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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى توفر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمية
النسائية ،وذلك من خالل دراسة حالة بمدرسة الواحد والثالثون المتوسطة بمنطقة مكة المكرمة ،حيث تم تأصيل
الموضوع من الناحية النظرية ،كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي على عينة بلغت ( )174قائدات
ومدرسات وإداريات المدارس  ،واستخدمت الدراسة دراسة الحالة واستبيان مؤلف من البيانات األساسية و()47
عبارة تغطي بنودها ومحاورها وتم صياغة عبارتها باالستفادة من الدراسات السابقة في هذا المجال.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها :غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين
على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسات التعليمية النسائية ،غير موافقين على مدى
االستعدادات إلكساب مستجيبات الحوادث المدرسية ،ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تجاه متطلبات إدارة
األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية وفقا لمتغيرات :نوع المبني والمؤهل العلمي ومدة التدريب
والمؤهل العلمي ،كما يوجد فروق ذات داللة إحصائية تجاه متطلبات إدارة أالزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة
التعليمة النسائية في متغير الوظيفة لصالح المدرسات ومتغير الخبرة لصالح الفئة التي لديها خبرة بالمدارس وهم
من ( )11-11سنة تدريس وهما دالة إحصائيا.
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 أهمية تطوير وتفعيل إستراتيجية وطنية تعمل:وبناء علي النتائج السابقة قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها
وزارة التعليم على تنفيذها بجميع المؤسسات التعليمية مشتملة على التدريب المتقدم للقيادات التعليمية حول قيادة
 االهتمام بجانب التخطيط المسبق لألزمات بالمؤسسات،األزمات بالمؤسسات التعليمية على شكل حلقات تدريبية
التعليمية بتنفيذ خطط اإلخالء بصورة مقننة بحيث يشرح للطالبات الهدف منها والخطوات المطلوب تنفيذها بحيث
الرقابة والمتابعة المستمرة إزاء السلوكيات الخطرة من قبل،تطبق مرة واحدة على األقل بكل فصل دراسي واحد
.الطالبات من حيث التدخين أو استخدام مصادر اللهب وإشراك أولياء األمور في تكامل الوعي والتوجيه
 المدارس التعليمية، الحريق، األزمات التعليمية،األزمة: الكلمات المفتاحية

Fire crisis management in schools and women's educational facilities. A case
study for the thirty-one middle school for girls in Makkah.

Researcher / Walid Nasser Al-Hamidi

Abstract:
This study aimed to assess the availability of crisis management requirements in
fire accidents at the women's educational institution, through a case study at the thirtyone middle school in the region Makkah Al-Mukarramah, where the topic was rooted
from the theoretical point of view, and the researcher used the descriptive analytical
method on a sample of (174) female leaders, teachers and school administrations, and
the study used the case study and a questionnaire composed of basic data and (47) A
phrase covering its items and themes and its wording has been formulated by benefiting
from previous studies in this field.

The study reached a set of results, the most important of which are: The majority
of the study community does not agree with the availability of crisis management
requirements in fire accidents in women's educational institutions, disagree on the
extent of preparation, accidents, and school accidents respondents,
there are no statistically significant differences towards the crisis management
requirements in Fire accidents in the women's educational institution according to
variables: the type of building, the educational qualification, the duration of training
and the scientific qualification,
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And there are statistically significant differences towards the requirements of crisis
management in fire accidents in the women's educational institution in the job variable
for the benefit of the teacher The variable of experience is in favor of the group that has
experience in schools, and they are (11 - 15) years of education, which are statistically
significant. Based on the previous results, the researcher presented a set of
recommendations, including the importance of developing and activating a national
strategy that the Ministry of Education is implementing in all educational institutions,
including advanced training for educational leaders on leadership of crises in
educational institutions in the form of training seminars. Attention besides pre-planning
crises in educational institutions by implementing evacuation plans in a form It is
codified to explain to students the purpose and steps to be implemented so that they are
applied at least once per semester On the one hand, constant monitoring and follow-up
on the dangerous behaviors of female students in terms of smoking or the use of flame
sources and the involvement of parents in the integration of awareness and guidance.

Key words: crisis, educational crises, fire, educational schools

الفصل األول
اإلطار العام للبحث
:المقدمة
األزمات ظاهرة تالزم كل الدول والشعوب والمجتمعات منذ عهد بعيد؛ منها ما يرتبط باالقتصاد والسياسة
والظواهر الطبيعية والصناعية والبشرية وكثيراً ما اقترن بكل تلك المخاطر مطالبات وتوجهات نحو أهمية اتخاذ
.اإلجراءات والتدابير الالزمة للوقاية منها والتعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها
لقد اتسم العصر الحالي الذي نعيشه بالحداثة والتطور في جميع مناحي الحياة من تطور التقنيات وتقنيات
)14 ص،022 ، حتى أنه أصبح يعرف بعصر األزمات (حمدونة،المعلومات واالنفتاح بين الدول والمجتمعات
 وقد أفردت العديد من الجامعات.والتي يمكن معايشتها في مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية
والمؤسسات التعليمية العليا برامج متخصصة لتدريس علم إدارة األزمات في كافة المجاالت اإلنسانية واألمنية
.)10 ص،0222 ،واالقتصادية والسياسية وغيرها (الخضيري
وللتعامل مع بروز األزمات فقد أصبح من الضروري إيجاد معالجات ومقدرات في إدارة األزمات ما
استوجب تطوير إدا رات المدارس من تنفيذ الواجبات اإلدارية التعليمية والتربوية الروتينية الى تضمين أساليب
.)029 ص،1992 ،إدارية متطورة عند حدوث األزمات في مثل هذه المؤسسات (بهجت
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وقد حظيت إدارة األزمات باهتمام كبير بين الباحثين والتربويين لما للمؤسسات التعليمية من أهمية
بالغة وخصوصية تميزها عن باقي المجموعات السكانية .وقد تنوعت الدراسات في أهدافها فيما يختص بالمؤسسات
التعليمية ،ومنها ما ركز على دور مدراء المدارس ( ،)Chi Keung, 2008وتحليل الخطط التي تتبعها المدارس
في إدارات األزمات التي تمر بها ( .)Adams &Kritsonis, 2006هذا عالوة على أبحاث عربية عديدة تركزت
في توضيح وكشف المشكالت التي تواجه مديري المدارس (غنام0211 ،م؛ الجهني0212 ،م).
وقد هدفت العديد من الدراسات الى كشف األزمات التي تواجه المؤسسات التعليمية وكيفية معالجتها والتعامل
معها (الموسى0227 ،؛ فرج0222 ،؛ اليحيوي0222 ،؛ صقر0229 ،؛ حمدونة.)0222 ،

مشكلة البحث:
تعتبر المؤسسات التعليمية من المنشآت التي تتميز باألهمية البالغة من ناحية أمنها وسالمتها بل إن هناك
عالقة طردية تربط بين أمن وسالمة المدرسة ومستوى التحصيل العلمي ،وبما أن التجمعات البشرية داخل المؤسسة
التعليمية بم ا تضمه من متغيرات عديدة ومتنوعة وأعداد كبيرة من الطالب والطالبات والمعلمون والمعلمات في
حيز مكاني قد يكون محدوداً كلها عوامل جعل منها بيئة عرضة لألزمات وتتطلب المزيد من العناية والثقافة
والوقاية ألي احتمال من األزمات المتوقعة باعتبار أن األزمة حين حدوثها في مثل هذه المؤسسات فإنها تتسم
بسرعة االنتشار والتوسع واالمتداد  ،وقد أكدت األحداث المماثلة على مستوى العالم ذلك؛ لذا أخذ هذا الجانب حيزاً
مهما ً ودعا الباحثين إلى البحث والدراسة واالستقصاء لإلسهام في الحد من مخاطر أزمات مؤسسات التعليم والعمل
على وضع األسس التي تجنب وقوعها والتعامل األمثل فور ظهور بوادرها
ومن خالل حوادث الحريق المختلفة التي وقعت في المدارس التعليمية النسائية المختلفة ونتج عنها العديد
من اآلثار والتداعيات ما شكل أزمة نتيجة لعدد اإلصابات وعلى سبيل المثال أزمة حادث الحريق الذي وقع بالمدرسة
( )21المتوسطة للبنات بمكة المكرمة عام 1400هـ والتي ذهب ضحيتها خمسة عشر وفاة وعدد كبير من اإلصابات
 ،وعلى الرغم من التدابير واإلجراءات االحترازية المتعددة التي اتخذت عقب هذه الحادثة ومنها إنشاء اإلدارة
العامة لألمن والسالمة بوزارة التعليم ومباشرة مهامها اإلشرافية على كافة إدارات األمن والسالمة بمختلف المناطق
ومتابعة خططها الوقائية وعالوة على ما سبق أن أكده مختصون في السالمة أن وزارة التربية والتعليم استطاعت
أن تواجه مخاطر الحرائق في مدارسها بصورة علمية ،من خالل تأسيس إدارة للسالمة المدرسية أسهمت في خفض
معدالت الحرائق بنسبة .22%لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن مفهوم السالمة يحتاج إلى تعزيز على مختلف
األصعدة ،خاصة في جميع المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات والمعاهد ،والمؤسسات الحكومية واألهلية(.)1
ومن خالل االطالع على إحصاءات حوادث الحريق بالمؤسسات التعليمية خالل الفترة من عام 1429-1421هـ
يتضح بأن حوادث الحريق بالمؤسسات التعليمية وخاصة النسائية مازالت تشكل هاجسا ً كبيراً على المجتمع ككل
خاصة وأن حوادث الحريق التي منشأها كهربائي كااللتماسات تشكل النسبة األكبر من مسببات الحوادث وما يعضد
( )1المصدر :صحيفة مكة الخميس  32ذو القعدة  1321هـ.
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مخاطر حرائق المؤسسات التعليمية النسائية أن نسبة اإلصابات لدى البنات تفوق بكثير اإلصابات لدى البنين مم
يخشى معه وقوع حادثة حريق تنشأ عنها أزمة  ،ويوضح الجدول التالي المؤشرات على اتجاه الحرائق بمدارس
الطالبات:
الخسائر البشرية
العام

إجمالي الحرائق

الوفيات

اإلصابات
ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

5345هـ

707

55

75

-

-

5346هـ

736

50

44

-

-

5347هـ

564

3

57

-

-

5341هـ

395

52

09

-

-

5349هـ

665

53

61

5

0

55

501

5

0

اإلجمالي

إحصائيات حوادث الحريق بمدارس التعليم والوفيات واإلصابات الناجمة والخسائر المادية خالل الفترة من عام
1421هـ إلى 1429هـ المصدر :الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني
www.998.gov.sa

أسئلة البحث
التساؤل الرئيسي:
ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية؟ وينبثق عنه التساؤالت التالية:
تتكون األسئلة الفرعية من التالي:
 .1ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية الجوانب
التوعوية واإلعالمية المرتبطة بأزمان الحرائق المدرسية؟
 .0ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية
اإلجراءات والمهام المتعلقة بجوانب الوقاية والسالمة من حوادث الحرائق المدرسية؟
 .2ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية مدى
مراعاة التدابير التخطيطية للحد من مخاطر أزمات الحريق المدرسية؟
 .4ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية
االستعداد ات إلكساب مستجيبات الحوادث المدرسية مهارات الحد والتعامل مع أزمات الحرائق
المدرسية؟
 .1ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية تكامل
مهارات اإلجراءات العملياتية المتخذة عمليا ً لمواجهة حادث حريق مدرسي؟
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 .2ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية مدى
تمكن القيادة المدرسية األولية لقيادة أزمة أو حادث حريق مدرسي؟
 .7هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2021بين متوسط درجات استجابات
أفراد عينة البحث تجاه (متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية؟

أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في التالي:
األهمية العلمية :إلقاء الضوء على ضرورة ودور إيالء جانب إدارة األزمات بالمدارس التعليمية العناية التامة قبل
وأثناء وبعد وقوعها؛ خاصة التدابير االستباقية واالستعداد للتعامل والمواجهة ألي أزمة متوقعة بكفاءة وفاعلية بنا ًء
على الدروس المستخلصة من األزمات السابقة وبما تطرقت وأكدت عليه الدراسات العلمية.
األهمية العملية:
التوصية برفع جانب الوقاية من مخاطر الحريق وتفعيل التدريب والتمارين العملية لقائدات المدارس والمكلفات
بمتابعة أعمال السالمة بالمدارس.


اقتراح وتوصيف إجراءات ناجعة تتصل باإلجراءات والتدابير الالزمة واتخاذ القرارات عند حدوث
األزمات.

أهداف البحث:
يمكن تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية:


إثراء المؤسسة التعليمية بطبيعة أزمات حرائق المؤسسات التعليمية واألزمات المحتمل مواجهتها.



االستفادة من الدروس المستخلصة من دراسة حالة الحريق بالمدرسة ( )21المتوسطة للبنات بمكة
المكرمة



التعرف على مرئيات أفراد عينة مجتمع الدراسة حول مدى توفر متطلبات إدارة األزمات في حوادث
الحريق بالمؤسسات التعليمية النسائية.



العمل على إلقاء الضوء على نقاط القوة للحفاظ عليها ونقاط الضعف ليتم تقويتها في منظومة المدارس
التعليمية للبنات.

منهج البحث:
سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف طبيعة الظاهرة موضع البحث وتفسير الظواهر التربوية
المعاشة كما يفسر العالقات بين هذه الظواهر ويساعد في الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول الظاهرة
استنادا إلى حقائق الواقع .إذ أن المنهج الوصفي يوفر المعلومات والحقائق التي تصف وتحلل وتقيم وتقيس وتفسر.
ويعبر هذا المنهج عن الظاهرة موضوع الدراسة تعبيراً كميا ً وكيفيا ً ويوضح حجمها وارتباطاتها مع العوامل
األخرى.
من خالل هذا المنهج كذلك يتمكن الباحث من جمع المؤلفات والدراسات النظرية التي تناولت موضوع إدارة
األزمات وخصائصها وخطواتها ومتطلباتها وتحليل هذه المعلومات .ويقوم الباحث بتصميم االستبانة لرصد
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متطلبات إدارة األزمات التعليمية وتطبيقها على عينة البحث ومن ثم تبويب وتحليل هذه البيانات باستخدام المعالجات
اإلحصائية المناسبة للوصول إلى النتائج مثل برنامج تحليل المعلومات اإلحصائية ).(SPSS

مجتمع البحث وعينته:
يتألف مجتمع البحث من عينة عشوائية من قائدات المدارس العامة ومدرساتها وادارياتها في بعض مناطق
المملكة.
متغيرات البحث :تم تحديد متغيرات البحث حسب اآلتي:
 .1الوظيفة (قائدات ،مدرسات ،إداريات)
 .0سنوات الخبرة
 .2المؤهل العلمي
 .4الدورات التدريبية
 .1نوع المبنى

أدوات البحث:
تم تحديد أداة البحث فيما يلي:
تصميم استبانة للتعرف على أراء قائدات المدارس والمعلمات واإلداريات في المتطلبات الالزمة إلدارة
األزمات مؤلفة من مجموعة من البنود موزعة على سته محاور رئيسية تغطي أسئلة الدراسة.

