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 دور القيادة التربهّية في الحفاظ عمى مدتهى جهدة التعميم في ظل جائحة كهرونا في المجارس الرسمية

 لبنان – في طرابمس

  ،ماجدتيخ إدارة وتخصيط تخبػي  ،شخابمذ لبشان –في جامعة الجشان  شالبة ،ميداء مخشج

 mourched.mayssa@gmail.com ،د. رانيا نيخا السذخف

 الممخص

عمى مدتػى جػدة التعميع في ضل فاظ عمى دور الكيادة التخبػية في الحىجفت ىحه الجراسة إلى التعّخف 

شسالي لبشان مغ وجية نطخ السجيخيغ. فقج تكّػنت  شخابمذمجيشة في في السجارس الخسسية  جائحة كػرونا

التي تحتػي عمى  خسسيةوالثانػيات ال وىػ عجد السجارس )73(مغ أصل  ة((مجيخ )54(عّيشة الجراسة مغ 

خالل الفرل الجراسي األّول مغ العام الجامعي  ،وضػاحييا في مجيشة شخابمذ مخحمة متػسصة

مجاالت وتع  )5(عبارة مػّزعة عمى  )30(بانة مكّػنة مغ وقج استخجمت الباحثة استم.  2023\2022

 التحقق مغ صجقيا وثباتيا. 

 وقج تػّصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية: 
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  ،ومعاييخ الجػدة ،تتسكغ اإلدارة السجرسّية في السخحمة األساسية لمتعميع مغ تصبيق معاييخ الكيادة التخبػية -

 في السجارس الخسسية في مجيشة شخابمذ. متػسصةفي ضل جائحة كػرونا بجرجة 

في السجارس الخسسية في مجيشة متػسصة تتأّثخ جػدة التعميع في السخحمة األساسية بجائحة كػرونا بجرجة  -

 شخابمذ.

ولستغّيخ التخّرز األكاديسي  ،تعدى لستغّيخ الخبخة غسجيخيالتػجج فخوق ذات داللة إحرائية لرالح ال  -

 والكيادة التخبػية في تصبيق معاييخ الجػدة في ضل جائحة كػرونا.في مجال اإلدارة 

 ،تعديد دور التفتير واإلرشاد التخبػي  ،تشطيع السشاىج وقج خخجت الجراسة بسجسػعة مغ التػصيات أىسيا:

  .الذخاكات والتعاون بيغ التعميع الخسسي والخاصو 

 جائحة كػرونا. ،جػدة التعميع ،الكيادة التخبػيةالكممات المفتاحية: 

 

The role of educational leadership in maintaining the quality level of education during the 

Corona pandemic in public schools in Tripoli-Lebanon 
Mayssa Mourched, student at Jinan University – Tripoli Lebanon, Masters in Educational 

management and planning, Supervisor Dr. Rania Nohra, mourched.mayssa@gmail.com   

Abstract 

This study aimed to identify the role of educational leadership in maintaining the quality level of 

education in light of the Corona pandemic in public schools in the city of Tripoli, northern 

Lebanon, from the principals' point of view.  

The study sample consisted of (54) principals out of (73) which is the number of public schools 

and high schools that contain a middle stage in the city of Tripoli and its suburbs, during the first 

semester of the academic year 2022/2023. The researcher used a questionnaire consisting of (30) 

statements distributed over (5) domains, and its validity and reliability were verified.  

mailto:mourched.mayssa@gmail.com


 

9452 
 

The study reached the following results: 

- The school administration is able to apply educational leadership and quality standards to a 

moderate degree, in light of the Corona pandemic in the basic stage of education in public 

schools in the city of Tripoli. 

- The quality of education in the basic stage is affected by the Corona pandemic to a moderate 

degree in public schools in the city of Tripoli. 

- There are no statistically significant differences in favor of the principals due to the variable of 

experience, and the variable of academic specialization in the field of educational management 

and leadership, in the application of quality standards in light of the Corona pandemic. 

The study came out with a set of recommendations, the most important of which are: organizing 

curricula, strengthening the role of educational inspection and guidance, and the partnerships and 

cooperation between public and private education. 

Key words: Educational leadership, Quality of education, Corona pandemic. 

 المقجمة

كانت الحياة في السؤسدات التخبػية تخزع كعادتيا لذتى أنػاع التقػيع لتأميغ  2020عشجما دخل العالع سشة 

إاّل أّنو في مشترف ذلظ العام تبّجلت الحياة اإلجتساعية إذ ضيخت جائحة  .استسخارية مدتػى الجػدة السصمػب

كثيخة  وضيخت معّػقات ،كػرونا وانعكدت كحلظ عمى مختمف الجػانب الحياتية ومغ ضسشيا الحياة التخبػية

سجى تأثخ مدتػى جػدة التعميع في القصاع الخسسي بجائحة كػرونا ف .وعسيقة خاصة في السؤسدات الخسسية

يختبط في كل مؤسدة تخبػية و  يعكذ مجى قػة أو ىذاشة ىحا القصاع في الجولة السشػي إجخاء الجراسة فييا.

 عّػقاتالسإذ أّن  ،في السجرسة االستفادة مغ الفخص الستاحة عمى بسجى قجرة السجيخمدتػى جػدة التعميع 

التخبػية فييا. لكغ عشجما يكػن السجيخ ومخخجات العسمّية  التخبػيةا عمى البيئة خ سمب  اليا تؤثّ بسختمف أشك
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ا تخبػيًّا ،ججيخ ا عشجىا يكػن قادر ا عمى تحػيل السحغ إلى مشح واالستفادة قجر السدتصاع  ،ويدعى أن يكػن قائج 

 مغ السدتججات الصارئة مثل جائحة كػرونا لتصػيخ السؤسدة بخّمتيا وليذ فقط مدتػى جػدة التعميع فييا. 

 إشكالية الجراسة

ما مجى قجرة الكيادة التخبػية عمى الحفاظ عمى مدتػى جػدة سثل في اإلجابة عغ الدؤال الخئيذ التالي: تت

 التعميع في السخحمة األساسية في السجارس الخسسية في شخابمذ لبشان في ضل جائحة كػرونا؟

 أسئمة الجراسة

التعميع مغ تصبيق معاييخ الكيادة التخبػية إلى أي مجى تتسكغ اإلدارة السجرسّية في السخحمة األساسية مغ  -1

 السجارس الخسسية في مجيشة شخابمذ؟ جيخي في ضل جائحة كػرونا مغ وجية نطخ م

إلى أي مجى تتسكغ اإلدارة السجرسّية في السخحمة األساسية مغ التعميع مغ تصبيق معاييخ الجػدة في ضل  -2

 مجيشة شخابمذ؟السجارس الخسسية في مجيخي جائحة كػرونا مغ وجية نطخ 

إلى أي مجى تتأّثخ جػدة التعميع في السخحمة األساسية بجائحة كػرونا في السجارس الخسسية في مجيشة  -3

 فييا؟ يخيغشخابمذ مغ وجية نطخ السج

السجارس الخسسية في السخحمة األساسية لمتعميع في مجيشة  يخي ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ مج -4

خ الجػدة في ضل جائحة كػرونا تعدى إلى سشػات الخبخة في مجال اإلدارة شخابمذ في تصبيق معايي

 التخبػّية؟
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السجارس الخسسية في السخحمة األساسية لمتعميع في مجيشة  يخي ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ مج -5

 خبػية؟اإلدارة التفي مجال شخابمذ في تصبيق معاييخ الجػدة في ضل جائحة كػرونا تعدى إلى التخّرز 

