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 دور القيادة االلكرتونية يف إدارة االزمات التعليمية 

من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام يف  
 حمافظة اجلموم

 * سميرة عبد الوهاب عبد القادر البلوش ي

 

  

التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات    _امللخص

 وقائدة منهم )١٤١الجموم. وقد تكونت مجتمع الدراسة من جميع قادة مدارس التعليم العام حيث بلغ عددهم، عددهم ) 
ً
 و )53( قائدا

ً
( 88( قائدا

. وتكونت أداة الدراسة من محورين محور القيادة االلكترونية ومحور ه1442-1441قائدة. حسب إحصائية إدارة التعليم في مكة خالل العام الدراس ي 

( فقرة. وقد توصلت الدراسة إلى أن دور قادة مدارس في القيادة االلكترونية كانت بمستوى عالي. كما أن أدارة 32إدارة االزمات التعليمية وتكونت من )

ت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية على املستوى الكلي كان عالي. كما أظهر 

عزى ملتغير النوع االجتماعي والدورات التدريبية. بينم
ُ
ا أظهر النتائج  االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم ت

ور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم  وجود فروق ذات داللة إحصائية لد

املرحلة  االتصال ولصالح  وتفعيل  القرار  اتخاذ  وفي مجال  الثانوية.  املرحلة  الكلي ولصالح  املقياس  التعليمية على  املرحلة  ملتغير  عزى 
ُ
الثانوية. كما    ت

نتائج   التعليمية. وخلصت  أظهرت  األزمات  إدارة  أبعاد  وبين  االلكترونية  القيادة  بأبعاد  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  وجود عالقة  إلى  الدراسة 

على فيها  العاملين  وتدريب  التعليمية  املؤسسة  في  االلكترونية  البيئة  تطوير  توفير  من  البد  أهمها  ومن  التوصيات  من  العديد  إلى  مهارات    الدراسة 

 استخدامها.

 : القيادة االلكترونية، إدارة االزمات التعليمية. قادة املدارس، التعليم العام.الكلمات املفتاحية
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 دور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية

 الجموم من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة 
 . املقدمة 1

يتميز العصر الراهن بسرعة النمو الحضاري، وذلك بسبب اإلمكانيات التي      

املعلومات   تقنية  أثر تقوم  له  كان  والذي  تقديمها.  في  املستجدة  اإللكترونية 

تعتمد  أصبحت  أنها  وبما  واملجتمع،  التعليمية  املؤسسات  جميع  على  واضح 

في كافة أعمالها من إدارة وتعليم ملا فيه من توفير   التقنية الحديثة   على 
ً
كليا

 من رشيد وشرهان ]
ً
جاح [ بأن سمات القائد  لن1للوقت والجهد.  كما ذكر كال

ما  كل  ومتابعة  القيادة  متطلبات  كافة  مع  والتعامل  التدريب  تتطلب  قيادته 

عليها  السهل  من  أصبح  وعملها.  املدرسة  كيان  يهدد  تهديد  أو  جديد  هو 

أزمة   ظهور  في   
ً
سببا تكون  قد  التي  والداخلية  الخارجية  التأثيرات  مواجهة 

كافي ] التي عرفها  التربوية  في املؤسسة  بأنها: "عملية إدارة 2تعليمية مفاجئة   ]

خالل  من  االزمات،  ملواقف  استراتيجية  استجابة  انتاج  شأنها  من  خاصة 

إجراءات  مع  مهاراتهم  يستخدمون  الذين  واملدربين  اإلداريين  من  مجموعة 

التقنية   هذه  تعد  كما   ،" األدنى  الحد  الى  الخسائر  تقليل  اجل  من  خاصة 

التنمية والتطو  في مجال  ير الذي تتوجه نحوه اململكة  املستجدة تحدي كبير 

اململكة   رؤية  تطبيق  خالل  من  السعودية  الوزارات   ٢٠٣٠العربية  جميع  في 

 الحكومية. ومن هذا املنطلق ظهر مفهوم معاصر يسمى القيادة االلكترونية. 

اإلداري      العمل  في  فعال  وأداء  عالية  كفاءة  اإللكترونية  القيادة  أظهرت 

  [ 3]   . فقد أشار يوب وكورتيل٢٠٣٠رؤية اململكة    والتعليمي، الذي يتناسب مع

نتج عنه   القيادة واإلدارة اإللكترونية قد ربطت املؤسسات ببعضها، مما  بأن 

[ أحمد  وذكر  النتائج.  على  والحصول  العمل  أداء  في  القيادة  4سرعة  أن   ]

التطورات  عن  ناتجة  إلكترونية  عمل  لبيئة  منطقية  نتيجة  هي  اإللكترونية 

[ في تقنية املعلومات. وقد أكدت دراسة السبيعي والشهري  بأهمية  5الهائلة   ]

تطبيق القيادة اإللكترونية في إدارة املؤسسات التعليمية، لذلك البد من توفر 

القادة. فقد بين الشهري  في املدراس وخاصة  للعاملين  مهارات وقدرات تقنية 

من  6] العديد  تواجه  اإللكترونية  القيادة  بأن  بمدى [  ترتبط  التي  التحديات 

تحقيق  في  القادة  كفاءة  هي  التحديات  هذه  ومن  الحديثة  التقنيات  توظيف 

[ والشهري  السبيعي  بين  فقد  موظفيهم.  وبين  بينهم  الفّعال  بأن  5االتصال   ]

ظهرت  التي  االلكترونية  اإلدارة  البعض  يسميها  والتي  االلكترونية  القيادة 

جميع املؤسسات ومنها املؤسسة التعليمية،  نتيجة التطور التقني الذي شمل  

إلى  التعليمية  للمؤسسة  التقليدية  القيادة  مرحلة  من  االنتقال  تطلب  وهذا 

 القيادة االلكترونية. 

القيادة االلكترونية حتى تكون ذات فعالية فإنه يجب  بأن  ويالحظ مما سبق 

بالعملية    أن تكون ملمة بالعملية التواصل بشكل إلكتروني مع كافة املختصين 

فهذه  للتعليم  العامة  اإلدارة  أن  املشرفين  أو  املعلمين  من  سواء  التعليمية 

الكفاءات واملهارات تعطي أفضلية في عملية التعامل والتواصل والتي تنم على 

والتعليمات  األوامر  انسياب  في  اسهم  الذي  املتخصص  والتدريب  املهارات 

 بصورة إلكترونية دون أي عوائق تقنية.

 مشكلة البحث . 2

هي    ألنها  كبيرة  ومسؤولية  هام  بعد  ذات  االلكترونية  القيادة  املسؤولة   تعد 

عن كافة اإلجراءات واملهام اإلدارية للمدرسة في عملية التواصل والتعامل مع 

هذه  نجحت  وإذا  العليا،  التربوية  القيادات  أو  املدرسة  في  العاملين  كافة 

يدل   فإنه  مهامها  أداء  في  ]القيادة  قطيط  أوضح  واملهارة.  الكفاءة  أن  7على   ]

أغلب الباحثين يرون أن القيادة االلكترونية تعتبر ناتج لتطور الفكر اإلداري 

لفريدك  العلمية  اإلدارة  وفيبر،  ملاكس  الكالسيكية  املؤسسة  من  بدأ  الذي 

إللتون   اإلنسانية  العالقات  مدرسة  فايول،  لهنري  اإلدارة  وظائف  تايلور، 

املؤ  ] مايو،  زيدان  من  كل  ذكر  وقد  املتعلمة.  املنظمة  املوقفية،  [  8سسة 

[ التي  9والرواي  املشكالت  في حل  التي  هي  الناجحة  االلكترونية  القيادة  بأن   ]

والتحكم  عليها  السيطرة  في  السرعة  تتطلب  والتي  التعليمي،  الجانب  تواجهه 

التعليم  العملية  انهيار  إلى  تؤدي  قد  التي  أشار والتقليل من سلبياتها  وقد  ية. 

[ بأن قيادة االزمة تمثل اطار عمل يفيد في فحص وفهم 10العجمي وأخرون ]

املواقف املفاجئة وغير املتوقعة والتي قد تحمل في طياتها الضغوط الشديدة 

 والهدم للنظام التعليمي القائم.  

   [ بين رضوان  املحكات 11كما  من  يعد  التعليمية  األزمات  مع  التعامل  بأن   ]

األزمة  الرئ ملعالجة  الطارئة  املواقف  في  القيادة  كفاءة  مدى  تظهر  التي  يسية 

[ بأن األزمة الصحية العاملية بداية العام  12بشكل عملي. وقد ذكر الدليمي ]

م، التي حلت على جميع دول العالم حيث فرض الحظر واملنع واإلغالق ٢٠٢٠

تعد كورونا،  فايروس  انتشار  بسبب  لألشخاص  التجمعات  أكثر    ومنع  من 

االزمات التي واجهت القطاع التعليمي بكافة مراحلة، مما سبب ازمة تعليمية  

 كبرى على مستوى الدولة. 

اتخاذ       من  بد  ال  كان  السعودية  العربية  اململكة  فإن  ما سبق  إلى  وباإلشارة 

العملية   تتوقف  ال  حتى  املباشر  التعليم  عن  بديل  حل  وإيجاد  سريع  قرار 

الحل املقترح أن يكون تعليم افتراض ي أو تعلم الكتروني. على   التعليمية، وكان 

تطبيق  في  صعوبة  املدراس  قادة  سيواجه  هل  تساؤل  هناك  كان  ذلك  ضوء 

القيادة   استخدام  في  خبرتهم  مدى  على  معتمدين  االلكتروني  التعلم 

ومدى  التقنية  باملستجدات  املدراس  قادة  إحاطة   ألهمية 
ً
ونظرا االلكترونية، 

قيادة  استفادت  إلى  تقليدية  قيادة  من  املدرسية  القيادة  وتحويل  منها،  هم 

الدراسة   الجموم جاءت هذه  في محافظة  العام  التعليم  في مدراس  الكترونية 

لتعرف دور القيادة االلكترونية في إدارة األزمات التعليمية من وجهة نظر قادة 

ف ما سبق  الجموم. وعلى ضوء  في محافظة  العام  التعليم  إنه مشكلة مدارس 

االزمات  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  دور  على  التعرف  في  تصاغ  الدراسة 

 التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم. 

 أسئلة الدراسة: 

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

الجموم لكفايات ما درجة امتالك قادة مدارس التعليم العام في محافظة    .1

 ثقافة القيادة اإللكترونية؟ 

ملهارات   .2 الجموم  محافظة  في  العام  التعليم  مدارس  قادة  امتالك  درجة  ما 

 استخدام التقنية االلكترونية؟ 

باألزمات   .3 الجموم  في محافظة  العام  التعليم  قادة مدارس  ما درجة معرفة 

 التعليمية، ومدى قدرتهم على التعامل معها؟ 
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العام  هل    .4 التعليم  قادة مدارس  في معرفة   
ً
دالة احصائيا هناك فروق غير 

االجتماع النوع  ملتغير)  تعزى  االلكترونية  القيادة  التعليم، إلدارة  مرحلة  ي، 

 ؟وعدد الدورات(

 هل هناك عالقة بين القيادة االلكترونية وإدارة االزمات التعليمية؟  .5

 أ. أهداف الدراسة 

 يهدف البحث إلى ما يلي:

التعرف على درجة امتالك قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم    .1

 لكفايات ثقافة القيادة اإللكترونية. 

التعرف على درجة امتالك قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم    .2

 ملهارات استخدام التقنية االلكترونية. 

م في محافظة الجموم  التعرف على درجة معرفة قادة مدارس التعليم العا  .3

 باألزمات التعليمية، ومدى قدرتهم على التعامل معها.

مدارس   .4 قادة  معرفة  في   
ً
احصائيا دالة  غير  فروق  هناك  كان  إذ  الكشف 

، مرحلة التعليم العام إلدارة القيادة االلكترونية تعزى ملتغير)النوع االجتماعي

 . التعليم، وعدد الدورات(

 عالقة بين القيادة االلكترونية وإدارة االزمات التعليمية. التعرف على  .5

 ب. أهمية الدراسة 

 تنبع أهمية البحث والتي تبين أهميته فما يلي: 

لقادة   .1 املناسب  التدريب  توفير  بأهمية  القرار  إلصحاب  معلومات  توفير 

نحو  االهداف  لتحقيق  االلكترونية  القيادة  وتطوير  تفعيل  نحو  املدارس 

 لرقمي.التحول ا

من   .2 الكثير  ملواجهة  التقنية  كفاءتهم  التطوير  على  املدارس  قادة  تشجيع 

 املشاكل التي قد تواجههم اثناء أداء عملهم. 

القيادة    .3 دور  لتفعيل  العلمي  باملنهج  واالخذ  التعليم  وزارة  البحث  يفيد 

ها االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية للحد من وقوعها والتخفيف من اثار 

 السلبية. 

قد يستفيد بعض املؤسسات الخاصة والرسمية من توصيات هذا البحث   .4

 في كيفية تفادي أزمات جديدة. 

 ج. حدود الدراسة

 الحدود املوضوعية: دور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية.  .1

الجموم    .2 محافظة  في  العام  التعليم  مدراس  املكانية:  مكة  الحدود  بمنطقة 

 املكرمة

 هـ١٤٤١/١٤٤٢الحدود الزمانية: العام الدراس ي  .3

 الحدود البشرية: اقتصر قادة مدراس التعليم العام.  .4

 د. مصطلحات الدراسة

[ بأنها: "التأثير في الناس بحيث يلتزمون برؤية القائد 13القيادة: عرفها زيان ]  

بها  كلفهم  التي  وباملهام  حددها  التي  أو   واألهداف  قسر  دونما  باختيارهم 

 إجبار".

  [ النور  عبد  عرفها  االلكترونية:  الذي 14القيادة  الشخص  "ذلك  بأنها:   ]

القادر  واملهارية،  الشخصية  والخصائص  السمات  من  مجموعة  فيه  تتوفر 

على  القدرة  مع  األخرين  االفراد  مع  فعالة  إلكترونية  بطريقة  التعامل  على 

بطريقة سريعة وفورية و  للقرارات  األفراد اآلخرين، واتخاذه  في تحفيز  تحكمه 

مهارة املعارف االلكترونية ومهارة االتصال الفعال مع االخرين داخل التنظيم 

 بقدرة قائد املدرسة في التعامل بصورة إلكترونية في 
ً
وخارجه". وتعرف إجرائيا

تواصله مع اآلخرين وتقاس بهذه الدراسة بدرجة استجابة عينة الدراسة على 

 األداة املعدة لهذه الغاية.

[ بأنها: "حالة من الخلل واالضطراب يؤثر على سير  15ة: عرفتها غنيمة ]االزم  

العمل املعتاد في املؤسسة ويشتت انتباه العاملين عن أداء عملهم، مما يعيق 

في  تحقيق املؤسسة ألهدافها الذي يتطلب تدخل فوري باتخاذ قرار مناسب 

آث من  والتقليل  املوقف  الحتواء  االزمة  نشأة  منذ  قصير  تعرف وقت  اره". 

 بأنها حالة غير اعتيادية تواجه القيادة املدرسية في التعامل مع ظروف 
ً
إجرائيا

على  الدراسة  عينة  استجابة  بدرجة  الدراسة  بهذه  وتقاس  عليهم،  فرضت 

 األداة املعدة لهذه الغاية.

   [ القذافي  عرفتها  التعليمية:  تواجه 16االزمة  طارئة  وحالة  "مشكلة  بأنها:   ]

ال تمثله  النظام  الذي  التحدي  ملواجهة  سريع  قرار  اتخاذ  وتستدعي  تعليمي، 

 بأن مشكلة أو حدث أثر على سير العملية التعليمية  
ً
املشكلة". وتعرف إجرائيا

 والذي يضع أصحاب القرار في مشكلة في كيفية  
ً
بصورة غير مخطط له مسبقا

وتقاس التعليمية.  العملية  سير  لديمومة  عليها   والتغلب  بهذه   معالجتها 

 الدراسة بدرجة استجابة عينة الدراسة على األداة املعدة لهذه الغاية. 

 . اإلطار النظري 3

االلكترونية.   القيادة  األول:  املبحث  وهما:  مبحثين  النظري  االطار  تناول 

 واملبحث الثاني: االزمات التعليمية، وفيما يلي عرض هذه املباحث:

 املبحث األول: القيادة االلكترونية: 

جميع الدراسات والبحوث التي دارت حول موضوع اإلدارة بجميع أنواعها،   أن 

بالكثير من االهتمام والجدل والتصنيفات ألنواع  القيادة  فيها موضوع  حظي 

اعداداهم  حيث  من  األفراد  على  وتأثير  كبير  دور  لها  ملا  وسماتها،  القيادة 

ا يشكل نجاح أو وارشادهم وتحفيزهم على أداء االعمال املسندة لهم، وهو م

 فشل املؤسسة التي ينتمون لها. 

 مفهوم القيادة االلكترونية: 

    [ [ حيث 17أن مفهوم القيادة مازال فيه بعض الغموض كما أوضح بلدان 

االحاسيس  حيث  من   :
ً
أوال القيادة،  بمفهوم  تتعلق  مشكلتين  هناك  أن  ذكر 

، فكل شخص واملشاعر مثل الحب والكره والسعادة ألنها معقدة وتفسر ذا
ً
تيا

باملوقف  تتأثر  الثانية  املشكلة  الذاتية،  خبرته  على  بناء  القيادة  هي  ما  يفسر 

التي   والخصائص  الصفات  أنها  البعض  يرى  حيث  الشخص  به  يمر  الذي 

[ بأنها: "التأثير في الناس بحيث يلتزمون برؤية  13يمتلكها القائد. وعرفها زيان ]

م التي كلفهم بها باختيارهم دونما قسر أو القائد واألهداف التي حددها وباملها

من     
ً
كال يرى  بينما  تلك   Sharma & Jain [18]إجبار".  إلى  تشير  القياد  بأن 

آراء  على  املبنية  االجتماعية  العالقات  من  تأتي  التي  االجتماعية  العمليات 

 مختلفة حول ماهية القيادة.

الحد     املفاهيم  من  االلكترونية  القيادة  مفهوم  محل يعد  حلت  التي  يثة 

القيادة   بين  التعامل االلكتروني  في  التطور  نتيجة  القيادة أو اإلدارة املدرسية 

أوضح    فقد  املفهوم  لهذا  الباحثين  من  العديد  أشار  وقد  واآلخرين.  املدرسية 

 من بالو وبريسر ] 
ً
[ مفهوم القيادة االلكترونية بأنها: "عملية ُممكنة من 19كال

وليست   التقنية  ]خالل  عماري  أشار  وقد  ذاتها"،  حد  في  أن  20التقنية  إلى   ]

لها القدرة على االبتكار وتحمل املخاطر واألزمات بالنظم  القيادة االلكترونية 

فعال وتمتلك   بشكل 
ً
الكترونيا االفراد  تحفيز  االلكترونية، كذلك قدرتها على 

التوجيه االلكتروني ومن خالل استخدام االتصاالت االلك ترونية  القدرة على 

[ وشو  شوا  من  كل  وعرفها  عالي.  اجتماعي 21بأداء  تأثير  عملية   " بأنها:   ]
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والتفكير   واملشاعر  املواقف  في  تغيير  املعلومات إلحداث  تكنولوجيا  بواسطة 

[ السبيعي والشهري  بينما عرفها  الجماعة واملنظمة".  [ 5والسلوك واألداء مع 

لقائ السلوكي  والتوجيه  التأثير  "عملية  مع بأنها:  التعامل  في  املدرسة  دة 

العمليات  معظم  في  املدرسة  خارج  االشرافية  واإلدارات  واالداريات  املعلمات 

التقنيات  على  تعتمد  متكاملة  الكترونية  منظومة  خالل  من  واالتصاالت 

القائد  قدرة  بأنها   
ً
اجرائيا اإللكترونية  القيادة  الباحثة  وتعرف  الحديثة"، 

تقنية الحديثة على إدارة املنظمة بشكل مبدع مع الواعي بأهمية املعلومات وال

املرؤوسين من خالل منظومة الكترونية، لتسهيل العمليات اإلدارية ونيل رضا  

 املستفيد. 