حدود البحث:
سيتم تطبيق البحث ضمن الحدود البشرية والزمانية والمكانية والعلمية المحددة كاآلتي:


الحدود البشرية :تشمل مجموعة من (قائدات ومعلمات وإداريات) مدارس البنات في المملكة العربية
السعودية.



الحدود الزمانية :يطبق البحث خالل العام الدراسي 0202-0219م.



الحدود المكانية :يطبق البحث على المدارس العامة النسائية بالمملكة.



الحدود العلمية :تشمل الدراسة دراسة متطلبات إدارة الحرائق (المادية واإلدارية والبشرية) في مدارس
المملكة العربية السعودية من وجهة نظر قائدات ومدرسات وإداريات.

مصطلحات البحث:
األزمة:
يعرفها الجديلي (0222م ص  )22بأنها "حالة غير عادية تخرج عن نطاق التحكم والسيطرة وتؤدي إلى
توقف حركة العمل أو هبوطها إلى درجة غير معتادة،
بحيث تهدد تحقيق األهداف المطلوبة من قبل المنظمة وفي الوقت المحدد" ،ما يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة
عليها بسبب تسارع األحداث وحدتها (أل الشيخ 0222 ،م ص .)11
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يعرفها (حجي ،1992 ،ص )449بأنها :نقطة تحول في سلسلة من األحداث المتتابعة تسبب درجة عالية من
التوتر ،وتقود إلى نتائج غالباً ما تكون غير مرغوبة.
األزمات التعليمية:
يعرفها الحمالوي بأنها :خلل يؤثر تأثيراً ماديا ً على النظام المدرسي ،ويهدد االفتراضات الرئيسة التي يقوم
عليها النظام في المدرسة (الحمالوي ،1997 ،ص.)12
التعريف اإلجرائي :إدارة األزمة عبارة عن جهد منظم يخضع لوظائف اإلدارة تتناغم في مجملها وتتكامل للتخطيط
والتعامل مع حالة حادة ذات أثر مجتمعي قد يصحبها خسائر بشرية أو اقتصادية أو معنوية تستلزم التخطيط لها
ومواجهتها لمنعها بالطرق العلمية أو الحد منها والتخفيف من آثارها على كافة المستويات.
الحريق:
تفاعل كيماوي يحدث بين مادة مشتعلة وأكسجين الهواء بعامل الحرارة (أورفلي 1922 ،م  ،ص . )122
المدارس التعليمية النسائية:
عرف (األلمعي 1401 ،هـ ص  )7المدارس بأنها المدارس الخاصة بالتعليم العام بمراحله الثالثه (الثانوية
والمتوسطة واالبتدائية) التي تتبع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تبعية شاملة سواء كانت في مبنى
حكومي مصمم لها أو مبنى مستأجر لهذا الغرض.
وعرفها الباحث إجرائياً :بأنها مؤسسات تعليمية تستخدم مباني متنوعة سواء بنيت من قبل وزارة التعليم بتصاميم
معتمدة أو بتصاميم غير معتمدة أو مباني تم استئجارها لتلقي العملية التعليمية بمراحل التعليم الثالثه من قبل
الطالبات.

الفصل الثاني :اإلطار النظري
تحرص المجتمعاات قاطبة على إيالء التعليم والتعلم جل اهتماماتها للسااااااير في ركب الحضااااااارة والنماء،
وتبني أجيااالً يعتماد عليهم في اإلسااااااهام في تنمية وبناء أي مجتمع ولتحقيق هذه الغايات حرصاااااات على منظومة
المؤسااسااات التعليمية من عدة جوانب ؛ فأنشااأت المباني التعليمية  ،وشاايدت مرافق التعلم ليكون للجميع  ،وبما أن
بيئاة التعليم لهاا مقوماات تتطلبها لكي تتحقق منظومة التعلم في مناس يساااااااعد على التحصاااااايل العلمي لذا فقد كان
لبعض حوادث الحريق في مختلف دول العالم تطوراً وتدهوراً ساااريعا ً بما شاااكل كارثة أدت إلى نشاااوء أزمة بكل
ماتحمله من معنى وفي زمن قياس اي لما نتج عنها من ضااحايا ألطفال من مختلف األعمار وأضااحت بمثابة دروس
مستفادة لكي يبنى عليها قوانين وأنظمة ولوائح وتعليمات تجنب الطالب والطالبات المخاطر .

األزمات:أشاااار عياصااارة (0217م) إلى أن األزمة " نقطة تحول في سااالسااالة من األحداث المتتابعة تسااابب درجة
عالية من التوتر وتقود إلى نتائج غالبا ً ما تكون غير مرغوبة وبخاصة في مرحلة عدم وجود استعداد أو قدرة على
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مواجهتها وتعبر األزمة عن حدث مفاجئ غير متوقع مما يؤدي إلى صااعوبة التعامل معها  ،ثم البحث عن وسااائل
وطرق إلدارة هذا الموقف للتقليل من آثاره ونتائجه الساالبية " .وعرفها (أبو خليل ،0221 ،ص )022بأنها :نقطة
تحول غير عادية تتمثل في مواقف تتعرض لها المؤساسة بصورة فجائية وتتالحق فيها األحداث بسرعة ،وتتشابك
فيهاا األساااااابااب باالنتاائج ،وينجم عنها تهديد لألرواح والممتلكات كما ينجم عنها قلق وتوتر .وأمام الموقف الحرج
لألزمة وما يصااااحبها من توتر عال فإن األمر وفقاً لـااااااااا (الهواري 0229 ،م  ،ص  )122يتطلب مراعاة مبادئ
التخطيط لألزمات كعنصر مهم من عناصر وظائف اإلدارة على النحو التالي :
أوالً :مبادئ عند التخطيط لألزمات.
ثانياً :مبادئ لوضع خطة لوضع خطة اتصاالت إعالمية.
ثالثاً :مبادئ للتعامل الفعال مع األزمة وجها ً لوجه.
رابعاً :مبادئ لالتصاالت الفعالة أثناء األزمة.
وقد اشتملت هذه المبادئ على عدد من النقاط منها :تصور أسوأ السيناريوهات عما يمكن أن يحدث -وضع
خطة إلدارة األزمة -االستعداد لالمساك بزمام األمور في منظور االتصال اإلعالمي – وضع اإلدارة العليا مكتب
موثوق لالتصااااااال اإلعالمي وتوفر معلوماات محادثاة أوالً بأول مع عمل المكتب على مدار ( )04ساااااااعة وعدم
التصريح بمعلومات غير صحيحة -قد تضطر أحيانا ً لكسر اللوائح قليالً.
ويتضاااح مما سااابق بأن األزمة حالة قد تكون مفاجئة ،وقد تؤدي إلى خساااائر بشااارية ومادية إلى حد كبير،
وأحيانا ً تكون من صاااانع اإلنسااااان كما هو الحال في الحريق الذي تعرضاااات له المدرسااااة ( )21المتوسااااطة بمكة
المكرمة والتي ساااااايتطرق إليها البحث الحقاً .كما تشااااااخص األزمة بأنها قد تتطلب دعماً متنوعا ً وتكون معلنة في
أغلب األحوال ،وتحتاج إلى توجيهات وإجراءات للتصدي لها من الداخل إذا كانت تأثيراتها محدودة ،ومن الخارج
إقليميا ً وعالميا ً إذا تعدى حجمها قدرات المجتمع المحلي الذي يتعرض لها.
وتختلف إدارة األزمااات في بعض جوانبهااا عن إدارة الكوارث التي هي األخرى تهاادف إلى تحقيق درجااة
اساااتجابة ساااريعة وفعالة لظروف المتغيرات المتساااارعة للكارثة ،بهدف درء أخطارها اآلنية بإعداد التحضااايرات
الالزمااة لهااا ،والتنبؤ بحاادوثهااا ،واتخاااذ القرارات لمواجهتهااا وتقليص أضاااااارارهااا بقاادر اإلمكااان مع توفير الاادعم
الضروري إلعادة التوازن إلى حالته الطبيعية ،أي حالة ما قبل حدوث الكارثة (القحطاني.)0222:22 ،
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شكل رقم ( )5-5يوضح وجه المقارنة بين الكارثة واألزمة

وخالصااااااة القول يرى البااحاث باأن إدارة األزماة عباارة عن جهد منظم يخضااااااع لوظائف اإلدارة تتناغم في
مجملها وتتكامل للتخطيط والتعامل مع حالة حادة ذات أثر مجتمعي قد يصاااحبها خساااائر بشااارية أو اقتصاااادية أو
معنوياة تسااااااتلزم التخطيط لهااا ومواجهتهاا لمنعهااا باالطرق العلمياة أو الحااد منهاا والتخفيف من آثاارهاا على كاافااة
المسااتويات ،الفرد والمجتمع واألساارة والمؤسااسااة التعليمية .وإذا كانت األزمة نقطة تحول مفاجئة لحدث ما سااواء
كاان متوقعاا ً أو غير متوقع إال أن هاذ الحادث إذا كاان مرتبطاا ً بالحرائق فإن تتابع آثارها أشااااااد ألنها تتعلق بدقائق
وثوان معادودة تتسااااااارع فيها األحداث والنتائج ،فأول أكساااااايد الكربون السااااااام والخانق القاتل وجو الخطر الذي
يصاحبها ،ومع السلوك البشري الذي يسود على التصرفات الفردية والجماعية مع الموقف الذي يواجه الموجودين
من حب النجاة والبعد عن خطر الموت جعل من حوادثها أزمات وكوارث أكثر خطورة وايالما ً وأوساااع تأثيراً في
المجتمع .فتتسع دائرة التأثير وتصبح النبأ المهيمن على الساحة اإلعالمية.
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ويقدم الباحث فيما يلي ايضاااااااحا ً حول موقف الحرائق المدرسااااااية
ضااامن دراساااة صااادرت في  9أكتوبر 0221م عن إدارة الحرائق
األمريكية وكانت نتائجها:


 ٪21من حرائق المباني المدرسية متعمدة



 ٪72من حرائق المدارس الثانوية متعمدة.



الوفيات الناتجة عن حرائق المدارس نادرة ،ولكن
اإلصابات لكل حريق أعلى من جميع حرائق المباني
غير السكنية.



المنطقة الرئيسية واألكثر وقوعاً هي مرحاض المدرسة
( NFPAو)NFIRS

تنخفض حرائق المدارس بشكل كبير في عطلة نهاية األسبوع
وخالل العطلة الصيفية في كل عام في الواليات المتحدة ،يحدث ما
متوسطة  1،122حريق في المؤسسات التعليمية -المدارس العامة
والخاصة حيث يحضر الطالب خالل النهار فقط.


تسببت هذه الحرائق فيما يقرب من  101إصابة ،وأقل من  1وفيات ،و 1201مليون دوالر في الخسائر
من الحرائق.



تشكل الحرائق التي لحقت بمباني المؤسسات التعليمية  ٪42فقط



النسبة المتبقية  ٪ 17تحدث في الهواء الطلق وتتضمن بشكل عام نفايات أو عناصر أخرى ذات قيمة
ضئيلة.
www.hsdl.org

ومن تلك الحوادث المؤساااااافة التي اعتبرت بمثابة كارثة تولدت عنها أزمة لما نتج عنها من صاااااادى مجتمعياً
واسااااااع النطااق حاادث الحريق الاذي وقع عام 1912م في الواليات المتحدة األمريكية (شاااااايكاغو) حينما اندلعت
النيران في إحدى المدارس االبتدائية في زمن قياسااااي نتيجة خطأ بشااااري حيث اندلع الحريق في كومة نفايات في
قبو المدرسة واحترقت دون أن يالحظها احد لمدة عشرين دقيقة ومع ذلك فقد تأخرت جهود مكافحة الحريق عندما
تم إرساااااال إدارة مطافئ شااااايكاغو لعنوان خاطئ وقد حاول رجال اإلطفاء عند مباشااااارتهم كسااااار قضااااابان حديد
بالمدرساااة كانت تعرقل جهودهم كانت تضااام  1222طالب من الروضاااة حتى الصاااف الثامن ونجم عنه تعرض
عدد كبير من األطفال إلى خطر الوفاة بسااااابب إلقاء أنفساااااهم والقفز من األدوار العليا او بسااااابب االختناقات بأول
أكساايد الكربون وباشاار الحادث اكساار من ( )022رجل إطفاء وقد كان لهذه األزمة والكارثة وقع أليم في المجتمع
األمريكي آنذاك وأثر جسايم في مجال البحث في مجاالت الحوادث التعليمية خاصاة وآن الضاحايا في ذلك الحادث
 90تلميذا خالف اإلصاااابات (.أورفلي 2008 ،م)  .وكانت الحادثة هي العنوان الرئيساااي في الصاااحف األمريكية
والكنادياة واألوروبياة .وحاددت التحقيقات بعد الحريق أن نظام الحماية من الحرائق في المدرسااااااة كان غير كاف
وكانت المدرساااة تفتقر إلى رشااااشاااات الحريق وكاشااافات الدخان ،وكانت سااااللم الطوارئ في الطابق األول فقط،
299

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-6-5 :م
ISSN: 2706-6495
وكان هناك مخرج واحد من الحريق .عالوة على ذلك ،كان الجزء الداخلي من المدرسااااااة يحتوي على مواد قابلة
لالحتراق للغااياة .ونتيجاة لاذ لاك ،تم إصااااااالح العادياد من قوانين الحرائق الوطنياة الخااصااااااة باالمدارس بشااااااكل
كبير  .أعاادت الجمعياة الوطنياة للوقااياة من الحرائق صاااااايااغة أنظمتها ،ومراجعة معايير مخارج النجاة ،وطلبت
أيضاا تزويد المدارس بأنظمة الر
ً

.كما تم سان قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بجودة مواد البناء بالخرسانة التي

سااااااااااتااااحاااال مااااحاااال الااااخشااااااااااب والااااجااااص فااااي الااااماااادارس فااااي جااااماااايااااع أنااااحاااااء الاااابااااالد (آدم
غروز)https://guides.library.illinois.edu.

