
 

1 
 

 

 2021 كانون األول ولالجزء األ /عاشرالعدد ال
 دور التزام االقيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية في الحد من تفشي جائحة كورونا  

 من وجهة نظر مديري المدارس التابعة لتربية الزرقاء االولى. 
the extent of the educational leadership’s commitment to school 
health measures in limiting the outbreak of the Corona pandemic 
from the point of view of the school principals affiliated with the 

first Zarqa Education. 
 مديرية التربية والتعليم /الزرقاء األولى  -هناء زكريا عواد المعايطة 

 الملخص. 
هدددددذه اهددددد إاى ذلىعدددددىام دددددزاى اادددددة ام دددددزاادددددذ اى اددددددىساىى ي ددددد   اى اة   دددددىا ددددد  ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاهددددد ا

 اىالم ددددزامىح ادددد اى  ددددذااددددااحة دددد ا  ن ددددىاظ لمددددد اادددداام اددددىادبددددةااددددذ ة اى  ددددذىل اى ا  اددددىا اة  ددددىاى دل دددد 
(ااددددذ ةى ا22ى   حثددددىاى  ددددفا اى  لددددة اى ا الءالدددد امع دددد ا  ر ااددددنا ال اددددىاهدددد إاى ذلىعددددىاح  ددددد اى اءفددددىاادددداا 

مادددددددذ ة  اادددددددااادددددددذلى اى  دددددددذىل اهددددددد احة  دددددددىاى دل ددددددد  اى م دددددددزا امى ددددددد  ااحددددددد اى ا ددددددد له ا   اة  دددددددىاى ا ددددددد ىن ىا
دىساى ي دددد   اى اة   ددددىاهدددد اى  ددددذااددددااى  سدددد اىامحلددددءااادددداا ددددروادادددد ن اى ذلىعددددىام دددد  ا ملااةحةدددد ا ددددذىا  ادددد

حة دددد اهءددددةم اظ لمددددد اهدددد اى  ددددذىل امهدددد ىاادددد اارددددذإاى   اى فبددددة اماددددذ ةماى  ددددذىل اهدددد احة  ددددىاى دل دددد  ا
ى م ددددز اظ دددد امحلددددءاااه  ددددىااةحةاددددىا ددددذىا  ادددددىساى ي دددد   اى اة   ددددىاهدددد اى  ددددذااددددااحة دددد اهءددددةم اظ لمددددد اهدددد ا

االددددزاح ءدددد  اى فادددد ن اى ادددد احدددد اى ا لدددد ام ءادددد اهدددد اا ى اددددىاى  ددددذىل اام سدددد اذاى  ادددددىسااددددااى ي دددد   اى اة   ددددىا
حة ددددد اهءدددددةم اظ لمدددددد اماملددددد اى ذلىعدددددىا زدددددةل اى دددددا  وا لىعدددددىا ملاى اددددددىساى ي ددددد   اى اة   دددددىا ددددد   ةى ى ا
ى  دددددد  ىا اف لددددددةاى  دددددد  امى زدددددداصاهءادددددد  امى ااددددددة ااالددددددزاى ةددددددة امى ااذ ددددددذى اى ادددددد ا   ددددددااا احاسددددددل ا

 دددد  امى ا دددد ااالددددزاحةاءدددد امعدددد ن اميددددة اىالح دددد واى ةا  ددددىا ددددءاا  دا دددد لاهءددددةم اظ لمددددد اهدددد اى  ءددددذى اى اةا
ى ي دددد   اى اة   ددددىامى عادددد  اى  اف ددددىا ة   ددددىاى  لدددد اى  دددد  اهدددد اى  ددددذىل ا  دددد ا دددد   اادددداا ملاهدددد اىحادددد ى ا

اى زاىامى اا ا اااا ا    ااعةع.
 القيادة التربوية ،اجراءات الصحة المدرسية ، جائحة كورونا . الكلمات المفتاحية:
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Abstract. 
This study aimed to identify the extent of the educational leadership’s commitment 
to school health measures in limiting the outbreak of the Corona pandemic from 
the point of view of the school principals affiliated with the first Zarqa Education. 
The first blue breeding, who were selected by simple random method, It was found 
through the results of the study that there is a very high role for the educational 
leadership’s commitment in limiting the spread of the Corona virus in schools, and 
this was confirmed by the theoretical literature and school principals in the first 
Zarqa’ education. From the educational leadership on evaluating the results that 
have been reached in the face of the outbreak of the Corona virus, The study 
recommended that the study of the role of the educational leadership’s commitment 
to health procedures should include the elements of strength and weakness in 
them, identify the opportunities and threats that could cause the spread of the 
Corona virus in the educational field, and work to activate effective means and 
methods of communication between the educational leadership and the authorities 
concerned with monitoring the health situation in schools because of this A role in 
containing the crisis and dealing with it faster. 
Key words: educational leadership, school health procedures, corona 
pandemic. 

 
حلفددددددد امزىل اى اة  دددددددىامى ااالدددددددد  اى ل د دددددددىااالدددددددزاا ح اددددددد اافدددددددد ا دددددددذ اازادددددددىاظ لمددددددددد ااالمقدمةةةةةةةة:

اسدددددددلم  ىاى  ةدددددددد  ااالددددددددزالدددددددد ىامعددددددددراىايال دددددددىاى  ددددددددذىل  احءدددددددد ا ددددددددةل ااع  اددددددددىاادددددددداا
ااظددددد  لام ىل امحاال  ددددد اميال دددددىا ام  ددددد اظددددد  اى  دددددةىلى اى اددددد اح  ددددد ااهدددددةى اى  ءدددددذى اى اة ددددد  اادددددا

 ملاى ي دددد   اى اة   ددددىاهدددد اى  ذلعددددىاهدددد احفةءدددد احالدددد اى س  عدددد  امى  ددددةىلى ا احءدددد احددددفا  اادددداا
 دددددرواهددددد ىاى  اددددددىساى ا الءددددد امى  دددددذاادددددااىدا ددددد لاهددددد ىاى   ددددد   امادددددااهفددددد احددددد ح اهددددد إاى ذلىعدددددىا
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  دددد  اادددداا ددددروام ادىاادددد ا  ددددةىزاهدددد ىاى ددددذملاى ة دددد   ا الي دددد   اى اة   ددددىاهدددد اى  ددددذااددددااحة دددد اى 
 دددددد   ةى ى اى  دددددد  ىامى ادددددد احدددددد ام ةىلهدددددد ا اددددددذا لىعددددددىا ال  دددددد  امع دددددد ا فدددددد  ااالددددددزاادددددد اح ددددددةلإا