بأن       تتضح  االلكترونية  القيادة  مفهوم  تعاريف  من  سبق  ما  خالل  ومن 

التع االزمات  إدارة  في  اآلخرين  مع  والتفاعل  التعامل  كيفية  إلى  ليمية  تستند 

من  يتطلب  وهذا  القيادة،  في  التقليدي  النمط  عن   
ً
بعيدا إلكترونية  بصورة 

اآلخرين  مع  التعامل  في  التقنية  والكفاءات  املهارات  توافر  بضرورة  القائد 

مع  التواصل  إلى   
ً
مرورا للمدرسة  الداخلية  البيئة  من   

ً
بدءا  

ً
إلكترونيا بصورة 

اال القيادة  فمصطلح  للمدرسة،  الخارجية  التعامل البيئة  إلى  يشير  لكترونية 

 وتحويل املدرسة إلى مركز لعملية التواصل.
ً
 إلكترونيا

 أهمية القيادة االلكترونية: 

العلوم      في  املتسارعة  الظروف  في  املتغيرات  من  كغيرة  القيادة  نمط  تأثر 

التواصل االلكترونية الحديثة والتي   في وسائل  التغيرات  اإلدارية، وخاصة مع 

فرضت على كافة القطاعات بضرورة العمل على تحسين أداء القيادة بشكل 

التفاعل والتعام  في ظل  الديناميكية  األهداف  تفعيل  نحو  األدوات عام  مع  ل 

[ عبدالنور  بين  وقد  على 14االلكترونية.  يفرض  االلكتروني  التطبيق  بأن   ]

الواقع    عن 
ً
التواصل بعيدا في عملية  التعامل مع شبكة االتصاالت  القيادات 

 عن الواقع املكاني 
ً
التقليدي، وهذه القيادة تسمت بأنها يمكن توظيفها بعيدا

امنة وغر متزامنة في إصدار القرارات والزماني كما فرضت تطبيقها بصورة متز 

لإلدارة  األساسية  الوظائف  من  االلكترونية  القيادة  تعد  االلكترونية.  بصورة 

القيادة   االلكتروني،  التنظيم  االلكتروني،  )التخطيط  وهي:  االلكترونية 

[ الشهري  يرى  لذلك  االلكترونية(.  الرقابة  القيادة  6االلكترونية،  وجود  أن   ]

م يتميزوا االلكترونية  أن  وينبغي  االلكترونية  اإلدارات  لقيادة  أساس ي  تطلب 

 بالقدرات التقنية وقدرتهم على توظيفها ومعرفتهم ألهميتها وكيفية تطبيقها.  

[ أهمية القيادة االلكترونية والتي تتضح من 22وقد ذكرها الساملي وآخرون ]

واتخ االداء  فاعلية  تحسين  على:  االلكتروني  القائد  قدرة  القرار خالل  اذ 

التمكن  من خالل  ويسر  بسهولة  املعلومات  على  الحصول  في  لقدرته  بكفاءة 

خدمة   في  لتوظيفها  الشبكة  على  املتوفرة  البحث  وسائل  استخدام  من 

لديه  القرارات  بإصدار  املخول  فالشخص  الحضور  تتطلب  وال  املؤسسة، 

 لخدمة املؤسسة. فالقيادة االلك 
ً
ترونية تساعد الحق في اتخاذ ما يرانه مناسبا

تعامالتهم    كل  في  التقنية  واستخدام  واالبتكار  التجديد  على   [23]املوظفين 

Savolainen    القرارات القيادة االلكترونية في سرعة اتخاذ  كما تكمن أهمية 

الفرص،  اقتناص  سرعة  في  للمؤسسة  كبيرة  ميزة  يعد  والذي  وعقدها، 

ال من  كبير  بشكل  استفادت  االلكترونية  اإلدارية فالقيادة  العلوم  في  تطور 

[ أن أهمية  6[ . وقد ذكر الشهري ]24وخاصة في وسائل التواصل االلكتروني ]

وجوده  دون  األمور  من  العديد  إدارة  على  قدرته  في  تكمن  االلكتروني  القائد 

، وتكمن هذه األهمية من خالل: 
ً
 فسيولوجيا

بناء وإدارة الفريق االفتراض ي عن بعد ملواج  .1 التي القدرة على  التحديات  هة 

 تواجه املؤسسة والتي منعت من االجتماع املادي املباشر. 

اتقان مهارات التواصل الفعال ومراعاة الفروق الفردية عن بعد، مع األخذ   .2

التواصل مع القدرة على توصل الرسالة  بعين االعتبار الجهة املقابلة لعملية 

 بصورة واضحة وعلمية. 

التكيف مع املتغيرات التقنية املتسارعة، وخاصة مع الظروف القدرة على    .3

 والتحديات التي تتطلب السرعة. 

القدرة على ابتكار وسائل حديثة التي تحقق أهداف املؤسسة االلكترونية،    .4

وخاصة مع انتشار العديد من املواقع والبرامج التي تغني عن االجتماع املباشر 

ع االلكترونية والتي تمكن من عملية التواصل ويستعاض عنها بالبرامج واملواق

واألفراد   االلكترونية  القيادة  بين  ما  اإلمكانيات  كافة  توافر  حالة  في  املباشر 

 اآلخرين 

املؤسسة،   .5 أهداف  يحقق  بما  العمل  فريق  على  التأثير  على  قدرة  لديه 

توافر  إلى  باإلضافة  القرار  اتخاذ  على  والقدرة  الحكمة  منه  يتطلب   فالقائد 

 التعاون املشترك والذي يمكن من تحقيق أهداف املؤسسة. 

ويالحظ مما سبق أن أهمية القيادة اإللكترونية تعد ذات بعد استراتيجي في    

وتحديات  لظروف  االجتماع  من  الواحدة  املؤسسة  أعضاء  قدرة  عدم  حالة 

الواقع  هذا  على  تغلبت  االلكترونية  القيادة  فإن  املؤسسة،  إدارة  خارجة عن 

وعقد  و  التواصل  في  تسهل  والتي  االلكترونية  البرامج  انتشار  سرعة  مع 

قيادة   منها  جعل  واملكان  والساعة  التحديات  عن  النظر  بغض  االجتماعات 

ذات مرونة عالية، فالقيادة االلكترونية أصبحت ضرورة حتمية وواقع يجب 

تفادة  أن تتعايش معه املؤسسات مواكبة للتطورات في العلوم اإلدارية، واالس

العالم  وجعلت  بعيد  هو  ما  كل  تقرب  أصبحت  والتي  الحديثة  التقنيات  من 

 عبارة عن قرية صغيرة. 

 اقسام القيادة االلكترونية: 

من      العديد  إلى  تنقسم  بأنها  نجد  التقليدية،  القيادة  أنواع  إلى  بالنظر 

أقسام.   عدة  إلى  تنقسم  العام  بإطارها  قيادة  كل  بأن  يشير  وهذا  األنواع، 

القيادة االلكترونية مثلها مثل القيادات األخرى تنقسم إلى عدة أقسام وكل و 

. فاملؤسسات بشكل عام لغاية الوصول إلى النجاح 
ً
 معينا

ً
قسم منها يؤدي دورا

التطورات،  مواكبة  وبسرعة  باملرونة  تتسم  قوية  رشيدة  قيادة  إلى  تحتاج 

. وقد اشارت Yule[  25فالقيادة هي املحرك األساس ي لعملية األداء والنجاح ]

[ وأخرون  على   Li et al[  26لي  أساس ي  بشكل  تعتمد  االلكترونية  القيادة  بأن 

االنترنت، وأن هذه القيادة انتشرت نتيجة التحديات واألزمات التي استطاعت 

أكده  ما  وهذا  القيادة.  عمل  سير  في  املعوقات  من  العديد  على  التغلب  من 

[ القيا  Gheni et al[  27جيني    بأن 
ً
وجها تفاعل  فيها  يوجد  ال  االلكترونية  دة 

لوجه في املراحل األولى ودون الحاجة إلى اجتماع مادي. وقد قسم العديد من 

[ القادر  عبد  والسيما  ]28الباحثين  عاشور  الكريم29[،  عبد  ونجم [30]  [،   ،

 [ القيادة االلكترونية إلى ثالثة أنواع وهي: 31]

ت  .1 حيث  العلمية  التقنية  وتتسم القيادة  التكنولوجيا  استخدام  على  رتكز 

بزيادة توفير املعلومات وتحسين جودتها، باإلضافة إلى سرعة الحصول عليها، 

والعمل  التكنلوجي  التطور  أبعاد  تحسس  من  االلكتروني  القائد  تمكن  حيث 

 على االستفادة منه واملبادرة على تسيير األعمال واتخاذ القرارات. 

بالكفاءة   .2 يمتاز  قائد  وجود  ضرورة  في  وتتمثل  الناعمة  البشرية  القيادة 

القيادة   تتسم  كما  واملوظفين،  املستفيدين  مع  التعامل  وحسن  واملعرفة 
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الناعمة بالقدرة العالية على إدارة املنافسة، مع التركيز على عنصر التجديد 

 في توفير الخدمات للمتعاملين.

ج  .3 تتطلب  الذاتية  بها القيادة  يتصف  أن  يجب  التي  املواصفات  من  ملة 

قيادة   يجعل  ما  وهو  االنترنت،  استخدام  عبر  األعمال  إدارة  ضمن  القائد 

الذات تتصف بالقدرة على تحفيز النفس والتركيز على إنجاز املهمات والرغبة  

البيئة   مستجدات  مع  التكّيف  ومرونة  العالية  املهارة  إلى  إضافة  املبادرة،  في 

 املتغيرة.  

أنها القت      إال  القيادة  هذه  حداثة  من  الرغم  وعلى  بأنه  مما سبق  ويالحظ 

قيادة   تكون  بأن  تسمح  والتي  العالية  املرونة  ذات  لطبيعتها   
ً
نظرا  

ً
كبيرا  

ً
رواجا

فهذه  املباني،  تتعطل خارج  وال  أو وقت معين  تتوقف عند ساعة  مستمرة ال 

أسه  التكنولوجيا  إليها  توصلت  ما  في ضوء  من القيادة  الكثير  تحسين  في  مت 

اإلجراءات املرونة في التعامل مع الكثير من املشاكل والتهديدات التي تواجهها  

 باملؤسسات.  

 املهارات الالزمة للقيادة االلكترونية: 

الفرص      اكتساب  في  مهارة  إلى كفاءة ومعرفة  تحتاج  القيادة بشكل عام  أن 

الته كافة  ومعالجة  السوق  على طبيعة  املؤسسة والتعرف  تواجه  التي  ديدات 

في  تختلف  القيادة  فإن  ولهذا  املؤسسة،  حوال  ودراسة  التتبع  خالل  من 

أوضحت  فقد  إجرائية.  وظائف  تعد  والتي  اإلدارية  الوظائف  عن  طبيعتها 

[ أن القيادة االلكترونية في اإلدارة املدرسية هي مسار ملنهج يهدف 32خلوف ] 

لرؤية استراتيجية جديدة لألعمال اإلدارية    إلى خلق بيئة الكترونية في املدرسة

 في املدرسة.

وقد بين بأن كفاءة القيادة وخاصة مع انتشار نمط القيادة االلكترونية فرض 

  واقع أساس ي بأن القيادة هي في كيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافها 

[33] Asan   [34] . وقد بينت دراسة Cojocaru & Cojocaru  التي بأن القيادة

القوى  والتأثير  بفاعلية  تتسم  االتصاالت  تكنولوجيا  توظيف  مهارات  تمتلك 

بهم. كما بين   بأن القيادة  Hilliard [35] على اآلخرين في القيام باملهام املناطة 

التي تتعامل مع التكنولوجيا تتسم بقيادة مثالية وتحفز اآلخرين على القبول 

كن وليدة الصدفة بل تحتاج إلى مهارات بالتغيرات. فالقيادة االلكترونية لم ت

الفعال  واالتصال  والتواصل  التكنولوجيا  توظيف  كيفية  في  عالية  وكفاءات 

,  خمس Hollenbeck & Mccall  Silzer [36]مع اآلخرين. فقد حدد كل من  

باستخدام   الوعي   :
ً
أوال وهي  اإللكترونية،  القيادة  في  توافرها  يجب  مهارات 

والتقنية.   :  املعلومات 
ً
ثالثا االلكترونية.  واألساليب  بالتقنية  املعرفة   :

ً
ثانيا

 :
ً
 عن العمل التقليدي. رابعا

ً
املعرفة بالعمل الحديث الكامل واستخدامه بدال

اإلبداعية.   األفكار  وتحفيز  الحديثة  التقنية  استخدام  على  فريقه  يشجع 

 أشار  
ً
: الجرأة في استخدام أفكار تقنية جديدة. أيضا

ً
  Dasgupta [37]خامسا

في   عالية  مهارات  ومنها  االلكتروني،  القائد  في  تتوفر  أن  البد  التي  املهارات  إلى 

التواصل الكتابي من خالل التقنية. والقدرة على أداء العمل بشكل متواصل 

املعرفة  وإدارة  التنسيق  في  واملهارة  محدد.  ومكان  بزمان  التقيد  دون 

ات التي يجب أن تتوفر في القيادة [ أهم املهار 38واملعلومات. فقد حدد غنيم ]

 االلكترونية من حيث: 

برمجيات،   .1 كانت  املعلومات سواء  تقنية  مثل  االلكترونية:  املعارف  مهارات 

 عتاد أو أنظمة معلوماتية 

املعرفة   .2 خالل  من  عمل  عالقات  يتطلب  االخرين:  مع  االتصال  مهارات 

 باستخدام جميع أنظمة االتصاالت.

إدارية  .3 التنظيم، مهارات  الدقيقة،  املتابعة  الجيد،  التخطيط  في  تتمثل   :

 الرقابة االلكترونية تحفيز املرؤوسين والعاملين باملؤسسة. 

[ العمالق  أشار  التقليدية 39وقد  القيادة  مهارات  بين  ما  مقارنة   ]

 ( يبين ذلك: 1وااللكترونية، والجدول )

 مقارنة بين القائد التقليدي والقائد االلكتروني  1جدول 

 القائد االلكتروني  القائد التقليدي

 أهدافه متتالية وقصيرة األجل  أهدافه طويلة األجل

 يعتمد على عمله وجرأته يعتمد على عمره ومكانته الوظيفية

 يهتم بالنتائج والصورة العامة والتركيز  يهتم بالتفاصيل ويغرق فيها

 يدير العمل بأفكاره املبتكرة ويجيد اإلنصات يدير العمل بصوته ويجيد الكالم 

 مضطر إلى التعلم، ويتعلم بالعمد واالختيار غير مضطر على التعلم، ويتعلم باملصادفة أو اإلكراه

 ينجز مهاما ً متعددة في الوقت نفسه  يركز على مهمة واحدة قبل أن ينتقل إلى مهمة أخرى 

مسوق، بائع، مدير، أفراد دوره:   أدواره هي: مدير معلومات وشبكات، وصانع معرفة  

 متغيرات وظيفية متعددة في اتجاهات عدة  خط سير وظيفي ثابت ذو اتجاه واحد

 يميل الى التمكين ويقبل التغيير ويستوعب املفاجآت يميل الى املركزية والتسلسل الهرمي 

القات واألفكار والشبكات يرتبط بالع  يرتبط باملؤسسة واألفراد   

 يخاطر بمشروعات جديدة ويغادرها قبل ان تفشل  يتجنب املخاطرة ويسعى لهامش األمان

 أسلوبه في االتصاالت ومالمح لغته هي اهم ادواته  مظهره ومالمحه اهم ادواته اإلدارية 

وتعدد عالقاته متعدد االمزجة بتعدد نوافذ االتصال  احادي املزاج ام سعيد او حزين   

 تواصلي ومنفتح على مؤسسات االخرين  انطوائي ومنغلق على مؤسسته ورفاقه 

من       العديد  تتطلب  االلكترونية  القيادة  مهارات  بأن  سبق  مما  ويتضح 

التقليدي  القائد  لدى  االلكترونية  القيادة  تطبيق  في  الرغبة  ومنها  الشروط 

التي   املشاكل  واجتاز  للتحديات  ومعرفته  عليها،  مجبر  يكون  وال  طواعية 

 تواجهه من خالل التقنية الحديثة. 

 متطلبات تطبيق القيادة االلكترونية: 

تحتاج املؤسسة إلى قائد لديه وعي باملسئولية، لذا فإن القيادة بكافة أشكالها  

تتطلب من القائد أن يكون لديه القدرة على التخطيط الجيد والبعد نظر في 

االبداع  بثقافة  يتسم   
ً
ايضا املؤسسة،  تواجه  أن  يمكن  التي  التحديات 

ثقافت بكل  االخرين  وتقبل  العمل  في  واملرونة  لكي واالنفتاح  وشخصياتهم،  هم 

وأقل  السبل  بأسهل  لها  مخطط  هو  كما  مؤسسته  أهداف  تحقيق  يستطيع 
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العملية   نجاح  أسس  من  تعد  االلكترونية  القيادة  فإن  ولهذا  التكاليف. 

التقنية تعد من املتطلبات  إذا فإن املهارات  أثناء االزمات،  التعليمية  التربوية 

 األساسية ملمارسة هذا النوع من القيادة.  

[ غالب  االلكترونية  40وأوضح  اإلدارة  إلى  للتحول  متطلبات  هناك ست  أن   ]

االلكتروني،  الهيكل  االلكترونية،  العمليات  الرقمية،  )التكنولوجيا  وهي 

وترى  االلكتروني(،  التسويق  االلكترونية،  االستراتيجية  االلكترونية،  القيادة 

السابقة هو وجود املتطلبات  من  متطلب  اهم  أن  االلكتروني   الباحثة  القائد 

بالتكنولوجيا  ودراية  علم  على  ألنه  العمليات  جميع  يسير  أن  يستطيع  الذي 

أرباح  من  يزيد  مما  االلكتروني  والتسويق  االلكترونية  والعمليات  الرقيمة 

املختار  من   
ً
كال ذكر  عالية.   وكفاءة  سهولة  بكل  أهدافها  ويحقق  املؤسسة 

[41[ والربيعي  العقابي  العكيد42[،   ،][ ]43ي  عماري  لتطبيق 20[،  أنه   ]

 القيادة االلكترونية البد ان تتوفر متطلبات واالمكانيات االلكترونية اآلتية: 

املدى   .1 بعيدة  استراتيجية  خطط  وضع  على:  وتشمل  اإلدارية:  املتطلبات 

وظائف  لها  الوطني  املستوى  على  هيئة  أو  إدارة  تشمل  أن  يمكن  والتي 

والتنفي واملتابعة  البنية  التخطيط  وتوفير  االلكترونية.  الحكومة  ملشاريع  ذ 

التحتية لإلدارة االلكترونية، وذلك عن طريق بناء نظام معلومات متطور من 

يد  وجود  وضرورة  مستجداتها.  ومواكبة  املالئمة  التكنولوجيا  توفير  خالل 

عاملة مؤهلة تملك من املهارات والقدرات، ما يجعلها قادرة على العمل في بيئة  

في الك توافرها  الواجب  والقدرات  املهارات  تحديد  طريق  عن  وذلك  ترونية، 

الهياكل  في  جوهرية  تغييرات  وإحداث  اإلداري  التنظيم  وتطوير  املوظفين. 