المصدر :الموقع الرسمي إلدارة مكافحة الحريق بشيكاغو http://www.chicagofd.org.
كما وقعت العديد من حوادث الحريق المؤسااافة بالمدارس التعليمية في مختلف أنحاء العالم نتيجة للعديد من
المسببات التي أدت إلى تفاقم الحالة إما ألسباب تصميمية أو توعوية أو بسبب سوء السلوك أو اإلهمال وعدم التقيد
بمتطلبات وتدابير السااااالمة األمر الذ حدا بالجهات المعنية نحو تبني مجموعة من القوانين الصااااارمة لتوفير مناس
آمن للطالب والطاالباات بعياداً عن تهاديدات الحريق  ،إال أنه ومع كل ذلك إال أن هناك بعض المسااااااببات ال يمكن
الجزم بعدم وقوعها مثل الساااااالوكيات العبثية بمصااااااادر الحريق  ،ولكن يمكن الحد من تلك المخاطر بالعمل على
سااالسااالة من التدابير واإلجراءات المتكاملة لتشاااكل خط دفاع أمام مخاطر حوادث وكوارث الحريق بالمؤساااساااات
التعليمية مثل  :اختيار الموقع بالنسابة للحي – المبنى المدرساي وتصاميماته – أنظمة السالمة والوقاية من الحريق
– أجهزة مكافحة الحريق -مخارج النجاة – إدارة للساااااالمة – جهود التوعية الوقائية – البرامج التدريبية – مبادئ
اإلسعافات األولية  -اللوائح الضبطية للسلوك المخالف لمبادئ السالمة .
ودور المبنى المدرساااي وفقا ً لما أشاااارت إليه (العتيبي 1421 ،هـااااااااا ص  ) 27ذو أهمية عالية في تحقيق
األهداف التعليمية لما له من مواصاافات وشااروط محدودة تتناسااب مع األنشااطة والمعارف المدرسااية ويمكن القول
بأن المبنى المدرسااي هو "بناء منفصاال مخصااص للعملية التعليمية وله بعض المواصاافات والشااروط ويعتبر ركنا
أساااساايا في عملية التربية والتعليم" (الغامدي1422 ،هـااااااا  ) 2 :ولقد تحدث كثير من التربويين عن أهمية المبنى
المدرسااي وقد أفاضااوا في ذلك بالتفصاايل  ،وأن المبنى المدرسااي مكونا ً من مكونات البنى التحتية التي تقوم عليها
خطط التنمية الشاااملة بشاارط أن يكون المبنى المدرسااي مصاامما وفقا للمواصاافات التربوية ومشااتمال على المرافق
والتجهيزات واألدوات الالزمة لتنفيذ الخطط التربوية ونجاحها (الساااالوم 1417 ،هـااااااااا ص  )092و( عيساااااوي
1400هـ ص )11و(صالح وآخرون 1400هأ ص. )27
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وقساامت (العتيبي  ،مرجع سااابق ص  )42المباني التعليمية إلى مبان حكومية  :وهي المباني التي أنشااأتها وزارة
التربياة والتعليم بمواصاااااافاات ومقااييس معماارياة معتمدة علميا ً ألهداف تعليمية وتربوية وتشاااااارف الوزارة على
تصااااااميم هذه المباني وتنفيذها وتجهيزها باختالف المراحل التعليمية والمالحل أن المباني الحكومية لم يراعى في
تصاميمها وتنفيذها إمكانية التوساع المستقبلي (الطخيس 1411 ،هـاااااا ص  )19و(الزعير 1402هـاااااا ص ، )02
ومباني مساتأجرة عرفتها (العتيبي  ،مرجع سااابق ،ص  )41بأنها  :المباني التي تم انشاااؤها بمواصاافات ومقاييس
معمارية ألهداف الساكنية تساتأجرها الدولة وتقوم بتحوير وظيفتها السكنية إلى وظيفة مدرسية ذات أهداف تعليمية
وتربوية ويالحل في المباني المساااااتأجرة عدم توفر المواصااااافات األسااااااساااااية  ،ويالحل بشاااااكل عام إن المباني
المساتأجرة ال توفر الشاروط األساسية لسالمة الطالب وأفراد المجتمع المدرسي ألنها مبان سكنية في األصل ولها
طاقة اساتيعابية محددة ومرتبطة بأساسيات تركيب المبني وقد ال تتحمل أساسات المبنى هذه الطاقة ما يهدد بانهيار
المبنى وباستخدام المباني المستأجرة تم استيعاب اكبر عدد ممكن من الطالب .
ويرى الباحث بأنه هناك عالقة وثيقة بين المدرسة وبين األمن والسالمة حيث إن وجود أطار يمنح المدرسة
مستوى معين ومناسب من األمن والسالمة بمفهومها الخاص بالمجال التعليمي بحيث يوفر المتطلبات التي من
خاللها يمكن للمدرسة من خالل هذه التعليمات واإلرشادات والخطط إيجاد مستوى من األمن والسالمة يوفر الحماية
المطلوبة للطلبة من الكثير من األمور التي قد تتسبب في إصابتهم أو تعرضهم للخطر وأيضا توفر للمدرسات نوع
من التوجيه وخطط للعمل بموجبها للحفاظ على المستوى المطلوب من األمن والسالمة وأيضا للحد من المشاكل
التي يمكن أن تقع سواء من الحوادث أو السلوكيات  .حيث انه بمجرد دخول الطلبة للمدرسة تكون إدارة المدرسة
هي المسئولة عن توفير األمن والسالمة لهم وضمانها وأن تكون من ضمن أولوياتها .ال يخفى عن الكثيرين مدى
وجدية المشاكل التي وقعت خالل األعوام السابقة سواء إصابات وحوادث كانت نتيجة عن إهمال أو سوء إدارة أو
عدم اهتمام أو عدم المعرفة بكيفية الوقاية أو معالجتها وإيجاد حلول لها.
ـــ أما متطل بات ووسائل السالمة والتي يجب مراعاتها أثناء استئجار المباني المدرسية للمحافظة على سالمة
مرتادي المنشأة لتجنب الحوادث والي يجب االلتزام بها نذكر منها ما يلي:
 .1خلو الطرقات مما يعيق حركة المشاة.
 .0تغطيه المصارف والحفر القديمة وجميع األماكن ،التي قد تمثل خطورة على التالميذ.
 .2تصمم الممرات بطريقة تمنع تجمع المياه بها.
 .4في حال وجود نوافذ الزجاجية في الطرقات ،فإن ارتفاع الزجاج عن األرضية ال يقل عن ارتفاع متر.
 .1يتم التفتيش على (طفايات) الحريق ،وصيانتها بشكل دوري من قبل شخص مؤهل.
 .2وجود عدد كاف من طفايات الحريق وتوضع في أماكن ظاهرة ،يسهل الوصول إليها.
 .7وجود توصيالت كهربائية ذات جهد عال ،إذا لم تكن موجودة في التصميم األصلي ،مما تسبب خطورة.
. 2عند استخدام األجهزة الكهربائية الصغيرة الحجم يتم التأكد من أن التوصيالت الكهربائية في الفصول،
والمعامل ،والور

تتحمل اإلجهادات المطلوبة ،والمتوقعة في المستقبل.

. 9وضع ارشادات االستخدام الصحيح واآلمن لألجهزة والمواد الكيماوية في أماكن ثابته وواضحة داخل
المنشأة ،بحيث يكتسب المتعلمون العادات السليمة واآلمنة في حياتهم اليومية.
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 .12تدريب جميع المعلمين والمتعلمين بمبادئ اإلسعافات األولية.
 .11تأمين سالل مهمالت وغيرها من صناديق تجميع المخلفات مصنوعة من مواد غير قابلة لالشتعال.
 .10وجود غرف تخزين للسوائل القابلة لالشتعال لحفل المواد بها.
 .12تقوم إدارة المدرسة ومدرسوها بفحص يومي لكل وسائل الخروج؛ للتأكد من حسن أدائها.
 .14ت جهيز وإعداد خطة إلخالء المبنى ،توافق عليها الجهة الرسمية المختصة بما ال يقل عن مرتين في
العام الدراسي الواحد.
 .12تكليف تلقى محاضرات في كيفية الوقاية من الحريق ،والقواعد الواجب إتباعها إلخالء المباني،
ويتم التدريب على اإلجراءات الواجب إتباعها عند اندالع حريق بمساعدة الجهود الرسمية المختصة،
ويشترك فيها التالميذ والمعلمون.
 .17يتم تعيين أمين لكل صف من الصفوف المتقدمة؛ للمساعدة في التنفيذ الصحيح للتدريب على إخالء
المبنى ،ويحدد بديالن على األقل؛ لضمان األداء السليم للتدريب في حالة غياب األمين األساسي.
 .12تحديد نقطة تجمع معينة خارج المبنى ،بحيث تبعد عن المبنى بقدر كاف بحسب اتجاه الرياح وسهولة
الوصول لها من قبل التالميذ بشكل آمن.
 .19تخصيص جهاز انذار للحريق بصوت مختلف عن جرس المدرسة ليتم تمييزه من قبل الطالب
ويستخدم وقت التدريب.
.02توفير المياه الصالحة للشرب في موقع المدرسة.
 .01توفير شبكة صرف صحي سليمة بالموقع.
 .00توفير شبكة كهرباء تعمل بكفاءة بالموقع.
 .02تأمين أبواب طوارئ في المعامل (ال ينطبق على كل المراحل الدراسية).
 .04تأمين عدد كاف من (طفايات) الحريق بالمنشأة صالحة لالستخدام.
-01تأمين ستائر معالجة ضد االشتعال بالمعامل والفصول الدراسية.
وألهمية هذه البنود فأنه يجب أن تضاااااف وقت االسااااتئجار وأن تضاااامن في العقد إلتمام عمليه التعاقد وقد
تكون هذه الوسااااائل ذات جودة متدنية وتركب وتوضااااع بشااااكل غير فعال ويصااااعب عمليه الصاااايانة لها حيث ان
المباني مسااااتأجرة وبشااااكل مؤقت ،مما يجعل المالك ال يولي التجهيزات الخاصااااة بالسااااالمة وإجراءاتها االهتمام
بشكل كافي مما يتسبب في تدنيها داخل المنشأة.
وتعتبر التوعية الوقائية من أهم الجوانب في منظومة السااالمة بالمؤسااسااات التعليمية ألنها هي األساااس في
التقليل من الخساااائر البشااارية والمادية والمحافظة على ساااير العملية التعليمية وإيجاد بيئة تعليمية صاااحية وساااليمة
خالية من األخطار.
وبما أن متابعة كافة ما يرتبط ويتصال بالوقاية من حوادث وأزمات المؤسسات المدرسية يتصل بجهة تتابع
وتنفذ كافة أدلة العمل اإلجرائية للوقاية من نشوء مسببات الحوادث لذا كان من الضروري وجود إدارة متخصصة
في السالمة تقوم بالعمل على كل ما ممن شأنه متطلبات السالمة بأي مؤسسة تعليمية عامالً مهماً لمتابعة إجراءات
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ووسااائل السااالمة وكل ما يعرض المؤسااسااة التعليمية للخطر ونتيجة للحاجة الملحة لجهة متخصااصااة في متابعة
شااااااؤون السااااااالماة باالمؤسااااااسااااااات التعليمية صاااااادر قرار وزير التربية والتعليم رقم (  )22911227وتاريخ
1422/2/0هـااااا بإنشاء إدارة عامة تحت مسمى (اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية) ترتبط تنظيمياً بمكتب
ساااامو الوزير  ،كما نص القرار على إنشاااااء إدارات ( لألمن والسااااالمة المدرسااااية ) في إدارات التربية والتعليم
باالمنااطق والمحاافظات وترتبط تنظيميا ً بمديري إدارات التربية والتعليم  .وإدارتين فرعيتين هما (إدارة الطوارئ
وإدارة السااااالمة المدرسااااية)  ،وتهدف اإلدارتين إلى المحافظة على أمن وسااااالمة الطالب والطالبات ومنسااااوبي
ومنسااااااوبات المدارس والممتلكات التابعة لوزارة التعليم والمواقع التي تشاااااارف عليها  ،وأضاااااااف أن مهام عمل
اإلدارتين تتضاااامن اإلعداد واإلشااااراف على تنفيذ الخطط الساااانوية واإلسااااتراتيجية للطوارئ واألمن والسااااالمة
والخطط التنفيذية لعمليات اإلخالء وتمارين اإلطفاء واإلنقاذ الدورية في المنشاااااآت التابعة لوزارة التعليم والمواقع
التي تشاااارف عليها  ،وتنفيذ السااااياسااااات العامة للدفاع المدني  ،وتطبيق األنظمة الخاصااااة بتوفير وتنفيذ متطلبات
الوقااياة والحمااياة من الحريق والخطط والمشاااااااريع الالزمة لتنفيذها  ،والقيام بالجوالت التفتيشااااااية الدورية على
المدارس للتحقق من مدى جاهزيتها تمهيداً للرفع بها للمديرية العامة للدفاع المدني  ،وايضااااا ً اسااااتقبال وتمرير ما
يرد من معلومات من الرئاساااااة العامة لألرصااااااد وحماية البيئة عن المتغيرات المناخية  ،وتلقي البالغات واتخاذ
اإلجراءات المناسااااابة وإعداد تقارير يومية عن األحداث التي تحصااااال في الوزارة وفروعها خالل ال 04سااااااعة
.وعلى الرغم من مجهودات اإلدارة التي تعتبر متاأخرة إال أنهاا أتت متأخرة بعد ان حصاااااادت الحوادث كثيراً من
األرواح ومثالة ما نحن بصادده من دراساة حالة حريق المدرسة  21بمكة( .العتيبي  ،مرجع سابق ص )21- 22
.
ويرى الباحث بأن هذه اإلدارة يعول عليها في تحليل المخاطر بالمدارس التعليمية خاصااااااة النسااااااائية
ومتابعة تنفيذ خطط اإلخالء الفرضااااية في كل فصاااال دراسااااي لرفع التثقيف لدى الطالبات وتدريبهم على اإلخالء
االنساايابي الهادئ أثناء المخاطر بعيداً عن الساالوكيات الخطرة والمسااببة للتضاااغط والتدافع مع إعطاؤهم تصااور
مساااااابق بما هو مطلوب عمله ومن أين االتجاه للوصااااااول ألقرب مخارج الطوارئ ونقطة النهاية التي تمثل مكان
التجمع الخارجي في مكان آمن .كما يرى الباحث أن التدريب جانب تخصااصااي الزم ألي شااخص ساايكلف بالعمل
بإدارة السااااالمة تدريبا ً معتمداً وفق اللوائح المختصااااة مثل الئحة المختص في أعمال السااااالمة بالجهات الحكومية
الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عام 1412هـاااااا حتى تكون مخرجات هذه اإلدارة
ترتكز على أرض علمية صلبة ومستوى معرفي كاف لنقل الخبرات.
وتأتي الرقابة المسااتمرة بالمؤسااسااات التعليمية عمالً مهما لرصااد أي مخالفات ساالوكية أو وجود ما يعرض
السااااااالماة العاامة للخطر كاألدوات والمواد المخزنة بطريقة غير سااااااليمة او افتقار بعض المواقع لبعض التدابير
كالمختبرات وغرف التدبير المنزلي وغير ذلك.
ويرى الباحث أن المدرسة واألسرة لهما دور مكمل للتوعية الوقائية خاصة من النواحي السلوكية درءاً ألي
سلوكيات مخالفة كالعبث أو التدخين لذا يجب على المدرسة واألسرة المشاركة وبدور فعال في توعية األبناء بخطر
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التدخين على الصحة وماله من إثر سيء على المدخن وحيث أن تفشي ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس والمعاهد
والجامعات قد أدى إلى ظهور نتائج غير مرغوب فيها ليس على مستوى الفرد والعائلة فحسب،
بل وعلى مستوى جهود أفراد المجتمع كذلك .وحتى نضمن القضاء على اآلثار السلبية المدمرة لهذه الظاهرة على
طلبة اليوم واألجيال الناشئة أو التخفيف من عواقبها ،يطرح الباحث المقترحات والحلول والمناشط التربوية اآلتية
منها:
 .1قيام المدارس بترتيب زيارات طالبية إلى المستشفيات القريبة منهم ،من أجل االطالع بأنفسهم على حالة
المصابين بأمراض ناجمة أصالً عن ظاهرة التدخين.
 .0دعوة عدد من المرشدين النفسيين المتخصصين لزيارة المدارس وإلقاء المحاضرات بحيث تدور حول
اآلثار النفسية والتربوية الضارة لظاهرة التدخين على الطلبة.
 .2اهتمام مخططي المناهج المدرسية بظاهرة التدخين الضارة.
 .4توزيع وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والجامعات المحلية بعض النشرات واإلرشادات ،التي
تبين أهمية التمتع بالصحة ومخاطر التدخين.
 .1قيام وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية بدور إيجابي نشيط ،من أجل محاربة ظاهرة التدخين
وتوضيح المضار العديدة لها.
 .2قيام المرشدة النفسية والصحية في المدرسة بعمل لقاءات مع الطلبات الذين يمارسون عادة التدخين ،من
أجل توجيههم نحو ترك هذه الظاهرة الضارة.
 .7إيجاد تعاون وثيق بين القائمين على العملية التعليمية من أجل التعرف على جذور هذه الظاهرة ،والوسائل
المناسبة للتخلص منها.
 .2تفعيل دور مجالس اآلباء والمعلمين بالنسبة لهذه القضية بالذات.
 .9التركيز من خالل الكلمات الصباحية في المدارس ومن وقت آلخر ،على الجوانب السلبية لظاهرة التدخين
وتأثيرها على صحة األبدان ونقص األموال.
 .12قيام المرشدة النفسية في كل مدرس ة بدور فاعل مع كل طالب يتعاطى التدخين ،لمعرفة الظروف التي
أحاطت بتعاطيه ،مع وضع الحلول المناسبة لإلقالع عنها.
 .11توزيع إدارة المدرسة شهادات التقدير على الطلبة الذين يسهمون في حمالت مكافحة التدخين والتوعية
والصحية ضد العادات الضارة ،وعلى رأسها عادة التدخين.
ويرى الباحث أن من أهم واجبات ومسؤوليات األسرة اتجاه فلذات اكبادها:


معرفة مفهوم األمن والسالمة المدرسية والسالمة الصحية ليتسنى لهم متابعة أبنائهم إرشادهم.



متابعة أبنائهم الطلبة في المدرسة بالتواجد في اجتماع المدرسة الخاص بأولياء األمور.



لتواصل مع المدرسة بصفه دورية لمعرفة وضع أبنائهم ومدى التزامهم.



التعرف على أصدقاء أبنائهم ومتابعة السلوكيات التي تطرأ عليهم وعدم التراخي في معالجتها.
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توعية األبناء بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة بالمنشآت التعليمية وعدم العبث بها وأنها وضعت
لخدمة أجيال وأنها كلفت الدولة الكثير وبالقليل نحافل عليها.



توعية األبناء بضرورة نبذ واإلبالغ عن أي سلوك من قبل الطالب إلدارة المدرسة لما قد يسببه من تهديد
لحياة الطالب كالعبث بمصادر اللهب او الكهرباء او التدخين  ....الخ.

في هذا البحث يتناول الباحث مجموعة من الدراسااااات واألبحاث التي تتعلق بموضااااوع البحث وذلك بغرض
الوقوف على القضايا والمشكالت والتعرف على األساليب المتبعة عالوة على أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

الدراسات السابقة
الدراسات العربية:
-1دراسةةةة ابراني ( )0253المملكة العربية السةةةعودية بعنوان( :أسةةةالية إدارة األزمات المدرسةةةية في مراحل
التعليم العام ،ومعوقات اسةةةةةةتخدامها في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري المدارس) هدفت الدراسااااااة
إلى :التعرف على األساااااليب التي يمارسااااها مديرو المدارس إلدارة األزمات المدرسااااية ،والكشااااف عن معوقاتها
وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها ما يلي:
أ -أهم أساليب إدارة األزمات األسلوب العلمي بالدرجة األولى ثم أسلوب فريق العمل.
ب -أبرز المعوقات التي تواجه استخدام أساليب إدارة األزمات هي :كثرة المهام المكلف بها مدير المدرسة والطابع
الروتيني المتعلق بها ،باإلضافة إلى قصور توافر قاعدة بيانات شاملة في مجال إدارة األزمات المدرسية.
0ـ دراسة الشاية (م )0255بعنوان( :مهارات إدارة األزمات في المؤسسة التعليمية وعالقتها بالقيم التنظيمية
بةالجمهوريةة العربيةة السةةةةةةوريةة هادفت الدراسااااااة إلى :التعرف على العالقة بين مهارات إدارة األزمات والقيم
التنظيمية لدى مديري مدارس التعليم األساسي والثانوية العامة .توصلت الدراسة الى نتائج أهما ما يلي الدراسة:
أ-وجود عالقة ذات داللة احصااااائية بين مهارات إدارة األزمات والقيم التنظيمية لدى مديري مدارس التعليم
األساسي والثانوي العامة ومعاونيهم أفراد عينة الدراسة.
ج  -عاادم وجود فروق ذات داللااة احصااااااائيااة بين مهااارات إدارة األزمااات والقيم التنظيميااة لاادى مااديري التعليم
األساسي والثانوي أفراد عينة الدراسة يعزي الى متغيرات (الخبرة ،التوزيع الجغرافي ،المستوى التعليمي).
-4دراسةة الشةمراني (0223م) بعنوان (كيفية تعامل العاملين اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة
العربية السةةعودية مع األزمات) هدفت الدراسةةة إلى التعرف على كيفية تعامل العاملين اإلداريين في مؤسااسااات
التعليم العالي في المملكة العربية الساعودية مع األزمات ،لتوفير سارعة استجابة في مواجهة األزمات بموضوعية
خوفا من الفوضااااى .وتوصاااالت الدراسااااة الى نتائج هامها ما يلي :اسااااتجابة العاملين بدرجة عالية في التعامل مع
األزمات من خالل اإلفادة من عمليات المراحل الخمس مرتبة حسااااب أهميتها وهي :التعلم ،االساااااتعداد والوقائية،
استعادة النشاط ،احتواء األضرار ،استجابة الكتشاف أشارات اإلنذار بدرجة متوسطة .وأظهرت النتائج أن التحكم
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والساايطرة على المعوقات اإلنس اانية والتكنولوجية التي تواجه العاملين اإلداريين كانت بدرجة اسااتجابة متوسااطة،
في حين تبين أن المعوقات التنظيمية كانت بدرجة استجابة منخفضة.
-3دراسةةةةةةة الغامدي (0227م) بعنوان (الدور القيادي لمشةةةةةةرفة اإلدارة المدرسةةةةةةية في إدارة األزمات بمنطقة
عسةةةةير) دراسااااة ميدانية هدفت إلى التعرف على أهم األزمات اإلدارية في المدارس الثانوية التي تواجه مشاااارفة
اإلدارة المدرسااية أثناء ممارسااتها العمل اإلشاارافي وأساابابها ،واسااتخدمت الدراسااة المنهج الوصاافي .وتوصاالت
الدراسااااة الى نتائج أهمها أن من أهم أسااااباب وقوع األزمات اإلدارية في المدارس الثانوية :قلة خبرة المرشاااادات
المؤهالت والمتخصااااصااااات في اإلرشاااااد النفسااااي ،ضااااعف البرامج التأهيلية قبل الخدمة للمعلمات ،عدم وجود
مشرفات متخصصات في إدارة األزمات.
-5دراسةةةةة الحارثي ( 0252م) بعنوان (انموذج للمحاكاة بالحاسةةةةة اكلي كمدال إلدارة األزمات المدرسةةةةية)
هدفت الدراسة إلى الكشف عن األزمات األكثر انتشاراً في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف .وتأهيل وتدريب
مديري المدارس على بعض األنماط الناجحة والفعالة قي إدارة األزمات واساااتخدمت الدراساااة المنهج الوصااافي.
وأظهرت الدراسة الى نتائج أهمها:
مدى تأثير البرامج التدريبية عن طريق المحاكاة لمساااااتوى إدارة األزمات المدرساااااية ،يقوم التدريب والمحاكاة
االفتراضية بمنح فرصة لفريق إدارة األزمات لمواجهة األزمات بشكل أفضل.
-6دراسةةةةةةة الجبيس (0255م) بعنوان (اسةةةةةةتراتيجيةة مةديري المةدارس الثةانويةة الحكوميةة األردنية في إدارة
األزمات والكوارث الطبيعية) هدفت إلى التعرف على مساااااتوى إساااااتراتيجية مديري المدارس الثانوية الحكومية
األردنية في إدارة األزمات ،أتبعت الدراساااااة المنهج الوصااااافي ،وقد أشاااااارت أبرز النتائج إلى ارتفاع مسااااااتوى
إسااتراتيجية مديري المدارس الثانوية الحكومية األردنية في إدارة األزمات والكوارث الطبيعية في مدارس قصاابة
السالط ،إذ حاز على نسابة ( .)%79وتوصلت الدراسة الى أهمية التنسيق إلجراء مسح دوري باستمرار ،للتعرف
على إمكانية حدوث أزمات قادمة.
 -7دراسة الدليوي (5351هـ) بعنوان (إسهام اإلدارة المدرسية في تحقيق اكمن المدرسي) وهدفت إلى معرفة
مدى إسااااهام اإل دارة المدرسااااية في تحقيق األمن والسااااالمة للطالب من خالل  :الدور التوعوي المتمثل في تقديم
مفاهيم األمن والسالمة لهم ،والدور الوقائي المتمثل في حماية األرواح والحفاظ على المنشآت والممتلكات ،ومدى
اإللمام بقواعد اإلساااعافات األولية ومدى التعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة باألمن والساااالمة واساااتخدمت
الدراساة استبانة لجمع المعلومات ،وذلك على عينية بلغت ( )111من مديري ومعلمي التعليم العام بمكة المكرمة،
وقد كان من أهم النتائج والتي توصلت ٕاليها الدراسة هي :
 .1خلو محتوى األنشطة المدرسية من جوانب األمن والسالمة.
 .0عدم استخدام الوسائل التعليمية في تبصير الطالب بمجال األمن والسالمة وأهميتها
 .2احتل الدور الوقائي في حماية األرواح والممتلكات المرتبة األولى في إسهام المدرسة في األمن والسالمة.
 .4هناك قلة اهتمام بتدريب الطالب على كيفية مواجهة حاالت الطوارئ والتصرف السليم داخل المدرسة.
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 .1هناك ضعف في العالقة وتبادل اآلراء مع الجهات المهتمة باألمن والسالمة .
 .2ضعف العالقة في تبادل اآلراء واالتصال المستمر مع الجهات المهتمة باألمن والسالمة (الدفاع المدني).
 . 7توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر المديرين والمعلمين بصفة عامة حول أبعاد الدراسة وذلك
لتصور المديرين أن درجة إسهام اإلدارة المدرسية لجميع متغيرات الدراسة أكثر درجة لما يتصوره المعلمون .
 -1دراسة األلمعي (5005هـ) بعنوان (إجراءات السالمة الوقائية بالمدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية
الحكومية واألهلية للبنين بمنطقة عسير التعليمية) وهدفت الى التعرف على واقع إجراءات السالمة الوقائية
بمدارس التعليم العام للبنين –الحكومية واألهلية -بمنطقة عسير التعليمية في مراحلها(االبتدائية والمتوسطة
والثانوية) ،مقارنة إجراءات السالمة بين المدارس الحكومية واألهلية من حيث مدى مالئمة تصميم مباني المنشآت
المدرسية إلجراءات السالمة الوقائية ومدى توفر الوسائل والتجهيزات بالمنشآت المدرسية  ،دور اإلدارة المدرسية
في تنظيم وتفعيل وإجراءات السالمة الوقائية واستخدمت الدراسة استبانة لجمع المعلومات  ،وذلك على عينية بلغت
( )201مدرسة حكومية و( )01مدرسية أهلية  ،وقد كان من اهم النتائج التي توصلت ٕاليها الدراسة :
ٕ .1ان واقع إجراءات السالمة الوقائية التي تكفل األمن االجتماعي المدرسي والبيئية الدراسية المستقرة
وتساعد على منع وقوع الحوادث بمدارس التعليم العام االبتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية واألهلية
للبنين بمنطقة عسير التعليمية سيء بوجه عام وهناك أوجه قصور وسلبيات عديدة تحتاج إلعادة النظر
فيها.
ٕ .0ان تصميم المباني ا لمدرسية غير مالئم إلجراءات السالمة الوقائية كعامل مساعد على منع وقوع بعض
الحوادث في المدارس الحكومية حيث بلغ متوسط النسب المئوية لهذا المحور %14771في حين بلغ
 %17714في مدارس األهلية وهذا مؤشر على أن غالبية المباني المدرسية في النمطين صممت أساسا
أو استأجر ت كمباني عادية ال تطابق المواصفات الفنية والهندسية التي ينبغي توافرها في المنشآت
المدرسية بالتحديد
ٕ .2ان توفر وسائل وتجهيزات السالمة الوقائية التي تساعد على منع وقوع الحوادث متدنية بشكل كبير في
المدارس الحكومية واألهلية على حد سواء حيث بلغت نسبة متوسط النسب المئوية لهذا
المحور %01740في المدارس الحكومية وبلغ %22742في المدارس األهلية وهذه النسب تعتبر سلبيه
وسيئة بوجه عام للطرفين و ٕان كانت في المدارس الحكومية أسوا منها في المدرس األهلية.
ٕ .4ان دور اإلدارات المدرسية في تنظيم وتفعيل إجراءات السالمة الوقائية التي تساعد على منع وقوع
الحوادث ضعيف جدا في المدارس الحكومية حيث بلغت النسبة المئوية للمتوسط الحسابي العام للعبارات
( )%41711في حين بلغت في المدارس األهلية ( )%71741مما يدل على دورها الضعيف فقط في
هذا الجانب.
والدراستان السابقتان كانتا منذ أكثر من عشرين عاما ً أي قبل وقوع كارثة الحريق بالمدرسة المتوسطة
( ) 21بمكة المكرمة  ،وبالتالي فإن ما أعقب تلك الكارثة من إجراءات وما استجدت من أوامر وتعليمات
وتنظيمات حتى تاريخ اليوم من المؤمل أن يكون لها دور نوعي وتغيير على أرض الواقع.
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-52دراسة الغامدي (5003هـ) بعنوان (أسالية مواجهة الكوارث في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف)
وهدفت هذه الدراسة ٕالى الكشف عن المواصفات العامة لمباني مدارس التعليم العام المتعلقة بمواجهة الكوارث،
كما أنها عمدت ٕالى وضع خطة عامة لمواجهة الكوارث بمدارس وتناولت دراسة التعليم العام و إلى وضع خطة
عامة لمواجهة الكوارث بمدارس التعليم العام ،على عينة بلغت ) (222مديرا و( )040مديرة وكذلك ضباط الدفاع
المدني بالعاصمة المقدسة ( )41ضابط وقد اخذ عينة عشوائية ألجراء الدراسة تكونت من ( )121مديرا و()11
مديرة و( )24ضابطا ،واستخدمت الدراسة استبانة لجمع المعلومات ،وقد كان من اهم النتائج والتي توصلت ٕاليها
الدراسة هي :
 .1هناك موافقة من عينة الدارسة على المشكالت التي تتعلق بأبعاد الدارسة( :المباني المدرسية-إدارة المدارس-
إدارة الدفاع المدني-التوعية) والتي تواجه الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث والكوارث بمدارس التعليم
العام (الحكومية والمستأجرة) بمدينة مكة المكرمة (بنين وبنات).
-55دراسة الحربي )5304( ،بعنوان (تقويم فعالية برامج التوعية اإلعالمية األمنية ،دراسة مسحية على طالب
المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة) وهدفت الدراسة إلى التعرف على وعي الطالب لبعض الجوانب المهمـة فـي
تحقيق األمن ،والتعرف على مدى استفادة الطالب من الوسـائل التـي اسـتخدمتها الحملة الوطنية اإلعالمية الشاملة
للتوعية األمنية والمرورية ،والتعرف على موقـف الطالب من الحملة الوطنية اإلعالمية الشاملة للتوعية األمنية
والمرورية .وتوصلت الدراسة الى نتائج من أهمها :أن عقد الندوات واللقاءات الدورية للطالب بمدارسـهم من
خالل األجهزة المعنية بالتوعية البد أن يرتب لها مسبقا ً مع المؤسسات التربوية  ،وأن يلقيها المتخصصين من رجال
األمن ذوي الخبرة ،وأن يكون لكل ندوة موضوع محدد ،ويكون بلغة بسيطة وسهلة ومحببة للنفوس وإيضاح النتـائج
السـلبية بعـدم االلتزام باألنظمة األمنية ،كما أن زيارات الطالب المختلفة ألجهزة األمـن المعنيـة بالتوعية بهدف
التعرف عل كيفية عمل هذه األجهزة البد أن يكون تم اإلعـداد لهـا مسبقاً ويشرح لطالب رجال متخصصين من
الجهة األمنية وإيضاح الدور اإليجـابي الذي تقوم به الجهة األمنية والحث على التعامل معها وتأخذ الشكل
االستمراري على فترات غير متباعدة  .وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محاولة توعية الطـالب لـبعض
الجوانب المهمة في تحقيق السالمة ،والتعرف على مدى أهميـة اسـتخدم الوسـائل المختلفة في توعية الطالب ،
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية حيث أن الدراسة الحالية تبحث فـي واقع التوعية الوقائية بجهاز الدفاع
المدني لطالب المرحلة االبتدائية فـي المـدارس الحكومية للبنين وسبل تفعيلها.
الدراسات األجنبية:
-50دراسةة وارنروبلفرمان ( Warner and Palfryman:)0224هدفت الدراسااة الى التعرف على أسااباب
ظهور األزمات في مؤساااساااات التعليم الجامعي ،اساااتخدمت الدراساااة المنهج الوصااافي ،تعدد أساااباب األزمات في
الجامعات وتنوعها فمنها ما يتعلق بالطالب ،واألسااااتذة والموظفين ،والعالقات داخل الجامعة وتوصااالت الدراساااة
الى ضرورة مواجهة األزمات التي تواجه التعليم الجامعي وإدارتها بطريقة علمية.
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-54دراسةةةة ريندل( :Reindl )0223هدفت الدراساااة إلى إيجاد العالجات الواقعية والممارساااات الموضاااوعية
لألزمات التي يعاني منها نظام التعليم العالي األمريكي .اسااتخدمت الدراسااة المنهج الوصاافي .وتوصاالت الدراسااة
الى أبرز أسباب فشل التعليم العالي األمريكي الفتقاره للرؤية الموضوعية والعالجات الواقعية ألزماته.
-14دراسةةةةةةة نيكول ومولةدار ( :Nicola and Moulder )0255هادفات الادراسااااااة إلى تطبيق نظام إدارة
األزمات في الجامعات الرومانية ،وقد اساتخدمت الدراسة المنهج الوصفي .وتوصلت إلى أن هنالك أسباب متعددة
لألزمات التي تعيشاها الجامعات الرومانية ،وأوصات بتطبيق مدخل إدارة األزمات للقضاء على أزمات الجامعات
الرومانية.
-55دراسةةة كيريدي ( :Kyridi )0250هدفت الدراسااة إلى تطبيق إدارة األزمات في مؤسااسااات التعليم العالي
اليوناني ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي .وتوصلت إلى معالم رؤية مقترحة لتطبيق مدخل إدارة األزمات
في مؤسسات التعليم العالي اليوناني.
واستناداً على الدراسات السابقة يتضح أهمية موضوعها واستخدامها للمنهج الوصفي في الدراسة مع استخدام
االستبانة كأداة لجمع البيانات المطلوبة ،وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تتناول أسباب حدوث
األزمات مع التركيز على حالة المدرسة الواحد والثالثون بمكة المكرمة نموذج للكارثة.
وقد أستفيد من الدراسات السابقة في بلورة فكرة الدراسة الحالية واالستفادة منها في بناء االستبانة ومحاورها
وبناء اإلطار النظري للبحث عالوة على كيفية عرض النتائج وتحليلها إحصائيا ً وتفسيرها بغرض تحقيق األهداف
المرسومة لها.
لذا يرى الباحث بأن تعرض المؤ سسات التعليمية يترتب عليه العديد من األزمات التي تمر بمراحل متتابعة
ومترابطة على إدارة المؤسسة التعليمية العمل على اجتيازها در ًء لتفاقم األزمات تباعا ً وتتمثل هذه المراحل فيما
يلي:


اكتشااف مؤشارات األنذار :يشامل ذلك استشعار اإلنذار المبكر الذي ينذر بقرب وقوع أي أزمة تعليمية.
وتعاد هاذه المرحلاة مشااااااكلاة كبيرة لادى الماديرين نظراً الختالف قادراتهم في التنبؤ ويتطلاب ذلك توفر
المهارة والكفاءة الالزمتين (الحمالوي1991 ،م ،ص.)27



االساتعداد والوقاية :ترتبط هذه المرحلة بسابقتها ألنه من الصعب منع أي كارثة أو أزمة لم يتم التنبؤ بها
أو اإلنذار المبكر باحتمال حدوثها .والهدف من هذه المرحلة هي اكتشاف نقاط القوة والضعف ومعالجتها
قبل تفاقمها .ويتضاااامن ذلك رفع القدرات وتدريب األفراد وأساااااليب كافية للوقاية من األزمات التعليمية
وإدارتها بشكل أفضل (أحمد ،0221 ،ص..)12-49



احتواء األضاااااارار والحد منها وتعني هذه المرحلة تنفيذ خطة المواجهة التي تم وضااااااعها في المرحلة
السااابقة لتقليص األضاارار الناجمة من جراء تفاقم األزمات .والهدف هنا إيقاف ساالساالة التأثيرات ومنعها
من االنتشار في بقية أجزاء المؤسسة وتتفاقم أضرارها وانعكاساتها.
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مرحلة اسااتعادة النشاااط ويشاامل ذلك اسااتعادة األصااول المفقودة والملموسااة المادية والمعنوية وتتساام هذه
المرحلاة بالحماسااااااة وتكاتف الجماعة في مواجهة األخطار (الحمالوي ،وشااااااريف ،1997 ،ص.)22
وتتطلاب هاذه المرحلاة قادرات فنياة وإدارياة وإمكاانياات كبيرة فضااااااالً عن الادعم الماالي الالزم (أحمد،
 ،0221ص.)22



مرحلة التعلم وإعادة التقييم لتحساااين ما تم إنجازه في الماضاااي وتتركز هذه المرحلة في دراساااة وتحليل
األحداث واسااتخالص الدروس والعبر المسااتفادة منها وخبرات المؤسااسااات التعليمية التي مرت بتجارب
مماثلة .وتشاامل هذه المرحلة وضااع الضااوابط لمنع تكرار ما حدث واالرتقاء لجاهزية أعلى عند التعامل
مع األزمات التعليمية المستقبلية (.)Pearson, 1993, p7

ومما تقدم يرى الباحث أنها الدراسااااات تشااااترك في تركيزها على ضاااارورة الوعي بمتطلبات إدارة األزمات،
وعلى الرغم من ذلاك تحادث هاذه األزماات في ظال وجود ثغرة في تلاك المتطلباات ،ما يحتم التركيز على مراحل
قبلية لحدوث األزمات من خالل مراكز متطلبات وتدابير الساااالمة كاإلنذار المبكر ونشااار الوعي في المؤساااساااات
التعليمية والمجتمعية بتوخي إجراءات الساااااالمة ومراجعتها وفحصاااااها بصاااااورة روتينية منعاً لحدوثها ،واختيار
المباني المدرساية التي تتوافر بها وساائل الساالمة ومناسابة تصميما ً لكي تكون آمنة ووفق معايير األمان من ناحية
الموقع ومخارج النجاة وأنظمة السااالمة والتهوية وكذلك التجهيزات المسااتقبلية المساااعدة للتصاادي آلثار الحوادث
المدرسية مع العمل على التأكيد على رفع درجة الوعي بأخطار التدخين ودور األسرة في ذلك .

الفصل الثالث :
دراسة الحالة
يمثل حادث الحريق الذي وقع بالمدرسة المتوسطة الواحدة والثالثون بمكة المكرمة بمكة المكرمة 0أزمة وكارثة
بكل أبعادها من حيث عدد اإلصابات والوفيات الناجمة عنها وشكلت أزمة في مجملها فاألحداث المتسارعة والطرح
اإلعالمي المتسرع  ،وأثار الموقف على المجتمع  ،وتصدي القيادة للوضع والتعامل مع تداعياته بقرارات جوهرية
كان لها أثراً كبيراً في حسن اإلدارة وصواب األوامر الحاسمة  ،وبحسب أهمية الحادث وتعلقه بمؤسسة تعليمية
كجزء من اآلف المدارس فقد تطلب ذلك أهمية دراسة الحالة للتعرف على مراحل الحدث والعوامل المتصلة
والمؤثرة على تتابعه وبحث أسباب حدوثه وكيفية اتخاذ االحتياطات الالزمة في محالة لعدم تكرار مسبباته مرة
أخرى – بمشيئة هللا تعالى .-
بعد االطالع على تفاصيل ووقائع الحادثة قام الباحث بالتعرف عن قرب على دراستها ومراجعة ما يحيط بها من
عوامل أثرت في وقوعها وذلك من خالل ما نشرته غالبية وسائل اإلعالم المقروءة بما في ذلك نتائج التحقيق للجنة
المكلفة والتي نشرت وفق تقرير اللجنة على كافة وسائل اإلعالم وقد تطرق الباحث لما يلي:


وصف الحالة



أسباب وقوعها

0نشر خبر الحادث بصحف  :المدينة المنورة ع  14020 :ص  1والجزيرة ع  12717 :ص 1وعكاظ ع  10921 :ص  22والرياض
ع  01214 :ص  1والندوة ع  12191 :ص . 1
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النتائج األولية



الخسائر الناجمة [بشرية (وفيات – إصابات) ومادية]



العوامل التي كان لها أثر في سرعة تسلسل األحداث وتطورها إلى أن أصبحت كارثة وأزمة.