 ى    اىاى ل د ىا.
عدددددراىاحاالدددددةاى ي ددددد   اى اة   دددددىاهددددد اى عادددددىاى  اف دددددىا   ذل دددددىاى م دددددزاادددددااامشةةةةالة الدراسةةةةة:

ياللااددددد ا امافددددد اىدا ددددد لاهءدددددةم اظ لمدددددد ام دددددذ ااددددد   اى ااالددددد  اى  دددددذا ا ددددد اى ااالددددد  ا   افددددد م ا
 ءددددذ امزىل اى اة  ددددىامى ااالدددد  اى اددددد   ا الااالدددد  اهدددد اى  ددددذىل ااع  ادددددىااددددااى  ددددةى ى اى  ددددد  ىا
ى ادددد احاالددددةا  ىاددددذاااا ددددذ اا    دددد  ا الادددد   ا الااالدددد  اهدددد اى  ددددذىل امح ددددذاهدددد اى   دددد ادةسددددناادددداا

م اظ لمدددددد امادددددااهفددددد ا ددددد   اهددددد إاى ذلىعدددددىامى اددددد احبادددددةاا ددددد الاا اهددددد اى سدددددلىواىدا ددددد لاهءدددددةا
مةةةةا هةةةةو دور التةةةةزام االقيةةةةادة التربويةةةةة يةةةةاجراءات الصةةةةحة المدرسةةةةية فةةةةي  ى ةن سدددد اى ادددد   ا 

الحةةةد مةةةن تفشةةةي جائحةةةة كورونةةةا مةةةن وجهةةةة نظةةةر مةةةديري المةةةدارس التابعةةةة لتربيةةةة الزرقةةةاء 
 االولى؟

ائالىاى ةةع ىاى ا   ى ماااه إاى    الىا اةةعاافناى ع
ادددددد ااه  ددددددىاى ادددددددىساىى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىاهدددددد اى  ددددددذااددددددااحة دددددد ا .1

ا  ن ىاظ لمد اااام اىادبةااذ ة اى  ذىل اى ا  اىا اة  ىاى دل   اىالم ز؟
ىى ي ددددد   اى اة   دددددىا ددددد  ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاهددددد اى  دددددذااددددداااددددد ااااال ددددد  ادعددددد  اى اددددددىسا .2

حة ددددد ا  ن دددددىاظ لمدددددد ااددددداام ادددددىادبدددددةاادددددذ ة اى  دددددذىل اى ا  ادددددىا اة  دددددىاى دل ددددد  اىالم دددددزا
ا؟

ادددددد اهدددددد ااا  دددددد  اى ادددددددىساىى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىاهدددددد اى  ددددددذاادددددداا .3
ة  دددددىاى دل ددددد  اىالم دددددزاحة ددددد ا  ن دددددىاظ لمدددددد ااددددداام ادددددىادبدددددةاادددددذ ة اى  دددددذىل اى ا  ادددددىا اا

ا؟
ادددددد اا ددددددةاى ادددددددىساىى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىاهدددددد اىالرا دددددد  اى    ددددددةا .4

 اة دددد ا  ن ددددىاظ لمددددد اادددداام اددددىادبددددةااددددذ ة اى  ددددذىل اى ا  اددددىا اة  ددددىاى دل دددد  اىالم ددددزاا
ا؟
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ادددددد اا ددددددةااى ادددددددىساىى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىاهدددددد اىحادددددد ى اى لددددددةىلا .5
ا  ن ىاظ لمد اااام اىادبةااذ ة اى  ذىل اى ا  اىا اة  ىاى دل   اىالم ز؟ اة  اا

ا
 فرضيات الدراسة

فةةةةةي التةةةةةزام االقيةةةةةادة  (≥0.05 ال توجةةةةةد فةةةةةرو  حات داللةةةةةة وحصةةةةةائية عنةةةةةد م ةةةةةتو  
التربويةةةةة يةةةةاجراءات الصةةةةحة المدرسةةةةية ودوري فةةةةي الحةةةةد مةةةةن تفشةةةةي جائحةةةةة كورونةةةةا مةةةةن 

لتربيةةةةة الزرقةةةةاء االولةةةةى تعةةةةز  لمت  ةةةةرات: ال ن ،  وجهةةةةة نظةةةةر مةةةةديري المةةةةدارس التابعةةةةة
 التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، ماان ال ان(.

 
 أهداف الدراسة:

ى اددددددىساىى ي ددددد   اى اة   دددددىا ددددد  ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاهددددد اى  دددددذااددددداا ى اادددددة ام دددددزاادددددذ  .1
ام ز.ااحة  ا  ن ىاظ لمد اااام اىادبةااذ ة اى  ذىل اى ا  اىا اة  ىاى دل   اىال

  دددددد  ااددددددذ اىالها دددددد ساى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد   ادىسا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىاهدددددد اى  ددددددذا .2
اددددددااحة دددددد ا  ن ددددددىاظ لمددددددد اادددددداام اددددددىادبددددددةااددددددذ ة اى  ددددددذىل اى ا  اددددددىا اة  ددددددىاى دل دددددد  ا

 ىالم زا.اا
ى اادددددة ااالدددددزااااال ددددد  ادعددددد  اى اددددددىساىى ي ددددد   اى اة   دددددىا ددددد  ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاهددددد ا .3

ن ددددىاظ لمددددد اادددداام اددددىادبددددةااددددذ ة اى  ددددذىل اى ا  اددددىا اة  ددددىاى دل دددد  اى  ددددذااددددااحة دددد ا  
اىالم ز.ااا

ى   ددددددصاادددددداااا  دددددد  اى ادددددددىساىى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىاهدددددد اى  ددددددذا .4
اددددددااحة دددددد ا  ن ددددددىاظ لمددددددد اادددددداام اددددددىادبددددددةااددددددذ ة اى  ددددددذىل اى ا  اددددددىا اة  ددددددىاى دل دددددد  ا

اىالم زا.اا
ىا ددددد  ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاهددددد اىالرا ددددد  اى    دددددةاح ذ دددددذاا دددددةاى اددددددىساىى ي ددددد   اى اة   دددددا .5

ا اة  ا  ن ىاظ لمد اااام اىادبةااذ ة اى  ذىل اى ا  اىا اة  ىاى دل   اىالم زا
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ى اددددددددىساىى ي ددددددد   اى اة   دددددددىا ددددددد  ةى ى اى  ددددددد ىاى  ذلعددددددد ىاهددددددد اىحاددددددد ى ا ى   دددددددصاادددددددااا دددددددة .6
ة  دددددددىاى لدددددددةىلا اة ددددددد ا  ن دددددددىاظ لمدددددددد ااددددددداام ادددددددىادبدددددددةاادددددددذ ة اى  دددددددذىل اى ا  ادددددددىا اا

اى دل   اىالم زا.ا
ا

 أهمية الدراسة:
احفلثقااه  ىاه إاى ذلىعىااااىالاا  لى اىآلح ى 

ىدسددددددع اا اادددددد اى  سدددددداعذى اى ا لنددددددىامى ادددددد احااالدددددد اى ادددددددىساىى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى ا .1
اى   ىاى  ذلع ىاه اى  ذااااحة  ا  ن ىاظ لمد .

