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 دداإـع
 

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 
 جامعــة بنهــا –كليـــة الرتبيــة 

 مدرس الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 
 جامعــة بنهــا –كليـــة الرتبيــة 

 

لم يعد إمتالك مؤسسة معينة موقعًا خاصًا على شبكة اإلنترنت يدل على مدى مجاراتها 
للتطور التكنولوجى أو التطور المعلوماتى، إذا تتوفر فيه مواقع لغالبية المؤسسات سواء الصغيرة 
منهاااا أو الكبيااارة، وعلاااى لااارا فاااوم التطاااور المعلومااااتى دى مؤسساااة ي اااا   مااادى جاااو ة موقعهاااا، 

 مية ونوعية الخدمات الم دمة فيه،  اإلضافة إلى المحافظة على أسرارلا.وك
فعلااى الاارنم مااو التطااور الماارلي لتكنولوجيااا المعلومااات مااع ادايااة ادل يااة ال ال ااة، إ  أم 
لاارا التكنولوجيااا أتاات  مخااا ر ك ياارة سااواء علااى مسااتوى المؤسسااة أو علااى  تااى مسااتوى الدولااة 

 رية لالختراق أو تشويهها.ككي،  يث تعرضت البيانات الس
و شااان أم تكنولوجياااا العصااار أتا ااات فرصاااًا لو اااالش وا ساااتدعاء وا ستكشاااا  لجمياااع 
توجهات المجتمع الدولي أيًا كانت مواقعها أو تباعداتها، ومو ال ورات العصرية التكنولوجياة واورة 

سااات ا ة ماااو ا تصاااا ت وماااا أ دوتاااه ماااو تغييااار وتشاااغيي للعالقاااات و فساااا  مجاااا ت وفااار  لال
التكنولوجيا العالمية  ياث تعبار ماو خاللهاا الادول والمؤسساات وصاناش ال ارار إلاى أ  مكاام فاى 
ادرض، فتتخطاااااى المحيطاااااات، ااااااي تتخطاااااى الساااااح  وارت اعاااااات الساااااماء، وتااااا تى أي اااااًا واااااورة 
المعلومااات ومااا أ دوتااه مااو  اار  مسااا ة عري ااة للتاادفا المعلوماااتي وتناقااي ال  افااات العالميااة 

 (1) اداعية ال كرية وا تجالات الدولية.واإل
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وجاادير  الااركر أم ك اااءة التاا وير المعلوماااتي   تتوقاان عنااد مجاار  تناقلهااا أو تبا لهااا ااايو 
الدول أو ادفرا ، و نما تح يا تلن الك اءة وتعاظم ا ست ا ة المعلوماتياة يتطلا  تاوافر اإلمكاناات 

وجياااا العصااار، وتشاااغيي مخرجاااات واااورة المعلوماااات وال ااادرات البشااارية ال اااا رة علاااى إسااات مار تكنول
 وتطويع إمكانيات التبا ل المعلوماتي والمعرفي.

وفاااى ظاااي لااارا التتاااا ع ل اااورة المعلوماااات والتح ااار التكنولاااوجي المت اياااد فاااي اإلمكانياااات 
التاااادفا المعلوماااااتي، وتسااااارش اتجالااااات مر و لااااا اإليجااااااى علااااى المسااااتوى العااااالمي واإلقليمااااي 

التاي أوجادت ماا يسامي  الموا ناة الكوكبياة، وذلان ماو خاالل الت اعاي ماع وساا ي  والمحلي، فهاي
اإلتصال اإللكترونية وادقمار الصناعية ووسا ي اإلعالم ك سلحة ا نتشار، فى  يو تا تى ال اورة 
التكنولوجيااة والتااى أ اادوت فااي المحاايغ البيمااى تغياارات مسااتمرة فااي شااتى المجااا ت، لدرجااة أننااا 

 (2)ورة في محيطنا الخارجى، وتعامالتنا الدولية.نستشعر لرا ال 
ولكاااى تواجاااه منظوماااة التعلااايم التحاااديات العصااارية  ااااد أم تحاااد  تغييااارًا عصاااريًا فاااي 
مسارلا وأم تستوع  عناصر التغييار ال عاال، وخصوصاًا التاي تؤساق  رياا المسات بي، و شاكي 

ومااو لاارا التحااديات ظااالرة  خااا  العناصاار المسااتحدوة، و   فسااين ل  الوضااع إلااى أ مااة   ي يااة
 المعلوماتية، والتى فرضت ن سها كعنصر لام فى صراش ادمم وصيانة المست بي وامتالك الغد.

مو المتعار  عليه أم لكاي تكنولوجياا ما تهاا الخاام التاي تتعاماي معهاا وأ اتهاا ادساساية 
ر يق الر  تستخدمه لرا اد اة لتحوياي تلان الماا ة التى تعالج اها لرا الما ة  ومصدر  اقتها ال

الخاام إلاى منتجااات وام توصايلها إلااى المسات يد وساا ي التو يااع المختل اة والتاى  اااد أم تاتالءم مااع 
 بيعاااة لااارا المنتجاااات وظااارو  اساااتخدامها، فالماااا ة الخاااام لتكنولوجياااا المعلوماااات لاااى البياناااات 

لاى الكمبياوتر و رمجياتاه، فاي  ايو أم التو ياع ياتم ماو والمعلومات والمعار ، وأ اتها ادساسية 
خاالل الت اعااي ال ااور  اايو اإلنسااام وانلااة أو ماو خااالل أسااالي  الباث المباشاار أو نياار المباشاار 

 كما لو الحال فى أجه ة اإلعالم، أو مو خالل شبكات البيانات.
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 وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس اآلتي:
ضـو  مـتاتات طكنولوجيـا املعلومـات      أسـالي  اإلدارة املدرسـية فـو مواجهـة  لـو      يف ميكـن طوـو ر   ك

 و تفرع  نه التساؤالت اآلطية:
 ما ألم ادسق النظرية د مة اإل ارة المدرسية فى الوقت الحاضر؟ 
 كين يتعامي ال كر اإل ار  الحديث مع اإل ارة المدرسية؟ 
 ي مواجهة اإل ارة المدرسية؟ما  ور تكنولوجيا المعلومات ف 

 
 :ما يلى البحث الحالي استهدف

  التعااار  علاااى م هاااوم المشاااكلة وخصا صاااها، وأنواعهاااا، وأسااابااها، وأ عا لاااا،  اإلضاااافة إلاااى
 مرا لها وكي ية التعامي معها.

 .محاولة تحديد أ را  اد مة وآوارلا 
 حديث في التعامي مع أ مة اإل ارة المدرسية.الوقو  على مالمح ال كر اإل ارى ال 
 .التعر  على  بيعة تكنولوجيا المعلومات وألم خصا صها 
 .تحديد  ور تكنولوجيا المعلومات في مواجهة أ مة اإل ارة المدرسية 

 تنبع أهمية البحث الحالي من األمور اآلتية:
  المعاصااارة تحااو ت أساسااية ن لتهاااا مااو ماااا ة محاادو ة قاالاااة ل ااد  اارأ علاااى المعلومااات فاااى  ياتنااا

للن اذ،  حكم اإلستخدام أو تجااو  الا مو إلاى  اقاة متجاد ة النماو وادنتشاار  غيار  ادو ، صاارت 
ضاارورة ملحااة لكااي إنسااام م ااي الماااء والغااراء، اااي    علااى ذلاان أم المعيااار النهااا ى ل ااوة الدولااة 

ماا وكي اا، وماو قادرة علاى السايطرة علاى لارا المعلوماات أصبح يتم ي فيما تملكه ماو معلوماات ك
 وتوجيهها، و اإلفا ة منها، وال درة على تحويلها إلى ت انة ع لية، وآلة مت دمة.

  ل د ادأت انعكاسات مجتمع تدفا المعلومات قوياة وعمي اة فاي منظوماة العماي،  ياث  بيعاة
وماتيااة، ادماار الاار  أ ى اإلنتاااأ أصاابحت تعتمااد علااى اقتصااا يات الساارعة فااي عصاار المعل
 إلى التحول مو إنتاأ السلع إلى إنتاأ الخدمات  جان  السلع.
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  تشاااكي المعرفاااة الرافاااد الااار  يغااار  الحاجاااات ادخااارى ل مااام والشاااعو ، فماااع جماااو  المعرفاااة
وتوقن نمولا تختلن عو مسايرة الحيااة وت اع أسايرة فاى رقباة ادمام ال وياة التاي تمتلان ساال  

 (3) العلم و المعرفة.
  يشااهد ال اارم الحاااا   والعشااريو وااورة معرفياااة لا لااة عما لاااا المعلومااات، لاارا فاااوم لاارا ال ااارم

يعتبااار خالصاااة مركااا ة للتطاااور والتاااراكم العلماااي والمعلومااااتي للتااااري  البشااار ، وماااو وااام جااااء 
التحول العاالمي الم يار نحاو السايطرة المطل اة لسالطة المعلوماات وتحولهاا دلام ادسالحة فاي 

 اضر.الوقت الح
  يحمي التطور المعلوماتي ارورًا معرفية إيجااية يمكو أم تسالم في  اي الك يار ماو المشااكي

 اإلنسانية المع دة، وتسهم في تطور الحالة اإلنسانية والتعاونية عند البشر.
  اتاااات ت انااااة المعلومااااات أ اة ر يسااااية لل عااااي الساااايا  الموجااااه للساااايطرة والتوجيااااه اإلعالمااااي 

خالل ت ويرلا في نظام ال يم، وتشكيي رؤياة ادفارا ، و  ادا  تغيارات فاي  والتر و ، وذلن مو
 أنماط السلوك والمعايير.

  ل د أصبح ظهور المعلوماتية وتحولها ل وة عصرية يرتك  على تطور ت نيات ا تصال، ومو
وااام أصااابح لهاااا  ور لاااام فاااي صاااناعة اد ااادا  و نااااء السياساااات، و سااا اط ادنظماااة، وتاااوتر 

والتهام ال  افات، وتعلي  الع اول،  معناى آخار فاوم المعلوماتياة قاا رة عبار أ واتهاا ا قتصا ، 
المختل ة أم تصنع الواقع الولمي  س  توجهات النخبة المسايطرة ساواء علاى مساتوى ال كار 

 (4) أو ا قتصا  أو نيرلما.
 سااهم فااى ل ااد فتحاات وااورة المعلومااات آفاقااًا واسااعة للبشاار للع ااور علااى رؤى جدياادة يمكااو أم ت

مواجااة مشااكالت العصاار، خاصااة وأم معظاام الاادول المت دمااة اسااتخدمت لاارا ال ااورة كسااال  
اقتصااا ى تاادخي  ااه معااارك الاار ح واإلنتاااأ، لاارا فااوم المحاارك اإلقتصااا   لالقتصااا  العااالمي 
الجديااااد أصاااابح مكونااااا مااااو صااااناعات ا ن وميااااديا أ  الوسااااا غ المعلوماتيااااة ولااااى الحوساااابة 

 نيات ا ستهالكية.وا تصا ت واإللكترو 
  لاارا  اإلضااافة إلااى أم المعلوماتيااة أصاابحت تحااد  اإلسااتراتيجيات وت اار  التوا نااات السياسااية

والعسكرية، فبالتكنولوجيا المت وقة أصابح العاالم المت ادم ي ارض ن ساه علاى معظام  ول العاالم 
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لبشار تتم اي وذلن مو خالل نشار أفكاارا وقيماه ومشااريعه، لارا فاوم المواجهاة الح ي ياة لبناي ا
في مواجهة الت نياة والمعرفاة والسايطرة علاى مصاا ر المعلوماات ماو خاالل جناو  يساتخدموم 

 ع ولهم، ويستطيعوم التكين مع مختلن الشعو  وال  افات.