وصف الحادث (:)4
 وقع الحادث صباح يوم االثنين  07ذو الحجة 1400هـ حيث بدأ حوالي الساعة  7012ص في بسطة
الدرج( )4وأبعادها ()1011م وهي آخر بسطة في الدرج من جهة سطح المبنى في صندوق خشبي يحتوي
على بعض األواني التراثية وأدوات طبخ تقليدية يوجد على هذا الصندوق مجموعة من الكتب غير المرتبة
ويحيط بالصندوق عدد من لوحات الفلين وأربع لوحات خشبية ومجموعة من الكتب واألوراق المبعثرة حول
الصندوق الخشبي عن طريق مصدر اشتعال بطيء وساعد على عدم اكتشافه في اللحظات األولى كونه في
موقع منزوي عن األنظار وكونه وقع في أعلى نقطة بالمبنى قبل السطح  .وخالل الفترة الزمنية من الساعة
( )7041- 7011كان الوضع حسب إفادة جميع الموجودين بالمدرسة طبيعي جداً ويسوده نوع من الهدوء
التام عدا إفادة مجموعة من الطالبات ذكروا أنهم أحسوا برائحة دخان غريبة وبسيطة وغير معتادة وكان
ذلك عند صعودهم الفصول حوالي الساعة  7002ص ولكن لم يعيروه اهتماماً.
 الحصة األولى في ذلك اليوم حصة ريادة حيث تقوم كل رائدة فصل باإلشراف على تنظيم الفصل المسؤولة
عنه ومحاولة إخراجه بالصورة الحسنة وفي حوالي الساعة  7022بدأت الحصة ودخل جميع الطالبات إلى
فصولهن في انتظار دخول المدرسات وقد بدأ العمل الفعلي الساعة  7021وفي هذه اللحظة ساد الهدوء جو
المدرسة ماعدا إحدى المدرسات وهي المشرفة على الريادة كانت تقوم بتوزيع دفاتر الريادة على المدرسات
بدءاً بالدور األول وعندما وصلت إلى الدور الثالث كانت الساعة حوالي  7041وفي صالة الدور الثاني
المقدر أبعادها  1 × 2م استرعى انتباه تلك المدرسة ضوء أحمر غطى حوائط الدرج لم تستطع تحديد هويته
ومصدره األمر الذي جعلها تنزل مباشرة إلى مكتب المساعدة لشؤون المدرسات الموجودة بالدور الثاني
وفي منتصف الدرج نادت بصوت خافت على إحدى زميالتها المدرسات لتأتي إليها بسرعة وعلى الفور
اتجهت لها زميلتها وقابلتها في بداية درج الدور الثاني واتجهتا إلى موقع ذلك الضوء وعندما شاهدتها حاولت
صعود الدرج وعند مشاهدة ألسنة اللهب تلتهم تلك المحتويات الموجودة في بسطة الدرج.
وحسب إفادتها قالت لقد رأيت الحريق بسيطا ً جداً في بدايته حتى أنه خالجها شعور بالثقة في النفسي بالقدرة
على إطفائها وفي تلك اللحظات بدأ الهدوء الذي كان يغطي المدرسة يتالشى حيث دوت األصوات معلنة
بوجود الحريق والمدرسات والطالبات الموجودات في الفصول القريبة من الحدث ففقدت السيطرة عليهن
وتمكن الهلع والخوف منهن مما جعلهن يتجهن للدرج للنزول وهناك وقع االزدحام عبر ذلك الدرج الوحيد

( ) 1حسب تقرير لجنة التحقيق المشكلة في الحالة والذي نشر في كافة الصحف المحلية مثل  :صحيفة المدينة المنورة ع  13311 :ص – 6

 7وعكاظ ع  13933 :ص 16والجزيرة ع  17771 :ص  17والرياض ع  13231 :ص 19-11والندوة ع  12373 :ص  9 – 1وغيرها .
( )3بسطة الدرج هي مكان االلتفاف بين الساللم .
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والضيق ووقعت الكارثة بالصالة وذلك المنعطف الذي اجتمع فيه طالبات الفصول بالدور الثاني مع طالبات
الفصول بالدرور األول.
 زاد األمر سوءاً خروج درابزين 1الدرج الحديدي من مكانه وانحنائه ناحية مسار النزول نتيجة ضغط ذلك
الجبل البشري من الطالبات الهاربات مما زاد مسار الدرج ضيقا ً وبدأ سقوط بعض الطالبات بسبب تعثرهن
في بعضهن ومحاولة بعضهن تجاوز التكتل عن طريق القفز من فوق الدرابزين الحديدي وعلقت أرجل
بعضهن فيه مما زاد األمر سوءاً وبالتالي ازداد سقوط الطالبات فوق بعضهن البعض.
 في فناء المدرسة الضيق كانت قائدة المدرسة وبعض المدرسات يقمن باألشراف على مسابقة ثقافية وذلك
في حوالي الساعة  7042وبعد الساعة  7042وصلت الصرخات التي تشير إلى وجود حريق بالمدرسة إلى
قائدة المدرسة ومن معها وعلى الفور اتجهت إلى الداخل وهناك شاهدت االزدحام الذي أعاق صعودها فما
كان منها إال أن اتجهت إلى بوابة المدرسة لفتحها حتى يتسنى للطالبات الخروج من المبنى وبالفعل تم طرق
الباب وقام الحارس بفتح الباب وبدأن عملية الخروج وتوجهت إحدى المعلمات برفقة الخادمة ألقفال التيار
الكهربائي وطلبتا مساعدة الحارس.
 الساعة  7011تمكنت الخادمة من فتح باب الفناء ليتم استخدامه في اإلخالء.
 الساعة  2021تبلغ الدفاع المدني ونقل فرقه وعند وصوله قد تم إخراج حوالي  222طالبة أما البقية تم
إخراجهن من خالل الدفاع المدني وكان الحريق بسيطا ً وأخمد في الدقائق األولى.
 مبنى المدرسة مستأجر من عام 1410هـ مساحته  212م يقع على شارعين األول عرضه  101م والثاني
عرضه 7012م دور أرضي ودورين متكررة والفناء مساحته 022م المبنى  11شقة  44غرفة  02حمام
 11مطبخ  07فصل  747طالبة  21يعملن بالمدرسة وحارس واحد.
 المتوفيات  11المصابات  12منهن  42تلقوا العالج بالمستشفيات وخرجن و( )12تم تنويمهن.
 الوفاة نتيجة تدافع ودهس الطالبات بعضهن لبعض في الدرج بسبب حالة الذعر والهلع والرغبة في الهروب
الذي انتابهن بسبب رؤية بعضهن للهب والنار أو لمجرد سماعهن بوجود حريق بالمبنى ولم تكن أي من
اإلصابات بسبب الحريق.
 اتضح قيام طالبة بالتدخين الساعة  7012دقائق ورمي السيجارة عندما الحظت مشاهدتها من قبل طالبة
فوقعت السيجارة على المحتويات المذكورة.

 1الدرابزين  :هو اإلطار الحديدي المثبت على حواف الدرج عبر الساللم يساعد مستخدم السلم أثناء الصعود والنزول .
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صحيفة المدينة المنورة ع 14020 :ص 1

الجزيرة ع 12717 :ص1

نتائج لجنة التحقيق:


سبب الحادث رمي سيجارة من قبل إحدى الطالبات عن غير قصد على بسطة الدرج عند مالحظتها
إلحدى طالبات النظام.



السيجارة سقطت على مصاحف وكتب قديمة ولوحات فلين وأوراق ونفايات.



عدم مناسبة المبنى ليكون مدرسة الفتقاره لساللم الطوارئ وضيق السلم الوحيد.



عدم قدرة المبنى على استيعاب الطالبات.



الكثافة العالية جداً في عدد الطالبات مقارنة للقدرة االستيعابية للمبنى.



عرض الدرج ( )101متر غير متناسب مع عدد الطالبات (المساحة المخصصة لكل طالبة في الفصل أقل
من نصف متر).



عدم توفر أي من وسائل السالمة مثل :كشافات الطوارئ – جرس إنذار مبكر-كاشف دخان –وبالنسبة
لطفايات الحريق فموجود منها عدد ثالث طفايات في المعمل وواحدة في المقصف فقط.



لوحل في المبنى اتساخه الشديد وتراكم النفايات القابلة لالشتعال وبكميات كبيرة جداً خاصة في البلكونات
والمخازن والمناور).



ضعف مستوى المتابعة والرقابة في المدرسة المذكورة خاصة في ظل التكدس الكبير في األعداد.



عدم اإلعداد الجيد والمناسب للعامالت في المدرسة للتعامل مع مثل هذا الحدث ودليل ذلك تأخر اإلبالغ
عن الحريق لما يقارب من عشر دقائق.



عدم مناسبة المبنى تماما ألن يكون مبنى مدرسة وباألخص لهذا العدد



المستخدمات العامالت بالمدرسة من المسنات وال يستفاد منهن عند وقوع أي حوادث مشابهة.



ال يوجد سوى حارس واحد للمدرسة معه مفتاح الباب الرئيسي رغم وجود بوابة أخرى للمدرسة بحاجة
أيضا ً لبواب آخر.



عدم قيام مديرة المدرسة بجوالت تفتيشية على كافة المواقع بالمبنى مثل الدور العلوي والبلكونات.

توصيات لجنة التحقيق:
 التأكد من سالمة أوضاع كافة المباني المخصصة كمدارس.
 تدريب العاملين والعامالت بالمدارس عمليا ً على عمليات اإلخالء والتعامل األولي مع حاالت الطوارئ.
 القيام بتجارب فرضية للتعامل مع مثل هذه الحاالت الطارئة.
 تزويد المدارس بالعدد الكافي من الحراس بحيث يكون هناك حارس واحد على األقل لكل بوابة.
 توفير مراسل لكل مدرسة بنات يكون مخصصا ً لعمليات تسليم المعامالت وعدم االعتماد على الحارس
في ذلك.
 توظيف العدد المناسب مع حجم وعدد طالبات المدارس من العامالت (المستخدمات) بمدارس البنات من
ذوات األعمار المناسبة للمهام التي تناط بهن
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 توفير النسخ الكافية من مفاتيح كافة مخارج مدارس البنات وبوابة السطح لدى المديرة ومساعداتها ليتسنى
لهن فتح األبواب في حال أي طارئ خاصة حال عدم تواجد الحارس.
 الحرص والتدقيق في اختيار طالبات النظام في المدارس بحيث يكن على القدر الالزم والمناسب لتحمل
المسؤولية والمهام المناطة بهم بدقة من قبل المديرة أو من توكلها بذلك.
تحليل الحالة:
قام الباحث بتقسيم محاور الحالة وتحليلها كما يلي:
المحور المكاني:


المباني المستأجرة في الغالب تعد من المنشآت التي ال تلبي المتطلبات الالزمة في المؤسسات التعليمية
من نواحي:

 oموقع المبنى :مبنى المدرسة موضوع الحالة كان في حي ضيق ال تتوفر فيه مقومات المكان المالئم لعمل
تصاميم تسمح بأن تكون بيئة تعليمية ،كما أن الموقع ال يوفر مكان مناسب لوصول وتمركز آليات سيارات
الفرق ذات الخدمة الطارئة وال تتيح حركة المناورة لآلليات بالشكل األمثل مثل السيارات ذات المدى
المرتفع كالساللم ،كما أن إيجاد مناطق مالئمة للفرز واإلخالء الطبي غير متاحة.
 oالمساحة غير المتناسبة مع الطاقة االستيعابية حيث إن ارتفاع الطاقة االستيعابية في ظل محدودية المساحة
القائمة من محفزات نشوء وميالد األزمات بالمؤسسات التعليمية.
محور متطلبات وإجراءات السالمة:


عدم كفاية مخارج النجاة وضيق وحدة المخرج ومناطق التفريغ للكتل البشرية أثناء اإلخالء يشكل
عنق زجاجة لحدوث أزمة حالة عند أي بوادر لميالد أزمة.



توافر وجاهزية أنظمة السالمة ومكافحة من الحريق من أهم أسباب الوقاية من مسببات نشوء
األزمات بالمؤسسات التعليمية.



عبث الطالبات بمصادر اللهب تشكل هاجساً ممتداً.



القيادة األولية ألي بوادر أزمة تمثل حجر الزاوية ألي تخفيف من حدة األزمة.



عدم وجود تدريب مسبق على اإلخالء يجعل التعامل مع أزمات الحريق بالمؤسسات التعليمية يشوبه
الفشل.

