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Problems facing public school principals in Jordan in managing educational
crises in light of the corona pandemic from their point of view
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Abstract: The study aimed at the problems facing public school principals in Jordan in managing educational crises in light
of the Corona pandemic from their point of view. In public schools affiliated to the First Zarqa Directorate in Jordan, the
results of the study showed a problem facing government school principals in Jordan in managing educational crises in light
of the Corona pandemic, obtaining an overall average (3.78 out of 5), with a degree of severity (high), and no significant
differences Statistical at the significance level (0.05≥𝛼), and investment plans for educational crises (0.05≥𝛼) to deal with
crises effectively.
Keywords: problems, school principals, first blue, management of educational crises, corona regulation.

مشكالت املدارس الحكومية األردنية بمديرية الزرقاء في مواجهة وإدارة األزمات التربوية
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديريها
ناريمان محمد الجرابعة
مديرية الزرقاء األولى || وزارة التريبة والتعليم || األردن
املستخلص :هدفت الدراسة إلى التعرف على املشكالت التي تواجه مديري املدارس الحكومية في األردن في إدارة األزمات التربوية في ظل
جائحة كورونا من وجهة نظرهم ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على عينة عشوائية
ً
بسيطة بلغت ( )110مديرا ومديرة؛ باملدارس الحكومية التابعة ملديرية الزرقاء األولى في األردن وبينت نتائج الدراسة أن املشكالت التي
تواجه مديري املدارس الحكومية في األردن في إدارة األزمات التربوية في ظل جائحة كورونا حصلت على متوسط كلي ( 3.78من  ،)5أي
ً
بدرجة حدة (مرتفعة) ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )𝛼≥0.05بين استجابات العينة تبعا ملتغيري
(الجنس ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة) وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة باالستفادة من تجارب الدول املتقدمة في إدارة األزمات
التعليمية بنجاح ،وضرورة التخطيط إلدارة األزمات التربوية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على التعامل مع
األزمات بشكل فعال.
الكلمات املفتاحية :املشكالت ،مديري املدارس ،الزرقاء األولى ،إدارة األزمات التربوية ،جائحة كورونا.