لكي يح ا البحث ألدافه ويجي  عو تسااؤ ته اساتخدم المانهج الوصا ي ، للتعار  علاى 
عتها وأ عا لا وخصا صها وأ رافها  شكي عام، و شكي خا  في مجال أ مة م هوم اد مة و بي

اإل ارة المدرسااااية،  اإلضااااافة إلااااى التعاااار  علااااى م هااااوم تكنولوجيااااا المعلومااااات وروافاااادلا، وألاااام 
التحااديات التااي تواجههااا فااي الوقاات الحاضاار، ومتغيراتهااا، وكي يااة توظي هااا لمواجهااة أ مااة اإل ارة 

 المدرسية.

 يرتكز البحث على المصطلحات اآلتية:
 :ونعنااى اهااا  ااد  م اااجل يصااع  التعامااي معااه، وتحااد  فااي ظاارو  ضاايا الوقاات  األزمةةة

وعدم توفر اإلمكانات، وينش  عناه اخاتال  فاي وجهاات النظار، ور ماا تاؤ   إلاى اخاتالل أو 
 اساااتخدام الطااارق  اضاااطرا  فاااي تنظااايم المؤسساااة، وماااو وااام يعجااا  المسااامول عاااو مواجهتهاااا

 المعتا ة أو الت ليدية في  ي المشكالت.
 :ونعنااي اهااا  الااة ماادمرة ياانجم عنهااا أضاارار فااي الما يااات أو نياار الما يااات أو لمااا  الكارثةةة

معااًا، وتنشاا  عااا ة دساابا   بيعيااة    خااي  اإلنسااام اهااا، وعااا ة تعجاا  ال اادرات ال ر يااة عااو 
لجهو ، وتآ ر كي ال وى على مختلن المستويات مواجهتها، و التالى تحتاأ إلى ت افر كي ا

 وادصعدة مو أجي مواجهتها.
 :ونعنااي اهااا مشااكلة تواجااه المدرسااة، ومااو واام تسااتدعي اتخاااذ قاارار سااريع  األزمةةة المدرسةةية

لمواجهة لارا التحاد  الار  تم لاه تلان المشاكلة، نيار أم اإلساتجا ة الروتينياة إل ارة المدرساة 
كافياة، فتتحاول المشاكلة عند ار إلاى أ ماة تتطلا  تجديادات فاي  تجاا لرا المشكلة تكوم نير

 المدرسة سواء فى ال لس ة أو ادسلو  أو ادفكار أو البرامج أو نيرلا.
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 :ونعنااي  ااه العمااي الاار  يمارسااه ال اار  معاايو مااو خااالل وظي تااه، ويحمااي فااى  ياتااه  الةةدور
ي ياانجح صااا   الاادور مجموعااة مااو ا ختيااارات والت  اايالت إلمكانااات و اادا ي متا ااة، ولكاا

 اااد مااو معرفتااه لواجبااات الوظي ااة فااي إ ااار اللااوا ح وال ااوانيو والمسااموليات،  اإلضااافة إلااى 
 قدرته على فهم فلس ة العمي وتطويعها مو أجي التعامي مع الجمهور  موضوعية.

 :ونعناااي اهاااا مجموعاااة العملياااات وادنشاااطة الموجهاااة لتنظااايم إ ارة المدرساااة  اإلدارة المدرسةةةية
يث تتداخي وتتكامي لرا العمليات فيما اينها لبلاو  ادلادا  المحاد ة للمدرساة التاي ترماي  ح

إلاى إيجااا  جيااي مااو المااوا نيو، اجتماااعييو وقااا ريو علااى الت كياار السااليم والعمااي المنااتج مااع 
 الخلا الحسو.

 :اإلدارة املدرسية ألزمةاألسس النظر ة 
وي ااااااال أ.مااااااة سياسااااااية، وأ مااااااة جاااااااءت اد مااااااة فااااااى اللغااااااة  معنااااااى الشاااااادة وال اااااايا، 

مالية...ولكرا، وينظر إليها  عض ألي اللغاة علاى أنهاا ن طاة تحاول فاي مساار شال ماا، أى أنهاا 
لحظااة شااديدة الخطاار أو صااعبة، وينظاار إليهااا الاابعض انخاار فااي مجااال اللغااة أي ااًا علااى أ،لااا 

قاات ساال أو ن طااة تحااول إلااى ادف ااي أو إلااى ادسااوأ، أى أنهااا موقاان نياار مناساا  و اارأ، أو و 
 (5) صع   النسبة لصا به.

أما قامو  "و ستر" فيعرفها علاى أنهاا  الاة خطيارة، و اسامة، وماو وام تساتوج  مواجاة  
 (6)سريعة مو أجي إ دا  تغير ما   فى موقن جديد، ر ما يصا به نتا ج سلبية أو آوار سيمة،

لتاري ،  معنى أنها تتسم معنى ذلن أم اد مة عبارة عو ن طة تحول أو تطور في الحياة أو في ا
  الصعو ة أو  الخطورة، ومو وم يصا بها ال لا على المست بي.

و ذا انت لناااااا إلاااااى مالياااااة اد ماااااة ماااااو خاااااالل المااااادار  العلمياااااة المختل اااااة، فنجاااااد أنهاااااا 
 جاءت كانتى:

 :ياارى أر ااا  لاارا المدرسااة أم اد مااة عبااارة عااو ارت اااش  رجااة  رؤيةةة المدرسةةة ااعتماعيةةة
موجااه إلااى المصااالح الجولريااة وال اايم العليااا للدولااة، والمجتمااع مااع ضاايا ومحدو يااة التهديااد ال

الوقت المتا  إلتخاذ ال رار المناس   ش نها، ومو أم لة لارا اد ماات أ ماة التجاانق ال اومى 



2018  (2ج) أكتوبر( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 401 

التاااى تك اااار فاااى المجتمعااااات ذات المجتمعاااات العرقيااااة، أو الدينياااة المختل ااااة، وأ ماااة العدالااااة 
 (7) الح ارة الهوية، وأ مة الديوم، وأ مة العالقات ايو الحاكم والمحكوم. ا جتماعية، وأ مة

 :يارى أصاحا  مدرساة تحلياي الانظم اد ماة علاى أنهاا ن طاة تحاول  رؤيةة المدرسةة النماميةة
فااى مسااار النظااام التااى تحااد  فااي إ ااارا،  معنااى أنهااا عبااارة عااو تغيياارات لامااة تطاارأ علااى 

 أو قواعدا أو  ركته.ليكي النظام أو عملياته أو قيمه 
 :ينظر علماء لرا المدرسة إلى اد مة على أنهاا تادلور خطيار فاي  رؤية المدرسة التوفيقية

العالقاااات اااايو  ولتااايو أو أك ااار، ويااا تى ذلااان نتيجاااة تغيااار فاااي البيماااة الخارجياااة أو الداخلياااة 
وادلاادا  ل  اارا ، ولاارا التاادلور يجعااي صااانع ال اارار ياادرك أم لناااك تهدياادًا خارجيااًا لل اايم 

الر يساااية لسياساااته الخارجياااة، وماااو وااام يمكاااو أم يكاااوم لنااااك ا تماااال التاااورط فاااي التجهيااا  
 العسكر  لمواجهة لرا اد مة.

 :يااارى ال اااا ميو علاااى لااارا المدرساااة أم اد ماااة عباااارة عاااو ن طاااة  رؤيةةةة المدرسةةةة اإلداريةةةة
و  إلااااى تحااااول فااااي سلساااالة مااااو اد اااادا  المتتا عااااة تسااااب   رجااااة عاليااااة مااااو التااااوتر، و ت اااا

نتااااااا ج نالبااااااًا تكااااااوم نياااااار مرنااااااو  فيهااااااا، وخاصااااااة فااااااي  الااااااة ضااااااعن ال اااااادرة أو نيااااااا  
 (8) ا ستعدا  لمواجهة لرا اد مة.

 :ياارى العااامليو فااي مجااال التر يااة أم اد مااة عبااارة عااو عااا ا ي اان  رؤيةةة المدرسةةة التر:ويةةة
وة، و معناى آخار كحجر ع رة أمام الطري ة الم بولة أو المرنو  فيها لتح يا ادلدا  المرجا

فاد مااة فااي إ ااار لاارا المدرسااة عبااارة عااو موقاان أو وضااع يااؤ ى إلااى إ عاااأ المجتمااع إلااى 
 (9) الحد الر  يحاول فيه أم ي وم  عمي شل معيو للتخلص مو لرا الوضع.

 :يرى  را  لرا المدرسة اد مة علاى أنهاا عباارة عاو موقان  رؤية مدرسة العالقات الدولية
اش الشاااامي والممتاااد اااايو  ولتااايو أو أك ااار، وذلااان نتيجاااة لساااعى أ اااد ينشااا  عاااو ا تااادام الصااار 

اد ااارا  إلاااى تغييااار التاااوا م اإلساااتراتيجي ال اااا م، مماااا يشاااكي تهديااادًا جولرياااًا ل ااايم وألااادا  
ومصااالح الخصاام الاار  يتجااه إلااى الم اومااة، ويسااتمر لاارا الموقاان ل تاارة  منيااة  ويلااة نساابيًا، 

ساكرية، ور ماا ينتهاى لارا الموقان إلاى إفارا  نتاا ج تاؤور يتخللها لجوء اد ارا  إلاى ال اوة الع
 (10) في النظام الدولي ال ا م.
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أمااا عااو الكاروااة فينظاار إليهااا علماااء اللغااة علااى أنهااا:  ااد  م اااجل نياار متوقااع يسااب  
معاناة لا لة، أو أنها لحظة ُذعر وتوقع ر و  فعي نير واضحة لحد  لا ي عظيم ادور، ولناك 

 (11) نظر إليها على أنها نا لة عظيمة الشدة.مو ألي اللغة مو ي
وفااى المجااال العلمااي ينظاار إلااى الكاروااة علااى أنهااا قااوة قااالرة نياار عا لااة ونياار منظمااة تحااد  
  عااي اإلنسااام سااواء كااام فعاااًل إرا يااًا، أو   إرا  ، ولنااا تكااوم الكاروااة عامااة أو  بيعيااة جاااءت   عاااي 

ات، وعلاى لارا فاوم الكارواة عباارة عاو  الاة مادمرة  ادوت الطبيعة م ي الا   ل أو العواصان أو ال ي اان
 (12) فعال ونجم عنها ضرر، سواء في الما يات، أو في نير الما يات، أو كاللما.

وفاااى ضاااوء عااارض الااارؤى العلمياااة المختل اااة ل  ماااة وال روقاااات التاااى ذكااارت  شااا نها ماااع 
خاال  الحاا  ، نخلاص ال -الصاراش -المشاكلة -الصادمة - عض الم اليم ادخرى م اي: الكارواة

   م لناك مجموعة مو الخصا ص التي تمي  اد مة ولعي مو أار لا:
 :تعتبر الم اج ة مو ألم عناصار اد ماة، علاى اعتباار أ،لاا أمار نيار متوقاع ياؤ    المفاعأة

 إلى  دو  إرتباك لدى الطر  انخر مما ي  دا ال درة على الت كير الصا    يالها.
 :لطار  ادول اتهدياد الطار  ال ااني، وذلان ماو خاالل ال ياام  عماي ماا، ويعنى قياام ا التهديد

 ضدا وخاصة إذا لم يرض  لمطالبه أو لم ين ر أوامرا.
 :فمو المعرو  أم اد مة تجعي الشخص يتخبغ فاي متالاات تحجا  عاو  نقص المعلومات

 الرؤية السليمة نحو ا تجاا المناس  أو التصر  السليم.
 يصاااا   اد ماااة مجموعاااة ماااو اد ااادا  التاااي تتسااام  السااارعة   قيةةةد:السةةةرعة والتةةةداتع والتع

 والتع يد والتداخي، مما يجعي السيطرة عليها أمرًا صعبًا.
 :وياااااا تي لاااااارا التغياااااار نتيجااااااة  يااااااا ة  رجااااااة التااااااوتر ااااااايو ادفاااااارا   التغيةةةةةةر فةةةةةةي العالقةةةةةةات

 المعنييو  اد مة.
 : الحااااي المناسااااا   طبيعااااة الحااااال تحتااااااأ اد مااااة إلاااااى وقاااات كااااافي لوضاااااع  ضةةةةيق الوقةةةةة

لهااااا، ولكااااو خوفااااًا مااااو تاااا  م الوضااااع، يلجاااا  صااااناش ال اااارار إلااااى قاااارار سااااريع مااااو أجااااي الحااااد 
مااااو ت اااااقم لاااارا اد مااااة، و شاااان أم م ااااي لاااارا ال اااارار ياااا تى فااااى ظاااارو  يحو هااااا ا رتباااااك 

 (13) و التوتر ونيا  التركي .