الجانة اإلعالمي:
أخذت أزمة حادث الحريق بالمتوسطة ( )21بمكة المكرمة منحى يتماشى فعليا ً مع ما ذكره الخبراء
والمختصون في مجال األزمات من حيث مراحل دورة حياة األزمة  :مثل (الهواري 0229 ،م ،ص )21من حيث
 :ميالد األزمة – نمو واتساع األزمة – قمة نضج األزمة – انحسار وتقلص األزمة – اختفاء األزمة ففي األربع
والعشرون ساعة األولى نشرت جميع وسائل اإلعالم خبر الكارثة دون تفصيل رغم نشره بالصفحات األولى لكافة
الصحف المحلية وأفردت بعض الصحف عدة صفحات داخلية عن الخبر دون الخوض في تفاصيل تداعياته  ،وبعد
األربع والعشرون ساعة بدأت الصحف تفرد الموضوع بشكل أكثر توسعا ً حيث بدأت التغطيات الصحفية تشمل
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استطالع أقارب المصابات وأولياء األمور  ،وكل من له عالقة بالحادث بما في ذلك المعلمات بالمدرسة نفسها
ليصفن الحالة،
وخالل اليومين التاليين للحالة بدأت المقاالت تسهب في الشرح والوصف والتحليل كل من وجهة نظره واضحة
الحالة هو الموضوع المهيمن إعالميا ً مع توجيه انتقادات حيال عدد من الجوانب وظلت المناقشات من عدة زوايا
تأخذ حيزاً كبيراً ومتعدداً في شد انتباه المجتمع وتفاعله ومتابعة تسلسل أحداثه ومستجداته وهذا نتاج طبيعي وفي
بعض جوانبه يصب في مصلحة اإلعالم األمني إال أن مسألة اإلعالم األمني قابلها كثرة التصريحات وتداول
المعلومات التي لم يكن بعضها يرتكز على دالئل فأثرت في أسلوب الطرح اإلعالمي وما يترتب عليه من سلبيات
وهذا ما يوافق ما ذكره (الحوشان1421 ،هـ ص )04-02من أن  %12من صعوبات نشر موضوعات اإلعالم
األمني في الصحافة تتمثل في :
 .1إتباع أسلوب اإلثارة قبل التحقق من نشر المعلومات.
 .0نشر تفاصيل القضايا وهي في طور التحقيق.
 .2عدم الرجوع إلى مصادر أمنية.
وما ذكره (العمرات 1421،هـ ص  )29من الدور البارز لألعالم األمني في األزمات والحاالت التي تلفت
نظر وسائل اإلعالم وقيادات الرأي العام والتي ربما تؤثر على سالمة سير حياة الناس.
وهذا ما رفع وتيرة الطرح اإلعالمي لألزمة موضوع الدراسة وتمت قيادته إلى بر األمان مع نشر الحقائق أوالً
بأول.
الجانة النفسي:
منذ وقوع الكارثة ونشرها عبر وسائل اإلعالم كانت الوسيلة األكثر نشراً هي الصحف وقتها حيث لم يكن
هناك وسائط جديدة كما هو الحال اليوم كوسائل التواصل االجتماعي المتعددة ،لذا فقد قامت الصحف بتغطية وصف
وقوع الحالة على لسان المصابات والالتي ل م يتعرضن إلصابات من معلمات وطالبات ثم تم تغطية حالة الهلع
والخوف التي عليها الطالبات وأولياء األمور ومنظر تشييع الوفيات وقد تزامن مع األيام القليلة للحالة حاالت أخرى
في مناطق أخرى متفرقة كااللتماسات البسيطة ولكن ظل العامل النفسي لحالة المدرسة مؤثراً على شعور الطالبات
والخوف من تكرار الحالة عالقا ً بأذهانهن فانعكس على ذلك وقوع حاالت خوف وهلع في مدارس بمناطق أخرى
ومراحل دراسية متعددة  ،وقد كاد أن يتزايد التأثير النفسي مع نشر رسائل تروي اللحظات األليمة والعصيبة في
سرد وقالب محزن وهذا قد يكون له تبعات عكسية حول صورة أي مؤسسة تعليمية.
الجانة القيادي:
فيما يتعلق بقيادة الحدث مع بداية الحالة كان المناس السائد هو حالة الخوف والهلع مما أثر على مدى تحقيق
عناصر القيادة في ظل األعداد الكبيرة من الطالبات وهذه العناصر هي  :التوجيه والتأثير وحمل اآلخرين على
تحقيق األهداف حيث واجهت اإلدارة المدرسية بسلوكيات يسودها الهلع والخوف مم أدى للتضاغط طلباً للنجاة فور
اكتشاف الحادث ومع تدفق تلك الكتل البشرية وبدء ظهور الخسائر البشرية واحتمال تزايدها تم العمل وفق المتاح

315

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-6-5 :م
ISSN: 2706-6495
والممكن عمله أما على الجانب القيادي لألزمة فقد كان للدور القيادي الرائد لها القاسم المشترك والمؤثر في التعامل
معها فمواساة أسر المتضررين وسرعة صدور األمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الحالة في حينه وتأكيد القيادة ووقوفها
إلى جانب متضررو الحالة أعطى منحى آخر من حيث التحكم التام في مسار األزمة منذ البداية وعزز ذلك صدور
األوامر الملكية الكريمة بدمج جهازين هما الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف 2واألمر بتشكيل لجان
ميدانية حول سالمة المدارس والحد من المباني المستأجرة ونشر نتائج التحقيق كلها عوامل أدت إلى إنهاء لألزمة
وكذلك تعزيز ثقة المواطن.
ولعل المقاالت والتصريحات الصحفية لمختلف أطياف المجتمع عقب هذه األوامر ظهر جلياً ،فتحولت المقاالت
والتغطيات اإلعالمية والطرح الصحفي أخذ منحى آخر نحو االرتياح مقرونا ً باستشراف المستقبل وتقديم المقترحات
بما يسهم في تحقيق السالمة بالمدارس التعليمية ودفع العملية التعليمية في بيئة آمنة من المخاطر .وبعدها بأيام قليلة
جداً لم يعد هناك تطرق للحالة بل إلى مواضيع أخرى وهذا ما يشار له علميا ً بتالشي األزمة
توضح دراسة الحالة أن هنالك عامالن مهمان قد تسببا في حدوث الحريق بالمدرسة موضوع الدراسة وساعدا في
ارتفاع خسائر الحريق البشرية وكذلك المادية.
أولهما  :عامل داخلي وهو يتصل بعدم مالءمة المبني من حيث التصميم كما ونوعا من حيث عدم مالءمة السعة
عالوة على عدم توفر إلجراءات الالمة به .هذا باإلضافة إلى ضعف االستعداد الداخلي من حيث التدريب
والتجهيزات الالزمة والمطلوبة عند مواجهة مثل هذه األزمات.
ثانيهما  :وهو ما يتعلق بالتعامل مع األزمة عند حدوثها ويتمثل في انخفاض التعاون والتنسيق بين الجهة التعليمية
المسؤولة والجهات الرسمية والمجتمعية المعنية للتعامل مع آثار األزمة.
جانة التوعية الوقائية:
من خالل دراسة الحالة تبين بأن جانب التوعية الوقائية لدى الطالبات والمعلمات واإلداريات وأولياء األمور
أيضا ً كان يتطلب تفعيالً أكثر (قبل وقوع الحالة) فالتدابير االحترازية حيال المخاطر وأهمية تجنبها وترسيخ مفاهيم
الحذر من مغبة ونتائج العبث بمصادر الحرارة والسلوكيات الخطرة من أولى األولويات في المؤسسات التعليمية
ويؤكد ( إسماعيل 1421( ،هـ ص  )29على أن التوعية الوقائية هي التي تهتم بتقديم الرسالة التوعوية باعتبارها
أداة مهمة من أدوات التأثير على الطالب لتغيير اتجاه سلوكهم  ،أو انتاج سلوك جديد محدد مرغوب فيه  ،أو تنمية
لسلوك إيجابي لديهم  ،كما أنها تجعل عموم الطالب يمتنعون عن بعض السلوكيات التي يكون الطريق مزينا ً وميسراً
لها  .ووضع (إسماعيل 1421 ،هـ ص  )29أهداف إستراتيجية لبرامج التوعية الوقائية للطالب.

2األمر الملكي رقم أ  0 /وتاريخ 1402/1/12هـ دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف .
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الفصل الرابع
اإلجراءات الميدانية
مقدمة:
يتناول هذا الفصال خطوات وإجراءات الدراساة موضاحا منهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينة وأداة جمع
البيانات وكيفية بناء وإجراءات الدق والثبات واألساااااااليب المسااااااتخدمة في بناء وتحليل البيانات وذلك على النحو
التالي:

اإلجراءات الميدانية:
أجرى الباحث الدراسة الميدانية على النحو التالي:
استبيان إدارات المدارس التعليمية النسائية (قائدات – مدرسات-ـ إداريات):


المحور األول :مدى مراعاة الجوانب التوعوية واإلعالمية المرتبطة بأزمات الحرائق المدرسية.



المحور الثاني :اإلجراءات والمهام المتعلقة بجوانب الساااااالمة والوقاية والساااااالمة من حوادث الحرائق
المدرسية.



المحور الثةةالةةث :التخطيط ويعني ماادى مراعاااة التاادابير التخطيطيااة للحااد من مخاااطر أزمااات الحريق
المدرسية.



المحور الرابع :التدريب ويعني مدى االساتعدادات إلكسااب مستجيبات الحوادث المدرسية مهارات الحد
والتعامل.



المحور الخامس العمليات :ويعني مدى تكامل مهارات اإلجراءات المتخذة عمليا ً لمواجهة حادث حريق
مدرسي.



المحور السةةةةةةادس :القياادي ويعني مادى تمكن القياادة المادرسااااااياة األولياة لقيادة أزمة أو حادث حريق
مدرسي.

منهج الدراسة:
اساااتخدم الباحث المنهج الوصااافي التحليلي لمالءمته لهذه الدراساااة ،حيث يهتم بتوفير أوصااااف دقيقة للظاهرة
المراد دراستها ،عن طريق جمع البيانات ،ووصف الطرق المستخدمة ،كما يعين في تنظيم هذه البيانات ،ووصف
النتائج وتفسااايرها في عبارات واضاااحة ،في محاولة الساااتخالص تعميمات ذات مغزى تؤدي إلى اإلفادة منها في
مجال إدارة الحرائق في المؤسسات التعليمية النسائية.

مجتمع الدراسة:
يمثل مجتمع الدراساة في إدارة المؤساساة التعليمية النسائية ممثلة في مديرة المدرسة والمدرسات واإلداريات،
باعتبارهن قائدات لفريق األزمات حسبما تنص عليه التعاميم الواردة من وزارة التربية.
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وقد تم اختيارهن لكونهن األقدر على اإلجابة على تساؤالت االستبانة وعباراتها .بلغ عدد المجيبات على االستبانة
 122منهن  02قائدة 20 ،مدرسة و 12إدارية ،وذلك في مراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية بمنطقة المملكة.

الفصل الخامس
المناقشة والتحليالت
يتناول هذا الفصااااال مناقشاااااة وتحليل ما توصااااالت إليه دراساااااة الحالة ،ويتناول كذلك عرض النتائج المتعلقة
باإلجابة عن أساائلة الدراسااة الميدانية ومناقشااتها ومن ثم تقديم بعض التوصاايات والمقترحات .سااوف يقوم الباحث
في هذا الفصاااال باالعتماد على حساااااب التكرار ونتائج النسااااب المئوية وكذلك بحساااااب المتوسااااطات الحسااااابية
واالنحرافات المعيارية باساتخدام برنامج ( )SPSSللتحليل اإلحصائي وذلك على محاور االستبانة الستة مع نتائج
بنود كل محور على حده.

نتائج الدراسة الميدانية:
اساااتخدم الباحث مقياس ليكرت الخماساااي (أوافق بشااادة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشااادة) وتم حسااااب
طول الفئة على النحو التالي:
حساب المدى :وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة 4=1-1
حساب طول الفئة وذلك بقسمة المدى هو ( )4على أكبر قيمة في المقاس ()1
 = 1 / 4طول الفئة = 202
للحصول على الفئة األولى يضاف طول الفئة على أصغر فيمة في المقاس
( 102 = 202 + 1من )1،79 – 1
والثانية

(من )0019 – 102

والثالثة

(من )2029 – 002

والرابعة (من )4019 – 204
والخامسة (من )1 – 400
ويمكن إتباع المعيار التالي لمعرفة درجة التقدير


عالية جدا :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ( )400فما فوق



عالية :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي (.)400-204



متوسطة :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي (.)204-002



منخفضة :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي أقل من (.)2.6

إجابة السؤال :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة
الدراسة تجاه (متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية وفقا البيانات الديموغرافية؟
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية ومعامل ،T-Test
والجدول التالي توضح ذلك:
اوال :متغير نوع المبني طبقا لمتطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية
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جدول رقم ( )22متغير نوع المبني طبقا لمتطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق
المتغير
نوع المبني

المتوسط

االنحراف

درجة

T-

مستوى

الحسابي

المعياري

الحرية

TEST

الداللة

409
004

122

104-

20942

النوع

العدد

حكومي

102

1207

مستأجر

42

202

يتضح لنا من خالل الجدول بان المتوسط الحسابي لنوع المبني يكون حكومي عند قيمة ومقدرها ()1207
وانحراف معياري بقيمة ( ،)409بينما نجد المبني المستأجر في متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق
بالمؤسسة التعليمة النسائية يكون المتوسط الحسابي لدية عند قيمة ومقدرها ( )202وانحراف معياري ( )004حيث
قيمة  )104-( T-Testعند درجة حرية ( ، )122وهي غير دالة إحصائيا .
وعليه ال يوجد فروق تجاه متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية وفق النوع
المبني.
ثانيا :المتغيرات (الوظيفة – المؤهل العلمي – الخبرة – مدة التدرية)
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية ومعامل on way a
 ،novaللتعرف إلى الفروق في العوامل الديموغرافية لعينة الدراسة والجدول التالي توضح ذلك:
جدول ( )65الفروق في العوامل الديموغرافية لعينة الدراسة
المتغيرات

الوظيفية

المؤهل العلمي

الخبرة

المتوسط

االنحراف

درجة

T-

مستوى

المؤهل

الحسابي

المعياري

الحرية

TEST

الداللة

قائدة

01

3.5

0

مدرسة

10

9.3

4.5

إدارية

51

6.0

0.7

ثانوي

51

4.5

5.0

بكالوريوس

532

53.0

6.7

ماجستير

56

5.7

2.17

أقل من  52سنة

523

1.7

0.6

55-55سنة

32

9.5

4.4

02-56سنة

51

7.4

0.3

05سنة فيما

50

4.4

5.3

العلمي

العدد

0

3.1

2.229

575
0

5.4

2.015

572
4
7.7

2.225

572

فوق
مدة التدرية
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لم يتدرب

33

5.9

5.9

3

5.9

2.550
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بدون تدرية

03

4.5

5.5

 0-5سنة

36

6.4

0.3

 3-4سنة

30

52.5

4.0

 5فيما فوق

51

4.5

2.97

569

من خالل الجدول السابق يتضح لنا بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوظيفية طبقا لعينة الدراسة
في تجاه متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية وذلك لصالح (المدرسات) حيث
 T-Testعند قيمة ( )402ومستوى داللة ( )20229وهي دالة إحصائيا.
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الخبرة طبقا لعينة الدراسة في تجاه متطلبات إدارة األزمات في حوادث
الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية  ،وذلك لصالح المدرسات التي يوجد لديهم خبرة من (  11-11سنة ) حيث
 T-Testعند قيمة ( )707ومستوى داللة ( )20221وهي دالة إحصائيا.
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير المؤهل العلمي طبقا لعينة الدراسة في تجاه متطلبات إدارة األزمات
في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية حيث  T-Testعند قيمة ( )102ومستوى داللة ( )20021وهي
غير دالة إحصائيا.
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير مدة التدريب طبقا لعينة الدراسة في تجاه متطلبات إدارة األزمات في
حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية حيث  T-Testعند قيمة ( )109ومستوى داللة ( )20110وهي غير
دالة إحصائيا.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام ااتبار ( )Anovaلتحليل فروق البيانات في اتجاه واحد لدى عينة
الدراسة حيث ن= ()573
جدول ( )60تم استخدام ااتبار ( )Anovaلعينة الدارسة (ن=)573
المتغيرات

المصدر
بين المجموعات

الوظيفية

داخل
المجموعات

1022021

0

21101

2094092

171

المجموع

4104091

بين المجموعات

1221091

2

المؤهل
العلمي

المجموعات

320

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

172

داخل

الخبرة

مجموع

درجات

متوسطات

قيمة

2292092

172

المجموع

1024021

172

بين المجموعات

1224047

2

19002

200

مستوى الداللة

20244

20109
19909

14201

20211

002

20217

20229
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داخل
المجموعات

2014042

172

19400

المجموع

4222092

172

بين المجموعات

712201

4

17701

129

19200

مدة

داخل

التدريب

المجموعات
المجموع

224204
1244209

20292

20427

172

من خالل الجدول السابق يتضح لنا أنه يوجد فروق في تحليل البيانات األحادي لعينة الدراسة في المتغيرات
الديموغرافية المتمثلة في الوظيفية  ،وذلك قيمة " ف" ( )200بمستوى داللة ( )20244وهي دالة إحصائيا ،وعليه
يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الوظيفية لدى عينة الدراسة وذلك لصالح المدرسات.
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الخبرة لدى عينة الدراسة نحو تجاه متطلبات أدارة األزمات في حوادث
الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية عند قيمة "ف" ( )002بمستوى داللة ( )20229وذلك لصالح الفئة التي لديها
خبرة بالمدارس وهم من ( )11-11سنة تدريس.
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لدى كل من المؤهل العلمي ومدة التدريب لدى تجاه متطلبات إدارة األزمات في
حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية.