 أهجاف الجراسة

 ة.وارتباشيا بالكيادة التخبػية مفيػم اإلدارة السجرسيّ  إلىالتعّخف  -1

 مفيػم جػدة التعميع ومعاييخىا. إلىالتعّخف  -2

 الشاتجة عشيا.واآلثار مفيػم جائحة كػرونا  إلىالتعّخف  -3

 .صعػباتيامفيػم السخحمة األساسية و  إلىالتعّخف  -4

في مدتػى جػدة التعميع في السخحمة األساسية مجى قجرة الكيادة التخبػية عمى الحفاظ عمى  إلىعّخف الت -5

 .لبشان -في مجيشة شخابمذ  السجارس الخسسية يخي مغ وجية نطخ مجضل جائحة كػرونا 

 أهمية الجراسة

وبالتالي فسرادرىا  ،تكسغ أىسية الجراسة العمسّية بأّنيا مغ األبحاث القميمة والحجيثة بدبب حجاثة مػضػعيا

ا. أّما األىسّية  ،بأغمبيا محّجثة وفي نفذ الػقت نادرة ومػضػعيا غيخ متكخر وندبة تقميجه مشخفزة جج 

في مجال تحديغ مدتػى جػدة  ،القائسيغ عمى أمػر التخبية والتعميع قج تفيجالعسمّية لمجراسة فتكسغ بأّنيا 

 والسعّمسيغ الصالب حّدغ مغ أداءت ارات مغ شأنيا أنالتعميع في لبشان وذلظ عبخ إعادة الشطخ في قخ 

 والسؤسدة التخبػية ككل.

 حجود الجراسة
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ذلظ مغ خالل تحجيج الّشطخيات ذات الّرمة بستغيخات الجراسة وتحجيج السرصمحات و الحجود المهضهعّية: 

 الخئيدة والعالقة بيغ الستغّيخات كافة. ومغ بعجىا جسع ووضعيا في الشصاق الدميع. 

والثانػيات التي تحتػي عمى مخحمة  شسل البحث عيشة مغ مجيخي ومجيخات السجارس الخسسية الحجود البذرّية:

 . شسالي لبشان -متػسصة في مجيشة شخابمذ

 .م 2023 -2022مغ العام الجامعي  ّولالجراسة في الفرل الجراسي األجخت  الحجود الزمانّية:

وزارة التخبية  ىحه السجارس إلى تبعتو ، وضػاحييا شخابمذ مجيشة نصاق عمىالجراسة  ُشّبقتالحجود الجغرافّية: 

 السشصقة التخبػية في محافطة لبشان الذسالي. وإلى في لبشان والتعميع العالي

 طمحات الجراسةمر

 خة لتشطيساتيا، وتدتسج أىجافيا واستخاتيجياتياجدء مغ اإلدارة التخبػية، وصػرة مرغّ ىي اإلدارة المجرسية: 

 ا وفق اإلمكانيات السادية والبذخية الستاحةا وعسمي  مشيا وىي الػحجة القائسة بتشفيح الدياسة التعميسية إجخائي  

 . (20: 1986 ،)مرصفى والشابو

ىي مجسػعة سمػكيات أو ترخفات معيشة تتػافخ في شخز ما، ويقرج مغ ورائيا حث : القيادة التربهية

  (.35: 2006 ،شة لمعسل )أحسجىجاف السعيّ ق األالسػضفيغ عمى التعاون مغ أجل تحقي

السؤسدات  التي ييجف تشفيحىا إلى تحديغ البيئة التعميسّية، بحيث تذسلالسعاييخ مجسػعة ىي : جهدة التعميم

التعميسّية بأشكاليا السختمفة، والييئة التجريدّية واإلدارّية وأحػال السػضفيغ الحيغ ليع عالقة مباشخة أو غيخ 

  (.2008Grima ,) بالسشطػمة التعميسّيةمباشخة 
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ويعج تسثل فيخوسات كػرونا فريمة كبيخة مغ الفيخوسات التي تدبب أمخاض متشػعة لإلندان جائحة كهرونا: 

ساللة ججيجة لع يدبق تحجيجىا وإصابتيا لمبذخ مغ قبل. وقج  (SARS-CoV-2)فيخوس كػرونا السدتجج 

فبخايخ  /شباط 11أعمشت المجشة الجولية لترشيف الفيخوسات ىحه التدسية اسس ا رسسي ا لمفيخوس الججيج في 

" ىػ االسع الخسسي ليحا السخض الججيج الحي 19-ومشطسة الرحة الجولية أّن "كػفيجىي  وأعمشت ،2020

 (.16: 2020 ،فيخوس )ممكاوي يدببو ىحا ال

األولى مغ الجراسة فيسا يعخف بالدشػات االبتجائية  التدع تذسل الدشػات المرحمة األساسّية لمتعميم:

 "والستػسصة وىي سشػات إلدامية لجسيع المبشانييغ, ويشال الصالب في نيايتيا "الذيادة الستػسصة الخسسية

 .(1: 2021 ،)السمحكية الثقافية في لبشان

 األدب النعري 

 :  في لبنان المرحمة األساسية من التعميم الرسميّ أوًلا

 مفههم المرحمة األساسية من التعميم في المجارس الرسمية .1

 ،ع عمى ثالث حمقات مغ الجراسة السشتطسةمغ التعميع وتػزّ تذتسل مخحمة التعميع األساسي عمى تدع سشػات 

بتجائية، والثالث الثانية بالستػسصة، وىي ُتعخف الدشػات الدت األولى باإل .كل مشيا مؤلفة مغ ثالث سشػات

 ويشال التالمحة في نيايتيا "الذيادة الستػسصة الخسسية" ،سشػات إلدامية مغ حيث السبجأ لجسيع المبشانييغ

   (.60: 2021 ،)حصب

 المرحمة األساسية من التعميم في المجارس الرسمية صعهبات .2



 

9457 
 

 في السخحمة األساسية مغ التعميع في السجارس الخسسية في عّجة مدتػيات ىي: تكسغ الرعػبات

ع السقاشع األولى يػاجو صعػبات عجيجة مشيا: البطء في تعمّ  والسدتػى الذخري لمتمسيح: بحيث أنّ  - أ

 .(2010 ،)رشيج انعجام ثبات فكخي كامل ،مذاكل في الكالم والكتابة ،واألخيخة

 السدتػى االقترادي االجتساعي: الحي يتصّمب دعع األسخ السحتاجة.  - ب

 .ػسيع دائخة البخامج السداعجة لمتعميعتمدتػى الجعع السجرسي والبخامج السداعجة تخبػيًّا: الحي يتصمب  - ج

 أولياء األمػر.مع  دورية الحي يتصمب لقاءاتمدتػى العالقة بيغ اإلدارة السجرسية وأولياء األمػر:  - د

 .ى اإلرشاد والتػجيو: الحي يتصمب تعييغ مخشجيغ نفدييغ واجتساعييغ وصحييغ في كل مجرسةمدتػ  - ه

 اإلدارة التخبػية السخكدية. الجعع مغة وخجمة السجتسع: الحي يتصمب ة والخياضيّ مدتػى الشذاشات الفشيّ  - و

   (.17: 2021 ،)حصبالكثيخ  خسػب والتدّخبارتفاع ندبة الونتيجة كل ىحه الرعػبات تتسثل ب

 جهدة في التعميم الثانياا: 

 فههم الجهدة في التعميمم .1

تعشي الجػدة في التعميع قجرة السؤسدة التعميسية عمى تحقيق احتياجات السدتفيج مغ السؤسدة التعميسية ورضاه 

جػن السدتػى الحي يشبغي أن يرل إليو الستخخّ  وىي(. 2003 ،)فخج وحافع التام عغ السشتج )الخّخيجيغ(

 (.94: 2012في السؤسدات التعميسية )الذافعي، بػاسصة قصاع التخبية وفق ا لسعاييخ محجدة لسدتػى السعارف