 اإلدارية واإلدارات الحكومية 

أموال   .2 تخصيص  إلى  هذه  التحّول  عملية  تتطلب  االقتصادية:  املتطلبات 

ينتج عنه  كافية لتغطية اإلنفاق على احتياجات   القيادة االلكترونية وهذا ما 

حصول املنظمات على املعلومات بسرعة وتحسين الخدمة وسهولة االتصال، 

 وتخفيض كلفة التبادل وتقليص املسافات االقتصادية بين املتعاملين. 

ألنها   .3 االلكترونية  القيادة  لنجاح  الهامة  العناصر  من  التقنية:  املتطلبات 

 ات واملعدات والبرامج الالزمة، وإتاحتها لالستخدام.    توفر األجهزة والتقني

هو   .4 االلكترونية  القيادة  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  األمنية:  املتطلبات 

بين   أو سريتها   ،
ً
الكترونيا تخزينها  أو  بحفضها  ق 

ّ
تعل ما  املعلومات، سواء  أمن 

بوضع   إال  يتأتى  لن  وهذا  للجميع،  آمن  بشكل  واتاحتها  سياسات املؤسسات 

 أمنية دقيقة لتقنيات املعلومات.  

وتعد القيادة االلكترونية فعالة عند توافر املتطلبات واالمكانيات االلكترونية  

الخطط   وتنفيذ  اعماله  أداء  متابعة  خاللها  من  ويتمكن  يحتاجها  التي 

[ بأنه لغاية التطبيق 43االستراتيجية كما هو مخطط لها. وقد ذكر العكيدي ]

للق ومن الفاعل  املعدات  من  العديد  توافر  من  بد  ال  فإنه  االلكترونية  يادة 

 أهمها، ما يلي: 

نوعه   .1 عن  النظر  بغض  حاسب  جهاز  توفر  من  البد  آلي:  حاسب  جهاز 

 وقدراته مع ملحقاته الخاصة التي تعد ضرورة لالستفادة من خدماته. 

اجهز   .2 بين  تربط  داخلية  حاسب  شبكة  وجود  ضرورة  حاسب:  شبكة 

املدرسة،  الحا داخل  القائد  جهاز  مع  والتعليمي  اإلداري  للطاقم  اآللي  سب 

بكل  املرؤوسين  وتوجيه  عليها  والتعليق  جميعها  اعماله  متابعة  من  ليتمكن 

 سهولة وكفاءة عالية وبأقل وقت ممكن.

ألجهزة   .3 تتيح  فهي  سلكية،  ال  او  سلكية  شبكة  كانت  سواء  اتصال:  شبكة 

رنت واالستفادة من التطبيقات والخدمات التي الحاسب االتصال بشبكة االنت

تقوم   التي  العليا  باإلدارات  املدرسة  ادرة  تربط  كذلك  الشبكة،  هذه  تقدمها 

واملعلومات  البيانات  وتبادل  عملها  يخص  بما  واملتابعة  باإلشراف  بدورها 

 الالزمة لكال الطرفين.

القائد بعمله  .4 لكي يقوم  على أكمل وجه    تدريب الطاقم اإلداري والتعليمي: 

القيادة   في  تساعده  الكترونية  ايدي  معه  يكون  ان  البد  صحيح،  وبشكل 

االلكترونية، فال يستطيع القائد لوحده ان يجعل مدرسته الكترونية ويمارس 

أي  والتعليمي  اإلداري  الطاقم  من  للمرؤوسين  يكون  ان  بدون  االعمال  جميع 

وال يحقق األهداف املرجوة.   دور في هذا التحول، هذا يؤدي الي الفشل السريع

 منهم له دوره الخاص في العملية التعليمية يجب أن يؤديه بشكل صحيح 
ً
فكال

 كما هو مخطط له، للوصول الى الهدف املطلوب. 

والصيانة    .5 الفني  للدعم  مخصصة  ميزانية  وجود  من  البد  مادي:  دعم 

 ا لزم االمر.الطارئة والدورية لشبكة االتصال وألجهزة الحاسب وتجديدها إذ

[ الشهري  وضع  صحيح  بشكل  االلكترونية  القيادة  علمي 6لتطبيق  منهج   ]

 مقترح كالتالي:

 

املنهج العلمي املقترح 1  شكل
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وعلى  الزمة  ضرر  تعد  املتطلبات  هذه  بأن  يتضح  فإن  سبق  ما  إلى  وباإلشارة 

القيادات العليا بأن تعي بأنه ولغاية التطبيق الفعال لهذه النوع من القيادات 

ال بد من توافر الدعم الفني والتقني وتوافر الرغبة واالتجاهات نحو التحول 

االلكترونية القيادة  إلى  التقليدية  القيادة  التي    من  التحديات  كافة  ملواجهة 

 تحويل دون سير العملية التعليمية بشير طبيعي.  

: إدارة االزمات التعليمية: 
ً
 ثانيا

املهام      إتمام  دون  تحول  التي  التحديات  بعض  من  الدول  من  العديد  تعاني 

فإن   ولهذا  البشرية،  اإلرادة  عن  خارجة  تكون  ربما  ظروف  نتيجة  املطلوبة 

يم كافة الخدمات ضمن اإلمكانيات املتاحة، وال يخفى بأن  الدول معنية بتقد

أوضح  األزمات.  بهذه   
ً
تأثرا األكثر  القطاعات  من  يكون  ربما  التعليمي  القطاع 

[ املديرون  44الجنهي  يفقد  وقد  أشكالها،  واختالف  تعددها  على  األزمات  أن   ]

ي ظل عدم قدرتهم على التعامل الفعال معها، واتخاذ القرار املناسب حيالها، ف

إعاقة  إلى  يؤدي  قد  الذي  األمر  املعلومات،  ونقص  الوقت،  وضيق  التأكد، 

[ الحريري  ذكر  كما  أهدافها.  لتحقيق  العمل  لها  45املؤسسة عن  االزمة  أن   ]

األمم والشعوب  في  بثها ونشرها  ثم  ومن  تقوم بصياغتها واعدادها  قوى صنع 

لألزمة تحاول أن تجعل   واملنظمات، وهذه القوى الصانعة والداعمة واملسببة

األزمة  ومواجهة  ادارة  عملية  تصبح   ،
ً
وتعقيدا  

ً
ورعبا وشدٍة  قوٍة  أكثر  األزمات 

 تتطلب الكثير من الوقت والجهد وربما خسائر مادية ومعنوية كبيرة. 

واملؤسسات     الدول  في  تحث  طارئة  مشاكل  إال  هي  ما  األزمات  بأن  ويتضح 

التخفيف  على  العمل  يتطلب  والذي  األحيان  بعض  في  قوي  تأثير  ذات  تكون 

 من حدتها وتأثيرها قدر اإلمكان.   

 مفهوم االزمة: 

( العربية  اللغة  مجمع  " ١٩٩٩بين  بأنها  )ازمة(  لكلمة  اللغوي  املعنى  بأن   )

والكرب، ويقال: ازم الحبل، أي أحكم قتله. وتأزم القوم: أي الضيق والشدة  

بيبر عند  وتعني  مصيبة"،  غير  46]  أصابتهم  أوضاع  في  تحول  "نقطة  أنها    ]

غير   املعنية  األطراف  كانت  ادا  مرغوبة  غير  نتائج  الي  تقود  وقد  مستقرة، 

 مستعدة او غير قادرة على احتوائها ودرء اخطارها".

نها: "حالة غير عادية تخرج عن نطاق التحكم والسيطرة، [ بأ47ويراها مهنا ]

في  املطلوبة  األهداف  تحقيق  إعاقة  وبالتالي  العمل  حركة  توقف  الى  تؤدي 

 من الالمي والعيساوي ]
ً
[ بأنها: "حدث سلبي 48الوقت املحدد لها"، وعرفها كال

)عنصر   بـ  تتميز  التي  املنظمة  استعداد  درجة  كانت  مهما  تجنبه  يمكن  ال 

 ملفاجأة، ونقص املعلومات، وفقدان السيطرة، تسارع االحداث(". ا

[ حمدونة  عرف  يهتم 49فقد  الذي  اإلداري  "النظام  بأنها:  االزمات  إدارة   ]

بمجموعة من املتغيرات املفاجئة ورصدها ملعرفة أسبابها والعمل على معرفة  

بينما يرى   بكافة السبل".    & Goel [50]كيفية االستعداد ملواقفها املفاجئة 

Suresh   بأنها " نظام يطبق لتجنب الحاالت الطارئة وكيفية التعامل معها عند

والالمي  العيساوي  أما  املدمرة"،  اثارها  من  التخفيف  بغرض  وذلك  حدوثها 

[48  
ً
 ومنطقيا

ً
 علميا

ً
[ فقر عرفا أدارة األزمة بأنها: " تقنية علمية تتضمن منهجا

ى األزمة وضغوطها وسلبياتها واالستفادة يجعل املنظمة قادرة على التغلب عل

[ سالمة  عرفها  بينما  ايجابياتها".  واإلجراءات 51من  الوسائل  "كافة  بأنها:   ]

واألنشطة التي تنفذها املنظمة بصفة مستمرة في مراحل ما قبل االزمة وخالل 

 وبعد وقوعها". 

ى اتخاذ قرار وباإلشارة إلى ما سبق تعرف الباحثة إدارة االزمة بأنها القدرة عل 

القرارات  وتقييم  املنظمة  تواجه  التي  املخاطر  مواجهة  في  علمي  بأسلوب 

بأنها  األزمة  بأن  تؤكد  كما  حد.  ألدنى  الخسائر  لتقليل  الحدوث  قبل  البديلة 

وقائي  وتدبير  سريع  قرار  اتخاذ  فيه  ويجب  املنظمة  يواجه  انتقالي  موقف 

 يناسب هذا املوقف.

 التعليمية: مفهوم االزمات 

أو     البشرية  أو  املادية  األزمات سواء  من  الكثير  التعليمية  املؤسسات  عانت 

لهذه  الحلول  أيجاد  من  بد  ال  كان  لها  املتاحة  اإلمكانيات  على ضوء  التقنية، 

[ أن األزمة التعليمية تظهر عندما يكون هناك عدم  45االزمات. ترى الحريري ]

التعليمية، وا بين األنظمة  لبيئة الخارجية حيث يواكب املجتمع املحلي اتفاق 

النظام   يكون  باملقابل  التقنية  التطورات  مثل  الحياة  مجاالت  في  التغيرات 

يسبب  الذي  التعليم  في  ودمجها  التطورات  هذه  مسايرة  عن  عاجز  التعليمي 

[ وأخرون  الزاملي  حدد  وقد  تعليمية.  نمطين  52أزمة  في  التعليمية  االزمات   ]

داخ أزمات  ]هما:  حمدونة  ذكر  خارجية.  وأزمات  التعليم 49لية،  نظام  أن   ]

أزمات،  جوهرها  في  تتمثل  التي  العربي  العالم  في  املشكالت  بعض  من  يعاني 

مساحتها  حيث  من  املدرسية  املباني  في  ازمة  هناك  املحلي  املستوى  فعلى 

الصغيرة وعدم وجود أماكن كافية ملمارسة األنشطة. وقد تطرق العديد من 

 ين ملفهوم االزمة التعليمية ومنهم:الباحث

[ األزمة التعليمية بأنها: "مشكلة أو حالة تواجه النظام  53فقد عرف الحلو ]

املحيطة   الخارجية  التأثيرات  من  مجموعة  لتراكم  نتيجة  وتحدث  التعليمي، 

بالنظام التعليمي، أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على املقومات الرئيسية للنظام  

 قاءه"التعليمي يهدد ب

[ أن األزمة التعليمية بأنها: "مشكلة أو حالة تواجه النظام  54وعرفها عنتور ]

التربوي، تستدعي اتخاذ قرار سريع ملواجهة التحدي الذي تمثله تلك املشكلة،  

أو  املشكلة  هذه  تجاه  التربوية  اإلدارة  ملؤسسة  الروتينية  االستجابة  أن  غير 

كافية، فتتحول املشكلة حينذاك إلى   التحدي الذي تمثله املشكلة، تكون غير

التي  اإلدارية  واألساليب  التربوية  اإلدارية  املؤسسة  في  تجديدات  تتطلب  أزمة 

 تتبعها تلك املؤسسة". 

[ بأنها: "الوسيلة الناجحة ملواجهة سير االزمات التي تواجهها  55وعرفها علي ]

اس إلى  وتؤدي  ومواردها  وتنظيماتها  لها  تتعرض  والتي  كافة  املدارس  تنفار 

 الجهود للتخلص من اثارها السلبية". 

 [ غنيمة  مدير 15أما  بها  يقوم  التي  اإلدارية  "العمليات  بأنها:  عرفتها  فقد   ]

البرامج  خالل  من  االزمات  حدوث  تالفي  في  وتساهم  التعليمية  املؤسسة 

الفوري،  التدخل  طريق  عن  حدوثها  حالة  في  أثارها  من  التقليل  أو  الوقائية 

للمعلومات املتاحة واالمكانيات املادية والبشرية   وعن طريق استغالل األمثل 

في  منها  املستفادة  الدروس  استخالص  على  والعمل  التعليمية  املؤسسة  في 

 املستقبل".

[ بأنها: "مشكلة وحالة طارئة تواجه النظام التعليمي،  16كما عرفها القذافي ]   

 تمثله املشكلة".  وتستدعي اتخاذ قرار سريع ملواجهة التحدي الذي

التي  التهديدات  أو  مفاجئ  خلل  بأنها  التعليمية  االزمة  بأن  سبق  مما  ويتضح 

وتؤدي  التعليمي  النظام  على  مباشر  بشكل  وتؤثر  التعليمية  املؤسسة  تواجه 

االزمة   إدارة  بأن  يتضح  كما  مواجهتها،  عدم  حال  في  مرضية  غير  نتائج  الى 

ال االستعدادات  بأنها  تعرف  ملواجهة  التعليمية  التعليمية  املنظمة  تبذلها  تي 

خسائر  بأقل  التعليمية  العملية  على   
ً
سلبا يؤثر  قد  خلل  أو  طارئ  موقف 

 ممكنة.  
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 أنواع االزمات:

للعديد  عرضة  فهذ  مستقرة،  غير  بأن  املؤسسات  تعيشها  التي  الظروف  تتم 

التعليمية، وأن االزمات ما هي   إال من االزمات التي تحدث وتؤثر على مسيرتها 

فإن   التنبؤات.  أو  التوقعات  من  تكن  لم  والتي  تحدث  مشاكل  أو  احداث 

الحلول  لتوفير  العمل  يتطلب  والذي  املؤسسة  كيان  على  يؤثر  حدوثها 

[ أن هناك الكثير من األزمات التي تصيب بعض 49املناسبة.  ويرى حمدونة ]

توت  عن  الناتجة  االزمات  ومنها،  والتوقف  الجمود  من  بنوع  ر املؤسسات 

في  االحداث  وتتابع  متوقعة.  وغير  مفاجئة  ظروف  نتيجة  للسيطرة.  وفقدان 

العالقة.   للكيانات ذات  اإلنسانية  االزمة األهداف  االزمة بشكل سريع. وتهدد 

في  وخلل  التوتر  من  عالية  ودرجة  صدمة  بدايتها  في  االزمة  تتسبب   
ً
وأخيرا

[ السويدي  من   
ً
كال حدد  وقد  ]56النظام.  خليل  الع57[،  أنواع  [  من  ديد 

 األزمات ومنها:

ازمات سطحية: وتحدث فجائي ال تشكل خطورة وتنتهي من خالل التعامل   .1

مع اسبابها العميقة، وقد تتحول االزمة السطحية الى ازمة عميقة اذ لم يتم 

 التعامل معها بشكل سليم.

لها    .2 املؤدية  املسببات  ازمات مفاجئة: تحدث بشكل عنيف وفجائي وتخرج 

 الطابع املألوف او املعتاد.  عن 

نحو   .3 زحفها  يمكن وقف  وال  وتكون محسوسة  ببطء  تنمو  الزاحفة:  االزمة 

 انفجارها. 

تنفجر،   .4 ان  قبل  طويل  وقت  وتأخذ  حدوثها،  توقع  يمكن  املتراكمة:  االزمة 

حلول  توجد  وال  االزمة،  هذه  حدوث  ملنع  كثيرة  فرص  االدارة  لدى  وتكون 

 ات. جذرية ملثل هذه االزم

قادرة   .5 املنظمة  وتكون  داخلية  اسباب  نتيجة  تكون  بها:  التنبؤ  يمكن  ازمة 

 على التعامل معها، ويمكن التخلص منها بوجود البديل املناسب. 

 ازمة ال يمكن التنبؤ بها: تحدث بسبب التغييرات املفاجئة للبيئة الخارجية.  .6

ع  .7 ناتجة  وازمات  بشكل دوري،  تحدث  الروتينية:  القوانين  االزمة  تعديل  ن 

 واألنظمة. 

االزمة االستراتيجية: التدهور في قدرة املنظمة عندما تكون غير قادرة على   .8

 يحدث من متغيرات في البيئة املحيطة.  احتواء ما

تكون بحجم   .9 مادية، وعلى االغلب  وفق معايير  االزمة: ويتحدد غالبا  حجم 

 الخسائر التي تخلفها.

أطراف    .10 املتأثر طبيعة  او  املشارك  الطرف  طبيعة  الى  استنادا  االزمة: 

 باألزمة إذا كان هناك طرف خارجي فهي ازمة خارجية او عاملية. 

 مراحل تكوين االزمة وإدارتها: 

أو  بشرية  العوامل سواء  من  العديد  نتيجة  بل  تحدث صدفة  ال  االزمات  أن 

 ما تكون هذه طبيعية، غير أن هذه األزمات  تعطي دالئل على  
ً
حدوثها وغالبا

على  القدرة  عدم  في   
ً
دورا اإلمكانيات  تلعب   

ً
أحيانا لكن  واضحة  الدالئل شبه 

[، جلدة 9مواجهتها بشكل كلي. وقد حدد العديد من الباحثين ومنهم الراوي ]

 [ املراحل التي تتكون فيها األزمة كالتالي:56[، السويدي ] 4[، أحمد ]58]

االزمة:   قبل  ما  بشكل مرحلة  ظهورها  يكون  وقد  املبكر  اإلنذار  مرحلة  تسمى 

احساس بالخطر وعادة تنمو عن حدوث سوء فهم لدى متخذ القرار، ويمكن 

ان تتطور من خالل املحفزات الذاتية والخارجية، وهنا تظهر قدرة القائد في 

 التنبؤ بحدوث ازمة والتشخيص واالعداد الجيد للوقاية والتصدي لها. 

