجٔي٠ٔش ٨ي٠ت٥ ٕل٣٠  ٦٠ ٜ ئخ٠ا٤ مف٠اىي٥  مسئ٨لية ي ٠أَ تش٠كي٤ ٌ نس٠ا٦ لمق٠
ٖتبٜ بال ياَ ٌلقائمة ٨ٌلقأمة مح٤ مف٠اىي٥ ٌألم٦٠ ٌلق٨٠مي  ٗماُ جٔئَ  ي ٌلمنيج ت ٨و

١ٖ ٌلسياسي ٨ٌلتفاى٥ ٌل٨ٔلي ٨ٌلس٥ً٠ ٌيجتم٠ا ي  ٖىاٍ ٨ٌلتٜ ٖبينيش ٨ٌلبيئة ٨ٌ  )ٌلش٠
 (.  72: 0552ٌلٜنا٩٨ش 

ٌٖس٠٠٠٠اُ ٨ٌلب ٨ِ٠٠٠٠ ٌلس٠٠٠٠ابقة  م٠٠٠٠  وىمي٠٠٠٠ة  ٨ ٠٠٠٠  نف٠٠٠٠٘ ٌلس٠٠٠٠يا٢ وك٠٠٠٠ُٔ بع٠٠٠٠ٛ ٌلٔ
ٗم٠٠٠اُ ٨ق ٠٠٠ايا  ت ٠٠٠مي٦ ٌٖ ي٠٠٠ا و ٖي  ٨ٌلجغ ٌٖس٠٠٠اُ ٌيجتما ي٠٠٠ة بش٠٠٠قييا ٌلت٠٠٠ا من٠٠٠اىج ٌلٔ

َٖ تتعم٢٠٠٠ بت٨جي٠٠٠اُ ٌلن٠٠٠ٝا٥ ٌلع٠٠٠المي ٌلجٔي٠٠٠ٔ كق ٠٠٠ايا ٌألم٦٠٠٠ ٌلق٨٠٠٠مي ٨ ق٢٨٠٠٠  معا ٠٠٠
ٌٖس٠ة  ٌٖٜية ٨ٌلس٥ً ٨ٌل ٨ٌٖ بي٦ ٌلشع٨ٍ ٨منيا ٔ ٖىاٍ ٨ٌلٔيمق ٌ نسا٦ ٨ٌلع٨لمة ٨ٌ 

ٖل٠٠٠ : ك٤٠٠٠ م٦٠٠٠  ١ٖش 0552 (ش ) ب٠٠٠ٔ ٌلم٠٠٠ىم٦شBetterly,2000)بيت (ش 0553(ش )ٌلج٠٠٠٠
ٖش٠ئش 0553)يشي٦ش  ٌِٖش 0557(ش ) بٔ ٌل ٖين٘  (ش Ference, Ruth 2006(ش ) ٠

س٠٠٠ك   ٨ٖٔ ٖي٦ ج٠٠٠يم٘  (،Schur, Joan Brodsky,2009)س٠٠٠ك٨ٖ ٨ج٦٨٠٠٠ ب )كي٨٠٠٠
Quirin James, 2009 ٨ٌٖٔش ٌٗٗش 0525(ش )س٠٠عئش 0525(ش )م٠٠ (ش 0522(ش )ٌلق٠٠

ٌٗٗش 0527)ٌلشإليش   (.0527(ش )ٌلق
َٖ  ٠ي و٦ ٌل ي٠اَ ٨م٠ا بي٠ا ٨تت ل  ٗم٠اُ ٌلمعا ٠ ٖي  ٨ٌأل ٌل مة بي٦ مناىج ٌلتا

ٌٖس٠٠ة ما ٠٠ي٫ا  ٖي  بالب ٠٠ِ ٨ٌلٔ ٖى٠٠ا ٌ نس٠٠ا٦ ٌل٠٠ٕ٪ تتنا٨ل٠٠و من٠٠اىج ٌلت٠٠ا ٗم٠٠اُ م ٨ م٦٠٠ و
ٌٖٔ ٨ٌلجما ٠٠اُ ٨بالبيئ٠٠ة ٌلمأي٠٠ة ٌلت٠٠ي يع٠٠يٙ  يي٠٠اش  ٫ٌٖ م٦٠٠  ي٠٠ِ  ًقات٠٠و ب٠٠األ  ٨ ا ٠٠

ٖي٦ ٨ٌلتكي١٠ معي٥٠   يي تعم٤  م  مسا َٔ ٌلمتعممي٦  م   ي٥ ونفس٠ي٥ ٨ ي٥٠ ٌيخ٠
ه لي٥٠٠٠ م٦٠٠٠ ق٠٠٠ي٥ ٨مح٤٠٠٠  مي٠٠٠ا ٨مي٤٨٠٠٠ ٨ٌتجاى٠٠٠اُ  ٨ٔٗ ٖ م٦ش بم٠٠٠ا ت٠٠٠ )ٌل ٠٠٠ب يي٦ش  ب٠٠٠ٔ ٌل٠٠٠

0520 :3   .) 
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ٗماُ ٌلعٔئَ ٨ٌلمت٨قع  ٨ٔ٠حيا  ٠ن ٦ ب اج٠ة يل٠  م٦ٜ٨ٌ٠ يت م٤٠  ٨وما٥ ىٕه ٌأل
ٗماُش ي ا ة يل  ٌل اجة يل٠  ٌلجي٨ٔ٠  ٌلمسئ٨لية ٌيجتما ية تجاه تم٣ ٌلق ايا ٨ٌأل

ٌٖىية ٨ٌلتع ٍش ٨تنم٠  ٌلت ٖسي  و كاٖ ٨مفاىي٥ جٔئَ تبٔٔ و ٤٨ ٌلك ي تستي١ٔ ت
 ٌلمسئ٨لية ٌيجتما ية لمٜالٍ تجاه مجتمعو.

َٖ ت ٠مي٦ بع٠ٛ  ٨ٖ ٌٖس٠اُ ٌلس٠ابقة  م٠   ٠ ٨لٕل٣  ق٠ٔ وك٠ُٔ نت٠ائج بع٠ٛ ٌلٔ
ٌٖسيةغ لما ينتاٍ تم٣ ٌلمن٠اىج م٦٠  ٗماُ ٌلمجتمع بالمناىج ٌلٔ ٗماُ ٌلتي تم٘ و ٌأل

ٌٖسة  ع١  ي تن ب ىمي٠ة  (273: 0525)ٌلع٩٨ٔ٠ش ا٤٨ تم٣ ٌلق اياش  قٔ و٨ ُ ٔ
ٗماُ ٌلعالمية ٌلعامة  ٌٖسية ب٨جو  ا٥ مجم٨ ة م٦ ٌلق ايا ٨ٌأل ت مي٦ ٌلمناىج ٌلٔ

ٌٖ اُ ٌلعالمية ٨مشكًُ ٌل ٨ٔٔ ٌلسياسية ٨ٌلتكتًُ ٌل٨ٔلية.  ٌلناتجة  ٦ ٌل 
ٌٖسة  ٖتق٠اة ب (274: 0557)سب يش ٨وكُٔ ٔ ٌُٖ  م٠  وىمي٠ة ٌي مس٠ت٩٨ ٌلمق٠ٖ

ٗم٠٠٠٠اُ ٌلٜبيعي٠٠٠٠ة  ِٖ ٨ٌأل ل٣٠٠٠٠ بت ٠٠٠٠مينيا وى١ٌٔ٠٠٠٠ ٨قائي٠٠٠٠ة لم٨ٌجي٠٠٠٠ة ٌلك٨ٌ٠٠٠٠ ٌٖس٠٠٠٠ية ٨ٕ ٌلٔ
ٌُٖ ٨ما قٔ  ٖسو ٌلًٍٜ  ي تم٣ ٌلمقٖ ٖبٜ بي٦ ما ئ َٖ متكاممةش بال ٨معالجتيا ب ٨

 ي٨ٌجيي٥ م٦ م٨ٌق١  ي  ياتي٥.
ٌٖس٠ية ب ٖتيا  ي ٌلمن٠اىج ٌلٔ ٌٔ ٗماُ ٨ٌ  م ٠ٖش ٨ يما يتعم٢ بايىتما٥ ٌلفعمي باأل

ٖش٠٠٠٠ئ  ٌٖس٠٠٠٠ة و م٠٠٠٠ٔ  ب٠٠٠٠ٔ ٌل ٔ ُٖ ٌٖس٠٠٠٠اُ  ٥(0557) ق٠٠٠٠ٔ وش٠٠٠٠ا يل٠٠٠٠   ٠٠٠٠ع١ من٠٠٠٠اىج ٌلٔ
ٌٖ ي٠٠٠ا ٖي  ٨ٌلجغ ٖغ٥٠٠٠ و٦ ىن٠٠٠ا٣  اج٠٠٠ة  ٌيجتما ي٠٠٠ة بش٠٠٠قييا ٌلت٠٠٠ا ٗم٠٠٠اُ   ٠٠٠ي تنا٨لي٠٠٠ا لا

ٗم٠اُ سياس٠ية  ٖبي م٦٠ و ٦ ٌلع ٗماُش لما ي٨ٖٔ  ي م ٖ ٨ٌل٨ٜ مم ة لتنا٤٨ تم٣ ٌأل
ينية  م  كا ة ٌأل عَٔ   ٨ٌلعالمية. ٨ٌ قميميةٌلم مية ٨ٌجتما ية ٨ٌقت أية ٨ٔ

ٗماُ  َٖ ت مينيا باأل ٨ٖ ٖي  ٨  ٨ت سيس٫ا  م  ما سب٢  إ٦ ٌلعناية بمناىج ٌلتا
ٌٖى٦ م٦ ٌلعٔي٠ٔ م٦٠  ٖ و ٌل٨قُ ٌل ٫ٌٖ  ي غاية ٌألىمية لما يف ٖتيا ٨ٌل٨ ي بيا وم ٌٔ  ٌ٨

ٗماُ ٨بمست٨ياتيا ٌلمختمفة ٌلتي ت٨ٌجو ٌلمجتمع.  ٌأل
 مشكمة البحث:

ٌٖس٠٠٠٠٠اُ ٨ٌلب ٨ِ٠٠٠٠٠ ٌلس٠٠٠٠٠ابقة ٌت ٠٠٠٠٠ل م٦٠٠٠٠٠ خ٤ً٠٠٠٠٠ ٌس٠٠٠٠٠ ٌٖة نت٠٠٠٠٠ائج ٨ت٨ ٠٠٠٠٠ياُ ٌلٔ تق
ٖ م٠ة ٌلحان٨ي٠ةش و٦ من٠اىج  ٖي  بالم ٨ٌيتجاىاُ ٌلعالمية  ي مجا٤ ت٨ٜيٖ من٠اىج ٌلت٠ا

ٖ مة ٌلحان٨ية تعاني م٦ مشكًُ ٨و٨جو ق ٨ٖ  ٔئَ. ٖي  بالم  ٌلتا
ٌٖس٠ة ٨ٌلت مي٤٠  ٌٖساُ ٌلسابقة ٌلت٠ي تنا٨ل٠ُ بالٔ ُٖ نتائج ٌلب ٨ِ ٨ٌلٔ  يِ وسف

ٌٖس٠٠اُ ق٠٠ٔ وك٠٠ُٔ  م٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠ كحي٠٠ٖ م٦٠٠ تم٣٠٠  ٌلمن٠٠اىجش نج٠٠ٔ ون٠٠ا ىن٠٠ا٣ ٌلعٔي٠٠ٔ م٦٠٠ ٌلٔ
ٌٖ يا  ي تنا٨ليا  ٖي  ٨ٌلجغ ٌٖساُ ٌيجتما ية بشقييا ٌلتا نقاٜ ٌل ع١  ي مناىج ٌلٔ
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َٖ كق ٠٠٠ايا ٌألم٦٠٠٠ ٌلق٨٠٠٠مي ٨ ق٢٨٠٠٠ ٌ نس٠٠٠ا٦  ٗم٠٠٠اُ ٨ٌلمش٠٠٠كًُ ٌل٨ٔلي٠٠٠ة ٌلمعا ٠٠٠ لا
ٌٖٜي٠٠ة ٨ٌلس٠٠ً َٖ كالٔيمق ٌٖس٠٠ة ٌلخٜي٠٠ٍ )٨ٌلق ٠٠ايا ٌل٨ٔلي٠٠ة ٌلمعا ٠٠ (ش ٥2999 مح٤٠٠ ٔ

ٌٖس٠٠٠٠ة جمي٤٠٠٠٠ ) ٌٖس٠٠٠٠ة يش٠٠٠٠ي٦ )٨ٔ0552 ٌٖس٠٠٠٠ة  ب٠٠٠٠ٔ ٌ )0553(ش ٨ٔ (ش 0557(ش ٨ٔ
ٌٖسة ل٨بي٘ش ل٨ك٨٨يس  ) ٨ٔLopach,j , Luchowski,j., 2006 ٌٖٔس٠ة س٠عي (ش ٨ٔ

(0525( ٩ٗ ٌٖس٠٠٠ة ٌل م٠٠٠ ٌٖس٠٠٠ة ٌلس٠٠٠بيعي )0525(ش ٨ٔ ٌٗٗ 0525(ش ٨ٔ ٌٖس٠٠٠ة ٌلق٠٠٠ (ش ٨ٔ
(0527.) 

ٌٖة  ٌٖساُ ٌيجتما ية ٨ٌتفا٢ وغمٍ ٌلخب ٨ٌلمتخ  ي٦  م  ق ٨ٖ مناىج ٌلٔ
َٖ ت ٠مي٦  ٨ٖ َٖ ٌألمٖ ٌلٕ٪ ٔ عي٥ يل  ٌلت كئ  م   ٠ ٗماُ ٌلمعا   ي تنا٨ليا لا
ٖ ي٥  ٌٖس٠٠ة  ب٠٠ٔ ٌل٠٠ َٖ مح٤٠٠ ٔ ٗم٠٠اُ ٌلمعا ٠٠ ٌٖس٠٠اُ ٌيجتما ي٠٠ة ٌلق ٠٠ايا ٨ٌأل من٠٠اىج ٌلٔ

(0557( ٪ٖ ٌٖس٠٠٠٠٠ة ٌلبش٠٠٠٠٠٠ا ٢ٗ )0557(ش ٨ٔ ٌٖ ٌٖس٠٠٠٠٠٠ة  ب٠٠٠٠٠٠ٔ ٌل٠٠٠٠٠٠ (ش ش٠٠٠٠٠٠ اتو 0559(ش ٨ٔ
(0525( ٔ٨ٌٖ ٌٖس٠٠٠٠٠ة م٠٠٠٠٠ ٌٖس٠٠٠٠٠ة منت ٠٠٠٠٠ٖ )0525(ش ٨ٔ ٌٗٗ 0525(ش ٨ٔ ٌٖس٠٠٠٠٠ة ٌلق٠٠٠٠٠ (ش ٨ٔ
(0522  .) 

ٖ م٠٠٠ة  ٨ق٠٠٠ٔ ق٠٠٠ا٥ ٌلبا ٠٠٠ِ بإ ٠٠٠ٌٔٔ مقي٠٠٠ا٘ ٨ ٠٠٠ي مب٠٠٠ٔئي لقي٠٠٠ا٘ ٨ ٠٠٠  ٠٠٠ًٍٜ ٌلم
ٗم٠٠٠اُ  م٠٠٠  ٌلمس٠٠٠ت٩٨: )ٌلم م٠٠٠يش ٨ٌ قميم٠٠٠٠يش  ٫ً ٌأل ٗم٠٠٠اُ مش٠٠٠تم َٖ ٌأل ٌلحان٨ي٠٠٠ة ب٠٠٠إٌٔ

ٖسة )ت٤ ٌلكاش١( ٌلحان٨ية ( ٜالب٫ا م٦ ًٍٜ بم75ٌٔل٨ٔلي(ش ٨تك٨نُ ٌلعينة م٦ )
٨ٖ م ا ٝة ٔمياٜ. ٨ٖ ٌلتعميمية(ش بمٔينة ٌلس َٖ )ٌلس  بإٌٔ

 (2ج٤٨ٔ )
ٗماُ َٖ ٌأل  ٌلمت٨سٜ ٨ٌلنسبة ٌلمئ٨ية لمقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ

 النسبة المئوية المتوسط اختبار المواقف م
ٗماُ 2 َٖ ٌأل  32.4 7.37 مقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ

َٖ ( يل٨2٠٠٠٠تش٠٠٠٠يٖ ٌلنت٠٠٠٠ائج ٌلم٨ ٠٠٠٠ ة بالج٤٨ٔ٠٠٠٠ )   ت٠٠٠٠ٔني مس٠٠٠٠ت٩٨ ٌل٨٠٠٠٠ ي ب٠٠٠٠إٌٔ
ٖ م٠ة ٌلحان٨ي٠ةش ل٠ٌٕ تت ٠ٔٔ مش٠كمة ٌلب ٠ِ  ٠ي ق ٨ٖ٠ م٠نيج  ٗماُ ل٩ٔ٠ ٠ًٍٜ ٌلم ٌأل
ٗماُ  ي م ت٩٨ ٌلم٨ ٨ اُ  َٖ ٌأل ٖ مة ٌلحان٨ية  ي ت مي٦ مفي٥٨ ئٌ ٖي  بالم ٌلتا

ٖي  تسمل ٖ مة ٌلحان٨ية مع و٦ ٜبيعة مأَ ٌلتا َٖ  م  ًٍٜ ٌلم  بٕل٣. ٌلمقٖ
 ة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي: ويمكن صياغة مشكم

ما التصور المقترح لتضمين مفاهيم إدارة األزمات في منهج التاريخ  (1)
 بالمرحمة الثانوية؟

 :ويتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
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ٖ مة ٌلحان٨ية؟ -2 ٖي  بالم ٗماُ ٌلتي ينبغي ت مينيا بمنيج ٌلتا  ما ٌأل
ٖ مة ٌلحان٨ية؟  ما م٩ٔ ت٨ٌ ٖ ىٕه -0 ٖي  بالم ٗماُ بمنيج ٌلتا  ٌأل
ٖ م٠ة  -3 ٖي  بالم ٗماُ  ٠ي م٠نيج ٌلت٠ا َٖ ٌأل ْٖ لت مي٦ مفاىي٥ ئٌ ما ٌلت ٨ٖ ٌلمقت

 ٌلحان٨ية؟
ٖ تي٦ م٦٠٠ ٌلم٠٠نيج ٌلم٨ٖ٠٠ٜ  ٠٠ي تنمي٠٠ة ٌل٨٠٠ ي  -7 ٌٖس٠٠يتي٦ مقت٠٠ م٠٠ا  ا مي٠٠ة ٨ ٠٠ٔتي٦ ٔ

ٗماُ ل٩ٔ ًٍٜ ٌل ١ ٌلحاني ٌلحان٨٪؟ َٖ ٌأل  بإٌٔ
 :مصطمحات البحث

 األزمات: إدارة
ٗماُ ب نيا "نشاٜ ىا١ٔ يق٥٨  م٠  ٌلب ٠ِ ٨ٌل  ٤٨٠  َٖ ٌأل ٖي١ ئٌ يمك٦ تع
ٗم٠ة ٌلمت٨قع٠ةش  ٗمة ٌلتي تمك٦ م٦٠ ٌلتنب٠ى ب م٠اك٦ ٨ٌتجاى٠اُ ٌأل  م  ٌلمعم٨ماُ ٌلً
ٗم٠ة  ٖي٢ ٌتخإ ٌلتٌٔبيٖ لم٠ت ك٥  ٠ي ٌأل ٨تييئة ٌلمنآ ٌلمناسٍ لمتعام٤ معياش  ٦ ٜ

ٖىا ل ٠٠الل ٌلمنٝم٠٠ة" ٌلمت٨قع٠٠ة ٨ٌلق ٠٠اة  ميي٠٠ا و٨ تغيي٠٠ -30: 0550)و م٠٠ٔش ٖ مس٠٠ا
33.) 

ٌٖئي٠٠٠٠٠٠٠٠٫ا ب ني٠٠٠٠٠٠٠٠ا " ٠٠٠٠٠٠٠٠ِٔ مف٠٠٠٠٠٠٠٠اج  يي٠٠٠٠٠٠٠٠ٔٔ  ال٠٠٠٠٠٠٠٠ة ٌألم٦٠٠٠٠٠٠٠٠  ٖ ي٠٠٠٠٠٠٠٠ا ٌلبا ٠٠٠٠٠٠٠٠ِ يج ٨يع
 ١٨ٖ ٖ٪ ٨ٌلم ٠٠٠٠٠م ة ٌلق٨مي٠٠٠٠٠ة ل٠٠٠٠٠و ٨ت٠٠٠٠٠ت٥ م٨ٌجيت٠٠٠٠٠و  ٠٠٠٠٠ي ٤٠٠٠٠٠ٝ ٠٠٠٠٠ٝ ٌلمجتمع٠٠٠٠٠ي ٌلم ٠٠٠٠٠
ٖتبٜ  َٖ ٨ي٠٠٠٠٠٠ ٖت٠٠٠٠٠٠ٍ  م٠٠٠٠٠٠  تفاقم٠٠٠٠٠٠و نت٠٠٠٠٠٠ائج خٜي٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠٠ي٢ ٌل٨ق٠٠٠٠٠٠ُ ٨قم٠٠٠٠٠٠ة ٌ مكاني٠٠٠٠٠٠اُ ٨يت

ٖ مة  ٖي  بالم  ٌلحان٨ية".بم٨ ٨ اُ منيج ٌلتا
  أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى ما يمي:      
ٗماُ. -2 َٖ ٌأل ٖ مة ٌلحان٨ية لمفاىي٥ ئٌ ٖي  بالم ١ٖ م٩ٔ ت مي٦ منيج ٌلتا  تع
ٖ مة  -0 ٖي  بالم ٗماُ ٌلتي ينبغي و٦ يت منيا بمنيج ٌلتا ي ٌٔٔ قائمة باأل

 ٌلحان٨ية. 
ٗماُ  ي م -3 َٖ ٌأل ْٖ لت مي٦ مفاىي٥ ئٌ ٖ مة ي ٌٔٔ ت ٨ٖ مقت ٖي  بالم نيج ٌلتا

 ٌلحان٨ية.   
7-  َٖ ْٖ  ي تنمية ٌل٨ ي بإٌٔ قيا٘  ا مية ٨ ٔتي٦ م٦ ٨ ٌُٔ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت

ٖ مة ٌلحان٨ية. ٗماُ ل٩ٔ ًٍٜ ٌلم  ٌأل
 أهمية البحث: 

 تتحدد أهمية هذا البحث فيما يمي:
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ٖبي٠٠٠ة ٨مي٦ٌٔ٠٠٠  -2 ٌٖة ك٤٠٠٠ م٦٠٠٠ ٌلت يع٠٠٠ٔ ى٠٠٠ٌٕ ٌلب ٠٠٠ِ ٌس٠٠٠تجابة ل٠٠٠ٔ ٨َ ٨ت٨ ٠٠٠ياُ خب٠٠٠
ٗم٠٠٠٠اُ بمن٠٠٠٠اىج ٌلق٠٠٠٠ان٦٨ ٨ٌلق٠٠٠٠ا َٖ ٌأل َٖ ت ٠٠٠٠مي٦ مف٠٠٠٠اىي٥ ئٌ ٨ٖ َٔ ٌلسياس٠٠٠٠يي٦ ب ٠٠٠٠

 ٌلتعمي٥. 
ٗم٠٠٠اُ  ٠٠٠ي من٠٠٠اىج  -0 ْٖ ٌلب ٠٠٠ِ مجم٨ ٠٠٠ة م٦٠٠٠ ٌأل ٖي يقت٠٠٠ ٌُٖ  ٌلت٠٠٠ا لم٨ٌكب٠٠٠ة ٌلت٨٠٠٠ٜ

ٌٖى٦.  ٖ يا ٌل٨ ع ٌل  ٨ٌلت ٔياُ ٌلعالمية ٨ٌلتي يف
ٖ ٠٠ة  ٠٠ي تن٠٠ٝي٥ م ت٩٨٠٠ م٠٠نيج  -3 ٖية جٔي٠٠َٔ مقت ٖىي٠٠ة ت ٨٠٠ يق٥٨٠٠ ٌلب ٠٠ِ بإ ٠٠ٜاة 

ٖي   ٖ٪ م٠٠٠نيج ٨تق٠٠٠ٔي٥ ت ٨٠٠٠ ٌلت٠٠٠ا ٫ٌٔ لم٨٠٠٠ٜ ٖي  ٫ٌٖ جٔي٠٠٠   ٠٠٠ٌٔٔ ٔليم٠٠٠ي ٌلمعم٥٠٠٠ ٌلت٠٠٠ا
. ٖ ة بالت ٨ٖ ٗماُ ٌلمقت  ٨ٌلٜالٍ  ي  ٨ة ٜبيعة ٌأل

 حدود البحث:
ٌٖة ٌلب ِ ٌل الي بال ٨ٔٔ ٌلتالية:      ٥ٗ ٌلبا ِ  ي يج  ٌلت

2- .٪ٖ ٗماُ )ٌلم ميةش ٌ قميميةش ٌل٨ٔلية( ٌلتي يمٖ بيا ٌلمجتمع ٌلم   بعٛ ٌأل
ْٖ  م  ٌلًٍٜ  ينة ٌلب ِ.تٜبي٢ ٨ ٔتي٦ م٦ ٨  -0  ٌُٔ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت
ٖس٠٠ة  -3 تٜبي٢٠٠ و٨ٌُٔ ٌلب ٠٠ِ  م٠٠   ين٠٠ة م٦٠٠ ٠٠ًٍٜ ٌل ١٠٠ ٌلح٠٠اني ٌلح٠٠ان٨٪ بمٔ

٨ٖ بم ا ٝة ٔمياٜ. ٨ٖ ٌلتعميمية(ش بمٔينة ٌلس َٖ )ٌلس  سي١ ٌلٔي٦ ٌلحان٨ية بإٌٔ
ٖ ية ٨ٌلسم٨كية ٨ٌل٨جٌٔنية. -7 ٗماُ ٌلمع َٖ ٌأل َٖ ئٌ  وبعأ ٌل٨ ي بميا

 حث:أدوات ومواد الب
 اعتمد البحث الحالي عمى المواد واألدوات التالية:      

ٖ مة ٌلحان٨ية. -2 ٖي  بالم ٗماُ ٌلتي ينبغي ت مينيا بمنيج ٌلتا  قائمة باأل
ٖي   -0 ٗماُ  ي م ت٩٨ مناىج ٌلت٠ا َٖ ٌأل ْٖ لمنيج لت مي٦ مفاىي٥ ئٌ ت ٨ٖ مقت

ٖ مة ٌلحان٨ية.  بالم
3-  َٖ ٖي   ٠٠٠ي  ٨٠٠٠ة ئٌ ٗم٠٠٠اُ: مقي٠٠٠ا٘ ٌل٨٠٠٠ ي ؤٌَ ت مي٤٠٠٠ م ت٩٨٠٠٠ من٠٠٠اىج ٌلت٠٠٠ا ٌأل

ٖية. ٖ ية ٨ٌل٨جٌٔنية ٨ٌلميا ٗماُش بمك٨ناتو ٌلمع َٖ ٌأل َٖ ئٌ  بميا
 منهج البحث: 

 استخدم البحث الحالي المنهجين الوصفي وشبه التجريبي:     
  :المنهج الوصفي -1

 .ُٗما َٖ ٌأل َٖ ئٌ ٌٖٛ ميا   يِ ت٥ ٌستع
 ٖبي٠٠٠ة ٨ٌألجنبي٠٠٠ة ٌلس٠٠٠ا ٌٖس٠٠٠اُ ٌلع ٌٖٛ مجم٨ ٠٠٠ة م٦٠٠٠ ٌلٔ بقة ٌلمتعمق٠٠٠٠ة ٌس٠٠٠تع

 بم٨ ٨ٞ ٌلب ِ.
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  ٗم٠٠اُش َٖ ٌأل ٨ّٖ مني٠٠ا بقائم٠٠ة ئٌ ٌٖس٠٠اُ ٌلس٠٠ابقة ٨ٌلخ٠٠ ت مي٤٠٠ ٌلب ٨ِ٠٠ ٨ٌلٔ
.ْٖ  ٨ٌ  ٌٔٔ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت

 المنهج شبه التجريبي -8
      ْٖ ٖي٠ٍ ٨ ٠ٔتي٦ م٦٠ ٨ ٠ٌُٔ ٌلت ٨ٖ٠ ٌلمقت٠  يِ ت٥ تٜبي٢ و٨ٌُٔ ٌلب ٠ِ ٨تج

حان٨٪ م٦ خ٤ً تٜبي٢  م  مجم٨ ة م٦ ًٍٜ ٌل ١ ٌلحاني ٌل  ا ميتيما٨قيا٘ 
ٗماُ قبمي٫ا ٨بعٔي٫ا  م  ًٍٜ ٌلعينة َٖ ٌأل  .مقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ

 فروض البحث:
في ضوء تحديـد مشـكمة البحـث وأسـئمتها ونتـائج الدراسـات السـابقة صـي ت 

 فروض البحث بما يمي:
٢ٖ ٨ٕ ٔيل٠٠ة ي  ٠٠ائية  ن٠٠ٔ مس٠٠ت٩٨  -2 ٖج٠٠اُ 5057) ≥ي٨ج٠٠ٔ  ٠٠ ( ب٠٠ي٦ مت٨س٠٠ٜ ٔ

ي ٌلتٜبيقي٦ ٌلقبمي ٨ٌلبعٔ٪ يختباٖ ٌلم٨ٌق١ لقيا٘ ٌلًٍٜ مجم٨ ة ٌلب ِ  
ٗماُ. َٖ ٌأل  ٌل٨ ي بإٌٔ

0-  َٖ ٖ تي٦  ي تنمية ٌل٨ ي بإٌٔ ٌٖسيتي٦ ٌلمقت ي٨جٔ وحٖ ٤ٌٔ ي  ائيا٫ لم٨ ٔتي٦ ٌلٔ
ٗماُ.  ٌأل

ٖج٠ة مناس٠بة م٦٠ ٌلفا مي٠ة  ٠ي تنمي٠ة  -3 ٖ تي٦ بٔ ٌٖسيتي٦ ٌلمقت تت ١ ٌل٨ ٔتي٦ ٌلٔ
ٗماُ. َٖ ٌأل  ٌل٨ ي بإٌٔ

 لبحث:إجراءات ا
لإلجابة عن أسئمة البحث والتحقق من صحة فروضه، اتبع الباحث 

 التالية: اإلجراءات
لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص عمى "مـا األزمـات التـي ينب ـي تضـمينها  

 بمنهج التاريخ بالمرحمة الثانوية؟"
 ٌتبع ٌلبا ِ ما يمي: 

ٖ ي٠٠٠ة ٌلت٠٠٠ي  -2 ٖئيس٠٠٠ة ٨ٌلف ٗم٠٠٠اُ ٌل ينبغ٠٠٠ي ت ٠٠٠مينيا بم٠٠٠نيج ي ٠٠٠ٌٔٔ قائم٠٠٠ة و٨لي٠٠٠ة باأل
ٖ مة ٌلحان٨ية. ٖي  بالم  ٌلتا

ٖٛ ٌلت ق٢٠  -0 ٖتيا ٌأل٨لية  م٠  مجم٨ ٠ة م٦٠ ٌلم كم٠ي٦ بغ٠ ٖٛ ٌلقائمة ب ٨  
 م٦  ٢ٔ ٌلقائمة.

ٌٖة ٌلم كمي٦. -3 ٖتيا ٌلنيائية ٨ قا ي  ي ٌٔٔ ٌلقائمة  ي  ٨
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ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاني والــذي يــنص عمــى "إلــى أي مــدى تتــوافر تمــك 
 التاريخ الحالي بالمرحمة الثانوية؟" األزمات بمنهج

 ٌتبع ٌلبا ِ ٌلخ٨ٌُٜ ٌلتالية:
ٗماُ. -2 ٖ مة ٌلحان٨ية  ي  ٨ة قائمة ٌأل ٖي  بالم  ت مي٤ م ت٩٨ منيج ٌلتا
 ٖ ٔ ٌلنتائج ٨معالجتيا ي  ائيا٫. -0
ٗماُ.   -3 َٖ ٌأل  تفسيٖ نتائج ت مي٤ ٌلم ت٩٨  ي  ٨ة ئٌ

التصور المقترح لتضـمين ولإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص عمى "ما 
 مفاهيم إدارة األزمات في محتوى منهج التاريخ بالمرحمة الثانوية؟"

 ٌتبع ٌلبا ِ ٌلخ٨ٌُٜ ٌلتالية:
ٗم٠٠اُ  ٠٠٠ي م ت٩٨٠٠ م٠٠٠نيج  -2 َٖ ٌأل ْٖ لت ٠٠٠مي٦ مف٠٠اىي٥ ئٌ ي ٠٠ٌٔٔ ت ٨ٖ٠٠  ٠٠٠ا٥ مقت٠٠

ٌٖج٠٠٠ع  ل٣٠٠٠ م٦٠٠٠ خ٤ً٠٠٠ ٌي٠٠٠ًٜٞ  م٠٠٠  ٌلكت٠٠٠ٍ ٨ٌلم ٖ م٠٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠٠ةش ٨ٕ ٖي  بالم ٌلت٠٠٠ا
ٌٖساُ ٨ٌلب ٨ِ ٌلسابقة.ٌلمتخ  ة  ي  ٗماُش ٨كٕل٣ ٌلٔ َٖ ٌأل  ئٌ

ٌٖة ٨ٌلم كمي٦. -0 ْٖ  م  مجم٨ ة م٦ ٌلخب ٖٛ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت   
3-  َٖ ٌٖة ٨ٌلم كم٠٠٠ي٦ ٨ٌ  ٠٠٠ٌٔٔ ٌل ٨٠٠٠ ٌٖة ٌلخب٠٠٠ ْٖ  ٠٠٠ي  ٨٠٠٠ة ه تع٠٠٠ٔي٤ ٌلت ٨ٖ٠٠٠ ٌلمقت٠٠٠

 ٌلنيائية.
"ما فاعمية وحدتين دراسـيتين ولإلجابة عمى السؤال الرابع والذي ينص عمى 

تصور المقترح لمـنهج التـاريخ فـي تنميـة الـوعي بـادارة األزمـات مقترحتين من ال
 .لدى طالب المرحمة الثانوية؟"

 ٌتبع ٌلبا ِ ٌلخ٨ٌُٜ ٌلتالية: 
2-  َٖ َٖ ئٌ ْٖ  ي  ٨ة ميا ٌٖسيتي٦ م٦ ٨ ٌُٔ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت ي ٌٔٔ ٨ ٔتي٦ ٔ

ٗماُ.  ٌأل
ٗم٠٠اُ ٨ٌل٠٠ٕ٪ يت ٠٠م٦ حًح٠٠ة مك٨ن٠٠اُ )ٌلمك٦٨٠٠  -0 َٖ ٌأل ي ٠٠ٌٔٔ مقي٠٠ا٘ ٌل٨٠٠ ي ب٠٠إٌٔ

ٖ يش ٌلمك٦٨ ٌل٨جٌٔنيش ٌلمك٦٨ ٌلسم٨كي(.  ٌلمع
3-  ٖٛ ٖ تي٦  ٠٠ ٌٖس٠٠يتي٦ ٌلمقت٠٠ ٨ٌختب٠٠اٖ ٌلم٨ٌق١٠٠  م٠٠  مجم٨ ٠٠ة م٦٠٠ ٌل٨ ٠٠ٔتي٦ ٌلٔ

ٌٖة ٨ٌلم كمي٦.  ٌلخب
ٌٖة  -7 ٖ ي٦ ٨ٌختباٖ ٌلم٨ق١  م   ٨ة و ٌٖسيتي٦ ٌلمقت تعٔي٤ ك٤ م٦ ٌل٨ ٔتي٦ ٌلٔ

َٖ ٌلنيائية ليما. ٌٖة ٨ٌلم كمي٦ ٨ٌ  ٌٔٔ ٌل ٨  ٌلخب
ٗماُ قبمي٫ا  م   ينة ٌلب ِ.تٜبي٢ مقيا٘  -7 َٖ ٌأل  ٌل٨ ي بإٌٔ
ٗماُ. -7 َٖ ٌأل ٖ تي٦  ي  ٨ة ئٌ ٌٖسيتي٦ ٌلمقت ٖي٘ ٌل٨ ٔتي٦ ٌلٔ  تٔ
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ٗماُ بعٔي٫ا  م   ينة ٌلب ِ. -4 َٖ ٌأل  تٜبي٢ ٌختباٖ ٌلم٨ٌق١ لقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ
ٖ ٔ ٌلنتائج ٨معالجتيا ي  ائي٫ا ٨تفسيٖ ٌلنتائج ٨مناقشتيا ٨ٌل ك٥  م   -.

ٖ تي٦.  ا مية ٌل٨ ٔتي٦ ٌٖسيتي٦ ٌلمقت  ٌلٔ
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 إدارة األزمات في مناهج التاريخ:
َٖ ينس٠٠٠انية  ٗم٠٠٠ة ٠٠٠ٝاى ٖ ٠٠٠ُ من٠٠٠ٕ ٌلع ٨ٖ٠٠٠ ٌلقٔيم٠٠٠ة ٌأل ٗة م٦٠٠٠ نس٠٠٠يج ٌل ي٠٠٠اَ   ٨ج٠٠٠

 ١٨ٖ ١٨ٖ مفاجئ٠٠ة نتيج٠٠ة ٠٠ٝ ٗم٠٠ة لىنس٠٠ا٦ش ٨ى٠٠ي تنش٠٠   ٠٠ي و٪ ل ٠٠ٝة ٨ ٠٠ي ٠٠ٝ ٨متً
ٖجي٠٠٠٠ة تخم٢٠٠٠٠ ن٨ٞ٠٠٠٠ م٦٠٠٠٠ ٌلتئي٠٠٠٠ٔ  ٖٔش ٨يت ٠٠٠٠ت٥ ٌٔخمي٠٠٠٠ة و٨ خا لم٨ٔل٠٠٠٠ة و٨ ٌلمنش٠٠٠٠ َ و٨ ٌلف٠٠٠٠

ٌٖتي٠٠ا  ٖىا ٨ت حي ٌلتعام٤٠٠ معي٠٠ا لمق ٠٠اة  ميي٠٠ا و٨ ٌلتقمي٤٠٠ م٦٠٠ ش٠٠ نيا ٨ٌل ٠٠ٔ م٦٠٠ خس٠٠ائ
ٌيجتما ي٠٠٠ة ٨ٌيقت ٠٠٠أية ٨ٌلنفس٠٠٠يةش  ت٠٠٠  وني٠٠٠ا و ٠٠٠ب ُ س٠٠٠مة م٦٠٠٠ س٠٠٠ماُ ٌل ي٠٠٠اَ 
َٖ لىنس٠٠٠٠٠ا٦ ٨ٌلمجتمع٠٠٠٠٠اُ ٨ٌل٤٨ٔ٠٠٠٠٠ش ٌألم٠٠٠٠٠ٖ ٌل٩ٕ٠٠٠٠٠ و٩ٔ يل٠٠٠٠٠  ٌيىتم٠٠٠٠٠ا٥ بي٠٠٠٠٠ا  ٌلمعا ٠٠٠٠٠

ٖتيا ك  ٌُٖ ٌلمفاجئ٠ة ٌلت٠ي ق٠ٔ ت ٠ِٔ ٨بإٌٔ س٠م٨ٍ ٨ق٠ائي ٨مس٠تقبمي لمتكي١٠ م٠ع ٌلتغي٠
٨ٖيميش  ٗمة و٨ وحناة  ٨ٔحيا )ٌل  (.2: 0522قب٤  ٨ِٔ ٌأل

٫ٌٖ لميياك٤ ٌلم ل٨ ة ٌلتي تم٠نل ٌلن٠ٝا٥ ٌلسياس٠ي ٨ٌيجتم٠ا ي  ٗمة ٌنييا ٨تمح٤ ٌأل
ٖتك٠ٗ  ميي٠ا ك٨ني٠ا م٨قف٠ا٫ غي٠ ٖي٠ة ٌلت٠ي ي ٖ يتوش ٨تي٠ٔٔ ٌلق٠ي٥ ٌلج٨ى ٖ ٌ تيأي٠ا٫ ٌلقائ٥ ش٠

ٖٔ و٨  َٖ ٌلف٠٠٠ ٖ ة ٨ٕ و ٠٠٠ٌِٔ متً ق٠٠٠ةش يي٠٠٠ٔٔ ق٠٠٠ٔ َٖ ٨ٌلس٠٠٠ ٨غي٠٠٠ٖ مت٨قع٠٠٠ا٫ ش٠٠٠ٔئ ٌلخ٨٠٠٠ٜ
 ٌلمجتمع  م  ٌلبقاة.