 الجهدة في المرحمة األساسية من التعميم الرسمير معايي .2

 اثشي عذخ معيار ا وىع: ىي( في مجال التعميع ومؤسداتو 9000إّن معاييخ الجػدة )األيدو 
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ا لجسيع السدؤولية اإلدارية:  .1 فاإلدارة التعميسية تتحسل مدؤولية تعخيف سياسة الجػدة وجعمو واضح 

 غ.العاممي

 .نطام الجػدة: أي جػدة الخصة التي تزعيا السؤسدة التعميسية لتػفيخ الخجمة التعميسية .2

 .مخاجعة العقػد: فالعقج بيغ الستعمع والسؤسدة ىػ التدام يغمب عميو صفة التعيج بتػفيخ الستصمبات .3

 .مخاقبة الترسيسات: ترسيع البخامج التعميسية عمى وفق متصمبات الصمبة .4

 .ضبط السذتخيات: يقاس بسجى اتراف السذتخيات بالجػدة وتػفيخىا في الػقت السالئع .5

مخاقبة السشتج الحي يتع تػريجه: إذ تعج جػدة السخازن السجرسية مغ معاييخ الجػدة في السؤسدات  .6

  ة.التعميسي

 أو مخاقبتيا: التأكج مغ كفاءة العسميات في تمبية ما مصمػب مشيا بالسعاييخ السحجدة.ضبط العسميات  .7

الصالب ىػ السشتج فإن الصالب الخاسب ىػ السشتج  ضبط السشتجات غيخ السصابقة لمسػاصفات: إذا عجّ  .8

 األبشية.تخدي و  قجم الكتب السجرسية مثل: يي السبيعاتف ،وإذا لع يكغ .غيخ السصابق لمسػاصفات

 .وتتسثل بتحجيج السجاالت التي يسكغ حجوث مذكالت فييااإلجخاءات الػقائية والترحيحية:  .9

 .التأكج مغ تصبيقات الجػدةو سخاقبة غخضو ال ضبط سجالت الجػدة: وجػد نطام دقيق لمتدجيل والتقػيع. 10

 .اإلجخاءات والسخاجعة السدتسخة لجػدة الشطاممخاقبة الجػدة الجاخمية: الستابعة السدتسخة والتأكج مغ اتخاذ . 11

  .(94: 2014 ،)عصية تعجيل الصخق السدتخجمة عشج تصبيق معاييخ الجػدةلتجريب العامميغ واإلدارة: . 12

 وأثرها عمى جهدة التعميم جائحة كهروناثالثاا: 
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 خرائص جائحة كهرونا .1

فبخايخ  /شباط 11اسس ا رسسي ا لمفيخوس الججيج في  كػرونا أعمشت المجشة الجولية لترشيف الفيخوسات تدسية

وقج تصػرت متحػرات ىحا الفيخوس وتع تحجيج شفخات كبيخة في األحساض  (.16: 2020 ،)ممكاوي  2020

 ،زيتا ،إبديمػن  ،مػ ،المبجا ،دلتا ،غاما ،بيتا ،ألفا األميشية عمى الذكل التالي حدب أقجمية تاريخ ضيػرىا:

ف كل ىحه ا كان وضعيا، ترش  وأيًّ (. who، 2021أوميكخون )مشطسة الرحة العالسية  ،إيتا ،إيػتا ،كابا ،ثيتا

ا عمى الصفخات التي حرمت فييا ،الستحػرات حدب األسخة أو "الداللة"   (.2021 ،24)فخانذ  واعتساد 

 جائحة كهرونااآلثار الناتجة عن  .2

ب عجد مغ التالميح أضيخت الجراسات تدخّ و بالسئة،  (15)خالل جائحة كػرونا انخفزت جػدة التعميع بشدبة 

مغ الستدخبيغ في  ( في السئة45) كانت ندبةو وزيادة في عسالة األشفال بدبب الػضع االقترادي الرعب. 

أضف إلى ذلظ انقصاع التيار الكيخبائي وانخفاض  ة واقترادية صعبة،ة اجتساعيّ ب مغ خمفيّ اللبشان ىع الص

 (.20-15: 2020 )أبػ مغمي وشعيب، باالنتخنت، واألثخ الشفدي لعجم الحىاب إلى السجرسةجػدة االترال 

  القيادة التربهية ودورها في الحفاظ عمى جهدة التعميم في المرحمة األساسية في ظل جائحة كهرونارابعاا: 

 التربهية مفههم اإلدارة المجرسية والقيادة .1

السجرسة مغ أجل تحقيق رسالة التخبية ويتحجد مدتػاىا اإلجخائي عمى اإلدارة السجرسية ىي ما يقػم بو مجيخ 

إدخال ليكل أو بشاء نطام ججيج أو (. أّما الكيادة التخبػية فيي 62: 2011 ،مدتػى السجرسة فقط )الذخاري 

 (. 114: 2007 ،الحخيخي )إجخاءات حجيثة مغ أجل تحقيق أىجاف السشطسة وأغخاضيا 
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 الحفاظ عمى جهدة التعميم في المرحمة األساسية في ظل جائحة كهرونا دور القيادة التربهية في .2

 :أبخز أدوار الكيادة التخبػية لمحفاظ عمى مدتػى جػدة التعميع في السخحمة األساسية في ضل جائحة كػرونا

د التحيّ ”ب عمى ما يدسى التغمّ التخبػية ادة ييتصمب مغ الكحيث  ،تػاجو أزمة سؤسدة التخبػيةال إدراك أنّ  - أ

وىي حالة تدفخ عغ استيانة السخء باحتسال حجوث أزمة  (Normalcy Bias) “ لمحالة الصبيعية

 .(273 – 87: 1994 ،)ألػن وعسخ والتيػيغ مغ عػاقبيا

 أىسية "اليجوء السجروس" و"التفاؤل الححر".بسعشى تعديد رفع مدتػى القادة أثشاء األزمات:  - ب

 . (2020 ،)دوريا ودي سسيث السآسي اإلندانية كأولػية أولىإضيار التعاشف: والتعامل مع  - ج

 (.UNESCO, 2020) االىتسام بتجريب وتشسية السعمسيغ بسا يتصمبو الػقت الحالي - د

  ستخجام األدوات التقميجية لتػفيخ التعميع عغ بعج لجى الجول مشخفزة الجخلا - ه

(UNESCO, UNICEF and The World Bank,2020). 

استبجال االمتحانات بتقييسات عبخ  وذلظ :بعس الػسائل لتقييع الصالب خالل التعميع عغ بعج كارابت - و

 .((Alam & Tiwari, 2020 مدتسخة أو قيام االمتحانات عغ شخيق االنتخنت

 (Lennox & Taulo, 2020). عس وسائل التعميع عغ بعج لمصالب ذوي االحتياجات الخاصةبابتکار  - ز

 منهج الجراسة

الباحثة برجد جسع السعمػمات عغ دور الكيادة التخبػية في الحفاظ عمى مدتػى جػدة التعميع لجى  بسا أنّ 

  يا.مجيخي السخحمة األساسية، فقج كان السشيج الػصفي التحميمي ىػ األندب لجراست
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 مجتمع الجراسة

والبالغ  وضػاحييا في مجيشة شخابمذ التي تحتػي عمى مخحمة متػسصة الخسسيةوالثانػيات ن مغ السجارس تكػّ 

 (. 2021 ،لبشان –السشصقة التخبػية في الذسال  ،السخكد التخبػي لمبحػث واإلنساء) 73 ا اإلجساليعجدى

 عينة الجراسة

 مجيخ ومجيخة في مجيشة شخابمذ وضػاحييا.  54 شسل السدح السيجاني

  الجراسة  اةأد

 إجراءات بناء أداة الجراسة .1

وضعت الباحثة فقخات االستبانة وقّدستيا إلى خسدة محاور حدب  ،عمى السرادر السشاسبةبعج االشالع 