ا الزمة: تعتبر من أخطر املراحل حيث تظهر اشارات توكد وقوع مرحلة ادارة 

اتخاذ   في  املشاركة  عدم  أو  التخطيط  سوء  بسبب  حدتها  وتتطور  االزمة 

وتحليل  لجمع  خطط  وضع  االزمات  ادارة  فريق  يكون  ان  يجب  وهنا  القرار، 

 البيانات ووضع بدائل وتقيمها التخاذ قرارات صائبة. 

تبدأ   االزمة:  انحسار  والتراجع والضعف واالنحسار مرحلة  قوتها  بفقد  االزمة 

.
ً
 حتى تختفي تدريجيا

اتخاذه من اجراءات  تم  ما  تقييم  يتم  االزمة  أنتهاء  بعد  األزمة:  بعد  ما  مرحلة 

لها   الناتجة  السلبية  األثار  ومعالجة  والتصدي،  االزمة  اكتشاف  في  واساليب 

. لغرض التحديث والتطوير ألداء املنظمة واالستفادة منه
ً
 ا مستقبال

[ بأن اإلسالم شرع إلى العمل على إدارة هذه األزمات 59وعليه ذكر عبدالعال ]

وفق آليات معينة تعمل على التخفيف من حدتها وتأثيرها واالستعداد لها فقد  

َ َواْرُجوا 
ه

َقاَل يقوم اْعُبُدوا َّللا
َ
َعْيًبا ف

ُ
اُهْم ش

َ
خ
َ
َمْدَيَن أ قال سبحاته وتعالى: )وإلى 

َيوْ 
ْ
)العنكبوت:ال ُمْفِسِديَن(  ْرِض 

َ ْ
األ في  ْوا 

َ
ْعث

َ
ت  

َ
َوال ِخَر 

ْ
اال على ٣٦َم  أكد  كما   .)

الصحيحة   األسس  اإلسالم  ووضع  املعلومات  مصدر  من  التحقق  ضرروه 

لعالجها. قال عليه أفضل الصالة والسالم: )كالم ابن ادم عليه ال له، اال االمر 

وجل عز  وذكر هللا  املنكر  عن  والنهي  حباملعروف  ماجه،  ]ابن  كما  ٣٩٧٤(   .]

ن  
َ
أ ٰى  )َوَعس َ وتعالى:  سبحانه  قال  فقد  األزمات  مع  التعامل  ضرورة  على  أكد 

ُم 
َ
َيْعل  ُ

ه
ْم ۗ َوَّللا

ُ
ك
ه
ل رٌّ 

َ
َوُهَو ش ْيًئا 

َ
وا ش ُتِحبُّ ن 

َ
أ ٰى  َوَعس َ ْم ۖ  

ُ
ك
ه
ل ْيٌر 

َ
َوُهَو خ ْيًئا 

َ
َرُهوا ش

ْ
ك
َ
ت

ُموَن( )البقرة:
َ
ْعل

َ
ت  

َ
نُتْم ال

َ
عمل على تشكيل فريق إلدارة االزمة: ذكر (. وال٢١٦َوأ

القرآن الكريم أنه في حالة حدوث أزمة على القائد تشكيل فريق للمساندة في 

ْمًرا  
َ
أ  
ً
اِطَعة

َ
نُت ق

ُ
ْمِري َما ك

َ
أ ِفي  ُتوِني 

ْ
ف
َ
أ  
ُ َ
أل
َ ْ
َها امل يُّ

َ
أ َيا  ْت 

َ
ال
َ
إدارة األزمة قال تعالى: )ق

)النمل: َهُدوِن( 
ْ
ش

َ
ت ٰى  ع٣٢َحته أكد  كما  موقف (  في  العاملين  معنويات  رفع  لى 

نُتم 
ُ
ك ِإن  ْوَن 

َ
ْعل

َ ْ
األ نُتُم 

َ
َوأ ْحَزُنوا 

َ
ت  

َ
َوال َتِهُنوا   

َ
)َوال وتعالى:  سبحانه  قال  االزمة: 

عمران:   )آل  ْؤِمِنيَن(  االزمات ١٣٩مُّ من  باالستفادة  اإلسالمي  أوضح  كما   .)

قا يتكرر حدوثها،  لكي ال  املستقبل  في  أسبابها  الصالة السابقة وتالفي  ل عليه 

 [.٢٧١٦والسالم: )ال يلدغ املؤمن من الجحر مرتين( ]ابن ماجه، ح

معها       التعامل  كيفية  في  األمور  من  العديد  تتطلب  األزمات  بأن  ويالحظ 

والعمل قدر اإلمكان من التخفيف من أثارها عند حدوثها وال يخفى بأن هذه 

م في  منها  لالستفادة  والخبرة  الفرصة  عطي  مستقبلية  األزمات  أزمات  واجهة 

وكيفية االستعداد لها، كما يتضح بأن األزمات ما هي إال أحدث تحدث بدون  

هذه  وأن  املؤسسة،  عمل  سير  في  خلل  أحدث  إلى  ويؤدي  مسبق،  تخطيط 

هذه  فإن  ولهذا  الطبيعية.  العوامل  نتيجة  أو  بشري  منها  يكون  ما  االزمات 

البلبة وعدم االستقرار نوع من  منها   االزمات تحدث  يتطلب  املؤسسة  بيئة  في 

 سرعة اتخاذ القرارات املناسب. 

 مراحل إدارة االزمات التعليمية 

التعليمية   االزمات  إلدارة  مراحل  هناك  أن  الدراسات  من  الكثير  وضحت 

الباحثين املوس ى ] اتباعها، رغم اختالف  [، 61[، مسك ]60بشكل جيد يجب 

 املراحل، وهي كالتالي:[ في تقسيم هذه 51[، سالمة ]62عبد الوهاب ]

املحتملة  لالزمات  وتقييم  تحديد  فيه  يتم  حيث  املرحل  أهم  من  التخطيط: 

والتخطيط لها، كذلك تحديد املصادر وقنوات االتصال التي يحصل منها على 

املعلومات والبيانات الخاصة باألزمة، لذلك البد أن تكون هناك قاعدة بيانات 

تكون   ان  ويجب  للمعلومات،  كذلك دقيقة  تطبيقها،  يمكن  واقعية  الخطة 

االنتباه لإلشارات التحذيرية التي تدل على وجود ازمة، ووضع خطط وأساليب 

من  للتقليل  علمي  بأسلوب  ومواجهتها  االزمة  وانتشار  امتداد  تمنع  وقائية 
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تدريبية  برامج  وتوفير  االزمات  متخصص إلدارة  فريق  اخطارها، كذلك وضع 

 مناسبة ألعضاء الفريق. 

 لتنظيم: يجب ان تتكامل وتتوافق الجهود املبذولة في ادارة االزمة ا

التعليمية لذلك يتم هنا توزيع األدوار بين أعضاء فريق إدارة االزمات بناء على 

للحصول  بينهم  االتصال  قنوات  وتفعيل  متناسق  بشكل  الشخصية  قدراتهم 

بش  االزمة  مواجهة  في  تساعد  محدد  مصدر  من  صحيحة  معلومات  كل  على 

السلطة   وتحديد  تدخله  ونطاق  فرد  كل  عمل  طبيعة  شرح  يتم  كم  جيد، 

والتعاون   التفاهم  من  كبير  قدر  على  الفريق  هذا  يكون  ان  والبد  املفوضة، 

مدرك ألهمية دوره ليتم العمل وقت االزمة بسالسة تامة دون حدوث مشاكل 

 شخصية.  

املهمة  باملعلومات  االزمة  مع  املتعاملين  تزويد  سير    التوجيه:  خطوات  وشرح 

اتخاذ   عند  لهم  املتوفرة  والوسائل  الفريق  قائد  توجيه  على  بناء  العمل 

لضمان   جيدة  اتصال  قنوات  تتوفر  أن  املرحلة  هذه  في  املهم  ومن  القرارات، 

األزمة   إدارة  نحو  وتوجيهه  املنظمة  في  املختلفة  األطراف  بين  العمل  تنسيق 

يج كما  الخسائر،  بأقّل  والخروج  فعال  واضح بشكل  التوجيه  يكون  ان  ب 

وقابل للتنفيذ وال توجد فيه خطورة على حياة أعضاء الفريق، كما يجب ان ال 

 تكون هناك تجاوزات على أدوار الغير لكيال تحدث ازمة اخري. 

لألزمة   حقيقية  ومتابعة  اشراف  هناك  يكون  ان  يجب  والتقييم:  املتابعة 

وقوع الى  أدت  التي  األسباب  ومعرفة  في التعليمية  العمل  سير  وكيفية  ها، 

فرصة   تعطي  وبذلك  للفريق  موضح  هو  كما  الخطط  وتنفيذ  لألزمة  املوقف 

اثناء إدارة األزمة وتحديد  التي وقعت  في معرفة األخطاء  التعليمية  للمؤسسة 

في  االنتباه  لذلك البد من  لتعزيزها،  القوة  ومواطن  لتفاديها  الضعف  مواطن 

في املوقف اثناء حدوث االزمة، ليتمكن قائد   متابعة االحداث والتواجد الدائم

الفريق من إعادة تقييم ما تم إنجازه، ووضع ضوابط ملنع تكرار حصول ازمة  

 مشابهة، ولرفع الكفاءة والفعالية في مواجهة أزمات اخرى في املستقبل.

فريق  ون 
ّ
يك أن  التعليمية  املؤسسة  لقائد  البد  االزمات:  إدارة  فريق  تشكيل 

بعض   من  املسؤولية،  عمل  يتحملون  الذين  االكفاء  واإلداريين  املعلمين 

بعض  لديهم  تتوفر  ان  على  لهم،  املوكلة  واملهام  االزمات  بمعالجة  وتكليفهم 

التعامل مع االزمات وقت وقوعها. ومن  الخصائص واملهارات التي تمكنهم من 

القصير  والخطط  األهداف  وضع  هي:  الفريق  هذا  بها  يقوم  التي  املهام  ة أبرز 

تنفيذها.   صالحية  من  للتأكد  ومراجعتها  االزمات  إلدارة  املدى  والطويلة 

معلومات  على  للحصول  التواصل  وقنوات  واألدوار  املسئوليات  وتحديد 

صحيحة. ودراسة أوضاع املؤسسة التعليمية ومعرفة مواطن الضعف والقوة 

نتائج األزمات السابقة واالستفادة منها في وضع   التي قد تسبب أزمة. وتحليل 

 الخطط الجديدة إلدارة االزمات.  

 مسؤوليات القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية: 

فعال  دور  له  الحديثة  بالتقنية  ومسلحة  متمكنة  الكترونية  قيادة  وجود  إن 

يتم  انه سوف  بأقل خسائر ممكنة، حيث  التعليمية  االزمات  إدارة  في  ومثمر 

اتصال تساعد بشكل كبير في مواجهة االزمة وضع خطط استراتيجية وقنوات  

توفر  ألنها  الفريق  ألعضاء  سريع  بشكل  املعلومات  وتصل  قصير  وقت  في 

على  مطلعة  تكون  ما  ودائما  األزمات  حدوث  عند  املناسبة  الخدمات 

على  وتوزيعها  مستمر  بشكل  النتائج  وتحديث  الخطة  وتطوير  املستجدات، 

القا مسئوليات  من  لذلك  العمل،  من فريق  العديد  بينها  كما  االلكتروني  ئد 

[ البغدادي  ]63الباحثين ومنهم،  ] 15[، غنيمة  ]57[، خليل  أن  51[، سالمة   ]

 يقوم بما يلي:

التي   .1 األنشطة  في  مقننة  اهداف  مع وضع  علمي  بشكل  السنوي  التخطيط 

 سوف تنفذ في املؤسسة التعليمية. 

القرارات    .2 اتخاذ  عند  العلمي  لواقع  التفكير  وافية  دراسة  على  بناء  ويكون 

 البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة. 

تحديد املتطلبات الالزمة التي تحتاجها املؤسسة التعليمية لتفادي أي أزمة   .3

 تعليمية في املستقبل. 

ملن   .4 قدوة  ويكون  األزمة  حدوث  عند  النفس  وضبط  املشاعر  في  التحكم 

 حوله.

 باملنظمة التعليمية  تطبيق التقنية في املؤس  .5
ً
سة التعليمية وربطها الكترونيا

 لتحديث املعلومات بشكل مستمر.

في جميع االعمال   .6 التقنية  املؤسسة الستخدام  افراد  تدريب  االشراف على 

 املسندة لهم.

لتحديث   .7 االزمات  إدارة  فريق  أعضاء  بين  الكترونية  اتصال  قناة  وضع 

 والحصول على املعلومات بشكل سريع.

حل النزاعات واألزمات بين افراد املؤسسة بشكل سريع وعدم تركها حتى ال   .8

 تتفاقم ويصعب حلها.

ال   .9 حتى  فوري  بشكل  تنفذ  ان  يجب  التي  األوليات  فيه  يرتب  جدول  وضع 

ون أزمة تعليمية. 
ّ
 تتك

 تقبل األفكار ووجهات النظر من الغير، وصياغتها وتنفيذها بشكل مبدع. .10

يجب فرض العدل واالحترام بين افراد املؤسسة التعليمية وتقبلهم ألفكار   .11

 بعضهم البعض.  

 . الدراسات السابقة 4

واألزمات  االلكترونية  القيادة  تناولت  والتي  الدراسات  من  العديد  اجريت 

لهذه  عرض  يلي  وفيما  منها،  األجنبية  أو  العربية  عام  بشكل  التعليمية 

 ألقدم:الدراسات من األحدث إلى ا

 الدراسات التي تناولت القيادة اإللكترونية: 

[ عبدالنور  متغير  14قام  بين  العالقة  اختبار  إلى  الدراسة  هدفت  بدراسة   ]

الثقة   مهارة  اإللكتروني  القائد  قرارات  )فعالية  بأبعادها  اإللكترونية  القيادة 

الخدمة   خالل  من  املؤسساتية  الخدمات  أداء  جودة  ومتغير  اإللكترونية( 

املنهج ال على  باالعتماد  جيجل  بوالية  جن  جن  املينائية  باملؤسسة  فنية 

مائة   من  متكونة  عينة قصدية  على  استبانة  التحليلي، حيث وزعت  الوصفي 

( مبحوثا. وأظهرت النتائج أنه توجد عالقة عكسية ضعيفة  112وأثنى عشر )

النتائج   بين القيادة اإللكترونية وجودة أداء الخدمات املؤسساتية، كما بينت

وجودة   اإللكتروني  القائد  قرارات  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  أنه 

الثقة   مهارة  بين  إحصائيا  دالة  عالقة  توجد  كما  املؤسسية.  الخدمة  أداء 

أنه   اإللكترونية إلى   
ً
أيضا الدراسة  وخلصت  املؤسسية،  الخدمة  أداء  وجودة 

 توجد فروق بين البعدين تعزى ملتغير: الجنس 

واألقدمية في العمل في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا بين البعدين تعزى 

 واملسمى الوظيفي.  ملتغير: السن، املستوى الدراس ي 

[ السبيعي  قام  التعرف على واقع ممارسة  5ففي دراسة  الى  [ هدفت الدراسة 

الرياض،  في مدينة  للبنات  الحكومية  الثانوية  املدارس  في  اإللكترونية  القيادة 

قائدات و  من  الدراسة  مجتمع  تكّون  لتطبيقها.  الالزمة  املتطلبات  تحديد 
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شرق مدينة    -املدارس الثانوية الحكومية للبنات، التابعة للمراكز اإلشرافية  

ّبق املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهداف الدراسة، واستخدمت 
ُ
الرياض. وط

وعدده الدراسة،  أفراد  من  املعلومات  لجمع  أداة  قائدة   71ن  االستبانة 

الثانوية   املدارس  قائدات  ممارسة  واقع  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  مدرسية. 

التقارير  كتابة  من:  كٍلّ  مجاالت  وأن  عالية.  بدرجة  كان  اإللكترونية  للقيادة 

املدرسية؛ وإرسالها ملركز اإلشراف التربوي أو إلدارة التعليم؛ ومتابعة حضور 

من   كانت  والعامالت،  املعلمات  القيادة  وغياب  ممارسة  مجاالت  أعلى 

وتبادل  والتعليمات  التوجيهات  تقديم  فكانت  املجاالت،  أقل  أما  اإللكترونية. 

بأهمية   أنفسهّن  يرين  املدارس  قائدات  أن  الدراسة  بينت  كما  حولها.  الرأي 

مدارسهن.   في  اإللكترونية  القيادة  لتطبيق  الالزمة  املتطلبات  من  عدد  توافر 

في كما كشفت الدراسة عن   بين استجابات أفراد الدراسة  عدم وجود فروق 

املؤهل  اختالف  إلى  عزى 
ُ
ت اإللكترونية  القيادة  لتطبيق  الالزمة  املتطلبات 

 العلمي، أو اختالف سنوات الخبرة، أو اختالف نوع الدورات التدريبية. 

[ الشهري  دراسة  القيادة  6وفي  مفهوم  تقديم  إلى  الدراسة  هدفت  حيث   ]

للمم تحدياتها، اإللكترونية  أهم  على  والتعرف  والباحثين،  واملهتمين  ارسين 

القيادة   مفهوم  أن  الدراسة:  إليها  توصلت  التي  النتائج  ضمن  من  وكان 

اإللكترونية   الكيانات  خصائص  على  التعرف   ،
ً
حديثا الزال  االلكترونية 

القيادة   بروز  في  املساعدة  العوامل  اهم  احد  بدورها  تعد  والتي  الناشئة، 

أهداف اإللكترون  لتحقيق  اإللكترونيين،  القادة  خصائص  على  التعرف  ية، 

الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها، اعتمد الباحث على األسلوب املكتبي في جمع 

توصلت  التي  النتائج  أهم  ومن  الدراسة،  موضوع  حول  واملعلومات  البيانات 

  
ً
ايضا  ،

ً
حديثا الزال  االلكترونية  القيادة  مفهوم  أن  الدراسة:  هناك اليها  أن 

مستوى  على  واملعلومات  االتصاالت  تقنيات  توظيف  تواجه  كبيرة  تحديات 

على  التعرف  الدراسة  اليها  دعت  التي  التوصيات  أهم  من  كذلك  املنظمات، 

 مدى جاهزية املنظمات في مختلف البيئات لتطبيق القيادة االلكترونية. 