 مفهوم األزمة:
ٗمة  ٗم٠اُ ٌلسياس٠يةش  Crisisٌأل ٗم٠ة  ٠أَ كاأل ٗماُش ٨تعن  لغة و ٨جمعيا و

ٗم٠ة ٌجتما ي٠ ٗم٠ة سياس٠ية و ٥ٗ ٌل٠ٔىٖ  م٠يي٥ش ٨نق٤٨٠ و ٥ٗ ٌلعا٥ و٪ ٌش٠تٔ ق ٠ٜو ٨و ة ٨و
ٌٗٗش  ٗمة ٌقت أية )ٌلب ٖيفي٠ا  م٠  وني٠ا "ى٠ي تم٣٠ ٌلنق٠ٜة 22: 0552و (ش ٨يمك٦٠ تع

م٠ا  ٖىاش يما يل  ٌأل  ٤ ٨ٌ  ٖجة ٨ٌلم ٝة ٌل اسمة ٌلتي يت ٔٔ  نٔىا م يٖ ت٨ٜ ٌل 
ٖى٠٠ا  ٍٖ و٨ ٌلس٠٠م٥  يج٠أ  ٤٠ لمش٠٠كمة م٠ا و٨ ٌنفجا يل٠  ٌألس٨٠وش ٌل ي٠٠اَ و٨ ٌلم٨ُ٠ ٌل ٠

٩ يل٠٠  تعٜي٤٠٠ نم٠٠ٜ (ش كم٠٠ا وني٠٠ا "و 07ٔ٠٠: 0550)ٌلش٠٠ع٦ًش  ٌِ غي٠٠ٖ مت٨قع٠٠ة ت٠٠ٔى
ٖ٪ لممنٝماُ" )  (.Vogelar, 2005: 35ٌل ياَ ٌٔخ٤ ٌل٨ٔلة و٨ ٌلكيا٦ ٌ ٌٔ

ٖ٪  ٠٠٠ي نم٠٠٠ٜ  ٗم٠٠٠ة سياس٠٠٠يا٫ ب ني٠٠٠ا "ن٨ٞ٠٠٠ خ٠٠٠اٚ م٦٠٠٠ ٌلتغيي٠٠٠ٖ ٌلج٨٠٠٠ى ١ٖ ٌأل ٨تع٠٠٠
ٌٖٞ م٠٠٠اش ٨ى٠٠٠ٌٕ ٌلتغيي٠٠٠ٖ يع٨ٔ٠٠٠ يل٠٠٠  تغيي٠٠٠ٖ  ٠٠٠ي نم٠٠٠ٜ ت٠٠٠ٔ ٢  ١ٌٖ  ٠٠٠ ٌلعًق٠٠٠اُ ب٠٠٠ي٦ و٠٠٠ٜ

ٖك٠٠٠اُ ٌلمتبأ ٌٖٞ" )مني٠٠٠اش ٌأل ع٠٠٠ا٤ ٨ٌلت  ١ٌٖ ٌل ٠٠٠ (ش ألني٠٠٠ا 07: 0557ل٠٠٠ة ب٠٠٠ي٦ و٠٠٠ٜ
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٩ٖ و٨ ٌلتئي٠٠ٔ  ٌٖٞ مس٠٠مل تس٠٠تخ٥ٔ  ي٠٠و ٌلق٨ٌ٠٠ُ ٌلمس٠٠م ة م٠٠ع ٤٨ٔ وخ٠٠ ناتج٠٠ة  ٦٠٠  ٠٠
ني٠٠٠ة  باس٠٠٠تخٌٔميا يخم٢٠٠٠ ن٨ ٠٠٠ا٫ م٦٠٠٠ ٌلت٨٠٠٠تٖ ٨ٌألخ٠٠٠ٜاٖ ٌلت٠٠٠ي ق٠٠٠ٔ تي٠٠٠ٔٔ ٌلم ٠٠٠الل ٌل٨ٜ

٨ٖيميش   (.   7: 0522)ٌل
١ٖ ي ًمي٠٠ا٫ ب ني٠٠ا "م٨ق١٠٠ يتس٠٠بٍ  ٠٠ي جع٤٠٠ ٌل٨ٔل٠٠ة م ٤٠٠  نق٠٠ٔ م٦٠٠ ٨س٠٠ائ٤ ٨تع٠٠

ٌ  ٥ً٠٠٠٠ ٌلم مي٠٠٠٠ة ٨ٌلعالمي٠٠٠٠ة ٨يي٠٠٠٠ٔٔ س٠٠٠٠معة ٌلمنٝم٠٠٠٠ة و٨ ٌل٨ٔل٠٠٠٠ة كمم٠٠٠٠ا ٌتس٠٠٠٠ع نٜاق٠٠٠٠و" 
َٖ  (ش24: 0557)مك٠٠ا٨٪ش  وم٠٠ا م٦٠٠ ٌلنا ي٠٠ة ٌيقت ٠٠أية  ي٠٠ي "مش٠٠كمة ت٠٠ىحٖ  م٠٠  ق٠٠ٔ

ٌلكي٠٠٠ا٦ و٨ ٌل٨ٔل٠٠٠٠ة ٌلمالي٠٠٠ة ٨م٨ٌ ٠٠٠٠مة نش٠٠٠٠اٜيا مم٠٠٠ا ي٠٠٠٠ىحٖ  م٠٠٠   ًقتي٠٠٠٠ا ب٠٠٠٠الجمي٨ٖ 
 "ٌٖٔ  (.32: 0557)سعئش ٨ٌأل 
ٌٖتيجية  م  ونيا " ِٔ و٨ م٨ق١ مفاج  غي٠ٖ  كما ١ٖ م٦ ٨جية نٖٝ ٌست تع

ٌٖٔ و٨ ٌلمنٝماُ  م  ٌلبقاة"  َٖ ٌأل   (.377: 0550)وب٨ ق ١ش مت٨قع يئٔ قٔ
٦ٗ  ٠ي  نا ٠ٖ ٌلن٠ٝا٥ ٌيجتم٠ا ي  ٠ي  ١ٖ ٌجتما ي٫ا ب ني٠ا "خم٤٠ ٨ ٥ٔ٠ ت٨ٌ٠ ٨تع

 ٨ ٥ٔ٠ ٌٖٔ َٖ  م٠  يقام٠ة ٤ٝ  ايُ م٦ ٌلت٨تٖ ٨ٌلقم٢ ٨ٌلشع٨ٖ بالعجٗ ل٩ٔ ٌأل ٠ ٌلق٠ٔ
َٖ لمحقا ٠ة ٌلس٠ائَٔ"  ي٨ٖ٠ ق٠ي٥ ٨مع٠اييٖ وخًقي٠ة مغ٠اي  ًقاُ ينسانية و٨ ٌجتما ي٠ة ٨ٝ

ٗم٠٠٠ة ب ني٠٠٠ا "نق٠٠٠ٜة ت ٤٨٠٠٠  ٠٠٠ي و٨ ٠٠٠اٞ غي٠٠٠ٖ .: 0553)خ٠٠٠ٜاٍش  ١ٖ ٌأل (ش كم٠٠٠ا تع٠٠٠
١ٌٖ ٌلمعني٠٠ة غي٠٠ٖ  ٖغ٨ب٠٠ة يٌٕ كان٠٠ُ ٌأل٠٠ٜ َٖ ٨يمك٦٠٠ و٦ تق٨ٔ٠٠ يل٠٠  نت٠٠ائج غي٠٠ٖ م مس٠٠تق

َٖ  م٠٠  ٌ ت٨  ٖى٠٠ا"ش مس٠٠تعَٔ و٨ غي٠٠ٖ ق٠٠أ ٖة وخٜا كم٠٠ا  (ش02: 0553)ٌلعم٠٠اٖش ٌئي٠٠ا ٨ٔ
١ٖ ب ني٠٠٠ا " ٠٠٠ِٔ مغ٠٠٠ايٖ لم٠٠٠ا ى٨٠٠٠ مخ٠٠٠ٜٜ ل٠٠٠و ق٠٠٠ٔ يك٦٨٠٠٠ مت٨قع٠٠٠ا٫ ٨ق٠٠٠ٔ ي يك٦٨٠٠٠"  تع٠٠٠

 (.07: 0557) با٘ش 
٨يق ٔ بيا ٨ٔليا٫ "ونيا  ِٔ مفاج  يئٔ  الة ٌألم٦ ٨ٌلم م ة ٌلق٨مي٠ة ٨ت٠ت٥ 

ٖت٠ٍ  م٠  ت ١٨ٖ  ي٢ ٌل٨قُ ٨قم٠ة ٌ مكاني٠اُ ٨يت فاقم٠و نت٠ائج م٨ٌجيتو  ي ٤ٝ ٝ
( "َٖ    (.singer & Reben , 2007: 8 -9خٜي

َٖ ل٩ٔ٠٠٠٠  ٠٠٠٠ا م٦٠٠٠٠ ٌلت٨٠٠٠٠تٖ ٨ٌل ي٠٠٠٠ ٖي٠٠٠٠ة ب ني٠٠٠٠ا "ن٨ ٫ ٗم٠٠٠٠ة م٦٠٠٠٠ ٌلنا ي٠٠٠٠ة ٌ ٌٔ ١ٖ ٌأل ٨تع٠٠٠٠
ٖي٠٠ة ٨ؤٌة ٌلع٠٠اممي٦ ٨كي٠٠ا٦  ٌلمس٠٠ئ٨لي٦ ٌٔخ٤٠٠ ٌلمىسس٠٠ة ٨وح٠٠ٖ ٕل٣٠٠  م٠٠  ٌلج٨ٌن٠٠ٍ ٌ ٌٔ

ٖتبُ  مييا" ٌٖتيجية بقائيا ٨ ًقتيا باألى١ٌٔ ٌلتي ت : 0557)سعئش  ٌلمىسسة ٨ٌست
32   .) 

َٖ و٨  ١ٖ ٌنتق٠الي و٨  ال٠ة م٠ىح ٗم٠ة ٠ٝ ٖيفاُ ٌلسابقة  م  و٦ ٌأل ُٗ ٌلتع ٖك ٨قٔ 
ٖج٠٠٠٠ة ٨نق٠٠٠٠اٜ ت ٤٨٠٠٠٠ مف٠٠٠٠اج  تي٠٠٠٠ٔٔ كي٠٠٠٠ا٦ ٌل٨ٔل٠٠٠٠ة و٨    ٌُٖ م٨ٌق١٠٠٠٠   ٠٠٠٠يبة  ٠٠٠٠ي  ت٠٠٠٠

ٗم٠ة يمك٦٠ ت٨ ٠ي يا  م٠  ٌلن ٨٠   يِ ي٦ٌلمىسسةغ  ٌٖٔ ٠اُ ٌأل ىنا٣ ٌلعٔي٠ٔ م٦٠ م
 ٌلتالي:
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 نقٜة ت ٤٨. .2
ٖية.ل ٝاُ  اسمةش   .0  ٖجةش م ي
3. .ٌٖٖ  م٨ٌق١ تئٔ  نا ة ٌلق
 خم٤ يىحٖ ٨يشم٤  م  جميع ٌلج٨ٌنٍ. .7
ٖٔ و٨ ٌلمنٝمة و٨ ٌل٨ٔلة. .7 َٖ ٌنتقالية  م  مساٖ ٌلف   ت
ٗمة. .7 ٌٌُٖٔ  انعي ٌأل  ٌ٨ ٌٖٖ ٌٌُٖٔ متخٕ٪ ٌلق ٌٖٞ بي٦ ي   
ٖٔ و٨ ٌلمنٝم٠ة  .4 ٌُٖ ٌلم مية ٨ٌ قميمية ٨ٌل٨ٔلية ت٠ىحٖ  ٠ي ٌلف٠ مجم٨ ة م٦ ٌلمتغي

 و٨ ٌل٨ٔلة.
ٌُٖ ٌلسياسية ٨ٌيجتما ية ٨ٌيقت أية ت ِٔ لمشخٚ و٨  .. مجم٨ ة م٦ ٌلمتغي

٩ يل  م٨ٌق١  عبة لمغاية   (.7- 7: 0559)ٌلٝاىٖش ٌلمنٝمة و٨ ٌل٨ٔلة تٔى
 الخصائص األساسية لألزمات:

ٌٖٔ المفاجـــــعة العنيفـــــة .2 ٖى٠٠٠٠٠ا ٨ٌس٠٠٠٠٠ت ٨ٌٕىا  م٠٠٠٠٠  ٌىتم٠٠٠٠٠ا٥ جمي٠٠٠٠٠ع ٌأل ٠٠٠٠٠ :  ن٠٠٠٠٠ٔ ٌنفجا
ــةً ﴿ي٠٠ٜي٦ بي٠٠ا ٨ٌلمىسس٠٠اُ ٌلمت ٠٠مة بي٠٠ا و٨ ٌلم  َت ــعتِتيِهمت َب ت ــلت َت ــاَل  َب ــُتُهمت َف َفَتبتَه

َتِطيُعوَن َردََّها َٖ ٌألنبياةش ٌيية: ﴾َواَل ُهمت ُينتَظُرونَ  َيست  (.75)س٨
ــدد .0 ــداخل والتع ــد والتشــابك والت ٖىا ٨وس٠٠بابيا ٨ ٨ٌممي٠٠ا ٨ق٩٨٠٠ التعقي :  ٠٠ي  نا ٠٠

ٖ ة ليا.  ٌلم الل ٌلمىئَ ٨ٌلمعا
ٌٖٖش ٨٨ج٨ٔ٠٠٠ م٠٠٠ا يش٠٠٠بو  : ٨ ٥ٔ٠٠٠ ٨ ٨ْ٠٠٠نقـــص المعمومـــات .3 ٖىي٠٠٠ا وم٠٠٠ا٥ متخ٠٠٠ٕ ٌلق٠٠٠ ٌل

ٖىية و٪ ٌيتجاىاُ يس٠م٣ش ٨م٠إٌ يخفي٠و ى٠ٌٕ  ٌل باٍ ٌلكحي١ ٌلٕ٪ ي ٤٨ ٦٨ٔ 
ٖج٠ة ت م٤٠ ٌلكي٠ا٦ و٨  ٌيتجاه لو م٦ وخٜاٖ مجي٨لة س٨ٌ٠ة  ٠ي  جمي٠ا و٨  ٠ي ٔ

ًمـا  ُنـواِبَنَبٍا َفَتَبيَّ  َجاَءُكمت َفاِسقٌ  ِإن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا﴿ لي٠اٌل٨ٔلة  َأن ُتِصـيُبوا َقوت
ِبُحوا َعَمى   ٌُٖش ٌيية:  ﴾َما َفَعمتُتمت َناِدِمينَ  ِبَجَهاَلٍة َفُتصت َٖ ٌل ج  (. 7)س٨

: قٔ ت ٤ يل   ٔ ٌلخ١٨ م٦ ٌلمجاىي٤ ٌلت٠ي ي ٠ميا سيادة حالة من الخوف .7
ٗم٠ة  ءٍ ﴿ي٠ٜاٖ ٌأل ُمـَونَُّكمت ِبَشـيت اأَلَمـَواِل  مِّـنَ  َوَنقتـصٍ  التَخـوفت َوالتُجـوعِ  مِّـنَ  َوَلَنبت

اِبِرينَ  َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّرِ  َٖش ٌيية: ) ﴾الصَّ َٖ ٌلبق  (.277س٨
٦  ضيق الوقت: .7 ٖٔ  ميو ٨ٌيس٠تجابة ل٠و ٨ٌ   ال ِٔ ٌلمفاج  ي يتيل ٨قتا٫ كا يا٫ لم

ٖيعا لمغاي٠٠ة لم٠ا يمحم٠٠و م٦٠٠ تئي٠ٔ لمم ٠٠الل ٌلق٨مي٠٠ةش  ٖٔ  مي٠٠و يج٠٠ٍ و٦ يك٦٨٠ س٠٠ ٌل٠
 (. 074: 0557ٌٔ ي يك٦٨ كا يا٫ لمم٨ٌجية )ميناش كما و٦ ٌيستعٔ
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ٌٖة٨ٌُى٠٠ي  :لتهديــدٌ .7 ٌٖٔ و٨  ٌ ج٠٠ ٖٔ و٨ مجم٨ ٠٠ة و ٠٠ ٨ٌأل ع٠٠ا٤ ٌلت٠٠ي ت ٠٠ٖٔ م٦٠٠  ٠٠
َٖ و٨ ٌلق٤٨٠٠٠ و٨ ٌلفع٤٠٠٠ م٦٠٠٠ وج٤٠٠٠ ٌس٠٠٠تجابة لمٜال٠٠٠ٍ و٨  تق٥ٔ٠٠٠ مع٠٠٠ي٦ س٨ٌ٠٠٠ة با ش٠٠٠ا
١ٖ ٌلح٠اني م٠ع ٌلتم٨٠يل  ١ٖ ٌأل٤٨ لت قيقيا م٦ قب٤ ٌل٠ٜ ٨ٜٖ م َٔٔ يسع  ٌلٜ ش

ٗم٠ة باستخٔ )م م٠ٔ ٥ٌ ٌلق٨َ  نٔ  ٥ٔ ٌيستجابة ليٕه ٌلمٜالٍش ٨م٦٠ ىن٠ا تب٠ٔو ٌأل
 (.   .2: 0557ٌلجنٔ٪ش 

 مفهوم إدارة األزمات:
٦ كانُ تتشابو  ي معناىا ٌلعا٥ش ٨لك٦٠  ٗماُ ٨ٌ  َٖ ٌأل ٖيفاُ مفي٥٨ ئٌ تتعٔٔ تع
ٗمة باأل٨ٌُٔ ٨ٌألساليٍ ٌلعممي٠ة ٌلمختمف٠ ش ةوغمبيا يجمع  م  كيفية ٌلتغمٍ  م  ٌأل

ٖيفاتيا.ي٨تجنٍ سمبياتيا ٨ٌيستفأَ م٦  ٦ ٌختمفُ تع  يجابياتيا ٨ٌ 
ٗم٠اُ ٨ٌل ٠ٔ  َٖ  م٠  ٌأل ٌٖةٌُ ٌليأ ة يل  ٌلسيٜ ١ٖ  م  ونيا "سمسمة ٌ ج  تع
ٍٖش ٨ب٠ٕل٣ تك٦٨٠  ي٠ة ب٠ٕل٣ يل٠  نش٨ٍ٠ ٌل ٠ ٗمامي٠ا مٔى م٦ تفاقمي٠اغ  ت٠  ي ينفم٠ُ 

ٗمة ىي تم٣ ٌلت٠ي ت ٠م٦ ٌل ف٠اٝ  م٠   ٖشئَ لا َٖ ٌل ٌلم ٠الل ٌل ي٨ي٠ة لم٨ٔل٠ة ٌ ٌٔ
ٖيفي٠٠ا  م٠٠  وني٠٠ا "ٌلخ٨ٌ٠٠ُٜ ٌلت٠٠ي تتخ٠٠ٕ (07: 0557)ٌلفيي٠٠ٔش ٨ مايتي٠٠ا  ش ٨يمك٦٠٠ تع

ٗمة )  (.chase , 2009: 34لتقمي٤ مخاٜٖ  ٨ِٔ ٌأل
كم٠٠٠ا وني٠٠٠ا "مجم٨ ٠٠٠ة ٌيس٠٠٠تعٌٌُٔٔ ٨ٌلجي٨ٔ٠٠٠ ٌلت٠٠٠ي تب٤ٕ٠٠٠ لم٨ٌجي٠٠٠ة و٨ ٌل ٠٠٠ٔ م٦٠٠٠ 

ٗم٠٠٠٠ة  ٖتب٠٠٠٠ة  م٠٠٠٠  ٌأل َٖ (ش 370: 0550)وب٨٠٠٠٠ ق ١٠٠٠٠ش ٌيح٠٠٠٠اٖ ٌلس٠٠٠٠مبية ٌلمت ١ٖ ئٌ ٨تع٠٠٠٠
ٗماُ  م  ونيا "مجم٨ ة م٦٠ ٌلخ٨ٌ٠ُٜ  ٌٖةٌٌُأل ٗم٠ة لمتعام٤٠ م٠ع ٨ ٠ع  ٨ٌ ج٠ ٌلً

ٌٖٖ ٨ٌلخس٠ائٖ  ٌٍٖ ٌلنفسيش ٨تقمي٤ ٌأل ٠ غيٖ  ا٩ٔ و٨ غيٖ ٜبيعي لتجنٍ ٌي ٜ
٨ٌْٖ ٨ٌلممتمكاُ قٖٔ ٌ مكا٦"   (..2: 0557)ٌلمسيميش  بٔ ٌش  ي ٌأل
َٖ ٌل ٖية ٌلمستم ٗماُ ٌلم تمم٠ةش  ٦٠ ٨ىي "ٌلعممية ٌ ٌٔ تي تيت٥ با  سا٘ باأل

ٗم٠٠٠اُ  ٖجي٠٠٠ة ٌلم٨ل٠٠٠َٔ لا ٌُٖ ٌلبيئي٠٠٠ة ٌلٌٔخمي٠٠٠ة ٨ٌلخا ٖ ٠٠٠ٔ ٌلمتغي٠٠٠ ٖي٢٠٠٠ ٌيستش٠٠٠عاٖ ٨ ٜ
ٗم٠٠اُ ب٠٠ كبٖ  ٖٔ ٨ٌ مكاني٠٠اُ ٌلمتا ٠٠ة لمن٠٠ع و٨ ٌ  ٠٠ٌٔٔ لمتعام٤٠٠ م٠٠ع ٌأل ٨تعبئ٠٠ة ٌلم٨ٌ٠٠

ٖٞ ٨ق٠٠ُ ٨ب ق٤٠٠ تكم ف٠٠ة ق٠٠ٖٔ ممك٦٠٠ م٦٠٠ ٌلكف٠٠اةَ ٨ٌلفا مي٠٠ة لا٨ ٠٠اٞ ٌلٜبيعي٠٠ة  ٠٠ي وس٠٠
 ٢ٖ ٗم٠٠ة يس٠٠٠تخًٚ ٌلنت٠٠ائج لمن٠٠ع  ٨ٔ٠٠حيا ٨ت س٠٠ي٦ ٠٠٠ٜ ٌٖس٠٠ة وس٠٠باٍ ٌأل ممكن٠٠ةش ٨ٔ

ٖج٠٠ة ممكن٠٠ة  ٫ًش ٨م ا٨ل٠٠ة ٌ  ٠٠أَ مني٠٠ا يل٠٠  وق ٠٠  ٔ ) حم٠٠ا٦ش ٌلتعام٤٠٠ معي٠٠ا مس٠٠تقب
0557 :203.) 

ٗم٠٠٠اُ يمك٦٠٠٠ ٌلت٨ ٤٠٠٠ يل٠٠٠  و٦ مفي٥٨٠٠٠  َٖ ٌأل ٌٖٛ مف٠٠٠اىي٥ ئٌ ٨م٦٠٠٠ خ٤ً٠٠٠ ٌس٠٠٠تع
ٗم٠٠٠٠اُ يمك٦٠٠٠٠ ٌلتعبي٠٠٠٠ٖ  ن٠٠٠٠و ب ن٠٠٠٠و وس٠٠٠٠م َٖ ٌأل ٗم٠٠٠٠ة بالعممي٠٠٠٠اُ ئٌ ٨ٍ لمتعام٤٠٠٠٠ م٠٠٠٠ع ٌأل

 ٌلمنيجية ٌلعممية م٦ خ٤ً ٌلنقاٜ ٌلتالية:
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ٗم٠٠٠ة  .2 ٌٖةٌُ ٨ٌلت٠٠٠ٌٔبيٖ ٌل٨قائي٠٠٠ة ٌلت٠٠٠ي تعم٤٠٠٠  م٠٠٠  تً ٠٠٠   ٨ِٔ٠٠٠ ٌأل ٌتخ٠٠٠إ ٌ ج٠٠٠
ٖىا ٌلسمبي  يجابية.ة ٨ت قي٢ وكبٖ قٖٔ م٦ ٌلنتائج ٌ ٨ٌلتقمي٤ م٦ وحا

ٗم٠٠ةش ٨تٖ  .0 َٖ ٌأل ٖي٢٠٠ ٌلتنس٠٠ي٢ ب٠٠ي٦ جمي٠٠ع ٌلجي٨ٔ٠٠ ٌلت٠٠ي تب٤ٕ٠٠  ٌٔ ش٠٠ئ خ٨ٌ٠٠ُٜ  
ٗمة. َٖ ٌأل ٗمة  ٌٔ ٨ٗئه بالمعم٨ماُ ٌلً ٗماُ ٨ت  ٌأل

ٌُٖ ٨تنفي٠ٕ  .3 ٗمةش لمت كٔ م٦   ة مسا ١ٌٖ  م  سيٖ ٌلعم٤  ي م٨ق١ ٌأل ٌ ش
ٗم٠٠اُش  س٠٠ٍ ٜبيع٠٠ة ٨ن٨ ي٠٠ة ك٤٠٠٠  ٢ٖ لم٨ٌجي٠٠٠ة ٌأل ًٖ ٨تش٠٠كي٤  ٠٠ خ٠٠ٜٜ ٌل٨ٌ٠٠ٜ

ٗماُ. َٖ  م  ٌلتعام٤ مع ٌأل ٗمةش قأ  و
ٗم٠٠٠٠اُ .7 َٖ ٌأل ٖي٢٠٠٠٠ ئٌ ٌٖٖ  ٌلت٠٠٠٠ حيٖ  ٠٠٠٠ي   ٗى٥  م٠٠٠٠  ٌتخ٠٠٠٠إ ٌلق٠٠٠٠ ل٠٠٠٠ٔ ع نش٠٠٠٠اٜي٥ ٨ ف٠٠٠٠

ٗمة. ٖشٔ ٨ٌلقب٤٨ لم٨ق١ ٌأل  ٌلمناسٍ ٌلٕ٪ يميٗ بالفا مية ٨ٌل
ٗم٠٠٠ة م٦٠٠٠ خ٤ً٠٠٠ ت٨٠٠٠ يٖ ن٠٠٠ٝا٥ ٌت ٠٠٠ا٤  .7 تب٠٠٠ا٤ٔ ٌلمعم٨م٠٠٠اُ ٨ٌأل ك٠٠٠اٖ ٌلمتعمق٠٠٠ة باأل

ٗمة  َٖ ٌأل ٗمة ٌلتي يمك٦ م٦ خًليا ئٌ ٌُٗ ٌلً ٌٖٔ ٨ٌلتجيي  عا٤ يتك٦٨ م٦ ٌأل 
ٌٖ ٗم٠٠٠ة  ٠٠٠ي ٤٠٠٠ٝ  ٠٠٠ي٢ ٌل٨ق٠٠٠ُ بفا مي٠٠٠ةش ٨ٌتخ٠٠٠إ ٌلق٠٠٠ ٖ ٌلمناس٠٠٠ٍ  ٠٠٠ي م٨ق١٠٠٠ ٌأل

ٖٞ ٌأل ٌِٔ.  ٨نقٚ ٌلمعم٨ماُ ٨تسا
ٗمةش  .7 ٖٚ لمتعم٥ م٦ خ٤ً تقيي٥ ٌأل ٗماُ   ٌٖةٌٌُ تباٖ ٌأل ٌلتي ٌتخُٕ  ٨ٌ ج

ٗمة ٨م ا٨لة ت سينيا  ٥ٖٔش  ي ٌلتعام٤ مع ٌأل  .  (77- 77: 0557)ك
 التطور التاريخي لمفهوم األزمة: -أوالً 

ٍٖ ى٠ٌٕ ٌلمفي٨٠  ٖج٠ع يل٠  ي  ٖيق٠ي  ي٠ِ ي ٖه  ٠ي  م٥٠ ٌل٠ٍٜ ٌ غ ٥ بعم٢٠ بج٨ٕ٠
( ٨ى٠ي ل ٠ٝة Turning Pointٌلم ٜمل ٌلي٨ناني )كٖ ين٨٠( ٨يعن٠  نق٠ٜة ت ٤٨٠ )

ٗمني٠٠٠٠٠ة معين٠٠٠٠٠ة   َٖ ٖيٛ يت ٤٨٠٠٠٠  يي٠٠٠٠٠ا يل٠٠٠٠  ٌألس٨٠٠٠٠٠و ٨ٌأل س٦٠٠٠٠ خ٤ً٠٠٠٠٠  ت٠٠٠٠ م ٠٠٠٠َٔٔ لمم٠٠٠٠٠
(Ronald, 2000 :7 ٗمة بعٔ ٕل٣ بمعا٦ مختمفة ٨متناق ٠ة (ش ٨قٔ ٌنتق٤ مفي٥٨ ٌأل

ٌلعم٥٨ ٌ نسانية ٨خا ة يل   م٥ ٌلسياسة ٨ م٥ ٌل٠نف٘ ٨ م٥٠ ٌيقت ٠أ ٨ب ٠فة يل  
ٗم٠٠اُ ٌيقت ٠٠أية  ٠٠ي ٌلع٠٠ال٥ من٠٠ٕ و٨ٌخ٠٠ٖ ٌلس٠٠تيناُ  ٌٖىي٥)خا ٠٠ة بع٠٠ٔ تفج٠٠ٖ ٌأل ش يب٠٠

0550 :03.) 
ٗم٠٠٠ة ليش٠٠٠م٤  ٨و٩ٔ ت٨ٖ٠٠٠ٜ ٌلمجتم٠٠٠ع ٨ٌلعم٥٨٠٠٠ ٌ نس٠٠٠انية يل٠٠٠  ت٨س٠٠٠يع مفي٥٨٠٠٠ ٌأل

ٖ  ٦٠ و ٠ٌِٔ مفاجئ٠ة  ٠ي و٪ ن٠ٝا٥ ج٨ٌنٍ متعَٔٔ  ي مختم١٠ ٌلمج٠ايُ لك٠ي تعب٠
ٌٖٖ ى٠٠٠ٌٕ ٌلن٠٠٠ٝا٥  ٠٠٠ي ٤٠٠٠ٝ  ٠٠٠ي٢  و٨ ٨ٔل٠٠٠ة  ي٠٠٠ِ تن٨٠٠٠ٜ٪  م٠٠٠  تئي٠٠٠ٔ ٨ٌ ٠٠٠ل يس٠٠٠تق
ٖجي٠ةش  ٌل٨قُش و٨ تعبٖ  ٦ ٌألم٨ٖ ٌلتي تقع ب٠ي٦ ٌل٤٨ٔ٠ ٌلمختمف٠ة  ٠ي ٌلعًق٠اُ ٌلخا



8118/ يوليو 1جـ– الثالثالعموم التربوية/ العدد   

 

 

  

93 

ٖ ي٦ و٨   ٠٠ٌٔىماش ٨ب٠٠ٕل٣ وخ٠٠ٕ ٌلم ٠٠ٜمل ٨ ٠٠عا٫  ٖغ٨ب٠٠ة ل٠٠ٜ  ت ٠٠ِٔ م٨ٌق١٠٠ غي٠٠ٖ م
٫ٌٗ  ي ٌلقام٨٘   (.399: 0555يش ) جمتمي

ٗم٠٠٠ة بم٠٠٠ٔل٨ليا ٌل٨ٌس٠٠٠ع ليس٠٠٠ُ يي نتاج٠٠٠ا٫ ٜبيعي٠٠٠ا٫ لعممي٠٠٠ة  َٖ ٌأل ٨ م٠٠٠  ٕل٣٠٠٠  ٠٠٠ٝاى
ٖ ٠٠٠ي  ًق٠٠٠ة ينس٠٠٠انية  ٨ٌٖبٜ ٌلقائم٠٠٠ة ب٠٠٠ي٦ ٜ ٌلتفا ٤٠٠٠ ٌل ي٨٠٠٠٪ ٌلمس٠٠٠تمٖ  ٠٠٠ي ٜبيع٠٠٠ة ٌل٠٠٠
ٖ م٠٠ة تن٠٠ٕٖ باينفج٠٠اٖش ٨ م٠٠    ن٠٠ٔما ت ٤٠٠  نا ٠٠ٖ ٌلت٨٠٠تٖ  ٠٠ي ى٠٠ٕه ٌلعًق٠٠ة يل٠٠  م

ٗم٠٠ة  ٠٠ي جمي٠٠ع ٌل مج٠٠ايُ  ي٠٠ي ي تقت ٠٠ٖ  م٠٠  مي٦ٌٔ٠٠ ٨ٌ ٠٠ٔ ٕل٣٠٠ ٌتس٠٠ع ٝي٨ٖ٠٠ ٌأل
نم٠٠ا تٝي٠٠ٖ نتيج٠٠ة ٌلت٨ٌ ٤٠٠ ٌ نس٠٠اني ٌلعش٨ٌ٠٠ئي غي٠٠ٖ  بعين٠٠و  ٠٠ي ٌلعم٤٠٠ ٌ نس٠٠اني ٨ٌ 

 م س٨ٍ ٌلناتج.
 أنواع األزمات:

ٗم٠٠اُ ٨تختم١٠٠ يي ون٠٠و يمك٦٠٠ ت ٠٠نيفيا ٨ ق٠٠ا٫ لع٠٠َٔ وس٠٠٘ وىمي٠٠ا  تتع٠٠ٔٔ ون٨ٌ٠٠ٞ ٌأل
ٌٖىي٥ش  ٗجيش (ش )ٌلي077: 0553(ش ) بٔ ٌش 37- 37: 0550)يب  (. 333: 0522ا

ٗم٠٠٠اُ ش٠٠٠ٔئَ ٌألح٠٠٠ٖش ٨ى٠٠٠ي ٌلت٠٠٠ي ي ٠٠٠عٍ وتنقســـم إلـــى حســـب شـــدة أثرهـــا، .2 : و
ٗماُ ٌلتي يسي٤ ٌلتعام٤ معيا. َ ٌألحٖش ٨ىي ٌأل ٗماُ م ٨ٔٔ  ٌلتعام٤ معيا. ٨و

ـــى حســـب المســـتوى .0 ٗم٠٠٠اُ  المي٠٠٠ة ت٠٠٠ىحٖ  م٠٠٠  ٌلع٠٠٠ال٥ كم٠٠٠و مح٤٠٠٠ وتنقســـم إل : و
ٗم٠اُ يقميمي٠ة ت٠ىحٖ  م٠  يقم٠ي٥ مع٠ي٦ م٦٠  ٍٖ. ٨و ٖب٠٠ي. ٌل ٠ ٌلع٠ال٥ مح٤٠ ٌلخم٠يج ٌلع

ٗم٠اُ تنٝيمي٠ة ت٠ىحٖ  م٠   ٖى٠ا. ٨و ٗماُ م مية ت٠ىحٖ  م٠  ٨ٔل٠ة ٨ٌ ٠َٔ ٦٨ٔ غي ٨و
 ٌلمنٝماُ.

َٖ ٌل ٨ِٔ٠٠ ، وتنقســم األزمــات إلــى نــوعينحســب البعــد الزمنــى .3 ٗم٠٠اُ متك٠٠ٖ : و
مكاني٠ة  ٗمة ٨ٌ  َٖ ٌأل َٖ يمك٦ ٌيستفأَ منيا  ي ئٌ ٌُٖ ينٌٕٖ مبك ٨بالتالي ليا مىش

ٗماُ مفاجئة ٨ىي ٌلتي ت ِٔ ٦٨ٔ ساب٢ ينٌٕٖ ٨بالتالي يمك٦ ت٨قع  ٨ٔحيا . ٨و
 ت٨قع  ٨ٔحيا.

ٖ م٠٠ة ، وتنقســم مــن حيــث مراحــل تكوينهــا إلــىحســب المراحــل .7 ٗم٠٠اُ  ٠٠ي م : و
ٗم٠اُ  ٠ي  ٖ م٠ة ٌيكتم٠ا٤. ٨و ٗماُ  ٠ي م ٖ مة ٌلت عئ. ٨و ٗماُ  ي م ٌلنش٨ة. ٨و

.٤٨ٌٗ ٖ مة ٌل  م
ــار الناجمــة عنهــا .7 ــى، وتنقســم األزمــات حســب ااث ٗم٠٠اُ ل٠٠ي٘ لي٠٠ا إل ح٠٠اٖ ه: و

ٗم٠٠٠٠اُ لي٠٠٠٠ا هح٠٠٠٠اٖ ٨م ٠٠٠٠ا فاُ غي٠٠٠٠ٖ  ١٨ٖ. ٨و ٖى٠٠٠٠ا ٌلمباش٠٠٠٠ٖ مع٠٠٠٠ جانبي٠٠٠٠ة و٪ و٦ وح
.َٖ  مباش

ٗم٠٠٠اُ  م٠٠٠  74: ٨0557ي ٠٠٠ي١ ك٤٠٠٠ م٦٠٠٠ )مين٠٠٠اش  ٩ٖ لا (ش ت ٠٠٠نيفاُ وخ٠٠٠
 ٌلن ٨ ٌلتالي:
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ٗم٠٠٠اُ سياس٠٠٠ية.: مـــن حيـــث النـــوع .1 ٗم٠٠٠اُ ٌقت ٠٠٠أية.و و ٖية. و و ٗم٠٠٠اُ  س٠٠٠ك و
ٗماُ ٌجتما ية.  و

ٖية.: فيذمن حيث مجال التن .8 ٗمة ب ٗمة ج٨ية.و و ٖية. ٨و ٗمة ب   و
 خصائص األزمة: 

تتصف األزمة بمجموعة من الخصائص يمكن توضيحها عمى النحو 
 :التالي

٣ٌٖ وني٠٠ا نق٠٠ٜة ت ٤٨٠٠ ي ٠٠عٍ ت ممي٠٠ا لم٠٠َٔ ٨ٜيم٠٠ةش ٨بالت٠٠الي تفق٠٠ٔ ٌلكي٠٠ا٦  .2 ٔ ٌ
ٖه. ٩ يل  ٔما ٗنو بشك٤ قٔ ئى  ت٨ٌ

ٌٖب٠ٜة  .0 م٠ع بع ٠يا ٌل٠بعٛش ٨ٌلت٠ي ين٠تج مجم٨ ة م٦٠ ٌأل ٠ٌِٔ ٌلمتش٠ابكة ٨ٌلمت
١٨ٖ جٔئَ. ٌٖبٜيا ٨شابكيا ٝ   ٦ ت

ٖ ة  .3 ٌلتٌٔخ٤ ٨ٌلتعٔٔ  ي ٌألسباٍ ٨ٌلع٨ٌم٤ ٨ٌلعنا ٖ ٨ٌلق٩٨ ٌلمىئَ ٨ٌلمعا
 ٨ٌلميتمة ٨غيٖ ٌلميتمة.