  اهددددددد ا فدددددد  اى س  عددددددد  احسدددددد اذاداددددددد ن اهدددددد إاى ذلىعدددددددىاهدددددد اح   دددددددنالددددددف عاى  دددددددةىلاى اة ددددددا .2
حة دددددددد ا  ن ددددددددىاظ لمددددددددد اهدددددددد اى  ددددددددذىل ام ر ادددددددد ا ى اة   ددددددددىاىالعدددددددداةىح ع ىاى  رن ددددددددىا لدددددددد 

ام اذه .
حدددد هةاهدددد إاى ذلىعددددىالز ددددىامىلدددد ىا دددد زىل اى اة  ددددىامى ااالدددد  اهدددد الددددةمل املدددد اىعدددداةىح ع ىا .3

ال  ااااال دددددىا  دددددةىلى اى اددددد   ا الااالددددد  اى   ددددد ه ااماى ا ددددد لاى ااالددددد  اى  دددددذا ااماى راةددددد  ا ددددد  اا
ادددددداا اددددددذامىعا  دددددد  اىدا دددددد لاى   دددددد  امظ ل ددددددىاى اا ادددددد اااادددددد ادبددددددةى ا  دددددد ا  دددددد الناى  لدددددد ا
ى  ددددد  ا اال دددددىاى  دددددذىل ااددددداااسددددد  اا   دددددةا   ددددد  اى فددددد  اماهدددددةى اى  عا ددددد امد ددددد يا ا

امى   احاالةاه إاى  زىل ال ح ىاى  ال ىااال ناا.اا
 

 محددات الدراسة:
ا  ال ا  لااالزااذلى اى  ذىل اى ا  اىا اة  ىاى دل   اىالم زحذ  اه إاى ذلىعىاااا
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 مصطلحات الدراسة:
 االقيادة التربوية

ى ي ددددددد   اى اة   دددددددىاهددددددد اا ال دددددددىاحا مد دددددددىاح حدددددددذاا ىهددددددد ام ددددددد  اى  اال دددددددءاامى ادددددددر اا زددددددد  ا ا
م  ددددد  اى ادددددذ اادددددااهددددد إاى ي ددددد   اى اة   دددددىاهددددد اى ا ددددد ااالدددددزاح سدددددءاا ددددد   اى ااالددددد  ا امدبددددد سا

نا احءددددد ا  دددددد  اى مدددددةااى ع عددددد اادددددااى ي دددددد   اى اة   دددددىاهددددد الددددد   اى فعدددددد  اى ااالددددد  ادةسدددددا
ى ردددددد     ا امع دددددد اادددددداا ددددددرواى ا سددددددءف  اى ا ال ددددددىامى  دددددد ى امى اددددددذل  ا احءدددددد ا ددددددا اح  ءددددددقا
ع دددد ا  دددد  ااع عدددد اادددداا ددددرواى اادددد م اادددد ااهددددةى ااماالةددددءاا ااثدددد اى  اال ددددءاامام  دددد  اى ادددد لا

ا(19 ا 2019مى ار  اى  ة   ا
ع  ادددددددىاادددددددااى  ةددددددد و  امى   ددددددد   امى دب دددددددىامى مدددددددذا  ااة المدرسةةةةةةةية : اجةةةةةةةراءات الصةةةةةةةح

ى   ذادددددىا   هدددددىاى ادددددر امى ا   ددددد  يا ادددددذ احاد ددددددالددددد اا اهددددد اعدددددااا  دددددة  ام رعدددددا ساهددددد ا
حاد ددددددالددددد ىاى  عا ددددد  اظ ددددد اا اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاح ادددددذااع  ادددددىا دددددةىا ااام  دددددىاحاددددد  ا

اددددد ا الادددددر امى ا   ددددد  ا  ددددد  ام دددددزا دددددةىا اى  ددددد ىاى ا ادددددى امى  ددددد ىاى ا    دددددىام   دددددناىها  ا
 (28، ص2021العنزي،     ا   ة.

ا2019هددددددد ا  ن دددددددىراا    دددددددىرااسدددددددا ة  اح   ددددددد  ا  دددددددةااهءدددددددةم اظ لمدددددددد ا جائحةةةةةةةة كورونةةةةةةةا:
ى  ددددددددةح زا    ارزاددددددددىاى افةسدددددددد ىاى  دددددددد   اى  ددددددددذ ذ اا2( اعددددددددللا اهءددددددددةم اظ لمددددددددد ا19- ر هءددددددددذ
 (2020  محمود، (2-ر  - ع ل 

 
 حدود الدارسة:

 ى  ذىل اى ا  اىا  ذ ة ىاى اة  ىامى ااال  ا/ى دل   اى م ز.  الحدود الماانية:
 2022-2021ى ة  اى ذلىع اى موا الا ساى ذلىع االحدود الزمانية:  

 ملاى اددددددىساىى ي ددددد   اى اة   دددددىا ددددد  ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاهددددد اى  دددددذااالحةةةةةدود الموضةةةةةو ية:
 ة  ىاى دل   اىالم ز.اااااحة  ا  ن ىاظ لمد اااام اىادبةااذ ة اى  ذىل اى ا  اىا اا
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 منه ية الدراسة
اح اىح  عاى  فا اى  لة اى ا الءال امع  ا  ر اانا ال اىاه إاى ذلىعى.