املقدمة.
تمر املؤسسات التعليمية بعدد من األزمات والتطورات أثناء سعيها لتحقيق أهدافها ،والوصول بالطلبة إلى
مستوى عال من اإلنجاز واألداءّ ،
ولعل املدرسة هي املؤسسة التعليمية األكثر معايشة لألزمات ،بحكم عملها اليومي
ٍ
واملباشر مع الطلبة.
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بها
ِ
ِ
ِ
ومن ضمنها املدارس على مر العصور من العديد من األزمات التي تواجه مسيرها ،وتشابه معظم الجامعات في دول
العالم بهذه األزمات وتختلف في نوعية وشدة األزمة( .عبابنة وعاشور)2018 ،
اجتاح وباء كورونا معظم دول العالم ،وهذا ما فرض على جميع املؤسسات التربوية التحول من التعليم
الوجاهي الذي يتيح التقارب الجسدي ،والذي يشكل فرصة النتقال العدوى إلى التعليم اإللكتروني أو التعليم عن
بعد ،فقد تعين على  1.5مليار طفل وشاب في  188دولة حول العالم البقاء في منازلهم بعد إغالق املدارس ومؤسسات
التعليم العالي (.)Affouneh et al, 2020
إن واقع التعليم اصبح من خالل التسجيل في منصات التعلم عن بعد وتلقي الدروس بشكل إلكتروني في
هذه الفترة حيث انطلقت هذه املنصة في األيام األولى من بدء األزمة املاض ي وهي تهدف إلى تقديم دروس تعليمية
ً
للطلبة مجانا حيث يقوم الطلبة بالدخول على املنصة وكذلك أولياء األمور والقيام بتصفح كل املحتويات من دون
تحمل أية تكاليف وذلك من دون استهالك الباقة للموبايل وكذلك االشتراك املنزلي لشبكة اإلنترنت ومواعيد الدروس
ً
ً
مساء من كل يوم ويتمكن الطالب من
اليومية تكون من الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة
االستماع للدروس من خالل تسجيله في املنصة ومن ثم اختيار املرحلة الدراسية التابع لها والقيام بمتابعة الدروس
(وزارة التربية والتعليم األردنية)2020 ،
ُ
ُ
تم مالحظة ّ
وقد ّ
والقدرة على مواجهتها ،والتي ألقت
تحوالت في نظم اإلدارة املدرسية نتيجة لهذه الجائحة
ِ
ّ
تعليمية ووسائل تربوية،
وبيئة
فيه من عالقات وخدمات وتشريعات وقوانين
ٍ
بثقلها على طبيعة النظام املدرس ي بما ِ
ّ
ّ
وطالت التغيرات أدوار املعلم والتلميذ واإلدارة املدرسية واإلدارة التربوية وبيئة التعلم ،وما زالت النظم التربوية تحاول
أن تتكيف مع طبيعة ّ
الهزات التي أحدثتها ( )COVID- 19وتحاول أن تستكشف أساليب جديدة للهيمنة على
ُ
ٌ
والتكيف مع هذه التغيرات
التحوالت التي فرضتها هذه الجائحة ،ونتيجة لهذه األزمة حاولت األنظمة التربوية التأقلم
ٌ
َ
وابتدعت بعضها تقنيات جديدة في التعلم واإلدارة املدرسية إلدارة هذه األزمة املفاجئة( .مقدادي)2020 ،
ً
ً
وتأسيسا على ما سبق ونظرا ألهمية إدارة األزمات في ظل جائحة كورونا ومستجداتها ،جاءت هذه الدراسة
في محاولة التعرف على املشكالت واملعيقات التي تواجه مديري املدارس أثناء إدارتهم لألزمات التربوية في األردن.
مشكلة الدراسة:
ً
ّ
تواجه املدارس مشكالت متعددة تؤثر سلبا في املسيرة التعليمية ،وتطورها ،واستقرارها كحاله طبيعية في
ً
ظل وجود األزمات خصوصا أزمة جائحة كورونا؛ مما يتطلب سرعة القيام باإلجراءات الفعالة للتعامل معها ،إال أن
مديري املدارس تواجههم مشكالت عديدة في إدارتهم لألزمات التربوية التي يواجهونها أثناء عملهم في ظل جائحة
كورونا ،وهذا ما أكدته دراسة أجرتها منظمة هاندرد ( )Hundred Organization, 2020والتي فيها عبر ( )%87من
أن جائحة كورونا ستزيد من عدم املساواة في الحصول على ّ
املشاركين عن قلقهم من ّ
التعليم وذلك لألسباب التالية:
التعليم ،عدم قدرة جميع املعلمين على التكيف مع ّ
عدم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا وبالتالي ّ
التعليم عن
ّ
ً
بعد وبالتالي تعليم الطلبة بشكل فعال ،ونظرا ألهمية املوضوع جاءت هذه الدراسة للتعرف على املشكالت التي تواجه
مديري املدارس الحكومية في األردن في إدارة األزمات التربوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم.
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أسئلة الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة في السؤالين اآلتيين:
 -1ما املشكالت التي تواجه املدارس الحكومية في مديرية تربية الزرقاء باألردن في مواجهة وإدارة األزمات التربوية
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديريها؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة
للمشكالت التي تواجه املدارس الحكومية في مديرية تربية الزرقاء باألردن في مواجهة وإدارة األزمات التربوية في
ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم تعزى ملتغيرات (الجنس ،واملؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة) ألفراد
العينة؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف اآلتية:
 -1التعرف على املشكالت التي تواجه املدارس الحكومية في مديرية تربية الزرقاء باألردن في مواجهة إدارة األزمات
التربوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديريها.
 -2التعرف على دالالت الفروق عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات أفراد عينة ّ
الدراسة حول
املشكالت التي تواجه املدارس الحكومية في مديرية تربية الزرقاء باألردن في مواجهة وإدارة األزمات التربوية في
ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم ً
تبعا للمتغيرات اآلتية( :الجنس ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة).
 -3تقديم توصيات مهمة في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة.
أهمية الدراسة
تكتسب ّ
الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله وهو املشكالت التي تواجه املدارس الحكومية في