2018  (2ج) أكتوبر( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 403 

 :كاللماا يتسام يلت ى م هوم اد مة مع م هاوم الكارواة فاي أم  وفى ضوء الخصائص السابقة
 الصاااعو ة والخطاااورة وال لاااا، وكاللماااا أي اااًا مصاااحو   الشااادة وال ااايا، كماااا أم مواجهاااة 
ا وناايو تتطلاا  اتخاااذ قاارارًا سااريعًا للحااد مااو آوارلمااا، أى يحتاجااام إلااى ت اعااي إيجااااى علااى 

 المستوى ال ومى.
راتاه، ويختلن م هوم اد ماة عاو م هاوم الكارواة فاي كاوم ادولاى تاؤور فاي كياام معايو ا

أما ال انية فتؤور في كي أو معظم الكيانات الموجو ة، ور ما تكوم اد مة م تعلة أو م صو ة في 
 يو أم الكاروة تكوم نير م تعلة ونير م صو ة، كما أم اد مة تتولد تدريجيًا على اعتبار أنها 

تنبااؤ اهااا أو ظااالرة اجتماعيااة إنسااانية تماار  مرا ااي تكااويو معينااة، فااى  اايو أم الكاروااة يصااع  ال
 التحكم فيها، على اعتبار أنها ظوالر كونية ليق لونسام تدخي فيها.

ولناااك مااو ياارى أم الصاادمة تعتباار أ ااد نتااا ج اد مااة وخاصااة عنااد ان جارلااا فااي شااكي 
فجا ي سريع، أما المشكلة فهي سب  مو أسبا  اد مة، وليست اد ماة فاي  اد ذاتهاا، فاي  ايو 

م هاوم علاى اعتباار أم  عاض اد ماات نعبار عاو صاراش إرا تايو، أم الصراش ي تار  كم هاوم ماو 
 (14) وت ا  مصالحهما أو تعارضهما.

ويرى فرياا آخار أم الخاال  يعاد أ اد مظاالر اد ماة، وليسات اد ماة ذاتهاا،  معناى أم 
الخال  يبعث على نشوء اد مة واستمرارلا، في  ايو أم اد ماة تعتبار أ اد نتاا ج الحا واة علاى 

 (15) ا شل فجا ى نير متوقع يتم  شكي سريع.اعتبار أنه
وممااااااا ساااااابا تت ااااااح العالقااااااة الووي ااااااة ااااااايو كااااااي مااااااو اد مااااااة والكاروااااااة، فالكاروااااااة قااااااد 
يترتاااا  عليهااااا أ مااااات عدياااادة، كمااااا أم اد مااااة عنااااد إلمالهااااا تصااااي إلااااى مسااااتوى الكاروااااة التااااي 

 يصع  معها المواجهة السريعة.

 :وأبعادها أسباب أزمة اإلدارة املدرسية
تا تى نتيجاة وجاو  مشاكالت يعااني منهاا ادفارا ، وتاؤ ى  - شكي عاام -ن أم اد مة ش

إلاااى صاااراعات، ماااو أجاااي الساااعي علاااى السااالطة ال ا ماااة، أو ماااو أجاااي إشاااباش رنباااات وتح ياااا 
 مو ات وألدا  خاصة، تمي  لرا ال ر  عو نيرا، وعلى لرا يمكو ت سايم أسابا  اد ماة علاى 

 النحو انتي:
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 ..أى تتعلق بالفرد ويندرج تحتها:أسباب فردية:....
 . رنبة ال ر  فى تح يا ألدا  معينة، تجعله يتسغي ع يمته مو أجي تح يا لرا ادلدا 
  التماااام ال ااار  ان ساااه، نظااارًا لوجاااو  جااا ء ماااو ادنانياااة  اخاااي الكياااام البشااار ، تجعلاااه ي اااحي

  مصالح انخرييو مو أجي مصلحته.
  تااا  عليهاااا تع ااار فاااى أ اء  عاااض العملياااات و اااغء نياااا  ال   اااة اااايو المااارؤو  والااار يق، يتر

 العمي أ يانًا.
   تدلور العالقة ايو ال ر  العامي في أى مؤسسة  الجها  اإل ار   الدولة و يو الجمهور الر

يتعاماااي معاااه نتيجاااة للاااتحكم فاااي المصاااالح، وال  ااااء علاااى انماااال واد اااالم، ااااي والتالعااا  
  الم درات.

 خي المجتمع نتيجة لتعد  ال  افات الوافدة، و التالى تنعسن وجو  مجموعة مو المتناق ات  ا
 على أ اء ال ر  فى عمله، فينش  ما يسمى  الصراش ال يمى وخاصة عند شريحة الشبا .

  ت شى صراش ادجيال  اخي المجتمع وخاصة ايو جيي ان اء المتم ي  عا اته وت اليدا، وجيي
 (16) اداناء الرى يح  الحرية وا نطالق.

 سباب مجتمعيه:....... أى تتعلق بالمناخ السائد في المجتمع ويندرج تحتها:أ
  شعور فمة كبيرة مو المجتمع  اإل باط نتيجة لغياا  التاوا م اإلجتمااعى، فاي ظاي ادوضااش

 الرالنة.
 .شعور فمة أخرى مو المجتمع  ا نترا  عو مجتمع الرى تعيش فيه 
  ات أو التحديات الطار ة.عج  البنيام ا جتماعى عو مواجهة التغير 
 .تغيير ال يم ا جتماعية أ ى إلى إلمال الروا غ ايو ادفرا  سواء  اخي العمي أو خارجه 
  عجاا  عااد  كبياار مااو المؤسسااات ا جتماعيااة عااو ناار  الساالوكيات اإليجاايااة لاادى العااامليو

 ة، اها، يترت  على كاي ذلان ت شاي أماراض مجتمعياة وانتشاار سالوكيات سالبية م اي: الوساا
 المحسو ية، الن اق ا جتماعى.....ونيرلا.
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 أسباب اقتصادية: وتتعلق بالجانب االقتصادي في المجتمع ويندرج تحتها:
  تعارض نالبية المدار  ا قتصا ية، فكي مدرسة تريد الهيمناة علاى الم الياد ا قتصاا ية فاي

 المجتمع.
 ي تااادلور مساااتوى المعيشاااة، التماااام النظاااام ا قتصاااا   ال اااا م  مصاااالح فماااة معيناااة، وتجالااا

 وانتشار البطالة، وتعطيي الطاقات اإلنتاجية......ونيرلا.
  وجااو  تنااا  ت سياسااية أ ت إلااى تااراكم مشااكالت اقتصااا ية عباار فتاارات  منيااة  ويلااة، م ااي

 ا ن تا  ا قتصا  ، شروط ا ت اق مع صندوق الن د الدولي.
  ة الجماااااالير، وضااااامام عااااادم تمااااار لم اساااااتخدام السااااالطة ال ا ماااااة ل  ماااااة كآلياااااات لكبااااات واااااور

 على المعاناة.
  قياااااام الجهاااااا  اإلعالماااااى للدولاااااة اتعتااااايم   اااااا ا ادماااااور عاااااو  رياااااا ت ويااااار المعااااااني، أو

 (17) إخ اء الح ا ا.

أسباب إدارية:........وتتعلق باألساليب اإلدارية المتبعة في تسيير األمور في المجتمع 
 ويندرح تحتها:

 حدي اااااة ساااااواء فاااااي مجاااااال إ ارة أو تنظااااايم نالبياااااة المؤسساااااات نياااااا  إساااااتخدام ادساااااالي  ال
 ا جتماعية.

 .شيوش عنصر العشوا ية والتخبغ أو ا رتجال في تخطيغ ال وى العاملة  مؤسسات المجتمع 
 .ا لتمام   لي ال  ة وتسكينهم في المناص  ال يا ية، و لمال ألي الخبرة أو العلم 
  ال ياا ات فاي نالبياة مؤسساات الدولاة، و لماال سيطرة عنصار التحيا  الشخصاى عناد اختياار

 المعايير العلمية والموضوعية والعالمية فى لرا المجال.
وإذا انتقلنةةا ىلةةى الماةةال المدرسةةى ناةةد أش األزمةةة تنشةةأ فةةي مدارسةةنا لماموعةةة مةةن 

 األسباب أهمها:
 صول. يا ة الطل  على التعليم أ ى إلى العج  فيى نس  ا ستيعا ، مع  يا ة ك افة ال  
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  ارت اااش نساابة ال  ااد فااي الماادار  نتيجااة لغيااا  التااوا م ااايو الجاناا  النظاار  والعملااي، نالياان
عو نيا  التوا م ايو مدار  الريا  ومادار  الح ار، وخاصاة فاي الخادمات المدرساية أو 

 التعليمية أو التر وية على  د سواء.
 .(18) ضعن ا رتباط ايو التلعيم وسوق العمي 
  ى المدار   مختلن المرا ي التعليمية وقتهم فاى العماي اإل ارى، وترتا  استغراق معظم مدير

 على ذلن تدني مستوى الدور ال ني لمدير المدرسة.
 .نيا  الدور الريا ى للمدرسة وت ويرلا في مجتمعها المحلي، أ ى إلى تراجع مكانتها 
 م  عادت عاو اإلااداش أو تركي  المدار   مختلن المرا اي التعليمياة علاى اللاوا ح وال اوانيو، وماو وا

 (19)اإلاتكار، و التالي أصبحت معايير جو ة العمي المدرسي نا بة عو الواقع العملى لها.

وعلاى أيااة  اال فااوم اد ماة فااي المجااال المدرساي أيااا كاام نوعهااا، أو  جمهاا فونهااا تنشاا  
دير الموقان لسوء فهم المسموليو ل  ية معينة أو إ راكهام نيار الساليم لهارا ال  اية، أو لساوء ت ا

ذاتااه، وا سااتهانة  ااه، أو ل  اادام الرنبااة فااى العمااي، مااع نيااا  الاادافع فااى تطااويرا، أو ر مااا ترجااع 
إلى تعارض المصالح أو تعارض ادلدا  اايو متخار ال ارار ومن ار ال ارار  اخاي المدرساة، ادمار 

تخاااذ قاارار  شاا نه الار  يترتاا  عليااه ف دانمتخاار ال اارار للرؤيااة الشااملة للموضااوش الماارا   راسااته أو ا
 و التالي ي ع ضحية لتاويرات متعارضة مو قبي من ر  ال رار.