ا
 اإلطار النظري:

 أوال: القيادة التربوية:
حاعددددناى عادددد  اد دددد اى اف  ددددىاى  ىل ددددىا الادددد االءااهدددد ااءددددذى اى اة  ددددىاتعريةةةةق القيةةةةادة التربويةةةةة: 

   دددددىادةسدددددا اا لددددد ا  ا ال  ددددد امى ذلىعدددددى امع ددددد ا ه  دددددىاى   ندددددذامى ااالددددد   امحةدددددةااى ي ددددد   اى اةا
ى اة دددد  اامهددددد اهدددد اهددددد إاى ذلىعددددىاادددددذ ةاى  ذلعددددىاداهددددد احاءئددددىاى بدددددةم اى  ف عدددد ىامى ا  دددددد  ا
ى     دددددىامى   دددددة ىاى رزادددددىا الا ال دددددىاى  ىل دددددى ام الاددددد  ءةاهددددد اد ددددد  اى هدددددةى امى ع  اددددد   املهددددد ا

( ام دددددددذااةهدددددد اى ي ددددددد   ا38 ا 2012يدددددد ح  .ارة  ددددددىاا ى اى  اال ددددددءاامز ددددددد   امدادددددد  ا  ا  ا
  داددددد اوى سدددددال ماى ددددد  ا  ددددد سا دددددناى ةدددددة احدددددءاا   دددددناد ددددد  ا   ادددددىاد ددددد اهدددددذ اا ددددداةموامهددددد ا
ى ي دددد   ا  دادددد اى ف دددد  اى دددد  ا   لعددددناى  ددددمها الادددد  ءةاهدددد اى فدددد   ام االادددد ا اادددد مد  ا ا  ءددددقا

ااية  اددددد ا ادددددداا هدددددذى اى اددددد ا ة لددددد  اهددددد اح ي  اددددد امى ي ددددد   ا  داددددد اى ا ال دددددىاى اددددد ا دددددا اادددددا
م ددددددددددددد ل اىها ددددددددددددد ساىآل دددددددددددددة ا امبيدددددددددددددر اي  ددددددددددددد حا  امح  ءااددددددددددددد اهددددددددددددد اىالحعددددددددددددد إاى  ة ددددددددددددد  اا

(امحاددددددددة اى ي دددددددد   اادادددددددد اى  ددددددددذل ااالدددددددزاح   ددددددددناعددددددددال ماى هددددددددةى اهدددددددد ا37 ا 2004 ا  دددددددذ 
ا  دددددصااادددددءا اه  ي ددددد   امعىراح ددددد ساهددددد ا  هةهددددد ااالدددددزاى اة اددددد اى ددددد  ا دددددا ا دددددءااى   ندددددذاماهدددددةى ا

ن اى اة اددددد ا دددددءااادددددذ ةاى  ذلعدددددىامى اددددد االءاا مدددددةااى ع  ادددددى ا ددددد ىاهدددددا اىال دددددار اهددددد امعددددد 
ا(.42 ا 2017ى  ةى ااالءا ا ا  اح   ف  اه ااع  ء اى ي    اماد  يا اا ى عذ   اا

مااددددد اى ي ددددد   اى اة   دددددىاهاددددد اظددددد اد ددددد  اى ا ددددد ا اهددددد   ا دددددذلما  دددددناى   ندددددذااددددددناازددددد اهددددد ا
  ا اادددددداا   اددددددىا ددددددة اا دددددد   ا ام اددددددا ا  ا لهدددددد ام  ددددددذلااهةى هدددددد ام سددددددازاى ا  ءددددددقاا دددددد 

ية دددددددددقاى اة ءدددددددددةامى ااددددددددد م اهددددددددد العددددددددد ا اى مادددددددددزامح ز ددددددددد اى  سدددددددددلم    احسددددددددد اى  ة  ددددددددد  ا
ىالعددددددددااذى ى اى   ددددددددة ىامى ا  د دددددددد  اى     ددددددددىاى  ا حددددددددى .اماةهادددددددد ا  ددددددددةم ا  دادددددددد ا اى ا دددددددد ا
ى   ددددداةماى ددددد  اح ددددد سا دددددناى ع  ادددددىا ح دددددىاى  لددددد وام دددددزاى هدددددذى اى   دددددذم  ا ال لعسدددددىاهددددد ا
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(اماةهدددددد اا زدددددد ا  دادددددد  ا ا385 ا ا2014صا ى عدددددددىل  دددددد احسدددددد  إاى  دددددد   امى  دددددد  امى ادددددد  
مظ ةدددددىاحااالددددد اعدددددال ظ   امدسددددد د ىاحسددددد اذاى  لعسدددددىااالدددددزاح  ءدددددقاا ةىلدددددا امح   دددددنا ازدددددا ا
د ددددد اى دا   دددددىاامام دددددةى اى ا ددددد واى   الةدددددىا اددددد ام ازدددددا اى  دددددةاد ددددد اى ار ددددد  اى  م ددددد ىا

 الي دددددد   ااى  اذى الددددددىالدددددد ااظةمهادددددد اماف  ادددددد اىال ا دددددد ا  .ام   ددددددااىاادددددد  احاة دددددد ا دددددد ا 
ى اة   دددددىا  داددددد  اع ددددد اى ا ددددد اى سدددددال ظ ا دددددءااى هدددددةى ااماى ع  اددددد  اى ددددد  ا دددددذا ام دددددزاح دددددةما

 ا2015ى ةددددددة ااماى ع  اددددددىاد دددددد اى هددددددذى اى اة   ددددددىاى ادددددد ا  دددددداةظ  اهدددددد ا ل  ا  ى   ادددددد د  ا
ا(.ا٨٩٧ اا

مى   نددددذاى اة دددد  اهددددد اى دددد  ا  دددد  ا دددددنا ملااادددد اهددددد احادددد  ةا امح   ددددناهاددددد اى  اال ددددءاامام  ددددد  ا
لاحددددددد واى دددددددااال امادددددددذ ااه ءادددددددنا اماه  دددددددىاى سدددددددف ى اى م دددددددزاهددددددد اىعدددددددا ةىل ىاى ااالددددددد  اى اددددددد ا

 أليةدددددد واامدعددددددذاا اى   نددددددذاى اة دددددد  ا الادددددد ا ملاظلءددددددةاماددددددل ةاهدددددد ا ددددددذا  احاالدددددد  املا  ددددددىا
ى يةدددددد وامهددددددد اح ةءدددددددده ا امظددددددد   اح دددددددذ ااماح عدددددد  اا  لعدددددددىاى  اال دددددددءااميدددددددة ا اى اة   دددددددىاا