السحػر األول مغ  ليكػن مجسػع الفقخات ثالثيغ. ،فخضيات الجراسة وخّررت ست فقخات لكل محػر

السحػر الثاني عالج مجى تصبيق اإلدارة السجرسية  ،االستبانة عالج دور الكيادة التخبػية في ضل جائحة كػرونا

 ،جائحة كػروناتأثخ جػدة التعميع بالسحػر الثالث عالج مجى  ،لسعاييخ جػدة التعميع في ضل جائحة كػرونا

والسحػر الخامذ واألخيخ عالج  ،خبخة السجيخ في مجال اإلدارة والكيادة التخبػيةالسحػر الخابع عالج أىسية 

 .السجيخ في مجال اإلدارة والكيادة التخبػيةتخّرز أىسية 

 مفتاح الترحيح .2
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الخساسي الختيار بجائل إلجابات السدتصمعيغ الػصفية السختبصة  Likert ساد عمى مكياس ليكختتتع االع

( ألعمى 5( ألدنى درجة مػافقة وتشتيي بالخقع )1بالخقع ) أبسػافقاتيع عمى فقخات االستبانة، ببجائل عجدية تبج

 درجة مػافقة والذكل اآلتي يػضح ذلظ.

 (: البجائل حدب مقياس ليكرت الخماسي1الذكل رقم )

 

وبسا أّن إجابات السدتصمعيغ مختبصة بالستػسط الحدابي الحي يحرمػن عميو حدب البجائل الدابقة، لحا 

 ح عمى الذكل اآلتي:حجدت الباحثة مفتاح الترحي

 الربط بين إجابات المدتطمعين والمتهسطات الحدابية –(: مفتاح الترحيح 2الذكل رقم )

 

 

 

(، األمخ الحي سّيل 0.8يالحع مغ الججول الدابق أّن درجة إجابة السدتصمعيغ تختبط بفئات بصػل يداوي )

 السخاد قياسيا باالستبانة.عمى الباحثة التأكج مغ درجة مػافقة السجيخيغ حػل السػاضيع 

 أداة الجراسةصجق  .3

 صجق المحكمين -3.1
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لجشة مغ األساتحة الجامعّييغ الستخّرريغ في مجال اإلدارة  خأيا لة استشاد  ستباناال صجقتّع التحّقق مغ 

  .بعج عجة تعجيالت أجختيا الباحثة لى تػصياتيعإا وتّع إصجار الشدخة الشيائية استشاد   ،التخبػية

 تداق الجاخميصجق اًل  -3.2

اعتسجت الباحثة عمى اختبار بيخسػن لكياس درجة اتداق فقخات محاور االستبانة مع الجرجة الكمية لمسحػر، 

ىشاك ارتباش ا عالي ا، ودال إحرائي ا يدسح لمباحثة بإجخاء التصبيق الشيائي عمى العيشة  وقج أشارت الشتائج أنّ 

 .السيجانية

 بنائيرجق الال -3.3

اعتسجت الباحثة عمى اختبار بيخسػن لكياس درجة اتداق محاور االستبانة مع الجرجة الكمية لمسحاور، وقج 

ىشاك ارتباش ا عالي ا، ودال إحرائي ا يدسح لمباحثة بإجخاء التصبيق الشيائي عمى العيشة  أشارت الشتائج أنّ 

 السيجانية، وفيسا يمي تػضيح مفرل لحلظ.

 (: الرجق البنائي لالستبانة1الججول رقم )

 

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول المحاور الكمية المحهر

     1 0.794 األول

    1 0.609 0.712 الثاني

   1 0.725 0.801 0.739 الثالث
  1 0.706 0.695 0.773 0.716 الرابع

 1 0.725 0.728 0.699 0.715 0.27 الخامس
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  ثبات أداة الجراسة .4

 طريقة التجزئة النرفية -4.1

ىشاك ثبات ا عالي ا، حيث  تحقق مغ ثبات األداة، وقج أشارت الشتائج أنّ لتاعتسجت الباحثة عمى ىحه الصخيقة 

نيا دالة أوثبت . (0.814( وتع تعجيل الصػل بسعادلة جيتسان )0.801دلة سبيخمان بخاون )ابمغت قيسة مع

 ل لحلظ.ق الشيائي عمى العيشة السيجانية، وفيسا يمي تػضيح مفّر يدسح لمباحثة بإجخاء التصبيمسا إحرائي ا، 

 التجزئة النرفية –(: ثبات األداة 2الججول رقم )

 طريقة ألفا كرونباخ -4.2

ىشاك ثبات ا عالي ا، حيث  تحقق مغ ثبات األداة، وقج أشارت الشتائج أنّ تاعتسجت الباحثة عمى ىحه الصخيقة ل

لمباحثة بإجخاء يدسح مسا نيا دالة إحرائي ا، أوثبت . (0.828بمغت قيسة الثبات حدب معامل ألفا كخونباخ )

 ل لحلظ.التصبيق الشيائي عمى العيشة السيجانية، وفيسا يمي تػضيح مفّر 

 ارتباط حدب جيتمان ارتباط حدب سبيرمان براون  عجد الفقرات المحهر
 0.816 0.811 6 في ظل جائحة كهرونا القيادة التربهية األول: 
 0.802 0.793 6 في ظل جائحة كهرونا تطبيق اإلدارة المجرسية لمعايير جهدة التعميم الثاني: 
 0.816 0.791 6 جائحة كهروناتأثر جهدة التعميم ب الثالث: 
 0.795 0.804 6 خبرة المجير في مجال اإلدارة والقيادة التربهية الرابع: 

 0.792 0.781 6 تخّرص المجير في مجال اإلدارة والقيادة التربهية الخامس: 
 0.814 0.801 30 الجرجة الكمية
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 ألفا كرونباخ –داة (: ثبات األ3الججول رقم )
 ارتباط حدب الفا كرونباخ عجد الفقرات المحهر

 0.881 6 في ظل جائحة كهرونا القيادة التربهية األول: 
 0.873 6 في ظل جائحة كهرونا لمعايير جهدة التعميمتطبيق اإلدارة المجرسية  الثاني: 
 0.891 6 جائحة كهروناتأثر جهدة التعميم ب الثالث: 
 0.864 6 خبرة المجير في مجال اإلدارة والقيادة التربهية الرابع: 

 0.881 6 تخّرص المجير في مجال اإلدارة والقيادة التربهية الخامس: 
 0.880 30 الجرجة الكمية

 تطبيق أداة الجراسة .5

 لكتخونّيةالا شخق التػاصل ااستخجمت الباحثة أيز  . و لجسع البيانات (Drop & Collect) ستخجام تقشّيةاتّع  

 .Google formsعبخ تصبيق الػاتداب وأرسمت صيغة 

 األساليب اإلحرائية .6

( SPSSخالل بخنامج )تست معالجة بيانات الجراسة السدتخمرة مغ تصبيق األداة عمى عيشة الجراسة مغ 

 وفق تحجيج اليجف اإلحرائي والػسيمة األسمع لسعالجتيا:

 (: األساليب اإلحرائية3الذكل رقم )
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 نتائج الجراسة ومناقذتها

 رض نتائج الفرضية األولى ومناقذتهاع

معايير القيادة تتمكن اإلدارة المجرسّية في المرحمة األساسية لمتعميم من تطبيق  :تشز الفخضية عمىو 

التربهية في ظل جائحة كهرونا بجرجة مرتفعة في المجارس الرسمية في مجينة طرابمس من وجهة نعر 

 .المجيرين

استخجمت الباحثة الكيع الػصفية مغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمتأكج مغ صحة ىحه 