نتائج الدراسة
.1

غااالبيااة أفراد مجتمع الاادراسااااااة غير موافقين على توافر متطلبااات إدارة األزمااات في حوادث الحريق
بالمؤسسات التعليمية النسائية.

 .0غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية
الجوانب التوعوية واإلعالمية المرتبطة بأزمات الحرائق المدرساااية من حيث اساااتخدام اإلذاعة المدرساااية
لتوجيه الطالبات حول خطر الحريق أعطى أثر إيجابي وأن هنالك وعي للطالبات حول عدم العبث بمصادر
اللهب داخل المؤساااسااااة التعليمية .وأن هنالك تواصاااال فعال مع أولياء األمور حول التزام الطالبات بمبادئ
الوقاية من مسببات الحريق.
 .2غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية
اإلجراءات والمهام المتعلقة بجوانب الوقاية والسااالمة من حوادث الحرائق المدرسااية من حيث توفر سااجل
للساااالمة والوقاية من الحريق بالمدرساااة وأنه ال يتم اساااتخدام دورات المياه في أغراض التخزين وأن فناء
المدرسة مناسب لعمليات اإلخالء ومنطقة التجمع.
 .4غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية
مدى مراعاة التدابير التخطيطية للحد من مخاطر أزمات الحريق المدرساااية من حيث أن الخطط الفرضاااية
أعطت نتائج إيجابية في حوادث سابقة بالمدرسة.
 .1غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية
مدى االستعدادات إلكساب مستجيبات الحوادث المدرسية مهارات الحد والتعامل من حيث أن الدورات
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التدريبية في مجال اإلسعافات األولية متوافرة وعلى وجود تدريب ميداني لمشرفات السالمة ينعكس على
نجاح خطط اإلخالء أثناء األزمات.
 .2غالبية أفر اد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية
تكامل مهارات اإلجراءات المتخذة عمليا ً لمواجهة حادث حريق مدرسي من حيث مشاركة اإلداريات
والمعلمات في التعامل مع أي بوادر ألزمة حادث حريق وأال يستبعد وقوع أزمة حادث حريق مدرسي وأن
إدارة المدرسة لديها منظومة اتصال فاعلة إلبالغ الجهات المعنية باالستجابة لالزمات.
 .7غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية
مدى تمكن القيادة المدرسية األولية لقيادة أزمة أو حادث حريق مدرسي من حيث يتوافر لدى قائدة المدرسة
الخبرة الكافية لقيادة أزمات الحوادث المدرسية وأن من الممكن اإلبالغ عن أي حادث حريق من قبل أي
طالبة أو مدرسة أو إدارية واتخاذ قرار من قبل المدرسات أو اإلدارية فور اكتشاف الحادث يعتبر أمراً
صعباً.
 .2ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تجاه متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة
النسائية وفقا لمتغيرات :نوع المبني والمؤهل العلمي ومدة التدريب والمؤهل العلمي.
 .9يوجد فروق ذات داللة إحصائية تجاه متطلبات إدارة أالزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية
في متغير الوظيفة لصالح المدرسات ومتغير الخبرة لصالح الفئة التي لديها خبرة بالمدارس وهم من (-11
 )11سنة تدريس وهما دالة إحصائيا.

توصيات الدراسة:


ضرورة اتخاذ العناية بتصاميم المؤسسات التعليمية وفق األكواد المعتمدة من حيث المالءمة الهندسية
والسعة والتصميم الداخلي ومخارج النجاة مع مراعاة اختيار المكان األنسب باألحياء.



أهمية تطوير وتفعيل إستراتيجية وطنية تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بجميع المؤسسات التعليمية
مشتملة على التدريب المتقدم للقيادات التعليمية حول قيادة األزمات بالمؤسسات التعليمية على شكل حلقات
تدريبية ،دورات تدريبية عملية قصيرة وبرامج تدريبية لمختصات ومسؤوالت السالمة بالمدارس من
خالل دورات تدريبية لدى أحد معاهد التدريب المختصة والمعتمدة على أن يشمل التدريب جانب عملي
وال يكتفى بالنظري.



االهتمام بجانب التخطيط المسبق لألزمات بالمؤسسات التعليمية بتنفيذ خطط اإلخالء بصورة مقننة بحيث
يشرح للطالبات والطالب الهدف منها والخطوات المطلوب تنفيذها بحيث تطبق مرة واحدة على األقل
بكل فصل دراسي واحد.



الرقابة والمتابعة المستمرة إزاء السلوكيات الخطرة من قبل الطالبات والطالب من حيث التدخين أو
استخدام مصادر اللهب وإشراك أولياء األمور في تكامل الوعي والتوجيه.



استخدام كافة الوسائل واألساليب التوعوية للطالبات حول الحفاظ على وسائل السالمة وما يجب عمله
للتعامل مع أنظمة اإلنذار المبكر.
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التأكيد على كافة المؤسسات التعليمية بعدم التخزين الخطر لمواد الرجيع وخالفها في المدارس كالتخزين
في دورات المياه وخلف الفصول وفناء المدرسة.

مقترحات الدراسة:


ضااارورة إجراء الدراساااات المتعلقة بساااالمة المنشاااآت التعليمية من حيث البنية الهندساااية والتوصااايالت
الكهربائية والتجهيزات المختبرية.



ضرورة إيجاد مختصين بالمدارس يقومون بأعمال السالمة ومتابعتها وعمل جداول دورية ألعمالها.



رفع مسااااااتوى الوعي والتثقيف بين منسااااااوبي المدارس سااااااواء الهيئة التعليمية او اإلدارية او الطالبات
بخطورة بعض السلوكيات التي قد يكون لها بالغ األثر في حدوث المخاطر.



أهمية تضااامين اشاااتراطات الساااالمة واالشاااراف عليها وتكليف مختصاااين من قبل مالك العقار في عقود
االيجار للمباني المستأجرة.



وضاع حد أدنى لمؤهالت حراس المباني وتزويدهم بدورات تدريبية بشاكل دوري وتكليف حارسين بكل
مبنى مدرسي.

مراجع البحث العربية:
)1

أبو خليال ،محماد ( :)0221بعنوان (موقف مديري التعليم األساااااااسااااااي من بعض األزمات والتخطيط
لمواجهتها) ،مستقبل التربية العربية ،المجلد ( ،)7العدد ( ،)01ص.212-011

)0

أحمد ،أحمد إبراهيم ( :)0221إدارة األزمات التعليمية في المدارس :األسباب والعالج ،ط ،1دار الفكر
العربي ،القاهرة ،مصر.

)2

إل الشاايخ ،بدر بن عبد المحساان بن محمد (0222م)" .مدى جاهزية إدارات األمن والسااالمة لمواجهة
األزمات والكوارث" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،الرياض.

)4

الجبيس ،خاديجة ( )0211بعنوان (إسااااااتراتيجية مديري المدارس الثانوية الحكومية األردنية في إدارة
األزمات والكوارث) ،رسالة دكتوراة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.

)1

الجاديلي ،ربحي عباد القاادر0222( ،م)" .إدارة األزمات في جهاز الصااااااحة الفلسااااااطينية" ،رسااااااالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

)2

جالل ،محمد سعيد" .األمن والسالمة في مدارس التعليم العام بمدارس مكة المكرمة" ،رسالة ماجستير،
جامعة أم القرى ،مكة المكرمة1422-1421 ،هــ.

)7

جماال ،بوربيع ( )0214الكوارث الطبيعياة ومخططاات االنادمااج االجتمااعي ،جامعة سااااااطيف ،كلية
العلوم اإلنسانية ،رسالة دكتوراة.

)2

الجهني ،عبد هللا مساعود غيث ( :)0212بعنوان (أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية من
وجهة نظر مديري المدارس بمحافظة ينبع) ،رساالة ماجستير غير منشورة ،قسم اإلدارة التربوية ،كلية
التربية ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية.
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)9

الحارثي ،شاااااهر ( )0212بعنوان (بناء أنموذج لمحاكاة الحاسااااب اآللي إلدارة األزمات المدرسااااية)،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 )12حجي ،أحمد ( :)1992بعنوان (اإلدارة التعليمية واألزمات) ،ط ،0دار النهضة المصرية القاهرة.
 )11حمدونة ،حسااااام الدين حساااان عطية ( :)0222بعنوان (ممارسااااة مدير المدرسااااة الثانوية لمهارة إدارة
األزمات في محافظة غزة) ،رسااالة ماجسااتير ،قساام أصااول التربية ،كلية التربية ،الجامعة اإلسااالمية،
غزة.
 )10الحمالوي ،محمد ( :)1991التخطيط لمواجهة األزمة :عشااار كوارث هزت مصااار ،المؤتمر السااانوي
الثاني إلدارة األزمات والكوارث ،جامعة عين شمس ،القاهرة.
 )12حوا  ،جماال ( :)0221التفااوض في األزماات والمواقف الطاارئاة :مع تطبيقات علمية ،إيترك للطبع
والنشر والتوزيع ،القاهرة.
 )14رضا أحمد ،معجم متن اللغة العربية ،دار مكتبة الحياة ،بيروت1921 ،م.
 )11رفاعي ،ممدوح وجبريل ،ماجدة (0212م) إدارة األزمات" ،جامعة عين شمس ،كلية التجارة.
 )12السكري  ،أحمد (1992م) دور االخصائي االجتماعي والتخطيط المنهجي لمواجهة أخطار الكوارث ،
القاااهرة  :أكاااديميااة البحااث العلمي والتكنولوجيااا  ،المؤتمر الاادولي إلدارة الكوارث  ،طوارئ ،92
ملخصات األبحاث  07 – 04 .سبتمبر 1992م .
 )17صالح ،أسماء ( )0212بعنوان (تنمية كفايات مهارات إدارة األزمات لمديري المدارس الثانوية بمصر
في ضاوء متطلبات إدارة الجودة) ،رساالة ماجساتير غير منشاورة ،معهد الدراسات والبحوث التربوية،
جامعة القاهرة.
 )12صاااااقر ،عاطف محمد ( :)0229بعنوان (درجة توافر مهارات إدارة األزمات لمديري المدارس وكالة
الغوث بغزة وساابل تنميتها) ،رسااالة ماجسااتير ،قساام أصااول التربية ،كلية التربية ،الجامعة اإلسااالمية
غزة.
 )19العتيبي ،علي بن عطاا" .)0222( ،الدور الميداني للقائد األمني في إدارة الكوارث" ،دراسااااااة تطبيقية
على مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة" ،رساااااالة ماجساااااتير ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية،
الرياض.
 )02عثمان ،فاروق ( :)1992سيكولوجية التفاوض وإدارة األزمات ،دار المعارف ،اإلسكندرية.
 )01العزاوي ،نجم (0229م)" .أثر التخطيط االسااااااتراتيجي باالاادفااع المادني للحااد من الكوارث ،رسااااااالااة
ماجستير ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،الرياض.
 )00غنام ،لمي ( :)0211بعنوان (تصااااور مقترح إلدارة أزمات التعليم األساااااسااااي في الجمهورية العربية
السااورية من وجهة نظر الموجهين االختصاااصاايين والمديرين والمدرسااين في مدينة دمشااق) ،رسااالة
ماجستير ،كلية التربية ،جامعة دمشق.
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 )02فرج ،شااااااذى ( )0222بعنوان (مماارسااااااات ماديرياات مادارس التعليم العاام لمهاارات إدارة األزمااات
المدرساية من وجهة نظر المديريات والمعلومات بمدينة مكة المكرمة) ،رساالة ماجستير غير منشورة،
جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
 )04القحطاني ،سااحمي محمد (0222م)" .دور إدارة العالقات العامة في التعامل مع األزمات والكوارث"،
دراسااااااة تطبيقياة على إدارة العالقاات العااماة في الادفااع المدني ،أكاديمية نايف األمنية للعلوم األمنية،
الرياض.
 )01المفلحي ،ربا ( .)0222واقع التخطيط لمواجهة الكوارث الطبيعية في المدارس ،التعليم العام ،رسااااااالة
ماجستير ،جامعة أو القري ،الرياض.
 )02الموسااااااى ،نااهاد ( :)0227بعنوان (إدارة األزمات في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض) تصااااااور
مقترح ،رسالة دكتوراة ،كلية التربية جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
 )07اليحيوي ،صاااابرية ( )0222بعنوان (إدارة األزمات في المدارس المتوسااااطة الحكومية للبنات بالمدينة
المنورة) ،مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الملك سعود بالرياض العدد (.)12
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المالحق
قام بتحكيم االستبانة عدد من أصحاب االاتصاص مشكورين وهم:
1ـ ا.د .طه رمضان استشاري طب الطوارئ بجامعة الملك عبد العزيز.
0ـ سعادة وكيل جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن للمنشآت والتشغيل الدكتور شباب بن عجمي الحمادي.
2ـ الدكتور عبد هللا الحربي المستشار في التخطيط االستراتيجي
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