األردن وسبل إدارة األزمات التربوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديريها ،كما تعد ّ
الدراسة الحالية من
الد اسات القليلة في اململكة األردنية الهاشمية -على ّ
ّ
حد علم الباحثة -وبذلك تؤمل الباحثة أن تفيد نتائج الدراسة
ر
على النحو اآلتي:
األهمية النظرية:
 -1يمكن االستفادة من الدراسة في إدارة األزمات التربوية بشكل فعال وناجح من قبل مدراء املدارس والرجوع إليها
كإطار نظري يمكن االستفادة منه من قبل املعلمين واملدراء والطلبة لكيفية التعامل مع األزمات التربوية وإدارتها
بشكل ناجح.
 -2تبين الدراسة أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به مدير املدرسة في إدارة األزمة بشكل ناجح ،وتحسين مخرجات
العملية التعليمية.
 -3من املؤمل أن تشكل هذه الدراسة إضافة نظرية للمكتبة العربية يستفيد منها الباحثين واملختصين في ضوء
النتائج التي ستتوصل لها الدراسة.
األهمية العملية (التطبيقية)
 -1قد تفيد نتائج ّ
الدراسة في مساعدة مديري املدارس على حل املشكالت التي تتعلق بإدارة األزمات ،أو طرق
عالجها ،وتطوير كيفية أدائهم ملهامهم في ظل جائحة كورونا.
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 -2تقدم هذه الدراسة رؤيا ناجحة من الناحية اإلدارية إلدارة ومواجهة األزمات التربوية املختلفة في املدارس
الحكومية.
 -3وتنبع أهمية الدراسة من أهميتها وتعرفها على املشاكل التي تواجه املدارس الحكومية في إدارة ومواجهة األزمات
التربوية ،وذلك للتغلب عليها ومواجهتها.
حدود الدراسة
ّ
تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية:
 الحدود املوضوعية :املشكالت التي تواجه املدارس الحكومية في إدارة األزمات التربوية في ظل جائحة كورونا.
 الحدود البشرية :من وجهة نظر مديري املدارس الحكومية.
 الحدود املكانية :املدارس الحكومية التابعة ملديرية تربية الزرقاء األولى.
الد اسة أثناء الفصل الثاني من العام ّ
ّ
الدراس ي 2021 -2020م.
 الحدود الزمنية :تم إجراء ر
مصطلحات الدراسة:
ً
ً
ً
 األزمة " :موقف يحدث خلال يؤثر تأثيرا ماديا على سير العمليات الحيوية أو سلوك األعمال ويتسم بالتهديدالشديد للمصالح واألهداف واالفتراضات األساسية التي يقوم عليها النظام واملفاجأة في توقيت الحدوث ويتطلب
استجابة فورية ورد فعل سريع وخارج إطار العمل املعتاد "( .أبو رمان)33 :2021 ،
 األزمات التربوية" :حالة من الخلل واالضطراب تؤدي إلى حدوث خلل في نظام املؤسسة التعليمية اليومي وتعيقانتباه العاملين فيها عن أداء أعمالهم ،ويهدد استمرارها القدرة على تحقيق األهداف التعليمية وتتطلب اتخاذ
إجراءات فورية تحول دون تفاقمها ،وتعمل على إعادة األمور إلى وضعها الطبيعي"( .غنيمة)16 :2014 ،
ً
 oوتعرف األزمة إجرائيا :بأنها " :الصعوبات التي نتجت عن تفش ي فيروس كورونا Covid – 19في العالم ،والتي
أثرت في جميع القطاعات التعليمية في اململكة األردنية الهاشمية ،وتقاس بالدرجة الكلية الستجابات عينة
الدراسة وفقا ألداة الدراسة املعدة لذلك".
 إدارة األزمات التربوية" :هي تقنية ملواجهة الحاالت الطارئة والتخطيط للتعامل مع الحاالت التي ال يمكن تجنبها،أو إجراء التحضيرات املمكن التنبؤ بها ،وهذه التقنية اإلدارية تطبق للتعامل مع هذه الحاالت عند حدوثها ،أو
قبل حدوثها لغرض التحكم في النتائج واألضرار املتتابعة التي يمكن أن تترتب على الخلل الحاصل واملؤدي إلى تلك
النتيجة أو الضرر أو الخسارة" (الالمي والعيساوي.)39 :2015 ،
 oتعريف إدارة األزمات إجر ً
ائيا :هي متطلبات أو اآلليات التي يستخدمها مديرو املدارس الحكومية في إدارة األزمة
التي واجهتها في ظل أزمة جائحة كورونا ( ،)COVID -19والتي تتمثل في مستوى استجابة عينة أفراد ّ
الدراسة على
فقرات أداة ّ
الدراسة واملتعلقة بقياس املشكالت التي تواجه مديري املدارس الحكومية في إدارة األزمات.
 جائحة كورونا :وهي األزمة التي نتجت عن تفش ي فيروس كورونا  Covid – 19في العالم أجمع التي تسبباعتالالت تتنوع بين الزكام وأمراض أكثر وخامة ،وتشمل األعراض الشائعة للعدوى أعر ً
اضا تنفسية والحمى
والسعال وضيق النفس وصعوبات في التنفس ،والتي أثرت في جميع القطاعات التعليمية واالقتصادية
واالجتماعية والصحية في معظم دول العالم( .منظمة الصحة العاملية.)www.emro.who.int :2020 ،
 مديرية تربية الزرقاء األولى :يقصد بها في الدراسة مديرية التربية والتعليم – التابعة ملحافظة الزرقاء في اململكةاألردنية الهاشمية.
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 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
ا
أول -اإلطار النظري:
إن املتابع لألحداث املعاصرة خالل السنوات املاضية والتي تولدت عنها العديد من األزمات واملخاطر أدت إلى
التأثير املباشر على أمن وأمان املجتمعات واستقرارها ،وينبغي االعتراف بأن عالم اليوم هو عالم األزمات ألسباب تتعلق
بالتغيرات الكثيرة التي حدثت في مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية والسكنية والبيئة ،والتي أثرت في حياة
ً
اإلنسان داخل الكيان االجتماعي والتنظيمي ،وهذه األزمات أصبحت تشكل مصدرا للقلق لقادة املنظمات واملسئولين
فيها على د سواء لصعوبة السيطرة عليها بسبب التغيرات الحادة واملفاجئة ،في البيئة الخارجية وضعف اإلدارات
املسئولة في تبنيها نموذج إداري مالئم يمكن املنظمة من مواجهة أزماتها بسرعة وفاعلية ،لذلك تعد من أهم الركائز
األساسية للمنظمات الناجحة أن تكون إدارتها تتصف بالكفاءة والفاعلية ،والتي تمكنها من استغالل املوارد البشرية
ً
ً
واملادية التي تمتلكها وتوجيهها توجيها صحيحا ،فالكشف املبكر عن األزمات وتحديد حجمها ونوعها واستخدام املنهج