 تتشاسب مع الكيسة الكسّية. الفخضية وتختيبيا وإعصاء إجابات السجيخيغ درجة مػافقة

المتهسط  الفقرات م.
 الحدابي

اًلنحراف 
 المعياري 

 درجة المهافقة الترتيب

أدرك السجيخ السذكالت التي واجيت السعمسيغ والصالب وحاول إيجاد  1
 حمػل مثمى ليا

 متػسصة 3 1.489 2.68

عغ عسل السجيخ عمى تػفيخ بيئة تعميسية فاعمة لمصالب أثشاء التعمع  2
 بعج وداخل الرف

 متػسصة 1 1.420 2.98

تقّبل السجيخ الشقج السبشي عمى تصػيخ ميارات السعمسيغ في مجال  3
 التجريذ واستخجم أسمػب الشقاش معيع

 مشخفزة 4 1.501 2.53

 مشخفزة 5 1.509 2.38 اعتسج السجيخ سياسة تعديد الثقة بيغ السعمسيغ والصالب 4
 متػسصة 3 1.477 2.68 تشػيع السيام والتأثيخ في اآلخخيغ امتمظ السجيخ القجرة عمى 5
 متػسصة 2 1.217 2.90 السجيخ حػافد معشػية لمسعمسيغ والصالب قّجم 6

 2.69 الستػسط الحدابي الكمي
 متػسصة

 1.056 االنحخاف السعياري الكمي
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 ولىالفرضية األ  –ول (: القيم الهصفية الخاصة بالمحهر األ 4الججول رقم )

(، 2.69ول السختبط بالفخضية األولى نال متػسص ا حدابي ا بمغ )السحػر األ مغ الججول الدابق أنّ  يالحع

ولمتأكج مغ ىحه الشتيجة تّع إجخاء اختبار  (، وبجرجة مػافقة متػسصة.1.056وانحخاف ا معياري ا بتذتت ضعيف )

" One-Sample Test:لعيشة واحجة كسا ىػ مػضح في الججول اآلتي " 

 ولىالفرضية األ  –لعينة واحجة  One-Sample Test(: اختبار 5الججول رقم )

 

(، وحيغ مقارنة 0.05قل مغ )أة إحرائي ا بوىي دالّ  (-2.105)قيسة "ت" تبمغ  زح مغ الججول الدابق أنّ يتّ 

و أقل مشو ويأتي نّ أزح ( يتّ 2.69ول البالغ )ػسط الحدابي الكمي لمسحػر األت( مع الس3الػسط الفخضي )

ىا جلحا نخفس ىحه الفخضية ونعتس .ضسغ نصاق السشصقة الستػسصة حدب السحظ السدتخجم في الجراسة

ة السجرسّية في السخحمة األساسية لمتعميع مغ تصبيق معاييخ الكيادة التخبػية في ضل كاآلتي: تتسكغ اإلدار 

إّن رفس  في السجارس الخسسية في مجيشة شخابمذ مغ وجية نطخ السجيخيغ. متػسصةجائحة كػرونا بجرجة 

افيتيع مغ درجة كبيخة إلى درجة متػسصة ىػ مؤشخ إيجابي يبخىغ مجى صجق السجيخيغ وشفالفخضية األولى 

في اإلجابة عمى فقخات االستبانة. إذ أّن الباحثة وباعتقادىا أّنيع سيدتصيعػن تصبيق معاييخ الكيادة التخبػية 

إاّل أّنيع أّكجوا عمى عجم قجرة السجيخ عمى ذلظ في ضل وجػد تحجيات وعجم تأميغ بيئة  ،في كل الطخوف

One-Sample Test 

 
Test Value = 3 

T df 
Significance 

Mean Difference 
One-Sided p Two-Sided p 

 30247.- 040. 020. 53 2.105- ولاأل السحػر
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وأّن السجيخ ىػ عخضة لسػاجية قػانيغ أقػى  ،السدتسخة ػيةمشاسبة لو لتصبيقيا. مسا يؤّكج تحّجيات الكيادة التخب

 مغ قجراتو ومياراتو وأّن السثالية ىي حكع خاشئ في األمػر التخبػية التصبيكية كإدارة السؤسدات التخبػية.

 رض نتائج الفرضية الثانية ومناقذتهاع

األساسية لمتعميم من تطبيق معايير تتمكن اإلدارة المجرسّية في المرحمة  :تشز الفخضية عمى التاليو 

الجهدة في ظل جائحة كهرونا بجرجة كبيرة في المجارس الرسمية في مجينة طرابمس من وجهة نعر 

 المجيرين.

استخجمت الباحثة الكيع الػصفية مغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمتأكج مغ صحة ىحه 

 خيغ درجة مػافقة تتشاسب مع الكيسة الكسّية.الفخضية وتختيبيا وإعصاء إجابات السجي

 الثانيةالفرضية  – الثاني(: القيم الهصفية الخاصة بالمحهر 6الججول رقم )

 الفقرات م.
المتهسط 
 الحدابي

اًلنحراف 
 درجة المهافقة الترتيب المعياري 

 متػسصة 1 1.070 3.20 استخجم السجيخ األدوات الستصػرة لتػفيخ التعمع عغ بعج 1

اتبع السجيخ أسمػب السحاسبة والتقجيخ لمسحافطة عمى مدتػى جػدة  2
 خالل التعمع عغ بعجالتعميع 

 متػسصة 1 1.122 3.20

 متػسصة 3 1.379 2.85 تػاصل السجيخ مع أولياء األمػر خالل التعمع عغ بعج 3
 مشخفزة 4 1.461 2.42 راقب السجيخ أساليب التعميع خالل التعمع عغ بعج 4
 مشخفزة 5 1.458 2.14 استسع السجيخ لذكاوى السعمسيغ والصالب خالل التعمع عغ بعج 5
 متػسصة 2 1.240 3.16 وجج السجيخ ضعف ا في ثقافة الجػدة في التعميع عشج بعس السعمسيغ 6

 2.83 الستػسط الحدابي الكمي
 متػسصة

 0.724 االنحخاف السعياري الكمي
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(، 2.83نال متػسص ا حدابي ا بمغ ) لثانيةالسختبط بالفخضية ا الثانيالسحػر  مغ الججول الدابق أنّ  يالحع

 (، وبجرجة مػافقة متػسصة.0.724وانحخاف ا معياري ا بتذتت ضعيف )

 :اآلتي" لعيشة واحجة كOne-Sample Test ولمتأكج مغ ىحه الشتيجة تع إجخاء اختبار "

 الثانيةالفرضية  –لعينة واحجة  One-Sample Test(: اختبار 7الججول رقم )

وحيغ مقارنة (، 0.05قل مغ )أ( وىي دالة إحرائي ا ب-1.690قيسة "ت" تبمغ ) زح مغ الججول الدابق أنّ يتّ 

و أقل مشو ويأتي نّ أزح ( يتّ 2.83البالغ ) الثانيػسط الحدابي الكمي لمسحػر ت( مع الس3الػسط الفخضي )

ىا جلحا نخفس ىحه الفخضية ونعتس .ضسغ نصاق السشصقة الستػسصة حدب السحظ السدتخجم في الجراسة

تصبيق معاييخ الجػدة في ضل جائحة  كاآلتي: تتسكغ اإلدارة السجرسّية في السخحمة األساسية لمتعميع مغ

إّن رفس الفخضية  في السجارس الخسسية في مجيشة شخابمذ مغ وجية نطخ السجيخيغ. متػسصةكػرونا بجرجة 

مغ درجة كبيخة إلى درجة متػسصة ىػ مؤشخ صّحي يبخىغ مجى صجق السجيخيغ وشفافيتيع في  ثانيةال

وباعتقادىا أّنيع سيدتصيعػن تصبيق معاييخ جػدة التعميع في كل  اإلجابة عمى فقخات االستبانة. إذ أّن الباحثة

إاّل أّنيع لع يدتصيعػا ذلظ بدبب العػامل القاىخة السحيصة بيع مغ عجم تػّفخ السػاد األّولية  ،الطخوف

ع كاإلنتخنت والكيخباء وضيق الحالة السعيذية وعجم التدام الصالب السعشييغ بستابعة تعميسيع وعجم تسّكغ جسي

One-Sample Test 

 
Test Value = 3 

T df 
Significance 

Mean Difference 
One-Sided p Two-Sided p 

 16667.- 097. 048. 53 1.690- الثاني السحػر
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السعمسيغ مغ إيرال معمػماتيع بصخيقة مشاسبة. غيخ أّن ىؤالء السجيخيغ لع يتخددوا في استخجام إمكانياتيع 

 الستػاضعة والسحجودة مغ أجل السزي قجم ا في سيخ التعميع بالصاقة القرػى السقجور عمييا.  