ى اة ءددددددةا امىالعاةسدددددد لا  ددددد  اظلءددددددةااالددددددزا  ددددد  ا ملإاع دددددد ل ااددددداااسددددددازاحادددددد مد ا ازددددد اا
 ا ا2014ى ا دددددددد اى  ادددددددد اى دددددددد  ا  دددددددد سا ددددددددناى  االدددددددد اادددددددد اى يةدددددددد وامام  دددددددد  اى ادددددددد ل اال  ا

ا(177
   ذاى اذ ذااااى م  نها الي    اى اة   ىاى ف   ىا امى ا اى   نذاااخصائص القائد التربوي: 

اى اة   اال ةى اه اىآل ة اامحاز ااحال اى م  نهاىآلح ا ا

ى  دددددذ ا ا عددددد اا ا  ددددد  اى   ندددددذاى اة ددددد  ا الاددددددسا    دددددذ امى فدىهدددددىا امى  دددددة   ىاهددددد اا ى ا .1
 ااا الدددددددنا اهددددددداعىاىلح لددددددد ا اددددددد ا عددددددد اا احاادددددددة ا دددددددنامحا  ددددددد ااسدددددددلم  ىاع ددددددد اى ماددددددد 

ام ع ااال  اا اح اةساظال ا ا امما  ما آل ة اا.

ى  ددددذل ااالددددزاى ث ددددىامى ا  ددددءاا ا عدددد اا احسددددا  ا  دددد  ا ءددددذا  اال  دددد امير دددد ا امحاددددة ا .2
ىام ددددزاحالدددد اىالها  ادددد  ا ااالددددزاىها  ادددد حا امادددد ىهلا ا  دددد ا دددد ا ددددداحة  زددددا ا اددددذاع دددد اىعدددداف   
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مى   ىهددددد اى اددددد ا  اال  داددددد اع ددددد ااددددداااهددددد اااددددد لى اى   دددددة اى اة ددددد  اى فددددد   اهددددد اا الدددددنا
ا.(۳۲۷ ا اا۲۰۱۸ ى  ف ة  

ى ا ىلدددددددد ا  عددددددددا ةىلا احءدددددددد ا عدددددددد اح دددددددد  واى  اال ادددددددد  امى  اةهددددددددىا ام عدددددددد ااال دددددددد اا ا .3
ا احا ىلدددددد اادددددد اى ادددددد   اادددددداا ددددددرواحسددددددازا ةادددددد امحةادددددد اىآل ددددددة اااددددددااح  دددددد ا ااال دددددد ا

اى  ذمد  اامامع ن اى ا ىل اىال ا  ا ا.اا

ىالاادددددذىوا ا عددددد اا ا سدددددازاى   ندددددذا  ددددد  اظلءدددددةا ال ةددددد  ااالدددددزاحددددد ىز ااف عددددد ا الا ىيدددددصا .4
 .Yildirim, M  ا االدددةاى اددد ىز اهددد ااةاددد  اى فعدددد  امح  ءدددقاى هدددذى اى  ة ددد  ا 

Cevat and Kaya, Ahmet. 2019)ا

 اددددددةساى   نددددددذاى اة دددددد  اظةىاددددددىاظدددددد اهددددددة احءدددددد اادددددداامى  دددددد  اى   نددددددذاىالحاددددددةىسا ا عدددددد اا ا ا .5
ى  ةددددد  ااالدددددزاظةىادددددىاى هدددددةى ا ااددددداا دددددروااا االدددددىاى ع  ددددد ا ددددد حاةىسا امى ا ردددددذااددددداااداددددد ا
 ادددددد اال  ا ازددددددا اى دددددد ادا اة  ددددددىااا دددددد  اىا  ددددددة اى فبددددددةااددددددااى اره حا  ى مدىاالددددددى ا

ا(ا.44 ا 2009

 ثانيا: ماهية ف روس كورونا:
هدددد ىاى   دددد   امافددددذاى فبددددةاهدددد اى ذلىعدددد  اى ادددد ا  ثدددد اا لدددد عاهءددددةم ااال ددددذااددددااهادددد احي  ددددى

ر لمدددددد اهفعدددددذااداددددد ا دددددذاىاا دددددذمىااالدددددزاى ااة ةددددد  اى اددددد اامل حاددددد اى ذلىعددددد  اى ال دددددىاعددددد ى ااددددداا
وا اة  ددددددد   اcoronavirusمزىلى اى  ددددددد ىااماافب دددددددىاى  ددددددد ىاى ا    دددددددىاحءددددددد ا   ددددددداقاىعددددددد او

(امحافدددددددد اى ادددددددد  ااماى ا  ددددددددى اcorona(اادددددددداا    رحءف ددددددددى اCoVهءددددددددةم اظ لمددددددددد .اى ا دددددددد ل ىا
ا   ددددددءةاىالعدددددد ام ددددددزاى  باددددددةاى   ءدددددددا عد ئدددددد  اى ةءددددددةم ا ى ةة  ددددددد  (امى دددددد  ا باددددددةا حءدددددد  
ااددددااى لددددةمزى اى سددددا  ى اا دددد ا  باةهدددد ااالددددزا الددددةاى  عاددددةاى   اةمددددد  احءدددد اح االدددد ا   ددددر 

ا   اح  اى  ال ااماى ا  ىاى   س ى.
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 ا نالدددددددىاى ةءةمعددددددد  ادةسدددددددا اى اددددددد اهددددددد اهءدددددددةم ا ذ دددددددذا دددددددةح زاا19ا-ظ هءدددددددذا2019مهءدددددددةم ا
 فا دددددد ام ءادددددد اى ةءددددددةم اى دددددد  ا اسددددددل ا  ددددددةاارى  ارزاددددددىاى افةسدددددد ىاى  دددددد   اى     ى عدددددد لز(ا

ا(104 ا 2020م ادااد ىعاى دظ ساى ا    ااال ى ا ا
ا سددددددل ناى ةءددددددةم اى ادددددد   اظ لمددددددد اى عذ ددددددذاى دددددد  اايالددددددقااال ددددددناا -COVIDهدددددد ااددددددةااااددددددذت

 اددددةىااى  اذ ددددىا  دادددد  اوى اددددةىااى ادددد احفددددا ا ام ددددذااةهدددد اافب ددددىاى  دددد ىاى ا    ددددىاىا19
اددددددااى لدددددد  ىا اددددددذم ا ا ادددددد ااسددددددل  ا   ددددددااىدا   ددددددناادددددداامدسدددددد  ا دسدددددد   ااماادددددداامدسدددددد  ا
  ءددددد ى  ااماادددددااحءددددد ى ا  ءددددد ى  ااماادددددااى لءئدددددىا ودسددددد  امى  ءددددد ى ا اة  دددددىاا   دددددة ااما ءدددددةا