العلمي واملنطقي للتعامل مع األزمات أصبح ضرورة حتمية من أجل إيجاد أسلوب إلدارتها ،وإيجاد تقنية موجهة
للحاالت الطارئة التي ال يمكن تجنبها( .أبو رمان)2021 ،
ً
إن إدارة األزمات من املوضوعات املهمة والحيوية ،ونظرا لتأثيرها على بقاء املنظمة وتطورها ،فإن مقدرة
املنظمة على استشعار األحداث غير املتوقعة ببيئة تتسم بالتعقيد والتغير السريع يساعد على زيادة تكيف املنظمة مع
البيئة ،وبالتالي كلما أعدت املؤسسات ملواجهة هذه األزمات أصبحت أكثر مقدرة على تجاوزها ،وتحدث األزمات في كل
ً
القطاعات ،ومنها قطاع التربية والتعليم ،وهو من أكثر القطاعات تعرضا لألزمات (الربابعة.)2009 ،
إن إدارة األزمات هي مفهوم واسع يتضمن التخطيط العام واالستجابة للمدى الواسع من حاالت الطوارئ
وحاالت الكوارث ،وإدارة األزمات هي نظام يزود املنظمة باستجابة نظامية منظمة ومرتبة لحاالت األزمات ،وهذه
االستجابة تجعل املنظمة قادرة على االستمرار في أعمالها اليومية املتعلقة بتقديم الخدمات واملنتجات وكسب األرباح
وغيرها في نفس الوقت الذي تكون فيه األزمة تدار بنجاح( .القباطي)2018 ،
ويعرفها كل من أحمد والحنان ( )417 :2015بأنها " :مجموعــة من القـرارات التي تساعد في التغلب على
املشكالت والكوارث سواء أكانت طبيعية أو بشرية ومواجهتها بأسلوب علمي من أجل تقليل آثارها السلبية واالستفادة
من إيجابياتها".
وأشارت اليماني ( )2013إلى مفهوم إدارة األزمات املدرسية أنها مجموعة االستعدادات والجهود اإلدارية التي
تبذل ملواجهة اآلثار السلبية املترتبة على األزمات ،أو هي قدرة املدارس على التنبؤ باألزمات املحتملة واتخاذ التدابير
املناسبة للوقاية منها أو التعامل معها عند وقوعها بدرجة عالية من الكفاءة ،وإعداد بدائل مختلفة ملواجهتها،
باستخدام أساليب إدارية تحتوي على العديد من املهارات للسيطرة على املواقف املفاجئة التي تمر على املدرسة
والعمل على عدم تفاقمها من خالل استخدام املوارد البشرية واملادية املتاحة داخل املدرسة وخارجها.
أثر فيروس كورونا على التعليم
ومن آثار الفيروس على قطاع التعليم ما ذكره غنايم ( )89 :2020في اآلتي:
" -1خسائر التعلم.
 -2زيادة معدالت التسرب من الدراسة.
 -3انعدام املساواة في النظم التعليمية ،الذي يعاني منه معظم البلدان.
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ً
ً
 -4اختالف منظومة التعليم في الجامعات واملدارس ،فمع تعطيل املدارس في  188بلدا حول العالم وفقا ملنظمة
اليونسكو أصبحت الدراسة عن بعد مما أعاد األهالي إلى مسؤولياتهم في تربية وتعليم األبناء واكتشاف
قدراتهم الحقيقية".
ً
ً
ً
وفي ضوء املتغيرات املتسارعة محليا ودوليا ،وتماشيا مع املستجدات واملتغيرات التي تؤثر على قطاع التعليم،
اهتمت وزارة التربية والتعليم بشكل شمولي باملخاطر التي تحيط بقطاع التعليم والسعي نحو توفير البيئة اآلمنة من
ً
املخاطر واألزمات بجميع أنواعها وتصنيفاتها والتي قد تؤثر سلبا على عناصر البيئة التعليمية (الطلبة ،العاملين ،املوارد
املحسوسة وامللموسة ،البنية التحتية ،النظام اإلداري واملالي وغيرها) ،وجعلت من أولى أولوياتها إعداد استراتيجية
ً
إدارة املخاطر انطالقا من تعريف الخطر كمفهوم ،وأين يمكن وكيفية التعامل معه وآليات تخفيف آثاره ،وتوفير
الحماية من املخاطر املحتملة كافة من خالل خلق بيئة معززة ،تعمل على إدارة املخاطر ،في مركز الوزارة ومديراتها
ومدارسها كافة ،وكذلك الحفاظ على حياة الطلبة واملعلمين والعاملين في حاالت الطوارئ واألزمات( .استراتيجية إدارة
املخاطر واألزمات – وزارة التربية والتعليم األردنية)2020 -2017 ،
وقد حددت الوزارة أهداف استراتيجية إدارة املخاطر في اآلتي:
ً
أوال :ترسيخ ثقافة إدارة املخاطر لدى جميع املعنيين في وزارة التربية والتعليم من خالل:
 تضمين خطة املخاطر في الخطة االستراتيجية للوزارة وإدراجها ضمن املوازنة. نشر الوعي بأهمية إدارة املخاطر. بناء ثقافة إدارة املخاطر.ً
ثانيا :التنبؤ باملخاطر واألزمات من خالل:
 تحديد املخاطر املحتملة. تقدير احتمالية حدوثها. دراسة العوامل املسببة لها واآلثار املترتبة عليها.ً
ثالثا :بناء خطط تنفيذية ملواجهة املخاطر واألزمات بفعالية وكفاءة وتحديد املهام واملسؤوليات إلدارة
املخاطر( .استراتيجية إدارة املخاطر واألزمات – وزارة التربية والتعليم األردنية)2020 -2017 ،
املشكالت التي تواجه املدارس في ظل جائحة كورونا
هنالك العديد من الصعوبات التي تواجه املدارس في ظل تطبيق التعليم عن بعد بحكم استخدام
التكنولوجيا في التعليم وتعيق عن تحقيق األهداف املنشودة ،وهذه املشكالت تعود لعوامل بشرية (معلمين،
ومتعلمين) ومنها عوامل مادية مثل (التكاليف ،األجهزة ،البرمجيات ،االتصاالت ،البنية التكنولوجية التحتية).
(العواودة)2012 ،
ويشير أحمد ( )2019إلى مجموعة من الصعوبات التي تواجه املدارس في العملية التعليمية أبرزها قلة فرص
ً
التدريب املناسبة للمعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في العليم ،وأيضا عزوف بعض املعلمين عن تغيير
أساليب التدريس التي اعتادوا على مزاولتها ،وهناك بعد آخر من حيث ارتفاع التكلفة املادية لبعض األجهزة التعليمية
وخاصة الحديثة منها والتي تحول دون عملية شرائها ،إضافة إلى نقص في البرمجيات املحوسبة املالئمة لطبيعة
املقررات الدراسية ،وعدم توفر بيئة تكنولوجية في معظم املدارس ،وسيادة نظم التقييم التقليدية على التعليم مما
يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة.
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ا
ثانيا -الدراسات السابقة
أ-
-