تطبيق اإلدارة   [ هدفت الدراسة الى التعرف إمكانية64وأجرى دراسة الزغبي ]

اإللكترونية في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم في محافظة  

ّبق املنهج الوصفي ولتحقيق أهداف 
ُ
إربد من وجهة نظر مديري املدارس، وط

 ( من  تكونت  استبانة  بتصميم  الباحثة  قامت  توزيعها  38الدراسة  تم  ( فقرة، 

( عددها  والبالغ  الدراسة  عينة  املدارس 43على  مدراء  من  ومديرة  مدير   )

اختيارهم  تم  إربد،  محافظة  في  والتعليم  التربية  ملديرية  التابعة  الحكومية 

بها   أوصت  التي  النتائج  أهم  ومن  الدراسة،  مجتمع  من  عشوائية  بطريقة 

الدراسة: ضرورة إخضاع املدراء لدورات تدريبية مختصة بتطوير عمل اإلدارة 

على   تساعدهم  الورش املدرسية  متابعة  في  اإللكترونية  التقنيات  توظيف 

في  التربوية. كذلك ضرورة إخضاع املدراء لدورات تدريبية مختصة  والدورات 

واملدارس  واملعلمين  األمور  أولياء  مع  للتواصل  اإللكتروني  البريد  استخدام 

 واملديرية ووزارة التربية والتعليم 

[ خلوف  على  32وعمل  التعرف  إلى  هدفت  دراسة  اإلدارة [  تطبيق  واقع 

اإللكترونية في املدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية، من وجهة نظر 

الجنس،  الدراسة(  متغيـرات  أثـر  بيـان  إلـى  باإلضافة  واملديرات،  املديرين 

الجغرافـي،  واملوقـع  التخصص،  ومجال  العلمي،  واملؤهل  اإلدارية،  والخبرة 

التدريبية في مجال اإلدارة ا إللكترونية )، فـي   وموقع املحافظة، وعدد الدورات

مديري  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون  اإللكترونية.  اإلدارة  تطبيـق  واقـع 

عددهم   والبالغ  الغربية،  الضفة  في  الثانوية  الحكومية  املدارس  ومديرات 

(652( مـن  الدراسـة  عينة  وتكونت  ومديرة،   
ً
مديرا ومديرة، 322(   

ً
مديرا  )

هدف الدراسـة، قامـت الباحثة بإعداد استبانة باالعتماد على األدب ولتحقيق 

التأكـد مـن صدق االستبانة من خالل  النظري، والدراسات ذات الصلة، وتم 

عرضها على لجنة من املحكمين، ومن أهم النتائج التي إليها توصلت الدراسة  

في   اإللكترونية  اإلدارة  لتطبيق  منخفض  واقع  هناك  أن  املدارس اآلتية: 

الحكومية الثانوية في الضـفة الغربية، من وجهة نظر املديرين واملديرات، كما 

عامة   واملعلمين  خاصة  املديرين  تدريب  في  اإلسراع  بضرورة  الدراسة  أوصت 

 على استخدام اإلدارة االلكترونية في العمل املدرس ي اإلداري والفني.

[ روسيل   التعرف  65قام  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  اإلدارة [  إسهامات  إلى 

اإللكترونية في العمل اإلداري، ومدى تأثيرها اإليجابي على استشارات مرشدي 

املدارس،  في  اإللكترونية  اإلدارة  استخدام  تواجه  التي  واملعوقات  الطالب، 

وتقليل  اإلنتاجية،  زيادة  في  تسهم  اإللكترونية  اإلدارة  أن  النتائج  وأظهرت 

فيدين من العملية التعليمية، وزيادة املشاركين  التكاليف، وتحقيق رضا املست

األعمال  من  والتخلص  الداخلية،  وخدماتها  العمليات  فاعلية  وتحسين 

أن   كما  الجهد،  توفير  على  يؤثر  مما  آلي  بشكل  الخدمات  وتقديم  الورقية 

توفير   طريق  عن  وذلك  الطالب  مرشدي  على   
ً
إيجابا تؤثر  اإللكترونية  اإلدارة 

  وقت إضافي يمكن ا 
ً
ستغالله في مقابلة االحتياجات الخاصة لكل طالب وجها

انتفاع  إلى  يؤدي  مما  املكاتب،  داخل  االستشارات  معالجته  من   
ً
بدال لوجه 

املدرسة بمنافع التكاليف الفائضة التي تصرف على األعمال الورقية وأماكن 

 التخزين، وإتاحة الفرصة ملرشدي الطالب للتركيز على نموهم األكاديمي. ومن

يتعلق  ما  املدارس  في  اإللكترونية  اإلدارة  تواجه استخدام  التي  املعوقات  أهم 

 بالتمويل وقلة الدورات التدريبية.

 الدراسات التي تناولت االزمات التعليمية: 

[ القذافي  دراسة  استراتيجيات 16وفي  معرفة  الدراسة  من  الهدف  وكان   ]

في ليبيا. وقد استخدمت   مواجهة االزمات التعليمية بمدراس التعليم الثانوي 

املنهج الوصفي الذي يناسب الدراسة، وكانت أداة البحث املقابلة على مدراس 

كذلك  طرابلس،  محافظة  في  غشير(  بن  )قصر  بمنطقة  الثانوي  التعليم 

هذه  ألهمية  الثانوي  التعليم  مدراس  مديري  على  الدراسة  مجتمع  اقتصر 

الت النتائج  ابرز  ومن  الباحث،  لدي  انشاء املرحلة  الدراسة  اليها  توصلت  ي 

مراعاة  كذلك  تفعيلها،  على  والعمل  الثانوية  باملدراس  االزمات  إلدارة  وحدة 

 وضع خطط وسيناريوهات ملواجهة االزمات.

[ وعطير  فني  منطقة 66دراسة  دور  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   ]

ا من  األزمات  إدارة  في  الغوث  لوكالة  التابعة  التعليمية  الدراس ي نابلس  لعام 

واملؤهل 2015/ 2014) والتخصص،  الجنس،  متغيرات  أثر  معرفة  وإلى   ،)

نابلس  منطقة  دور  تقييم  في  الخدمة  وسنوات  العمل،  وطبيعة  العلمي، 

التعليمية في إدارة األزمات، وقد استخدم الباحثان االستبانة كأداة للدراسة،  

( من  اس36وتكونت  وهي  مجاالت  أربعة  إلى  مقسمة  فقرة  األزمات، (  تشعار 

تم  وقد  األزمات،  من  واالستفادة  األزمات،  ومواجهة  لألزمات،  والتخطيط 

)كرونباخ  الثبات  معامل  بلغ  حيث  وثباتها،  الدراسة  أداة  من صدق  التحقق 

( الكلي  )0.96ألفا(  من  الدراسة  عينة  وتكونت  والنواب 42(،  املديرين  من   )

املسحي الوصفي  املنهج  استخدام  وتم  الدراسة  واملرشدين  نتائج  وأظهرت   ،

 ،
ً
جدا مرتفعة  رتبة  على  حدوثها  بعد  األزمات  من  االستفادة  مجال  حصول 

ومجال مواجهة األزمات ومجال التخطيط لألزمات على رتبة مرتفعة، ومجال 

رتبة   على  للمجاالت  الكلية  والدرجة  متوسطة،  درجة  على  األزمات  استشعار 
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فرضيات الدراسة وجود فروق على مرتفعة، وأظهرت نتائج الدراسة الخاصة ب

األزمات،  من  واالستفادة  لألزمات،  والتخطيط  األزمات،  استشعار  مجال 

الدراسة   نتائج  وأظهرت  الذكور،  لصالح  الجنس  ملتغير   
ً
تبعا الكلية  والدرجة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير التخصص، واملؤهل العلمي،  

التوصيات اإلفادة من تجارب وطبيعة العمل، وسنوات الخدمة، و  كانت أهم 

 وخطط وممارسات مؤسسات التعليم العربية واألجنبية التي تعرضت ألزمات..  

[ واخرون  املطلق  جاهزية  67دراسة  واقع  على  التعرف  الى  الدراسة  هدفت   ]

املدرسية،   االزمات  إلدارة  حائل  مدينة  في  للبنات  الحكومية  الثانوية  املدراس 

املن استخدمت  استبانة حيث  الدراسة  أداة  وكانت  املسحي،  الوصفي  هج 

مدينة   في  للبنات  الحكومية  الثانوية  املدراس  جاهزية  مدى  ملعرفة  صممت 

( من  مكونة  الدراسة  عينة  وكانت  املدرسية،  االزمات  إلدارة  قائدة ٧٣حائل   )

توافر  ندرة  الدراسة:  هذه  اليها  توصلت  التي  نتائج  أبرز  ومن  مدرسة.  ووكيلة 

جاهزية  الكادر   في  القصور  االزمات(،  وحدة  )فريق  املتخصص  املدرس ي 

 املدراس في مواجهة االزمات من حيث املباني وتجهيزات السالمة. 

[ درباس  مديري   [68دراسة  تمكن  مدى  على  التعرف  الى  الدراسة  هدفت 

مدارس التعليم العام في مدينة جدة من مهارة دارة األزمات، تم اختيار عينة  

بالط األصلي الدراسة  املجتمع  مفردات  جميع  من  وتكونت  القصدية  ريقة 

مديري  دورة  في  املنخرطين  والثانوية  املتوسطة  االبتدائية،  املدارس  مديري 

( ٣٩املدارس بكلية املعلمين في كلية املعلمين في محافظة جدة، وقد استجاب )

( أصل  أهداف ٤٣من  ولتحقيق  املسحي،  الوصفي  املنهج  واستخدم  مدير،   )

أهم الدر  ومن  مشابهة،  دراسة  في  طبقت  قد  استبانة  بأداة  استعان  اسة 

إدارة  مهارة  على  املدراس  مديري  تدريب  ضرورة  كانت  الدراسة  توصيات 

ثقافة   نشر  ضرورة  كذلك  نوعية،  مهارة  كونها  العملية  وتطبيقاتها  األزمات 

ارشادية   وأدلة  خرائط  خالل  من  املدارس  في  العاملين  بين  األزمات  إدارة 

 فية التعامل في الحاالت الطارئة.لكي

[ الزلفي  الّتي تواجه  69دراسة  ابرز األزمات  التعرف على  الى  [ هدفت الدراسة 

الّتعامل  في  ائف 
ّ
الط في مدينة  العام الحكومي واألهلي  الّتعليم  مديري مدارس 

املسحي،  الوصفي  املنهج  استخدام  وتم  حدوثها،  وبعد  وأثناء  قبل  األزمة  مع 

نة من أجل تحقيق اهداف الدراسة، كما تكونت عينة الدراسة  واداة االستبا

 من مديري مدارس التعليم العام للبنين في مدينة الطائف، ١٣٥من )
ً
( مديرا

وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هو موجود توجد فروق ذات 

دارسة حول دور مديري مدا
ّ
ة إحصائية بين استجابات أفراد عينة ال

ّ
رس دالل

ائف في الّتعامل مع األزمة قبل وأثناء وبعد حدوثها 
ّ
الّتعليم العام في مدينة الط

مديري  لصالح  الفروق  وكانت  هلي( 
ٔ
/ا )حكومي  املدرسة  نوع  ملتغير   

ً
وفقا

ية على مديري املدارس الحكوّمية.  
ّ
 املدارس األهل

زمات [ وكان الهدف من الدراسة خطط ادارة اال 70دراسة آدامز وكريتسونيز  ]

في  املاض ي، وقد استخدمت الدراسة   التي شهدت حاالت االزمات  في املدراس 

في  مجتمع   عينة  على  الدراسة  وطبقت  االستبانة  أداة  مع  الوصفي  املنهج 

( مدرسة، وكان من ٢٣املدراس الثانوية في مدينة هيوستن حيث بلغ عددها )

واس أدوار  املدراس  منح  إليها:  توصلت  التي  النتائج  إلدارة أبرز  النطاق  عة 

االزمات، التخطيط بشكل اكثر فاعلية عندما تكون املدارس في حالة حدوث 

 ازمة.

 

 

 على الدراسات السابقة: قيب التع

[ عبدالنور  دارسة  القيادة 14في  متغير  بين  العالقة  اختبار  حاولت  والتي   ]

مهارة   اإللكتروني  القائد  قرارات  )فعالية  بأبعادها  الثقة  اإللكترونية 

[ السبيعي  ودراسة  املؤسساتية.  الخدمات  أداء  ومتغير جودة  [  5اإللكترونية( 

وتحديد  الحكومية  الثانوية  املدارس  في  اإللكترونية  القيادة  ممارسة  واقع 

[ الشهري  ودراسة  لتطبيقها.  الالزمة  القيادة  6املتطلبات  مفهوم  تقديم   ]

والت والباحثين،  واملهتمين  للممارسين  تحدياتها.  اإللكترونية  أهم  على  عرف 

[ الزغبي  املدارس 64دراسة  في  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  إمكانية  التعرف   ]

خلوف  دراسة  اربد.  محافظة  في  والتعليم  التربية  ملديرية  التابعة  الحكومية 

الحكومية  32] املدارس  في  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  واقع  على  التعرف   ]

[ التعرف إلى إسهامات اإلدارة 65دراسة روسيل  ]الثانوية في الضفة الغربية. و 

اإللكترونية في العمل اإلداري، ومدى تأثيرها اإليجابي على استشارات مرشدي 

[  16الطالب. أما الدراسات التي تناولت االزمات التعليمية: فقد قام القذافي ]

التعليم  بمدراس  التعليمية  االزمات  مواجهة  استراتيجيات  ملعرفة  بدراسة 

]ا وعطير  فني  ودراسة  ليبي.  في  نابلس 66لثانوي  منطقة  دور  إلى  التعرف   ]

واخرون   املطلق  ودراسة  األزمات.  إدارة  في  الغوث  لوكالة  التابعة  التعليمية 

في مدينة  67] للبنات  الحكومية  الثانوية  املدراس  التعرف على واقع جاهزية   ]

[ الت68حائل إلدارة االزمات املدرسية. ودراسة درباس  عرف على مدى تمكن [ 

ودراسة   األزمات.  دارة  مهارة  في مدينة جدة من  العام  التعليم  مديري مدارس 

 [ الّتعليم 69الزلفي  مدارس  مديري  تواجه  الّتي  األزمات  ابرز  على  التعرف   ]

[ لدراسة خطط ادارة 70العام الحكومي واألهلي. دراسة ادامز وكريتسونيز  ]

 ت االزمات في  املاض ي.االزمات في املدراس التي شهدت حاال 

كما يتبين بأن الدراسات السابقة قد استخدمت املنهج الوصفي، وأن مجتمع 

ولقد   التعليمية.  املراحل  مختلف  من  املدارس  مدراء  على  ركز  الدراسة 

تم  التي  املجاالت  إلى  التعرف  في  السابقة  الدراسات  من  الباحثة  استفادت 

ت في  منها  االستفادة  كيفية  في  إلى دراستها  باإلضافة  النظري،  االطار  طوير 

تفسير   في  منها  الباحث  استفادت  كما  الدراسات،  تلك  أدوات  من  االستفادة 

النتائج التي ستتوصل إليها هذه الدراسة . وما تميزت به الدراسة الحالية عن 

وذلك في حدود علم  -الدراسات السابقة بأنها تعتبر أول من الدراسات القليلة 

 تي تدريس القيادة االلكترونية وإدارة االزمات التعليمية. ال  -الباحثة 

 . الطريقة واإلجراءات 5

 أ. منهج الدراسة: 

مع  يتناسب  وبما  البحث  لطبيعة   
ً
وفقا الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت 

أهدافه، فهو مالئم في البحوث والدراسات التربوية ومجتمع الدارسة، وجمع 

 الستخالص النتائج ودالالتها. البيانات وتحليلها 

 . مجتمع الدراسة ب

تكون مجتمع البحث من جمع قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم  

 وقائدة منهم  )١٤١حيث بلغ عددهم )
ً
 و )53( قائدا

ً
( قائدة. حسب 88( قائدا

 ه.1442-1441إحصائية إدارة التعليم في مكة خالل العام الدراس ي 

 : . عينة الدراسةج

 عينة للدراسة. 
ً
 لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم أخذه كامال

ً
 نظرا

 أداة البحث: د. 

في  االلكترونية  القيادة  دور  على  للتعرف  بالبحث  خاصة  استبانة  تطوير  تم 

إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدراس التعليم العام في محافظة  
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تم االست املكرمة، وقد  بمنطقة مكة  السابقة الجموم  الدراسات  ببعض  عانة 

[ الجنهي  دراسة  ومنها  الدراسة.  أداة  تطوير  ] 44لغاية  زيدان  ودراسة   ]8  ]

[ السبيعي  ]5ودراسة  سالمة  ودراسة  دراسة  51[  األجنبية  الدراسات  ومن   ]

[18  ]Sharma & Jain حيث تم تطوير أداة الدراسة والتي تكونت من محورين .

االلكتر القيادة  األول:  القيادة املحور  ثقافة  كفايات  مجال  تضم:  ونية 

( من  األولية  صورة  في  ويضم  مجال 4االلكترونية  الثاني:  واملجال  فقرات.   )

( ويضم  االلكترونية  التقنية  استخدام  مجموع 6مهارات  وبلغت  فقرات.   )

( األول  املحور  التعليمية:  10فقرات  األزمات  إدارة  الثاني:  املحور  فقرات.   )

مجاالت، أربعة  )   ويضم  ويضم  التعليمية  األزمات  إدارة  مجال   :
ً
أوال ( 5وهي: 

: مجال استخدام التخطيط إلدارة االزمات التعليمية ويضم ) 
ً
( 6فقرات. ثانيا

( ويضم  التعليمية  األزمات  إلدارة  القرارات  أتخاذ   :
ً
ثالثا فقرات. 6فقرات.   )

ويض االلكترونية  األزمات  إلدارة  االتصال  تفعيل  مجال   :
ً
أوال  :

ً
) رابعا ( 5م 

( للمجال  الفقرات  مجموع  بلغت  حيث  الدراسة  22فقرات.  أداة  أما  فقرة.   )

 ( فقرة للمحورين 32ككل فقد بلغت عدد الفقرات بصورتها األولية )

 صدق أداة الدراسة:  

 قامت الباحثة بالتأكد من صدق األداة من خالل:

: صدق املحكمين
ً
 أوال

الباح ث أداة الدراسة بصورتها  للتحقق من صدق أداة الدراسة، فقد عرض 

( على  هيئة  9األولية  أعضاء  من  واالختصاص  الخبرة  ذوي  من  محكمين   )

التدريس ببعض الجامعات السعودية لالستفادة من مالحظاتهم حول صياغة  

عبارات االستبانة ووضوحها ومناسبة كل عبارة للمجال الكلي، والتأكد من أن  

بت الباحثة من املحكمين إبداء االستبانة تقيس ما صممت من أجله. وقد طل

أو  وإضافة  ومناسبتها،  الفقرات،  هذه  صحة  مدى  حول  وآرائهم  مالحظاتهم 

بكافة  األخذ  تم  املحكمين  من  االستبانات  استعادة  وبعد  تعديل،  أو  حذف 

 املالحظات.

% من املحكمين للحذف أو اإلضافة أو 85وقد اعتمدت الباحثة على إجماع  

اللغوية   على الصياغة  املحكمين  من  الواردة  املالحظات  ضوء  وفي  للفقرات. 

االستبانة فقد كانت املالحظات حول وإعادة صياغة بعض الفقرات باإلضافة  

 بدون أي حذف أي من الفقرات.