 وتوعد ماموعة من األبعاد التي تخص األزمة بشكع عام يمكن أش نوعزها كاألتى:
 :ويعناااي أم اد ماااة تاااؤ ى إلاااى ااااث اإلضاااطرا  فاااي  يااااة ادفااارا ، وفاااى  البعةةةد اإلعتمةةةاعي

اهم، فعلى سبيي الم اال عنادما انهاارت المادار  فاي  الطري ة التي يدركوم اها العالم المحيغ
م، أخر المسمولوم يل ي كي وا د منهم المسامولية علاى انخار، مماا 1992مصر في أكتو ر 

 أ ى إلى ت اقم اد مة الن سية فيما اينهم.
 : ويعناااى تاااورط الجهاااا  اإل ارى  المؤسساااة فاااي  ااادو  م اااي لااارا اد ماااة م اااي  البعةةةد اإلدار

 م.1992الجماعي التى  دوت في  عض المدار ، في  يسمبر ا ت التسمم 
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 :ويعناااى صاااعو ة اتخااااذ ال ااارارات المصاااا بة لوقاااوش اد  ماااة، و التاااالى تنع اااد  البعةةةد األمنةةةي
عمليات اإلن اذ واإلناوة، وذلن م ي تلو  مياا الشر  في أ د مادار  محافظاة ال االرة عاام 

 م.2005 تى 2003ية منر عام م، و عض المحافظات ادخرى، فى أعوام متتال2003
 :ويعناااى أم اد ماااة تهاااد  كياااام الدولاااة وال اااا ميو علاااى السااالطة م اااي أ ماااة  البعةةةد السياسةةةي

اد اااا ا ، أ مااااة المجااااالق النياايااااة والتشااااريعية، وفااااى المجااااال الماااادر  تتم ااااي فااااي انتخااااا  
 ا تحا ات الطالاية،.......ولكرا.

 :أو قطااش، أو ساوق معايو م اي أ ماة اإلن ااق  ويعنى أم اد مة تهد  شركة البعد ااقتصادى
والبااارل الحكاااومى، وفااااى المجاااال المدرساااى تتم ااااي فاااي  عاااد الم ااااررات الدراساااية عاااو ق ااااايا 

 (20) المجتمع، وا تياجات سوق العمي، و التال تت اقم أ مة البطالة،...ولكرا.
 :اشاااار عباااار ويعنااااى أم اد ماااة تهااااد  و افاااة المجتمااااع، م اااي ااااارامج الباااث المب البعةةةد الفقةةةةافى

ال  ا يات المختل اة، وفاى المجاال المدرساي تتم اي فاي أ ماة المناالج الدراساية، التاى ما الات 
 ترك  على الح ظ والتل يو.

 :ويعني أم اد مة تنعكق سلبًا علاى البيماة م اي أ ماة العاوا م أو أ ماة المبيادات  البعد البيئى
ماة  واء، ااي أ ماة خادمات صاحية الحشرية، والتى يترت  عليها أ مة مستش يات، و التالى أ  

جيااادة، وفااااى المجاااال المدرسااااي تتم اااي فااااي نيااااا  التناااوير العلمااااي و لماااال ال  افااااة الصااااحية 
 (21) والبيمية،..........ولكرا.

 أنواع أزمات اإلدارة املدرسية ومراحلها:
 الرنم مو تعد  أنواش اد مات، وتبايو أشكالها إ  أنه يمكو ت سيمها وف اًا لمجموعاة ماو 

 ادسق العلمية على النحو انتي:
 من ناحية التكرار:..............ويندرج تحتها:

 :يتكرر  دووها وف ًا للظرو  التي توجد فاى ظلهاا م اي اد ماة ا قتصاا ية،  أزمة دورية
 وفى المجال المدرسي تتم ي فى عج  مي انية المدرسة عو تلبية ا تياجاتها.



  جنود غازيأ/  د/ هالة حممد ،أ.د/ مجال ابو الوفا،
 

 408 

 التي تهي  لظهورلا م ي ال ي انات، وفى المجال تحد  وف ًا للظرو  دورية: أزمة غير  
المدرساااي تتم اااي فاااى  ياااا ة إقباااال خريجاااى ال انوياااة العاماااة علاااى التخصصاااات اد اياااة، 

 و  جامهم عو التخصصات العلمية.

 من ناحية درجة العمق:........ويندرج تحتها:
 :ة خيانااة أو ولااى أ مااة شااديدة ال سااوة  الغااة الخطااورة تتعلااا  اكتشااا   الاا أزمةةة عميقةةة

تالعا   م ادرات ووااروات البلاد، وفاى المجااال المدرساي تتم اي فااى انتشاار  عاض ادفكااار 
الدخيلااة والتصاارفات المنبااوذة ونياار الم بولااة فااي المجتمااع المدرسااي م ااي ت كاان الااروا غ 

 ا جتماعية ايو المعلميو، ت شي ظالرة الدرو  الخصوصية.
 :تنتهااي ااا وال مساابباتها، م ااي التاارويج ولااى أ مااة  ساايطة تظهاار فجاا ة واام  أزمةةة سةةطحية

لب اعة معينة  حجة أنها ستن ر مو ادسواق، أو يمناع تصانيعها مسات باًل، وفاى المجاال 
المدرسااي تتم ااي فااي إشاااعة  عااض الشااا عات  ااول  عااض المعلماايو سااواء كاناات إيجاايااة 

 ، تبساايغ الماانهج الدراسااي،  بااه للطااال ، أو ساالبية تركاا  علااىم ااي إت ااام شاار  الاادرو 
 (22) عكق ما ذكر سا  ًا.

 من ناحية درجة الشمول:......ويندرج تحتها: 

 :ولى أ مة تؤور في كافة فمات المجتماع م اي اد ماة السياساية التاى تحاد   أزمة شاملة
وخاصاااة عناااد ا نتخا اااات، وفاااى المجاااال المدرساااي تتتم اااي فاااي تااادني المساااتوى العلماااي 

يمااااة المحيطااااة اهااااا، انت ااااال نالبيااااة للمدرسااااة، ضااااياش ساااامعة المدرسااااة ومكانتهااااا فااااى الب
 المدرسيو مو المدرسة إلى مدرسة أخرى.

 :ولى أ مة تاؤور علاى شاريحة معيناة ماو شارا ح المجتماع م اي: أ ماة شاركة  أزمة عزئية
معينة، أو أ مة انن معيو.....ولكرا، وفى المجال المدرسي تتم ي في ن ي أ د ال يا ات 

سة معينة إلى مدرسة أخرى، وكرلن الحال  النسابة المدرسية ذات الك اءة العالية مو مدر 
الساالبى تاادنى أ اء أ ااد قيااا ات المدرسااة، أو تاادنى أ اء  عااض للمعلماايو، أو فااى الجااااو 

المعلمااايو  المدرساااة، ماااع ادخااار  عااايو ا عتباااار أم اد ماااة الج  ياااة يمكاااو أم تت ااااقم ماااع 
 ي معها ادقة و رر.مرور ال مو وتتحول إلى أ مة كلية إذا ألملت ولم يتم التعام
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 من ناحية درجة الموضوع:.........ويندرج تحتها:

 :وتتعلااااااا  الشااااااخص الاااااار  يتاااااا ور اهااااااا ن ساااااايًا أو معنويااااااًا م ااااااي أ مااااااة  أزمةةةةةةة معنويةةةةةةة
ا نتماااااااء أو أ مااااااة اإلخال ...ولكاااااارا، وفااااااى المجااااااال المدرسااااااي تتتم ااااااي فااااااى كراليااااااة 

ماااااااي اها...ولكااااااارا، أ اااااااد المعلمااااااايو للمدرساااااااة، أو كرالياااااااة أ اااااااد قياااااااا ات المدرساااااااة للع
وم ااااااي لاااااارا اد مااااااة   يمكااااااو قياسااااااها أو مشااااااالدتها  شااااااكي مر ااااااى أو مسااااااموش ولكااااااو 

 يمكو إ راكها مو خالل اإل سا  اها.
 :ولاااى أ ماااة تتعلاااا  عملياااة ا نكماااال فاااى البياااع أو الشاااراء، أو فاااى الماااوا   أزمةةةة ماديةةةة

مدرساااية، أو الغرا ية،....ولكااارا، و فاااى المجاااال المدرساااي تتم اااي فاااى ن اااص تجهيااا ات ال
ن ااص المبااانى ذاتهااا، ويااتم التعامااي مااع م ااي لاارا اد مااة عااو  ريااا ال يااا  والحسااا  

 الكمى، واستخدام أ وات علمية خاصة ارلن.
 :ولاى أ ماة تجماع اايو الجانا  الماا   والجانا  المعناو  م اي  ياا ة  أزمة مادية معنوية

فاى المجتماع،  اإلضاافة إلاى البطالة في المجتمع فهي ترجع إلاى اد ماة ال  افياة الساا دة 
قيم و افة ال ار  ن ساه وماا تحملاه ماو قايم وعاا ات وت الياد، وفاى المجاال المدرساي تتتم اي 
فااااي تعااااارض ألاااادا  ومصااااالح إ ارة المدرسااااة مااااع ألاااادا  ومصااااالح فمااااة أخاااارى  اخااااي 

 (23)  الجها  اإل ارى  المدرسة،...ولكرا. المدرسة م ي المعلميو، العامليو

 لتأثير:......ويندرج تحتها:من ناحية درجة ا
 :ولااى أ مااة لامشااية محاادو ة التاا وير، ولياادة ظروفهااا تحااد   وم أم تتاارك  أزمةةة فرفيةةة

 صمات واضحة على الكيام الرى  دوت فيه م ي عدم توفر سلعة تموينية معيناة، وفاى 
المجاااااال المدرساااااي تتم اااااي فاااااي تااااا خير  عاااااض الكتااااا  الدراساااااية، أو عجااااا  فاااااي  عاااااض 

 ا.المدرسيو،....ولكر
 :أ مااة أك اار خطااورة، ومااو واام   يمكااو تجاللهااا أو التغاضااي عنهااا  ولااى أزمةةة عوهريةةة

م ي أ مة المياا، أ مة الغراء، وفى المجاال المدرساي تتم اي فاي أ ماة ال صاول الدراساية، 
 أ مة المعامي التجريبية،......ولكرا.
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 من ناحية درجة االستفادة:.........ويندرج تحتها:

 :أ مة يمكو التعلم منها أو الخروأ ادرو  مست ا ة مو خالل التعامي ولى  أزمة تنموية
معهاااا، م اااي  ياااا ة أساااعار  عاااض الساااالع وخاصاااة فاااى المواسااام وادعياااا ، وفاااى المجااااال 
المدرساااااااااااااي تتم اااااااااااااي فاااااااااااااى ت شاااااااااااااي ظاااااااااااااالرة الااااااااااااادرو  الخصوصاااااااااااااية، أو تسااااااااااااار  

 الطال ،.......ولكرا.
 :نساااام شااال أى أنهاااا عديماااة ولاااى أ ماااة   يمكاااو أم ياااتعلم منهااا اإل أزمةةةة غيةةةر تنمويةةةة

المن عة، و  ي تى مو خالل التعاماي معهاا أياة  رو  مسات ا ة م اي أ كاة رنيان العايش، 
وفى المجال المدرسي تتم اي فاى وجاو  فماة ماو المعلمايو ذات السالوكيات السالبية ومنهاا 

 ال غغ على التالمير   سلو  أو  آخر مو أجي الدرو  الخصوصية.

 ........ويندرج تحتها:من ناحية درجة األمن:.