ا(21 ا 2020ا   ة ا ى ذاع د ا 
ددددد اهدددد ااع  اددددىاظلءددددة ااددددااى ةءةمعدددد  اى ادددد اماةهددددناا  دددد  اا ددددةاا  دددد  ا اهءةمعدددد  اظ لما

   دددددددااا اح دددددددء اى  ء ىدددددددد  امى   دددددددةااالدددددددزاحدددددددذاعددددددد ى  احءددددددد احسدددددددل ااادددددددةىااى عاددددددد زا
ى ادددددفة ا  اعددددد ى اى اددددد اح ددددد  ا ل ةدددددىااثددددد ادددددددال اى لدددددة ااما دددددذ ذ ااثددددد اىال ااددددد  اى ةنددددد  .ا
م دددددددذاظادددددددة اىحدددددددذ اعدددددددرال اهددددددد ىاى ةءدددددددةم ا  عددددددد اعددددددد ل اى  ارزادددددددىاى افةسددددددد ىاى  ددددددد   ا

 اظ ددددددد اظادددددددة اعدددددددر ىاهءدددددددةم اا2003-ا2002مى ددددددد  اىدا دددددددةاهددددددد اى ةادددددددة ا دددددددءاااى     دددددددى 
اارزاددددىاى  ددددة اى معددددزااMERSح دددد اىعدددد اا2012ر لمددددد اهدددد اى  ددددة اى معددددزاهدددد اادددد سا

ا(2 ا 2020ى افةس ى اا     
هدددد ااددددةااااددددذا سددددل نا  ددددةاهءددددةم احدددد اىرا دددد هنااددددااعددددر ىاهءةمعدددد  اا19-ماددددةااظ هءددددذ

  اهدددد ىاى ةءددددةم اى عذ ددددذاماةلددددنا لدددد ا ددددذ احة دددد ناهدددد ار لمددددد .ام دددد ا  ددددااهفدددد ماا ااالدددد ا   ددددا
واظ هءدددددددذ2019اذ فددددددىاممهدددددد  اى  ددددددءف ىاهدددددد اظددددددد د  اى مو/ا  سدددددد لةا ىآل اا19-.ام ددددددذاح دددددد  

ا(اا2020م زا  ن ىاحل ةااالزاى اذ ذاااا الذى اى ا   ا مزىل اى   ىاىالل د ىا اا
اادددددا ا ذ دددددذر ااددددددنادددددد عراادددددااى ةنءةمعددددد  ت ذ  احءددددد ا ادددددة اهنءدددددةم اظ لمدددددد اى   سددددداعت ااد ادددددنا   دددددء  

ل ام ددددددزاىآل ا ا اى سددددددّ الندددددد   ت امهدددددد ااعادددددد و  ا ال ةلددددددزاى   دددددد  ءاا ت  اادددددد  ت ادددددد زاى ّافة سدددددد   ى عت
ةاى ادددددد سا ءف  ىاهدددددد اامى ددددددت مهدددددد  الاى  دددددد ت اهدددددد ااذ فددددددىاّم  ةن هدددددد اا2019ظاددددددن  دددددد   اهلةى ددددددةااا8س.امن

ال  ىاحسددددددداا2020اددددددد سا ءااى  دددددددّ ىاى  ددددددد ت ىاهددددددد ا  ا ل ددددددد  ىاى  يف ددددددد  فدددددددىاى  ددددددد ت   ا نعة  ت نىاس اايال دددددددن ة
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اى فدددددددّ  ت اادددددددااى لددددددد  ىا نددددددد    الااماى عذ دددددددذااالدددددددزاىال ااددددددد  اى ة ت ذ  ّهنءدددددددةم اظ لمدددددددد اى   سددددددداعت
اهدددددد ا ةن ة ءددددددةم اظ لمدددددددد  ا ددددددّ ا ءدددددددّ ا ال دددددددةااا22 تةن اى ّةعددددددد     ددددددد   اهلةى ددددددةاىالعددددددد اى دعالءددددددد  

إاى ّاسددددددد   ىااCOVID-19ى فدددددددّ  ت اادددددددااهنءدددددددةم اظ لمدددددددد اى عذ دددددددذام دددددددزا ذاهددددددد ت  ا لددددددد اا اح اا دددددددن
ىاهددددد العددددد     ا ىاى ا    ددددد  اا11ااددددداا تلدددددن اا فّب دددددىاى  ددددد ت   ءف   اىالعددددد اى  ددددد ت ءاا  دددددت ن هلةى دددددة اهددددد احدددددت

ا( (Mayo Clinic,2020 ا ىاى ةنءةم ا راحمءءة
مهدددددد ااع  اددددددىرااددددددااى ةءةمعدددددد  اح سددددددل اااةىلدددددد  ا الثددددددذ    امى اءدددددد ل.ا  سددددددل اى ةءددددددةم اهدددددد ا

اددددد اح دددد  ايل ةددددى  امدددددد  ل ىااى   ددددةااددددذىمن اهدددد اى عاددددد زاى افةسدددد امى ادددد احازددددد ااى دظدددد سامادددد    ا
ادددد اح دددد  ا  حالددددى ااثدددد اى  ارزاددددىاى افةسدددد ىاى  دددد   اى     ددددىاماارزاددددىاى  ددددة اى معددددزاى افةسدددد ىا

.ا دددددددذا20-2019مهءدددددددةم اظ لمدددددددد اى عذ دددددددذاى ددددددد  اعدددددددل احة ددددددد اهءدددددددةم اظ لمدددددددد اى عذ دددددددذا
اهددددد اى   ددددد لامى مفددددد ز ة اااددددد اهددددد اى دددددذ   اه دددددذاح سدددددل اااةىلددددد  اهددددد اى عاددددد زا ح سدددددل امعدددددا ال 

ااالءاددددد ا ال    دددددىااماى ادددددر اى  اهءةمعددددد ىاا ىهدددددقر ااماازددددد  ى ر افةسددددد اى االددددد  .االاح  دددددذا   حددددد  ت
ا(اا2020اااه إاى ةءةمع  . ى  سا ل اى ة   ا 

محمالددددددهاى   حثددددددىام ددددددزاا اهءددددددةم اظ لمددددددد اادددددد اهدددددد امالاهءددددددةم ا ذ ددددددذاااددددددذام اءددددددةا ءددددددةا
 ااادددددةم اى   دددددذلاى لدددددال ا دددددناعددددد  ااددددددناادددددااى مةددددد  اظادددددةاهددددد اممهددددد  اى  دددددءف ىامظ دددددا

ا دددددةد اعددددد    اهدددددا اى  ددددد د دءءااىاا دددددذمىااالدددددزاى ااة ةددددد  اى اددددد اعظةهددددد اى  افءددددد  امى  ددددد حث  اهددددد ا
اى  ا عاى    .