-

-

-

دراسات سابقة بالعربية:
أجرى القيق والهدمي ( )2021دراسة هدفت إلى معرفة الصعوبات التي واجهت معلمي املدارس في التعليم عن
بعد أثناء جائحة كورونا ،واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة أداة للدراسة ،تم توزيعها على
ً
عينة عشوائية بسيطة بلغت ( )289معلما ومعلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الصعوبات التي واجهت
معلمي املدارس في التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا جاءت بدرجة متوسطة ،وأن أكثر األدوات التي استخدمها
املعلمون في التعليم عن بعد ومتابعة حل الطلبة لواجباتهم كانت (مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوك،
وتطبيق وتس أب) ،وأشارت النتائج إلى أن املعلمين اعتمدوا على األدوات التي قاموا بتطويرها بدرجة أكثر من
اعتمادهم على األدوات التي أوصت بها وزارة التربية والتعليم.
أجرى مقدادي ( )2020دراسة هدفت إلى الكشف عن تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة تطبيق
إدارة األزمات في املدارس الحكومية في لواء قصبة إربد ،تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة أداة
ً
للدراسة؛ تم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة من ( )124معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج أن املتوسطات
الحسابية لتقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة تطبيق إدارة األزمات في املدارس الحكومية في لواء
قصبة إربد جاءت بدرجة كبيرة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة تعزى ملتغير
الجنس.
وأجرى املطيري ( )2019دراسة هدفت إلى التعرف على درجة تطبيق إدارة املخاطر في مدارس املرحلة املتوسطة
في مدارس املرحلة املتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر املعلمين ،في ضوء متغيرات الجنس واملؤهل العلمي
وسنوات الخبرة ،وتم استخدام املـنهـج الوصفـي املـسحي ،واستخدمت أداة االستبانة لجمع بيانات الدراسة،
ً
وتكونت من ( )31فقرة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )442معلما ومعلمة ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تطبيق
إدارة املخاطر في مدارس املرحلة املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين جاءت متوسطة ،وجاء ترتيب
املجاالت (املتابعة واإلشراف إلدارة املخاطر ثم تنفيذ سياسة إدارة املخاطر ثم تقييم ومراجعة إدارة املخاطر
ً
وأخيرا مجال التخطيط إلدارة املخاطر) ،ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغير الجنس ولصالح الذكور ،وذلك على جميع املجاالت واألداة ككل،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
وأجرى العيس ى واأللفي ( )2019دراسة هدفت إلى الکشف عن درجة توفر متطلبات إدارة األزمات بمدارس
محافظة القنفذة في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمين ،وقد تم استخدم الباحث املنهج الوصفي
ً
بصورته املسحية ،کما تم إعداد استبانة وتطبيقها على عينة عشوائية طبقية قوامها ( )364معلما بمدارس
محافظة القنفذة ،وبينت النتائج التي تم التوصل أن توفر متطلبات إدارة األزمات في مدارس محافظة القنفذة
جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ( ،)2.91وجاء مجال املهارات القيادية في مقدمة املجاالت املتحققة،
ً
يليه مجال نظام فعال للمعلومات واالتصال ،ثم مجال فريق إدارة األزمات ،وأخيرا مجال خطة إلدارة األزمات.
وکشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05في تقديرات العينة نحو درجة
توفر متطلبات إدارة األزمات في مدارس محافظة القنفذة تعزى الختالف مكان العمل ،ولصالح معلمي املدارس
األهلية ،ووجود فروق تعزى إلى متغير املرحلة التعليمية ،ولصالح املعلمين باملرحلة االبتدائية والثانوية ،ووجود
فروق تعزى إلى متغير الخبرة في التعليم ،ولصالح املعلمين ذوي الخبرة أقل من  10سنوات.
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 أجرى القباطي ( )2018دراسة هدفت إلى التعرف على واقع إدارة األزمات في املدارس األساسية والثانوية فيمحافظة املحويت في الجمهورية اليمنية ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة ،وبلغ حجم
ً
العينة ( )136مديرا ،وأظهرت النتائج أن درجة واقع إدارة األزمات في املدارس األساسية والثانوية في محافظة
املحويت جاءت بدرجة متوسطة في ثالثة مجاالت (القيادة ،التخطيط إلدارة األزمات ،فرق عمل إدارة األزمات)
وجاءت بدرجة ضعيفة في مجالي (املعلومات ،واالتصال) كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغيرات البحث (املؤهل ،املرحلة التعليمية ،سنوات الخبرة).
ب-
-

-

-

ّ
الدراسات األجنبية:
في دراسة أجرتها منظمة هاندرد ( )Hundred Organization, 2020الهدف منها فهم املشكلة التي تواجه
العملية ّ
ً
شخصا من صناع القرار
التعليمية أثناء جائحة كورونا عن طريق مسح تلفوني شارك فيه ()150
واملعلمين في ( )31دولة ،حيث عبر ( )%87من املشاركين عن قلقهم من ّ
أن جائحة كورونا ستزيد من عدم
املساواة في الحصول على ّ
التعليم وذلك لألسباب التالية :عدم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا وبالتالي
ّ
التعليم ،عدم قدرة جميع املعلمين على التكيف مع ّ
ّ
التعليم عن بعد وبالتالي تعليم الطلبة بشكل فعال،
االختالفات في مشاركة الوالدين واالختالف بالوضع االجتماعي ،واالقتصادي ،واآلثار االجتماعية ،والعاطفية لهذا
ّ
أن النظام ّ
الطلبة ،وأعتقد ستة باملئة فقط من املشاركين ّ
التعليمي لديهم مجهز بشكل عال للتعامل
الوضع على
ّ
ّ
ّ
مع الجائحة ،و( )%17من أن املسؤولين عن التعليم في بالدهم قد استفادوا من تجارب الدول األخرى في التعامل
مع األزمة.
وأجرت كاراسافيديو ( )Karasavidou, 2019دراسة هدفت إلى معرفة موقف املعلمين من إدارة األزمات في
املدارس األساسية ،وقد استخدمت املنهج الوصفي ،واستخدمت الباحثة االستبانة أداة للبحث ،وشملت العينة
ً
على ( )249معلما ومعلمة في إقليم مقدونيا الوسطى في اليونان ،وقد أظهرت النتائج أن ( )%62.4لم يتم تدريبهم
على إدارة األزمات ،و( )%63يرغبون في الحصول على التدريب العملي من خالل عقد الورشات التدريبية
والندوات في املدرسة.
وفي دراسة أجرتها دايغتري ( (Daughtry, 2015هدفت ملعرفة استعداد مديري املدارس للتعامل مع األزمات
واالستراتيجيات املتبعة لذلك شملت ّ
الدراسة مديري املدارس في والية كاروالينا الجنوبية في الواليات املتحدة
األمريكية والبالغ عددهم (ً )129
مديرا ومديرة واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة لتحقيق
أهداف استها ،وقد كانت نتائج ّ
الدراسة كاآلتي :واجه ( )%71من مديري املدارس أزمات أثرت ً
سلبا على الجو
در
تدريبا ً
ً
كافيا للتعامل مع األزمات بحضور ورشات عمل،
العام للمدرسة ،وأوضح ( )%51من املديرين أنهم تلقوا
وأنها أفضل طريقة للتدريب والحصول على مهارات إدارة األزمات ،أما فيما يخص االستراتيجيات املتبعة للتعامل
مع األزمات أكد ( )%94من مديرين ّ
أن إنشاء فريق متكامل لحل األزمات والتعامل معها هو االستراتيجية الفعالة
واملتبعة لديهم في املدرسة.