 :ولاى أ ماة ت اع فجا ة وتاؤ   إلاى ال ا ش وا رتبااك، ور ماا تاؤور علاى  أزمة تعقب الكارثة
المرافاااا العاماااة، م اااي تعطياااي الساااكن الحديدياااة، وفاااى المجاااال المدرساااي  ااادو  إ بااااط 
للطااااااااال  نتيجااااااااة تاااااااادني  رجاااااااااتهم فااااااااي ال انويااااااااة العامااااااااة أو ارت اااااااااش نساااااااا  ال بااااااااول 

 كرا. الجامعة،......ول
 :ولى أ مة تحمي في  ياتها م مونًا سلبيًا  ست رار  أزمة ناشئة عن اإلرهاب والتطرف

المجتماااع وساااالمته ا جتماعياااة م اااي قتاااي اداريااااء أو ال اااع اء، وفاااى المجاااال المدرساااي 
تتم ي فى اختراق  عض الجماعات المتطرفة لمنظومة التعليم، ومحاولتها صيانة ع اول 

 (24) للرؤية التى تتبنالا،......ولكرا.الصغار والشبا  وف ًا 

 من ناحية درجة عالقتها بالعالم الخارجى....ويندرج تحتها:
 :ولااى تنااتج محليااًا فااى  ولااة مااو الاادول وخاصااة  ول العااالم ال الااث، ولكااو  أزمةةة محليةةة

يمكو تصديرلا إلى العالم الخارجي، م ي أ مة البترول، وفى المجال المدرسي تتم ي فى 
 لو يو والمبدعيو  شكي أو  آخر  طريا مباشر أو نير مباشر...ولكرا.إلمال المو 
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 :ولى أ مة تنتج عو عالقة الدول الصغرى  الدول الكبرى م ي أ مة ال مح  أزمة عالمية
ادمريكى،  يث تصدرا لمو تشاء، وتمنعه عمو تشاء، وفى المجال المدرسي تتم ي فى 

و  أعلااى، اااي واعتبارلااا النمااوذأ الاار  يجاا  ت ليااد الطااال  للعااا ات وال اايم الغر يااة   ساال
 (25) ا  تراء  ه،......ولكرا.

 وتمر األزمة بماموعة من المراحع يمكن عرضها على النحو اآلتى:
 :تبدأ اد مة فى الظهور فى شكي إ ساا  مابهم قلاا ينارر  خطار نريا   مرحلة الميالد

 نير محد  المعاني.
 :عاة ماو المح ا ات الراتياة، والتاى تساتمد ماو تنماو اد ماة ماو خاالل مجمو  مرحلة النمةو

اد مة ذاتها، أو مح  ات خارجية جاء مو خارأ اد مة وت اعلت معها، اي وأضافت لها 
 قوة  فع جديدة.

 : وتعنااى ساايطرة ا نغااالق أو الالوعااي علااى متخاار ال اارار، ومااو واام تاا  ا   مرحلةةة الن:ةة
 اارلن تصاي اد مااة إلاى أقصااى قوتهااا ال اوة المت اعلااة ماع اد مااة وتغاريها   ااوة تدميرياة، و 

 وعن ها، و التالى يصع  السيطرة عليها.
 :وتعنى محاصرة اد مة  تى تت تت، وت  د ج ءًا مو قوتها الدافعة. مرحلة الحصار 
 :وتعنااى المواجهااة ال اعلااة ل  مااة والتااى تااؤ ى فااى النهايااة إلااى ف اادام  مرحلةةة اإلتتفةةاء

 (26) قوتها الدافعة.
 ة لمواعهة أزمة اإلدارة المدرسية:األسالسب المنهاي

ركاا  ال كاار اإل ارى الت لياادى علااى مجموعااة مااو ادسااالي  يااتم مااو خاللهااا التعامااي مااع 
 وتتمفع هذه األساليب في:اد مة، 
 .وقن التدلور والخسا ر 
 .ت ميو و ماية العناصر ادخرى المكونة للكيام المحيغ  اد مة 
 ها.السيطرة على  ركة اد مة وال  اء علي 
 .ا ست ا ة مو المواقن الناتجة عو اد مة فى اإلصال  والتطوير 
 .راسة ادسبا  والعوامي التى أ ت ل  مة  
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 .(27) إتخاذ إجراءات الوقاية لمنع تكرارا أو  دووها فى المست بي 
 أما عن أساليب الفكر اإلدارى الحديث فى التعامع مع األزمة فتتمفع في:

 :عتيم اإلعالمي الر  يصا   اد مة منر وقوعها.ويعنى الت أسلوب اإلنكار 
 : ويعنى ت جيي ظهور اد مة إلى أجي نير مسمى. أسلوب الكب 
 :ويعنى تشكيي لجنة لتجميد الموقن و فت ا ا قوة الدفع. أسلوب التاميد 
 :ويعنى الت ليي مو اد مة، والتهويو مو قدرلا أو  جمها. أسلوب البخس 
 :مجا ت معينة لتن يق ال غوط لدى جمالير الشع .ويعنى فتح  أسلوب التنفيس 
 :ويعنى ت ريغ اد مة مو م مونها  تى تصبح لشة و دوم معنى. أسلوب التفريغ 
 :ويعنى ع ل أسا  اد مة عو عناصرلا ومو وم تشويه الح ا ا. أسلوب العزل 
 :ويعناااى تباااا ل اإلتهاماااات اااايو عااادة أ ااارا  والتركيااا  علاااى النظرياااات  أسةةةلوب اإلتمةةةاد

 المصحو ة  الحجج والبراليو الوالية، مع إلمال اإلجراءات ال اعلة تجاا اد مة.
 :ويعنااااى التظااااالر   نااااه قااااد تاااام الساااايطرة علااااى اد مااااة، مااااع تاااارك النااااار  أسةةةةلوب القفةةةةز

 تحت الرما .
 :ويعنااى اللجااوء إلااى تع يااد ادمااور المصااا بة ل  مااة، ومااو واام يصاابح  أسةةلوب الهةةروب

عهااا، اااي فااى  ياارة مااو أماارا إ ا هااا، و التااالى يهاار  مااو المساامول عاااج  عااو التعامااي م
مواجهتها سواء عو  ريا البحث عو كبش فداء، التنصي مو المسامولية، الهارو  نيار 
المباشر عو  ريا اصطناش المرض، الهرو  المباشر عو  ريا ا عترا   ال شي فى 

 (28) المواجهة.

رة فااى الوقاات الحاضاار علااى كافااة ويعااد التعامااي مااع اد مااة مااو ألاام محاااور التمااام اإل ا
ادصاعدة والمساتويات، علاى اعتباار أم لارا التعاماي يحتااأ إلاى ناوش خاا  ماو الماديريو تتااوافر 
لاااديهم مجموعاااة ماااو المهاااارات،  اإلضاااافة إلاااى تماااتعهم  ال ااادرة علاااى ا تصاااال والحاااوار والت كيااار 

اااااداعى فااااى كااااي المواقاااان، وتحتاااااأ إ ارة اد مااااة إلااااى منهجيااااة علميااااة تتم ااااي خطواتهااااا فااااي: اإل
 ا كتشا ، ا ستعدا ، ا  تواء، ا ستعا ة، التعلم، وسو  نوج لا كانتى:
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 :ويتطلاا  مجموعااة مااو التصاارفات تسااهم فااي ت ليااي مخااا ر اد مااة، ومنهااا  اإلكتشةةاف
 ومو وم يمكو الت اعي اإليجااى معها. استشعار اإلنرار المبكر   ر  وقوش اد مة،

 :ويتطلااا  ال ياااام  مجموعاااة ماااو ادنشاااطة الها فاااة ومنهاااا تااادري  ادفااارا  علاااى  ااسةةةتعداد
 كي ية التعامي مع اد مة، مع توفير مجموعة مو ادسالي  للوقاية منها.

 :ويتطل  تن ير خطة مو أجي مواجهة اد مة اهد  ت ليص أضرارلا، أو ت ليي  ااحتواء
 خسا رلا.

 :ويتطلاا  إسااتعا ة مسااتويات نشاااط ادفاارا  مااو خااالل خطااغ علميااة متنوعااة،  ااسةةتعادة
 قصيرة ادجي، أو  ويلة ادجي، مو أجي ضمام إعا ة التوا م مرة وانية للمؤسسة.

 : ويعنااى التركياا  علااى الاادرو  المساات ا ة مااو لاارا اد مااة  تااى تااتعلم المؤسسااة  الةةتعل
مااات فااى المساات بي، مااع ادخاار فااى عاايو ا عتبااار خباارات كي يااة مواجهااة م ااي لاارا اد  

 (29) المؤسسات ادخرى التى مرت    مات مشااهة.

كمااا ياارى أر ااا  ال كاار اإل ارى الحااديث أم التعامااي مااع اد مااة يااتم وف ااًا لنوعهااا و رجااة 
والةةذى تتمفةةع ساادتها، ومااو واام يجاا  اللجااوء إلااى اسااتخدام الماانهج العلمااى للتعامااي مااع اد مااة، 

 اته فى:تطو 
 :ويعنى تشخيص اد مة اناء علاى جماع البياناات والمعلوماات  اإلضاافة إلاى  التشخيص

 الخبرة العملية واإللمام اإل ار  مو قبي ال ا م على  راسة لرا اد مة.
 :ويعناي تحدياد ادلادا   سا  ألميتهاا، ماع ادخار  عايو ا عتباار، ضارورة  التحديد

 ي الهد  ال رعي.البدء  الهد  العام، وم ا نت ال إل
 :ويعني الحد مو ت اقم اد مة عو  ريا تحديد انلية التي تسهم في ذلن. المنع أو الحد 
 :ويعناااي  ااار  البااادا ي الممكناااة لمواجهاااة اد ماااة عاااو  رياااا ا لتماااام  طةةةرل البةةةدائع

 اتوليد ادفكار، وتبني العصن الرلني مو أجي الوصول إلي البدا ي المحتملة.
 :ختيااار أف ااي الباادا ي  عااد  راسااة كااي اااديي، واام الم اضاالة اينهااا، ويعنااي ا ااتتيةةار

 (30) وأخيرًا ي تي اختيار أف ي البدا ي.
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 :التعليم الثانوىأزمة اإلدارة املدرسية يف 
توجااد فااي التعلاايم ال ااانوى فااي الوقاات الحاضاار  عااض الماادار  التااي تلجاا  إلااي اسااتخدام 

المهاااام المطلو اااة مااانهم، وخاصاااة عناااد وقاااوش  اإلكاااراا إلجباااار أو  اااث ادفااارا  علاااي العماااي وت  ياااة
اد مااات، ومااو واام ياادرك ال اار  مااو البدايااة أم عاادم ا لتاا ام ساالوكيًا أو مهنيااًا، وعاادم الجديااة فااي 
العمي سيؤ    ال رورة إلي إن ال ع و اة ماا  اه، تعتماد فاي  بيعتهاا علاي مساتو  اد اء، وعلاي 

 نتيجة عدم ا لت ام المشار إليه.
 ر  يك  علاي العماي ماو خاالل التهدياد  اساتخدام نظاام الع و اات ضادا، ومو لنا فوم ال

ولو  ا مًا في  الة تخو  ماو ادقادام علاي أ  سالوك أو عماي قاد ياؤ    علاي سابيي ا  تماال 
إلي إنا ال ع و اة  اه  تاي وأم كاام لارا السالوك لصاالح العماي أو المصالحة العاماة، كماا يحااول 

ومهنياًا وأ ا ياًا   ياة إجاراءات أو تعليماات تحاد لا أو ت اعها المدرساة ال ر  جالدًا ا لت ام سلوكيًا 
 سواء كانت واضحة أم مت منة.