١٨ٖ  ٥ٔ ٌلت كٔ ٨نقٚ ٌلمعم٨ماُ ٨ٌلش٣ ٨ٌلغم٨ٛ ٨ ٥ٔ  .7 تس٨ٔ  ييا ٝ
ٖىية.  ٌل

٩ يل  ٌ تم .7 ٗمة يل  مست٩٨ ت٨ ٖ  ن ٖ ٌلخٜٖ ٌلٕ٪ قٔ ئى ا٤ ت ا ٔ ٌأل
ٌٖٖ  يو حقتو بنفسو ٨ت عئ  الة ٌلخ١٨  َٖ ٨يفقٔ متخٕ ٌلق ٌلم٨ٌجية ٌلمباش

 ٌلٌٕتي لٔيو.
٨ٖجا٫  ٦ ٌألنماٜ ٌلتنٝيمية ٌلم ل٨ ة ٨ٌبتكاٖ ن٥ٝ  .7 ٗمة تتٜمٍ خ م٨ٌجية ٌأل

 ٌُٖ ٖتبة  م  ٌلتغي ١٨ٖ ٌلجٔئَ ٌلمت تمك٦ م٦ ٌستيعاٍ ٨م٨ٌجية ٌلٝ
 ٌلمفاجئة.

٨ٖ ة.تت ١ ب٨ج .4 ٌُٖ ٌلمٜ ٖجة  الية م٦ ٌلش٣  ي ٌلخيا ٔ ٨ٔ 
..  ١٨ٖ ٌٗئ لم٨ٌجية ٌلٝ ٖٔ ٌلفع٤ ٌلمت ٌٗئ  يو ٌل اجة يل   نقٜة ت ٤٨ تت

ٖئة.  ٌلٜا
9. .َٖ ٗمنية ق ي  َٖ ٖيعة  ي  ت ٌُٖ ميمة ٨س ٌٖ  تتٜمٍ ق

ٌٖٖ  ي ؤٌئوش  .25 ٖ يش تئي٫ٌٔ وساسيا٫ لم الل ٌلكيا٦ ٨ٌستم (ش 24: 0553)ٌل ي
َٖش (ش ) 03: 0554)ٌلقيسيش   (.44: .055يا 

ٗىا  ي ٌلنقاٜ  ٗماُ بمجم٨ ة م٦ ٌلخ ائٚش يمك٦ ييجا كما تت ١ ٌأل
 ٌلتالية:



8118/ يوليو 1جـ– الثالثالعموم التربوية/ العدد   

 

 

  

97 

ٌٗئ لم٨ٌجية  .2 ٖٔ ٌلفع٤ ٌلمت ٌٗئ ٨ ٌٗئ  ييا ٌل اجة يل  ٌلفع٤ ٌلمت نقٜة ت ٤٨ تت
ٖئة. ١٨ٖ ٌلٜا  ٌلٝ

٨ٖ ة. .0 ٌُٖ ٌلمٜ ٌٖ ٖجة  الية م٦ ٌلش٣  ي ٌلق  تتميٗ بٔ
 ي عٍ  ييا ٌلت ك٥  ي ٌأل ٌِٔ. .3
ٌٖٖ  يي٠ا ت .7 ١٨ٖ  ٥ٔ ٌلت ك٠ٔ ٨نق٠ٚ ٌلمعم٨م٠اُش ٨يعم٤٠ متخ٠ٕ٪ ٌلق٠ س٨ٔ  ييا ٝ

ٖىية. ٖيبة ٨ٌلش٣ ٨ٌلغم٨ٛ ٨ ٥ٔ ٨ ٨ْ ٌل   ي ج٨ م٦ ٌل
ٖيعة مع  ٥ٔ ٨ج٨ٔ  .7 ٌُٖ  ائبة ٨س ٌٖ  غٜ ٌل٨قُ ٨ٌل اجة يل  ٌتخإ ق

 ٌ تما٤ لمخٜ  لع٥ٔ ٨ج٨ٔ ٌل٨قُ   ًْ ىٌٕ ٌلخٜ .
 ٌلتئئ ٌلشٔئ لمم الل ٨ٌألى١ٌٔ. .7
ٖغ٥  ٥ٔ ٨ج٨ٔ  ن ٖ ٌلم .4 ٖ ة ٌلتي ت ِٔ بياش ٨مع ٕل٣ قٔ ت ِٔ  فاج َ ٨ٌلس

 ٌلمفاج َ.
ٖ ٠٠ة  .. ٌلت٠٠ٌٔخ٤ ٨ٌلتع٠٠ٔٔ  ٠٠ي ٌألس٠٠باٍ ٨ٌلع٨ٌم٤٠٠ ٨ٌلعنا ٠٠ٖ ٨ٌلق٩٨٠٠ ٌلمىي٠٠َٔ ٨ٌلمعا

 ٨ٌلميتمة ٨غيٖ ٌلميتمة ٨ٌتساٞ جبية ٌلم٨ٌجية.
ش .9 ٖ ٍ ٨تقيئ ٌلتفكيٖ ) مي٨َ  سيأَ  الة م٦ ٌلخ١٨ ٨ٌليمع قٔ ت ٤ يل   ٔ ٌل

0553 :2. -.0.) 
 أنواع األزمات: 

 يمكن تقسيم األزمات إلى ستة أنواع وهي:
 : معن٨يةش مأيةش معن٨ية مأية.حسب المحتوى .1
ٖ ية.حسب إمكانية االستفادة .8  : تنم٨يةش  
 : شٔئَ ٌألحٖش  عيفة ٌألحٖ.شدة األثر .3
 : ٌلنش٨ةش ٌلت عئ ٌلتكام٤ش ٌي ت٨ٌةش ٌلنياية.مراحل التكوين .4
َٖ ٌل ٨ِٔ يمك٦ ٌلتنبى بياش مفاجئة ي عٍ ٌلتنبى بيا.نىالبعد الزم .5  : متكٖ
ٖٔيةش تنٝيمية حسب كيان الضرر .6 ٗمة ق٨ميةش مجتمع معي٦ش   : ٨ٔليةش و

ٖ يش  َٖش 300: 0553)ٌل ي : .055(ش )جأ ٌش 7.: .055(ش ) يا 
20.) 

 أسباب األزمة: 
ٌٖوهناك أسباب عديدة لألزمة بعنواعها المختمفة:  ٖجة  ٦ ي  َٔ ٌ نسا٦.خا

ٖية. ٌلًمبايَ  ي م٨ٌجية  .2  ع١ ٌ مكانياُ ٌلمأيةش ٌلتكن٨ل٨جيةش ٌلبش
 ٌلمشكًُ.
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ٌُٖ.  ع١ ٌلقيأَ.  .0 ٌٖ ٖٞ  ي ٌتخإ ٌلق ٖٛ ٌلم الل. ٌنع٥ٌٔ ٌلحقة. ٌلتس تعا
ٖية.  ع١ ٌلتنٝيماُ غيٖ   ٥ٔ  عالية ٌيت ايُ. جم٨ٔ ٌلن٥ٝ ٌ ٌٔ

ٖيٍ.  ٥ٔ ٌي ٖسمية.  ٥ٔ ٌيىتما٥ بالتٔ ىتما٥ بالج٨ٌنٍ ٌ نسانية ٌل
ٖ يش   (..2: .055(ش )جأ ٌش .30: 0553)ٌل ي

ٗم٠٠٠اُ نتيج٠٠٠ة لي٠٠٠ا ٨يمك٦٠٠٠  كم٠٠٠ا و٦ ىن٠٠٠ا٣ ٌلعٔي٠٠٠ٔ م٦٠٠٠ ٌألس٠٠٠باٍ ٌلت٠٠٠ي تنش٠٠٠  ٌأل
َٖ ٨س٨ة ٌلتقٔيٖ ٨ٌلتقيي٥.  ٖٛ ٌلتالي: س٨ة ٌلفي٥. س٨ة ٌ ٌٔ ت٨ ي يا م٦ خ٤ً ٌلع

ٌٗٗ. ٌلي٠٠٠٠٠ ٘.  ٖغب٠٠٠٠٠ة  ٠٠٠٠٠ي ٌيبت٠٠٠٠٠ َٖ ٌلعش٨ٌ٠٠٠٠٠ئية. ٌل ٌٔ ٌ . ٌٖٛ ٌلق٨َ٠٠٠٠٠ ٌ ش٠٠٠٠٠ا اُ ٨ٌس٠٠٠٠٠تع
 ٖٛ ٖٛ ٌألى١ٌٔ٠٠٠٠٠ ٨تع٠٠٠٠٠ا ٗم٠٠٠٠اُ ٌلمتعم٠٠٠٠٠َٔ ٌلمخ٠٠٠٠٠ٜٜة. تع٠٠٠٠ا ٖية. ٌأل ٌألخ٠٠٠٠ٜاة ٌلبش٠٠٠٠٠

ٗجيش ٌلم الل )  (.307: 0522ٌليا
َٖ  م   ٖ ع ٌلمقٔ ٥ٌٗ بيا ل ٨ىنا٣ ٌلعٔئ م٦ ٌلمبأً ٌألساسية ٌلتي يجٍ ٌيلت

ٗم٠اُ: ت ٔي٠ٔ ٌ ل٣ قب٤ ٌلت ٠ِٔ  ٦٠ وس٠اليٍ معالج٠ة ٌأل ٗماُش ٨ٕ لي١ٔ٠ م٨ٌجية ٌأل
ٗم٠٠٠٠ة.  َٖ. تن٠٠٠٠ٝي٥ ٌلق٩٨٠٠٠٠ ٌلم٨ٌجي٠٠٠٠ة لا ٖيعة ٨ٌلمب٠٠٠٠أ ٖك٠٠٠٠ة ٌلس٠٠٠٠ ٖتي٠٠٠٠ٍ ٌأل٨ل٨ي٠٠٠٠اُ. ٌل  ٨ت
ٖتفعة.  ٨ْٖ ٌلمعن٨ية ٌلم ٖكة ٨ٌلتعا٦٨. ٌل ٖٚ. ٌلمشا ٌلمفاج َ. تقب٤ ٌل٨ٌقع ٨ٌغتنا٥ ٌلف
ٗم٠ةش ٨يعن٠  ٌس٠تخ٥ٌٔ  َٖ. ٌل ماية ٨ٌألم٦. ٌلتفا٨ٛ ٌلمستمٖ مع ٌأل ٨ٖنة. ٌلسيٜ ٌلم

٨ٖ ٠٠٠ة مح٤٠٠٠ ٌلتجن٠٠٠ٍ ٨ٌلت اش٠٠٠ي ٨ٌلت٨ٌ ٢٠٠٠ ٨ٌلتي٨ي٤٠٠٠ جمي٠٠٠ع ٌلتكتيك٠٠٠اُ ٌلتفا٨ ٠٠٠ ية ٌلمع
ٖ ي  ٥ٌٗ ٨ٌينس اٍ ٌلمس  (..4: 0553)ٌلعماٖش ٨ٌيلت
 إدارة األزمات في اإلسالم:

ٌٖة لمب٠٠ا حي٦  ٠٠ي  م٥٠٠  ٖيخن٠٠ا ٌ س٠٠ًمي ق٠٠ٔ و ٠٠ٜ  ح٠٠ ي٦ تن٨ٞ٠٠ ٌلن ٨ٚ٠٠  ٠٠ي تا
٢ٖ و٨ ٌلجف٠٠٠ا١ش ٨ىن٠٠٠ ِٖ ٌلٜبيعي٠٠٠ة ك٠٠٠الغ ٗم٠٠٠اُش م٦٠٠٠ خ٤ً٠٠٠ تنا٨ل٠٠٠و لمك٨ٌ٠٠٠ َٖ ٌأل ا٣ ئٌ

ٗم٠٠اُ ت ٠٠ِٔ لىنس٠٠ا٦ نتيج٠٠ة  ٗم٠٠اُ يفتعمي٠٠ا ٌ نس٠٠ا٦ ببع٠٠ٔه  ٦٠٠ ٌلم٠٠نيجش ٨ىن٠٠ا٣ و و
ٗم٠٠ة  ي ت٠٠اّ  يي٠٠ا يل٠٠  م٨ج٠٠و  ٨ّٖ م٦٠٠ ٌأل ٖ ت٠٠و ٌل٨س٠٠يمة ٌلس٠٠ميمة لمخ٠٠ جيم٠٠و ٨ ٥ٔ٠٠ مع
ٗم٠اُ ٌل الي٠ة ٨ٌلمس٠تقبميةش كم٠ا و٦ ىن٠ا٣  ٌٖت٠و ليجاب٠و بي٠ا ٌأل ي٨جو ٜاقات٠و ٨ي٨ج٠و قٔ

ٗم٠٠اُ ت ٠٠ِٔ لىنس٠٠ا٦ نتيج٠٠ة  ٥ٔ٠٠ ٜا ت٠٠و  ٖى٠٠ا و لا٨ٌم٠٠ٖ ٨ٌنتيائ٠٠و  ٦٠٠ ٌلن٨ٌ٠٠ىيش ٨غي
ٖي  ٌ س٠٠٠٠ًمي ٨ٌلفق٠٠٠٠و  ٖه٦ ٨ٌلس٠٠٠٠نة ٨ٌلت٠٠٠٠ا ُٖٔ  ٠٠٠٠ي ٌلق٠٠٠٠ ٗم٠٠٠٠اُ ٌلت٠٠٠٠ي ٨ م٦٠٠٠٠ مختم١٠٠٠٠ ٌأل
ٌٖس٠تيا  ٌِٖ ٌلت٠ي يمك٦٠ م٦٠ خ٤ً٠ ٔ ٖه م٦٠ مختم١٠ كت٠ٍ ٌلت٠ ٖ٪ ٌ سًميش ٨غي٠ ٌٔ ٌ
ٗم٠٠٠اُ ٨ٌلق ٠٠٠اة  م٠٠٠  وس٠٠٠بابيا ٨٨ ٠٠٠ع  ١ٖ  م٠٠٠  ٌلم٠٠٠نيج ٌ س٠٠٠ًمي لع٠٠٠ًّ ٌأل ٌلتع٠٠٠

ٖية  ٌلخ٠٠٠ٜٜ ٨ٌلسياس٠٠٠اُ ٖٔ ٌلمأي٠٠٠ة ٨ٌلبش٠٠٠ ٌٖةٌُ ٨ت٨جي٠٠٠و ٌلم٨ٌ٠٠٠ ٖي٨ىاُ ٨ٌ ج٠٠٠ ٨ٌلس٠٠٠ينا
 (.29: 0553)ٌلشي ش ت٨جييا٫ مناسبا٫ 
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ٗم٠اُ و٨ي٫ش   يِ ي٦ ٌٖحنا ٌ سًمي تمكننا م٦٠ ٌل٨قاي٠ة م٦٠ ٌأل ٌٖةَ ٌل٨ٌ ية لت ٌلق
ٗم٠٠٠اُ  ٗم٠٠٠اُ  ت٠٠٠  ي تفاجئن٠٠٠ا ٌأل ح٥٠٠٠ ٌلتخ٠٠٠ٜيٜ ٨ٌ  ٠٠٠ٌٔٔ لك٤٠٠٠ ون٨ٌ٠٠٠ٞ ٨مس٠٠٠ت٨ياُ ٌأل

ٖٚ نج٠اْ  ت ِٔ بمبة ٨س٨ة ت ٗم٠ة  تتف٠اق٥ ٨تقم٤٠ م٦٠  ٠ ٗي٠ٔ م٦٠  ٠َٔ ٌأل ١ٖ قٔ ت  
ٗم٠٠ة  ٠٠ٕل٣ ييس٠٠ٖ ٌلت٨ ٤٠٠ يل٠٠  ٌلمعالج٠٠ة بفعالي٠٠ة ٨يقم٤٠٠  ٌلمعالج٠٠ةش وم٠٠ا يٌٕ و ٠٠ٔٔنا لا

 م٦ ٌلخسائٖ.
ٗم٠٠٠اُ  َٖش يي و٦ ٌأل ٖتي٠٠٠ا  ٠٠٠ي ٌلعم٥٨٠٠٠ ٌلمعا ٠٠٠ ٌٔ ٗم٠٠٠ة ٨ٌ  ٖغ٥٠٠٠  ٌٔح٠٠٠ة مفي٥٨٠٠٠ ٌأل ٨

بٖ ٌ س٥ً و٤٨ م٦٠ ب٠ٔو ب٨ ٠ع ٨كيفية ٌلتعام٤ معيا قٔيمة ق٥ٔ ٌ نسا٦ نفسوش ٨يعت
ٖهني٠٠٠ة  ٗم٠٠٠ة ٨يٝي٠٠٠ٖ ٕل٣٠٠٠ م٦٠٠٠ خ٤ً٠٠٠ ت٨جيي٠٠٠اُ ٌيي٠٠٠اُ ٌلق َٖ ٌأل ٌألس٠٠٠٘ ٌلعممي٠٠٠ة  ٌٔ
ٖيفةش ٨م٦٠٠٠ ى٠٠٠ٕه ٌألس٠٠٠اليٍ  م٠٠٠  س٠٠٠ي٤ ٌلمح٠٠٠ا٤ ي  ٖيم٠٠٠ةش ٨ٌأل أي٠٠٠ِ ٌلنب٨ي٠٠٠ة ٌلش٠٠٠ ٌلك

 ٌل  ٖ:
 :االستعداد لألزمات قبل وقوعها

َيَن َأَخــاُهمت ُشــَعيت ﴿ق٠٠ا٤ س٠٠ب انو ٨تع٠٠ال   َلــى َمــدت ُبــُدوا المَّــَه َواِ  ِم اعت ًبا َفَقــاَل َيــا َقــوت
ـــُة  َف ِض ُمفتِســـِديَن، َفَكـــذَُّبوَُّ َفَعَخـــَذتتُهُم الرَّجت َرت ا ِفـــي األت َثـــوت َِخـــَر َواَل َتعت َم اات ـــوت ُجـــوا التَي َوارت

َبُحوا ِفي َدارِِهمت َجاِثِمينَ  ش ٌيية:  ﴾َفَعصت  (.34- 37)ٌلعنكب٨ُ
 التحقق من صحة المعمومات:

ٗم٠٠اُ ٨ق٠٠ٔ ٨ ٠٠ع ٌ س٥ً٠٠ ٌألس٠٠٘ ٌل ٠٠ ي ة لعًجي٠٠اش  الش٠٠ائعاُ  م ٠٠ٖٔ لا
َيــا َأيَُّهــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا ِإنت َجــاَءُكمت َفاِســٌق ِبَنَبــٍع َفَتَبيَُّنــوا َأنت ﴿: ق٠٠ا٤ س٠٠ب انو ٨تع٠٠ال 

ــُتمت َنــاِدِمينَ  ــِبُحوا َعَمــى َمــا َفَعمت ًمــا ِبَجَهاَلــٍة َفُتصت ٌُٖش ٌيي٠٠ة:  ﴾ُتِصــيُبوا َقوت (ش 7)ٌل ج٠٠
١٨ٖ ٨ٌلني٠٠   ٦٠٠ ٖس٤٨٠٠ ٌ ) ٨ق٠٠ا٤ ( "ك٥ً٠٠ ٌب٦٠٠ ه٥ٔ  مي٠٠و ي ل٠٠و يي ٌألم٠٠ٖ ب٠٠المع

كٖ ٌ  ٗ ٨ج٤".  ٌلمنكٖ ٨ٕ
 التعامل مع األزمات عمى أنها فرص لمنجاح:

َرُهوا َشيتًئا َوُهَو َخيتٌر ﴿  قا٤ ٌ ُكِتَب َعَميتُكُم التِقَتاُل َوُهَو ُكرتٌَّ َلُكمت َوَعَسى َأنت َتكت
َمُمــونَ َلُكــمت َوَعَســ ــُتمت اَل َتعت َمــُم َوَأنت َٖش  ﴾ى َأنت ُتِحبُّــوا َشــيتًئا َوُهــَو َشــر  َلُكــمت َوالمَّــُه َيعت )ٌلبق٠٠
 (.027ٌيية: 

 التخطيط االستراتيجي لمواجهة األزمات:
ٗمة ٌيقت أيةغ (٨يٝيٖ ٕل٣ جميا٫  ي ق ة سئنا ي٨س١  (  ي م٨ٌجية ٌأل
ٖىيا ٨م ٠م٨  نيا و٦ م ٠ٖ تم٠ٖ بس٠بع س٠ن٨ٌُ م٦٠  يِ قا٥ سئنا ي٨س١ بتفسيٖ ٌل

ٖخاة يمييا سبع سن٨ٌُ م٦ ٌلجفا١ش  ٨ ع خ٠ٜة ٨ٌ ٠ ة ٌلمًم٠ل   ٨ ٠  ب٠ ٦  ٌل
٫ً ٨ي ي  ٨ٔنو خ٤ً ٌلسبع سن٨ٌُ ٌأل٨ل٠ ش ٨و٦  ٌٖ ة ٌل ب٨ٍ كالقمل مح يق٨م٨ٌ بٗ
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ٖك٨ٌ ٌل ب٨ٍ٠  ٠ي س٠نابميا  ت٠  ي تتم١٠ ٨ت٤٠ٝ  ٠ال ةش  ق٠ٔ ق٠ا٤ ٌ  ُيوُسـُف ﴿ يت
ـ دِّيُق َأفتِتَنـا ِفـي َسـبتِع َبَقـَراٍت ِسـَماٍن َيـعتُكُمُهنَّ َسـبتٌع ِعَجـاٌف َوَسـبتِع ُسـنتُباَلٍت َأيَُّها الصِّ

َمُموَن  ِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعمَُّهمت َيعت ٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َلَعمِّي َأرت َرُعوَن َسبتَع  (46)ُخضت َقاَل َتزت
ُتمت َفَذُروَُّ فِ  ـا تَـعتُكُموَن ِسِنيَن َدَأًبا َفَما َحَصدت ثُـمَّ َيـعتِتي ِمـنت  (47)ي ُسنتُبِمِه ِإالَّ َقِمـياًل ِممَّ

ِصُنوَن  ُتمت َلُهنَّ ِإالَّ َقِمياًل ِممَّا ُتحت ثُمَّ َيعتِتي ِمنت  (48)َبعتِد َذِلَك َسبتٌع ِشَداٌد َيعتُكمتَن َما َقدَّمت
 (..7 - 77)ي٨س١ش ٌيية: ﴾نَ َبعتِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَ اُث النَّاُس َوِفيِه َيعتِصُرو

 :الشجاعة في إدارة األزمات
ٗماُ  م٠  وني٠ا ق ٠اة ٨ق٠ٖٔ م٦٠ ٌ س٠ب انو  ٔ ا ٌ س٥ً يل  ٌلتعام٤ مع ٌأل

َمـا َأَصـاَب ﴿٨تعال  ٨م٨ٌجيتيا بش٠جا ة ٨ ٥ٔ٠ ٌيستس٥ً٠ لي٠اش ق٠ا٤ س٠ب انو ٨تع٠ال 
ِمنت ِبالمَّــ ِن المَّــِه َوَمــنت ُيــؤت ٍء َعِمــيمِمــنت ُمِصــيَبٍة ِإالَّ ِبــِاذت ــِد َقمتَبــُه َوالمَّــُه ِبُكــلِّ َشــيت  ﴾ِه َيهت

ٖس٤٨٠ ٌ )22)ٌلتغاب٦ش ٌيية:  ٦ ٌ (ش ٨قا٤  ٌٗة م٠ع  ٥٠ٝ ٌل٠بًة ٨ٌ  ( " ٥٠ٝ ٌلج٠
ٖ ا ٨م٦ سخٜ  مو ٌلسخٜ".  ٖ    مو ٌل  يٌٕ و ٍ ق٨ما٫ ٌبتًى٥  م٦ 

 تشكيل فريق إلدارة األزمات:
ٖي٥ ون٠٠٠و  ٠٠٠ي  ال٠٠٠ة  ٨ِٔ٠٠٠ وٗ  ٖه٦ ٌلك٠٠٠ ٖي٢٠٠٠ و٨ ٠٠٠ل ٌلق٠٠٠ م٠٠٠ة  م٠٠٠  ٌلقائ٠٠٠ٔ تش٠٠٠كي٤  

ٖتي٥ش  ق٠ا٤ ٌ ٖتيا ٨وخ٠ٕ مش٨٠ َقاَلـتت َيـا َأيَُّهـا التَمـأَلُ َأفتتُـوِني ِفـي ﴿  لمسانٔتو  ي ئٌ
َهُدونِ  ًرا َحتَّى َتشت ِري َما ُكنتُت َقاِطَعًة َأمت َوَتَعـاَوُنوا ﴿ (ش ٨ق٠ا30٤)ٌلنم٤٠ش ٌيي٠ة:  ﴾َأمت

ــَوى َواَل َتَعــاوَ  ــرِّ َوالتَّقت ــى التِب ــَه َشــِديُد َعَم ــَه ِإنَّ المَّ َواِن َواتَُّقــوا المَّ ــدت ــِم َوالتُع ثت ــى اإلِت ُنوا َعَم
 (.0)ٌلمائَٔش ٌيية:  ﴾التِعَقابِ 

 رفع معنويات العاممين في موقف األزمة:
ــــُتمت ﴿ق٠٠٠٠ا٤ ٌ س٠٠٠٠ب انو ٨تع٠٠٠٠ال   َن ِإنت ُكنت ــــوت َم َعت ــــُتُم األت ــــوا َوَأنت َزُن ــــوا َواَل َتحت َواَل َتِهُن

ِمِنينَ  ٦ٌٖش ٌيية:  ﴾ُمؤت  (.239)ه٤  م
 التعميم:

 ٖٖ ٫ً ب ي٠٠٠٠ِ ي يتك٠٠٠٠ ٗم٠٠٠٠اُش ٨م ا٨ل٠٠٠٠ة تً يي٠٠٠٠ا مس٠٠٠٠تقب ٌيس٠٠٠٠تفأَ م٦٠٠٠٠ نت٠٠٠٠ائج ٌأل
ٖتي٦"  ٖس٤٨ ٌ "ي يمٟٔ مىم٦ م٦ ج ٖ م  (.20: 0557)ٌلي ي٩٨ش  ٨ٔحياش  قا٤ 

ٖ ٠٠و يت ٠٠ل لن٠٠ا  ٝم٠٠٠ة ٌ س٥ً٠٠ ٨ش٠٠م٨ليتوش  م٦٠٠ خ٤ً٠٠ هي٠٠٠اُ  ٨مم٠٠ا س٠٠ب٢  
ٖي٥ ٨ٌلس٠٠٠نة ٌلن ٖه٦ ٌلك٠٠٠ ٗم٠٠٠اُ بفا مي٠٠٠ة ٌلق٠٠٠ ٖيفة تب٠٠٠ي٦ لن٠٠٠ا وس٠٠٠اليٍ م٨ٌجي٠٠٠ة ٌأل ب٨ي٠٠٠ة ٌلش٠٠٠

ٗم٠٠٠اُ ٨تجن٠٠٠ٍ  ٨ٔ٠٠٠حيا ٨ٌيس٠٠٠تعٌٔٔ لم٨ٌجيتي٠٠٠ا ٨كيفي٠٠٠ة  َٖش س٨ٌ٠٠٠ة ٌل٨قاي٠٠٠ة م٦٠٠٠ ٌأل كبي٠٠٠
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ٖى٠٠ا  ٠٠٠ي  ٌٖ ٨ٖس٠٠٠يا لع٥ٔ٠٠ تك ٌلتعام٤٠٠ معي٠٠ا وحن٠٠٠اة  ٨ٔ٠٠حياش ح٥٠٠ ٌل٠٠٠تعم٥ ٨ٌيس٠٠تفأَ م٦٠٠ ٔ
 ا ني   نو.ٌلمستقب٤ش ٨ك٤ ٕل٣ ي ِٔ  نٔما نتبع ومٖ ٌ  ٗ ٨ج٤ ٨نتجنٍ م

 أساليب إدارة األزمات:
ٗم٠اُ  ٗمة م٦  يِ ن٨ يا ٨شٔتيا ٨وسبابيا ٨ٌلي١ٔ م٦ م٨ٌجي٠ة ٌأل تختم١ ٌأل
ل٣٠٠٠  ٦٠٠٠٠  َٖ ٌلم٨ق١٠٠٠٠ ٨ٕ َٖ يل٠٠٠  ئٌ ٖية ٨ٌلمأي٠٠٠ة ٌلمت٨٠٠٠٠  ى٨٠٠٠ ٌلس٠٠٠٠عي با مكان٠٠٠اُ ٌلبش٠٠٠٠

ٖي٢: ٜ 
 ٨ق١ ٌلتٔى٨ٖ ٨ٌلخسائٖ. .2
ٖم٨٪. .0  ت مي٦ ٨ ماية ٌلعنا ٖ ٌلمك٨نة لمكيا٦ ٌأل
َٖ  م   .3 ٗمة ٨ٌلق اة  مييا.ٌلسيٜ ٖكة ٌأل   
ٗمة  ي  .7  ٨ٌلت٨ٜيٖ. ٌ  ًٌْيستفأَ م٦ ٌلم٨ق١ ٌلناتج  ٦ ٌأل
ٗم٠ةش يتخ٠إ  .7 ٌٖسة ٌألسباٍ ٨ٌلع٨ٌم٤ ٌلتي ؤُ يل٠  ٌأل ٌٖةٌُٔ ٌل٨قاي٠ة لمن٠ع  يج٠

ٗماُ متشابية ليا  ٖىا و٨  ٨ِٔ و ٌٖ  (.227: 0557)ى٤ًش تك
ٗم٠٠٠ة وى٥٠٠٠ ٌلع٨ٌم٤٠٠٠ ٌلم٠٠٠ى  ٗم٠٠٠ة ٨يمح٤٠٠٠ وس٠٠٠م٨ٍ ٌلتعام٤٠٠٠ م٠٠٠ع ٌأل َٖ  ٠٠٠ي ت٨ٖ٠٠٠ٜ ٌأل ح

٨ٌلخس٠٠٠٠ائٖ و٨ ٌلق ٠٠٠٠اة  ميي٠٠٠٠اش ٨م٦٠٠٠٠ وى٥٠٠٠٠ ٌألس٠٠٠٠اليٍ ٌلمس٠٠٠٠تخٔمة  ٠٠٠٠ي ٌلتعام٤٠٠٠٠ م٠٠٠٠ع 
ٗماُ ٨م٨ٌجيتيا يمك٦ ت٨ ي يا  ي  َٔ وشكا٤  م  ٌلن ٨ ٌلتالي:  ٌأل

 األساليب التقميدية ومنها: -أوالً 
ٖٔ ٌلمتعام٤٠ م٠ع أسموب النعامـة )الهـروب(:  .1 ٨ي ٠ِٔ ٕل٣٠  ن٠ٔما يش٠عٖ ٌلف٠

ٗم٠٠ة ب٠٠ال  ٗم٠٠ةغ  ي٠٠ِ ي٨ج٠٠ٔ ن٨ ٠٠ا٫ م٦٠٠ ٌأل َٖ ٨ٌلعج٠٠ٗ  ٠٠ي كيفي٠٠ة م٨ٌجي٠٠ة ٌأل ي
ٗي٠٠ٔ  ٗم٠٠ة  ٦٠٠ ونيابي٠٠ا ٨ت ٌٗٔٔ ى٠٠ٌٕ ٌلت٨٠٠تٖ  ن٠٠ٔما تكش٠٠ٖ ٌأل ٌلت٨٠٠تٖ ٌلش٠٠ٔئش ٨ي٠٠
ٗمة  ٖٔ م٦ ٌلت٨تٖ ٌلنفسي ٌلناتج  ٦ ٨ج٨ٔ ٌأل ٖىاش ٨لك  يتخمٚ ٌلف م٦ وحا
ٗه  ٦٠ م٨ٌجيتي٠ا م٦٠ جان٠ٍ وخ٠ٖش  إن٠و يمج٠   م٦ جانٍ ٨ما ين٠تج  ٦٠  ج٠

ٖية لم٠تخمٚ م٦٠ ٌل ال٠ة ٌلت٠ي يل  بعٛ  ٖيق٠ة ي ش٠ع٨ ٌألس٠اليٍ ٌلس٠مبية بٜ
 ٨ٍٖ ٖي٢٠ ٌلي٠ ٗم٦ش  ٦٠ ٜ َٖ ٨ٜيم٠ةش و٨ م٠َٔ م٦٠ ٌل٠ ي يستٜيع معايشتيا  ت٠
ٖ ٠٠و لتم٣٠ ٌلمش٠٠كمة )ٌلمي٩ٔ٠٠ش ٨ىيب٠٠ةش  م٦٠ ٌلم٨ق١٠٠ كم٠٠و  ت٠  ي يس٠٠تمٖ تع

ٗم٠٠ة ٨ ق٠٠ا٫ لي٠٠ٌٕ ٌألس٠٠م٨ٍ 243: 0550 ٨ٍٖ م٦٠٠ ٌأل (ش ٨تختم١٠٠ وش٠٠كا٤ ٌلي٠٠
 ٫ٌٖ  منيا:  يِ ت خٕ  ٨

١ٌٖ  :الهــروب المباشــر -و  ٖى٠٠ا نيائي٠٠ا٫ ٨ٌي ت٠٠ ٗم٠٠ة ٨ت حي ٣ٖ مج٠٠ا٤ ٌأل مح٤٠٠ ت٠٠
َٖ و٨ ٌلفش٤٠٠٠٠  ٠٠٠٠ي م٨ٌجيتي٠٠٠٠ا ٨ٌس٠٠٠٠تعٌٔٔه لت م٤٠٠٠٠ تبع٠٠٠٠اُ ى٠٠٠٠ٌٕ  بع٥ٔ٠٠٠٠ ٌلق٠٠٠٠ٔ

. ٨ٍٖ  ٌلي
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ــر المباشــر -ٍ  ٖي٢٠٠ ٌ  ٠٠ابة ٌل قيقي٠٠ة ب٠٠بعٛ الهــروب غي ل٣٠٠  ٦٠٠ ٜ ٨ٕ :
ٗم٠٠ةش و٨  ٌٖٛ ٌل ٠٠ ية ٌلت٠٠ي تس٠٠تٔ   ٌلنق٤٠٠ بعي٫ٌٔ٠٠  ٦٠٠ مجتم٠٠ع ٌأل ٌأل ٠٠

ٗمة.ٌ ٜن ٖه بعي٫ٌٔ  ٦ ٌأل  اٞ م٨ٌق١ تٝي
 ي٠٠ِ يعم٤٠٠ ٌلمس٠٠ئ٤٨  م٠٠  ت اش٠٠  ٌلفش٤٠٠  :التركيــز عمــى جانــب أخــر -ّ 

ش  ٖكيٗ  م٠  جان٠ٍ وخ٠ٖ م٦٠ ٌلم٨ ٨ٞ٠ ٗم٠ةش ب٠الت ٌلمت٨قع  ي م٨ٌجية ٌأل
ٗم٠ة و٨  م٠٠  جان٠ٍ يس٠تٜيع و٦ ي ق٢٠٠  ي٠و بع٠٠ٛ  ٨ل٠ي٘  ٠ي  ٠٠مي٥ ٌأل

 ٌلنجاْ.
ٖه  ٠ياإلسقاط -ٔ  ٗم٠ة  : ٨يعم٤  يو ٌلمس٠ئ٤٨  م٠  تغٜي٠ة ق ٨٠ م٨ٌجي٠ة ٌأل

ٖي٦ ٨ٌلق ٨ٖ٠  ٠ي  ٖكيٗ ٌأل ٨ٌة  م   ي٨ٍ ٌيخ٠ ٌٖةى٥٠بت ش ٨غالب٠ا٫ م٠ا ه
٫ٌٖ م٦ ٕل٣ش ٨ي يقت ٖ ى٠ٌٕ  ٖى٥ كحي ٖكٗ  م  ونو قٔ  ٕ  م٠   ٌ س٠قاٜي

ٖئاساُ ٌأل م  )ى٤ً٠ش  ٖى٨سي٦  قٜش ٨لكنو قٔ يمتٔ يل  ٌل : 0557ٌلم
227 -224.) 

ٖك٠ٗ ى٠ٌٕ ٌألس٠م٨ٍ  م٠  ٌي القفز فوق األزمة: .8 ىتم٠ا٥ بالت٠ٝاىٖ ب ن٠و ق٠ٔ ٨ي
ٖي٢٠٠ ٌلتعام٤٠٠ م٠٠ع ٌلج٨ٌن٠٠ٍ ٌلم ل٨ ٠٠ة ٨ٌلت٠٠ي  ٗم٠٠ةش  ٦٠٠ ٜ َٖ  م٠٠  ٌأل ت٥٠٠ ٌلس٠٠يٜ
٣ٖ ٌلن٠اٖ  ٩ ى٠ٌٕ ٌألس٠م٨ٍ غالب٠ا٫ يل٠  ت٠ َٖ  ٠ي ٌلتعام٤٠ معي٠اش ٨ي٠ٔى ىنا٣ خب٠
ٗم٠ة  ٖمأش  يِ يعتقٔ ٌلمسئ٤٨ نفسو ٨ٌلم ي٦٨ٜ بو  ي مجتم٠ع ٌأل ت ُ ٌل

َٖ  ميي٠ا  ٠ي  ٠ي٦ وني٠ا ت ٩ٖش ٨يك٦٨٠ ونو قٔ ت٥ ٌلسيٜ َٖ وخ٠ س٠تعٔ لمٝي٨ٖ٠ م٠
ٌٖىي٥ش  ٖىا وكحٖ ق٨َ )يب  (.39: 0550ت حي

 كما أن هناك أساليب تقميدية أخرى لمواجهة األزمة ومنها:
ٖ ٠٠٠ٛ  إنكـــار األزمـــة: .1 ٗم٠٠٠ة و٨ ٌلتعت٠٠٠ي٥ ٌ  ًم٠٠٠ي  ميي٠٠٠ا م٦٠٠٠ خ٤ً٠٠٠  ينك٠٠٠اٖ ٌأل

ٗم٠٠ةش ب٤٠٠ ي٠٠ت٥  ٠٠ي بع٠٠ٛ ٌل ٠٠ايُ  نك٠٠اٖ  ٨ِٔ٠٠ ٌأل ١ٌٖ ب٨ج٨ٔ٠٠ خم٤٠٠ م٠٠ا ٨ٌ  ٌي ت٠٠
٩ ٌلتعت٠٠٠٠٠ي٥  ٌئ ٠٠٠٠٠اة ل٣٠٠٠٠٠ بي١ٔ٠٠٠٠٠ و٦ ي٠٠٠٠٠ٔى بس٠٠٠٠٠ًمة ٌلم٨ق١٠٠٠٠٠ ٨ س٦٠٠٠٠٠ ٌألٌٔةش ٨ٕ

ٖىا ٦٨ٔ و٦ يس٠تف ٤  ٗمة ٨تٔمي َٖ  م  ٌأل ٌ  ًمي يل  نجاْ م ا٨يُ ٌلسيٜ
ٖىا   (.297: 0552)ٌلشا عيش خٜ

ٗم٠ة بي١ٔ٠ ت٠ٔميٖ  كبت األزمة: .8 ٩ٖ  ٔ ق٩٨٠ ٌأل ٖيع ٨س ٣ٖ  ني١ ٨س ٨ى٨ ت 
ٗم٠٠٠ةش ٨يش٠٠٠يٖ ى٠٠٠ٌٕ ٌ ٖك٠٠٠ة لا َٖ ٌلعنا ٠٠٠ٖ ٌألساس٠٠٠ية ٌلم  ألس٠٠٠م٨ٍ ب٠٠٠ ٦ ى٠٠٠ٕه ٌ ٌٔ

 (.97- 95: 0557)ماىٖش مستبَٔ ٨متسمٜة 
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ل٣٠ نتيج٠ة ل٠نقٚ ٌلمعم٨م٠اُ ٌلت٠ي تس٠ببُ  ٠ي  تشكيل لجنة لبحث األزمة: .3 ٨ٕ
ٖك٠٠ة ٌأل ٠٠ٌِٔ ٨م٠٠ٌٔىاش  ي٠٠ت٥ تش٠٠كي٤ لجن٠٠ة  ٖ ٠٠ة   ٗم٠٠ة ٨ك٠٠ٕل٣ ٌل٠٠نقٚ  ٠٠ي مع ٌأل

ٗم٠٠ة ٨تجمي٠٠ٔ ٌلم٨ٌق١٠٠  ٖ ٠٠ة مس٠٠بباُ ٌأل ٗم٠٠ة تي١ٔ٠٠ يل٠٠  مع  ق٨َ٠٠ ٨ٌ  ق٠٠أهلب ٠٠ِ ٌأل
ٌٖىي٥ش ٌلٔ ع   (.  39: 0550)يب

٫ً ٨ ٠٠  نف٠٠٘  بخــس األزمــة: .4 ٗم٠٠ة ك ٠٠ِٔ ت٥٠٠  ع٠٠ ١ٌٖ باأل  ي٠٠ِ ي٠٠ت٥ و٨ي٫ ٌي ت٠٠
ٖه  ٠٠ٔحا٫ ل٠٠ي٘ ل٠٠و وىمي٠٠ةش ٨و٦ ٌألم٠٠ٖ  ٌل٨ق٠٠ُ ي٠٠ت٥ ٌلتقمي٤٠٠ م٦٠٠ ش٠٠ ٦ ٌل ٠٠ِٔ با تب٠٠ا
ٗم٠٠اُ ٌلبس٠٠يٜةش ٨تفي٠٠ٔ  ينم٠٠ا  ٖيق٠٠ة  ٠٠ي  ال٠٠ة ٌأل َٖ ٨تفي٠٠ٔ ى٠٠ٕه ٌلٜ ت ٠٠ُ ٌلس٠٠يٜ

َٖ  م٠٠   ٠٠ً َٖ ق٠٠أ : 0557)م٠٠اىٖش ّ ٌألم٠٠ٖ بع٠٠ٔ ٌلتقمي٤٠٠ م٦٠٠ ش٠٠ نو تك٦٨٠٠ ٌ ٌٔ
93.) 