 رض نتائج الفرضية الثالثة ومناقذتهاع

هدة التعميم في المرحمة األساسية بجائحة كهرونا بجرجة كبيرة في تتأّثر ج :تشز الفخضية عمى التاليو 

 المجارس الرسمية في مجينة طرابمس من وجهة نعر المجيرين.

استخجمت الباحثة الكيع الػصفية مغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمتأكج مغ صحة ىحه 

 مػافقة تتشاسب مع الكيسة الكسية.الفخضية وتختيبيا وإعصاء إجابات السجيخيغ درجة 

 الثالثةالفرضية  – الثالث(: القيم الهصفية الخاصة بالمحهر 8الججول رقم )

(، 2.98نال متػسص ا حدابي ا بمغ ) لثالثةالسختبط بالفخضية ا الثالثالسحػر  مغ الججول الدابق أنّ  يالحع

 (، وبجرجة مػافقة متػسصة.0.620وانحخاف ا معياري ا بتذتت ضعيف )

المتهسط  الفقرات م.
 الحدابي

اًلنحراف 
 المعياري 

 درجة المهافقة الترتيب

 متػسصة 5 1.392 2.79 تخاجعت ندبة تػفيخ أنذصة مراحبة تعسل عمى تحديغ وضع الصالب 1
 متػسصة 5 1.279 2.79 تخاجع عجد بخامج تجريب السعمسيغ والتسكيغ السيشي 2
 متػسصة 4 1.241 2.92 تخاجعت ندبة تقػيع التحريل العمسي وربط اإلنجازات باألىجاف 3
 متػسصة 2 1.032 3.09 قاوم بعس السعمسيغ بخامج تحديغ جػدة األداء التعميسي السقتخحة 4

تخاجعت ندبة تحجيج معاييخ لتحديغ أدوات التقييع خاصة في صف  5
 الذيادة الستػسصة

 متػسصة 1 0.948 3.31

 متػسصة 3 1.063 3.00 َضُعَف االترال بيغ الكيادات التخبػية العميا والكيادات السجرسية 6
 2.98 الستػسط الحدابي الكمي

 متػسصة
 0.620 االنحخاف السعياري الكمي
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 :اآلتي" لعيشة واحجة كOne-Sample Test ولمتأكج مغ ىحه الشتيجة تع إجخاء اختبار "

 الثالثةالفرضية  –لعينة واحجة  One-Sample Test(: اختبار 9الججول رقم ) 

 

وحيغ  (،0.05قل مغ )أ( وىي دالة إحرائي ا ب- 0.146قيسة "ت" تبمغ ) زح مغ الججول الدابق أنّ يتّ 

و أقل مشو نّ أزح ( يتّ 2.98البالغ ) الثالثػسط الحدابي الكمي لمسحػر ت( مع الس3مقارنة الػسط الفخضي )

ىا جلحا نخفس ىحه الفخضية ونعتس .ويأتي ضسغ نصاق السشصقة الستػسصة حدب السحظ السدتخجم في الجراسة

في السجارس الخسسية في متػسصة بجرجة  تتأّثخ جػدة التعميع في السخحمة األساسية بجائحة كػروناكاآلتي: 

مغ درجة كبيخة إلى درجة متػسصة ىػ  ثالثةإّن رفس الفخضية ال مجيشة شخابمذ مغ وجية نطخ السجيخيغ.

مؤشخ جّيج يبخىغ مجى صجق السجيخيغ وشفافيتيع في اإلجابة عمى فقخات االستبانة. إذ أّن الباحثة وباعتقادىا 

ا أّن مجى تأثُّخ جػدة التعميع إاّل أّن السجيخيغ أّكجوا عمى عجم اليأس التام مغ  ،بجائحة كػرونا ىػ واسع ججًّ

الشجاح في الكيام بجورىع وأّنيع كانػا يثقػن بقجرات العامميغ في السجارس الخسسية حتى لػ بػجػد إمكانيات 

 أنّ لمدعي قجم ا في إنجاح العام الجراسي و  لمسجيخيغ جّجيةالحثيثة و السحاوالت محجودة. وال يدتصيع أحج إنكار ال

One-Sample Test 

 
Test Value = 3 

T df 
Significance 

Mean Difference 
One-Sided p Two-Sided p 

 01235.- 884. 442. 53 146.- الثالث السحػر
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 وال يسشع ذلظ مغ ،الستػفخة لجييع الزعيفة غ بجرجة متػسصة عغ الشتيجة بقجر اإلمكانياتيراضكانػا غ يالسجيخ 

 .في تمظ الفتخةالسػقف  اسيج اكان محانالوالفػضى الدخط وعجم الخضا عغ التزعزع 

                                                                                رض نتائج الفرضية الرابعة ومناقذتهاع

تهجج فروق ذات دًللة إحرائية لرالح مجيري المجارس الرسمية في المرحمة وتشز الفخضية عمى التالي: 

التربهية في تطبيق األساسية لمتعميم في مجينة طرابمس تعزى لمتغّير الخبرة في مجال اإلدارة والقيادة 

 معايير الجهدة في ظل جائحة كهرونا.

 قامت الباحثة باتباع عجة خصػات لمتأكج مغ صحة ىحه الفخضية وىي:

لمتعخف عمى درجة مػافقة السدتصمعيغ عمى السحػر الخابع، استخجمت الباحثة الكيع الػصفية  الخصػة األولى:

متأكج مغ صحة ىحه الفخضية وتختيبيا وإعصاء إجابات مغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ل

 السجيخيغ درجة مػافقة تتشاسب مع الكيسة الكسّية.

 

المتهسط  الفقرات م.
 الحدابي

اًلنحراف 
 درجة المهافقة الترتيب المعياري 

ساعجت الخبخة في مجال اإلدارة والكيادة التخبػية في الحفاظ عمى  1
 كػرونا مدتػى جػدة التعميع خالل جائحة

 متػسصة 2 1.204 3.27

لعبت سشػات الخبخة لجى السجيخ دور ا في التصػيخ الحاتي لمسؤسدة  2
 التعميسية خالل جائحة كػرونا

 متػسصة 4 1.229 3.12

ساىست الخبخة لجى السجيخ في ابتكار سبل لمتغمب عمى صعػبات دور  3
 جائحة كػروناالكيادات التخبػية لتحقيق جػدة األداء التجريدي خالل 

 متػسصة 1 1.081 3.33

ساىست الخبخة لجى السجيخ في بشاء البخامج التعميسية والجعع السؤسدي  4
 خالل جائحة كػرونا

 متػسصة 3 1.160 3.22
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 الرابع(: القيم الهصفية الخاصة بالمحهر 11الججول رقم )

(، وانحخاف ا معياري ا بتذتت 3.12نال متػسص ا حدابي ا بمغ ) الخابعالسحػر  مغ الججول الدابق أنّ  يالحع

 (، وبجرجة مػافقة متػسصة.0.840ضعيف )

 اآلتي:" لعيشة واحجة كOne-Sample Test ولمتأكج مغ الشتيجة الدابقة تع إجخاء اختبار " الخصػة الثانية:

 لعينة واحجة  One-Sample Test(: اختبار 11الججول رقم )

(، وحيغ مقارنة 0.05( وىي دالة إحرائي ا باقل مغ )1.079قيسة "ت" تبمغ ) زح مغ الججول الدابق أنّ يتّ 

و أقل مشو ويأتي نّ أزح يتّ  (3.12)البالغ  الخابعػسط الحدابي الكمي لمسحػر ت( مع الس3الػسط الفخضي )

اعتبار أّن السحػر الخابع جاء  لحا نخفس .نصاق السشصقة الستػسصة حدب السحظ السدتخجم في الجراسة ضسغ

 بجرجة متػسصة مغ السػافقة.