وعلااي لاارا فااوم اإل ارة  ااالخو  ك ساالو  إ ار  وقيااا   لااي ادساالو  المتبااع فااي معظاام 
المااادار  المصااارية  مختلااان المرا اااي التعليمياااة، وذلااان ل ااامام التااا ام العاااامليو  ماااا ترنباااه إ ارة 

، (31)سة سلوكيًا و  ارياًا ومهنياًا وأ ا ياًا ومظهرياًا ف اغ  وم ا لتماام ال علاي   عالياة أ اء ال ار المدر 
وهنةةاع عةةدة عوامةةع أساسةةية تةةيثر علةةي مةةد  تفشةةي اإلحسةةال بةةالخوف  ةةين العةةاملين فةةي 

 المدرسة وأهمها:
 :يااث تتعمااد المدرسااة فااي  الااة تطبيااا  مةةد  وضةةول األهةةداف ومعةةايير تقةةوي  األداء 

ارة  ااالخو  عاادم وضااو  ادلاادا  علااي مسااتو  ال اار ، وكاارلن عاادم تحديااد مسااتو  اإل 
اد اء المطلو ، ومعايير ت ويمه،  تي يعايش ال ار  فاي  الاة قلاا وخاو  مساتمرة، مماا 
يدفعه إلي أم يسلن  ريا الحرر ال ا د عو الحد في  عض اد يام في كي سلوك وأ اء 

 (32) ي وم  ه.
 :ث تسااعي المدرسااة فااي ظااي تطبيااا اإل ارة  ااالخو  إلااي  ياا معةةايير السةةلوع الشخصةةي

أ كااام قب ااتها علااي العااامليو وعاادم إعطااا هم ال رصااة أو المجااال لو سااا   الحريااة أو 
ال ادرة علااي التعبياار عااو الارأ  أون ااد ادوضاااش، لاارلن تحااول المدرسااة أم تمنااع الل اااءات 
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المدرسااة،  معنااي الشخصااية ااايو العااامليو  شااكي فاار   أو جماااعي أو مناقشااة أوضاااش 
 (33) أخر أم المدرسة تحاول أم تمنع العالقات ا جتماعية أوناء العمي.

  :يث أناه فاي ظاي اسالو  اإل ارة  االخو  فاوم العاامليو   يعلماوم ماا ىعراءات الرقابة 
لي إجراءات وأسالي  الرقا ة، ومو ي وم  الرقا ة عليهم، لي لو الر يق المباشر أم أ د 

يكوم ال ر   ا مًا  ريصًا و اررًا فيماا ي عاي أو ي اول، وفاي  الاة تخاو  ال مالء، ومو وم 
 (34) مو خطر ما إذا فعي أو قام شيمًا   يرن  أم تعلم اإل ارة  ه.

وتأسيسةةاع علةةي مةةا سةةبق فةةدش واقةةع اإلدارة المدرسةةية فةةي مصةةر بشةةكع عةةام يتسةة  فةةي 
 الوق  الحاضر بعدة تصائص أهمها:

 ام والواجبات.نموض ادلدا  رنم تحديد المه 
 .نموض أسق ومعايير ت ييم اد اء 
 .ا لتمام  المظهر  وم الجولر مو  يث إارا  فعالية المدرسة 
 .الحساسية الم ر ة تجاا آراء وانت ا ات العامليو 
 .التعامي مع العامليو  شكي فر   وليق جماعي 
 .المرك ية الشديدة والم ر ة في اتخاذ ال رارات 
 علي كافة مجريات ادمور. سيطرة اإل ارة العليا 
 .ا لتمام  الكم  وم الكين، وذلن  ا عتما  علي مبدأ ادرقام كمؤشر لل عالية 
 .ا ن باط التام وا لت ام الم رط  السياسات واإلجراءات والتعليمات 
 .التركي  علي ا تصا ت الرأسية وال وقية 
  مو ال ر  ذلن. محدو ية ال درة  علي التعبير إلاداء الرأ   تي و م  ل 
  اعتماااا  كاااي ماااو اإل ارة والعاااامليو علاااي وساااا ي ا تصاااال نيااار الرسااامي للحصاااول علاااي

 (35) المعلومات نير المتوفرة عو  ريا ا تصا ت الرسمية.
و  شااان أم لااارا الخصاااا ص تااانعكق علاااي الااارو  المعنوياااة للعاااامليو فتصااابح متديناااة، 

فة إلي ارت اش الكل اة اإل ارياة، وساوء اساتغالل  جان  الترمر، وارت اش نسبة  ورام العمي،  اإلضا
 الموار  المتا ة.
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والمحصاالة النها يااة لم ااي لاارا ا نعكاسااات والتاا ويرات الساالبية لااو ارة  ااالخو  أم يشااعر 
ال اااار  أنااااه ف ااااغ مجاااار  آلااااة لتن ياااار المطلااااو  منااااه  وم أ  التمااااام ارنباتااااه وا تياجاتااااه، وقدراتااااه 

والالمبا ة، وتادني مساتو  اد اء  ماا يادفع ال ار  إلاي إ عاا   ومشاعرم، ومو وم الشعور  اإل باط
فكارة اإلااداش والتحساايو فاي العماي مااو مخيلتاه،  تااي و م كاام م تنعاًا  جاادوالا وفا ادتها للمدرسااة، 

 مما يحرم المدرسة مو ا ست ا ة مو أفكار وخبرات العامليو.
 :وتتمفع طبيعة األزمة في الماال المدرسي بالمحددات اآلتية

 : ويعنااي أم اد مااة فااي المجااال المدرسااي ترجااع فااي جاارورلا إلااي قصااور  المحةةدد اإلدار
إ ار ،  يث تظهر مشكلة معينة  ول قرار معايو، إ  أم الوساا ي المتا اة  تخااذ قارار 
 شاا م لاارا المشااكلة تكااوم نياار كافيااة، ومااو واام تتحااول المشااكلة إلااي أ مااة، فعلااي ساابيي 

ة  اخااي ال صااول الدراسااية، وتعجاا  كااي اد اارا  المعنيااة الم ااال تتكااد  ادعاادا  الطالاياا
عااو اتخاااذ قاارار مناساا  تجاااا لاارا المشااكلة، ويترتاا  علااي ذلاان تاادني مسااتو  الطااال ، 

 (36) ونيا  اإلاداش، والحوار البناء  اخي الصن المدرسي.
 : ويعناي أم إ ارة المادار  فاي مختلان المرا اي التعليمياة ماا ال يسايطر  المحدد النخبو

ا النخبااة البيروقرا يااة،  معنااي أم كااي مجريااات ادمااور ايااد اإل ارة العليااا، و التااالي عليهاا
يمكااو أم تتحااول أ  مشااكلة إلااي أ مااة،  يااث أم  ب ااة التكنااوقراط لااي المساايطرة علااي 
اإل ارة، وتنظار إليهاا علااي أنهاا نشااط فااوق العماي، وتاا تي فاي أذلاام العااامليو علاي أنهااا 

اإلجرا يااة فااي المدرسااة   تملاان إ  التن ياار و ريتهااا فااي ليمنااة، فااي  اايو أم المسااتويات 
 (37) التصر  والحركة والمبا رة محدو ة  ال عي.

 :ويعني أم اإل ارة المدرسية ترك  في عملها علي النوا ي الميكانيكية  المحدد الميسسي
ي وانلياااة المتعل اااة  حرفياااة ال واعاااد واللاااوا ح والااانظم وأعماااال الساااكرتارية أك ااار ماااو الناااوا 

اإلنسانية،  اإلضافة إلي أنها ترك  علي الج يمات أك ر مو الكليات وعلي التسيير أك ار 
مو التجديد والتطوير، نالين عو نيا  المرونة التنظيمية، و التالي يوجد ا تماال كبيار 

 –تكاا  تكاوم شاعارات  –في أم تتطور أ  مشكلة إلي أ ماة  االرنم ماو وجاو  مساميات 
 (38)  ية، تحديث وتطوير اإل ارة ... ونيرلا.م ي اإل ارة الديم را
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 : ويعني أنه  الرنم مو تعد  اد مات التي واجهت، وما الت تواجه اإل ارة  المحدد الحد
المدرسااية فااي مصاار فااي الوقاات الحاضاار إ  أنااه   توجااد ا   ركااة صاااعدة فااي اتجاااا 

لسامة الساا دة عليهاا  يا ة قدرتها أو تطويرلاا لمواجهاة م اي لارا التحاديات، فتكاا  تكاوم ا
 اليًا ليق في اإلمكام أادش مما كام، وماو وام فهاي فاي م تارق الطارق تتار   اايو الحاي 

 (39) أو الال ي  النسبة ل  مات المتتا عة.
 :ويعني أنه  الرنم مو تكرار  عض اد مات  صورة مستمرة، ومتداخلة في  المحدد اآللي

مااااا ال تنتشاااار ظااااالرة التسااااب  وعاااادم  أك اااار مااااو موقااااع فااااي المؤسسااااة التعليميااااة إ  أنااااه
ا ن ااباط، وتكااد  المااوظ يو فااي المكاتاا   وم وجااو  عمااي مسااند لك ياار ماانهم، نالياان 
عو سوء التنظيم و غء اإلنجا ، والتمسن  الروتيو، ونمطية اإلجراءات، و رفية ال وانيو 

 (40) واللوا ح.

 أطراف أزمة اإلدارة املدرسية و آثارها:

 في المدرسة في: –مهما اتتلف  في نوعيتها أو حامها  –تتمفع أطراف األزمة 
  :ويتم ي في فر  أو مجموعة مو ادفرا  الريو ي وموم  وعدا  وتجمياع كافاة صانع القرار

البياناااات والمعلوماااات المختل اااة واساااتخال  المؤشااارات والوصاااول إلاااي مشاااروش التوجياااه 
 (41) غ علي متخر ال رار. ال رار المطلو  اتخاذا، وتعر  لرا الجماعة  جماعة ال غ

  :ويتم اي فاي الشاخص الار  ايادا سالطة اتخااذ ال ارار وف اًا للهيكاي التنظيماي متخذ القرار
 للمدرسة، ويعتبر لو المسمول ادول عو مد  سالمة ال رار وصال يته.

  :ويتم ااااي فااااي فاااار  أو مجموعااااة مااااو ادفاااارا  ي ومااااوم اتن ياااار ال اااارار وف ااااًا منفةةةةذ القةةةةرار
 ة.لوجراءات الواجب

  :(42) ويتم ي في مجموعة مو ادفرا   با عليهم ال رار الر  تم تن يرا.المستفيد 
وفااي إ ااار اد اارا  السااا  ة تشااكي البيمااة المحيطااة  المدرسااة إ ااار  ركااة تااؤور وتتاا ور 

  كافة ال رارات التي يتم اتخاذلا.
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 اعية تتمفع في:ويفرز مناخ األزمة لوناع معيناع من الفكر والسلوع يفار تلفه آثاراع اعتم
  اتجااااااااااا إيجاااااااااااي يت اعاااااااااي ماااااااااع اد ماااااااااة ماااااااااو خاااااااااالل العماااااااااي التطاااااااااوعي كالتبرعاااااااااات

 الما ية والعينية ونيرلا.
  اتجاا سلبي يتم ي في قلة منحرفة تستغي اد مة للحصول علي امتيا ات لايق ماو   هاا

 كالسماسرة أو منته   ال ر ، ونيرلم.
 لتر:و  يتمفع في:وتفار األزمة أي:اع لوناع من الفكر والسلوع ا

 .يا ة ك افة ال صول  
 .قصر العام الدراسي 
 . ف دام الم ي ادعلي أمام الطال 
 .فكر سلوك  عض المعلميو لم يرتا لمستو  اد مة 
 .ف دام ال درة علي مواجهة اد مة مو قبي اد را  المعنية  المدرسة 
 (43) يه واإلرشا  ونيرلا.نيا  التر ية الوقا ية عند التعامي مع اد مة كاإلسعا  والتوج 

 أه  ااتااهات الحديفة في ماال التعامع مع أزمة اإلدارة المدرسية:
مجموعة المسارات العاماة التاي تعاايش مجتمعناا اإلنسااني ماو  ياث أعادا  ال ار  للحيااة، 
أماااا المعاصااارة فنعناااي اهاااا ال تااارة ال منياااة والمليماااة   ساااالي  الت ااادم العلماااي والتكنولاااوجي والتطاااور 

 لسريع في كي مجا ت الحياة.ا

 املضمون: حيث طتمثل هذه االجتاهات يف:أ( 

 .ري ة المشاركة للتعامي مع اد مة. -    ري ة فريا العمي  
 .ري ة تصعيد اد مة. -   ري ة ا تواء اد مة  
 .(44)  ري ة المنهجية العلمية للتعامي مع اد مة. -    ري ة ت ريغ اد مة 

 حو اآلتي:وسوف نوعزها علي الن
  :وتتطلاا  لاارا الطري ااة أك اار مااو خبياار أو متخصااص فااي مجااال طريقةةة فريةةق العمةةع

التعاماااي ماااع اد ماااة، فمااا اًل يوجاااد فرياااا للعماااي المؤقااات يعماااي تحااات إشااارا  خبيااار أو 
متخصص وعليه تشخيص اد ماة  شاكي فاور ، وام إعادا  خطاة للمواجهاة وأخيارًا متا عاة 
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التعامي مع اد مة، ولناك فريا آخر ولو فريا تن ير الخطة مع تصحيح أ  خط  أوناء 
العمي الدا م، ويتكوم مو مجموعة مو ادفارا  ذات المهاارات الخاصاة تام تا ليلهم مساب ًا 

 استعدا ا للتعامي مع اد مة.
 وتركاا  لاارا الطري ااة علااي العنصاار طريقةةة المشةةاركة الديمقراطيةةة للتعامةةع مةةع األزمةةة :

أ ، ماااع اإلفصاااا  عاااو اد ماااة ماااو  ياااث مااادالا، البشااار  ماااو خاااالل المشااااركة فاااي الااار 
 وخطورتها، والخطوات التي يج  اتخاذلا مو أجي ال  اء عليها.