التعقيب على الدراسات السابقة
توصلت الباحثة بعد االطالع على الدراسات السابقة العربية واألجنبية الخاصة في املوضوع على أن غالبية
الد اسات تناولت إدارة األزمات في الجامعات واملدارس ،وأن غالبية ّ
ً
نسبيا فقد أجريت منذ عام
الدراسات حديثة
ر
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الد اسات ،باإلضافة إلى ّ
أن غالبية ّ
ّ
الدراسات اعتمدت املنهج الوصفي
 2018إلى  ،2020وتنوعت أماكن تطبيق ر
التحليلي ،واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات.
وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء األدب النظري املتعلق بإدارة األزمات التربوية في
ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديري املدارس ،واملساعدة في االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد منهج
الدراسة املناسب وصياغة مشكلة الدراسة ونوع املعالجة اإلحصائية املستخدمة.
وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة األخرى في كونها تقع ضمن الدراسات األولى التي ستجرى في
اململكة األردنية الهاشمية والتي ستناقش املشكالت التي تواجه مديري املدارس في إدارة األزمة التربوية في ظل جائحة
كورونا.

 .3منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج ّ
الدراسة:
الد اسة املنهج الوصفي املسحي التحليلي وذلك ملالءمته ألغراض ّ
ّ
الدراسة.
استخدمت الباحثة في هذه ر
مجتمع ّ
الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع ّ
ّ
الدراسة من مديري املدارس الحكومية التابعة ملديرية الزرقاء األولى في األردن ،والبالغ عددهم
ً
( ،)130بحسب وزارة التربية والتعليم ،وتكونت عينة ّ
الدراسة من ( )110مديرا ومديرة ،وبلغ عدد أفراد العينة من
الذكور ( )50بنسبة مئوية ( ،)%45كما بلغ عدد اإلناث ( )60بنسبة مئوية ( )%55تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
البسيطة ،والجدول اآلتي يبين ذلك:
الشخصية ألفراد ّ
عينة ّ
ّ
ّ
الجدول ( )1وصف ّ
الدراسة
املتغيرات
الدراسة وفق
املتغير

الفئة

العدد

النسبة املئوية

الجنس

ذكر
أنثى
املجموع

50
60
110

45%
%55
100.0

بكالوريوس

65

%59

املؤهل العلمي
41%
45
دراسات عليا
100.0
110
املجموع
%29
32
أقل من  5سنوات
%49
54
من  10 -5سنوات
عدد سنوات الخبرة
%22
24
أكثر من 10سنوات
100.0
110
املجموع
يتضح من الجدول السابق أن عدد أفراد العينة من الذكور بلغت ( )50وبنسبة ( ،)%45وأن نسبة اإلناث
بلغت ( )60بنسبة مئوية بلغت ( ،)%55كما تبين من الجدول أن ما نسبته ( )%59من أفراد عينة الدراسة يحملون
املؤهل العلمي (بكالوريوس) ،وأن ما نسبته ( )%41من العينة يحملون املؤهل العلم (دراسات عليا) ،كما تبين من
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الجدول أن ما نسبته ( )%29من أفراد العينة من ذوي أصحاب الخبرة األقل من  5سنوات ،وأن ( )%49من ذوي
أصحاب الخبرة  – 5أقلال من  10سنوات ،وأن ما نسبته ( )%22من ذوي الخبرة األكثر من  10سنوات.
أداة ّ
الدراسة:
وذلك بعد الرجوع للدراسات السابقة واإلطار النظري املتعلق باملوضوع ،اعتمدت الباحثة االستبانة كأداة
تكونت من قسمين؛ تكون القسم ّ
األول من البيانات الديمغرافية ّ
للدراسة؛ ّ
وتكون القسم الثاني من مقياس ملعرفة
املشكالت التي تواجه مدراء املدارس في ظل جائحة كورونا في إدارة األزمات وعددها ( )12فقرة.
صدق األداة:
ّ
ّ
ّ
شموليتها ،وسالمة صياغتها بشكل واضح ودقيق،
تم التحقق من صدق أداة الدراسة؛ االستبانة ،للتأكد من
ّ
ّ
ّ
حيث ّ
املتخصصين في الجامعات األردنية ،وذلك للتأكد من سالمة اللغة،
تم عرضها على عدد ( )8من املحكمين
واملحتوى وتغطيتها ،ومدى مناسبة الفقرات ،وكان عدد فقرات االستبانة قبل التحكيم ( )15فقرة ،وتم دمج ()3
فقرات ً
بناء على آراء املحكمين لتصبح بصيغتها النهائية ( )12فقرة وموزعة على مجال واحد ،وذلك ألن الفقرات كانت
تتناول جميع املجاالت واملشكالت بشكل مفصل وكامل ،فاقتصرنا على مجال واحد.
ثبات األداة:
ً
عينة تجريبية تكونت من ( )30فردا من مجتمع الدراسة األصلي وتم توزيع االستبانة عليهم ،وقد ّ
تم أخذ ّ
تم
عينة ّ
حساب معادلة كرونباخ ألفا على ّ
الدراسة ،وذلك ملعرفة معامل ثبات االتساق الداخلي بين فقرات الدراسة
واألداة ككل ،وملعرفة تلك القيم جدول ( )2يوضح ذلك:
جدول ( )2قيمة معامل الثبات (كرنباخ ألفا) لألداة ككل
الفقرة