: صدق البناء الداخلي لفقرات أداة الدراسة 
ً
 ثانيا

وذلك  بيرسون  ارتباط  معامل  بحساب  لفقرات  البناء  من صدق  التحقق  تم 

)بت من  تكونت  والتي  االستطالعية  العينة  على  األداة  مجتمع 15وزيع  من   )

الدراسة. حيث تم حساب معامل االرتباط للفقرات ما بين كل عبارة والدرجة  

 (.2الكلية للمجال الفرعي في التي تنتمي إليه العبارة ، ويبين ذلك جدول )

 2جدول 

 قرات كل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرةمعامل ارتباط ف

 إدارة االزمات التعليمية  القيادة االلكترونية

معامل   الكفايات 

 االرتباط

 معامل  املهارات

 االرتباط

 معامل  االدارة

 االرتباط

 معامل  االستخدام 

 االرتباط

اتخاذ 

 القرارات 

معامل  

 االرتباط

تفعيل  

 االتصال

معامل  

 االرتباط

1 0.871** 1 0.759** 1 0.762** 1 0.895** 1 0.863** 10 0.852** 

2 0.913** 2 0.792** 2 0.848** 2 0.861** 2 0.759** 11 0.847** 

3 0.911** 3 0.903** 3 0.826** 3 0.905** 3 0.820** 12 0.877** 

4 0.900** 4 0.829** 4 0.833** 4 0.892** 4 0.905** 13 0.830** 

5  5 0.737** 5 0.684** 5 0.922** 5 0.849** 14 0.757** 

6  6 0.735**   6 0.877** 6 0.793**   

 عند مستوى داللة ) 
ً
 (  0.01** دال إحصائيا

( أن قيم معامالت االرتباط بين الفقرات، والدرجة الكلية  2يتضح من جدول )

 عند 
ً
في االستبانة، جميعها دالة إحصائيا الفقرات  إليها  تنتمي  التي  للمجاالت 

( الداللة  ذات 0.01مستوى  تعد  األداة  فقرات  أن  إلى  النتيجة  هذه  وتشير   ،)

تنتمي  للمجال الذي   
ً
التحقق من   عالقة ارتباطية دالة احصائيا إليه. وقد تم 

معامل  بحساب  الكلية  الدرجة  مع  املحور  ملجاالت  الداخلي  البناء  صدق 

 ( اآلتي:3ارتباط بيرسون كما في الجدول )

 3جدول 

 معامل ارتباط بيرسون للمجاالت مع الدرجة الكلية للمحور 

 معامل االرتباط املجال الرقم 

 0.938 الكفايات الثقافية  القيادة االلكترونية

 0.945 مهارات استخدام التقنية االلكترونية

 0.837 استخدام التخطيط  إدارة االزمات التعليمية

 0.907 إدارة االزمات

 0.931 اتخاذ القرارات 

 0.923 تفعيل االتصال 

 عند 
ً
 ( 0,01مستوى الداللة )** دال احصائيا

( أن قيم معامالت ارتباط بيرسون ملجاالت أداة الدراسة  3يتبين من الجدول )

( الداللة  مستوى  عند   
ً
احصائيا دالة  كانت  لألداة  الكلية  حيث 0,01مع   )

**( وبينت 0,945-**  0,737تراوحت معامالت االرتباط للدرجة الكلية ما بين )

وتتمتع بصدق عالي يسمح تطبيق األداة لغاية  جميع الجميع بأن قيم موجبة  

 تحقيق أهداف الدراسة.
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 ثبات األداة : 

النصفية بتوزيعها على  التجزئة  ثبات األداة باستخدام معادلة  التأكد من  تم 

( وكذلك Test retestالعينة االستطالعية، بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق )

ثبات االتساق تم حساب معامل االتساق الداخلي)كرونباخ   للتأكد من  ألفا( 

الدراسة،  مجتمع  من  مجموعة  على  الدراسة  أداة  توزيع  تم  حيث  الداخلي. 

( من  وبعد 15مكونة  األولى،  املرة  عليهم  الدراسة  أداة  توزيع  تم  حيث   ،
ً
فردا  )

حساب  تم  فقد  أخرى،  مرة  نفسها  العينة  على  تطبيقها  تم  أسبوعين  مض ي 

الدراسة،   ملحاور  الثبات  )معامل  لألداة  الكلي  الثبات  معامل  (. 0,94وبلغ 

 ( يبين ذلك. 4والجدول )

 4جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ بطريقة االختبار وإعادة االختبار ألداة الدراسة 

 معامل الثبات  املجال 

 0,92 الكفايات الثقافية  القيادة االلكترونية

 0,88 استخدام التقنية االلكترونيةمهارات 

 0,84 استخدام التخطيط  إدارة االزمات التعليمية

 0,95 إدارة االزمات

 0,90 اتخاذ القرارات 

 0,88 تفعيل االتصال 

 0,96  األداة ككل 

بمعامل الثبات كانت ( إلى أن جميع القيم الخاصة  4تشير النتائج في الجدول )

 (  وهي قيم مقبولة لغايات إلجراء الدراسة الحالية. 0,95و -0,84ما بين )

 مقياس التصحيح ومعيار الحكم: 

تفسير      وألغراض  الدراسة،  هذه  عن  املنبثقة  النتائج  تفسير  وألغراض 

  –النتائج،  فقد تم اعتماد املحك املعياري وهو طول الفئة = الحد األعلى 

 : 0.8= 5/ 8=  5/ 1-5= 5دنى/الحد األ 

 
 
  منخفض  متوسط  عالي عالي جدا

 
 منخفض جدا

4.20-5.00 3.40- 4.20 2.60- 3.40 1.80- 2.60 1 1.80 

 إجراءات تطبيق الدراسة: 

 اتبعت الباحثة الخطوات التالية في تطبيق الدراسة:       

تم االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع   -1

 الدراسة. 

 تم تطوير أداة الدراسة.  -2

 التأكد من صدق وثبات األداة.  -3

التعليم   -4 إدارة  من  املهمة  تسهيل  الرسمية  الخطابات  على  الحصول 

 الجموم.   بمحافظة

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة.  -5

 توزيع أداة الدراسة على أفراد العينة.  -6

ذاكرة   -7 في  البيانات  تفريغ  ثم  العينة  أفراد  من  واملعلومات  البيانات  جمع 

 الحاسوب.

 تقديم نتائج الدراسة وفق أسئلتها وأهدافها. -9

 كتابة تقرير الدراسة. -10

 ة: األساليب اإلحصائية املستخدم

استخدمت الباحثة مجموعة من األساليب اإلحصائية حسب طبيعة األسئلة  

االحصائي  البرنامج  خالل  من  املناسب  االحصائي  األسلوب  مع  يتالءم  وبما 

(SPSS معامل استخدام  تم  فقد  اإلحصائية  األساليب  استخدام  وتم   .)

ألفا    م Cronbach's alphaكرونباخ  وصدقها  الدراسة  أداة  ثبات  لبيان  ن . 

 ( ما بين الفقرة واملجال الكلي. Pearsonخالل معامل ارتباط ببيرسون )

الحسابية   املتوسطات  استخدام  يتم  سوف  الدراسة  أسئلة  إلى  وبالنسبة 

التي   الفقرات  أهم  ملعرفة  الدراسة  أسئلة  عن  لإلجابة  املعياري  واالنحراف 

ضافة إلى  يمثلها كل مجال من مجاالت الدراسة والخاص بمحاور الدراسة باإل 

وتم  االجتماعي  املتغير  بين  في  الفروق  ملعرفة  تست  تي  اختبار  استخدام 

األحادي    التباين  تحليل  في   One Way ANOVAاستخدام  الفروق  ملعرفة 

 املستوى التعليمي وعدد الدورات. 

 نتــائج ال .6

 ألبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وقد تم  
ً
اإلجابة عن وفيما يلي عرضا

السؤال الرئيس في الدراسة واألسئلة الفرعية دور القيادة االلكترونية في إدارة 

محافظة   في  العام  التعليم  مدارس  قادة  نظر  وجهة  من  التعليمية  االزمات 

 الجموم، وتحليل النتائج ومناقشتها وربطها مع نتائج الدراسات السابقة.

ية في إدارة االزمات التعليمية من وجهة  السؤال األول: ما دور القيادة االلكترون

 نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم؟ 

واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

إدارة  في  االلكترونية  القيادة  دور  ما  الدراسة  عينة  الستجابات  املعيارية 

ا محافظة  االزمات  في  العام  التعليم  مدارس  قادة  نظر  وجهة  من  لتعليمية 

( والجدول  املجاالت،  لكافة  ذلك: 5الجموم  يبين   )

افات املعيارية  لدور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم  5جدول  العام في محافظة الجموم  املتوسطات الحسابية واالنحر

ا  لكافة املجاالت مرتبة تنازلي 

 الدور  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال املحور  الرقم 

 عالي  0.67 3,93 الكفايات الثقافية  القيادة االلكترونية  .1

 عالي  0.71 3,98 مهارات استخدام التقنية االلكترونية  .2
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 عالي  0.64 3,95 املستوى الكلي 

  0.39 4,30 استخدام التخطيط  التعليميةإدارة االزمات   .3
ً
 عالي جدا

  0.59 4,21 إدارة االزمات  .4
ً
 عالي جدا

 عالي  0.46 4,17 اتخاذ القرارات   .5

 عالي  0.46 4,12 تفعيل االتصال   .6

 عالي  0.52 4,20 املتوسط الكلي  

( الجدول  خالل  من  القيادة  5يظهر  دور  )الكفايات (  مجال  في  اإللكترونية 

املجاالت  على  االلكترونية(.  التقنية  استخدام  في  )مهارات  ومجال  الثقافية( 

 ( بلغ  حسابي  املتوسط  بلغ  فقد  الكلي  املستوى  معياري 3,95على  وانحراف   )

( وبدور عالي. وفيما يتعلق باملجاالت فقد بلغ املتوسط الحسابي ملجال 0,63)

( الثقافية  )3,93الكفايات  معياري  وبانحراف  بلغ 0.67(  بينما  عالي.  وبدور   )

( االلكترونية(  التقنية  استخدام  )مهارات  ملجال  الحسابي  ( 3,98املتوسط 

 (.0,71وبانحراف معياري )

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن حرص حكومة خادمة الحرمين التي تولي     

اع على توافر كافة الدعم عناية خاصة بالقيادة املدرسية وتعمل قدر املستط

من  واالستفادة  مستمرة  بصورة  والورش  الدورات  عقد  إلى  باإلضافة  التقني 

للقيادات  املداينة  الزيارات  تبادل  خالل  من  املتقدمة  الدول  خبرات  تجارب 

والتقنية   الفنية  التجهيزات  بكافة  املدرسية  القيادات  أن دعم  املدرسية، كما 

على مواجهة املشكالت والتغلب عليها من خالل أسهم بصورة كبيرة في القدرة  

القيادة املدرسية وتتفق  التي تواجه  في مواجهة كافة االزمات  املعرفة الكفاءة 

[ والتي أشارت بأن تطبيق القيادة  5نتيجة هذه الدراسة مع دراسة السبيعي ]

دراسة   نتيجة  مع  وتختلف  عالي.  املدرسية  القيادة  قبل  من  االلكترونية 

[ والتي أشارت بأن استخدام القيادة االلكترونية من قبل القادة  14] عبدالنور 

 [ الشهري  دراسة  ونتيجة  القيادة  6ضعيفة.  مفهوم  بأن  أشارت  والتي   ]

 [ الزغبي  الجهد.  من  املزيد  إلى  ويحتاج  حديث  يزال  ال  والتي  64اإللكترونية   ]

ا من  املزيد  يحتاج  يزال  ال  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  بأن  على أكدت  لتدريب 

[ خلوف  ودراسة  التكنولوجيا.  توظيف  على 32كيفية  التعرف  إلى  هدفت   ]

ونتيجة    .
ً
منخفضا يزال  ال  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  واقع  بأن  أكدت  والتي 

[ التي أشارت إلى ضعف مستوى التدريب لتطبيق القيادة  65دراسة روسيل ]

 االلكترونية. 

لتعليمية في مجاالت )استخدام التخطيط،  أما فيما يتعلق بإدارة االزمات ا    

إدارة األزمات، أتخاذ القرارات وتفعيل االتصال( من وجهة نظر قادة مدارس 

املتوسط   بلغ  فقد  الكلي  املستوى  على  الجموم  محافظة  في  العام  التعليم 

( بلغ  )4,20حسابي  معياري  وانحراف  يتعلق 0,52(  وفيما  عالي،  وبدور   )

املت بلغ  فقد  )باملجاالت  التخطيط  استخدام  ملجال  الحسابي  ( 4,30وسط 

. بينما بلغ املتوسط الحسابي ملجال 0.36وبانحراف معياري )
ً
( وبدور عالي جدا

( األزمات(  )4,21)إدارة  معياري  وبانحراف  بلغ 0,59(  بينما   .
ً
جدا عالي  وبدور   )

( القرارات(  ( 0,46( وبانحراف معياري )4,17املتوسط الحسابي ملجال )اتخاذ 

)و  االتصال(  )تفعيل  ملجال  الحسابي  املتوسط  بلغ  بينما  عالي.  ( 4,12بدور 

نتيجة هذه الدراسة مع دراسة  0,46وبانحراف معياري ) ( وبدور عالي. وتتفق 

[ وأظهرت نتائج الدراسة حصول مجال االستفادة من األزمات 66فني وعطير ]

. وتختلف مع نتيجة دراسة  
ً
دراسة القذافي بعد حدوثها على رتبة مرتفعة جدا

بإدارة 16] خاصة  وحدة  وأنشاء  املعلومات  توفير  بضرورة  أشارت  وكان   ]

[ واخرون  املطلق  مع 67االزمات.  للتعامل  كادر  توافر  بعدم  اشارت  والتي   ]

[ درباس  دراسة  ونتيجة  املدرسة.  تواجه  التي  على 68االزمات  أكدت  والتي   ]

درا دراسة  ونتيجة  املناسب.  التدريب  توفير  وكريتسونيز   ضرورة  آدامز  سة 

في 70] املدرسية  للقيادة  الحرية  من  املزيد  توافر  بضرورة  أشارت  والتي   ]

 التعامل مع االزمات التعليمية. 

للدراسة لكل مجال من  التحليل اإلحصائي لألسئلة الفرعية  نتائج  يلي  وفيما 

 مجاالت الدراسة :

الثقافي  -1 )الكفايات  مجال  في  االلكترونية  القيادة  االزمات دور  إدارة  في  ة( 

 التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم ؟ 

واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

الثقافية(، والجدول  )الكفايات  في مجال  الدراسة  املعيارية الستجابات عينة 

 ( يبين ذلك: 6)

 6جدول 

افات املعيارية لدور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم ا  لعام في محافظة الجموم )الكفايات  املتوسطات الحسابية واالنحر

 
 
 الثقافية( مرتبة تنازليا

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط  املجال الرقم 

 عالي  1 0.75 4.01 ألم بمفهوم ومحتوى نظم القيادة االلكترونية  .1

 عالي  3 0.74 4.00 لدي الخبرة ملمارسة القيادة االلكترونية في املؤسسة التعليمية  .2

 عالي  2 0.72 4.00 أمتلك املعرفة بأهدافها واستخدامها   .3

 عالي  4 0.76 3.93 األدوات والوسائل املناسبة لتطبيقها.أستطيع تحديد   .4

 عالي   0.67 3,98 املستوى الكلي 

( أن دور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات 6يظهر من خالل الجدول )       

الجموم   محافظة  في  العام  التعليم  مدارس  قادة  نظر  وجهة  من  التعليمية 

( بلغ  حسابي  بمتوسط  كان  الكلي  املستوى  على  الثقافية(  ( 3,98)الكفايات 

( معياري  ال0,67وانحراف  كافة  جاءت  وقد  عالي.  وبدور  املجال (.  في  فقرات 

 ( رقم  الفقرة  جاءت  وقد  عالي.  بدور  الثقافية(  على 1)الكفايات  تنص  والتي   )

وبمتوسط   األولى  املرتبة  في  االلكترونية"  القيادة  نظم  ومحتوى  بمفهوم  "ألم 

 ( بلغ  ( وبدور عالي. وجاءت الفقرة رقم 0,97( وانحراف معياري )4.01حسابي 

األدو 4) تحديد  "أستطيع  تنص  والتي  لتطبيقها" (  املناسبة  والوسائل  ات 

( بالترتيب األخير وبدور 0,76( وانحراف معياري )3.93وبمتوسط حسابي بلغ ) 

بآليات  السابقة  واملعرفة  والتدريب  الخبرة  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  عالي. 
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بالنتائج  الخروج  في  كبيرة  بصورة  أسهمت  االتصاالت  تكنولوجيا  استخدام 

انت أن  كما  أسعارها العالية،  ورخص  كافة  األفراد  بين  التقنية  األجهزة  شار 

  
ً
أيضا االجتماعي  التواصل  شبكات  بأن  يخفى  وال  الجميع،  بمتناول  جعلها 

أسهمت في خالل املمارسات التي يطبقها املستخدمين لها فيما بينهم إلى إزالة 

 املعرفة التكنولوجية عززت من زيادة املعرفة في كيفية االستخدام. 

إدارة دور    -2 في  التقنية(  استخدام  )مهارات  مجال  في  االلكترونية  القيادة 

محافظة   في  العام  التعليم  مدارس  قادة  نظر  وجهة  من  التعليمية  االزمات 

 الجموم ؟ 

واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

ال استخدام  )مهارات  مجال  في  الدراسة  عينة  الستجابات  تقنية(، املعيارية 

 ( يبين ذلك: 7والجدول )

 7جدول 

افات املعيارية لدور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم ا  لعام في محافظة الجموم )مهارات املتوسطات الحسابية واالنحر

 استخدام التقنية( مرتبة 
 
 تنازليا

املتوسط   املجال الرقم 

 الحسابي 

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري 

  6 0.63 4.47 لدي القدرة على استخدام نظام نور ومنظومة التعليم املوحدة  .1
ً
 عالي جدا

  4.26 0.84 5 (E-Mailاملعرفة بكيفية إرسال واستقبال البريد اإللكتروني )  .2
ً
 عالي جدا

 عالي  4 0.97 3.99 محركات البحث املختلفة.أستطيع استخدام   .3

 عالي  2 0.87 3.70 املهارة في استخدام األجهزة التقنية بمختلف انظمة التشغيل.   .4

لدي املهارة في استخدام تطبيقات برامج االوفيس وبحفظ وتحميل امللفات من وإلى شبكة   .5

 االنترنت 

 عالي  3 1.02 3.70

 عالي  1 0.98 3.49 مكونات الحاسوب املادية والبرمجية.امتلك مهارة التميز بين   .6

 عالي   0.71 3,93 املستوى الكلي 

( أن دور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات 7يظهر من خالل الجدول )       

الجموم   محافظة  في  العام  التعليم  مدارس  قادة  نظر  وجهة  من  التعليمية 

بلغ   حسابي  بمتوسط  كان  الكلي  املستوى  على  التقنية(  استخدام  )مهارات 

(3,93( معياري  وانحراف  كا0,71(  جاءت  وقد  عالي.  وبدور  في (.  الفقرات  فة 

( رقم  الفقرة  جاءت  وقد  عالي.  بدور  التقنية(  استخدام  )مهارات  ( 6املجال 

التعليم  ومنظومة  نور  نظام  استخدام  على  القدرة  "لدي  على  تنص  والتي 

( بلغ  حسابي  وبمتوسط  األولى  املرتبة  في   " معياري 4.47املوحدة  وانحراف   )

(0,63( رقم  الفقرة  وجاءت   .
ً
جدا عالي  وبدور  مهارة   (1(  "امتلك  تنص  والتي 

بلغ  حسابي  وبمتوسط  والبرمجية"  املادية  الحاسوب  مكونات  بين  التميز 

(3.49( معياري  وانحراف  الباحثة  0,98(  وتعزو  عالي.  وبدور  األخير  بالترتيب   )

املناسب  التقني  التدريب  توفير  التعليم عملت على  إدارة  أن  إلى  النتيجة  هذه 

التعل إلى العمل على لغاية توظيف تكنولوجيا   
ً
التعليمية استنادا البيئة  في  يم 

تطوير أساليب التعلم والتعليم في املدارس، كما أن اعتماد الكثير من القادة  

إتمام املهام اإلدارية والذي  في  التكنولوجيا الحديثة  يعتمدون على استخدام 

ل قلص من الفجوة املعرفية في كيفية االستخدام لها، كما أن عمليات التواص

زيادة كفاءة  في  االلكتروني والذي اسهم  البريد  بواسطة  في بعض األحيان  تتم 

 القيادة املدرسية في تغطي أي مشاكل في هذا الجانب. 