ٌُٖ مختمف٠ة  ٠ي ج٠ٌٖٔ : تنفيس األزمة .5 ٖي٢٠  ٠تل حغ٠ ٗم٠ة  ٦٠ ٜ ٨يت٥ تنف٠ي٘ ٌأل
ٗم٠٠ة ٨بنياني٠٠اش ٨تنف٠٠ي٘  ال٠٠ة ٌلغ ٠٠ٍ ٨ٌلغمي٠٠ا٦ ٨ٌلت٨٠٠تٖ ٌلم ٠٠ا ٍ أل ٠٠ٌِٔ  ٌأل
 ١ٗ ٗئية تست٨ ٍ جانبا٫ ىاما٫ م٦ ى٠ٌٕ ٌل ٠غٜش ٨تس٠تن يجأ ق ايا ج ٗمةش ٨ٌ  ٌأل

ٖئيسية جئ و  ا  (.97: 0552)ٌلشا عيش بيا  ت ع١ ق٨َ ٌلٔ ع ٌل
ٌُٖ بٔيم٠٠٠ة  تفريـــع األزمـــة: .6 ٗم٠٠٠ة م٦٠٠٠ خ٤ً٠٠٠ ييج٠٠٠أ مس٠٠٠ا ٖي٠٠٠ع ٌأل ٖيق٠٠٠ة تف ٨ت٠٠٠ت٥ ٜ

 ٌُٖ ٗم٠٠ة ٨تٔ قات٠٠وش ليت ٤٨٠٠ يل٠٠  مس٠٠ا ٨متع٠٠َٔٔ وم٠٠ا٥ ق٨َ٠٠ ٌل٠٠ٔ ع ٌلم٨ل٠٠َٔ لتي٠٠اٖ ٌأل
ٖت٠٠٠وش  ٗم٠٠٠ة ٨تقم٤٠٠٠ م٦٠٠٠ خ٨ٜ بٔيم٠٠٠ة ٨ ٔي٠٠٠َٔ تس٠٠٠ت٨ ٍ جي٨ٔ٠٠٠ ق٨َ٠٠٠ تي٠٠٠اٖ و ٠٠٠ٌِٔ ٌأل

ٌٖ ٤ ىي:٨غالب  ا٫ ما تت٥ ىٕه ٌلعممية  م  حًِ م
ــة الصــدام -و  : ٨يت ٠٠ٔٔ م٦٠٠ خ٤ً٠٠ ٌل ٥ٌٔ٠٠ ٌلعني١٠٠ م٠٠ع ٌلق٩٨٠٠ ٌلٌٔ ع٠٠ة مرحم

٨ٌٖ ٔىاش م٩ٔ تماس٣٠ ى٠ٕه ٌلق٩٨٠ ٨مق٠ٌٖٔ ٌس٠تعٌٔٔ  ٗمة ٨ٌلم٨لَٔ ل لنش٨ة ٌأل
ٌٖج٠٠ع بع ٠٠ياش  ٌٖٖ  ٠٠ي ٌل ٥ٌٔ٠٠ ٨ت م٤٠٠ تكمفت٠٠وش ٨م٩ٔ٠٠ ت ك٤٠٠ مني٠٠ا لًس٠٠تم

ٌٖبٜ ٨ َٔ ٌألى١ٌٔ و٨ ت ٖ يا.٨م٩ٔ ت  عا
ٖ م٠٠٠٠ة ٨ ٠٠٠٠ع مجم٨ ٠٠٠٠ة م٦٠٠٠٠ مرحمــــة وضــــع البــــدائل -ٍ  : ٨ي٠٠٠٠ت٥  ٠٠٠٠ي ى٠٠٠٠ٕه ٌلم

ٗم٠٠ة بع٠٠ٔ  ٖكة  ٠٠ي ٨ ٠٠ع تي٠٠اٖ ٌأل ٌألى١ٌٔ٠٠ ٌلبٔيم٠٠ة ل٠٠بعٛ ٌلعنا ٠٠ٖ ٌلمش٠٠ت
ٗم٠ةش ٨ٔ ٠ع ى٠ٕه ٌلعنا ٠ٖ يل٠  ٌتج٠اه متش٠عٍ  ٌنسًخيا  ٦ تي٠اٖ ق٩٨٠ ٌأل

٢ٖش ٨م٦ ح٥ يسي٤ ٌلتعام٤ مع ك٤ منيا  م   َٔ.  ٨متف
ٖ م٠٠ة ٌلتف٠٠ا٨ٛ م٠٠ع و ٠٠ اٍ : ٨ي٠٠ت٥ م٦٠٠ خ٠٠مرحمــة التفــاوض -ّ  ٤ً ى٠٠ٕه ٌلم

ٖجُ  ٦ ٌجتماٞ  ٖٞ ٨ٌستقٜاٍ ٨ٌمت اٚ بعٛ ٌلعنا ٖ ٌلتي خ ك٤  
ٗمة     (..7- 74: 0553)ٌلق ٜانيش ق٩٨ ٌأل
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ٌٖٟ ٨لك٦ تنش٠  نتيج٠ة  عزل قوى األزمة: .7 ٗمة ي تنش  لٌٕتيا ٨ي تنش  م٦    األ
٦ٗ  ي ٌلكيا٦ ٌلٕ٪   ٔحُ  يو ق٩٨ معينة  ممُ  م  ي ٌِٔ خم٤ و٨  ٥ٔ ت٨ٌ

 َٖ ٗلي٠٠٠ا  ٦٠٠٠ ب٠٠٠ى ٖ ٠٠٠ٔ ق٨ٌى٠٠٠ا ٨ت ميمي٠٠٠ا ٨  ٗم٠٠٠ة ب ٖ ٠٠٠ٔ ٌأل ٗم٠٠٠ةش ٨ل٠٠٠ٕل٣ ينبغ٠٠٠ي  ٌأل
ٗم٠ة يل٠   ٖيق٠ة ي٠ت٥ ت ٠ني١ ق٩٨٠ ٌأل ٗمةش ٨٨ قا٫ لي٠ٕه ٌلٜ بعأىا  ٦ ٌأل ٗمة ٨ٌ  ٌأل
ٗم٠ةش ٌلق٩٨٠ ٌلميتم٠ة  ٗم٠ةش ٌلق٩٨٠ ٌلمىي٠َٔ لا  َٔ ون٨ٌٞ ىي: ٌلق٩٨ ٌل انعة لا

ٗمة.  باأل
٢ٖ ب: إخماد األزمة .8 الغ٠ة ٌلعن١٠ ٌلت٠ي تق٥٨٠  م٠  ٌل ٥ٌٔ٠ ٌلعمن٠ي ٨ى٠ي م٦٠ ٌل٠ٜ

ٗمة ٨ت فيتياش ٨ أَ ي يمج  يل   ٖيل مع كا ة ٌلعنا ٖ ٌلتي ت ميا ٌأل ٨ٌل 
ٗم٠٠٠ة ق٠٠ٔ ٨ ٠٠٠مُ يل٠٠٠   ال٠٠ة ٌلتئي٠٠٠ٔ ٌلخٜي٠٠٠ٖ  ٖيق٠٠٠ة يي  ن٠٠ٔما تك٦٨٠٠٠ ٌأل ى٠٠ٕه ٌلٜ

ٖ٪ش   (.272: 0525)ٌلخ ي
 األساليب الحديثة في التعامل مع األزمات: -ثانياً 

٫ٌٖ لع٥ٔ٠٠  ٗم٠٠اُ  الي٠٠ا٫ ٨نتيج٠٠ة ن٠٠ٝ ٢ٖ ٌلتقمئي٠٠ة  ٠٠ي ٌلتعام٤٠٠ م٠٠ع ٌأل ج٩٨ٔ٠٠ ٌل٠٠ٜ
لمتق٥ٔ٠٠ ٌلعمم٠٠ي ٨ٌلتكن٨ل٨٠٠جيش ك٠٠ا٦ ىن٠٠ا٣  اج٠٠ة يل٠٠  ٝي٨ٖ٠٠ وس٠٠اليٍ  ٔيح٠٠ة لم٨ٌجي٠٠ة 
ٗم٦٠  ٌٖت٠وش  ٨ْٖ ٌلع ٠ٖ ٨مت٨ٌ ق٠ة م٠ع ٜبيعت٠و ٨متغي ٗماُغ ب يِ تك٦٨٠ مناس٠بة ل٠ ٌأل

 وى٥ ىٕه ٌألساليٍ:
ٔ ٌألس٠اليٍ ٌيجتيأي٠ة ٨ ٠ٔىا : ل٥٠ تع٠األسموب العممي في مواجهـة األزمـات .2

ٗماُ ٌل ٔيحة لتعقٔىا ٨تشابكياش ٨لٕل٣ ل٥ يعٔ ىنا٣ مفٖ  كا ية لمتعام٤ مع ٌأل
ٗم٠٠اُغ  يتب٠٠اٞم٦٠٠  ي٠٠ا ٌألكح٠٠ٖ  ٠٠مانا٫  ي٠٠ِ ينٌألس٠٠اليٍ ٌلعممي٠٠ة  ٠٠ي م٨ٌجي٠٠ة ٌأل

ٖ٪ و٨ ٌل٨ٔلة و٨ مجتمع  ٗماُ ٨ت٨جيييا لم م ة ٌلكيا٦ ٌ ٌٔ َٖ  م  ٌأل لمسيٜ
ٗمة ٨يت٥ ٕل٣ م  ٦ خ٤ً ٌلخ٨ٌُٜ ٌلتالية:ٌأل

ٗم٠ة بش٠٠ك٤  مم٠٠ي : الدراســة المبدئيــة ألبعــاد األزمــة -أ  ٌٖس٠٠ة ٌأل  ي٠ِ ي٠٠ت٥ ٔ
م٠٠٠ن٥ٝ ٨تي١ٔ٠٠٠ ى٠٠٠ٕه ٌلخ٨َ٠٠٠ٜ يل٠٠٠  ت ٔي٠٠٠ٔ ٨ٌلع٨ٌم٤٠٠٠ ٌلت٠٠٠ي ؤُ يل٠٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠٠ 
ٖ م٠٠ة ٌلت٠ي ٨ ٠٠مُ يليي٠٠اش  ٖتي٠اش و٨ ت ٔي٠٠ٔ ٌلم ٖتيبي٠٠ا  س٠٠ٍ خ٨ٜ ٗم٠ة ٨ت ٌأل

٠ ٖ )ٌلمي٩ٔ٠ش ٨ىيب٠ةش ة لي٠ا ٨نقٜة ٌلبٌٔية لم٨ٌجيتيا ٨ٌلق٩٨ ٌلمىي٠َٔ ٨ٌلمعا
0550 :243.) 

ٗم٠ة بش٠٠ك٤ كم٠٠  ٨ش٠٠ام٤  الدراســة التحميميــة لألزمــة: -ب  ي ٠٠عٍ م٨ٌجي٠٠ة ٌأل
ّٖ ن٠٠٠ٜا٢ ٌ مكاني٠٠٠اُ ٌلمتا ٠٠٠ةش  ألن٠٠٠و  ٠٠٠ي كحي٠٠٠ٖ م٦٠٠٠ ٌأل ي٠٠٠ا٦ يعتب٠٠٠ٖ خ٠٠٠ا

ٌٗة يي١ٔ يل :  ٨ت مي٤ ٌلم٨ق١ ٨تقسيمو يل  وج
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 .ٍٖقة ٌل٨ٌ  ة بي٦ ٌل٨ٌٝىٖ ٨ٌألسباٍ ٨ٌلت كٔ م٦ ٌألسبا  ٌلتف
 ٔ ٩ٖ ٨ٌلمك٦٨٠٠٠ ٌلٜبيع٠٠٠ي  ٠٠٠ي ٝي٨ٖ٠٠٠ ت ي٠٠٠ٔ ٨ٖٔ ك٤٠٠٠ م٦٠٠٠ ٌلمك٦٨٠٠٠ ٌلبش٠٠٠

ٗمة.  ٌأل
  ٪ٕت ٔي٠٠٠ٔ ٨ٖٔ ٌلمك٦٨٠٠٠ ٌل ٠٠٠نا ي و٨ ٌلتكن٨ل٨٠٠٠جي ٨وس٠٠٠باٍ ٌلخم٤٠٠٠ ٌل٠٠٠

ٗمة.  و٩ٔ يل   ٨ِٔ ٌأل
  ٖى٠ا  ٠ي ٗم٠ة ٨نس٠بة ت حي ٖكة  ٠ي  ٠نا ة ٌأل ت ٔئ  ٔٔ ٌلعنا ٖ ٌلمشت

 ٌشتعا٤ ٌلم٨ق١.
 ٗم٠ة ٨وح٠ٖ ٌل٨ق٠ُ  م٠   ت٨قع ٜبيعة ٨تك٠الي١ ٌألخ٠ٜاٖ ٌلناتج٠ة  ٦٠ ٌأل

ٖىا.  ٌنتشا
  ٨ٌ مكاني٠٠٠اُ ٌلت٠٠٠ي يمك٦٠٠٠ َٖ َٖ مباش٠٠٠ ت ٔي٠٠٠ٔ ٌ مكاني٠٠٠اُ ٌلمتا ٠٠٠ة ب ٨٠٠٠

 203: 0557)ى٤ً٠ش ٌل  ٤٨  ميي٠ا  ٠ي ٨ق٠ُ مناس٠ٍ يس٠تخٌٔميا 
-207.) 

ٖي٨ىاُ : التخطيط العممي لمتعامل مع األزمـة -ج  ٖس٥٠ ٌلس٠ينا ٖ م٠ة  ٨ى٠ي م
ٗمة ٨ٌ ٌٖمج ٨ شٔ ٌلق٩٨ لم٨ٌجية ٌأل لت ٔ٪ لياش ٨ي ٨٨ ع ٌلخٜٜ ٨ٌلب

ٗم٠٠اُ ب٨ ٠٠فو  ْٖ  ممي٠٠اُ ٌأل ٖي٠٠ٜة ٌلعام٠٠ة لمس٠٠ ٖس٥٠٠ ٌلخ ي٠٠ت٥ ٕل٣٠٠ قب٤٠٠ 
ٌٖةٌل ٠٠الي م٠٠ع  ٌُٖ ٌلت٠٠ي ت٠٠ت٥  مي٠٠و و٨ي٫ ب٠٠ ٤٨ش ٨ م٠٠  ى٠٠ٌٕ  يج٠٠ كا ٠٠ة ٌلتغيي٠٠

١ٌٖ ٨ٌلق٩٨٠٠٠ ٌلت٠٠٠ي ت٥٠٠٠  ش٠٠٠ٔىا م٦٠٠٠ قب٤٠٠٠  ْٖ ي٠٠٠ت٥ ٨ ٠٠٠ع كا ٠٠٠ة ٌأل٠٠٠ٜ ٌلمس٠٠٠
ٗمة ٨ت ٔئ ن٨ٞ ٌلت٨٠تٖ ٨وم٠اك٦ ٗمةش ٨م٦ جانٍ مقا٨مي ٌأل   انعي ٌأل

ٖى٠٠٠ا جميع٠٠٠ا٫ من٠٠٠ا٢ٜ س٠٠٠اخنة  ٌٖٞ با تبا - 0.2: 0552)وب٨٠٠٠ خمي٤٠٠٠ش ٌل ٠٠٠
0.0 .) 

ٌٖ ٤٠٠٠٠ ٌلس٠٠٠٠ابقةغ يٕ تت٠٠٠٠يل ٌلت مي٤٠٠٠٠ ٌلمتكام٤٠٠٠٠  ٖ م٠٠٠٠ة  م٠٠٠٠  ٌلم ٨تعتم٠٠٠٠ٔ ى٠٠٠٠ٕه ٌلم
ٗم٠٠ةش ٨تتٜم٠٠ٍ خ٠٠ٜة  ٗم٠٠ة لم٨ٌجي٠٠ة ٌأل ٌٖمج ٨ٌلق٩٨٠٠ ٌلً لمبيان٠٠اُ ٨ٌ  ٠٠ٌٔٔ ٌلخ٠٠ٜٜ ٨ٌلب٠٠

ٌٖةٌٌُلم٨ٌجي٠٠٠٠ة  ٠٠٠٠َٔ  ٗم٠٠٠٠ة لك٤٠٠٠٠ مج٠٠٠٠اي يج٠٠٠٠ ٖتي٠٠٠٠ٍ لت٨٠٠٠٠ يٖ ٌل ماي٠٠٠٠ة ٌلً ٗم٠٠٠٠ة ٨ت ُ ٌأل
ش ٨ك٠٠٠ٕل٣ ت ٔي٠٠٠ٔ  ج٥٠٠٠  وس٠٠٠بقيتيا مم٠٠٠ا يس٠٠٠ا ٔ  م٠٠٠  تقمي٤٠٠٠ ٌلخس٠٠٠ائٖ ٨٨ق١٠٠٠ ٌلت٠٠٠ٔى٨ٖ
ٖية ٨ٌلمأي٠٠٠ة  ٖٔ ٌلبش٠٠٠ ٖجي٠٠٠ة ٌلمٜم٨ب٠٠٠ة ٨ن٨ ي٠٠٠اش ٨ٌ  ٠٠٠أَ ىيكم٠٠٠ة ٌلم٨ٌ٠٠٠ ٌلمس٠٠٠ا ٌُٔ ٌلخا

ٖكي٦  ي ٠٠ٌٌٖٔلمتا ٠٠ة ٨ت ٔي٠٠ٔ ٌلمس٠٠ئ٨لياُ م٦٠٠ خ٤ً٠٠  ٗم٠٠ة يل٠٠  ٌلمش٠٠ا ٌلتعميم٠٠اُ ٌلً
ٗمة ٨تنٝي٥  م ٖجوش ٨يم٠  ٕل٣٠  ي م٨ٌجية ٌأل مياُ ٌيت ا٤  ي ٌٔخ٤ مجاليا ٨خا

م٠ٌٔٔ  ٗمن٠  لممي٠ا٥ ٨ ش٠ٔ ك٤٠ ٌلٜاق٠اُ ٨ٌ  ت كئ ٌستيعابي٥ لخٜة ٌلم٨ٌجي٠ة ٨ٌلتت٠ابع ٌل
ٖي٢ ٌلميا٥ بك٤ ما تتٜمبو ٌلم٨ٌجية ٨ت ٔئ ٌلت٨قيُ ٌلمًئ٥ لبٔة تنفيٕ ٌلخٜة.   
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ٗم٠٠ة ميام٠٠ا٫ وسالتــدخل الفعمــي لمواجهــة األزمــة: -د  اس٠٠ية تت ٠٠م٦ معالج٠٠ة ٌأل
٩ٖ حان٨ي٠٠٠٠ة ٨تكميمي٠٠٠٠ةش ٨تتمح٤٠٠٠٠ ٌلمعالج٠٠٠٠ة ٌألساس٠٠٠٠ية  ٠٠٠٠ي ٌلم٨ٌجي٠٠٠٠ة  ٨وخ٠٠٠٠
ٗمةش بينما تتمح٤  ٖيعة ٨ٌيستيعاٍ ٨ت ٨ي٤ مساٖ ٌلق٩٨ ٌل انعة لا ٌلس
ٌُٖ ٨تقٔي٥ ٌلت يئ ٌلمٜم٨ٍ يل   ٌلميا٥ ٌلحان٨ية  ي  ممياُ تييئة ٌلمسا

٫ٌٖ و ٖي٢ ٌلمكم١ بالم٨ٌجيةش س٨ٌة كا٦ ت يي٫ٌٔ  منيا٫ ٨م٠ىح ٨ خفي٠ا٫ش ٨ ق٠ا٫ ٌلف
لم٠٠ا تممي٠٠و ٌل ال٠٠ة ٨تقت ٠٠يو ٌلمعالج٠٠ةش وم٠٠ا ٌلمي٠٠ا٥ ٌلتكميمي٠٠ة  تمح٤٠٠  ٠٠ي 

ٌٗل٠٠ة  ٌلناتج٠٠ة  ٦٠٠  ممي٠٠اُ ٌلم٨ٌجي٠٠ةش ٨م ا٨ل٠٠ة ي ٠٠أَ ٌأل٨ ٠٠اٞ  ٌيح٠٠اٖي
ٗمة.  يل  ما كا٦  ميو قب٤ ٌأل

ٗماُغ  أسموب فريق العمل: .8 ٢ٖ شي٨ ا٫ ٨ٌستخٌٔما٫ لمتعام٤ مع ٌأل ٨ىي وكحٖ ٌلٜ
ٖي٢  ي ٥ وكحٖ م٦ خبيٖ متخ ٚ  ي مج٠ايُ مختمف٠ةش بي١ٔ٠  يِ يشك٤  

١ٖ ٌلمٜم٨ٍ٠٠٠  ٗم٠٠٠ةش ٨م٦٠٠٠ ح٥٠٠٠ ت ٔي٠٠٠ٔ ٌلت ٠٠٠ تقي٠٠٠ي٥ ك٤٠٠٠  ن ٠٠٠ٖ م٦٠٠٠  نا ٠٠٠ٖ ٌأل
ٗم٠٠ة بالش٠٠ك٤ ٌلعمم٠٠ي ٌلس٠٠مي٥ش ٨غالب٠٠ا٫ م٠٠ا ي ٥٠٠ ى٠٠ٌٕ  لمتعام٤٠٠ مع٠٠و بي١ٔ٠٠  ٤٠٠ ٌأل
ٌٖة ٨ٌلمتخ  ٠ي٦  ٠ي مختم١٠ ٌلتخ  ٠اُ  ٖي٢ وي ا٫  ٫ٌٔٔ مناسبا٫ م٦ ٌلخب٠ ٌلف

٢ٖ ٌلتعام٤٠٠ معي٠٠ا ٌلت٠٠ي لي٠٠ا  ًق٠٠ة ب ٠٠ ٗم٠٠ة ٌل أح٠٠ة لب ٠٠ِ مج٠٠ايُ ٨وبع٠٠أ ٨ٜ األ
٨ٖس٠٠ة بٔق٠ة لي٠ٌٕ ٌلتعام٤٠٠ ٨يمك٦٠ تش٠٠كي٤  ٖيعة م كم٠ة ٨مٔ ٨٨ ٠ع خ٠ٜة  م٤٠٠ س٠

ٖي٢  م  ىيئة:  ىٌٕ ٌلف
ٗم٠ة م ٠َٔٔ ل٠ٌٕتياش فريق مؤقت -و  :  يِ يت٥ تشكيمو بي١ٔ ٌلتعام٤٠ م٠ع و

ٗمة  قٜ. ٌٖة ٌلمتخ  ي٦  ي ٌلمجايُ ٌلمت مة باأل  ٨ى٨ ي ٥ ٌلخب
ٗم٠٠اُ م٦٠٠ فريــق العمــل الــدائم -ٍ  ٖي٢٠٠ ٌٔئ٥٠٠ لمتعام٤٠٠ م٠٠ع ٌأل : ٨ي٠٠ت٥ تش٠٠كي٤  

ٌُٖ خا ٠٠ة بع ٠٠يا  ٖي٦ بٔق٠٠ة ٨ ناي٠٠ة تت٨ٌ٠٠ ٖ ل٠٠ٔيي٥ ق٠٠ٔ ٌٖٔ مخت٠٠ا خ٤ً٠٠ و ٠٠
ٖتي٥ش  ٌستعٌٔٔ ٜبيعي ٨بع يا ٌألخٖ ت٥ ٌكتسابو م٦ خ٤ً  ممي٥ ٨خب
ٗم٠٠اُ  ٫ً  الي٠٠ا٫ ٌس٠٠تع٫ٌٌٔٔ لمتعام٤٠٠ م٠٠ع ٌأل ٌٖٔ ت٠٠ ىي ٨ي٠٠ت٥ ت ىي٤٠٠ ى٠٠ىية ٌأل ٠٠

 (.79: 0553ق ٜانيش )ٌل
 مهام فريق إدارة األزمات:

 جمع ٌلمعم٨ماُ ٨ت ميميا. -و 
ٖ ياتيا ٌلم تممة. -ٍ  ٗماُ ٨   ٌلتنبى باأل
ٗمة. -ّ   ٨ ع ٌلخٜٜ ٌلمناسبة لم٨ٌجية ٌأل
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َٖغ لت قي٢٠ ٌلخ٠ٜٜ ٌلم٨ ٨٠ ة  -ٔ  ٗم٠ة ٨ٌلمتيس٠  ساٍ  ج٥ ٌ مكاناُ ٌلً
 ٨تنفيٕىا.

ٗماُ. -٧   ي ٌٔٔ ٨ ياغة ٌلبٌٔئ٤ ٌلمختمفة لم٨ٌجية ٌأل
ٗماُ. -٨  َٖ ٌأل ٗمة  ٌٔ ٌٖتيجياُ ٌلً  ت ٔئ ٌألى١ٌٔ ٨ٌيست
ٔخا٤  سيناُ  مييا. -ٗ  ٌٖجعة ٌلخٜٜ ٨ٌ  ٗماُ ٌلمت٨قعة ٨م  ٌلتخٜيٜ لا
ٖىا.  -ْ   ت ٔئ و٨جو ٌلق ٨ٖ ٨نقاٜ ٌل ع١ ٨تقٔي
ٗمة. يمكانيةٌل ٔ م٦  -ٜ   ت ا ٔ ٌأل
ٗم٠٠٠اُش ٨ ٦٠٠٠ م٩ٔ٠٠٠ تق٥ٔ٠٠٠  -٪  َٖ ٌأل ٖيٖ و٨ي٫ ب٠٠٠ ٤٨ لممخت ٠٠٠ي٦ ب٠٠٠إٌٔ ٖ ٠٠٠ع ٌلتق٠٠٠ا

ٗم٠٠٠٠٠٠ة ٌلعم٤٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠٠ي ٌ (ش )ٌلس٠٠٠٠٠٠عئش 227: 0552) مي٨٠٠٠٠٠٠هش لتعام٤٠٠٠٠٠٠ م٠٠٠٠٠٠ع ٌأل
 (.  .7: .055(ش )ه٤ ٌلشي ش 224- 227: 0557

 المشاركة الديمقراطية لمتعامل مع األزمات: .3
 ٩ٖ ٗمة يغمٍ  ميو ٌلجانٍ ٌلبش ٖيقة  ينما يك٦٨ ٜابع ٌأل يت٥ ٌستخ٥ٌٔ ىٕه ٌلٜ

٥ٖ ٖية ٌلسياسية ٨ٌيقت أيةش ٨   منٝمة ي ت بع يا ٌل٠بعٛ  ٨   بيئة تف ٤ ٌل 
ٖتيا ٨ٌلخ٨ٌُٜ ٌلتي  ىا ٨خ٨ٜ ٗمة ٨ مقيا ٨ ٨ٔٔ ٖيل  ٦ ٌأل ٨يبٔو ٌألمٖ بإ ٦ً  

: 0557)م٠اىٖش ٌتخُٕ ل مي٠اش ٨م٠ا يتبق٠  م٦٠ خ٨ٌ٠ُٜ لم٨ ٤٨٠ يل٠  ٌل ٤٠ ٌلس٠مي٥ 
97 -97.) 
 االحتياط التعبوي لمتعامل مع األزمات: .4

ٖيقة  م  وسا٘ ت ٔئ ٌلمنا٢ٜ ٌل عيفة ٌلتي يمك٦ لع٨ٌم٤٠  تق٥٨ ىٕه ٌلٜ
٫ٌٗ ي ٠ا يا٫ لم٨ٌجي٠ة و٪  ٌٖقيا ٨م٦ ح٥٠ ي ٠ٌٔٔ ٌ تي٠اٜي ٨ق٠ائي يمح٤٠  ٠اج ٗماُ ٌخت ٌأل

٢ٌٖ أل٪ م٦ ٌلنقٜ ٨ٌل ٨ٌجٗ ٌلم َٔٔ   (.75: 0557)ٌلق ٜانيش ٌخت
 طريقة الوفرة الوهمية: .5

ٌٖٖ لمتعام٤٠٠٠٠ م٠٠٠٠ع  ى٠٠٠٠ي و ٠٠٠٠ٔ ٌألس٠٠٠٠اليٍ ٌلنفس٠٠٠٠ية ٌلت٠٠٠٠ي يمج٠٠٠٠  يليي٠٠٠٠ا متخ٠٠٠٠ٕ ٌلق٠٠٠٠
ٖيعة ٨ٌلم ٗماُ ٌلعنيفة ٨ٌلس تً قة ٌأل ٌِٔش ٨ٌلتي تنٕٖ بخ٠ٜٖ  ا ١٠ ٨م٠ٔمٖ ٌأل

ٖ٪ ٌل٠٠ٕ٪ تجتا ٠٠و خا ٠٠ة م٠٠ع ٨ج٨ٔ٠٠  ام٤٠٠ نفس٠٠ي م ٠٠ا ٍ لي٠٠اش يعم٤٠٠  لمكي٠٠ا٦ ٌ ٌٔ
ٗم٠٠٠٠ة ٨تج٠٠٠٠ٍٕ يليي٠٠٠٠ا ق٩٨٠٠٠٠ جٔي٠٠٠٠َٔ  ٩ٖ  ٨ٌم٤٠٠٠٠ ٌأل ٗٞ ش٠٠٠٠ٔئَ تغ٠٠٠٠  م٠٠٠٠  ييج٠٠٠٠أ  ال٠٠٠٠ة  ٠٠٠٠

ٖ٪ش   (..27: 0525)ٌلخ 
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 طريقة تصعيد األزمة:  .6
ٗئ ٨ت ت٥ٔ ٨باألخٚ  ين ٗمة ت ٣ٖ ٌأل ١ٌٖ مخمف٠ي٦  ٠ي ى٨ ت ما يك٦٨ ىنا٣ وٜ

ٖبي٠ةش ٨ي٠ت٥ ٌلت ٠عئ ب٠ ٦ ي ٤٠ ٌلنق٠اٙ ٨ت ٤٠  ٌلم الل و٨ ٌلخمفية ٌلسياسية و٨ ٌلع
 ٖٛ ٗمة يل  نقٜة ٌلتعا  (.94: 0557)ماىٖش ٌأل

 طريقة تفتيت األزمة: .7
ٗم٠٠اُ ٌُٕ ٌل ٠٠خامة  ٢ٖ غي٠٠ٖ ٌلتقمئي٠٠ة لمتعام٤٠٠ م٠٠ع ٌأل ٨ى٠ي م٦٠٠ و  ٤٠٠ ٌل٠٠ٜ

ٗم٠ة  ٠ي  ال٠ة ٌلنج٠اْ  ٨ٌلشَٔ ٌلتي تتجمع ق٨ٌىا ٨تنٕٖ بخ٠ٜٖ ش٠ٔئش ٨ي٠ت٥ تفتي٠ُ ٌأل
قيق٠٠ة بكا ٠٠ة ٌلق٩٨٠٠ ٌلمش٠٠كمة لت الف٠٠اُ  ٖ ٠٠ة كامم٠٠ة ٨تف ٠٠يمية ٨ٔ  ٠٠ي ٌل٨ ٤٨٠٠ يل٠٠  مع
ٍٖ ٨ ٠َٔ ى٠٠ٕه  ٖ ٠ةش ٨م٦٠ ح٥٠  ٠ ٌُٖ ٌلم ٠الل ٌلمتعا ٌٖس٠تيا ٨ت ٔي٠ٔ ي٠ٜا ٗم٠ة ٨ٔ ٌأل

ٗم٠ا مف ٩ٖ يل٠  و ٗم٠ة ٌلكب٠ ٢ٖ بٔيمة لك٤ ٌتجاه ٦ ٨ت ٨ي٤٠ ٌأل تت٠ةش ٌلت الفاُ بإيجأ ٜ
ٖ٪ش   (.274: 0525ي تمتم٣ ٌل غٜ ٌلعني١ ٌلٕ٪ كانُ تممكو م٦ قب٤ )ٌلخ 

 طريقة تفريغ األزمة من مضمونها: .8
ٗم٠٠٠٠٠ة ت٨ٖٔ٠٠٠٠٠  ٤٨٠٠٠٠٠ م ٠٠٠٠٠م٦٨ ٨ى١ٔ٠٠٠٠٠ مع٠٠٠٠٠ي٦ش  إن٠٠٠٠٠و ب٦٨ٔ٠٠٠٠٠ ى٠٠٠٠٠ٌٕ  يٌٕ كان٠٠٠٠٠ُ ٌأل
ٗم٠ةش ٨م٦٠ ىن٠ا يٌٕ  ٌٖٖ ٌل ٠غٜ ٌل٠ٌٔ ع لتفا ٤٠ ٌأل ٌلم م٦٨ يك٦٨ م٦ ٌل عٍ ٌستم

ٗمة م٦ م م٨نيا   ٖي  ٌأل ٌٖٔىا ٌي تفاٝ بق٨َ ٌل غٜ بياش ٨يت٥ ت٥ تف م٦ يستٜيع و 
٢ٖ ٌلتالية:  ٕل٣ بإ ٩ٔ ٌلٜ

ٗمة ٨ٌستمالتيا. -و   ٌلت الفاُ ٌلمىقتة مع ٌلعنا ٖ ٌلمسببة لا
ٖىا. -ٍ  ٗمة ح٥ ينكا ٗئي باأل ١ٌٖ ٌلج  ٌي ت
ٗم٠ة  -ّ  ١ٌٖ بي٠ا باتج٠اه وخ٠ٖ ي تق٠أ ٌأل ٗ مي٠ا ح٥٠ ٌين ٠ ٗم٠ة ٨ت ٖك٨ٍ م٨ج٠ة ٌأل

  غٜيا.
 زمة:التحويل لمسار األ  .9

ٗم٠٠اُ ٌلبالغ٠٠ة ٨ٌلت٠٠ي ي يمك٦٠٠ ٨ق١٠٠ ت ٠٠ا ٔىا و٨ ٌلتعام٤٠٠ م٠٠ع   ٠٠ي  ال٠٠ة ٌأل
 ٌُٖ ٗمة يل  مس٠ا يا يبٔ م٦ ٌيتجاه يل  ت ٨ي٤ مساٖ ٌأل ق٨َ ٌلٔ ع ٌلم٨لَٔ ل غ٨ٜ

 (.2999: 0557(ش )ماىٖش 72- 75: 0557)ٌلق ٜانيش بٔيمة 
 طريقة احتواء األزمة: .11

ٗم٠ة و َٖ ٌأل ٖيقة  م٠  م ا ٠ ش ٨تعتمٔ ىٕه ٌلٜ ٖىا  ٠ي ن٠ٜا٢ م ٨ٔٔ٠ ٨   ٠
ٖ م٠٠٠ة ٌلت٠٠٠ي ٨ ٠٠٠٠مُ يليي٠٠٠اش ٨ٌلعم٤٠٠٠  م٠٠٠  ٌمت ٠٠٠اٚ ٌل ٠٠٠٠غ٨ٜ  ٨تجمي٠٠٠ٔىا  ن٠٠٠ٔ ٌلم

ٖية  ٗمة ٨ٌستيعابياش ٨م٦ ح٥ ي قأىا ق٨تيا ٌلتٔمي ٌٖىي٥ش ٌلم٨لَٔ لا  (. 70: 0550)يب
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 تدمير األزمة: .11
ٗم٠٠٠٠ة  ٖ٪ و٨ ٌل٨ٔل٠٠٠٠ة ٌلت٠٠٠٠ي ت٨ٌج٠٠٠٠و و ٌٖٖ  ٠٠٠٠ي ٌلكي٠٠٠٠ا٦ ٌ ٌٔ ٨يمج٠٠٠٠  يليي٠٠٠٠ا متخ٠٠٠٠ٕ ٌلق٠٠٠٠

ٖ٪ش ٨غالب٠ا٫ م٠ا تس٠تخ٥ٔ  مستع ية ٫ٌٖ لمكيا٦ ٌ ٌٔ ٫ٌٖ مٔم ٌُٕ  غٜ  مي٢ يمح٤ خٜ
ٖتي٠ا ٨ ٠  ى٠ٕه  ٖيقة  ي  الة غياٍ كام٤ م٦ ٌلمعم٨م٠اُش ٨ىن٠ا تكم٦٠ خ٨ٜ ىٕه ٌلٜ

ٗماُ كالتالي:   ٌل الة يت٥ ٌلتعام٤ مع ٌأل
ٗم٠ةش لتفق٠ٔىا ق٨تي٠ا  -و  ١ٌٖ ٌل ٠عيفة لا ٗم٠ة بش٠َٔ م٦٠ ٌلج٨ٌن٠ٍ ٨ٌأل٠ٜ ٍٖ ٌأل  

ٖية.  ٌلم ٨
ٗ ٠٠٠ة ٌس٠٠٠تق-ٍ   ٗ ٜاٍ بع٠٠٠ٛ  نا ٠٠٠ٖ ٌلق٨َ٠٠٠ ٌُٕ ٌلت٠٠٠ حيٖغ   قأى٠٠٠ا تماس٠٠٠كيا ٨ل

ٖىا. ٌٖ  ٌستم
ٌٗىتيا.-ّ  ٗمة بإ قأىا م ٌٔقيتيا ٨ن  ٌلت فية لمعنا ٖ ٌلقائَٔ لا
ٗم٠٠ة -ٔ  ييج٠أ ق٠أَ ج٠ٔٔ وكح٠ٖ ٌ ت٠ٌٔي٫ ٨تفيم٠ا٫ ٨ٌس٠تع٫ٌٌٔٔ لت٨٠ل  قي٠أَ  ٠انعي ٌأل

ٖيجيا٫ و٨  ج٠ َ يل٠٠  ق٩٨٠٠ غي٠ٖ وم٨ي٠٠ةش ب٤٠٠ ق٩٨٠ يي جابي٠٠ة  ا م٠٠ة ٨ت ٨٠يمي٥ ت٠٠ٔ
ٗمة  ٖ٪ و٨ ٌأل ٖ٪ش  ي ٌلكيا٦ ٌ ٌٔ    (..27: 0557)ٌلخ ي

دارة األزمات  :مناهج التاريخ وا 
ٗمن٠ا ٌلن٠ٖٝ  ٠ي  ٗم٠اُ ٨ق ٠ايا يم لع٤ ما ي٨ٖٔ  ٨لنا  ي ٨ٌقعنا ٌلمعا ٠ٖ م٦٠ و
نمإجن٠ا ٌلتعميمي٠٠ة ٨تغيي٠٠ٖ ٨ٌقعن٠٠ا ٨س٠٠م٨كناش  ٠٠ن ٦  ٠ي  اج٠٠ة ماس٠٠ة يل٠٠  تعم٠٠ي٥ يت٠٠ قم٥ 

  ي٠٠ِ ي٦م٦٠٠ وج٤٠٠ ت س٠٠ي٦ ن٨ ي٠٠ة ٌل ي٠٠اَ بالنس٠٠بة لمجمي٠٠عغ م٠٠ع مس٠٠تجٌُٔ ٌلع ٠٠ٖش 
ٖيةش م٦٠ وج٤٠ بن٠اة  ٌُٖ ٌلبش٠ ٌلمسئ٨لية ٌلتي تقع  م  مناىج ٌلتعمي٥  ٠ي ت٨٠ٜيٖ ٌلق٠ٔ
٢ٖ جٔئَ ٨و  ٤ لمتعمي٥  ي سيا٢ ٌل٨ٌقع   ال٥ وكحٖ ينسانية ٨ ٔي٫ش ٨ٌلب ِ  ٦ ٜ

ٍٖ ٨ٌلعن١٠٠ ٨  ٗمات٠٠و ٨ت ٨ي٤٠٠ ٌل ٠٠ ٖي٨ىاُ ٌلمس٠٠تقب٤ ٨و ٌٖى٦ ٨س٠٠ينا ٌلجش٠٠ع ٨ٌألناني٠٠ة ٌل٠٠
 (.Quisumbing, 2005: 37يل  حقا ة ٌلس٥ً ٨ٌلمسئ٨لية ٌيجتما ية )

ٖكة ٌلتغييٖ  ٗماُ ٌلمجتمع ٨ي   ٖي  و٦ تك٦٨ بعئَ  ٦ و ٨ي يمك٦ لمناىج ٌلتا
ٗماُ ٨ٌلق ايا وي٫ا كا٦ ن٨ يا يمك٦٠ و٦ تك٦٨٠ مج٠اي٫  ٌل أحة  يوش أل٦ كحيٖ م٦ ٌأل

ٖي  ٖتبٜ ب٨ٌق٠٠٠ع ٌل ي٠٠٠اَ ٌلت٠٠٠ي يعيش٠٠٠٠يا خ ٠٠٠ب٫ا م٦٠٠٠ مج٠٠٠ايُ م٠٠٠نيج ٌلت٠٠٠ا ش ٨يب٠٠٠ٔ و٦ ت٠٠٠
َٖ ت٨ ٠٠ل م٠٠ا خف٠٠ي  ٖى٠٠ا  ٠٠ي نفس٠٠و ب ٨٠٠ ٖتباٜي٠٠ا ب يات٠٠و يك٦٨٠٠ ت حي ٌل٠٠ًٍٜش ٨بق٠٠ٖٔ ٌ

ٖي٢٠٠ ٌلم٨ ٤٠ لم قيق٠٠ة  ٖيق٠٠ة ت٠ىحٖ  ٠٠ي ٌل٠ًٍٜ ٨ت٠٠ٔ عي٥ ن ٨٠ ٌلٜ ش مني٠اش ٨بٜ ٨َ٠٠ٜ (
0527 :0   .) 