قيمة كرونباخ ألفا

1

0.923

2

0.912

3

0.932

4

0.911

5

0.892

6

0.945

7

0.951

8

0.960

9

0.924

10

0.966

11

0.891

12

0.933

األداة ككل

0.928
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مقياس التحليل:
عينة ّ
ّ
الدراسة على كل فقرة من فقرات املقياس؛ تمّ
املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد ّ
ولتفسير
استخدام املعيار اإلحصائي اآلتي واملبين في الجدول (.)3
للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة ّ
ّ
الدراسة على كل فقرة من فقرات
الجدول ( )3مقياس التحليل
املقياس
ّ
درجة املشكلة
املتوسط الحسابي
منخفضة
من 2.33– 1.00
متوسطة
من 3.66– 2.34
مرتفعة
من 5.00 – 3.67
حيث تم حساب طول الفئة من خالل قسمة
=1.33

=

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
ّ
ّ
ّ
ّ
تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل بيانات الدراسة ،عن طريق
استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
ّ
 -1حساب معادلة (كرونباخ ألفا) لغايات التحقق من ثبات أداة ّ
الدراسة.
ّ
ّ
واملتوسطات الحسابية لترتيب إجابات العينة حسب األهمية.
املعيارية
 -2االنحرافات
ّ
 -3اختبار الفروقات ( )T- testإلجابات أفراد عينة الدراسة للمتغيرات التي تحتوي على مستويين فقط.

 .4نتائج الدراسة ومناقشتها.
 النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما املشكالت التي تواجه املدارس الحكومية في مديرية تربية الزرقاء باألردن في
مواجهة وإدارة األزمات التربوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديريها؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس املشكالت؛ على
مستوى كل فقرة من فقرات الدراسة ،وعموم األداة وكانت كما يوضحها الجدول (:)4
ا
تنازليا حسب املتوسطات
جدول ( )4املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية لفقرات مقياس الدراسة مرتبة
الحسابية
م
10

معوقات تتعلق بالتجهيزات املناسبة إلدارة األزمات
عدم وجود برامج تدريبية ملدراء املدارس واملعلمين تساعدهم على التعامل مع
األزمات بفعالية
معوقات تتعلق بالتصال في إدارة األزمات.
معوقات تتعلق بالتخطيط إلدارة األزمة بنجاح
معوقات تتعلق بالتنظيم في إدارة األزمات

1
11
12
7
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املتوسط النحراف
الحسابي* املعياري

الفقرات

حدة
املشكلة

4.01

0.92

1

كبيرة

3.90

1.04

2

كبيرة

3.85
3.82
3.81

1.05
1.08
0.97

3
4
5

كبيرة
كبيرة
كبيرة
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م

الفقرات

8
5
4
2
6
9
3

معوقات تتعلق باتخاذ القرارات في إدارة األزمات
معوقات تتعلق بفريق إدارة األزمات
معوقات تتعلق بالقيادة في إدارة األزمات
معوقات تتعلق بمتابعة إدارة األزمات
معوقات تتعلق بتقييم آثار األزمات
معوقات تتعلق باملهارات القيادية الالزمة إلدارة األزمات.
معوقات تتعلق بالتنبؤ باألزمات واكتشافها في الوقت املناسب
املجال ككل