)استخدام    -3 مجال  في  التعليمية  االزمات  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  دور 

 ؟التعليم العام في محافظة الجموم  التخطيط( من وجهة نظر قادة مدارس

واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

 ( والجدول  االزمات(،  )إدارة  مجال  في  الدراسة  عينة  الستجابات  ( 8املعيارية 

 يبين ذلك: 

 8جدول 

افات املعيارية لدور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية في مجال )إدارة االزمات( من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في   املتوسطات الحسابية واالنحر

 
 
 محافظة الجموم مرتبة تنازليا

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال الرقم 

  2 0.63 4.46 معرفة القائد بالبنية املادية والبشرية للمدرسة.  .1
ً
 عالي جدا

  5 0.59 4.36 قيادة رشيدة ملواجهة األزمات.وجود   .2
ً
 عالي جدا

  عالي 3 0.73 4.26 .تحرص على وجود رؤية شاملة معدة إلدارة الحاالت الطارئة  .3
ً
 جدا

 عالي  4 0.84 3.04 لديها فريق عمل ملتابعة أحداث االزمة بكامل التفاصيل.   .4

 عالي  1 0.92 3.96 املدرسة.تحرص على وضع بنك معلومات محدث باستمرار عن بيانات   .5

  عالي  0.59 4,21 املستوى الكلي 
ً
 جدا

( الجدول  خالل  من  االزمات 8يظهر  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  دور  أن   )

في  الجموم  في محافظة  العام  التعليم  قادة مدارس  نظر  التعليمية من وجهة 

( بلغ  حسابي  بمتوسط  كان  الكلي  املستوى  على  االزمات(  )إدارة  ( 4,21مجال 

. وقد جاءت كافة ا0,59وانحراف معياري )
ً
لفقرات في املجال ( وبدور عالي جدا

( والتي تنص على "معرفة  2)إدارة االزمات( بدور عالي. وقد جاءت الفقرة رقم )

القائد بالبنية املادية والبشرية للمدرسة." في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي 

. وجاءت الفقرة رقم ) 0,63( وانحراف معياري )4.46بلغ ) 
ً
( 1( وبدور عالي جدا

وض على  "تحرص  تنص  بيانات والتي  عن  باستمرار  محدث  معلومات  بنك  ع 

 ( بلغ  حسابي  وبمتوسط  )3.96املدرسة"  معياري  وانحراف  بالترتيب 0,92(   )

إدارة  من  املقدم  الدعم  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  عالي.  وبدور  األخير 
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في  إيجابي  تأثير  لها  كانت  السابقة  األزمات  وأن  التعليم  بوزارة  مماثلة  التعليم 

لتصدي لألزمات املستقبلية والعمل على الحد بقدر اإلمكان من العمل على ا

إدارة هذه  بكيفية  القادة  تعرف  التي  والندوات  اللقاءات والورش  أثارها، وأن 

 االزمات أسهمت بشكل كبير في توفير املعلومات والبيانات للمدرسة.

)است  -4 مجال  في  التعليمية  االزمات  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  خدام  دور 

 ؟التعليم العام في محافظة الجموم  التخطيط( من وجهة نظر قادة مدارس

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

املعيارية الستجابات عينة الدراسة في مجال )استخدام التخطيط(، والجدول 

( يبين ذلك 9)

 9جدول :

افات املعيارية لدور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية في مجال )استخدام التخطيط( من وجه ة نظر قادة مدارس التعليم العام  املتوسطات الحسابية واالنحر

 
 
 في محافظة الجموم مرتبة تنازليا

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال الرقم 

  2 0.57 4.43 .تحرص على تحديث الخطط الحالية بغرض تطويرها للتعامل مع األزمات املستقبلية  .1
ً
 عالي جدا

  3 0.52 4.43 تحدد األولويات لألزمات حسب أهميتها بالنسبة للمدرسة   .2
ً
 عالي جدا

  عالي 1 0.55 4.41 تشارك فريق العمل في إعداد الخطة التنفيذية إلدارة األزمات.   .3
ً
 جدا

  عالي 4 0.63 4.21 لديها خطط بديلة ملواجهة االزمة.  .4
ً
 جدا

 عالي  5 0.70 4.19 تحلل البيئة الداخلية والخارجية ملعرفة املستجدات املختلفة الحتواء االزمة قبل حدوثها  .5

 عالي  6 0.66 4.14 لديها خطط تدريبية وقائية ملواجهة االزمة  .6

  عالي  0.54 4,30 املستوى الكلي 
ً
 جدا

( الجدول  خالل  من  االزمات 9يظهر  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  دور  أن   )

في  الجموم  في محافظة  العام  التعليم  قادة مدارس  نظر  التعليمية من وجهة 

بلغ  حسابي  بمتوسط  كان  الكلي  املستوى  على  التخطيط(  )استخدام  مجال 

(4,30( معياري  وانحراف  في   (0,54(  الفقرات  كافة  جاءت  وقد  عالي.  وبدور 

 ( رقم  الفقرة  جاءت  وقد   .
ً
جدا عالي  بدور  التخطيط(  )استخدام  ( 2املجال 

تطويرها  بغرض  الحالية  الخطط  تحديث  على  "تحرص  على  تنص  والتي 

( 4.43للتعامل مع األزمات املستقبلية" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) 

. وجاءت الفقرة رقم )(  0,57وانحراف معياري )
ً
( والتي تنص 6وبدور عالي جدا

( بلغ  وبمتوسط حسابي  االزمة"  ملواجهة  وقائية  تدريبية  لديها خطط   "4.14 )

. وتعزو الباحثة هذه 0,66وانحراف معياري )
ً
( بالترتيب األخير وبدور عالي جدا

كافة   على  تأثير  لها  كان  أزمات  من  العالم  به  يمر  ملا   
ً
نظرا أن  الدولة النتيجة 

الدروات  املدرسية  القيادات  وبإعطاء  والحذر  الحيطة  بأخذ  بدأت  والتي 

الالزمة والتي تعرفهم في كيفية معالجة هذه األزمات من خالل اإلجراءات التي 

 الجانب القوي في توفير املعلومات والبيانات 
ً
تقوم بها القيادة املدرسية مسبقا

والتي   للقادة  امليدانية  الخبرات  إدارة وتوافر  كيفية  في  املعلومات  لهم  وفرت 

 االزمات التعليمية بنجاح. 

)اتخاذ    -5 مجال  في  التعليمية  االزمات  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  دور 

 القرارات( من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم ؟ 

واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

( 10ملعيارية الستجابات عينة الدراسة في مجال )اتخاذ القرارات(، والجدول ) ا

 يبين ذلك: 

 10جدول 

افات املعيارية لدور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية في مجال )اتخاذ القرارات( من وجهة قادة مدارس التعليم العام في  نظر  املتوسطات الحسابية واالنحر

 
 
 محافظة الجموم مرتبة تنازليا

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال الرقم 

  4 0.72 4.30 االستعداد التام التخاذ القرارات املتعلقة باألزمات الطارئة  .1
ً
 عالي جدا

  1 0.65 4.27 لديها فريق عمل التخاذ القرارات الطارئة.   .2
ً
 عالي جدا

 عالي  5 0.70 4.19 تعطي أوليات للتغذية الراجعة واملرونة في تعديل القرارات املتخذة.   .3

 عالي  6 0.66 4.10 لديها نظم معلومات متصلة بمركز اتخاذ القرار لضمان صحة اإلجراءات املتخذة.  .4

 عالي  2 0.78 4.10 مشاركة املجتمع في عملية صنع القرار.  .5

 عالي  3 0.76 4.10 خطوات التفكير العلمي في اتخاذ القرار أثناء موقف األزمة. تستخدم   .6

 عالي   0.59 4,17 املستوى الكلي 

 ( الجدول  خالل  من  االزمات 10يظهر  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  دور  أن   )

في  الجموم  في محافظة  العام  التعليم  قادة مدارس  نظر  التعليمية من وجهة 

( 4,17مجال )اتخاذ القرارات( على املستوى الكلي كان بمتوسط حسابي بلغ ) 

( معياري  الف0,59وانحراف  كافة  جاءت  وقد  عالي.  وبدور  املجال (  في  قرات 

( رقم  الفقرة  جاءت  وقد  عالي.  بدور  القرارات(  على 4)اتخاذ  تنص  والتي   )

في املرتبة األولى  باألزمات الطارئة"  القرارات املتعلقة  التام التخاذ  "االستعداد 

بلغ) حسابي  )4.30وبمتوسط  معياري  وانحراف   )0,72 .
ً
جدا عالي  وبدور   )

( رقم  الفقرة  "تس3وجاءت  تنص  والتي  في (  العلمي  التفكير  خطوات  تخدم 

( بلغ  حسابي  وبمتوسط  األزمة"  موقف  أثناء  القرار  وانحراف 4.10اتخاذ   )

( بالترتيب األخير وبدور عالي. وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن  0,76معياري )

إصدار  في  لهم  التفويض  ومنح  املدرسية  القيادات  مع  التعليم  إدارة  تعاون 

في مجال معالجة وإدارة االزمات باإلضافة إلى اللقاءات بعض القرارات املهمة  

والعمل  االزمات  أثناء  املشكالت  على  التغلب  كيفية  توضح  التي  املؤتمرات  أو 
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في حصول   أسهم  املدرسية  القيادة  خبرة  أن  كما  العلمية  القرارات  على صنع 

 على الجانب على مستوى عالي من املعرفة.

في  -6 االلكترونية  القيادة  )تفعيل   دور  مجال  في  التعليمية  االزمات  إدارة 

 االتصال( من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة الجموم ؟ 

واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

والجدول  االتصال(،  )تفعيل  مجال  في  الدراسة  عينة  الستجابات  املعيارية 

 ( يبين ذلك: 11)

 11جدول 

افات املعيارية لدور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية في مجال )تفعيل االتصال( من وجهة  نظر قادة مدارس التعليم العام في  املتوسطات الحسابية واالنحر

 
 
 محافظة الجموم مرتبة تنازليا

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط  املجال الرقم 

  4 0.65 4.26 التعامل بشفافية أثناء االتصاالت الداخلية والخارجية.   .1
ً
 عالي جدا

  3 0.64 4.23 .تنظم وتنسيق عملية االتصال بين أعضاء فرق العمل والجهات املساندة   .2
ً
 عالي جدا

 عالي  5 0.72 4.14 االتصاالت املستجدة.تدريب واعداد فرق عمل للتعامل مع انظمة   .3

 عالي  2 0.78 4.01 .تحرص على توفير بنك معلومات يجيب عن األسئلة املتوقعة وقت األزمة  .4

 عالي  1 0.84 3.99 .توفر اجهزة نظم اتصاالت متعددة إلدارة األزمات  .5

 عالي   0.60 4,12 املستوى الكلي 

( الجدول  خالل  من  االزمات 11يظهر  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  دور  أن   )

في  الجموم  في محافظة  العام  التعليم  قادة مدارس  نظر  التعليمية من وجهة 

( 4,12مجال )تفعيل االتصال( على املستوى الكلي كان بمتوسط حسابي بلغ )

( معياري  الفقر 0,60وانحراف  كافة  جاءت  وقد  عالي.  وبدور  املجال (  في  ات 

( رقم  الفقرة   جاءت  وقد  عالي.  بدور  االتصال(  على 4)تفعيل  تنص  والتي   )

األولى  املرتبة  في  والخارجية"  الداخلية  االتصاالت  أثناء  بشفافية  "التعامل 

بلغ) حسابي  )4.26وبمتوسط  معياري  وانحراف   )0,65 .
ً
جدا عالي  وبدور   )

نظم اتصاالت متعددة إلدارة ( والتي تنص "توفر اجهزة  1وجاءت الفقرة رقم ) 

بلغ) حسابي  وبمتوسط  )3.99األزمات"  معياري  وانحراف  بالترتيب 0,84(   )

التواصل  من  شبكة  توافر  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  عالي.  وبدور  األخير 

كل  مع  التواصل  سهولة  أن  كما  املكاني،  البعد  معالجة  على  وقدرتها  املباشر 

ة االتصال أصبحت بيد الجميع سواء من فرد من أصحاب العالقة، وأن أجهز 

وعلى  قوية  شبكة  وجود  في  أسهمت  والذي  الرسمية  أو  الشخصية  الناحية 

مدار الساعة. وهذا الذي ساعد القيادات املدرسية على قدرة في إدارة االزمات 

 واتخاذ ما يلزم بسرعة.

 αالسؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

االزمات 0.05 ≥ إدارة  في  االلكترونية  القيادة  بين متوسطات استجابات دور   )

الجموم   محافظة  في  العام  التعليم  مدارس  قادة  نظر  وجهة  من  التعليمية 

عزى ملتغيرات )النوع االجتماعي، والدورات التدريبية، واملرحلة التعليمية( ؟ 
ُ
 ت

: النوع االجتماعي: 
ً
 أوال

السؤ  هذا  على  اختبار)ولإلجابة  الباحث  استخدم  فقد  متوسطين  Tال  بين   )

من Independent Sample T-Testمستقلين   الفروق  داللة  مدى  ملعرفة   ))

في  االلكترونية  القيادة  لدور  االستجابات  متوسطات  بين  اإلحصائية  الناحية 

إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظة  

الكلي،  املقياس  على  مجال  كل  على  االجتماعي  النوع  ملتغير  عزى 
ُ
ت الجموم 

 ( يوضح ذلك.12والجدول )

 12الجدول 

عزى ملتغير النوع اال Tاختبار )
ُ
 جتماعي( لتحديد الفروق بين متوسطات استجابات قادة املدارس بمحافظة جدة لدرجة ممارسة القيادة التحويلية ت

  درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  التدريب  املجال

 قيمة ت

 مستوى الداللة 

 0,859 0,178 68 0,57 4,23 26 ذكر  إدارة االزمات

 0,60 4,20 44 أنثى غير دالة

 0.699 0,389 68 0,50 4,26 26 ذكر  استخدام التخطيط 

 0,57 4,32 44 أنثى غير دالة

 0,757 0,310 68 0,55 4,20 26 ذكر  اتخاذ القرارات 

 0,62 4,15 44 أنثى غير دالة

 0,451 0,757 68 0,51 4,05 26 ذكر  تفعيل االتصال 

 0,65 4,16 44 أنثى غير دالة

 0,857 0,181 68 0,45 4,18 26 ذكر  املقياس الكلي 

 0,56 4,21 44 أنثى غير دالة

   α≤0,05*الفروق دالة عند مستوى الداللة 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 12يظهر من الجدول )

( بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لدور α≤0,05الداللة اإلحصائية )

مدارس  قادة  نظر  وجهة  من  التعليمية  االزمات  إدارة  في  االلكترونية  القيادة 

عزى ملتغير النوع االجتماعي على كل متغير  
ُ
التعليم العام في محافظة الجموم ت

( )ت(  قيمة  بلغت  حيث  الكلي،  املقياس  دالة  0,181وعلى  غير  قيمة  وهي   ،)

 
ً
)إحصائيا مستوى  عند  )ت( 0,857  قيمة  بلغت  االزمات  إدارة  مجال  ففي   .  )

 عند مستوى )0,178)
ً
(. وفي مجال استخدام  0,859( وقيمة غير دالة احصائيا
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( )ت(  قيمة  بلغت  مستوى 0,389التخطيط  عند   
ً
احصائيا دالة  غير  وقيمة   )

ير  ( وقيمة غ0,310(. وفي مجال اتخاذ القرارات بلغت قيمة )ت( )0,506999)

(  عند مستوى 
ً
وفي مجال تفعيل االتصال بلغت قيمة  0,757دالة احصائيا  .)

 عند مستوى )0,757)ت( )
ً
(. وتعزو الباحثة  0,451( وقيمة غير دالة احصائيا

كافة  بدء عمليات االستخدام وأن  في  يزال  االلكترونية ال  القيادة  أن  إلى  هذه 

مواجهة في  الظروف  بنفس  يعيشون  املدرسية  واألزمات   القيادات  التحديات 

املدرسية   القيادة  على  فرضت  والتي  كورونا  أزمة  مع  وخاصة  التعليمية 

والتي  االلكترونية  القيادة  من خالل  التعليم  إدارة  ومع  املعلمين  مع  التواصل 

االغالقات  بعض  وخاصة  الواقع  امر  تحت  املدرسية  القيادات  وضعت 

ا بعدم خروج  األمنية  األجهزة  قبل  من  القيادات االجبارية  وهذا وضع  ألفراد، 

العملية   سير  لغاية  اآلخرين  مع  إلكترونية  بصورة  التعامل  في  املدرسية 

خالل  ومن  املدرسية.  القيادات  قبل  من  املطلوبة  املهام  وتأدية  التعليمية 

متغير   بدراسة  قامت  أي دراسة  توجد  ال  بأن  تبين  السابقة  للدراسات  عرض 

الق على  وتأثيرها  االجتماعي  النظري النوع  األدب  أن  غير  االلكترونية،  يادة 

[ وكورتيل  يوب  ربطت 3وخاصة  قد  اإللكترونية  القيادة  بأن  بينوا  حيث    ]

على  والحصول  العمل  أداء  في  سرعة  عنه  نتج  مما  ببعضها،  املؤسسات 

[ أحمد  كما ذكر  لبيئة  4النتائج.  منطقية  نتيجة  هي  اإللكترونية  القيادة  أن   ]

ناتجة عن إلكترونية  الجميع   عمل  وأن  املعلومات  تقنية  في  الهائلة  التطورات 

 معني في تطبيقها. 

: الدورات التدريبية:
ً
 ثانيا

اختبار) الباحث  استخدم  فقد  السؤال  هذا  على  متوسطين  Tولإلجابة  بين   )

من Independent Sample T-Testمستقلين   الفروق  داللة  مدى  ملعرفة   ))

االستجا متوسطات  بين  اإلحصائية  في الناحية  االلكترونية  القيادة  لدور  بات 

إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في الجموم  

والجدول  الكلي،  املقياس  على  مجال  كل  على  التدريبية  الدورات  ملتغير  عزى 
ُ
ت

 ( يوضح ذلك. 13)

عزى ملتغير الدورات التدريبية( لتحديد الفروق  Tاختبار ) 13الجدول 
ُ
 بين متوسطات استجابات قادة املدارس بمحافظة جدة لدرجة ممارسة القيادة التحويلية ت

  درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  التدريب  املجال

 قيمة ت

 مستوى الداللة 

 0,226 1,221 68 0,57 4,16 50 نعم إدارة االزمات

 0,63 4,35 20 ال دالةغير 

 0.237 1,194 68 0,53 4,25 50 نعم استخدام التخطيط 

 0,57 4,42 20 ال غير دالة

 0,426 0,801 68 0,61 4,14 50 نعم اتخاذ القرارات 

 0,53 4,26 20 ال غير دالة

 0,522 0,643 68 0,63 4,09 50 نعم تفعيل االتصال 

 0,53 4,20 20 ال غير دالة

 0,291 1,065 68 0,53 4,16 50 نعم املقياس الكلي 

 0,49 4,31 20 ال غير دالة

   α≤0,05*الفروق دالة عند مستوى الداللة 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 13يظهر من الجدول )

( بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لدور α≤0,05الداللة اإلحصائية )

مدارس  قادة  نظر  وجهة  من  التعليمية  االزمات  إدارة  في  االلكترونية  القيادة 

كل  على  التدريبية  الدورات  ملتغير  عزى 
ُ
ت الجموم  محافظة  في  العام  التعليم 

( )ت(  قيمة  بلغت  الكلي، حيث  املقياس  وعلى  غير  1,065متغير  قيمة  وهي   ،)

إحصائ )دالة  مستوى  عند   
ً
قيمة  0,291يا بلغت  االزمات  إدارة  مجال  ففي   .  )

( )1,221)ت(  مستوى  عند   
ً
احصائيا دالة  غير  وقيمة  مجال 0,226(  وفي   .)