َٖ ٌلمتعمم٠٠ي٦ ٌٖس٠٠تيا ت٨س٠٠يع ن٠٠ٝ ٖي  يمك٦٠٠ م٦٠٠ خ٤ً٠٠ ٔ يل٠٠   كم٠٠ا و٦ من٠٠اىج ٌلت٠٠ا
ٌْٖ مجم٨ ٠٠٠ة م٦٠٠٠  ٗم٠٠٠اُ ٌلت٠٠٠ي ت ٠٠٠يٜ بي٥٠٠٠ ٨ٌقت٠٠٠ ٖ تي٥ بالق ٠٠٠ايا ٨ٌأل ٌٖة مع٠٠٠ ح٠٠٠ ٌلع٠٠٠ال٥ ٨ٌ 
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ٗم٠اُ ٨ٌتخ٠إ م٨ق١٠  ٠ٔ ك٤٠ م٠ا يي٠ٔٔ وم٦٠  ٌل م٤٨ ٨ٌلبٌٔئ٤ ٌلتي تسي٥  ٤ تم٣ ٌأل
 (.Hoge, 2000: 10)مجتمعي٥ 

ٌٖس٠ة ) ٌٖس٠اُ  (٨Shiveley& Vanfossen, 2006: 19تىك٠ٔ ٔ و٦ من٠اىج ٌلٔ
ٌٖس٠ية ٌلت٠ي ٌيجتما ية ب٨جو  ا٥  ٖي   م  ٨جو ٌلخ ٨ٚ م٦ وكحٖ ٌلم٨ٌٔ ٌلٔ ٨ٌلتا

ٖبٜ  ٗم٠٠اُ ٨ٌلق ٠٠ايا ٌلعام٠٠ة ٌُٕ ٌلم٨ ٨٠٠ اُ ٌلمتن٨ ٠٠ةغ  ي٠٠ِ ت٠٠ ٌٖس٠٠ة ٌأل يمكني٠٠ا ٔ
ٌُٖ م٨ٌ٠ٜني٦ يعيش٦٨٠  ٠ي من٠ا٢ٜ  َ ببيئت٠و ٌلم مي٠ة بخب٠ ٌُٖ ٌلمتعم٥ ٌلم ٨ٔٔ٠ بي٦ خب

َٖ ٌل يقة لمم٠ت ٩ يل  ت٨سيع ٌلنٝ ٩ٖش ٨ىٌٕ ئى ٌٖ ية ٨حقا ية وخ ٗم٠اُ جغ عم٥  ٦٠ ٌأل
 ٌيجتما ية ٌلمختمفة.
ٌٖس٠ة ) ٔ ٩ٖ ي١٠ ٌلتكن٨ل٨جي٠ا ٨Rose & Ferinlund, 2007: 160ت٠ ( و٦ ت٨ٝ

ٖن٠٠ة ٨تق٨٠٠ي٥ ٨جي٠٠اُ ٌلن٠٠ٖٝ  ٌٖس٠٠اُ ٌيجتما ي٠٠ة يس٠٠ا ٔ ٌلم٠٠تعم٥  ٠٠ي مقا  ٠٠ي من٠٠اىج ٌلٔ
ٗم٠٠اُ  ٌٖٖ  يم٠ا ي٨ٖٔ٠٠  ٨٠لي٥ م٦٠ و ٌُٖ ٌلتفكي٠ٖ ٌلناق٠ٔ ٨ٌتخ٠٠إ ٌلق٠ ٌلمختمف٠ة ٨تنمي٠ة مي٠٠ا

َٖ.    ٨ق ايا مع  ا 
ٌُٖ ٌألساس٠ية  ٖي  و٦ تكس٠ٍ ٌلم٠تعم٥ ٌلكحي٠ٖ م٦٠ ٌلمي٠ا كما تستٜيع من٠اىج ٌلت٠ا
ٗم٠٠اُ با  ٠٠ا ة يل٠٠   ٌُٖ ٌلعقًني٠٠ة  ٠٠ي كحي٠٠ٖ م٦٠٠ ٌأل ٌٖ كالب ٠٠ِ ٨ٌلت مي٤٠٠ ٨ٌتخ٠٠إ ٌلق٠٠

٨ْٖ ٌلعم٤٠٠ ٌلجم٠٠ا ي ٨تش٠٠جيع ٌلتفا ٤٠٠ ب٠٠ي٦ ٌل٠٠ًٍٜ   ,Braun et al)تش٠٠جيع 

2005: 3( ،)White, 2000: 1.) 

 تاريخ في تعزيز مفهوم إدارة األزمات:دور منهج ال
ٖ٘ ٌألخ٢ً٠٠٠ش يٕ و٦ لاخ٢ً٠٠٠٠ وىميتي٠٠٠٠ا  َٖ  ٠٠٠٠ي غ٠٠٠٠ ٖي  وىمي٠٠٠٠ة كبي٠٠٠ لمن٠٠٠اىج ٌلت٠٠٠٠ا
س٥ً٠  قي٠َٔ  ٨ْٖ ك٤ نٝا٥ م٦ ونٝمتياش ٨ٌلخم٢٠  ٠ي ٌ ال ٌلق ٩٨  ي ٌل ياَش لك٨نيا 
ٖ ٨ٌ٠نو  ٠ي س٠ائٖ  ٖه ٨ن٨ٌىيو ٨ٌبتغ٠اة  ا تو  ي و٨ٌم نابعة م٦ ٌ يما٦ با تعال  ٨ٜ

ُ ٌل ي٠٠اَش ٕل٣٠٠ أل٦ ٌ س٥ً٠٠ ن٠٠ٝا٥ متكام٤٠٠ م٦٠٠ غي٠٠ٖ و٪ خم٤٠٠ و٨ نق٠٠ٚ  ٠٠ي مج٠٠اي
 ج٨ٌنبو.

ِٖ ببن٠٠٠اة  ٗم٠٠٠اُ ٨ٌلك٨ٌ٠٠٠  مناىجي٠٠ا تعم٤٠٠٠  م٠٠٠  ت  ٠٠ي٦ ٌل٠٠٠ًٍٜ ٌٕتي٠٠٠٫ا  ٠٠ٔ ٌأل
ني٠٠ا تعم٤٠٠  م٠٠  م٨ٌجي٠٠ة  ٌٖئ٥ ٨ٌ  ٌٖ ٠٠اُ ٨ٌلج٠٠ شخ ٠٠ية مىمن٠٠ة ب٠٠ا م  ٠٠نة  ٠٠ٔ ٌين 

 ٖٛ ٖ٪ش ٌلفسأ  ي ٌأل  (.022-059: 0550)ٌلٝاى
  ٌ٫ٔ ٌٗٗ )٨ت كي٠٠٠ ٌٖس٠٠٠ة ٌلق٠٠٠ ٖي  0527م٠٠٠  ٕل٣٠٠٠  ق٠٠٠ٔ قام٠٠٠ُ ٔ ( بت٨٠٠٠ٜيٖ م٠٠٠نيج ٌلت٠٠٠ا

ٌٖس٠٠٠٠ة م ٠٠٠٠ٜف   ٖ م٠٠٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠٠٠ة  ٠٠٠٠ي  ٨٠٠٠٠ة وبع٠٠٠٠أ ٌألم٦٠٠٠٠ ٌلق٨٠٠٠٠ميش كم٠٠٠٠ا وك٠٠٠٠ُٔ ٔ لمم
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ٖ م٠٠ة ٌ  ٌٔٔي٠٠ة  ٠٠ي 0527) ٌٖس٠٠اُ ٌيجتما ي٠٠ة لمم (  م٠٠  وىمي٠٠ة ت٨٠٠ٜيٖ م٠٠نيج ٌلٔ
ٖبي.  ٦ ٌلع   ٨ة ٌلت ٔياُ ٌلتي ت٨ٌجو ٌل٨ٜ

ٖي  و ٖبي٠٠ة ٌلناش٠٠ئةش ٨ٌ  ٠٠ٌٔٔ ٌلم٦ٜ٨ٌ٠٠ ٨م٦٠٠ ىن٠٠ا ك٠٠ا٦ لم٠٠نيج ٌلت٠٠ا ح٠٠ٖ كبي٠٠ٖ  ٠٠ي ت
ٖب٠٠وش  ٌل ٠٠الل  ٨ًَ٠٠  م٠٠  تك٨٠٠ي٦ ٌلمعتق٠٠ٌُٔ ٌ يماني٠٠ة  ن٠٠ٔه ٨تعمم٠٠و ٨ٌجبات٠٠و ن ٨٠٠ 
ٖي٦ ٌلم يٜي٦ بو ٨ن ٨ نفسوش يل  جانٍ ٕل٣ تعٔ ٌألسا٘  ي تك٨ي٦ معاييٖ  ٨ٌيخ

ٖ٘ ٌلمح٤ ٌلعمياش كما ونيا تع٠ٔ ؤٌه ل٠تفي٥ ك٤٠ م٠ا ي٠ٔ ٖٔ ٌلمناسبة ٨غ ٨ٖ  ٠ي سم٣٨ ٌلف
ٗم٠٠٠اُ ٨ٌ  ٠٠٠ٌٔٔ لي٠٠٠ا بم٠٠٠ا يكف٤٠٠٠ ٌل٨قاي٠٠٠ة م٦٠٠٠ تبعاتي٠٠٠ا  )ش٠٠٠اكٖش ٌلمجتم٠٠٠ع م٦٠٠٠ ق ٠٠٠ايا ٨و

ٖ٪ش   (.2: 0552ب 
 دور معمم التاريخ في تعزيز وتنمية مفهوم إدارة األزمات:

ٖي   ٠ي تك٨٠ي٦ ٌألجي٠ا٤  ي و ٔ يستٜيع و٦ ينكٖ ٌل٨ٖٔ ٌلٕ٪ يق٥٨ بو معم٥٠ ٌلت٠ا
س٠٠يامو  ٠٠ي  ٖه  ٠٠ي ت٨٠٠ٜيٖ  ا ٠٠ٖ ٌألم٠٠ة ٨ٌ  ت ٔي٠٠ٔ س٠٠ماُ ٨خ ٠٠ائٚ مس٠٠تقبمياش ٨وح٠٠

ٖب٨ي٠٠٠ة و ٠٠٠بل  مي٠٠٠و و٦ يس٠٠٠ا ٔ ٌل٠٠٠ًٍٜ  م٠٠٠  ٌل٨٠٠٠ ي  ٨م٠٠٠ع تق٥ٔ٠٠٠ ٌلعم٥٨٠٠٠ ٌلنفس٠٠٠ية ٨ٌلت
ٗم٠اُ مج٠تمعي٥ ٨ٌلعم٤٠  م٠   مي٠اش ٨تع٨ي٠ٔى٥  م٠  ٌين ٠باٜ ٌل٠ٌٕتي  بمشكًُ ٨و

٥ٌٖ ٌلغيٖ ٨ٌلت ام٦ ٌيجتما ي   (.٧39: 2735)و مٔش ٨ٌ ت
 ١ٖ ٨ ٖه قا ٫ٖ٠٠ٌ  م٠٠  نق٤٠٠ ٌلمع٠٠ا ٌلمعم٨م٠٠اُ لم٠٠ًٍٜ   س٠٠ٍ ٨لكن٠٠و ٨ل٥٠٠ يع٠٠ٔ ٨ٔ

ٖش٠٠٠ٔ لمعممي٠٠٠ة ٌلتعميمي٠٠٠ةش  ي٨٠٠٠ يس٠٠٠ا ٔ ٌلم٠٠٠تعم٥  م٠٠٠   و ٠٠٠بل يق٥٨٠٠٠ ب٨ٖٔ٠٠٠ ٌلم٨ج٠٠٠و ٨ٌلم
٢ٖ ٨ٌألس٠٠اليٍ ٨ٌلتقني٠٠اُ  يف٠٠و لممن٠٠اىج ٨ٌل٠٠ٜ ت قي٢٠٠ وى١ٌٔ٠٠ ٌلمجتم٠٠ع م٦٠٠ خ٤ً٠٠ ت٨ٝ

٪      يل  ت قي٢  ي٥ و  ٤  ي ٨قُ وق٤. ٌلتي تٔى
ٗم٠اُ ٌي ٖب٨ي٠ة  يمك٦ لممعم٥ و٦ يت ٩ٔ٠ لممش٠كًُ ٨ٌأل جتما ي٠ة ٨ٌلنفس٠ية ٨ٌلت

ٖي  يمكن٠٠و و٦  ٗم٠٠اُش  م٠٠نيج ٌلت٠٠ا ٫ٌٖٗ ٨ٖٔ ٌ س٥ً٠٠  ٠٠ي  ٤٠٠ تم٣٠٠ ٌأل م٠٠ع ًٜب٠٠وش مب٠٠
ٖتف٠٠٠اٞ مع٠٠٠ٔيُ  ٖى٠٠٠اٍ ٨ٌ ١ٌٖ ٌأل ٠٠٠ٌِٔ ٨ٌ  يع٠٠٠الج ٌلعٔي٠٠٠ٔ م٦٠٠٠ ٌلمش٠٠٠كًُ مح٤٠٠٠ ٨ٌن ٠٠٠

ٗيأَ ٌلسكانيةش م٦ خ٤ً و ٌٔحو. ٖيمة ٨ٌلفقٖ ٨ٌل  ٌلج
 بناء مواد وأدوات البحث:

 ٤٠ خ٨ٌ٠ُٜ بن٠اة م٨ٌ٠ٔ ٨و٨ٌُٔ ٌلب ٠ِ ٨ٌلت٠ي تتمح٤٠  ٠ي: قائم٠ة يتنا٤٨ ىٌٕ ٌلف
ٌٖس٠٠يتي٦ م٦٠٠٠  ْٖش ٨خ٨ٌ٠٠ُٜ بن٠٠اة ٨ ٠٠ٔتي٦ ٔ ٗم٠٠اُش ٨خ٨ٌ٠٠ُٜ بن٠٠اة ٌلت ٨ٖ٠٠ ٌلمقت٠٠٠ ٌأل
ٗماُش ٨يمك٦ تف ي٤ ٕل٣  م٠   َٖ ٌأل ْٖش ٨مقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ ٨ ٌُٔ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت

 ٌلن ٨ ٌلتالي: 
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 قائمة مستويات األزمات: -أوالً 
 هدف القائمة:

ٗم٠٠٠اُبن٠٠٠اة ى٠٠٠ٕه ٌلقائم٠٠٠ة يل٠٠٠  ت ٔي٠٠٠ٔ وى٥٠٠٠  يي١ٔ٠٠٠ يل٠٠٠  ب ٠٠٠ِ س٠٠٠ع  ٌلت٠٠٠ي يٌل ٌأل
ٖ مة ٌلحان٨ية  .تنميتيا ل٩ٔ ًٍٜ ٌلم
 مصادر اشتقاق القائمة:

ل٣ بايستعانة بالم أٖ  -2 ٗماُ ٨ٕ ي ٌٔٔ قائمة تت م٦ مست٨ياُ ٌأل
 ٌلتالية:

  ٌٖساُ ٌلسابقة ٌٖجع ٌلمتخ  ة ٌلب ٨ِ ٨كٕل٣ ٌلٔ ٌلكتٍ ٌلعممية ٨ٌلم
ٗماُ.ٌلتي تنا٨  َٖ ٌأل  لُ ئٌ

 .ُٗما َٖ ٌأل ٖب٨ية ٌل٨ٔلية ٌلتي تتعم٢ بمفي٥٨ ئٌ ٌُٖ ٌلت  ت٨ ياُ ٌلمىتم
  .ٌٖة ٌلمتخ  ي٦  ٌلخب

ٖج٨ٞ٠٠ يل٠٠  ٌلم ٠٠أٖ ٌلس٠٠ابقة ق٠٠ا٥ ٌلبا ٠٠ِ بإ ٠٠ٌٔٔ قائم٠٠ة تتن٠٠ا٤٨  ٨م٦٠٠ خ٤ً٠٠ ٌل
ٗم٠٠اُ  ٗم٠٠اُ ٌ قميمي٠٠ةش ٌأل ٗم٠٠اُ ٌلم مي٠٠ةش ٌأل ٗم٠٠اُ )ٌأل ٖئيس٠٠ة لا ح٠٠ًِ مس٠٠ت٨ياُ 

ٗم٠٠اُش بم٠٠   ٠٠ٔٔىا )ٌل٨ٔلي٠٠ة(ش ين٠٠ ّٖ ت ٠٠ُ ك٤٠٠ مس٠٠ت٩٨ مني٠٠ا مجم٨ ٠٠ة م٦٠٠ ٌأل ٔ77 )
َٖ و٨لية لمقائمة. ٖ ية ك ٨ ٗمة    و

َٖ ٌستبانة  ت٥ ٨ ع ٌلقائمة ٌلتي ت٥ ٌلت٨ ٤ يلييا  ي شكميا ٌلمبٔئي  ي  ٨
ٖجاُ )مي٥ ج٫ٌٔش مي٥ش غيٖ  ٖجاُ ٌيستجابة  ي شك٤ حًحي بي٦ ٔ ٔ ُٔٔ ٨

 مي٥(.
 صدق القائمة:
ٖ يا  م   بعٔ ٌينتياة م٦ ٖتيا ٌأل٨لية قا٥ ٌلبا ِ بع ي ٌٔٔ ٌلقائمة  ي  ٨

ٖي   ٖي٘ ٌلت٠٠٠ا ٢ٖ ت٠٠٠ٔ ٠٠٠ مجم٨ ٠٠٠ة م٦٠٠٠ ٌلم كم٠٠٠ي٦ ٌلمتخ  ٠٠٠ي٦  ٠٠٠ي مج٠٠٠ا٤ من٠٠٠اىج ٨ٜ
ٖئيس٠٠ية  ٗم٠٠اُ ٌل ٌٖئي٥٠٠  ٤٨٠٠ مس٠٠ت٨ياُ ٌأل ٖبي٠٠ةغ  ي٠٠ِ ٜم٠٠ٍ م٠٠ني٥ يب٠٠ٌٔة ه بكمي٠٠اُ ٌلت

ل٣٠٠٠ ب٨ ٠٠٠ع  ًم٠٠٠ة  ٖ ي٠٠٠ة ٨ٕ ( وم٠٠٠ا٥ ك٤٠٠٠ مس٠٠٠ت٩٨ م٦٠٠٠ مس٠٠٠ت٨ياُ ٌلقائم٠٠٠ة ٨ ٠٠٠  √)٨ٌلف
ٖى٥ )مي٥ ج٫ٌٔ٠ش مي٥٠ش غي٠ٖ مي٥٠( م ٖجة ٌألىمية ٌلٕ٪ يمح٤ ٨جية نٝ ش ٨ك٠ٕل٣ ٨ٔ ٔ

ٖ ٠٠اُ م٦٠٠ تع٠٠ٔي٤  ٠٠ياغة و٨ ي ٠٠ا ة و٨  ١ٕ٠٠  ٠٠ي  ٨٠٠ة  ٨ٖن٠٠و م٦٠٠ مقت تق٠٠ٔي٥ م٠٠ا ي
ٌٖةى٥ ٌٖ اتي٥. ه  ٨ٌقت
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 آراء المحكمين:
ٗم٠٠٠اُ  ٖ ي٠٠٠٫ا لا   ٌ٫ٔ ٖبع٠٠٠ي٦ بع٠٠٠ تك٨ن٠٠٠ُ ٌلقائم٠٠٠ة  ٠٠٠ي ش٠٠٠كميا ٌلمب٠٠٠ٔئي م٦٠٠٠ س٠٠٠تة ٨و

ٖجة ت ُ حًحة م ا ٖ ٠يا  م٠  ٌلس٠أَ ٌلم كم٠ي٦ش ٨ق٠ٔ منٔ ٖئيسة ت٥   و٨ ٠  ٨ٖ 
ٌٖة  ٌلس٠٠٠٠أَ ٌلم كم٦٨٠٠٠٠ بع٠٠٠٠٠ٔ ٌي٠٠٠٠ًٜٞ  م٠٠٠٠٠  ٌلقائم٠٠٠٠ة ب٠٠٠٠بعٛ ٌلتع٠٠٠٠٠ٔيًُش ٨ت٥٠٠٠٠ يج٠٠٠٠٠

ٌٖ اُ ٌلتي و٨   بيا ٌلسأَ ٌلم كمي٦.  ٌلتعٔيًُ ٨ٌيقت
ّٖ ت تي٠٠ا ٨ٌ3ش٠٠تممُ ٌلقائم٠٠ة  ٠٠ي ش٠٠كميا ٌلني٠٠ائي  م٠٠  ) ٖئيس٠٠ية ين٠٠ٔ ( مج٠٠ايُ 

ٖ يةش ٨قٔ ت77) ٗمة   ٗماُ.( و َٖ ٌأل ٌُٖٔ قائمة ئٌ ٦ٗ ٌلنسبي لمف  ٥  ساٍ ٌل٨
 وبذلك يكون قد تمـت اإلجابـة عمـى السـؤال األول لمبحـث والـذي يـنص عمـى

ٖ مة ٌلحان٨ية؟ ٖي  بالم ٗماُ ٌلتي ينبغي ت مينيا بمنيج ٌلتا  "ما وى٥ ٌأل
 :تحميل المحتوى -ثانياً 

َٖ ٌألٗ لم٠٠ا ك٠٠ا٦ ٌلب ٠٠ِ ٌل ٠٠الي يي١ٔ٠٠ يل٠٠   م٠٠اُ  ٠٠ي م٠٠نيج ت ٠٠مي٦ مف٠٠اىي٥ ئٌ
ٗم٠٠اُ ل٠٠ٔيي٥ َٖ ٌأل ٖه  م٠٠  تنمي٠٠ة ٌل٨٠٠ ي ب٠٠إٌٔ ٖ م٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠ة ٨وح٠٠ ٖي  بالم ش  ك٠٠ا٦ م٦٠٠ ٌلت٠٠ا

ٖس٠يا ٠ًٍٜ  ٗماُ بتم٣٠ ٌلمن٠اىج ٌلت٠ي ئ ٖ٪ ٌلكش١  ٦ م٩ٔ ت٨ٌ ٖ تم٣ ٌأل ٨ٖ ٌل 
ٗم٠اُ ٌلت٠ي و ٠ٔىا ٌلبا ٠ِ ك٠ ٌَٔ لت مي٤٠  ل٣ باس٠تخ٥ٌٔ قائم٠ة ٌأل ٖ مة ٌلحان٨يةش ٨ٕ ٌلم

ٖي  م ت٩٨ مناىج  ٌٖسي ٌلتا ٖ مة ٌلحان٨ية  ي ٌلعا٥ ٌلٔ  .(.0524/052)بالم
ُٖ  ممية ت مي٤ ٌلم ت٩٨ بالخ٨ٌُٜ ٌلتالية:  ٨قٔ م

 تحديد فئة التحميل: -أوالً 
ٖ ي٠٠٠٠ة  ٗم٠٠٠٠اُ(ش ٨ٌلف ٖئيس٠٠٠٠ية )ٌلم مي٠٠٠٠ةش ٌ قميمي٠٠٠٠ةش ٌأل ٗم٠٠٠٠اُ ٌل تع٠٠٠٠ٔ مس٠٠٠٠ت٨ياُ ٌأل

 بمحابة " ئاُ" يت٥  ي  ٨ئيا ٌلت مي٤.
 تحديد وحدة التحميل: -ثانياً 

َٖ ك٨ َٔ لمت مي٤غ ت٥  يا ٌل٨ َٔ ٌلٜبيعية لممعن  ٨يق ٔ  يِ ينٌتخإ ٌلفق
َٖ "جممة و٨ وكحٖ ت م٤ معن  تا٥".  بالفق

 تحديد مساحة التحميل: -ثالثًا
  ٖي٢٠٠٠   ٠٠٠ٖ  ٠٠٠ف اُ من٠٠٠اىج ٖي  ت٥٠٠٠  س٠٠٠اٍ مس٠٠٠ا ة ٌلت مي٤٠٠٠  ٦٠٠٠ ٜ ٌلت٠٠٠ا

ٖ٘ش ٌلج٤٨ٌٔ٠٠٠٠٠ش  ل٣٠٠٠٠٠ بع٠٠٠٠٠ٔ ٌس٠٠٠٠٠تبعأ )ٌلمقٔم٠٠٠٠٠ةش ٌلفي٠٠٠٠٠ بال ٠٠٠٠٠ف١٨ ٌلحًح٠٠٠٠٠ةش ٨ٕ
ٖيباُ(.ٌألشكا٤  ش ٌألسئمة ٨ٌلتٔ ٌٖئٜ ٨ٌل ٨ٖ  ٌلت٨ ي يةش ٌلخ

  ِب ي٠ ٌُٖ ٌُٖ يل٠   ٠ٔٔ م٦٠ ٌلفق٠ ت٥ تقسي٥ ك٤٠  ٠ف ة م٦٠  ٠ف اُ ٌلمق٠ٖ
.َٔ ٨ٌ َٖ َٖ  م   ك  تشتم٤ ك٤  ق
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 تحميل محتوى منهج التاريخ بالمرحمة الثانوية: -رابعاً 
ُٖ ٗماُ ٌلتي ينبغي ت مينيا بم ت٩٨ من٠اىج  ٨قٔ م  ممية تٜبي٢ قائمة ٌأل

ٖ مة ٌلحان٨ية بالخ٨ٌُٜ ٌلتالية: ٖي  بالم  مأَ ٌلتا
  ُٗم٠٠ة م٦٠٠ مس٠٠ت٨يا ٌٖٖ ٨ ٠٠َٔ لمتع٠٠ٌٔٔش  عن٠٠ٔما ينٜب٢٠٠ و ٌتخ٠٠ٕ ٌلبا ٠٠ِ ٌلتك٠٠

ٌُٖ ٌلم ت٩٨  َٖ م٦  ق ٌُٖ ٌلم ت٩٨ و٨ تنٜب٢  ق َٖ م٦  ق ٗماُ  م   ق ٌأل
ل٣٠  ٠ي ٌلخان٠ة ٌلمقابم٠ة  ٫ٌٌٖٖ ٨ٕ ٗماُ يع٠ٜ  تك٠ ٗمة م٦ مست٨ياُ ٌأل  م  و

 خا ة و ُٔ لٕل٣.ليا ٨   ج٤٨ٌٔ 
 .ُٗما ٌُٖ ٌلتي تنا٨لُ ٌأل ٌٖٖ ٌلفق   ساٍ تك
 .ٌُٖ ٌٖٖ ٌلفق   ساٍ ٌلنسبة ٌلمئ٨ية لتك
  ٔ٩ٖ بع٠٠٠ َٖ وخ٠٠٠ ٖي٢٠٠ ي ٠٠٠أَ ٌلت مي٤٠٠٠ م٠٠٠ ل٣٠٠٠  ٦٠٠٠ ٜ  س٠٠اٍ حب٠٠٠اُ ٌلت مي٤٠٠٠ ٨ٕ

ٗمن٠٠٠ي(ش مس٠٠٠تخٔم٫ا  ٖبع٠٠٠ة وس٠٠٠ابيع  م٠٠٠  ٌلت مي٤٠٠٠ ٌأل٤٨ )ٌيتس٠٠٠ا٢ ٌل ٨ٖٖ و م٠٠٠
 Holstiمعأل٠ة )ى٨لس٠ت ( نف٘  ئاُ ٌلت مي٤ ٨ٌلحباُش ح٥ ٌلقيا٥ بتٜبي٢ 

ل س٠٠٠٠٠اٍ معام٤٠٠٠٠٠ ٌيتف٠٠٠٠٠ا٢ ب٠٠٠٠٠ي٦ ٌلت مي٤٠٠٠٠٠ ٌأل٤٨ ٨ٌلح٠٠٠٠٠اني ٨ن٠٠٠٠٠ٚ ٌلمعأل٠٠٠٠٠ة 
ٖشٔ٪ ٜعيمة: كالتالي:   (.037ش 0557)

R =           m2                     
              N1 +N2 

 : يِ ي٦
M2 .مجم٨ٞ  ئاُ ٌلت مي٤ ٌلمتف٢  مييا = 
N1 .مجم٨ٞ  ئاُ ٌلت مي٤ ٌأل٤٨ = 
N2  = .مجم٨ٞ  ئاُ ٌلت مي٤ ٌلحاني 

٨بمغ٠٠ُ قيم٠٠ة  (ش29557= ) ٨m2بتٜبي٢٠٠ ٌلمعأل٠٠ة ٌلس٠٠ابقة  ق٠٠ٔ بمغ٠٠ُ قيم٠٠ة 
N1+N2 = (2.99.غ) ي٠٠٠٠٠٠ِ بمغ٠٠٠٠٠٠ُ ٌلقيم٠٠٠٠٠٠ة ٌلعٔٔي٠٠٠٠٠٠ة لمعام٤٠٠٠٠٠٠ حب٠٠٠٠٠٠اُ ٌلت مي٤٠٠٠٠٠٠  

ٖتف٠٠٠ع مم٠٠٠ا يش٠٠٠يٖ يل٠٠٠  حب٠٠٠اُ  ممي٠٠٠ة ٌلت مي٤٠٠٠ ٨ي٨ ٠٠٠ل  (5099) ٨ى٨٠٠ معام٤٠٠٠ حب٠٠٠اُ م
ٖي  ( ٌلج٤٨ٌٔ٠٠٠ ٌلخا ٠٠٠ة بالنت٠٠٠ائج ٌلتف7مم ٢٠٠٠ )  ٠٠٠يمية لت مي٤٠٠٠ م ت٩٨٠٠٠ من٠٠٠اىج ٌلت٠٠٠ا

ٖ م٠ة ٌلحان٨ي٠ة  ٖي  بالم ُٖ نتائج ت مي٤ م ت٩٨ مناىج ٌلتا ٖ مة ٌلحان٨يةش ٨قٔ وسف بالم
  ٦ ٌلنتائج ٌلتالية:  
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بالمرحمـــة الثانويـــة فـــي ضـــوء قائمـــة التـــاريخ نتـــائج تحميـــل محتـــوى مقـــررات 
 :األزمات
  ٌُٖ ٌُٖ مق٠٠ٖ ٖي  بمغ٠٠ُ نس٠٠بة تمحي٤٠٠  ق٠٠ َٖ  بال ١٠٠ ٌأل٤٨ٌلت٠٠ا ٌلح٠٠ان٨٪  ٌٔ

ٗماُ   %.704نسبة ٌأل
  ٌُٖ ٌُٖ مق٠٠ٖ ٖي  بمغ٠٠ُ نس٠٠بة تمحي٤٠٠  ق٠٠ َٖ ٌلت٠٠ا بال ١٠٠ ٌلح٠٠اني ٌلح٠٠ان٨٪  ٌٔ

ٗماُ نسبة   %.03.ٌأل
  ٌُٖ ٌُٖ مق٠٠ٖ ٖي  بمغ٠٠ُ نس٠٠بة تمحي٤٠٠  ق٠٠ َٖ ٌلت٠٠ا بال ١٠٠ ٌلحال٠٠ِ ٌلح٠٠ان٨٪  ٌٔ

ٗماُ نسبة   (.0(ش )2%ش كما ى٨ م٨ ل بالج٨ٔلي٦ )2207ٌأل
ٌُٖ  نتائج ت مي٤ (2ج٤٨ٔ ) ٖي  م ت٩٨ مقٖ ٖ مة ٌلحان٨يةٌلتا  بالم

ٗماُ  َٖ ٌأل   ي  ٨ة قائمة مست٨ياُ ئٌ
  م

 الكتب الدراسية
الصف 
 الدراسي

عدد 
 الصفحات
 المقررة

عدد 
 الفقرة

عدد الفقرات التي 
انطبقت عميها 
 مستويات األزمة

النسبة 
 المئوية

َٖ ج٨ل٠٠٠٠٠٠٠ة  ٠٠٠٠٠٠٠ي  2 م ٠٠٠٠٠٠٠ٖ ٌل  ٠٠٠٠٠٠٠ا
 ٌُٖ َٖ م ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ٖ ٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا

 ٌلعال٥ ٌلقٔي٥.
 297  ٤٨ٌأل

 
4.0 77 704 

ٖي   0 لت٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا ٖبي٠٠٠٠٠٠٠٠٠ة ٨ٌ َٖ ٌلع ٌل  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا
 ٌ سًمي.