  :وتركا  علاي محاصار اد ماة أو  صارلا فاي نطااق محادو ، ماع طريقة احتواء األزمةة
امتصااااا  أو اسااااتيعا  ال ااااغوط المولاااادة لهااااا، و التااااالي ت  ااااد اد مااااة قوتهااااا، وعمليااااة 

ل  اإلنصات لل ا د، تو يد الرنباات المتعارضاة، تشاكيي لجناة للحاوار، ا  تواء لرا تتط
 الت اوض مع اللجنة مو أجي الوصول إلي  ي ل  مة.

 وتستخدم لرا الطري ة عندما تكوم اد مة نام ة ونير واضحة طريقة تصعيد األزمة :
د ماة المعالم، وظهور تكتالت عند مر لة تكوينها، ومو الم روض لناا أم ياتم تصاعيد ا

 شااكي أو  ااآخر  تااي تصااي إلااي ن طااة تعااارض المصااالح، ويترتاا  علااي ذلاان أم يحااد  
ت كاان للتكااتالت، ويتجااه كااي فريااا أو تكتااي اتجاااا آخاار، وتعتباار اد اا ا  السياسااية م ااال 

 علي ذلن.
 وتركاا  علااي ت ريااغ اد مااة مااو م اامونها، علااي اعتبااار أم لاارا طريقةةة تفريةةغ األزمةةة :

 يق لنشاوء اد ماة، ولناا تصابح مهماة متخار ال ارار مم لاة فاي الم موم يم ي الادافع الار 
ت ريااااغ اد مااااة مااااو م اااامونها، ومااااو واااام ت  ااااد قوتهااااا، وتسااااتخدم التحال ااااات المؤقتااااة مااااع 
العناصر المسببة ل  مة، وا عترا  الج  ي ل  مة وم إنكارلا،  اإلضافة إلي ا نحارا  

 (45) م مونها. عو ا تجاا ادصلي ل  مة، كطرق لت ريغ اد مة مو
 تم اي المنهجياة العلمياة أف اي ادساالي  طريقة المنهايةة العلميةة للتعامةع مةع األزمةة :

 وذلك من تالل الخطوات اآلتية:اد مة للسيطرة علي 
  : ويعنااي تحديااد ادساابا  التااي صاانعت اد مااة، ورصااد عناصاارلا ادقااة، تقةةدير المو:ةة

  اإلضافة إلي ال و  التي ت ن ورا ها.
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 ويعني اكتشا  المصاالح الح ي ياة الكامناة وراء صانع اد ماة وادلادا   و: :تحليع الم
 نير المعلنة، والتي تكمو ورا ها.

 :وتعني تحديد العوامي المشتركة والمؤورة في اد مة. دراسة األبعاد 
 :ويعنااي وضااع خطااة أو ارنااامج للتاادخي فااي اد مااة، مااع  شااد ال ااو   التخطةةيا العلمةةي

 لمواجهتها.
 ويعني تو يع اد وار مو أجي إ ارة اد مة مع تحدياد الواجا  اتخاذلاا  عالاة:التدتع للم

لحمايااة كااي مااا يحاايغ  مجااال اد مااة، مااع تحديااد ا  تمااا ت التااي يمكااو أم تحااد  مااو 
جااراء لاارا المواجهااة، سااواء كاناات مواجهااة سااريعة أو  طيمااة ت ااوم علااي ا متصااا  أو 

 (46) ا ستيعا .
ات ونيرلاا تهاد  فاي النهاياة إلاي تح ياا المواجهاة ال علياة و  شن أم م ي لارا ا تجالا

لال مااة وذلاان مااو أجااي: وقاان تاادلور الموقاان، ت ليااي الخسااا ر، الساايطرة علااي الموقاان، توجيااه 
الموقاان إلااي المسااار الصااحيح، معالجااة انوااار الن سااية وا جتماعيااة الناتجااة عااو اد مااة، تطااوير 

 ع تكرار م ي لرا اد مات في المست بي.اد اء العلمي، استخدام أنظمة وقا ية لمن

 :وأهميتها فلسفة طكنولوجيا املعلومات
المعاار   –المعلوماات  –تتكوم تكنولوجيا المعلومات مو عناصار أر عاة لاي: البياناات 

الركاء، و شان أم كاي عنصار ماو لارا العناصار يم اي ن لاة نوعياة فاي تطاور المعلوماتياة ماع  –
ناااات لاااي الماااا ة ادولياااة أو المعطياااات البكااار التاااي نساااتخلص منهاااا انخااار فاااي ا عتباااار أم البيا

المعلومات، أما المعلوماات فهاي نااتج معالجاة البياناات تحلاياًل وتركيباًا وعاا ة تشاير إلاي عالقاات 
وم ارنات وكليات  وموا نات،  معني آخر أم البيانات تعد ركي ة المعلومات، ومو وم فهي عباارة 

 ، أماا المعلوماات فهاي المتغيار التاا ع، فاي  ايو أم المعاار  لاي عو متغيار مسات ي   يساتحد
 صااايلة لااارا ا متااا اأ الخ اااي اااايو المعلوماااات والخبااارة والمااادركات الحساااية وال ااادرة علاااي الحكااام، 
ولناااك مااو ياار  أم المعلومااة لااي الوساايلة أو الوساايغ  كتسااا  المعرفااة، أمااا الااركاء لااو  م ا ااة 

ساااااا معرفتناااا وشاااوالدنا لتولياااد ادفكاااار واكتشاااا  العالقاااات الطاقاااة الرلنياااة التاااي نطب هاااا علاااي 
 (47) و رلنة النظريات واستخال  الُبني الحاكمة  مختلن الظوالر.
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تعااد المعلومااات رفيااا  ياااة البشاار مناار اد ل فااال شاان أم كااي نشاااط إنساااني لااو منااتج 
جموعاااة ماااو للمعلوماااات، ومساااتهلن لهاااا، لااارا يتعااااظم  ور المعلوماااات فاااي المجتماااع ماااو خاااالل م

 الخصا ص لعي مو ألمها: 
 وتعناااااي أم المعلوماااااات ذات قاااادرة عالياااااة علاااااي التشاااااكيي أو إعاااااا ة  ع والسةةةةةهولة:نةةةةةو الت

 الصيانة.
 :وتعناااي أم المعلوماااات قاالاااة للتن اااي عبااار مساااارات محاااد ة أو ا هاااا علاااي  قا ليةةةة التنقةةةع

 المشاش لمو يرن  في است بالها.
 : مكااو أم ت اامو قا ماة وا اادة، أو إضااافة ملاان وتعنااي أم المعلوماات ي قا ليةةة اانةةدما

 معيو لمجموعة ايانات قا مة  ال عي.
 :وتعني سرعة انسيااها ايو ادفرا  والمؤسسات و التالي وجد أ ا رة لها نير قاالة  الوفرة

للن اااااذ  معنااااي أنهااااا   تتاااا ور  ا سااااتهالك، اااااي لااااي عااااا ة تنمااااو مااااع  يااااا ة اسااااتهالكها، 
 المعار  الجديدة. فاستهالكها يؤ   إلي توليد

 :وتعني أم مست بي المعلومة يستطيع نس  ما يتل اا مو معلومات. سهولة النسخ 
وتختلاان ألميااة المعلومااات  اااختال  ال اار  الاار  يتعامااي معهااا، فهااي  النساابة للسياسااي 
مصاادر قااوة وأ اة الساايطرة ولااي  النساابة للماادير أ اة لاادعم اتخاااذ ال اارار، ولااي  النساابة لوعالمااي 

م ااموم الرسااالة اإلعالميااة، ولااي  النساابة لو صااا ي تعااد وساايلة للت ليااي مااو  رجااة عاادم تم ااي 
الي ايو، ولاي  النساابة للغاو  تم ااي رماو ًا تشااير إلاي    ت أخار ، لاارا  اإلضاافة إلااي أنهاا تم ااي 

 (48)  النسبة للعالم وسيلة لحي المشاكي، وما ة لتوليد المعار  الجديدة.
تتعامي في معظم ادوقات ماع نوعياات ماو البشار مت اوتاة  ل د أصبحت نظم المعلوماتية

سااواء مااو  يااث  ورلااا أو مسااتو  مهاراتهااا، كمااا أم التغيياار أصاابح أ ااد وواااات المجتمااع الحااديث 
والاار  انعكااق  طبيعتااه علااي البرمجيااات، لاارا  اإلضااافة إلااي تسااارش ل اااش ادعمااال وخاصااة فااي 

ترت  علي ذلن  خول تطبي اات المعلوماات فاي مجال إ خال نظم المعلومات الجديدة وتحسينها و 
لةذا فةدش تكنولوعيةا المعلومةات مجا ت جديدة ومستحدوة م ي التصاد  لمشاكلة التلاو  ونيرلاا، 

 تمفع ملتقي ماموعة من الروافد التكنولوعية أهمها:
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 تكنولوجيا الكمبيوتر   Computer Hard Ware. 
 التحكم ادوتوماتي   Automatic Control. 
 وجيا ا تصا ت تكنول    Communications. 
 البرمجيات     Soft Ware. 
 لندسة المعرفة  Knowledge Engineering.  
  لندسة البرمجيات Soft Ware Engineering   . (49) 

 وسو  نوج لا علي النحو انتي:
  :تكنولوعيا عتاد الكمبيوترComputer Hard Ware 

لكمبيوتر أمر قاا م   محالاة، ولارا يحاتم ا لتماام وتعني أم الحوار  اللغة الطبيعية مع ا
او دات اإل خال العر ي نظرًا دنها تم ي خغ المواجهاة الخاغ ادول ماع المساتخدم العر اي والتاي 

 تحد  مد  سالسة وعما الت اعي اينه و يو آلته الجديدة.
  :التحك  األوتوماتيAutomatic Control 

وماتياة وتع ادلا انت اي الكمبياوتر ماو ذاكارة صانا يا وتعناي أناه ماع ارت ااء تطبي اات المعل
البريااد إلااي ذاكاارة التااداعي ومااو وسااا غ التخاا يو الممغنطااة إلااي الوسااا غ ال ااو ية ومااو المكتااو  
والمطبااوش إلااي المنطاااوق والمسااموش والملمااو ،  معناااي إساا اط جميااع الحاااواج  التااي ت صااي اااايو 

 اإلنسام وانلة.
  :تكنولوعيا ااتصااتCommunications 

وتعناااي اقتااارا  أركاااام المعماااورة ماااع  ع اااها الااابعض عبااار الكاااا الت ادرضاااية والبحرياااة 
وادليا  ال و ية وأشعة الميكروي  و وا ر ادقمار الصناعية، وترت  علي كاي ذلان شايوش ل اظ 

 عو  عد في ك ير مو ادنشطة م ي:
 التعلم عو  عد. (   ا ستشعار عو  عد. (أ 
 د.اإلنتاأ عو  ع (   التسوق عو  عد. (أ 
التسامر عو  عد:  معني ت ديم خدمات الم هي اإللكتروني مو خالل تجمع البشر مو مواقاع  (ه 

مختل ة ليتسامروا وجهًا لوجه، وم ي لرا ا ندماأ الم ير ايو تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا 
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 ا تصا ت جعلتنا   نشعر  ال رق ايو مو يجاورنا ومو له ال درة أم يحاورناا عبار آ   أو
 مالييو ادميال.