ة اهءةمعددددددد  اظ لمدددددددد اهددددددد اا دددددددذا  امامواى ةءةمعددددددد  اى   ا دددددددةىاظ دددددددد اهءدددددددةم ا1960ىرا  دددددددت
ى ااددددددد  اى   ددددددد   اى  ادددددددذ اهددددددد اى دددددددذ   امهءةمعددددددد  ااددددددداا ددددددد  اى ددددددددصا  ةلدددددددزا  دددددددةا

مهءدددددددددةم اظ لمدددددددددد اى   ددددددددددة اا229Eءدددددددددةم اظ لمدددددددددد اى   ددددددددددة اا ددددددددد  ءاا   دظددددددددد ساعدددددددددد    اه
OC43اافدددددد اع دددددد اى  ددددددءااحدددددد اح ذ ددددددذااف لددددددةاا ددددددة ااددددددااهدددددد إاى ا نالددددددىا  دددددد اهدددددد اع دددددد  ا.

 ا2004عدددددددددفىااNL63 اهءدددددددددةم اظ لمدددددددددد اى   دددددددددة ا2003هءدددددددددةم اظ لمدددددددددد اعددددددددد ل اعدددددددددفىا
 ا2012 اهءدددددددددةم اظ لمدددددددددد ااءدددددددددة اعدددددددددفىا2005عدددددددددفىااHKU1هءدددددددددةم اظ لمدددددددددد اى   دددددددددة ا
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 اماابدددددد اهدددددد إاى ةءةمعدددددد  ا ادددددد ا ملاهدددددد امحددددددذى اnCoV-2019 ددددددذامهءددددددةم اظ لمددددددد اى عذ
ا(اا2020اذم ا ا زاحفةس ا اءة ا  ام ذاحل  ام زاى    .ا مزىل اى   ىاىالل د ىا 

تاادددددااحة ددددد اعى اى ةندددددىاهددددد اممهددددد  ا    دددددءا.اهددددد ا2019مهددددد ا  سددددد لةا   سددددد لةاا31 اا  الدددددت
ا2019  ء العددددد    ا  ىعددددداىا اا ادددددد اى اة ددددد ام دددددزاعدددددر ىتا ذ دددددذ اادددددااهءةمعددددد  اظ لمدددددد  امعددددد 

ا.nCoV-2019افب ىاى   ىاى ا    ىا دا
م فبددددةاى   حثدددددىاهدددددا اى   لددددد عاهدددد اى   ددددد اى   لدددددةاالددددد  اااددددةاظ لمدددددد ا  ءفددددد امالا مزددددد ا
 أل ددددد امى ف ددددد  ا  اا ددددد لااددددددناالددددد  ااادددددةىا  ءف ددددد امااة ددددد  ا ام  ددددد  ا دددددنااماالدددددصاى  ا اددددد  ا

اعدددددددرا ال ددددددد ا   ددددددد  إاامى دددددددذمواحادددددددزاى اددددددد احددددددداا ا  دددددددف ااناماداددددددد اح دددددددصاملى إا  ددددددد اال دددددددذع
ماسدددد  ىام دددد  اهءددددةم ا ف دددد ا سددددل ااماآل ددددةاهادددد ايل ادددد اممى ادددد اماددددااهفدددد ا عدددد اى دا دددد وا

  ال   ااااعل اى     ىامى     ىامى  ا  عى.اا

 فا ددددةاهءددددةم اظ لمدددد اهدددد ااابدددد اى  دددد ال اى ادددد ااكيفيةةةة انتشةةةار ف ةةةروس كورونةةةا وانتقالةةة :
ى  دددددددم  اىآل دددددددة ااا  ددددددد  ا اددددددد اى  دددددددم  ا ادددددددذم اهءدددددددةم اظ لمدددددددد اهددددددد اادددددددااية دددددددق

ى   ددددد  ءاا ددددد  ةءةم .ام   ددددداا ال دددددةااا ا فا ددددد ااددددداا دددددمهام دددددزا  دددددةاادددددااية دددددقاى دددددةعىعا
ى  دددددمءةاى ددددد  ا افددددد  ةاادددددااى ددددددصااماى ةددددد اافدددددذا ا سدددددا اى  دددددمهاى   ددددد  ا ددددد  ةءةم ااما
 اادددددددد .ام اسدددددددد  زاهدددددددد ىاى ددددددددةعىعااالددددددددزاى  ةىهددددددددقامى  مى امى عددددددددا اى    اددددددددىا    ددددددددمه.ا

ىآل دددددةم اافدددددذااراسددددداا ا اددددد إاى  ددددد   ااماى عدددددا اام   دددددااحءفاددددد اا ا  ددددد  اى  دددددم  
 ددددددد ا  ددددددد ااءفدددددددءا ااماادةاددددددد ااماه اددددددد .اظ ددددددد ا   دددددددااا ا  ددددددد  اى  دددددددم  ا ددددددد  ةءةم امعىا
حفةسدددد ىاى   اءددددةى اى ادددد احمددددة ااددددااى  دددددمهاى   دددد  ا دددد   ةااادددد اعددددا  نااماحفةسددددن.ام ددددد ىا

ا3 اه دددددااى ه  دددددىا   ددددد  اىال ااددددد  اادددددااى  دددددمهاى  دددددة دا  سددددد هىاحد دددددذااالدددددزااادددددةامىحدددددذ
ا(2020ا ذىس(. مزىل اى   ىاىالا لىح ى اا

محا دددددصاافب دددددىاى  ددددد ىاى ا    دددددىااالدددددزاح ءددددد  اى   ددددد  اى ع ل دددددىاحددددد وايدددددة اىدا ددددد لاادددددةاا
اددددداا دددددمهاالاحبادددددةااال دددددنااادددددةىااا19- احءددددد ا   دددددااى ا ددددد  اادددددذم اظ هءدددددذا19-ر هءدددددذ
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اع عددددددد  اادددددددااية دددددددقاى  اءدددددددةى اى افةسددددددد ىاى اددددددد اا19-ى  دددددددةااحءددددددد احفا دددددددةاادددددددذم اظ هءدددددددذ
مها سدددددا ااما ذ دددددنااادددددةىااا دددددة ااثددددد اى   دددددزااماى ااددددد .ام  دددددااى اذ دددددذااددددداا ةةزهددددد ا دددددا