 03. 34 770 220 ٌلحاني
ٍٖ ٌل ٔيِ. 3 ٖي  م ٖ ٨ٌلع  2207 7. 437 245 ٌلحالِ تا

 8,5 167 1958 478 المجموع 
 (8جدول )

ٗماُ َٖ ٌأل ٖ مة ٌلحان٨ية تبعا٫ لمست٨ياُ ئٌ ٖي  بالم  نتائج ت مي٤ م ت٩٨ منيج ٌلتا
 
٥ 

 
ٗماُ مست٨ي َٖ ٌأل اُ ئٌ

ٖئيسية  ٌل
ٌٖسية ٖقة ٌلٔ   ٌلف

ٌٖٖ  ٌلتك
 

ٌلنسبة 
ٌل ١  ٌلمئ٨ية

 ٌأل٤٨
ٌل ١ 
 ٌلحاني

ٌل ١ 
 ٌلحالِ

ٗماُ ٌلم م٠٠٠٠٠ية 2  .00 77 33  22 22 ٌأل
ٗماُ ٌ قميمية 0  007 70 02 24 27 ٌأل
ٗماُ ٌل٨ٔل٠٠٠ية 3  302 75 32 9 05 ٌأل

 07. 274 7. 34 77 ٌلمجم٨ٞ
ٗماُ ممحمة  ي كتٍ ٨يت ل   ٖٛ ٌلساب٢ و٦ مست٨ياُ قائمة ٌأل م٦ ٌلع
ٖي    %(. 07.بال ف١٨ ٌلحًحة بنسبة  عيفة ج٫ٌٔ بمغُ )ٌلتا
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" يل٠  و٪ وبهذا يكون قد تم اإلجابة عمى السؤال الثاني والذي ينص عمـى 
ٌٖس٠٠ي  ٖ م٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠ة لمع٠٠ا٥ ٌلٔ ٖي  ٌل ٠٠الي بالم ٗم٠٠اُ بم٠٠نيج ٌلت٠٠ا م٩ٔ٠٠ تت٨ٌ٠٠ ٖ تم٣٠٠ ٌأل

 ؟ .052/ 0524
 وضع التصور المقترح في ضوء إدارة األزمات: -ثالثاً 

ْٖ لم٠نيج  ٖي  ى١ٔ ٌلب ِ ٌل الي ي ٌٔٔ ت ٨ٖ مقت٠ ٖ م٠ة ٌلحان٨ي٠ة  ٠ي ٌلت٠ا بالم
ٖ م٠٠٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠٠٠ةش ٨ق٠٠٠٠ٔ ق٠٠٠٠ا٥ ٌلبا ٠٠٠٠ِ بإ ٠٠٠٠ٌٔٔ  ٗم٠٠٠٠اُ ل٠٠٠٠ًٍٜ ٌلم َٖ ٌأل  ٨٠٠٠٠ة مفي٥٨٠٠٠٠ ئٌ

ْٖ م٦ خ٤ً:  ٌلت ٨ٖ ٌلمقت
ٗماُ ٌلتي ينبغي ت مينيا بم -2 ٖي  نيج قائمة ٌأل ٌلتي قا٥ ٌلبا ِ ٌلتا

 بإ ٌٔٔىا.
ٖي  نتائج ت مي٤ مناىج  -0 ٖ مة ٌلحان٨ية.ٌلتا  بالم
ٗماُ. -3 َٖ ٌأل ٌٖجع ٌلعممية ٌلمتخ  ة ٌلتي تنا٨لُ ئٌ  ٌلكتٍ ٨ٌلم
ٌٖساُ ٨ٌلب ٨ِ ٌلسابقة. -7 ٖ٪ لمب ِ ٨نتائج ٌلٔ  ٌ ٜاٖ ٌلنٝ

ٗماُ َٖ ٌأل ْٖ  ي  ٨ة مفي٥٨ ئٌ ُٖ  ممية ي ٌٔٔ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت  ٨قٔ م
ٌٖ ٤ ٌلتالية:  بالم

2- .ْٖ  ت ٔئ وى١ٌٔ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت
0- .ْٖ  ت ٔئ م ت٩٨ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت
ٖي٘ ٌلتي تست  -3 ٌٖتيجياُ ٌلتٔ ٗماُ.ٔئ ٌست َٖ ٌأل  ي٥  ي تنمية ٌل٨ ي بإٌٔ
 ت ٔئ ٌل٨سائ٤ ٌلتعميمية. -7
 ت ٔئ ٌألنشٜة ٌلتعميمية ٌلمستخٔمة. -7
 ت ٔئ وساليٍ ٌلتق٨ي٥.  -7

 صدق التصور المقترح:
ٖٛ ٌلت ٠ ٌٖة ٌلم كم٠ي٦ بم٠   ٠٠ٔٔى٥ ت٥٠  ٠ ْٖ  م٠  مجم٨ ٠٠ة م٦٠ ٌلخب٠ ٨ٖ ٌلمقت٠

ٖي٘ 05) ٢ٖ تٔ ٖي  ( م كم٫ا  ي مجا٤ ٌلمناىج ٨ٜ ٖبيةغ  يِ ٜم٠ٍ ٌلتا بكمياُ ٌلت
١ٖ م٩ٔ٠٠  ٠٠ً ٌٖئي٥٠٠ م٦٠٠ خ٤ً٠٠ ٌس٠٠تبانة ه٥ يب٠٠ٌٔة م٠٠ني يتو لمتٜبي٢٠٠ش ح٥٠٠ تعٔيم٠٠و لتع٠٠

 ٌٖئي٥.ه م   ٨ة 
ْٖ  يِ ٌ َٖ ٌلنيائية لمت ٨ٖ ٌلمقت ْٖ  م  ٨ت٥ ي ٌٔٔ ٌل ٨ شتم٤ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت

ٖ م٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠ة ب٨ٌق٠٠ع 7 ٠٠ٔٔ ) ٌٖس٠٠ية بالم ٗ ٠٠ة  م٠٠  ٌل ٠٠ف١٨ ٌلٔ ٌٖس٠٠ية م٨ ٔ ٌُٔ٨ ٠٠ )
ٌٖسيتا٦ بك٤  ١.  ٨ ٔتا٦ ٔ
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"م٠٠ا  والــذي يــنص عمــى عمــى الســؤال الثالــث اإلجابــةوبــذلك تكــون قــد تمــت 
ٗم٠٠٠٠٠اُ  ٠٠٠٠٠ي م٠٠٠٠٠نيج  َٖ ٌأل ْٖ لت ٠٠٠٠٠مي٦ مف٠٠٠٠٠اىي٥ ئٌ ٖي  ٌلت ٨ٖ٠٠٠٠٠ ٌلمقت٠٠٠٠٠ ٖ م٠٠٠٠٠ة ٌلت٠٠٠٠٠ا بالم

 ة؟"ٌلحان٨ي
 إعداد وحدتين دراسيتين من وحدات التصور المقترح: -رابعاً 

ْٖ لتٜبيقيم٠٠٠ا  م٠٠٠   ق٠٠ا٥ ٌلبا ٠٠٠ِ بإ ٠٠٠ٌٔٔ ٨ ٠٠٠ٔتي٦ م٦٠٠٠ ٨ ٠٠٠ٌُٔ ٌلت ٨ٖ٠٠٠ ٌلمقت٠٠٠
ٗم٠٠٠٠٠اُ  ٠٠٠٠٠ي  ٨٠٠٠٠٠ة ٌلت ٨ٖ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠ًٍٜ  ين٠٠٠٠٠ة ٌلب ٠٠٠٠٠ِ ٨ىم٠٠٠٠٠ا ٨ ٠٠٠٠٠َٔ ) َٖ ٌأل مفي٥٨٠٠٠٠٠ ئٌ

ْٖ ٌلبا ٠٠٠٠ِ ٌ س٠٠٠ًمي َٖ( ٨ٌقت٠٠٠ ٖبي٠٠٠٠ة ٌل ٔيح٠٠٠ة ٨ٌلمعا ٠٠٠ ٗم٠٠٠اُ ٌلع َٖ ٌأل (ش ٨٨ ٠٠٠َٔ )ئٌ
تٜبيقيم٠٠ا  م٠٠  ٠٠ًٍٜ ٌل ١٠٠ ٌأل٤٨ ٌلح٠٠ان٨٪ش لي٠٠ت٥ م٦٠٠ خًليم٠٠ا ٌل ك٥٠٠  م٠٠  ت٠٠ حيٖ 

ٗماُ. َٖ ٌأل ْٖ  ي ٨   ٌلًٍٜ بمفي٥٨ ئٌ  ٌلت ٨ٖ ٌلمقت
 إعداد مقياس الوعي بمفهوم إدارة األزمات:

ُٖ  ممية ي ٌٔٔ ٌختباٖ ٌلم٨ٌق١ بالخ٨ٌُٜ ٌلتالية:  ٨قٔ م
 الهدف من المقياس: -1

ٗم٠٠اُ ل٩ٔ٠٠ ٌل٠٠ًٍٜ ت٥٠٠ ي ٠٠ٌٔٔ مقي٠٠ا٘ ٌل٨٠٠ ي لقي٠٠ َٖ ٌأل ا٘ ٌل٨٠٠ ي بمفي٥٨٠٠ ئٌ
ٌُٖٔ ٌلمقيا٘ ل ينة ٌل ١ٖ م٨ٌق١٠ ٌل٠ًٍٜ  ين٠ة ٌلب ٠ِ م٦٠ ب ِش ٨ت٥ ي ٌٔٔ مف تع

ٗماُ   . )ٌلم ميةش ٨ٌ قميميةش ٨ٌل٨ٔلية(مست٨ياُ ٌأل
 مصادر بناء مفردات مقياس الوعي بادارة األزمات: -8

 ٌلخ٨ٌُٜ ٌيتية:ت٥ ٌل  ٤٨  م  معم٨ماُ بن٨ٔ ٌختباٖ ٌلم٨ٌق١  ي  ٨ة 
 .ُٗما َٖ ٌأل َٖ ئٌ ٌٖجع ٌلمتخ  ة  ي مفي٥٨ ٨ميا  ٌلكتٍ ٨ٌلم
 .بالقائمة َٖٔ ٗمة ٌل٨ٌ  مست٨ياُ ٌأل
 .تي٦ ٖ  م ت٩٨ ٌل٨ ٔتي٦ ٌلمقت
 . ٖي َٖ  ي ٌلتا  ٌيًٜٞ  م  ٌلعٔئ م٦ مقايي٘ ٌل٨ ي بالق ايا ٌلمعا 

 مستويات المقياس:  -3
ٗم٠٠٠٠اُ ٌ َٖ ٌأل ٗم٠٠٠٠اُ ٌلم مي٠٠٠٠ة تمحم٠٠٠ُ مس٠٠٠٠ت٨ياُ مقي٠٠٠ا٘ ٌل٨٠٠٠٠ ي ب٠٠٠إٌٔ لحًح٠٠٠ة )ٌأل

ٗماُ ٌل٨ٔلية. ٗماُ ٌ قميمية ٨ٌأل  ٨ٌأل
 إعداد جدول مواصفات مقياس الوعي:  -4

ٌُٖٔ ٌلمقي٠٠٠ا٘  ٗي٠٠ع مف٠٠ ٗم٠٠اُش ٨ت٥٠٠ ت٨ َٖ ٌأل َٖ ئٌ ت٥٠٠ ي ٠٠ٌٔٔ مقي٠٠ا٘ ٌل٨٠٠ ي بمي٠٠٠ا
٦ٌٗ ٌلنس٠٠بية لك٤٠٠ مس٠٠ت٩٨ م٦٠٠  ٖئيس٠٠ةش ٨ك٠٠ٕل٣  س٠٠اٍ ٌأل٨ ٗم٠٠ة ٌل  م٠٠  مس٠٠ت٨ياُ ٌأل

(ش كم٠٠٠ا تم٠٠٠٠ُ  ٠٠٠٠ياغة تعميم٠٠٠٠اُ ٤3 ج٤٨ٔ٠٠٠٠ )ٌلمس٠٠٠ت٨ياُش ٨يت ٠٠٠٠ل ٕل٣٠٠٠٠ م٦٠٠٠ خ٠٠٠٠ً
ٖيقة ٌ جابة  ميو. ا بيا ٌلي١ٔ منو ٨ٜ  ٌيختباٖ م٨  ٫



 تصور مقترح لمنهج التاريخ بالمرحمة الثانوية في ضوء مفهوم إدارة األزمات 

 

227 

ٗما3ُج٤٨ٔ ) َٖ ٌأل  ( ج٤٨ٔ م٨ٌ فاُ مقيا٘ ٌل٨ ي ئٌ

مستويات إدارة  م
 األزمات

 أرقام مواقف مقباس الوعي بادارة األزمات
النسبة  المجموع

المكون  المئوية
مكون ال المكون الوجداني المعرفي

 السموكي
ٗماُ ٌلم مية 2 ش 23ش 20ش 7 ٌأل

 33ش 35ش .0
ش 32ش 29ش  27ش .

 74ش 77ش 73
ش 25ش 9ش 3
 %.3 29 72ش 75ش 07

ٗماُ ٌ قميمية 0 ش 27ش 7ش 0ش 2 ٌأل
 30ش 09ش .2

ش 03ش 02ش 27ش 22
70 

ش 37ش 04ش 4
 %37 24 34ش 37

ٗماُ ٌل٨ٔلية 3 ش .3ش 00ش 05 ٌأل
ش 37ش 07ش 07 77ش 77ش 24ش 7 39

 %.0 27 75ش 79ش .7
 %255 75 24 27 24 ٌلمجم٨ٞ٠٠٠

 صياغة مفردات المقياس:
ٌُٖٔ ٌلمقيا٘  ي مجم٨ ة م٨ٌق١  ياتية بم   ٔٔىا )خمسي٦  ت٥  ياغة مف
ٖبع٠ة ب٠ٌٔئ٤ش يخت٠اٖ ٌلٜال٠ٍ م٦٠  م٨قف٫ا( قٔ ي٨ٌجييا ٌلٜالٍ  ي  يات٠وش ٨لك٤٠ مني٠ا و

ٖق٠٠ة ٌ جاب٠٠ة ٌلمخ  ٠٠ة بيني٠٠ا ٌلم٨ق١٠٠ ٌل ٨ٌ٠٠ٍش م٦٠٠ خ٤ً٠٠ تس٠٠جي٤ يجابت٠٠و  ٠٠ ي ٨
ا ب ٦ ىنا٣ )√لٕل٣ ب٨ ع  ًمة ) ( م٨قف٫ا يمحم٦٨ 27( وما٥ ٌلبٔي٤ ٌل  يلش  مم٫

( ٨ل٠٠ي٘  ٠٠ي ى٠٠ٕه ٌلم٨ٌق١٠٠ ٌل٨جٌٔني٠٠ة 7ٌلبع٠٠ٔ ٌل٨ج٠٠ٌٔني كم٠٠ا ى٨٠٠ م٨ ٠٠ل بالج٤٨ٔ٠٠ )
ٖجاُ  ٖتي٠٠ٍ ٌل٠٠ٔ ٩ٖ خاٜئ٠٠ةش  كمي٠٠ا تمح٤٠٠ ٨جي٠٠اُ ن٠٠ٖٝ ٨ق٠٠ٔ ت٥٠٠ ت َٖ  ٠٠ ي ة ٨وخ٠٠  ب٠٠ا

 م  ٌلت٨ٌ٠ليش ٨ت٥٠ ٨ ٠ع  2 – 7 ة لتم٣ ٌلم٨ٌق١ كالتالي ٌلتي تعٜ  لمبٌٔئ٤ ٌلمتا
  تعميماُ ٌلمقيا٘.

 إعداد الصورة المبدئية لممقياس: 
َٖ ٌلمبٔئي٠ة لممقي٠ا٘  ٖٛ ٌل ٨ ٌُٖٔ ٨٨ ع ٌلتعميماُ ت٥   بعٔ  ياغة ٌلمف

ٗماُ  م  ٌلسأَ ٌلم كمي٨73.٦تشم٤ ) َٖ ٌأل َٖ ئٌ َٖٔ متنا٨لة لميا  ( مف
 ين(:صدق المحتوى )صدق المحكم

ٖٛ ٌلت كٔ م٦   ٖٛ ٌلمقيا٘  م  مجم٨ ة م٦ ٌلم كمي٦غ بغ قا٥ ٌلبا ِ بع
ٗماُ. َٖ ٌأل َٖ ئٌ  م٩ٔ  ً ية مقيا٘ ٌل٨ ي ًٍٜ ٌل ١ ٌأل٤٨ ٌلحان٨٪ بميا

 التجربة االستطالعية لالختبار 
بعٔ تعٔي٤ مقيا٘ ٌل٨ ي  م٠   ٨٠ة ت٨جيي٠اُ ٌلس٠أَ ٌلم كم٠ي٦ ت٥٠ تٜبيق٠و 

ٖس٠٠ة ٌ م٠٠ا٥ نا ١٠٠ش  م٠٠   ين٠٠ة ٌس٠٠تًٜ ية م٦٠٠ ٠٠ًٜ ٍ ٌل ١٠٠ ٌلح٠٠اني ٌلح٠٠ان٨٪ بمٔ
ٖقا( ٌلتعميمية بم ا ٝة ٔمياٜ. َٖ )ٌلٗ  بإٌٔ
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 صدق المقياس:
 :نتائج االتساق الداخمي لمفردات مقياس الوعي بادارة األزمات -أوالً 

َٖٔ 7ج٤٨ٔ ) ٖجة ك٤ مف ٖتباٜ بي٦ ٔ  ( معامًُ ٌي
ٖجة ٌلكمية لممست٩٨ ٌلٕ٪ تنتمي يليو  ي مقيا٘  ٗما٨ٌُلٔ َٖ ٌأل  ٌل٨ ي بإٌٔ

مستويات إدارة 
معامل  عدد المفردات المفردات األزمات

 مستوى الداللة االرتباط

مية
مح
ت ال

زما
األ

 

ٖق٥  َٖٔ  5.527 5.77 35 3ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.537 .5.3 35 7ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.557 5.72 35 .ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.504 5.75 35 9ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.527 5.77 35 25ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.524 5.73 35 20ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.507 5.72 35 23ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.559 5.74 35 27ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.555 5.73 35 27ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.550 5.73 35 29ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.555 5.77 35 07ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.503 5.72 35 .0ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.557 5.72 35 35ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.522 5.77 35 32ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  .5.52 5.73 35 33ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.507 5.72 35 75ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.557 5.79 35 72ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.557 5.72 35 73ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.555 5.44 35 77ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.550 5.77 35 74ٌلمف

مية
إلقمي

ت ا
زما
األ

 

ٖق٥  َٖٔ  5.555 5.77 35 2ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.550 5.77 35 0ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.524 5.73 35 7ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.504 5.75 35 4ٌلمف
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مستويات إدارة 
معامل  عدد المفردات المفردات األزمات

 مستوى الداللة االرتباط
ٖق٥  َٖٔ  5.555 5.42 35 22ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.525 5.74 35 27ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.555 5.73 35 .2ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.555 3..5 35 02ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.555 5.73 35 03ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  .5.50 5.75 35 04ٌلمف

ٖق٥ٌلمف  َٖٔ09 35 5.7. 5.554 
ٖق٥  َٖٔ  .5.52 5.73 35 30ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  .5.52 5.73 35 37ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.553 5.70 35 37ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.502 5.70 35 34ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.507 5.72 35 70ٌلمف

لية
لدو
ت ا

زما
األ

 
ٖق٥  َٖٔ  5.552 .5.7 35 7ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.507 5.72 35 24ٌلمف

ٖٔ ٖق٥ٌلمف  َ05 35 5.39 5.533 
ٖق٥  َٖٔ  5.555 5.77 35 00ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  .5.55 .5.7 35 07ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.507 5.72 35 07ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.524 5.73 35 37ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.520 5.77 35 .3ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  .5.55 5.74 35 39ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  .5.55 .5.7 35 77ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.527 5.77 35 77ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.534 .5.3 35 .7ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.502 5.70 35 79ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.520 5.77 35 75ٌلمف

َٖٔ م٦٠ ٨7يت ل م٦ خ٤ً ٌلج٤٨ٔ ) ٖتب٠اٜ ب٠ي٦ ك٤٠ مف٠ ( و٦ مع٠امًُ ٌي
ٖجة ٌلكمية لممست٩٨ ٌل٠ٕ٪ تنتم٠ي  ٌُٖٔ ٌيختباٖ ٨ٌلٔ َٖٔ  ٠ي ٌلمقي٠ا٘ ق٠ٔ  يلي٠ومف ٌلمف٠
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٨ٌٖ ٠٠ُ م٠٠ا ب٠٠ي٦ ) (ش ٨جميعي٠٠ا ٌٔل٠٠ة ي  ٠٠ائيا٫  ن٠٠ٔ مس٠٠ت٩٨ معن٨ي٠٠ة 3..5 – .5.3ت
ٌُٖٔ مقيا٘ ٌل٨ ي  أقة لما ٨ عُ لقياسو.5.57)  ( ٨بٕل٣ تعتبٖ مف

 :Structure Validity الصدق البنائي
ٖجة ٌلكمية 7ج٤٨ٔ ) ٖتباٜ بي٦ ٌلٔ  ( معامًُ ٌي

ٗماُ َٖ ٌأل ٖجة ٌلكمية يختباٖ لمقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ  لك٤ مست٩٨ ٨ٌلٔ
 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد المفردات إدارة األزماتمستويات 

ٗماُ ٌلم مية  5.552 0..5 35 ٌأل
ٗماُ ٌ قميمية  5.552 5.43 35 ٌأل
ٗماُ ٌل٨ٔلية  5.552 5.47 35 ٌأل

ٖج٠ة ٌلكمي٠ة لك٤٠ ٨7يت ل م٦ خ٤ً ٌلج٤٨ٔ ) ٖتب٠اٜ ب٠ي٦ ٌلٔ ( و٦ معامًُ ٌي
ٖج٠٠٠ة ٌلكم ٗم٠٠ةش ٨ٌلٔ َٖمس٠٠ت٩٨ م٦٠٠ مس٠٠٠ت٨ياُ ٌأل ٗم٠٠اُ ق٠٠٠ٔ  ي٠٠ة لمقي٠٠٠ا٘ ٌل٨٠٠ ي ب٠٠٠إٌٔ ٌأل

٨ٌٖ ٠٠٠ُ م٠٠٠٠ا ب٠٠٠٠ي٦ ) ( ٨جميعي٠٠٠٠ا ٌٔل٠٠٠٠ة ي  ٠٠٠٠ائيا٫  ن٠٠٠٠ٔ مس٠٠٠٠ت٩٨ معن٨ي٠٠٠٠ة 0..5–5.43ت
 ( ٨بٕل٣ تعتبٖ ٌلمست٨ياُ  أقة لما ٨ عُ لقياسو.5.57)

  Intrinsic Validity: نتائج الصدق الذاتـي
ٖتفع٠٠ة مم٠٠ا ي٤ٔ٠٠  م٠٠  ( 7نت٠٠ائج ٌل ٢ٔ٠٠ ٌل٠٠ٌٕتي م٨ ٠٠ ة  ٠٠ي ٌلج٤٨ٔ٠٠ ) ٨ى٠٠ي م

  مة ٌل٨حيقة بي٦ ٌل ٢ٔ ٌلٌٕتي ٨ٌلحباُ.ٌل
 ثبات مقياس الوعي بادارة األزمات:

ٖيق٠٠٠٠ة معام٤٠٠٠٠ ولف٠٠٠٠ا  ٨ق٠٠٠٠ٔ ت ق٢٠٠٠٠ ٌلبا ٠٠٠٠ِ م٦٠٠٠٠ حب٠٠٠٠اُ ٌلمقي٠٠٠٠ا٘ م٦٠٠٠٠ خ٤ً٠٠٠٠ ٜ
ل٣ كما يمي: ٨ٖنبآ ٨ٕ  ك
 Cronbach's Alpha Coefficien  معامل ألفا كرونباخ:

٨ٖنبآ لقيا٘ حباُ ٌلمقيا٘ش ٨كان ٖيقة ولفا ك ُ ٌلنتائج كم٠ا ٌستخ٥ٔ ٌلبا ِ ٜ
 (.7ىي مبينة  ي ٌلج٤٨ٔ )

 ( نتائج ٌختبا7ٖج٤٨ٔ )
٨ٖنبآ لقيا٘   ٗماُولفا ك َٖ ٌأل  حباُ مقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ

 الصدق الذاتي معامل الفا كرنباخ عدد المفردات مستويات إدارة األزمات
ٗماُ ٌلم مية  5.92 3..5 05 ٌأل
ٗماُ ٌ قميمية  5.92 0..5 27 ٌأل
ٗماُ ٌل٨ٔلية  7..5 5.42 27 ٌأل

ٗماُ َٖ ٌأل  5.97 ...5 75 مقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ
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ٗم٠٠٠٠٠اُ ٨ٌلت٠٠٠٠٠ي ٨7ي٨ ٠٠٠٠٠ل ٌلج٤٨ٔ٠٠٠٠٠ ) َٖ ٌأل ( مع٠٠٠٠٠امًُ ٌلحب٠٠٠٠٠اُ لمس٠٠٠٠٠ت٨ياُ ئٌ
٨ٌٖ ٠٠٠ُ م٠٠٠ا ب٠٠٠ي٦ ) َٖ 3..5 – 5.42ت (ش ٨بم٠٠٠  معام٤٠٠٠ ٌلحب٠٠٠اُ لمقي٠٠٠ا٘ ٌل٨٠٠٠ ي ب٠٠٠إٌٔ

ٗماُ ) ٗم٠اُ ...5ٌأل (ش كما يب٠ي٦ ٌلج٤٨ٔ٠ نفس٠و ق٠ي٥ ٌل ٢ٔ٠ ٌل٠ٌٕتي لمس٠ت٨ياُ ٌأل
٨ٌٖ ٠٠٠٠ُ م٠٠٠٠ا ب٠٠٠٠ي٦ بمغ٠٠٠٠ُ )٨  (ش ٨بمغ٠٠٠٠ُ قيم٠٠٠٠ة ٌل ٢ٔ٠٠٠٠ ٌل٠٠٠٠ٌٕتي 5.92 – 7..5ٌلت٠٠٠٠ي ت

ٗماُ ) َٖ ٌأل  (.5.97لمقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ
 القدرة التمييزية لمفردات االختبار:

ل٣٠٠٠  َٖٔ( م٦٠٠٠ وس٠٠٠ئمة ٌيختب٠٠٠اٖ ٨ٕ ت٥٠٠٠  س٠٠٠اٍ معام٤٠٠٠ ٌلتميي٠٠٠ٗ لك٤٠٠٠ س٠٠٠ٌى٤ )مف٠٠٠
 كايتي: 

ٖجاُ ٌلًٍٜ م٦ ٌأل م  يل  ٌألٔن .  .2 ٖتيٍ ٔ  ت
ٖجاُ ٌلعمياش 04ٖجاُ يل  مجم٨ تي٦: تقسي٥ ٌلٔ .0 % تمح٤٠ 04% تمح٤ ٌلٔ

ٖجاُ ٌلٔنيا.   ٌلٔ
ٖنة بي٦ ٌلمجم٨ تي٦.  .3  ٌستخ٥ٌٔ ٌختباٖ "ما٦ ٨يتن " لممقا

ٗماُ (4ج٤٨ٔ ) َٖ ٌأل ٌُٖ مقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ ٗية لعبا َٖ ٌلتميي  ٌلقٔ
مستويات 
 إدارة

 األزمات 
 المفردات

مجموعة مرتفعي 
 9ن =  الدرجات

ي مجموعة منخفض
مستوى  (Zقيمة ) 9ن =  الدرجات

 متوسط الداللة
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

مية
مح
ت ال

زما
األ

 
ٖق٥  َٖٔ  5.552 3.79 79.75 7.75 202.7 23.75 3ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 7ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 9..3 77.55 7.55 207.5 27.55 .ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 9ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 25ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 20ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 23ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 3.97 77.55 7.55 207.5 27.55 27ٌلمف

َٖٔ  5.552 3.95 77.55 7.55 207.5 27.55 27ٖق٥ ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 .3.4 77.55 7.22 207.5 9..23 29ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 07ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 .0ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 35ٌلمف
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مستويات 
 إدارة

 األزمات 
 المفردات

مجموعة مرتفعي 
 9ن =  الدرجات

ي مجموعة منخفض
مستوى  (Zقيمة ) 9ن =  الدرجات

 متوسط الداللة
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.50 77.55 7.55 207.5 27.55 32ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 33ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 75ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 72ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 0..3 77.75 7.57 207.7 23.97 73ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 3.79 75..7 7.39 200.7 23.72 77ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 3.74 77.75 7.24 207.7 3..23 74ٌلمف

مية
إلقمي

ت ا
زما
األ

 

ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 2ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.557 0.90 75..7 7.75 220.7 20.75 0ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 7ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 4ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 3..3 77.55 7.55 207.5 27.55 22ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 27ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 .2ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 3.97 77.55 7.55 207.5 27.55 02ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 3..3 77.55 7.55 207.5 27.55 03ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 04ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 09ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 30ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 37ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 37ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 34ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 3.97 77.55 7.55 207.5 27.55 70ٌلمف
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 (4تابع ج٤٨ٔ )
ٗماُ َٖ ٌأل ٌُٖ مقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ ٗية لعبا َٖ ٌلتميي  ٌلقٔ

مستويات 
إدارة 
 األزمات

 المفردات
فعي مجموعة مرت

 9ن =  الدرجات
عة منخفضي مجمو 

مستوى  (Zقيمة ) 9ن =  الدرجات
 متوسط الداللة

 الرتب
 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

لية
لدو
ت ا

زما
األ

 

ٖق٥  َٖٔ  5.552 3.97 77.55 7.55 207.5 27.55 7ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 4..3 77.55 7.55 207.5 27.55 24ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 05ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 00ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 07ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 07ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 37ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 .3ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 39ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 2..3 77.55 7.55 207.5 27.55 77ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 3.92 77.55 7.55 207.5 27.55 77ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 .7ٌلمف
ٖق٥  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 79ٌلمف

ٖق٥ٌل  َٖٔ  5.552 7.20 77.55 7.55 207.5 27.55 75مف
ٖن٠٠ة ب٠٠ي٦ مجم٨٠٠ تي  "مــان ويتنــى"( نت٠٠ائج ٌختب٠٠اٖ ٨4ي٨ ٠٠ل ٌلج٤٨ٔ٠٠ ) لممقا

٨ٌٖ ٠ُ ق٠ي٥ " ٖجاُغ  ي٠ِ ت ٖجاُ ٨ٌلًٍٜ منخف ي ٌلٔ ٖتفعي ٌلٔ " م٠ا Zٌلًٍٜ م
٨ٌٖ ٠٠٠ُ مس٠٠٠ت٨ياُ ٌلٔيل٠٠٠ة م٠٠٠ا ب٠٠٠ي٦ )7.20- 0.90ب٠٠٠ي٦ ) ( 5.552 – 5.557( ٨ت

٢ٖ ٤ٌٔ 5.57) ٨جميعي٠٠ا وق٤٠٠ م٦٠٠ ٖج٠٠اُ  اي  ٠٠ائي٫ ( مم٠٠ا ي٤ٔ٠٠  م٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠  ٠٠ ب٠٠ي٦ ٔ
ٗية لمقيا٘ ٌل٨ ي.  َٖ ٌلتميي  ٌلمجم٨ تي٦ش مما ي٤ٔ  م  ٌلقٔ

 :الدراسة الميدانية وتفسير نتائجها
ٖب٠٠٠ة ٨ٌلمعالج٠٠٠ة ٌ   ٠٠٠ائية لمنت٠٠٠ائج ٨مناقش٠٠٠تيا  ٌٖة ٌلتج ٨يتن٠٠٠ا٤٨ خ٨ٌ٠٠٠ُٜ يج٠٠٠

ٖ ٠اُ بم٠ا يتف٢٠ ٨نت٠ائج ٌلتجٖ  ب٠ةش ى٠ٌٕ با  ٠ا ة يل٠  ي ٠ٌٔٔ ٨تقٔي٥ ٌلت٨ ٠ياُ ٨ٌلمقت
 ممخٚ لمب ِش ٨يمك٦ تف ي٤ ٕل٣  م  ٌلن ٨ ٌلتالي:
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 إجراءات تطبيق التجربة: -أوالً 
( ٜالب٠٠٠٫ا م٦٠٠٠ ٠٠٠ًٍٜ ٌل ١٠٠٠ 75تك٨ن٠٠٠ُ  ين٠٠٠ة ٌلب ٠٠٠ِ م٦٠٠٠ ) عينـــة البحـــث:

٨ٖ( ٌلتعميمي٠٠ةش  ٠٠ي ٌلع٠٠٠ال٥  َٖ )ٌلس٠٠٠ ٖس٠٠ة س٠٠٠ي١ ٌل٠٠ٔي٦ ٌلحان٨ي٠٠ةش ئٌ ٌلح٠٠اني ٌلح٠٠ان٨٪ بمٔ
ٌٖس٠٠٠٠٠٠ي  ٖيب٠٠٠٠٠٠ي )قبم٠٠٠٠٠٠ي .052/ 0524ٌلٔ بع٩ٔ٠٠٠٠٠٠(  –٥ش ٨ت٥٠٠٠٠٠٠ ٌختي٠٠٠٠٠٠اٖ ٌلت ٠٠٠٠٠٠مي٥ ٌلتج

 .One Group Pretest Posttestلمجم٨ ة ٨ٌ َٔ 
 إجراءات تطبيق التجربة:

 تم اإلجراء التجريبي وفقا لمخطوات التالية:  
ٗماُ قبمي٫ا  م  ٌلًٍٜ  ينة ٌلب ِ  ي بٌٔية  -2 َٖ ٌأل تٜبي٢ مقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ

ٌٖ ٌٖسي ٌأل٤٨ لمعا٥ ٌلٔ  ٥..0524/052سي ٌلف ٤ ٌلٔ
ٌٖسيتي٦ لمًٍٜ  ينة ٌلب ِ. -0 ٖي٘ ٌل٨ ٔتي٦ ٌلٔ  تٔ
ٗم٠٠اُ بع٠٠ٔي٫ا  م٠٠  ٌل٠٠ًٍٜ  ين٠٠ة ٌلب ٠٠ِش بع٠٠ٔ  -3 َٖ ٌأل تٜبي٢٠٠ مقي٠٠ا٘ ٌل٨٠٠ ي ب٠٠إٌٔ

ٖبة.  ٌينتياة م٦ ٌلتج
 المعالجة اإلحصائية لمنتائج: -ثانًيا

تم٠٠ُ ٌلمعالج٠٠ة ٌ   ٠٠ائية لنت٠٠ائج ٌلتٜبيق٠٠ي٦ ٌلقبم٠٠ي ٨ٌلبع٠٠ٔ٪ لمقي٠٠ا٘ ٌل٨٠٠ يغ 
ٖ تي٦  ٠ي تنمي٠ة بئ ٌٖس٠يتي٦ ٌلمقت٠ ٖي٘ ٌل٨ ٠ٔتي٦ ٌلٔ ١ٖ  م٠  م٩ٔ٠ ت٠ حيٖ ت٠ٔ ١ ٌلتع

ٖٛ ٌلنتائج ٌلتي ت٥ ٌل  ٤٨  مييا م٦ خ٤ً٠  ٗماُش ٨ يما يمي   َٖ ٌأل ٌل٨ ي بإٌٔ
 ٌلمعالجة ٌ   ائية.

 الوصفي: اإلحصاء -أوالً 
  قام الباحث باإلجراءات التالية:

 :درجات مقياس الوعي - أ
 ٖجاُ ٌل٠٠ًٍٜ ت٥٠٠  س٠٠اٍ ٌلمت٨س٠٠ٜ ٌل س٠٠ ٖ٪ ل٠٠ٔ ١ٌٖ ٌلمعي٠٠ا ابي ٨ٌين ٠٠

ٗم٠ة   ي ك٤ م٦ ٌلتٜبيقي٦ ٌلقبم٠ي ٨ٌلبع٠ٔ٪ لمقي٠ا٘ ٌل٨٠ ي باس٠تخ٥ٌٔ  
ٌٖمج ٌ   ائية  (:.ش كما سيت ل م٦ ٌلج٤٨ٔ )"SPSS" ٌلب
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 ٌلمت٨سٜ ٌل سابي( .ج٤٨ٔ )
ٖ٪ لمتٜبي٢ ٌلقبمي ٨ٌلتٜبي٢ ٌلبعٔ٪ لمقيا٘ ٌل٨ ي ١ٌٖ ٌلمعيا  ٨ٌين 

 االنحراف المعياري النسبة المئوية سط المتو  االختبار م
 
2 

ٌلتٜبي٢٠٠٠٠٠ ٌلقبم٠٠٠٠٠ي لمقي٠٠٠٠٠ا٘ ٌل٨٠٠٠٠٠ ي 
ٗماُ.  َٖ ٌأل  بإٌٔ

 
35.13 

 
39.7 

 
4.47 

 
0 

ٌلتٜبي٢٠٠٠٠ ٌلبع٠٠٠٠ٔ٪ لمقي٠٠٠٠ا٘ ٌل٨٠٠٠٠ ي 
ٗماُ.  َٖ ٌأل  بإٌٔ

 
86.98 

 
93.4 

 
8.36 

 ( أن:8) ويتضح من جدول
 ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ  ين٠٠٠ة ٌلب ٠٠٠ِ  ٠٠٠ي ٌلتٜبي٢٠٠٠ ٌلبع٠٠٠ٔ٪ لمقي٠٠٠ا٘ ٌل٨٠٠٠ ي  مت٨س٠٠٠ٜ ٔ

ٖجاُ ٌلًٍٜ  ينة ٌلب ِ  ي ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي 86.98) ( و م  م٦ مت٨سٜ ٔ
ٌٖس٠٠٠٠٠٠يتي٦ 37.53لمقي٠٠٠٠٠٠ا٘ ٌل٨٠٠٠٠٠٠ ي ) ( ٨ى٠٠٠٠٠٠ٌٕ ي٤ٔ٠٠٠٠٠٠  م٠٠٠٠٠٠  كف٠٠٠٠٠٠اةَ ٌل٨ ٠٠٠٠٠٠ٔتي٦ ٌلٔ

ٖ تي٦  ٗم٠اُ ل٩ٔ٠٠ ٌلمقت٠ َٖ ٌأل ٖ ٠٠ع مس٠ت٩٨ ٌل٨٠٠ ي ب٠إٌٔ ٌل ١٠٠ ٌأل٤٨  ٠ًٍٜ ٠ي 
 .ٌلحان٨٪

 اختبار الفروض البحثية:- ثانياً 
ــادارة األز 1) ــق ( قيــاس الــوعي ب ــة البحــث قبــل تطبي ــدى الطــالب عين مــات ل

 الوحدتين: 
 : اختبار صحة الفرض األول

ٖٛ ٌأل٤٨ ٌل٠٠ٕ٪ ي٠٠نٚ  م٠٠  ون٠٠و  -2 "يوجــد فــرق ذو يختب٠٠اٖ  ٠٠ ة ٌلف٠٠
ـــد مســـتوى  ـــة إحصـــائية عن ـــين متوســـط درجـــات 1,15) ≥دالل ( ب

ــاس  ــدي لمقي ــي والبع ــين القبم ــي التطبيق الطــالب مجموعــة البحــث ف
ق٠ا٥ ٌلبا ٠ِ  التطبيق البعدي لممقياس" الوعي بادارة األزمات لصالح

 بما يمي:
 One-sample( يت ل نتائج ٌختباٖ "٨9م٦ خ٤ً ٌيًٜٞ  م  ج٤٨ٔ )

T-test" ( ٖجاُ ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي ٨ ٔ ٌلكفاية ٢ٖ بي٦ مت٨سٜاُ ٔ %( لم٩ٔ 75لمف
ٗم٠٠٠اُ ل٩ٔ٠٠٠  َٖ ٌأل  ين٠٠٠ة ٌلب ٠٠٠ِ قب٤٠٠٠ تٜبي٢٠٠٠ ٌل٨ ٠٠٠ٔتي٦  ٌل٠٠٠ًٍٜت٨ٌ٠٠٠ ٖ ٌل٨٠٠٠ ي ب٠٠٠إٌٔ

ٌٖسيتي٦  ٗماُ  ي  ٨ة ٌلت ٨ٖ ٌ سًمئَ )٨ ٌلٔ َٖ ٌأل َٖ مفي٥٨ ئٌ (ش ٨٨ َٔ )ئٌ
)َٖ ٖبية ٌل ٔيحة ٨ٌلمعا  ٗماُ ٌلع  ٨جاةُ ٌلنتائج كالتالي: ٌأل
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ٖٛ ٌأل٤٨ ت٥ ٌستخ٥ٌٔ ٌختب٠اٖ "ُ" لعين٠ة ٨ٌ ٠َٔ  لمت ق٢ م٦   ة ىٌٕ ٌلف
ٖج٠٠ة ٌلت٠٠ي تس٠٠ا٩٨ ) ٖج٠٠اُ ٠٠ًٍٜ ٌلعين٠٠ة بالٔ ٖن٠٠ة مت٨س٠٠ٜ ٔ ٖج٠٠ة 75لمقا %( م٦٠٠ ٌلٔ

ٖج٠٠٠٠ة ٌلعٝم٠٠٠٠  يختب٠٠٠٠اٖ ٌلعٝ ٗم٠٠٠٠اُ ٨ٌلٔ َٖ ٌأل م٠٠٠٠  لك٤٠٠٠٠ مس٠٠٠٠ت٩٨ م٦٠٠٠٠ مس٠٠٠٠ت٨ياُ ئٌ
ٗماُ ٨جاةُ ٌلنتائج  م  ٌلن ٨ ٌلتالي: َٖ ٌأل  ٌلم٨ٌق١ لقيا٘ ٌل٨   بإٌٔ

ٗماُ (9ج٤٨ٔ ) َٖ ٌأل ٖ مة ٌلحان٨ية بإٌٔ  م٩ٔ ٌل٨   ل٩ٔ ًٍٜ ٌلم
مستويات إدارة 

متوسط  ن حد الكفاية  األزمات
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

ٗماُ ٌلم مية  0.79 5..27 ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي 1.111 7.37 - 75..2 75 %75 ٌأل
ٗماُ ٌ قميمية  7.30 9.75 ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي 1.111 7.79 - 27.55 75 %75 ٌأل
ٗماُ ٌل٨ٔلية  0.39 75.. ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي 1.111 ...29 - 27.55 75 %75 ٌأل

عي بادارة مقياس الو 
 األزمات

 4.47 35.13 التطبيق القبمي 1.111 81.91 - 51.51 41 51%
 

ٖق٥٠ ) ( نت٠ائج ٌختب٠اٖ "ُ" لعين٠ة ٨ٌ ٠َٔ لٔيل٠ة ٨9يت ل م٦ خ٤ً ٌلج٤٨ٔ 
ٖجة ٌلتي تسا٩٨ ) ٖجاُ ًٍٜ ٌلعينة ٨ٌلٔ ٢٨ٖ بي٦ مت٨سٜ ٔ ٖجة 75ٌلف %( م٦ ٌلٔ

ٗم٠اُ ٨  َٖ ٌأل ٖج٠ة ٌلعٝم٠  لمقي٠ا٘ ٌل٨٠ ي ٌلعٝم  لك٤ مست٩٨ م٦ مست٨ياُ ئٌ ٌلٔ
ٗماُ  يِ جاةُ ٌلنتائج كما يمي: َٖ ٌأل  بإٌٔ

 ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ ) :إدارة األزمـــات المحميـــة ( ٨قيم٠٠٠ة "ُ" 5..27بم٠٠٠  مت٨س٠٠٠ٜ ٔ
٢ٖ ٤ٌٔ ي  ٠٠ائي٫ا ٨5.552مس٠٠ت٩٨ ٌلٔيل٠٠ة ) (7.37) (ش مم٠٠ا ي٤ٔ٠٠  م٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠  ٠٠

ٖج٠٠٠ة )ب٠٠٠ي٦  ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ ٨ٌلٔ ٩ ش مم٠٠٠ا يعن٠٠٠  ٌنخف٠٠٠اٛ مس٠٠٠ت٨ (7..2مت٨س٠٠٠ٜ ٔ
ٗماُ ٌلم مية  ٦  ٔ ٌلكفاية ) َٖ ٌأل  %(.75ٌل٨ ي بإٌٔ

 ـــة ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ ): إدارة األزمـــات اإلقميمي ( ٨قيم٠٠٠ة "ُ" 9.75بم٠٠٠  مت٨س٠٠٠ٜ ٔ
٢ٖ ٤ٌٔ ي  ٠٠ائي٫ا ٨5.552مس٠٠ت٩٨ ٌلٔيل٠٠ة ) (7.79) (ش مم٠٠ا ي٤ٔ٠٠  م٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠  ٠٠

ٖج٠٠٠ة )ب٠٠٠ي٦  ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ ٨ٌلٔ ش مم٠٠٠ا يعن٠٠٠  ٌنخف٠٠٠اٛ مس٠٠٠ت٩٨ (27.5مت٨س٠٠٠ٜ ٔ
 َٖ ٗماُ ٌ قميمية  ٦  ٔ ٌلكفاية )ٌل٨ ي بإٌٔ  %(.75ٌأل

 ـــــة ٖج٠٠٠٠٠اُ ٌل٠٠٠٠٠ًٍٜ ) :إدارة األزمـــــات الدولي ( ٨قيم٠٠٠٠٠ة "ُ" 7..بم٠٠٠٠٠  مت٨س٠٠٠٠٠ٜ ٔ
٢ٖ ٤ٌٔ ي  ٠ائي٫ا ٨5.552مست٩٨ ٌلٔيلة ) (...29) (ش مم٠ا ي٤ٔ٠  م٠  ٨ج٨ٔ٠  ٠
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ٖج٠٠٠ة )ب٠٠٠ي٦  ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ ٨ٌلٔ ش مم٠٠٠ا يعن٠٠٠  ٌنخف٠٠٠اٛ مس٠٠٠ت٩٨ (27.5مت٨س٠٠٠ٜ ٔ
ٗماُ ٌل٨ٔلية َٖ ٌأل  %(.75 ٦  ٔ ٌلكفاية ) ٌل٨   بإٌٔ

 ـــادارة األزمـــات ـــوعى ب ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ ) ال ( ٨قيم٠٠٠ة "ُ" 37.53بم٠٠٠  مت٨س٠٠٠ٜ ٔ
٢ٖ ٤ٌٔ ي  ٠ائي٫ا ٨5.552مست٩٨ ٌلٔيلة ) (02.95) (ش مم٠ا ي٤ٔ٠  م٠  ٨ج٨ٔ٠  ٠

ٖج٠٠٠ة )ب٠٠٠ي٦  ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ ٨ٌلٔ ش مم٠٠٠ا يعن٠٠٠  ٌنخف٠٠٠اٛ مس٠٠٠ت٩٨ (75.7مت٨س٠٠٠ٜ ٔ
ٗماُ  ٦ ) َٖ ٌأل ٖق٥٠ %(ش ٨يت ل ٕل٣ م٦ خ75٠ٌل٨   بإٌٔ ٤ً ٌلش٠ك٤ ٌلبي٠اني 

(2.) 