 كاآلتي:ا غ صحة ىحه الفخضية استجالليًّ كج مأتع استخجام اختبار تحميل التبايغ اآلحادي لمت الخصػة الثالثة:

ساعجت الخبخة لجى السجيخ في تشػيع السيام اإلدارية خالل جائحة  5
 كػرونا

 متػسصة 5 1.331 2.98

السجيخ دور ا في امتالك القجرة عمى التػاصل لعبت سشػات الخبخة لجى  6
 مع الييئة التعميسية خالل جائحة كػرونا

 متػسصة 6 1.428 2.81

 3.12 الستػسط الحدابي الكمي
 متػسصة

 0.840 االنحخاف السعياري الكمي

One-Sample Test 

 
Test Value = 3 

T Df 
Significance 

Mean Difference 
One-Sided p Two-Sided p 

 12346. 285. 143. 53 1.079 الخابع رالسحػ 
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 الفرضية الرابعة –(: الفروق اإلحرائية الخاصة بمتغير سنهات الخبرة اإلدارية 12الججول رقم )

 

 (،0.05مغ ) إذ أتت بأعمىدالة إحرائي ا غيخ ( وىي 1.784" تبمغ )فقيسة " زح مغ الججول الدابق أنّ يتّ 

رس تػجج فخوق ذات داللة إحرائية لرالح مجيخي السجالحا نخفس ىحه الفخضية ونعتسجىا كاآلتي: ال 

الخسسية في السخحمة األساسية لمتعميع في مجيشة شخابمذ تعدى لستغّيخ الخبخة في مجال اإلدارة والكيادة التخبػية 

مغ وجػد فخوق ذات داللة  خابعةإّن رفس الفخضية ال في تصبيق معاييخ الجػدة في ضل جائحة كػرونا.

ىػ مؤشخ ميّع يبخىغ مجى صجق السجيخيغ  خ الخبخة لجى السجيخيغيّ إحرائية إلى عجم وجػدىا فيسا خز متغ

وشفافيتيع في اإلجابة عمى فقخات االستبانة. إذ أّن الباحثة وباعتقادىا أّن الخبخة تمعب دور ا كبيخ ا في الحفاظ 

إاّل أّن السجيخيغ أّكجوا عمى عجم االستصاعة مغ تػضيف  ،عمى مدتػى جػدة التعميع في ضل جائحة كػرونا

خبخاتيع في  يعشيا والقريخة في تمظ الطخوف. ولكغ بالخغع مغ ذلظ فقج استخجم العجيج مشخبخاتيع الصػيمة م

العسل نفديًّا مع السعّمسيغ والصاّلب بصخيقة تحّفدىع عمى استكسال عسميع وبّث األمل في نفػسيع حتى ال يسّمػا 

 في الطخوف االستثشائية. مغ اإلعصاء

 رض نتائج الفرضية الخامدة ومناقذتهاع

ANOVA 

 المحور الرابع

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.449 2 1.225 1.784 .178 

Within Groups 35.006 51 .686   

Total 37.455 53    
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تهجج فروق ذات دًللة إحرائية لرالح مجيري المجارس الرسمية في  :التالي وتشز ىحه الفخضية عمى

في مجال اإلدارة والقيادة  التخرص األكاديميالمرحمة األساسية لمتعميم في مجينة طرابمس تعزى لمتغّير 

 التربهية في تطبيق معايير الجهدة في ظل جائحة كهرونا.

 عجة خصػات لمتأكج مغ صحة ىحه الفخضية وىي:قامت الباحثة باتباع 

لمتعخف عمى درجة مػافقة السدتصمعيغ عمى السحػر الخامذ، استخجمت الباحثة الكيع  الخصػة األولى:

الػصفية مغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمتأكج مغ صحة ىحه الفخضية وتختيبيا وإعصاء 

 اسب مع الكيسة الكسّية.إجابات السجيخيغ درجة مػافقة تتش

 الخامس(: القيم الهصفية الخاصة بالمحهر 13الججول رقم )

المتهسط  الفقرات م.
 الحدابي

اًلنحراف 
 المعياري 

 درجة المهافقة الترتيب

َز مجيخ السجرسة في مجال اإلدارة والكيادة التخبػية 1  مشخفزة 5 1.238 2.29 تخر 
 متػسصة 2 1.419 2.79 حزَخ السجيخ عمى األقل دورة تجريبية واحجة في مجال اإلدارة التخبػية 2

اعتبخ السجيخ أّن التخرز في مجال اإلدارة التخبػية أساسي في بشاء  3
 الخؤية السدتقبمية والتػجيات االستخاتيجية خالل جائحة كػرونا

 مشخفزة 4 1.324 2.40

اعتبخ السجيخ أّن التخرز في مجال اإلدارة التخبػية ميع في تصبيق  4
 كػرونامعاييخ الكيادة التخبػية بذكل أدق خالل جائحة 

 متػسصة 3 1.292 2.62

اعتبخ السجيخ أّن التخرز في مجال اإلدارة التخبػية ميع في تصبيق  5
 معاييخ جػدة التعميع بذكل أدق خالل جائحة كػرونا

 متػسصة 2 1.322 2.79

اعتبخ السجيخ أّن التخرز في مجال اإلدارة التخبػية ميع في تخشيج  6
 كػرونااإلدارة السالية خالل جائحة 

 متػسصة 1 1.253 3.11

 2.87 الستػسط الحدابي الكمي
 متػسصة

 0.989 االنحخاف السعياري الكمي
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(، وانحخاف ا معياري ا بتذتت 2.87نال متػسص ا حدابي ا بمغ ) الخامذالسحػر  مغ الججول الدابق أنّ  يالحع

 ، وبجرجة مػافقة متػسصة.(0.989)ضعيف 

 :اآلتي" لعيشة واحجة كOne-Sample Test ولمتأكج مغ الشتيجة الدابقة تع إجخاء اختبار " الخصػة الثانية:

 لعينة واحجة One-Sample Test(: اختبار 14الججول رقم )

(، وحيغ مقارنة 0.05قل مغ )أوىي دالة إحرائي ا ب (-2.430)قيسة "ت" تبمغ  زح مغ الججول الدابق أنّ يتّ 

ويأتي و أقل مشو نّ أزح يتّ  (2.87)البالغ  الخامذػسط الحدابي الكمي لمسحػر ت( مع الس3الػسط الفخضي )

اعتبار أّن السحػر الخامذ لحا نخفس  .ضسغ نصاق السشصقة الستػسصة حدب السحظ السدتخجم في الجراسة

 جاء بجرجة متػسصة مغ السػافقة.