 عند 1,194استخدام التخطيط بلغت قيمة )ت( )
ً
( وقيمة غير دالة احصائيا

( وقيمة  0,801(. وفي مجال اتخاذ القرارات بلغت قيمة )ت( )0,237مستوى )

)غي مستوى  عند   
ً
احصائيا دالة  بلغت 0,426ر  االتصال  تفعيل  مجال  وفي   .)

( )ت(  )0,643قيمة  مستوى  عند   
ً
احصائيا دالة  غير  وقيمة  وتعزو 0,522(   )

الباحثة هذه كافة القيادات املدرسية لديهم نفس الخبرات وأن الدورات كانت 

 عن تطبيقها بالجانب العلمي، ونتيجة 
ً
عدم االغالقات في املجال النظري بعيدا

التواصل  االلكترونية  القيادة  إدارة  كيفية  في  الكافية  املعلومات  توافر  وعدم 

مع اآلخرين من خالل بعض البرامج التقنية، وال يخفى بأنه وبنفس الوقت بأن  

املعلومات  توافر  في  اسهم  املتواصل  والدعم  السابقة  التدريبية  الدورات 

كيفية  في  املدرسية  للقيادات  وإدارتها   الكافية  التعليمية  األزمات  مع  التعامل 

[ نتيجة دراسة السبيعي  الدراسة مع  نتيجة هذه  إلكترونية. وتتفق  [  5بصورة 

القيادة   ممارسة  واقع  على  التدريبية  للدورات  أثر  وجود  بعدم  أشارت  التي 

[ عبدالنور  عزز  كما  عمل 14اإللكترونية،  تعزيز  في  يسهم  التدريب  بأن   ]

 ية ويفرض على القيادات التعامل مع شبكة االتصاالت.القيادة االلكترون

: املرحلة التعليمية 
ً
 ثالثا

من  التعليمية  االزمات  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  دور  الكشف عن  وبهدف 

ملتغير   عزى 
ُ
ت الجموم  محافظة  في  العام  التعليم  مدارس  قادة  نظر  وجهة 

ا تـم  ثانوي(.  متوسط،  )ابتدائي،  التعليمية  التباين املرحلة  تحليل  ستخدام 

 (. 14(، وكما هو موضح في جـــــدول )One Way ANOVAاألحـادي )

محافظة  ( لدور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في  One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) 14جدول 

عزى ملتغير املرحلة التعليمية 
ُ
 الجموم ت

 مستوى الداللة  قيمة )ف( متوسط املربعات  درجة الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين  املتطلب 

 إدارة االزمات

 

 0,292 1,255 0,434 2 0,867 بين املجموعات

 0,346 67 23,158 داخل املجموعات
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 69 24,026 املجموع

 استخدام التخطيط 

 

 0,112 2,265 0,650 2 1,299 بين املجموعات

 0,287 67 19,217 داخل املجموعات

 69 20,516 املجموع

 *0,002 6,662 2,032 2 4,063 بين املجموعات اتخاذ القرارات 

 0,305 67 20,430 داخل املجموعات

 69 24,494 املجموع

 *0,002 7,127 2,240 2 4,479 املجموعاتبين  تفعيل االتصال 

 0,314 67 21,054 داخل املجموعات

 69 21,534 املجموع

 *0,011 4,781 1,193 2 2,385 بين املجموعات املقياس الكلي 

 0,249 67 16,714 داخل املجموعات

 69 19,100 املجموع

 عند مستوى )دالة  •
ً
 (.α≤0,05إحصائيا

( الجدول  من  عند مستوى 14يتبين  إحصائية  ذات داللة  توجد فروق  بأنه   )

( من α≤0,05الداللة  التعليمية  االزمات  إدارة  في  االلكترونية  القيادة  لدور   )

ملتغير   عزى 
ُ
ت الجموم  محافظة  في  العام  التعليم  مدارس  قادة  نظر  وجهة 

( وهي غير  4,781اس الكلي حيث بلغت قيمة )ف( )املرحلة التعليمية على املقي

 عند مستوى )
ً
*(. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 0,011دالة احصائيا

( 6,662ذات داللة إحصائية في متغير اتخاذ القرارات حيث بلغت قيمة )ف( )

( مستوى  عند   
ً
احصائيا دالة  غير  الدراسة  0,002وهي  نتائج  أظهرت  كما   .)*

ات داللة إحصائية في متغير تفعيل االتصال حيث بلغت قيمة  وجود فروق ذ

( )7,127)ف(  مستوى  عند   
ً
احصائيا دالة  غير  وهي  ولتحديد 0,002(   .)*

مجال  على  التعليمية(  املتغير)املرحلة  مستويات  بين  الفروق  هذه  مصادر 

( للمقارنات البعدية  Scheffeالكلي، فقد استخدمت الباحتة طريقة شيفيه )

 ( يبين النتائج:  15وسطات، والجدول )بين املت

 15الجدول 

رس التعليم العام في محافظة  املقارنات البعدية بطريقة )شيفيه( بين متوسطات استجابات دور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدا

عزى ملتغير املرحل
ُ
 ة التعليمية الجموم ت

 املتوسط الحسابي  املرحلة التعليمية
  

 املتوسطة  االبتدائية 
 

 4,03 االبتدائية 
   

 0.4 4,23 املتوسطة
  

 0.32 *0.01 4,48 الثانوية 
 

 (.  α≤0.05الفروق دالة عند مستوى الداللة )

 ملتغير املرحلة التعليمية  15يظهر من الجدول )
ً
( أن مصادر الفروق كانت تبعا

ككل كان بين املرحلة االبتدائية وبين املرحلة الثانوية لصالح املرحلة الثانوية  

*(.  وتعزو الباحثة 0,01( وبداللة احصائية مقدارها )4,48بمتوسط حسابي )

تحتاج إلى الكثير من الجهد واملتابعة   هذه النتيجة إلى أن خبرة املرحلة الثانوية

التعليم وال يخفى  التواصل املستمر مع إدارة  وأن قيادة هذه املرحلة تتطلب 

 مقارنة  
ً
 ما يكون حجمها كبير جدا

ً
بأن حجم املدارس في املرحلة الثانوية غالبا

في  وخاصة  املعلمين  من  الكثير  مع  التعامل  يتطلب  مما  األخرى  املراحل  مع 

با دراسة  يتعلق  نتيجة  مع  وتختلف  اإلداري.  الجانب  أو  التعليمي  لجانب 

[ القيادة  14عبدالنور  مستوى  في  إحصائية  داللة  وجود  عدم  أظهرت  التي   ]

بين   الفروق  هذه  مصادر  ولتحديد  التعليمية.  للمرحلة  تعزى  اإللكترونية 

فقد  القرارات،  اتخاذ  مجال  على  التعليمية(  املتغير)املرحلة  مستويات 

)استخدم شيفيه  طريقة  الباحثة  بين  Scheffeت  البعدية  للمقارنات   )

 ( يبين النتائج:  16املتوسطات، والجدول )

 16الجدول 

قادة مدارس التعليم العام في محافظة  املقارنات البعدية بطريقة )شيفيه( بين متوسطات استجابات دور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر 

عزى ملتغير املرحلة التعليمية في مجال اتخاذ القرارات 
ُ
 الجموم ت

 املتوسط الحسابي  املرحلة التعليمية
  

 املتوسطة  االبتدائية 
 

     3,94 االبتدائية 
 

   0.14 4,26 املتوسطة
 

 0.4 *0.00 4,51 الثانوية 
 

 (.  α≤0.05الفروق دالة عند مستوى الداللة )

 ملتغير املرحلة التعليمية  16يظهر من الجدول )
ً
( أن مصادر الفروق كانت تبعا

الثانوية   املرحلة  لصالح  الثانوية  املرحلة  وبين  االبتدائية  املرحلة  بين  كان 

*(. وتعزو الباحثة   0,00( وبداللة احصائية مقدارها )4,51بمتوسط حسابي )

مال املكتبة واإلدارية والتعليمية  هذه النتيجة إلى أن كثرة املراسالت وكثرة األع

في  املدرسية  القيادة  أعباء  زيادة  في  األفضلية  يعطيها  املدرسة  حجم  وكبر 

 التعامل مع االزمات التعليمية والتي تتطلب اتخاذ العديد من القرارات املهمة. 
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 17الجدول 

ة  )شيفيه( بين متوسطات استجابات دور القيادة االلكترونية في إدارة االزمات التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام في محافظاملقارنات البعدية بطريقة 

عزى ملتغير املرحلة التعليمية في مجال تفعيل االتصال 
ُ
 الجموم ت

 املتوسط الحسابي  املرحلة التعليمية
  

 املتوسطة  االبتدائية 
 

 3,90 االبتدائية 
   

 0.35 4,14 املتوسطة
  

 0.13 *0.00 4,52 الثانوية 
 

 (.  α≤0.05الفروق دالة عند مستوى الداللة )

 ملتغير املرحلة17يظهر من الجدول )    
ً
 ( أن مصادر الفروق كانت تبعا

املرحلة   لصالح  الثانوية  املرحلة  وبين  االبتدائية  املرحلة  بين  كان  التعليمية 

*(. وتعزو    0,00( وبداللة احصائية مقدارها )4,52الثانوية بمتوسط حسابي )

الطلبة   وعدد  املعلمين  وكثرة  املدرسة  حجم  أن   إلى  النتيجة  هذه  الباحثة 

التعامل   في  املدرسية  القيادة  أعباء  زيادة  والتي  يتطلب  التعليمية  االزمات  مع 

إدارة  أو  املجلي  املجتمع  أو  املعلمين  مع  سواء  التواصل  من  املزيد  تتطلب 

 التعليم في اطالعهم على كافة التحديات التي تواجه املدرسية في إدارتها لألزمة. 

بين   ارتباطية  عالقة  هناك  هل  ارتباطية  عالقة  توجد  هل  الخامس:  السؤال 

والتحويلة وأبعاد الوالء التنظيمي من وجهة نظر قادة املدارس أبعاد القيادة  

 في مدينة جدة ؟ 

( بيرسون  ( Personلإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج معامل ارتباط 

 ( والجدول  مجال.  وكل  الكلي  املستوى  على  الدراسة  متغيرات  يبين  18بين   )

 النتائج: 

 18جدول 

 ( بين متغيرات الخاصة أبعاد القيادة والتحويلة وأبعاد الوالء التنظيمي Personعامل ارتباط بيروسون )م

القيادة  املجاالت 

 االلكتروني 

الكفايات 

 الثقافية

مهارات 

 االستخدام 

استخدام   إدارة االزمات 

 التخطيط 

اتخاذ 

 القرارات 

تفعيل  

 االتصال

إدارة االزمات  

 التعليمية

القيادة 

 االلكترونية 

0 0.938** 0.945** 0.698** 0.613** 0.607** 0.543** 0.683** 

 **0.708 **0.604 **0.669 **0.660 0.618 **0.773 0 **0.938 الكفايات الثقافية 

مهارات  

 االستخدام

0.945** 0.773** 0 0.695** 0.500** 0.479** 0.424** 0.583** 

 0.837 0.675 **0.666 **0.668 0 **0.695 **0.618 **0.698 إدارة االزمات

استخدام 

 التخطيط 

0.613** 0.660** 0.500** 0.668** 0 0.826** 0.784** 0.907** 

 **0.913 **0.864 0 0.826 **0.666 **0.479 **0.669 **0.607 اتخاذ القرارات 

 **0.923 0 **0.854 **0.784 **0.675 **0,424 **0.604 **0.543 تفعيل االتصال 

إدارة االزمات 

 التعليمية

0.683** 0.708** 0.583** 0.837** 0.907** 0.913** 0.923** 0 

 (.     0.01وجود داللة عند مستوى الداللة )  **

( الجدول  من خالل  إحصائية  15يتضح  داللة  ذات  ارتباطية  بوجود عالقة   )

**( مستوى  بأبعاد 0.01عند  الخاصة  البعض  بعضها  مع  املجاالت  بين   )

نتائج  أظهرت  فقد  التعليمية.  األزمات  إدارة  أبعاد  وبين  االلكترونية  القيادة 

املست بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  الكلي التحليل  وى 

بلغت  حيث  التعليمية  االزمات  إدارة  أبعاد  وبين  االلكترونية  القيادة  ألبعاد 

( االرتباط  معامل  مستوى 0.683قيمة  عند   
َ
احصائيا دالة  عالقة  هي   )**

( ومن 0,01الداللة  االلكترونية  القيادة  أن  إلى  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو   .)

باشر على سير العملية التعليمية  خالل مواجهة أزمة كورونا والتي أثر بشكل م

لها هناك عالقة مباشرة  االلكترونية  القيادة  األزمة من خالل  إدارة هذه  وأنا 

اتخاذ   بأن  يوضح  وهذا  التعليمية  االزمات  أدارة  في  إحصائية  داللة  ذات 

القرارات أو تفعيل عملية االتصال أو إدارة االزمات أو التخطيط في مواجهة  

تأ لها  كان  والندوات االزمات  والدورات  السابقة  الخبرات  ثير واضح من خالل 

التي بينت بأن القيادة االلكترونية وإدارة االزمات التعليمية في حالة التنسيق 

سير   في  األمان  بر  إلى  والوصول  التحدي  هذا  على  التغلب  السهل  من  فإنه 

 القيادة املدرسية وفق األهداف املعلنة متجاوزة هذه الجانحة.

 يات:.التوص7

 بناء على النتائج السابقة فإن الباحثة توص ي بالتالي:

ضرورة حصول جميع قادة املدارس على تطوير مهارات استخدام الحاسب   .1

 اآللي. 

التعليمية    .2 االزمات  إدارة  في  املدارس  لقادة  وتدريبية  ارشادية  برامج  عمل 

 بشكل مستمر.

ا  .3 في  االلكترونية  البيئة  تطوير  توفير  من  وتدريب البد  التعليمية  ملؤسسة 

 العاملين فيها على مهارات استخدامها. 

وذلك   .4 االلكترونية  القيادة  الى  التقليدية  القيادة  من  التحويل  ضرورة 

الكتروني  رقمي  تعامل  الى  التعليمية  املؤسسة  في  التعامالت  جميع  بتحويل 

 باستخدام التقنية الحديثة. 
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انذا  .5 بإنشاء وصيانة أجهزة  قد  االهتمام  التي  االزمات  للكشف عن  ر مبكر 

 تصادف املنشئة التعليمية. 

التنظيمي    .6 الدليل  في  االزمات  بإدارة  خاص  عمل  فريق  وجود  أهمية 

 للمؤسسات التعليمية. 

العلمية    .7 الدراسات  من  املزيد  اجراء  على ضرورة  التعليمية  املنظمات  حث 

 حول إدارة االزمات التعليمية ألهمية املوضوع. 

 املراجع 

 أ. املراجع العربية 

القيادية ملدراء املدارس ٢٠١٨[ رشيد، سالم. شرهان، جاسم )1] (. السمات 

بغداد/  في  الرياضية  التربية  ملعلمي  الوظيفي  بالرضا  وعالقتها  االبتدائية 

 (،  102)24الرصافة الثانية. مجلة كلية التربية األساسية، 

 يات.االل  -املراحل  -األسساالزمات:    إدارة  (.٢٠٠٢)  الشعالن، فهد احمد[  2]

 ، الرياض.األمنيةرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم 

(.  2017كورتل، فريد ويوب، آمال. )  .Cortel, 2017) & (Yup[ يوب وكورتيل 3]

اإللكترونية.   لإلدارة  الناجح  التحول  مقومات  كأحد  اإلدارية  القيادة 

اإلدارة   املحكم:  الدولي  املؤتمر  الحتمية.  أبحاث  الواقع  بين  اإللكترونية 

 . ٢٠١٧نوفمبر  8-6لوينس ي علي بالجزائر. الفترة من  ٢جامعة البليدة 

 (. اإلدارة االلكترونية. دارة املسيرة: عمان. ٢٠٠٩[ أحمد، محمد )4]

[5 ( فاطمة  والشهري،  خالد  السبيعي،  القيادة  ٢٠١٩[  ممارسة  واقع   .)

كومية للبنات في مدينة الرياض ومدى  االلكترونية في املدارس الثانوية الح

 (. 130)33توافر متطلبات تطبيقها. بحث علمي منشور، املجلة التربوية، 
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(. تأثير جائحة كورونا على التعليم الجامعي. 2020[ الديليمي، عبدالرزاق ) 12]
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األساسية.   التربية  كلية  مجلة  منشور،  علمي  بحث  بغداد،  محافظة 
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ثائر )56] في (.  ٢٠١٥[ السويدي،  العلمية  إدارة االزمات لدى رؤساء األقسام 
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THE ROLE OF E-LEADERSHIP IN MANAGING 

EDUCATIONAL CRISES FROM THE VIEWPOINT OF 

THE LEADERS OF PUBLIC EDUCATION SCHOOLS IN 

THE JUMUM GOVERNORATE 

SAMIRA ABDEL-WAHAB AL-BALUSHI 

 

ABSTRACT_ The study aimed to identify the role of electronic leadership in managing educational crises from 

the point of view of leaders of public education schools in the Jumum governorate. The study community 

consisted of all the leaders of public education schools, as their number reached (141) leaders and leaders, of 

whom (53) were leaders and (88) leaders. According to the statistics of the Education Department in Makkah 

during the academic year 1441-1442 AH. The study tool consisted of two axes, the axis of electronic leadership 

and the axis of educational crisis management, and it consisted of (32) paragraphs. The study found that the role 

of school leaders in electronic leadership was at a high level. The management of educational crises at the 

macro level was high. The results of the study also showed that there were no statistically significant differences 

in the role of e-leadership in managing educational crises from the viewpoint of leaders of public education 

schools in the Jumum governorate, due to the gender variable and training courses. While the results showed 

that there are statistically significant differences in the role of electronic leadership in managing educational 

crises from the viewpoint of the leaders of public education schools in Jumum governorate, due to the variable of 

the educational stage on the total scale and in favor of the secondary stage. In the area of decision-making and 

activating communication, in the interest of the secondary school. The results of the study also showed that there 

is a statistically significant correlation between the dimensions of electronic leadership and the dimensions of 

educational crisis management. The study concluded with many recommendations, the most important of which 

is the provision of developing the electronic environment in the educational institution and training its 

employees on the skills of their use. 

KEYWORDS: electronic leadership, educational crisis management, School leaders, public education . 
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