 
 (2شك٤ )

ٗماُ ٨مست٨ياتيا ل٩ٔ ٌلًٍٜ  ينة ٌلب ِ َٖ ٌأل  م٩ٔ ت٨ٌ ٖ ٌل٨ ي بإٌٔ
( قياس الفرق بين متوسـطات درجـات التطبيـق القبمـي والبعـدي لممجموعـة 8)

 التجريبية في مقياس الوعي:
  ٖن٠٠٠٠٠ة ب٠٠٠٠٠ي٦ ٖتب٠٠٠٠٠ٜة( لممقا ٨ٔٗج٠٠٠٠٠ة )ٌلم ت٥٠٠٠٠٠ ٌس٠٠٠٠٠تخ٥ٌٔ ٌختب٠٠٠٠٠اٖ "ُ" لمعين٠٠٠٠٠اُ ٌلم

ٖج٠٠اُ ٠٠ًٍٜ مجم٨ ٠٠ة ٌلب ٠٠ِ  ٠٠ي ٌلتٜبيق٠٠ي٦ ٌلقبم٠٠ي ٨ٌلبع٠٠ٔ٪ م ت٨س٠٠ٜي ٔ
ٗماُ ٨جاةُ ٌلنتائج  م  ٌلن ٨ ٌلتالي: َٖ ٌأل  لمقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ
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ٖجاُ 25ًٍٜج٤٨ٔ ) ٢٨ٖ بي٦ مت٨سٜاُ ٔ  ( ٔيلة ٌلف
ٗماُ  َٖ ٌأل  مجم٨ ة ٌلب ِ  ي ٌلتٜبيقي٦ ٌلبعٔ٪ ٨ٌلقبمي لمقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ

مستويات إدارة 
متوسط  ن التطبيق تاألزما

 الدرجات
االنحراف 
مستوى  قيمة "ت" المعياري

 الداللة

ٗماُ ٌلم مية  0.79 5..27 ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي 1.111 37.95 2.97 37.45 75 ٌلتٜبي٢ ٌلبعٔ٪ ٌأل
ٗماُ ٌ قميمية  0.52 25.43 ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي 1.111 39.53 2.05 07.73 75 ٌلتٜبي٢ ٌلبعٔ٪ ٌأل

ٗماُ   0.39 75.. ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي 1.111 77..3 5.97 7..07 75 ٌلتٜبي٢ ٌلبعٔ٪ ٌل٨ٔليةٌأل
مقياس الوعي 
 بادارة األزمات

 1.111 57.76 8.67 86.98 41 التطبيق البعدي
 4.47 35.13 التطبيق القبمي

٨ٔٗج٠٠٠٠٠ة ت( نت٠٠٠٠٠ائج ٌختب٠٠٠٠٠اٖ "25يت ٠٠٠٠٠ل م٦٠٠٠٠٠ خ٤ً٠٠٠٠٠ ٌلج٤٨ٔ٠٠٠٠٠ ) " لمعين٠٠٠٠٠اُ ٌلم
 ٢ٖ ٖتب٠٠ٜة( لمف٠٠ ٖج٠٠اُ ٌل٠٠ًٍٜ مجم٨ ٠٠ة ٌلب ٠٠ِ  ٠٠ي ٌلتٜبيق٠٠ي٦ )ٌلم ب٠٠ي٦ مت٨س٠٠ٜاُ ٔ

ٗماُ ٨مست٨ياتيا ٨جاةُ ٌلنتائج كالتالي: َٖ ٌأل  ٌلبعٔ٪ ٨ٌلقبمي لمقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ
  ٖج٠٠٠٠اُ ٌلتٜبي٢٠٠٠٠ ٌلبع٠٠٠٠ٔ٪ )إدارة األزمــــات المحميــــة ( 37.45بمغ٠٠٠٠ُ مت٨س٠٠٠٠ٜ ٔ

ٖج٠٠اُ ٌلتٜبي٢٠٠ ٌلقبم٠٠ي )  (37.95(ش كم٠٠ا بمغ٠٠ُ قيم٠٠ة "ُ" )5..٨27مت٨س٠٠ٜ ٔ
٢ٖ ٤ٌٔ ي  ٠٠٠ائي٫ا ب٠٠٠٠ي٦ 5.552ت٩٨ ٌلٔيل٠٠٠ة )٨مس٠٠٠ (ش مم٠٠٠٠ا ي٤ٔ٠٠٠  م٠٠٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠٠  ٠٠٠٠

ٖجاُ ٌلًٍٜ  ي ٌلتٜبيقي٦ ٌلقبمي ٨ٌلبعٔ٪ ل الل ٌلتٜبي٢ ٌلبع٠ٔ٪  مت٨سٜ ٔ
 لمقيا٘ ٌل٨ ي

  ـــة ٖج٠٠٠اُ ٌلتٜبي٢٠٠٠ ٌلبع٠٠٠ٔ٪ )إدارة األزمـــات اإلقميمي ( 07.73بمغ٠٠٠ُ مت٨س٠٠٠ٜ ٔ
ٖج٠٠اُ ٌلتٜبي٢٠٠ ٌلقبم٠٠ي )  (39.53ُ" )(ش كم٠٠ا بمغ٠٠ُ قيم٠٠ة "٨25.43مت٨س٠٠ٜ ٔ

٢ٖ ٤ٌٔ ي  ٠٠٠ائي٫ا ب٠٠٠٠ي٦ ٨5.552مس٠٠٠ت٩٨ ٌلٔيل٠٠٠ة ) (ش مم٠٠٠٠ا ي٤ٔ٠٠٠  م٠٠٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠٠  ٠٠٠٠
ٖجاُ ٌلًٍٜ  ي ٌلتٜبيقي٦ ٌلقبمي ٨ٌلبعٔ٪ ل الل ٌلتٜبي٢ ٌلبع٠ٔ٪  مت٨سٜ ٔ

 لمقيا٘ ٌل٨ ي.
  ٖج٠٠٠اُ ٌلتٜبي٢٠٠٠ ٌلبع٠٠٠ٔ٪ )إدارة األزمـــات الدوليـــة (ش 7..07بمغ٠٠٠ُ مت٨س٠٠٠ٜ ٔ

ٖج٠٠٠٠اُ ٌلتٜبي٢٠٠٠٠ ٌلقبم٠٠٠٠ي )  (77..3بمغ٠٠٠٠ُ قيم٠٠٠٠ة "ُ" ) (ش كم٠٠٠٠ا7..٨مت٨س٠٠٠٠ٜ ٔ
٢ٖ ٤ٌٔ ي  ٠٠٠ائيا٫ ب٠٠٠٠ي٦ ٨5.552مس٠٠٠ت٩٨ ٌلٔيل٠٠٠ة ) (ش مم٠٠٠٠ا ي٤ٔ٠٠٠  م٠٠٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠٠  ٠٠٠٠
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ٖجاُ ٌلًٍٜ  ي ٌلتٜبيقي٦ ٌلقبمي ٨ٌلبعٔ٪ ل الل ٌلتٜبي٢ ٌلبع٠ٔ٪  مت٨سٜ ٔ
 لمقيا٘ ٌل٨ ي.

  :ٖج٠٠٠اُ ٌلتٜبي٢٠٠٠ ٌلبع٠٠٠ٔ٪ )إدارة األزمـــات ( ٨مت٨س٠٠٠ٜ .7.9.بمغ٠٠٠ُ مت٨س٠٠٠ٜ ٔ
ٖج٠٠اُ ٌلتٜبي٢٠٠ ٌلقبم٠٠ي ) ٨مس٠٠ت٩٨  (74.47(ش كم٠٠ا بمغ٠٠ُ قيم٠٠ة "ُ" )37.53ٔ

٢ٖ ٤ٌٔ ي  ٠٠٠٠ائي٫ا ب٠٠٠٠ي٦ مت٨س٠٠٠٠ٜ 5.552ٌلٔيل٠٠٠٠ة ) (ش مم٠٠٠٠ا ي٤ٔ٠٠٠٠  م٠٠٠٠  ٨ج٨ٔ٠٠٠٠  ٠٠٠٠
ٖجاُ ٌلًٍٜ  ي ٌلتٜبيقي٦ ٌلقبمي ٨ٌلبعٔ٪ ل الل ٌلتٜبي٢ ٌلبعٔ٪ لمقي٠ا٘  ٔ

ٖق٥ )  (.3(ش )0ٌل٨ يش ٨يت ل ٕل٣ م٦ خ٤ً ٌلشك٤ ٌلبياني 

 
ٖجا0ُشك٤ )  بعٔ٪ ٌلقبمي ٌلتٜبيقي٦ ٌل  ( مت٨سٜاُ ٔ

ٗماُ. َٖ ٌأل  لمقيا٘ ٌل٨ ي ئٌ

 
ٖجاُ 3ج٤٨ٔ )  ( مت٨سٜي ٔ

ٗماُ َٖ ٌأل  ٌلتٜبيقي٦ ٌلبعٔ٪ ٨ٌلقبمي لمقيا٘ ٌل٨ ي بإٌٔ



8118/ يوليو 1جـ– الثالثالعموم التربوية/ العدد   

 

 

  

209 

 ( أثر تدريس الوحدتين في تنمية الوعي بمهارة إدارة األزمات:3)
 اختبار صحة الفرض الثاني: 

ٖٛ ٌلح٠اني ٌل٠ٕ٪ ي٠نٚ  م٠  ون٠و  دال إحصـائيًا  يوجـد أثـر"يختب٠اٖ  ٠ ة ٌلف٠
ش ق٠ا٥ ٌلبا ٠ِ "لموحدتين الدراسـيتين المقتـرحتين فـي تنميـة الـوعي بـادارة األزمـات

 بما يمي:
 ( ٖب٠٠ع ييت٠٠ا ٖٛ ت٥٠٠ ٌس٠٠تخ٥ٌٔ معأل٠٠ة م ( لقي٠٠ا٘ ٨2لمت ق٢٠٠ م٦٠٠  ٠٠ ة ى٠٠ٌٕ ٌلف٠٠

ٖ تي٦ ٌٖس٠٠٠يتي٦ ٌلمقت٠٠٠ ٨ج٠٠٠اةُ ٌلنت٠٠٠ائج  م٠٠٠  ٌلن ٨٠٠٠  ش ج٥٠٠٠ ٌلت٠٠٠ حيٖ لم٨ ٠٠٠ٔتي٦ ٌلٔ
 ٌلتالي:

 ي٢ ٌل٨ ٔتي٦( ت حيٖ تٜب22ج٤٨ٔ )
ٗماُ ٨مست٨ياتيا َٖ ٌأل ٖ تي٦  ي تنمية ٌل٨ ي بإٌٔ ٌٖسيتي٦ ٌلمقت  ٌلٔ

مربع ايتا ) قيمة "ت" درجات الحرية مستويات إدارة األزمات
2) 

 5.977 37.95 39 األزمات المحمية
 5.972 39.53 39 األزمات اإلقميمية
 5.975 77..3 39 األزمات الدولية

 1.988 57.76 39 الوعي بادارة األزمات
ٖبع ييتا )٨22يت ل م٦ خ٤ً ٌلج٤٨ٔ ) ٨ٌٖ ُ ما ب٠ي٦ 2( قي٥ م (غ  يِ ت

(ش ٨ى٠٠٠٠ٌٕ 5.9.0) لمـــوعي بــــادارة األزمـــات( ٨كان٠٠٠ُ بالنس٠٠٠بة 5.972 – 5.977)
ٖج٠٠ع يل٠٠  ت٠٠ حيٖ  ٖجاُ ٠٠ًٍٜ  ين٠٠ة ٌلب ٠٠ِ ٨ٌلت٠٠ي ت يعن٠٠  و٦ نس٠٠بة ٌلتب٠٠اي٦ ٌلكم٠٠  ل٠٠ٔ

ٖ تي٦  ٌٖس٠٠٠يتي٦ ٌلمقت٠٠٠ ٨ٌٖ ٠٠٠تٜبي٢٠٠٠ ٌل٨ ٠٠٠ٔتي٦ ٌلٔ %( 97.2-% 97.7ُ م٠٠٠ا ب٠٠٠ي٦ )ت
ٗماُش ٨بمغُ ) َٖ ٌأل ٗم٠اُ 0..9بالنسبة لمست٨ياُ ٌل٨ ي بإٌٔ َٖ ٌأل %( لم٨ ي بإٌٔ

 َٖ ٖ تي٦  ٠٠٠ي تنمي٠٠٠ة ٌل٨٠٠٠ ي ب٠٠٠إٌٔ ٌٖس٠٠٠يتي٦ ٌلمقت٠٠٠ ٨ي٤ٔ٠٠٠ ٕل٣٠٠٠  م٠٠٠  ت٠٠٠ حيٖ ٌل٨ ٠٠٠ٔتي٦ ٌلٔ
ٗماُ.  ٌأل

  ٫ٌٖ لقيم٠٠ة ٫ٌٖ يٌٕ بمغ٠٠ُ   ج٥٠٠ ٌلت٠٠ حيٖ""٨ق٠٠ٔ و ٠٠ٜ  ك٨٠٠ى٦ تفس٠٠ي  ي٠٠ِ يك٦٨٠٠  ٠٠غي
ٖبع  ٫ٌٖ يٌٕ 5.57(ش ٨مت٨سٜا٫ يٌٕ بمغُ قيمتو )2( )5.52ييتا )قيمة م (ش ٨كبي٠

ٖٛ ٌلحالِ 5.27بمغُ قيمتو ) يوجد أثر دال إحصـائيًا "(ش ٨ ميو يت٥ قب٤٨ ٌلف
( فـي تنميـة الـوعي 1,15) ≥لموحدتين الدراسيتين المقترحين عنـد مسـتوى 

 .بادارة األزمات"
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حتين في تنمية الوعي بمهارة ( قياس فاعمية الوحدتين الدراسيتين المقتر 4)
 إدارة األزمات:

 الختبار صحة الفرض الثالث:
ٖٛ ٌلحالِ  "تتصـف الوحـدتين الدراسـيتين ٨ٌلٕ٪ ينٚ  م٠  يختباٖ   ة ٌلف

المقتــرحتين بدرجــة مناســبة مــن الفاعميــة فــي تنميــة الــوعي بــادارة األزمــات لــدى 
 ش قا٥ ٌلبا ِ بما يمي:الطالب مجموعة البحث"

 ٖق٥ )م٦ خ٤ً ٌي ( يت ل و٦ نسبة ٌلكسٍ ٌلمع٤ٔ 20ًٜٞ  م  ٌلج٤٨ٔ 
ٖ تي٦  ٗماُ  ي  ٨ة ٌلت ٨ٖ ٨ َٔ )لتٜبي٢ ٌل٨ ٔتي٦ ٌلمقت َٖ ٌأل مفي٥٨ ئٌ

َٖ(ٌ سًمي ٖبية ٌل ٔيحة ٨ٌلمعا  ٗماُ ٌلع َٖ ٌأل  . (ش ٨٨ َٔ )ئٌ
 تٜبي٢ ٌل٨ ٔتي٦  عالية( 20ج٤٨ٔ )

  َٖ ٖ تي٦  ي تنمية ٌل٨ ي بإٌٔ ٌٖسيتي٦ ٌلمقت ٗماُ ٌلٔ  ٌأل
مستويات إدارة 

الدرجة  متوسط الدرجات التطبيق األزمات
 النهائية

نسبة الكسب 
 لبالك

ٗماُ ٌلم مية  5..27 ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي .2.7 34 37.45 ٌلتٜبي٢ ٌلبعٔ٪ ٌأل

ٗماُ ٌ قميمية  25.43 ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي 2.03 30 07.73 ٌلتٜبي٢ ٌلبعٔ٪ ٌأل

ٗماُ ٌل٨ٔلية  75.. ٌلتٜبي٢ ٌلقبمي 2.02 30 7..07 لبعٔ٪ٌلتٜبي٢ ٌ ٌأل

 الوعي بادارة األزمات
 86.98 التطبيق البعدي

111 1.31 
 35.13 التطبيق القبمي

 ( ٌٖس٠٠٠يتي٦ ٨20ي٨ ٠٠٠ل ٌلج٤٨ٔ٠٠٠ ( نس٠٠٠ٍ ٌلكس٠٠٠ٍ ٌلمع٤ٔ٠٠٠ لتٜبي٢٠٠٠ ٌل٨ ٠٠٠ٔتي٦ ٌلٔ
٨ٌٖ ٠٠ُ ٌلنس٠٠ٍ م٠٠ا ب٠٠ي٦ ) ٖ تي٦غ  ي٠٠ِ ت َٖ .2.7 –2.02ٌلمقت٠٠ ( لمس٠٠ت٨ياُ ئٌ

ٗماُش ٗم٠اُ ٨ى٠ي نس٠ٍ و م٠  م٦٠ ٨2.35بمغُ ٌلنسبة ) ٌأل َٖ ٌأل ( لم٨ ي بإٌٔ
ٖن٠٠امج ٨ى٠٠ي ) ٖ ي٠٠ا "ب٣ً٠٠" لم ك٥٠٠  م٠٠   ا مي٠٠ة ٌلب (ش ٨ م٠٠  200ٌلنس٠٠بة ٌلت٠٠ي ٌقت

ٖ تي٦ وسي٥ بالفع٤  ٠ي  ٌٖسيتي٦ ٌلمقت ٕل٣ يمك٦ ٌل ك٥ ب ٦ تٜبي٢ ٌل٨ ٔتي٦ ٌلٔ
ٗماُش ٨يت ل ٕل٣ م٦ خ٤ً ٌلشك٤ ٌلبيان َٖ ٌأل  (.7ي )تنمية ٌل٨ ي بإٌٔ
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 (  عالية تٜبي٢ ٌل٨ ٔتي7٦شك٤ )

ٗماُ  َٖ ٌأل ٖ تي٦  ي تنمية ٌل٨ ي بإٌٔ ٌٖسيتي٦ ٌلمقت  ٌلٔ
 وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عمى السؤال الرابع لمبحث والـذي يـنص عمـى
 َٖ ْٖ  ي تنمي٠ة ٌل٨٠ ي ب٠إٌٔ ٖ تي٦ م٦ ٌلت ٨ٖ ٌلمقت ٌٖسيتي٦ مقت "ما  ا مية ٨ ٔتي٦ ٔ

ٖ مة ٗماُ ل٩ٔ ًٍٜ ٌلم  ٌلحان٨ية؟" ٌأل
ــى "تتصــف الوحــدتين الدراســيتين  ــذي يــنص عم ــث وال وقبــول الفــرض الثال
المقتــرحتين بدرجــة مناســبة مــن الفاعميــة فــي تنميــة الــوعي بــادارة األزمــات لــدى 

 طالب مجموعة البحث".
 تفسير نتائج الدراسة: -ثالثًا

ٖج٠اُ ٌل٠ًٍٜ  ين٠ة ٌلب ٠ِ  ٠ي ٌلتٜبيق٠ي٦ ٌلقبم٠٠ي  ٖٛ ٨ت مي٤٠ نت٠ائج ٔ بع٠ٔ  ٠
ٗم٠٠اُش يمك٦٠٠ تمخ٠٠يٚ ى٠٠ٕه ٌلنت٠٠ائج  م٠٠  ٌلن ٨٠٠ ٨  َٖ ٌأل ٌلبع٠٠ٔ٪ لمقي٠٠ا٘ ٌل٨٠٠ ي ب٠٠إٌٔ

 ٌلتالي: 
ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ  ٠٠٠ي ٌلتٜبي٢٠٠٠ ٌلقبم٠٠٠ي لممقي٠٠٠ا٘ ) -2 ( ٨ ٠٠٠  37.53ك٠٠٠ا٦ مت٨س٠٠٠ٜ ٔ

ٖج٠٠٠اُ ٌل٠٠٠ًٍٜ  ٠٠٠ي .7.9.ٌلتٜبي٢٠٠٠ ٌلبع٠٠٠ٔ٪ ) ٖتف٠٠٠اٞ مت٨س٠٠٠ٜ ٔ ( مم٠٠٠ا يعن٠٠٠  ٌ
ٖج٠اتي٥  ٠ي ٌلتٜبي٢٠ ٌلقبم٠ي  إرجـاع هـذَّ  ويمكـنٌلتٜبي٢ ٌلبعٔ٪  ٦٠ مت٨س٠ٜ ٔ

 النتائج إلى األمور التالية: 
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  ٖيق٠٠٠ة غي٠٠٠٠ٖ تقمئي٠٠٠ةش ٨ت ٠٠٠٠مينيما ٖ تي٦ بٜ تن٠٠٠ٝي٥ م ت٩٨٠٠٠٠ ٌل٨ ٠٠٠ٔتي٦ ٌلمقت٠٠٠٠
ٖٚ ٌ س٥ً٠٠٠  م٠٠٠  ٨ج٠٠٠و ٌلخ ٨ٚ٠٠٠  ٌلمعم٨م٠٠٠اُ ٨ٌل ق٠٠٠ائ٢ ٌلت٠٠٠ي تىك٠٠٠ٔ  ٠٠٠

ٗماُ.  َٖ ٌأل ٖية جمعاة  م  ئٌ  ٨ٌلبش
 َٖ ٖ ٠ة لم٠٠ًٍٜ ٌٔخ٤٠  ج٠٠ ٌٖ ٠اَ يتا ٠٠ة ٌلف ٌٖٜي٠٠ة ٨م  يتا ٠ة من٠٠آ م٦٠ ٌلٔيمق

ٗم٠٠اُ ٨٨ ٠٠ع ٌل م٤٨٠٠  ٌٖئي٥٠٠  يم٠٠ا ي٨ٖٔ٠٠  ٨٠٠لي٥ م٦٠٠ و ٌٖس٠٠ة لتعبي٠٠ٖ  ٦٠٠ ه ٌلٔ
ٖ تي٦. ٖي٘ ٌل٨ ٔتي٦ ٌلمقت ٖ ة لياش وحناة تٔ  ٌلمقت

  ٌٌِٖٔس٠٠٠٠تي٥ لم٨ ٠٠٠٠ٔتي٦ بمجم٨ ٠٠٠٠ة م٦٠٠٠٠ ٌأل ٠٠٠٠ ٨ٖٖ ٌل٠٠٠٠ًٍٜ م٦٠٠٠٠ خ٤ً٠٠٠٠ ٔ م٠٠٠٠
ٖب٠٠٠٠٠٠ي  ٖ٪ ٨ٌلع َٖ ٌلت٠٠٠٠٠٠ي تي٥٠٠٠٠٠٠ ٌلمجتم٠٠٠٠٠٠ع ٌلم ٠٠٠٠٠٠ ٖي٠٠٠٠٠٠ة ٨ٌلق ٠٠٠٠٠٠ايا ٌلمعا ٠٠٠٠٠٠ ٌلجا

ٖٛ ي٨مي٠٠٠٠٠٠٫ا  ٨ٖةَ ٨ٌ س٠٠٠٠٠٠ًمي ٨ٌلع٠٠٠٠٠٠المي ٨تع٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠٠ي ٨س٠٠٠٠٠٠ائ٤ ٌ  ٥ً٠٠٠٠٠٠ ٌلمق٠٠٠٠٠٠
ٖئي٠٠ةش ٨ٌلت٠٠ي تمح٤٠٠ ٌل٨ٌق٠٠ع ٌلي٨٠٠مي ٌل٠٠ٕ٪ يع٠٠يٙ  ي٠٠و ٌل٠٠ًٍٜ  ٨ٌلمس٠٠م٨ ة ٨ٌلم

 ٨يتفا م٦٨ معو. 
  ٌٖئي٠٠ة لم٨ ٠٠ٔتي٦ ٖكة ٌل٠٠ًٍٜ بفا مي٠٠ة  ٠٠ي تنفي٠٠ٕ ٌألنش٠٠ٜة ٌلتق٨يمي٠٠ة ٨ٌ ح مش٠٠ا

ٖيٖش ٨جمع ٌلمعم٨ماُ ٨ٌلبيان٠اُ ٌلمختمف٠ة  ٖ تي٦ ككتابة ٌلب ٨ِ ٨ٌلتقا ٌلمقت
 ٨ٌلمجًُ ٨تنٝي٥ ٌلن٨ٌُٔ.م٦ ٌل  ١ 

  ة لمتعبيٖ  ٦٠ ٖ ْٖ ٌألسئمة ٌلمفت٨ ة  م  ٌلًٍٜغ مما و ٜ  لي٥ ٌلف ٜ
ٖ اتي٥. ٌٖئي٥ ٨مقت  ه

  ٖٖي٘ ٌلت٠٠٠٠ي ت ٠٠٠٠ِ ٌل٠٠٠٠ًٍٜ  م٠٠٠٠  تفس٠٠٠٠ي ٌٖتيجياُ ٌلت٠٠٠٠ٔ تن٨ٞ٠٠٠٠ وس٠٠٠٠اليٍ ٨ٌس٠٠٠٠ت
٨ٌس٠٠٠٠تنتاّ ٌلمعم٨م٠٠٠٠اُ ٨تق٨يمي٠٠٠٠ا ٨ٌ  ٠٠٠٠ٌٖٔ و ك٠٠٠٠ا٥ م٨ ٨٠٠٠٠ ية  ميي٠٠٠٠ا مح٤٠٠٠٠: 

 ة.ٌلع ١ ٌلٕىني ٨ٌل ٨ٌٖ ٨ٌلمناقش
  ٖن٠٠ُ  ٠٠ي تنفي٠٠ٕ بع٠٠ٛ ٌألنش٠٠ٜة ٌلتعميمي٠٠ة ٌلت٠٠ي تتعم٢٠٠ ي١٠٠ ش٠٠بكة ٌ نت ت٨ٝ

ٗماُ. َٖ ٌأل ٖية ٨ ًقتيا بإٌٔ  بجمع ٌلمعم٨ماُ  ٦ ٌأل ٌِٔ ٌلجا
   َٖ ٖي٘ ٌلت٠٠٠٠ي ت ٠٠٠٠ِ ٌل٠٠٠٠ًٍٜ  م٠٠٠٠  ئٌ ٌٖتيجياُ ٌلت٠٠٠٠ٔ تن٨ٞ٠٠٠٠ وس٠٠٠٠اليٍ ٨ٌس٠٠٠٠ت

ٗماُ ٨ٌلتعام٤ معيا مح٤ لعٍ ٌأل٨ٌٖٔ.  ٌأل
ٌٖس٠٠يت -0 ٖ تي٦ ٌُٕ وح٠٠ٖ  ع٠٠ا٤  ٠٠ي تنمي٠٠٠ة مم٠٠ا ي٤ٔ٠٠  م٠٠  و٦ ٌل٨ ٠٠ٔتي٦ ٌلٔ ي٦ ٌلمقت٠٠

ٗماُغٌلًٍٜ ٨    َٖ ٌأل ( ٨ى٨  ج٥ ت حيٖ ٨5.9.0قٔ بم   ج٥ ٌلت حيٖ ) بإٌٔ
 كبيٖ.
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ٌٖس٠٠اُ ٌلت٠٠ي ٌس٠٠تئ ُ ت٨٠٠ٜيٖ من٠٠اىج  ٌٖس٠٠ة م٠٠ع نت٠٠ائج ٌلٔ ٨تتف٢٠٠ نت٠٠ائج ى٠٠ٕه ٌلٔ
َٖ ك٠األم٦ ٌلق٨٠مي  ٗم٠اُ ٌلمعا ٠ ٖي   ي  ٨٠ة بع٠ٛ ٌأل ٌٖساُ ٌيجتما ية ٨ٌلتا ٌلٔ

ٌٖس٠٠٠ة  ب٠٠٠ٔ ٌ جمي٤٠٠٠ )٨ٌلس٠٠ً ٖ ية ٌل٨ٔلي٠٠ة مح٤٠٠٠ ٔ (ش ٥0557 ٨ ق٢٨٠٠٠ ٌ نس٠٠٠ا٦ ٨ٌلش٠٠٠
ٖش٠٠٠ئ ) ٌٖس٠٠٠ة و م٠٠٠ٔ  ب٠٠٠ٔ ٌل ٖ٪ )(ش ٨ٔ0557 ٌٖس٠٠٠ة  س٦٠٠٠ ٌلبش٠٠٠ا (ش س٠٠٠ئ  ب٠٠٠ٔ 0557ٔ

ٖ ي٥ ) ٖ م٦ )(ش 0557ٌل٠٠ ٌٖس٠٠ة  ٠٠ا١ٜ س٠٠عئ )0559م م٠٠ٔ  ب٠٠ٔ ٌل٠٠ (ش 0525(ش ٔ
ٌٗٗ )(ش 0525 الل منت ٖ )  (.0527م مٔ ٌلق

 توصيات الدراسة: -رابًعا
  ي  ٨ة ٌلنتائج ٌلتي ت٨ ٤ يلييا ٌلب ِ يتق٥ٔ ٌلبا ِ بالت٨ ياُ ٌلتالية:

ٗم٠٠اُ  -2 َٖ ٌأل ٖي ش بم٠٠ا ينم٠٠ي ٌل٨٠٠ ي بمف٠٠اىي٥ ئٌ ٌُٖ ٌلت٠٠ا ي ٠٠أَ ٌلن٠٠ٖٝ  ٠٠ي مق٠٠ٖ
 ٨ٌلمفاىي٥ ٌُٕ ٌل مة.

ل٣٠٠ م٦٠٠ وج٤٠٠  -0 ٨ٕ ٖ٘ ٌٖتيجياُ  ٔيح٠٠ة  ٠٠ي ٌلم٠٠ٌٔ ٢ٖ ٨وس٠٠اليٍ ٨ٌس٠٠ت ٌس٠٠تخ٥ٌٔ ٠٠ٜ
ٗماُ. َٖ ٌأل َٖ ئٌ  تنمية ٌل٨ ي بميا

ٌٖك٠٠ٗ ت٨٠٠ٜيٖ ٌلتعم٠٠ي٥ بإ ٠٠ٌٔٔ ؤل٠٠ة لممعمم٠٠ي٦ ٌي -3 ىتم٠٠ا٥ م٦٠٠ قب٤٠٠ ٌلق٠٠ائمي٦  م٠٠  م
ٗماُ. َٖ ٌأل  يمك٦ م٦ خًليا ت٨جيو ٌلمتعممي٦ يل  تنمية ٌل٨ ي بمفاىي٥ ئٌ

ٗماُ ٌلتي تمٖ بيا م ٖ  م  ٌخت١ً مست٨ياتياش  -7 ٨ٗئ ك٤ ٜالٍ ب ى٥ ٌأل ت
ٌٖٚ مٔمجة.   م٦ خ٤ً وق

 بحوث مقترحة: -خامًسا
نت٠٠٠ائج ٌلت٠٠٠ي وس٠٠٠فٖ  ني٠٠٠ا ٌلب ٠٠٠ِ ٨م٠٠٠ا ت٥٠٠٠ تقٔيم٠٠٠و م٦٠٠٠ ت٨ ٠٠٠ياُ  ٠٠٠ي  ٨٠٠٠ة ٌل

ل٣  م  ٌلن ٨ ٌلتالي: ٖ ةش ٨ٕ ٖ اُ  إنو يمك٦ تقٔي٥ بعٛ ٌلب ٨ِ ٌلمقت  ٨مقت
ٗماُ. -2 َٖ ٌأل ٖي   م   ٨ة مفاىي٥ ئٌ  ت٨ٜيٖ مناىج ٌلتا
ٖ مة ٌ  ٌٔٔية  ي  ٨ة ٌلمست٩٨  -0 ٌٖساُ ٌيجتما ية بالم ت٨ٜيٖ مناىج ٌلٔ

ٗمة.  ٌ قميمي لا
ٌٖس٠٠اُ ٌيجتما ي٠٠ة لتنمي٠٠ة ٌس٠٠ت -3 ٖي٘ ٌلٔ َٖ  ٠٠ي ت٠٠ٔ خ٥ٌٔ م٠٠ٔخ٤ ٌلق ٠٠ايا ٌلمعا ٠٠

ٗماُ.  َٖ ٌأل َٖ ئٌ  ٌل٨ ي بميا
ٖتب٠٠٠٠ٜة  -7 ٖ م٠٠٠٠ة ٌيبتٌٔئي٠٠٠٠ة بالمف٠٠٠٠اىي٥ ٌلم ْٖ لتنمي٠٠٠٠ة ٨ ٠٠٠٠  تًمي٠٠٠٠ٕ ٌلم ت ٨ٖ٠٠٠٠ مقت٠٠٠٠

ٗماُ ٌلم مية.  باأل
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 المراجــــــــــع
  :المراجع العربية -أوالً 
ٖ٘ ٌلتعم٠ي٥ ٌألساس٠ي م٦٠ بع٠ٛ "م٨ق١٠ م٥ٔ٠(: 0552خمي٤ش م م٨ٔ٠ )وب٨  ٖ٪ م٠ٌٔ ي

ٗم٠٠٠اُ ٨ٌلتخ٠٠٠ٜيٜ لم٨ٌجيتي٠٠٠ا" ٖبي٠٠٠ةش ٌلمجم٠٠٠ٔ ٌأل ٖبي٠٠٠ة ٌلع ش مجم٠٠٠ة مس٠٠٠تقب٤ ٌلت
 (.02ٌلسابعش ٌلعٔٔ )
َٖ(: 0550وب٨٠٠ ق ١٠٠ش  ب٠٠ٔ ٌلس٥ً٠٠ ) ٗم٠٠اُش ٌلق٠٠اى َٖ ٌأل ش ٌٖٔ ٌ ش٠٠عاٞ لمٜبا ٠٠ة ئٌ
ٗيع.  ٨ٌلنشٖ ٨ٌلت٨
ٌٖتيجية (: 0550وب٨ ق ١ش  بٔ ٌلس٥ً ) َٖ ٌيست ٗماٌُ ٌٔ َٖ ٌأل ٌٔ ٖيةش ٨ٌ  ش ٌ س٠كنٔ

 مكتبة ٌٖٔ ٌلجامعة ٌلجٔئَ.
ٌٖىي٥و مٔش و مٔ  ٗماُ: ٌألسباٍ ٨ٌلعًّ(: 0550) يب َٖ ٌأل َٖش ٌٖٔ ئٌ ش ٌلقاى

ٖبي.  ٌلفكٖ ٌلع
ٖ ة  ي تنمية (: 0557ه٤ ٔىٙش  ات٦ بنُ  بٔ ٌ ) ٖيسية مقت " ا مية ٨ َٔ تٔ

ٖبية ٌل٨ٔلية ل٩ٔ ٜالباُ ٌلسنة  ٌٖ يا بعٛ مفاىي٥ ٌلت ٌلحانية بقس٥ ٌلجغ
ٖبية لمبناُ ٨ٌتجاىاتي٦ ن ٨ىا" َٖش بكمية ٌلت ٖسالة ماجستيٖش غيٖ منش٨ ش 

ٖبية  ٖبية ٨ٌلتعمي٥ش ٌلمممكة ٌلع َٖ ٌلت ٌٗ ٖبية لمبناُ بجَٔش ٨ كمية ٌلت
ية.  ٌلسع٨ٔ
ٖ م٠٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠٠ة  ٠٠٠ي  ٨٠٠٠ة (: .055بخي٠٠٠ُش  ٠٠٠ٔنا٦ ) ٌُٖ ٌلفق٠٠٠و  ٠٠٠ي ٌلم "تق٨٠٠٠ي٥ مق٠٠٠ٖ

َٖ"ٌلمس٠٠٠تجٌُٔ ٌلفقيي٠٠٠ة ٌلمعا َٖش كمي٠٠٠ة  ٠٠٠ ٖس٠٠٠الة ماجس٠٠٠تيٖش غي٠٠٠ٖ منش٨٠٠٠ ش 
.٩ٖ ٖبيةش جامعة و٥ ٌلق  ٌلت

ٌٖٗش  س٦٠٠٠٠٠ ) ٗم٠٠٠٠٠ة ب٠٠٠٠٠ي٦ نقٜت٠٠٠٠٠ي ٌلغمي٠٠٠٠٠ا٦ ٨ٌلت ٤٨٠٠٠٠٠(: 0552ٌلب٠٠٠٠٠ َٖ ٌأل ش ئٌ ٨ُٖ ش بي٠٠٠٠٠
ٗيع. ٌٖساُ ٨ٌلنشٖ ٨ٌلت٨  ٌلمىسسة ٌلجامعية لمٔ

ٖ٪ش  س٦  م  يس ا٢ ) ٖي  "(: 0557ٌلبشا ْٖ لت٨ٜيٖ من٠اىج ٌلت٠ا ٖنامج مقت بناة ب
ٖ مة ٌ ٖي٠ة ٌليمني٠ة  ٠ي  ٨٠ة  ي ٌلم لعمي٠ا م٦٠ ٌلتعم٠ي٥ ٌألساس٠ي  ٠ي ٌلجمي٨

َٖ ٖبي٠٠ةش "بع٠٠ٛ ٌلق ٠٠ايا ٌلمعا ٠٠ َٖش كمي٠٠ة ٌلت ٌٖهش غي٠٠ٖ منش٨٠٠ ٖس٠٠الة ٔكت٨٠٠ ش 
 جامعة  ٦ٔ.