 :كاآلتيا كج مغ صحة ىحه الفخضية استجالليًّ أتع استخجام اختبار تحميل التبايغ اآلحادي لمت الخصػة الثالثة:

One-Sample Test 

 
Test Value = 3 

T Df 
Significance 

Mean Difference 
One-Sided p Two-Sided p 

 32716.- 019. 009. 53 2.430- الخامذ السحػر

ANOVA 
 المحهر الخامس

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.029 2 .515 .516 .600 

Within Groups 50.857 51 .997   

Total 51.887 53    
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 الفرضية الخامدة –(: الفروق اإلحرائية الخاصة بمتغير التخرص األكاديمي 15الججول رقم )

 (،0.05مغ ) إذ أتت بأعمىدالة إحرائي ا غيخ ( وىي 0.516" تبمغ )فقيسة " زح مغ الججول الدابق أنّ يتّ 

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية لرالح مجيخي السجارس لحا نخفس ىحه الفخضية ونعتسجىا كاآلتي: ال 

الخسسية في السخحمة األساسية لمتعميع في مجيشة شخابمذ تعدى لستغّيخ التخرز األكاديسي في مجال اإلدارة 

مغ وجػد  خامدةإّن رفس الفخضية ال تصبيق معاييخ الجػدة في ضل جائحة كػرونا.والكيادة التخبػية في 

خ التخّرز األكاديسي لجى السجيخيغ ىػ مؤشخ يّ فخوق ذات داللة إحرائية إلى عجم وجػدىا فيسا خز متغ

ميّع يبخىغ مجى صجق السجيخيغ وشفافيتيع في اإلجابة عمى فقخات االستبانة. إذ أّن الباحثة وباعتقادىا أّن 

إاّل أّن السجيخيغ  ،التخّرز يمعب دور ا ميسًّا في الحفاظ عمى مدتػى جػدة التعميع في ضل جائحة كػرونا

متيع في تصبيق مكتدباتيع العمسية في تمظ الطخوف. ولكغ بالخغع مغ ذلظ فقج استخجم أّكجوا عمى قّمة حي

العجيج مغ السجيخيغ السعمػمات السكتدبة مغ تخّرريع العمسي في العسل تخبػيًّا وميشًّا مع السعّمسيغ والصاّلب 

 سصخوحة والستػّفخة.بصخيقة تشّطع ليع شخيقة تػاصميع وإعصائيع لمسعمػمات في ضل الػسائل البجائية ال

 التهصيات

تشطيع ك ،لتحديغ مخخجات العسمية التعميسية مغ قبل وزارة التخبية والتعميع العالي إصالحات حيػية -1

 .ألػاح الصاقة الذسديةواستخجام  ،ةاليػاتف الحكيّ  تػفيخ ،السشاىج

 .التخبػي في السجارس الخسسيةوالتجريب تعديد دور التفتير واإلرشاد  -2
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 .واضحة وتعميسات وإدارة السجرسة السبشي عمى إرشادات اّلبالص بيغالتػاصل  مػاضبة -4

 ميسا كانت الطخوف. كل مدؤول لعسمو إتقان -5

 في السصالبة بالحق ميسا عال شأن السجحف بو. كل مدؤول جخأة  -6

 مسخاجع التخبػية والثقة بيا ميسا صعبت الطخوف.ل ذوي الصالب احتخام -7
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 التعاون مع السجرسة واحتخام القخارات الستخحة مغ قبميا.
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 المالحق

 استبانـة
 
 م

 
 الفقرة

 درجة المهافقة
أوافق 
 بذجة

 محايج أوافق
ًل أوافق  ًل أوافق

 بذجة
 في ظل جائحة كهرونا المحهر األول: القيادة التربهية

    أدرك السجيخ السذكالت التي واجيت السعمسيغ والصالب وحاول إيجاد حمػل مثمى ليا 1
  

      عسل السجيخ عمى تػفيخ بيئة تعميسية فاعمة لمصالب أثشاء التعمع عغ بعج وداخل الرف 2

3 
تصػيخ ميارات السعمسيغ في مجال التجريذ واستخجم أسمػب تقبل السجيخ الشقج السبشي عمى 

 الشقاش معيع
   

  

      اعتسج السجيخ سياسة تعديد الثقة بيغ السعمسيغ والصالب 4
      امتمظ السجيخ القجرة عمى تشػيع السيام والتأثيخ في اآلخخيغ 5
      قّجم السجيخ حػافد معشػية لمسعمسيغ والصالب 6

 في ظل جائحة كهرونا الثاني: تطبيق اإلدارة المجرسية لمعايير جهدة التعميمالمحهر 
      استخجم السجيخ األدوات الستصػرة لتػفيخ التعمع عغ بعج 7

8 
اتبع السجيخ أسمػب السحاسبة والتقجيخ لمسحافطة عمى مدتػى جػدة التعميع خالل التعمع عغ 

 بعج
   

  

      األمػر خالل التعمع عغ بعجتػاصل السجيخ مع أولياء  9
      راقب السجيخ أساليب التعميع خالل التعمع عغ بعج 10
      استسع السجيخ لذكاوى السعمسيغ والصالب خالل التعمع عغ بعج 11
      وجج السجيخ ضعف ا في ثقافة الجػدة في التعميع عشج بعس السعمسيغ 12

 جائحة كهروناالمحهر الثالث: تأثر جهدة التعميم ب
      تخاجعت ندبة تػفيخ أنذصة مراحبة تعسل عمى تحديغ وضع الصالب 13
      تخاجع عجد بخامج تجريب السعمسيغ والتسكيغ السيشي 14
      تخاجعت ندبة تقػيع التحريل العمسي وربط اإلنجازات باألىجاف 15
      السقتخحةقاوم بعس السعمسػن بخامج تحديغ جػدة األداء التعميسي  16

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338/PDF/373338eng.pdf.multi
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      تخاجعت ندبة تحجيج معاييخ لتحديغ أدوات التقييع خاصة في صف الذيادة الستػسصة 17
      َضُعَف االترال بيغ الكيادات التخبػية العميا والكيادات السجرسية 18

 المحهر الرابع: خبرة المجير في مجال اإلدارة والقيادة التربهية

19 
اإلدارة والكيادة التخبػية في الحفاظ عمى مدتػى جػدة التعميع ساعجت الخبخة في مجال 

 خالل جائحة كػرونا
   

  

20 
لعبت سشػات الخبخة لجى السجيخ دور ا في التصػيخ الحاتي لمسؤسدة التعميسية خالل جائحة 

 كػرونا 
   

  

21 
التخبػية ساىست الخبخة لجى السجيخ في ابتكار سبل لمتغمب عمى صعػبات دور الكيادات 

 لتحقيق جػدة األداء التجريدي خالل جائحة كػرونا
   

  

      ساىست الخبخة لجى السجيخ في بشاء البخامج التعميسية والجعع السؤسدي خالل جائحة كػرونا 22
      ساعجت الخبخة لجى السجيخ في تشػيع السيام اإلدارية خالل جائحة كػرونا 23

24 
السجيخ دور ا في امتالك القجرة عمى التػاصل مع الييئة التعميسية لعبت سشػات الخبخة لجى 

 خالل جائحة كػرونا
   

  

 المحهر الخامس: تخّرص المجير في مجال اإلدارة والقيادة التربهية
َز مجيخ السجرسة في مجال اإلدارة والكيادة التخبػية 25       تخر 
      في مجال اإلدارة التخبػية حزَخ السجيخ عمى األقل دورة تجريبية واحجة 26

27 
اعتبخ السجيخ أّن التخرز في مجال اإلدارة التخبػية أساسي في بشاء الخؤية السدتقبمية 

 والتػجيات االستخاتيجية خالل جائحة كػرونا
   

  

28 
اعتبخ السجيخ أّن التخرز في مجال اإلدارة التخبػية ميع في تصبيق معاييخ الكيادة 

 أدق خالل جائحة كػرونا التخبػية بذكل
   

  

29 
اعتبخ السجيخ أّن التخرز في مجال اإلدارة التخبػية ميع في تصبيق معاييخ جػدة التعميع 

 بذكل أدق خالل جائحة كػرونا
   

  

30 
اعتبخ السجيخ أّن التخرز في مجال اإلدارة التخبػية ميع في تخشيج اإلدارة السالية خالل 

 جائحة كػرونا
   

  

 