3.78
3.75
3.74
3.72
3.71
3.71
3.60
3.78

0.96
1.06
1.01
0.98
1.04
1.07
1.03
0.85

الرتبة

املتوسط النحراف
الحسابي* املعياري

6
7
8
9
10
11
12

حدة
املشكلة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
كبيرة

يتبين من الجدول ( )4أن عموم األداة قد حصلت على متوسط كلي ( 3.78من  )5بتقدير (كبيرة) ،فيما
تراوحت املتوسطات الحسابية لفقرات مقياس الدراسة ما بين ( )4.01 -3.60وجميعها بدرجات حدة للمشكالت
(مرتفعة) باستثناء واحدة حصلت على تقدير (متوسطة).
ويعزى ذلك إلى أن هناك مشكالت تواجه مديري املدارس إلدارتهم لألزمات التربوية في مدارسهم والتي تحول
دون العمل على تأدية واجباتهم بالشكل املناسب ،وهذه املعوقات متعددة ومتنوعة ،فمنها ما يتعلق بعدم التخطيط
املناسب إلدارة األزمات بفعالية عالية ،وعدم توافر التجهيزات ووسائل االتصال الحديثة التي تساعد على إدارة
األزمات بفعالية ،وعدم وجود برامج تدريبية كافية ملدراء املدارس للتعامل مع األزمات بكفاءة عالية ،كما يعزى ذلك
ً
أيضا إلى ما أفرزته جائحة كورونا ومستجداتها من تحوالت مفاجئة في األنظمة التعليمية.
وهذا يتوافق مع دراسة املطيري ( )2019التي أشارت نتائجها إلى أن درجة تطبيق إدارة املخاطر في مدارس
املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمين جاء بدرجة متوسطة ،ومع دراسة العيس ى واأللفي ( )2019والتي أشارت
نتائجها إلى أن توفر متطلبات إدارة األزمة في مدارس محافظة القنفذة جاء بدرجة متوسطة.
وتختلف هذه النتيجة مع دراسة دايغتري ( )daughtry, 2015والتي أشارت نتائجها إلى أن مديري املدارس
ً
ً
تلقوا تدريبا كافيا للتعامل مع األزمات.
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين
متوسطات تقديرات أفراد العينة للمشكالت التي تواجه املدارس الحكومية في مديرية تربية الزرقاء باألردن في
مواجهة وإدارة األزمات التربوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم تعزى للمتغيرات (الجنس ،واملؤهل
العلمي ،وعدد سنوات الخبرة) ألفراد العينة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وتم استخدام اختبار
تحليل التباين الثالثي ملعرفة ان كان هناك فروق ذات داللة احصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة نحو مقياس
الدراسة املعد لذلك( ،الجنس ،املؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة) ،والجدول ( )5يبين ذلك.
الجدول ( )5املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الدراسة
ا
تبعا ملتغير الجنس واملؤهل العلمي
النحراف املعياري
املتوسط الحسابي
الفئات
املتغير
1.20
3.47
ذكر
الجنس
1.05
3.30
أنثى
1.00
3.60
بكالوريوس
املؤهل العلمي
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النحراف املعياري
املتوسط الحسابي
الفئات
املتغير
1.19
3.22
دراسات عاليا
0.80
2.83
أقل من  5سنوات
0.79
2.67
من  10 -5سنوات
سنوات الخبرة
0.76
2.87
أكثر من 10سنوات
يتبين من الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية املتعلقة بمتغير الجنس لفئة الذكور ( )3.47بانحراف
معياري ( ،)1.20أما فئة اإلناث فقد بلغ املتوسط الحسابي ( )3.30بانحراف معياري ( ،)1.05أما متغير املؤهل العلمي
فقد بلغ املتوسط الحسابي لفئة البكالوريوس ( )3.60بانحراف معياري ( ،)1.00وفئة دراسات عليا ( )3.22بانحراف
معياري ( ،)1.19أما سنوات الخبرة فقد بلغ املتوسط الحسابي لفئة أقل من  5سنوات ( )2.83بانحراف معياري
( ،)0.80وفئة أقل من  5سنوات ( )2.83بانحراف معياري ( ،)0.79واألكثر من  10سنوات ( )2.87بانحراف معياري
(.)0.76
للتأكد من وجود فروق بين املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مقياس الدراسة حسب
متغيرات الدراسة (الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) ،تم استخدام تحليل التباين املتعدد ،والجدول ( )6يبين
ذلك.
جدول ( )6نتائج تحليل التباين املتعدد للفروق بين املتوسطات الحسابية لستجابات أفراد العينة على مقياس
الدراسة حسب متغيرات الدراسة
الدللة
متوسط
درجات
مجموع
قيمة ف
مصدر التباين
الحصائية
املربعات
الحرية
املربعات
.2030
1.633
.9800
1
.9800
الجنس
.2150
1.550
.9300
1
.9300
املؤهل العلمي
.4360
.8340
.5000
2
1.000
سنوات الخبرة
.6000
110
89.970
الخطأ
110
1298.696
املجموع
*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة () α≥0.05
يتبين من جدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
العينة عند مستوى الداللة ( )α≥0.05على مقياس املشكالت التي تواجه املدارس الحكومية في مديرية تربية الزرقاء
ُ
باألردن في مواجهة وإدارة األزمات التربوية في ظل جائحة كورونا تعزى إلى متغيرات (الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات
الخبرة)
ً
وهذا يدل على عدم وجود فروق في تقديرات أفراد العينة على متوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا
ملتغير الجنس (ذكور ،إناث) ،ويعزى ذلك إلى تشابه الظروف والبيئات التعليمية التي يعيشها مدراء املدارس بغض
النظر عن جنسهم ،وأن جميع املعلمين يتلقون البرامج والورش التدريبية بشكل متساوي بغض النظر عن جنسهم أو
خبرتهم أو مؤهلهم العلمي مما انعكس على استجاباتهم.
وهذا يتفق مع دراسة املطيري ( )2019والتي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
ملتغير املؤهل العلمي ،ومع دراسة مقدادي ( )2020والتي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
تقديرات أفراد العينة تعزى ملتغير الجنس.
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التوصيات واملقترحات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

في ضوء النتائج املتحصلة من الدراسة توص ي الباحثة باآلتي:
تجهيز كافة املدارس باألدوات والوسائل املناسبة والتجهيزات املختلفة التي تساعد على إدارة ومواجهة األزمة
بفعالية عالية.
توفير برامج وورش تدريبية ملدراء املداس تساعدهم على إدارة األزمات التربوية بشكل مناسب.
تفعيل قنوات االتصال والتواصل املناسبة بين عناصر العملية التعليمية واإلدارات املختلفة ملواجهة وإدارة
األزمات بفعالية وقدرة عالية.
التخطيط إلدارة األزمات التربوية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على التعامل مع
األزمات بشكل فعال.
االستفادة من تجارب الدول املتقدمة في إدارة األزمات التعليمية بنجاح.
إجراء العديد من الدراسات واألبحاث على مراحل تعليمية مختلفة تناقش مستوى املشكالت التي تواجه
املدارس الحكومية والخاصة في مواجهة وإدارة األزمات.
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