ٗماُ(: .055جأ ٌش م م٨ٔ ) َٖ ٌأل  ش ٌلٜبعة ٌأل٨ل ش  ما٦ش ٌٖٔ وسامة.ئٌ



8118/ يوليو 1جـ– الثالثالعموم التربوية/ العدد   

 

 

  

237 

ٌٖس٠اُ ت٨٠ٜيٖ مفي٥٨٠ ٌينتم٠اة  ٠ي م٠ن(: "0552ج٤ًش  ٨قية ٠ٜاىٖ م م٠ٔ ) يج ٌلٔ
َٖش كمي٠٠٠ة ٌيجتما ي٠٠٠ة ب٠٠٠التعمي٥ ٌ  ٠٠٠ٌٔٔ٪" ٖس٠٠٠الة ماجس٠٠٠تيٖش غي٠٠٠ٖ منش٨٠٠٠ ش 

 .َٖ ٖبية بٔمياٜش جامعة ٌلمن ٨  ٌلت
ٖي   ٠٠ي  ٨٠٠ة ت ٠٠ٔياُ "(: 0550ٌلجم٤٠٠ش  م٠٠  و م٠٠ٔ ) ْٖ لمن٠٠اىج ٌلت٠٠ا ت ٨ٖ٠٠ مقت٠٠

"َٖ ٖه  م٠٠٠٠  تنمي٠٠٠٠ة ٌل٨٠٠٠٠ ي ب٠٠٠٠بعٛ ٌلق ٠٠٠٠ايا ٌلمعا ٠٠٠٠ مجمــــة ش ٌلع٨لم٠٠٠٠ة ٨وح٠٠٠٠
 (ش ي٨ني5.٨.ش ٌلعٔٔ )لتدريسدراسات في المناهج وطرق ا

ٖ م٠ة ٌلحان٨ي٠ة (: 0552جمي٤ش  بٔ ٌ  بٔ ٌلخال٢ ) ٖي  بالم ٖ ة  ي ٌلت٠ا "٨ َٔ مقت
ٖبي٠ة  ي  ٨ة ت ٠ٔياُ ٌلس٥ً٠" َٖش كمي٠ة ٌلت ٖس٠الة ماجس٠تيٖش غي٠ٖ منش٨٠ ش 
ٗي٢. ٗقا ٖٞ بنياش جامعة ٌل   

ٗماُ لًٍٜ (: 0557ٌلجنٔ٪ش م مٔ ) َٖ ٌأل ٖ ة  ي ئٌ ٖسة " ا مية ٨ َٔ مقت ٌلمٔ
ٖي٠٠ة" ــة واجتماعيــةش ٌلحان٨ي٠٠ة ٌلتجا ــة دراســات تربوي ش ٌلمجم٠٠ٔ ٌلعاش٠٠ٖش مجم

 ٌلعٔٔ ٌلحالِ.
٩ٗش مٝي٠٠٠٠ٖ  م٠٠٠٠  قاس٥٠٠٠٠ ) ٖي  لم ١٠٠٠٠ ٌلح٠٠٠٠ام٦ (: 0525ٌل م٠٠٠٠ "ت٨٠٠٠٠ٜيٖ م٠٠٠٠نيج ٌلت٠٠٠٠ا

ٖه  م٠٠   ٖي٠٠ة ٌليمني٠٠ة بم٠٠ا ي٨ٌك٠٠ٍ ت ٠٠ٔياُ ٌلع٨لم٠٠ة ٨وح٠٠ ٌألساس٠٠ي  ٠٠ي ٌلجمي٨
َٖ ٨بع٠٠٠ٛ ق٠٠٠ي٥  ٖس٠٠٠الة ٌلم٨ٌٜن٠٠٠ة"تنمي٠٠٠ة ٌل٨٠٠٠ ي ب٠٠٠بعٛ ٌلق ٠٠٠ايا ٌلمعا ٠٠٠ ش 

.َٖ ٖب٨يةش جامعة ٌلقاى ٌٖساُ ٨ٌلب ٨ِ ٌلت َٖش معئ ٌلٔ ٌٖهش غيٖ منش٨  ٔكت٨
ٗيٗ  بٔ ٌلمنع٥ ) ٗماُ ٌألمنية(: 0553خٜاٍش  بٔ ٌلع َٖ ٌأل َٖش مكتبة ئٌ ش ٌلقاى

 مٔب٨لي.
ٖ مة 2999ٌلخٜيٍش تياني م مٔ ) ٌٖساُ ٌيجتما ية  ي ٌلم (: "ت٨ٜيٖ مناىج ٌلٔ

ٖي٠٠٠ة ٖبي٠٠٠ةش  ٌ  ٌٔٔي٠٠٠ة بجمي٨ ٖبي٠٠٠ة  ٠٠٠ي  ٨٠٠٠ة ٌألبع٠٠٠أ ٌل٨ٔلي٠٠٠ة لمت م ٠٠٠ٖ ٌلع
ٗي٢. ٗقا ٖٞ بنياش جامعة ٌل ٖبية   َٖش كمية ٌلت ٌٖهش غيٖ منش٨  ٖسالة ٔكت٨

٨ٖيميش  م  ىمي٤٨ ) ٌٖتيجية"(: 0522ٌل ٗماُ ٌيست َٖ ٌأل ٌُٖ "ئٌ ش ن٨َٔ تنمية ٌلميا
ٖبي٠٠ة لمعم٥٨٠ ٌألمني٠٠ة ٖيٍش جامع٠٠ة ن٠اي١ ٌلع ٌٖتيجية لمق٠أَش كمي٠٠ة ٌلت٠ٔ ش ٌيس٠ت

ٖياٛ.  ٌل
( ١ٖ ٌٖ ٤٠ ٌلتعم٠ي٥ ٌلع٠ا٥ 0553ٖيما سعٔ ج ٖي  لم ٌُٖ ٌلت٠ا (: ٌلبعٔ ٌلعالمي  ٠ي مق٠ٖ

يةش ن٨َٔ٠٠٠ بن٠٠٠اة ٌلمن٠٠٠اىج: ٌألس٠٠٠٘ ٨ٌلمنٜمق٠٠٠اُش  ٖبي٠٠٠ة ٌلس٠٠٠ع٨ٔ بالمممك٠٠٠ة ٌلع
ش ٚ  ٖبي٠٠٠ةش جامع٠٠٠ة ٌلمم٣٠٠٠ س٠٠٠ع٨ٔ ٖي٠٠٠اٛش كمي٠٠٠ة ٌلت مت٠٠٠اْ   م٦٠٠٠  29-2ٌل

 (.(http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/Documentsخ٤ً ٌلم٨قع ٌلتالي: 

http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/Documents)
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ش  م٠٠٠٠ ش س٠٠٠٠ميما٦ش س٠٠٠٠ال٥ ) ٌٗمم٠٠٠٠ ش س٠٠٠٠عأش ٌلغب٨ٚ٠٠٠٠ ٖس٠٠٠٠ية (: 0554ٌل ٗم٠٠٠٠اُ ٌلمٔ "ٌأل
ٖ٘ س٠مٜنة  م٠ا٦" ٖب٨ي٠ة ٨وساليٍ ٌلتعام٤ معيا  ٠ي م٠ٌٔ ش مجم٠ة ٌلعم٥٨٠ ٌلت

 (.٨ٌ35لنفسيةش ٌلمجمٔ ٌلحام٦ش ٌلعٔٔ )
ٖي٦   ِٖ ٌلٜبيعي٠٠ة  ٠٠ي (: 0557س٦٠٠ )س٠٠ب يش نس٠٠ ٖ ٠٠ة  ٦٠٠ ٌلك٨ٌ٠٠ " عالي٠٠ة ٨ ٠٠َٔ مقت

ِٖ ل٩ٔ٠٠ تممي٠٠ٌُٕ ٌل ١٠٠ ٌلح٠٠اني  ٌٖٖ ٨ٌيتج٠٠اه ن ٨٠٠ ٌلك٨ٌ٠٠ تنمي٠٠ة ٌتخ٠٠إ ٌلق٠٠
ٖمة" ٖبية ٌلمت٨سٜ بمٔينة مكة ٌلمك َٖش كمية ٌلت ٌٖهش غيٖ منش٨ ٖسالة ٔكت٨ ش 

ٗيٗ.  لمبناُش جامعة ٌلمم٣  بٔ ٌلع
ٖي٦  س٦ و مٔ ) ِٖ ٌلٜبيعي٠ة " عالية (: 0557سب يش نس ٖ ة  ٦٠ ٌلك٨ٌ٠ ٨ َٔ مقت

ِٖ ل٩ٔ تمميٌُٕ ٌل ١ ٌلح٠اني  ٌٖٖ ٨ٌيتجاه ن ٨ ٌلك٨ٌ  ي تنمية ٌتخإ ٌلق
ٖمة" ٖبية ٌلمت٨سٜ بمٔينة مكة ٌلمك َٖش كمية ٌلت ٌٖهش غيٖ منش٨ ٖسالة ٔكت٨ ش 

ٗيٗ.  لمبناُش جامعة ٌلمم٣  بٔ ٌلع
ٖه س٠٠٠ع٨ٔ م م٠٠٠ٔ ) ٖي  بال"(: 0525ٌلس٠٠٠بيعيش ن٨٠٠٠ ٖ م٠٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠٠ة ت٨٠٠٠ٜيٖ من٠٠٠اىج ٌلت٠٠٠ا م

ٖوَ" ٌٖهش غي٠٠ٖ ب٨ٔل٠٠ة ٌلك٨ي٠٠ُ  ٠٠ي  ٨٠٠ة متٜمب٠٠اُ  ق٢٨٠٠ ٌلم٠٠ ٖس٠٠الة ٔكت٨٠٠ ش 
ٖبيةش جامعة بنيا. َٖش كمية ٌلت  منش٨

٪ش م مٔ  نفي ) َٖ (: 0557سع٨ٔ ٖ ية  ي مجا٤ ئٌ "تقيي٥ ٌلسياساُ ٌلعامة ٌلم 
ٖك٨ٔ٠٠٠  ٠٠٠ي  ٗمت٠٠٠ي ٌلس٠٠٠ي٨لة ٨ٌل ٌٖس٠٠٠ة تٜبيقي٠٠٠ة  م٠٠٠  و ٗم٠٠٠اُ ٌلمالي٠٠٠ة م٠٠٠ع ٔ ٌأل

ٖسالة مم ٖ" َٖ.ش  َٖش جامعة ٌلقاى  اجستيٖش غيٖ منش٨
ِٖ (:0557س٠٠٠٠٠عئش ٌلس٠٠٠٠٠ئ ) ٗم٠٠٠٠٠اُ ٨ٌلك٨ٌ٠٠٠٠٠ َٖ ٌأل ٌٖتيجية ئٌ ش ٌلٜبع٠٠٠٠٠ة ٌأل٨ل٠٠٠٠٠ ش ٌس٠٠٠٠٠ت

َٖش ٌٖٔ ٌلعم٥٨ لمنشٖ.  ٌلقاى
ٖتب٠٠٠ٜة (: 0525 ٠٠٠ا١ٜ م م٠٠٠ٔ )، س٠٠٠عئ ٖن٠٠٠امج يعتم٠٠٠ٔ  م٠٠٠  ٌألنش٠٠٠ٜة ٌلم " ا مي٠٠٠ة ب

ٌٖساُ ٌيجتما ية  ي تنمية مفي٥٨ ٌألم٦ ٌلق٨مي ٌلشام٤ لٔ ٩ تًميٕ بالٔ
ٌٖب٠٠٠٠ع ب٠٠٠٠التعمي٥ ٌألساس٠٠٠٠ي" لمدراســــات  الجمعيــــة التربويــــةش ٌل ١٠٠٠٠ ٌل

ٗة االجتماعيــة ٖبي٠٠ةش جامع٠٠ة  ٠٠ي٦ ش٠٠م٘ش ٌلع٠٠ٔٔ ٌلحًح٦٨٠٠ش ٌلج٠٠ ش كمي٠٠ة ٌلت
 ٌلحانيش ٔيسمبٖ.
ٗم٠٠٠اُ  ٠٠٠ي ٌلمىسس٠٠٠اُ ٌل ك٨مي٠٠٠ة (: 0554س٠٠٠مي٥ش ٨س٠٠٠ا٥  ٠٠٠ب ي ) َٖ ٌأل "س٠٠٠ماُ ئٌ
َٖش كمي٠٠٠٠ة ٌٌلفمس٠٠٠٠ٜينية" ٖس٠٠٠٠الة ماجس٠٠٠٠تيٖش غي٠٠٠٠ٖ منش٨٠٠٠٠ َٖش ٌلجامع٠٠٠٠ة ش  لتج٠٠٠٠ا

.َٗ  ٌ سًميةش غ
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ٌٖس٠٠اُ ٌيجتما ي٠٠ة  ٠٠ي  ٨٠٠ة 0525ش٠٠ اتوش ٌنت ٠٠اٖ  م٠٠  ) (: "ت٨٠٠ٜيٖ م٠٠نيج ٌلٔ
ٖس٠٠٠٠الة  ٖ م٠٠٠٠ة ٌ  ٌٔٔي٠٠٠٠ة"ش  ٌٖ ي٠٠٠٠ا ٌيجتما ي٠٠٠٠ة ل٩ٔ٠٠٠٠ تًمي٠٠٠٠ٕ ٌلم ق ٠٠٠٠ايا ٌلجغ

َٖش كمية ٌلبناُش جامعة  ي٦ شم٘.  ماجستيٖش غيٖ منش٨
ٗ٪ش ٌلٜن٠٠ا٩٨ش  ف٠٠ُ ) ٖبينيش  ٨٠٠ لمي٠٠ة  ٠٠ي ت٨٠٠ٜيٖ ٌلمن٠٠اىج "م٠٠ٌٔخ٤  ا(: 0552ٌلش٠٠

ٖي٦" ٦ٖ ٌل ٠٠أ٪ ٨ٌلعش٠٠ ش مكتب٠٠ة ٌألنجم٨٠٠ ٌلتعميمي٠٠ة  م٠٠   ٨٠٠ة ت ٠٠ٔياُ ٌلق٠٠
.َٖ ٖيةش ٌلقاى  ٌلم 

ٌٖ ٤٠٠٠٠ش ٌيلي٠٠٠٠اُ(: 0550ٌلش٠٠٠٠ع٦ًش  ي٠٠٠٠ٔ ) ٗم٠٠٠٠اُش ٌألس٠٠٠٠٘ش ٌلم َٖ ٌأل ٖي٠٠٠٠اٛش ئٌ ش ٌل
 جامعة ناي١ لمعم٥٨ ٌألمنية.

ٗماُ  ي ٌ س٥ً(: 0553ٌلشي ش س٨س٦ سال٥ ) َٖ ٨معالجة ٌأل َٖش ٌٖٔ ئٌ ش ٌلقاى
 ٌلنشٖ لمجامعاُ.
َٖ ٌلتف٠٠٠اى٥ 0550ٌل ٠٠٠باٟش مي٠٠٠اٗ خمي٤٠٠٠ ) ٖي   ٠٠٠ي  ٨٠٠٠ة  ك٠٠٠ (: "ت٨٠٠٠ٜيٖ من٠٠٠اىج ٌلت٠٠٠ا

ية"ش كمي٠٠ة  ٖبي٠٠ة ٌلس٠ع٨ٔ ٖ م٠٠ة ٌلحان٨ي٠ة لمبن٠٠اُ  ٠ي ٌلمممك٠ة ٌلع ٌل٨ٔ٠لي  ٠ي ٌلم
ية. ٖبية ٌلسع٨ٔ ٖياٛش ٌلمممكة ٌلع ٖبية لمبناُ بال  ٌلت

ٖ م٦ش م م٨ٔ٠ ) ّ لم ت٩٨٠ كت٠٠ٍ : (0520ٌل ٠ب يي٦ش  ي٠ٔش  ب٠٠ٔ ٌل٠ "ت ٠٠مي٥ ونم٨ٕ٠
٦ٖٔ  ٠٠٠٠ي  ٨٠٠٠٠ة  ٖ م٠٠٠٠ة ٌألساس٠٠٠٠ية  ٠٠٠ي ٌأل ني٠٠٠ة لمم ٖبي٠٠٠ة ٌيجتما ي٠٠٠٠ة ٨ٌل٨ٜ ٌلت

ٖبي٠ة ٌلعالمي٠٠ة ٨ٌلعممي٠ة ٨ٌلتكن٨ل٨جي٠٠ة" ٖٔني٠٠ة  ٠٠ي مف٠اىي٥ ٨ق٠٠ي٥ ٌلت ش ٌلمجم٠ة ٌأل
ٌٖبعش ٚ ٚ  ٖب٨يةش ٌلمجمٔ ٌلحام٦ش ٌلعٔٔ ٌل  .377 – 309ٌلعم٥٨ ٌلت

ٖ يش م مٔ  بٔ ٌلفتاْ ) ٖية جٔئَم(: 0553ٌل ي  ش  ما٦ش ٌٖٔ ٌلحقا ة.فاىي٥ ئٌ
ٌٖىي٥ ) ٗم٠٠٠٠٠اُ(: 0559ٌل٠٠٠٠٠ٝاىٖش نع٠٠٠٠٠ي٥ يب٠٠٠٠٠ َٖ ٌأل ٦ٖٔش ٌٖٔ ئٌ ش ٌلٜبع٠٠٠٠٠ة ٌأل٨ل٠٠٠٠٠ ش ٌأل
 ٌلكتٍ ٌل ٔيِ.

ٖي٠٠٠٠٠ة(: 0557 ب٠٠٠٠ا٘ش  ٠٠٠٠٠ًْ ) ٗم٠٠٠٠٠اُ  ٠٠٠٠٠ي ٌلمنش٠٠٠٠٠آُ ٌلتجا َٖ ٌأل ٖيةش ئٌ ش ٌ س٠٠٠٠٠كنٔ
 مىسسة شباٍ ٌلجامعة.

ٖش٠٠٠ئ ) ٖ م٦ش و م٠٠٠ٔ  ب٠٠٠ٔ ٌل ٖن٠٠٠(: 0557 ب٠٠٠ٔ ٌل٠٠٠ ٌٖئي٠٠٠ة  ٠٠٠ي "ت ٠٠٠مي٥ ب امج ونش٠٠٠ٜة يح
ٗماُ ٨تنمية ٌلتفكي٠ٖ ٌلناق٠ٔ  َٖ ٌأل َٖ ئٌ ٌٖساُ ٌيجتما ية يكتساٍ ميا ٌلٔ

ٖس٠٠الة ل٩ٔ٠٠ تًمي٠٠ٕ ٌل مق٠٠ة ٌلحاني٠٠ة م٦٠٠ ٌلتعم٠٠ي٥ ٌألساس٠٠ي ٨قي٠٠ا٘  ا ميت٠٠و" ش 
ٖبيةش جامعة  م٦٨ٌ. َٖش كمية ٌلت ٌٖهش غيٖ منش٨  ٔكت٨

ٖ ي٥ش س٠٠ئ  ب٠٠ٔ ٌ ) ٌٖ(: "0557 ب٠٠ٔ ٌل٠٠ س٠٠اُ ٌيجتما ي٠٠ة بال مق٠٠ة ت٨٠٠ٜيٖ م٠٠نيج ٌلٔ
ٖه  م٠  تنمي٠ة  ٌلحانية م٦ ٌلتعم٠ي٥ ٌألساس٠ي  ٠ي  ٨٠ة ت ٠ٔياُ ٌلع٨لم٠ة ٨وح٠
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َٖ َٖش كمي٠٠٠ة ٌل٨٠٠٠ ي ب٠٠٠بعٛ ٌلق ٠٠٠ايا ٌلمعا ٠٠٠ ٌٖه غي٠٠٠ٖ منش٨٠٠٠ ٖس٠٠٠الة ٔكت٨٠٠٠ "ش 
ٖبيةش جامعة  ي٦ شم٘.  ٌلت
٢ٌٗش  ٠٠٠٠ًْ  ب٠٠٠٠ٔ ٌلس٠٠٠٠ميع ) ْٖ ق٠٠٠٠ائ٥  م٠٠٠٠  0559 ب٠٠٠٠ٔ ٌل٠٠٠٠ٖ ٖن٠٠٠٠امج مقت٠٠٠٠ (: " ا مي٠٠٠٠ة ب

ٖيك٠٠٠٠ات َٖ ٌس٠٠٠٠تخ٥ٌٔ ٌلكا يٖ ٌلسياس٠٠٠٠ي  ٠٠٠٠ي تنمي٠٠٠٠ة ٌل٨٠٠٠٠ ي بالق ٠٠٠٠ايا ٌلمعا ٠٠٠٠
ٖبي٠٠ة  ٖي  بكمي٠٠ة ٌلت ٌُٖ ٌلتفكي٠٠ٖ ٌلناق٠٠ٔ ل٩ٔ٠٠ ٠٠ًٍٜ ش٠٠عبة ٌلت٠٠ا ٨بع٠٠ٛ مي٠٠ا

ش كمي٠٠ة مجمــة الجمعيــة التربويــة لمدراســات االجتماعيــةجامع٠٠ة  م٦٨ٌ٠٠"ش 
َٖش ٌلع٠٠٠٠ٔٔ ) ٖبي٠٠٠ةش جامع٠٠٠٠ة  ٠٠٠ي٦ ش٠٠٠٠م٘ش ٌلق٠٠٠اى -45(ش ين٠٠٠٠ايٖش ٚ 29ٌلت

220. 
٢٨ٖ ٌلس٠٠٠ئ ) َٖ: (0557 حم٠٠٠ا٦ش  ٠٠٠ا ٗم٠٠٠اُش ٌلق٠٠٠اى َٖ ٌأل ٌٔ ش ٌٖٔ ٌألم٠٠٠٠ي٦ ٌلتف٠٠٠ا٨ٛ ٨ٌ 
ٗيع.  لمنشٖ ٨ٌلت٨

ش ٌلس٠٠٠٠ئ ) َٖ ٌلعام٠٠٠٠ة"(: 2994 مي٨َ٠٠٠٠ ٌٖٖ ٌلسياس٠٠٠٠ي  ٠٠٠٠ي منٝم٠٠٠٠اُ ٌ ٌٔ ش " ٠٠٠٠نع ٌلق٠٠٠٠
ٖية ٌلعامة لمكتاٍ. َٖش ٌلييئة ٌلم   ٌلقاى

ش ٌلس٠٠٠٠ئ ) ٗم٠٠٠٠اُ(: 0553 مي٨َ٠٠٠٠ َٖ باأل ٗم٠٠٠٠اُ ٨ٌ ٌٔ َٖ ٌل٨ق٠٠٠٠٠ُ ٨ٌأل َٖش ٌٖٔ ئٌ ش ٌلق٠٠٠٠٠اى
 ٌألمي٦ لمنشٖ.

ٗم٠٠٠٠٠٠اُ (: 0553ٌلعم٠٠٠٠٠٠اٖش  ب٠٠٠٠٠٠ٔ ٌ ) َٖ ٌأل "٨ٖٔ تقني٠٠٠٠٠٠ة ٨ن٥٠٠٠٠٠٠ٝ ٌلمعم٨م٠٠٠٠٠٠اُ  ٠٠٠٠٠٠ي ئٌ
"ِٖ ٖبي٠ة ٌلك٨ٌ ٖياٛش جامع٠ة ن٠اي١ ٌلع َٖش ٌل ٖسالة ماجستيٖش غيٖ منش٨ ش 

 لمعم٥٨ ٌألمنية.
ٖ م٦ خم١٠٠٠ ) ٗ٪ش  ب٠٠٠ٔ ٌل٠٠ ٌٖتيجيةش ٌلك٨ي٠٠٠ُ(: 0557ٌلعن٠٠ ٖىي٠٠٠ة ٌس٠٠ت ٗم٠٠اُ  َٖ ٌأل ش ئٌ

ٌُٖ ٨ٌلب ٨ِ ٨ٌلتٖٔ  ٖكٗ ٌلتميٗ لًستشا  يٍ.م
َٖش مع٦ م م٨ٔ ) ٗماُ(: .055 يا  ٌٖٞ ٨ٌأل َٖ ٌل  ش ٌلٜبعة ٌأل٨ل ش  ما٦ش ئٌ
 ٌٖٔ ٌل مٔ.
ٖه  ي م٨ٌجية (: 0557ٌلفيئش  بٔ ٌلم س٦ ) ٨ "ٌلتنسي٢ بي٦ ٌلمىسساُ ٌألمنية ٨ٔ
ٗماُ"ش ٖي٠اٛش جامع٠ة ن٠اي١ لمعم٥٨٠  ٌأل ٖهش ٌل ٖسالة ماجستيٖش غيٖ منش٨٠
 ٌألمنية.

ٖ م٠٠٠٠٠ة (: 0559ٌلق ٠٠٠٠٠ٜانيش حاب٠٠٠٠٠ُ ب٦٠٠٠٠٠ س٠٠٠٠٠عئ ) ٌُٖ ٌلفق٠٠٠٠٠و بالم "م٩ٔ٠٠٠٠٠ تن٠٠٠٠٠ا٤٨ مق٠٠٠٠٠ٖ
ٌٖس٠٠تيا" َٖ ٨ٌتجاى٠٠اُ ٌل٠٠ًٍٜ ن ٨٠٠ ٔ ش ٌلمت٨س٠٠ٜة لمق ٠٠ايا ٌلفقيي٠٠ة ٌلمعا ٠٠

.٩ٖ ٖبيةش جامعة و٥ ٌلق ٌٖهش كمية ٌلت  ٖسالة ٔكت٨
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ٌٗٗش م م٠٠ٔ س٠٠عٔ م م٠٠ٔ ) ٖ ٠٠ة قائم٠٠ة  م٠٠  م٠٠ٔخ٤ ٌأل ٠٠ٌِٔ "(: 0522ٌلق٠٠ ٨ ٠٠َٔ مقت
ٌٖس٠٠اُ ٌيجتما ي٠٠ة لتنمي٠٠ة ٌل٨٠٠ ي ٖي٠٠ة  ٠٠ي ٌلٔ بق ٠٠ايا  ق٢٨٠٠ ٌ نس٠٠ا٦  ٌلجا

ٖ م٠٠ة ٌ  ٌٔٔي٠٠ة" َٖش معي٠٠ٔ ل٩ٔ٠٠ تًمي٠٠ٕ ٌلم ٖس٠٠الة ماجس٠٠تيٖش غي٠٠ٖ منش٨٠٠ ش 
ٖبية. ٖبيةش جامعة ٌل٤٨ٔ ٌلع ٌٖساُ ٌلع  ٌلب ٨ِ ٨ٌلٔ

ٌٗٗش م م٠٠ٔ س٠٠عٔ م م٠٠ٔ ) ٖ م٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠ة  ٠٠ي 0527ٌلق٠٠ ٖي  بالم (: ت٨٠٠ٜيٖ م٠٠نيج ٌلت٠٠ا
َٖش كمي٠٠ة ٌٖهش غي٠٠ٖ منش٨٠٠ ٖس٠٠الة ٔكت٨٠٠ ٖبي٠٠ةش   ٨٠٠ة وبع٠٠أ ٌألم٦٠٠ ٌلق٨٠٠ميش  ٌلت

 جامعة ٔمياٜ.
ٖ مة ٌلحان٨ي٠ة  ٠ي  ٨٠ة (: 0527قٜيبةش  م  ) ٖبية ٌ سًمية لمم "ت٨ٜيٖ منيج ٌلت

"َٖ ٌٖهش غي٠٠٠ٖ ٌ تياج٠٠٠اُ ٌلمجتم٠٠٠ع ٌليمن٠٠٠ي ٨ق ٠٠٠اياه ٌلمعا ٠٠٠ ٖس٠٠٠الة ٔكت٨٠٠٠ ش 
.َٖ ٖب٨يةش جامعة ٌلقاى ٌٖساُ ٨ٌلب ٨ِ ٌلت َٖش معئ ٌلٔ  منش٨

ٌٖتي(: 0554ٌلقيسيش م عٍ  ات٥ ) ٗمةٌلتخٜيٜ ٌيست َٖ ٌأل ٌٔ ش ٌلك٨يُش جي ٨ٌ 
 ٌٖٔ ٌلس٥ً.

ٗيٗ  م  ) ْٖ  ٠ي ٌألم٦٠ ٌلق٨٠مي (: 0553يشي٦ش ى٩ٔ  بٔ ٌلع ٖنامج مقت٠ " ا مية ب
ٌُٖ ٌلتفكي٠٠٠ٖ ٌلناق٠٠٠ٔ  ٖبي٠٠٠ة  ٠٠٠ي تنمي٠٠٠ة مي٠٠٠ا ٌٖ ي٠٠٠ا بكمي٠٠٠ة ٌلت ل٠٠٠ًٍٜ ش٠٠٠عبة ٌلجغ

َٖش كمي٠٠ة ٨ٌل٨٠٠ ي ب٠٠ ى٥ ق ٠٠ايا ٌألم٦٠٠ ٌلق٨٠٠مي" ٌٖهش غي٠٠ٖ منش٨٠٠ ٖس٠٠الة ٔكت٨٠٠ ش 
ٖبيةش جامعة ٌ ٖية.ٌلت   سكنٔ

ٖب٨ي٠ة (: 0553ٌلمقان ش و مٔ  سي٦ش ٌلجم٤ش  م  و م٠ٔ ) "معج٥٠ ٌلم ٠ٜم اُ ٌلت
ٖي٘ ٢ٖ ٌلت٠٠٠ٔ ٠٠٠ ٖ ٠٠٠ة  ٠٠٠ي ٌلمن٠٠٠اىج ٨ٜ َٖش  ٠٠٠ال٥ "ٌلمع ش ٌلٜبع٠٠٠ة ٌلحاني٠٠٠ةش ٌلق٠٠٠اى

 ٌلكتٍ.
ٗم٠٠٠٠٠٠ا0557ُم٠٠٠٠٠٠اىٖش و م٠٠٠٠٠٠ٔ ) َٖ ٌأل ٖيةش ٌلٜبع٠٠٠٠٠٠ة ٌأل٨ل٠٠٠٠٠٠ ش (: ئٌ ش ٌل٠٠٠٠٠٠ٌٖٔ ٌ س٠٠٠٠٠٠كنٔ

 ٌلجامعية. 
٨ٌٖٔش  ًة  بٔ ٌ ) ٖي٠ة (: 0557٥م ٗى ٖ م٠ة ٌلحان٨ي٠ة ٌأل ٖي  بالم "ت٨ٜيٖ م٠نيج ٌلت٠ا

ٖس٠٠٠٠التو ٌلعالمي٠٠٠٠ة" ٖي١ ٨ ٗىٖ ٌلش٠٠٠٠ ٖس٠٠٠٠الة  ٠٠٠٠ي  ٨٠٠٠٠ة  مس٠٠٠٠فة ٌلتعم٠٠٠٠ي٥ ب٠٠٠٠األ ش 
.َٖ ٖبية بٔمياٜش جامعة ٌلمن ٨ َٖش كمية ٌلت  ماجستيٖش غيٖ منش٨

٨ٌٖٔش  ٠٠٠ًة  ب٠٠٠ٔ ٌ و م٠٠٠ٔ ) ٖ م٠٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠٠ة (: "0525م٠٠٠ ٖي  بالم ت٨٠٠٠ٜيٖ م٠٠٠نيج ٌلت٠٠٠ا
ٖي٠٠٠ة  ٠٠٠ي  ٨٠٠٠ة ٗى ٖس٠٠٠التو ٌلعالمي٠٠٠ة" ٌأل ٖي١ ٨ ٗىٖ ٌلش٠٠٠ ش  مس٠٠٠فة ٌلتعم٠٠٠ي٥ ب٠٠٠األ

.َٖ ٖبية بٔمياٜش جامعة ٌلمن ٨ َٖش كمية ٌلت  ٖسالة ماجستيٖش غيٖ منش٨
َٖ بن٠٠٠ُ  ٠٠٠الل ب٦٠٠٠ ) ٖبي٠٠٠ة ٌ س٠٠٠ًمية  ٠٠٠ي  يس٠٠٠يا٥"(: 0525م ٠٠٠ٜف ش س٠٠٠ا م٠٠٠نيج ٌلت

ٖ٪ ل٩ٔ٠ ٜالب٠اُ ٌل ١٠ ٌأل٤٨ ٌلح٠ان٨٪ م٦٠ ٨جي٠ة ن٠ٖٝ  ٗيٗ ٌألم٦ ٌلفك تع
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ٖ ا ٖب٨ياُ  ي م ا ٝة ٌ  ساة"ٌلمعمماُ ٨ٌلمش ٖس٠الة ماجس٠تيٖش ُ ٌلت ش 
ٖبيةش جامعة ٌ ما٥ م مٔ ب٦ سع٨ٔ ٌ سًمية. َٖش كمية ٌلت  غيٖ منش٨

ٗم٠٠٠٠اُ (:0557مك٠٠٠٠ا٨٪ش  س٦٠٠٠٠ ) ٖية ٌ  ٥ً٠٠٠٠ ٨م٨ٌجي٠٠٠٠ة ٌأل َٖش ٌل٠٠٠٠ٌٖٔ ٌلم ٠٠٠٠ ش ٌلق٠٠٠٠اى
 ٌلمبنانية.

ٖي  لممٖ 0525منت ٖش  الل ىيح٥ ) ْٖ لت٨ٜيٖ م٠نيج ٌلت٠ا ٖنامج مقت  م٠ة (: "بناة ب
َٖ"ش  ٌلحان٨ي٠ة  ٠ي  ٨٠ة ني٠ة ٨ٌلعالمي٠ة ٌلمعا ٠ مع٠اييٖ بع٠ٛ ٌلق ٠ايا ٌل٨ٜ

ٖبيةش َٖش كمية ٌلت ٌٖه غيٖ منش٨  جامعة  ٦ٔ. ٖسالة ٔكت٨
٦ٌٗش ٨ىيب٠٠ةش  س٠٠ا٥ ) ٖ٘ (: 0550ٌلمي٩ٔ٠٠ش س٨٠٠ ٖ٪ ٌلم٠٠ٌٔ ٖس٠٠اُ ٌلس٠٠م٨كية لم٠٠ٔي "ٌلمما

ٖسة" ٗماُ ٌٔخ٤ ٌلمٔ ٖبية ٨ م٥ ٌلنف٘ش  ي ٌلتعام٤ مع ٌأل ش مجمة كمية ٌلت
ٗة )07ٌلعٔٔ )  .002 –273(ش ٚ ٚ 7(ش ٌلج
ٌٖةَ  ٠٠٠٠ي ٌلم٠٠٠٠نيج(: 0557مين٠٠٠٠اش م م٠٠٠٠ٔ ) ٗم٠٠٠٠اُ ق٠٠٠٠ َٖ ٌأل ٖيةش مىسس٠٠٠٠ة ئٌ ش ٌ س٠٠٠٠كنٔ

 شباٍ ٌلجامعة.
٢ٖ  ب٠٠٠٠ٔ ٌ ) ٗم٠٠٠٠ة (: 0559ٌلن٠٠٠٠ا عش ٠٠٠٠ٜا َٖ ٌأل ٖبي٠٠٠٠ة  ٠٠٠٠ي ئٌ "٨ٖٔ جامع٠٠٠٠ة ٌل٤٨ٔ٠٠٠٠ ٌلع

٨ل٠٠ة ق٠٠ٜٖ" ية ٨ٔ ٖبي٠٠ة ٌلس٠٠ع٨ٔ ي٠٠ة ب٠٠ي٦ ٌلمممك٠٠ة ٌلع ٖس٠٠الة ماجس٠٠تيٖش ٌل ٨ٔٔ ش 
٢ٖ ٌأل٨سٜ.غ َٖش كمية ٌئٌٍش جامعة ٌلش  يٖ منش٨

ٖي٘ (: "0557ٌلنخال٠٠ةش من٠٠  مٜم٢٠٠ ) ٖيق٠٠ة  ٤٠٠ ٌلمش٠٠كًُ  ٠٠ي ت٠٠ٔ وح٠٠ٖ ٌس٠٠تخ٥ٌٔ ٜ
ٖبي٠٠٠ة ٌ س٠٠٠ًمية  م٠٠٠  ت  ٠٠٠ي٤ تًمي٠٠٠ٕ ٌل ١٠٠٠ ٌلتاس٠٠٠ع ٌألساس٠٠٠ي  ٠٠٠ي  ٌلت

"َٗ ٖبي٠٠٠ةش ٌلجامع٠٠٠ة م ا ٠٠٠ٝة غ٠٠٠ َٖش كمي٠٠٠ة ٌلت ٖس٠٠٠الة ماجس٠٠٠تيٖش غي٠٠٠ٖ منش٨٠٠٠ ش 
 ٌ سًميةش  مسٜي٦.

ٗمة بي٦ ٌل٨قاية منيا (: 0557 مٔ  بٔ ٌلغن  )ى٤ًش م ٗماُش ٌأل َٖ ٌأل ٌُٖ ئٌ ميا
َٖ  مييا َٖ ٨ٌلتنمية.٨ٌلسيٜ ٖكٗ ت٨ٜيٖ ٌ ٌٔ َٖش م ٌٖبعةش ٌلقاى  ش ٌلٜبعة ٌل
ٖش٠٠ئ ) ٗجيش  ٠٠ب ي  ٌٖس٠٠ة (: 0522ٌلي٠٠ا ٖي٥ش ٔ ٖه٦ ٌلك٠٠ ٗم٠٠اُ م٦٠٠ ٨ ٠٠ي ٌلق٠٠ َٖ ٌأل "ئٌ

ٌٖس٠٠اُ "، مجمــة الجامعــة اإلســالميةم٨ ٨٠٠ ية ش ٌ س٠٠ًمية( )سمس٠٠مة ٌلٔ
 (ش ٌلعٔٔ ٌلحانيش ي٨ني٨. 29ٌلمجمٔ )

ٖ٪ش م م٠٠ٔ  ب٠٠ٔ ٌلس٥ً٠٠ ) ٨ٗ َٖ (: 0522ٌلي٠٠ا "تق٨٠٠ي٥ م ت٨٠٠٪ من٠٠اىج ٌلق ٠٠ايا ٌلمعا ٠٠
ٖ ي٠٠ة ٌل ٔيح٠٠ة ٨م٩ٔ٠٠ ٌكتس٠٠اٍ  ٖ م٠٠ة ٌلحان٨ي٠٠ة  ٠٠ي  ٨٠٠ة ٌلت٨جي٠٠اُ ٌلمع لمم

ٖبي٠٠٠٠ةش ٌلجامع٠٠٠٠ة ٌلٜمب٠٠٠٠ة لي٠٠٠٠ا" َٖش كمي٠٠٠٠ة ٌلت ٖس٠٠٠٠الة ماجس٠٠٠٠تيٖش غي٠٠٠٠ٖ منش٨٠٠٠٠ ش 
 ٌ سًمية.
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ٖية )ٌلي ٖ٘ ٌلمت٨سٜة ٌل ك٨مية بن٠اُ (: 0557 ي٩٨ش  ب ٗماُ  ي ٌلمٌٔ َٖ ٌأل "ئٌ
ٌٖس٠٠٠٠اُ ٌ س٠٠٠٠ًمية ٖب٨ي٠٠٠٠ة ٨ٌلٔ َٖ"ش مجم٠٠٠٠ة ٌلعم٥٨٠٠٠٠ ٌلت ش ٌلع٠٠٠٠ٔٔ بالمٔين٠٠٠٠ة ٌلمن٨٠٠٠٠

ٖياٛ. .2) ش ٌل ٖبيةش جامعة ٌلمم٣ سع٨ٔ  (ش كمية ٌلت
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