والعناصاار ال الوااة السااا  ة تم ااي الشااا المااا   لتكنولوجيااا المعلومااات، وننت ااي انم إلااي 
 الشا الرلني لتكنولوجيا المعلومات والر  يتم ي في:

  :البرماياتSoft Ware 
ونعنااي اهااا اد اة التااي تجعااي ذاكاارة الكمبيااوتر ووسااا ي تخ ينااه وو اادات إ خالااه و خراجااه 

ا كاا و  اي قاا ر علاي أم يناتج ويتجااو  ويتكيان،  معناي آخار فاوم البرمجياات لاي تبدو وك نها
التاااااي تجعاااااي ماااااو الكمبياااااوتر أ اة للعااااا  أو وسااااايلة لااااادعم ال ااااارار السياساااااي، أو نظاماااااًا للااااادفاش 

 ا ستراتيجي.
  :هندسة المعرفةKnowledge Engineering 

  الكمبياوتر، وماو وام وتعني وضع العالم  موجو اته وأ داوه وم اليم وعالقاات فاي جاو 
يمكااو للكمبيااوتر معالجااة المعااار  سااواء تلاان المدركااة  حواساانا أو المكتساابة مااو واقااع خبرتنااا أو 
المن ولااة لنااا مااو نيرنااا، ويمكااو تم يااي المعرفااة فااي ليمااة قواعااد أو تم يلهااا  الشاابكات، أو تم يلهااا 

ت منط ياة، وتهاد  لندساة   سلو  الد لة والر  يركا  علاي تحوياي العباارات اللغوياة إلاي عالقاا
المعرفة إلي الت كيد علي الركاء ا صطناعي، وا نت ال مو محاكاة الوظي ة إلي محاكااة الوظي اة 

 (50) والبنية معًا، ومو اكتسا  المعرفة إلي التعلم الراتي.
  :هندسة البرماياتSoft Ware Engineering 

حاو ت الهاواة ماو مخططاي ل د أصبحت عملية تطوير البرمجيات أعظم مو أم تترك لم
البرامج ومحللي النظم وخاصة ماع  ياا ة اعتماا  المؤسساات علاي نظام المعلوماات، مماا لا م معاه 
ضاااارورة إخ اااااش عمليااااة تطااااوير البرمجيااااات للمنهجيااااة الهندسااااية والمحاساااابة اإل اريااااة الدقي ااااة، 

 يار واإلشارا  وخرجت إلي الوجو  لندسة البرمجيات اهد  وضع أسق ومعايير  قي ة لمهام التن
 الخاصة  جميع مرا ي تطوير البرمجيات.
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 المتغيرات: -1
تتمياا  ال تاارة ال منيااة الحاليااة  الوسااا ي وادسااالي  الجدياادة التااي يمكااو مااو خاللهااا تغيياار 
المعلوماااات ومعالجتهاااا، والسااارعة المت ايااادة التاااي ياااتم اهاااا التعاماااي معهاااا واساااتخدامها، وذلااان فيماااا 

للبيانااات الرقمياااة، وعلااي لاارا فااوم متغياارات تكنولوجيااا المعلوماااات يتعلااا اتااوفير معالجااة سااريعة 
 تتم ي في:

 .تحي اللو ات ال يدياوية البي اء المعل ة علي الحا غ محي كتا ة المعلم علي السبورة 
 .ت تي الووا ا متعد ة الوسا غ ادً  مو النصو  الدراسية 
   ًمو النصو  الورقية.توفر ادقرا  المدمجة لمسة مو التجر ة الت اعلية اد 
  تسااتخدم خاادمات ا تصااال المباشاار لتصااميم نوعيااات جدياادة م ياارة مااو الاادرو  ااادً  مااو

 اإلوارة الش هية.
  ي يد البريد اإللكتروني واإلنترنت مو التواصي ايو أولياء ادمور و  ارة المدرسة، ومو وم

 تسهي متا عة الطال  وفي ضو ها تنعدم  ا ت الغيا .
 محاكاة محاي أ اء التمااريو المجار ة، وكارلن يحاي التعلايم ا فتراضاي محاي تحي عملية ال

التعليم الت ليد ، وكرلن ال صي التخيلي يحاي محاي ال صاي الت لياد ، ولناا تغار  فلسا ة 
 (51) التعليم الراتي لد  الطال .

 وترتب علي هذه المتغيرات ماموعة من النتائ  لعع من أ رزها ما يلي:
  الخااادمات التدريبياااة والوساااا غ التعليمياااة المتعاااد ة مباشااارة إلاااي كاااي توصااايي المعلوماااات و

أ را  المدرسة في ن وم  قا ا، و التدريج فوم ال رق ايو التعليم التكنولوجي والتعلايم 
 الت ليد  سيخت ي نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات.

 ل اااة ماااا لااام علاااي ضاااوء واااورة تكنولوجياااا المعلوماااات فاااوم البلااادام ادقاااي ت ااادما ساااتب ي متخ
تصبح قا رة علي إيجاا  انياة تكنولوجياة مناسابة لادعم مؤسسااتها التر وياة والتعليمياة، لارا 
فوم اناء قناوات اتصاال للمعلوماات ضارور  جادًا لهارا النظاام اإللكتروناي التر او ، علاي 
اعتبار أم خاصية ال رم الحالي ستكوم في كي ية استغالل قنوات المعلومات إلي أقصي 

  د ممكو.
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  سااتعتمد التنميااة ا قتصااا ية علااي ا سااتخدام ادف ااي لتكنولوجيااا البنيااة التحتيااة، والاادول
التي تستطيع عند ر تسخير قدرات ا تصاا ت متعاد ة الوساا غ للاتعلم وأناراض التادري  

 ستصبح ال و  ا قتصا ية ادعظم في العالم.
 افع تاانعكق علااي كااي واسااتخدام تكنولوجيااا المعلومااات فااي مجااال التعلاايم ياانجم عنهااا مناا

مجااااال مااااو مجااااا ت المجتمااااع، و النساااابة للمدرسااااة فونااااه يمكااااو مااااو خااااالل تكنولوجيااااا 
المعلومااات أم تراقاا  الحااوارات التااي تاادور ااايو الطااال  فااي  جاارات الدراسااة، ومااو واام 

 فونها تسهم في أنسنة ايمة التعليم.
 يا المعلومات ستغير و الرنم مو أم  جرة الدراسة ستظي كما لي ت ريبًا، إ  أم تكنولوج

الك ياااار مااااو ت اصاااايلها، فااااالتعلم  اخااااي  جاااارة الدراسااااة سااااو  يت اااامو عااااروض متعااااد ة 
الوسااا غ، كمااا سيت اامو الواجاا  المن لااي استكشااا  ووااا ا إلكترونيااة ونصااو   راسااية 

 جديدة.
  ي  ا  تشجيع الطال  علي متا عة مجا ت التمام خاصة،  يث يكوم  ومكام كي تلميار

 له مجا  تل ا يًا، مع است هامات الطال  انخريو.أم يحصي علي سؤا
  ،ت  ا  فاعلية المعلميو في متا عة وت يايم وتوجياه أ اء الطاال ، والوقاو  علاي مهااراتهم

وماد  ت اادمهم العلمااي،  اإلضاافة إلااي التعاار  علااي التمامااتهم وتطلعاااتهم،  يااث تتااوفر 
الت اصيي المتعل ة  السيرة  معلومات كافية للمعلم عو كي  ال ، ولرا يسهي مناقشة كي

 العلمية للطال .
  يمكااو دولياااء ادمااور مساااعدة أانااا هم فااي نشااا هم المدرسااي مااو خااالل تعلاايمهم كي يااة

 استخدام البرمجيات.
  يمكااو  مااج تكنولوجيااا المعلومااات فااي كااي منااا ي النشاااط المدرسااي، وخاصااة فااي مجااال

 شن الطال  ذاته مو جديد.ا ختبارات،  يث يمكو إ ارتها ذاتيًا و التالي يكت
  تااؤ   تكنولوجيااا المعلومااات إلااي تعلاام الطالاا  عاادة و افااات مختل ااة، ومااو واام يتسااني لااه

المشاركة فاي مناقشاات عبار  ول العاالم المختل اة، ويمكاو أم تتجماع فصاول  راساية فاي 
 (52) مختلن البلدام أو ما يعر   اسم  وا ر التعلم العالمية.
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 لنتائ  التالية:وعلى هذا يمكن أش نخر  با
  ما الاااات الجهااااو  فااااى عالمناااااا العر ااااى تخطااااو ااااابغء نحاااااو إسااااتيعا  ال ااااورة المعلوماتياااااة

 واإللكترونية وكي ية توظي ها فى السلم التعليمى عبر مرا له المختل ة.
 ادسااالي   - ااالرنم مااو الولااوأ إلااى ال اارم الحااا   والعشااروم  -تمساان  عااض المعلماايو 

 للطال   مختلن المرا ي التعليمية. الت ليدية ال ديمة فى التدريق
  توظين مستجدات العصر فى نالبية مجا ت العمي المدرسى ما ال محدو ًا ون ماي فاى

 المست بي أم تغطى ال ورة اإللكترونية كي لرا المجا ت.
  تعاااانى المؤسساااة التعليمياااة فاااى عالمناااا العر اااى ماااو تاااوفير المكتباااات الرقمياااة التاااى تم اااي

المعلومات وتتيح اإل الش على لارا المعلوماات ساواء  المكتباة أو مستو عات لا لة مو 
  المن ل مراعاة للتكل ة و ست مارًا للوقت.

  توجد ومة أوجه قصور فى توفير مراك  تادري  متخصصاة تا عاة للدولاة والتاى يمكاو أم
 ت طلع ادور لام فى تدري  الكوا ر البشرية على مستجدات ال ورة اإللكترونية.

 ي الحاساااو   المؤسساااة التعليمياااة ماااو إ تياجاتهاااا لااابعض البااارامج وادجهااا ة تعااااني معامااا
 وكرلن تعطيي الشبكة أ يانًا مما يعد ع بة أمام ت عيي العملية التعليمية.

 ن ص أو قلاة الاوعي لادى نالبياة العاامليو  المؤسساة التعليمياة  ال  افاة اإللكترونياة  ياث 
 ام تعد م يعة للوقت.ينظر إليها على إنها رفالية وفى  عض اد ي

 وفى ضوء هذه النتائ  نوصى باإلتى:
  ضرورة اإلرت اء  منظومة التعليم اإللكترونى فى كي المؤسساات التعليمياة وفاى كاي ر اوش

 الدولة  ما يك ي تعليمًا عصريًا ذات جو ة عالية لكافة الطال .
 ادسالي  تدري  كي المعلميو وكرلن العامليو على تسيير معامي الحاسو  على أ د  

 سواء فى التدريق أو فى تسيير ادعمال اإل ارية.
  اإلستعانة  الخبراء فى مجال التعليم اإللكتروناى ماو أجاي تح ياا جاو ة العملياة التعليمياة

  مختلن المؤسسات التعليمية.
  إاتعا   عض المعلميو إلى الدول المت دمة فى مجال التعليم اإللكترونى مو أجي تح يا

 لمرجوة فى لرا المجال.اإلست ا ة ا
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