الاحبادددددددةااالدددددددءا اعددددددد  ااادددددددةىاا ل ةدددددددىا دددددددذى .اا19-ى  دددددددم  اى   ددددددد  ءاا ادددددددذم اظ هءدددددددذ
م فالددددددقاع دددددد ا  دددددد  ا دددددد  اهدددددد اى  ةىحدددددد اى م ددددددزااددددددااى  ددددددةا.ام   دددددداا   ةادددددد اى ا دددددد  ا

 دددددددد ىاى اددددددددذم اادددددددداا ددددددددمها ادددددددد د ااددددددددااعددددددددا وا ل دددددددد امالا  دددددددداةا    ةا. افب ددددددددىاى 
ا(اا2020ى ا    ىا 

مح دددددءةا ادددددداى ا ددددد ل ةام ددددددزاا اى ةءدددددةم ا   دددددااا ا فا ددددد احاددددددزاادددددااى  دددددم  اى دددددد  ااالا
حبادددددةااالدددددءا اا ااادددددةىا.ام ددددد  اااةمهددددد  احادددددزاىآل اادددددذ اىدا ددددد واى ادددددذم ا اددددد إاى اة  دددددى.ا
مح ىلددددددد اى  فب دددددددىاح ءددددددد  اى   ددددددد  اى ع ل دددددددىاهددددددد اهددددددد ىاى  دددددددذ امعا ىلددددددد اد دددددددةاا اداددددددد ن ا

 (2020 افب ىاى   ىاى ا    ىا اا ذ  ىا ا ىاى    .
م   دددداا فدددد اح   ددددىاىآل ددددة اامح   ددددىاادةسددددف ااددددااى اددددذم امعىا دددد اد ددددااداالدددد ااددددااا دددد  ا ادددد ا
اددددددداا دددددددرواى  دددددددة ااالدددددددزاا  لعدددددددىادب هدددددددىاى ءدددددددذ اامى عاددددددد زاى افةسددددددد ااا دددددددىاهددددددد ا   ددددددد ا

اى م   امه ااهز اية  ىا     ىادةس امىآل ة ا.
ا دددددددذىس(ا ءفددددددد ام دددددددءااىآل دددددددة ااافدددددددذاا3 ى    هبدددددددىااالدددددددزااسددددددد هىااادددددددةامىحدددددددذااالدددددددزاى  ددددددد ا

ى ا دددددددد  .امهدددددددد ااسدددددددد  ىااا ددددددددىا  دددددددد  ا دددددددد  امعىاظفدددددددد اح ددددددددصا ددددددددة ا ددددددددمها سددددددددا ااما
 اادددددد .ام  دددددد اا ا اددددددداى  ددددددم  اى   دددددد  ءاا   اددددددذم ا ددددددذاالاحباددددددةااالددددددءا اى اددددددةىاا
 ادددددذااما دددددذ ا ااادددددةىاا ل ةدددددىاه دددددز اهدددددا اى  ةددددد  ااالدددددزااسددددد هىااا  ادددددذ اادددددااى ع  ددددد اهددددد ا

 .19-ا ىا سة اهءا ااةااظ هءذه ة ا ءذ امعىاظف اه اافا
ا م دددد  اا دددد    ا   هءددددذ ه ددددذاح دددد  اى اددددذم ا ددددذاىدا الدددد اا19-معىاظفدددد ا ددددذا   ادددد اادددداا ددددة ت

اماظفددددد ام  ددددد اا زددددد   امى  م  ادددددىاى  ة  دددددىاحافددددد اادددددد اح ددددد  ااددددد ا دددددمهاا ددددد  ا ددددد   ةاا
 ا ذىس(.اا3ااناه ادة اى     ااالزااس هىاح  ااااااةامىحذا 
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 ددددددءااى فدددددد  اا19-م اهادددددد اظ دددددد امااددددددزامهدددددد اا ااددددددد ىعااددددددااى ادددددد راا فا ددددددةااددددددةااظ هءددددددذ
اادددددددةا ددددددد  تاى ه  دددددددىا ااددددددد  ةاحدددددددذى ءةاا   دددددددىا ال ددددددد ىاى ا ادددددددىامى     دددددددىاادددددددااى ادددددددذم ا  سدددددددةا

 (اا2020عرع اىالدا  و. مزىل اى   ىاىالل د ىا اا
حءددددد ا   دددددااىدا ددددد واادددددذم اى ادددددةىااى افةسددددد ىاادددددااية دددددقا اءدددددةى ااماالةدددددىاى  عددددد ااالدددددزا

ا  ةمااددددددةى ا    دددددد لاا10ماا5ى ف دددددد اى ادددددد    امعىازى ا اددددددةا سدددددد   حا ااالددددددزاادددددد ا اددددددةىم ا ددددددءاا
ا  ةماادددددةى اا5م دددددزاهددددد إاى عسددددد    ا  عددددد اى  اءدددددةى اى افةسددددد ى.اااددددد امعىاظددددد  ا اةهددددد ا سددددد م ا

 اءدددددةى .اممه ددددد  ا اللء فددددد  اى     دددددىاى  ا حدددددى احفا ددددد اى ادددددذم ااماا ددددد ا    ددددد لام ءاددددد ا  عددددد ادددددد  اى 
اع عدددد  اادددداا ددددمهام ددددزا  ددددةااددددااية ددددقاى  اءددددةى اا19- دددد  ةءةم اى  سددددل ا  ددددةااظ هءددددذ

-ح  دددددىاملددددد  ىا  دددددةااظ هءددددددذا75ا465ى افةسددددد ىامى  م  ادددددىا امهددددد اح الءددددد ا  ددددد ااع  ادددددنا
ا(اا2020 ا    ىا ااه اى  ءا ا  ا لالتااااىدا  واى اذم ا   ا ى . افب ىاى   ىاىاا19

محفا دددددد اى اددددددذم ااددددددااية ددددددقاى  اءددددددةى اافددددددذا ا مدددددد  زا ددددددمها م دددددد  ا  ددددددةاحباددددددةا ذ ددددددنا
ااددددةىااحفةسدددد ىا اثدددد اى سددددا وااماى اادددد (اام  اددددىا  دددد  ىا هدددد احددددذم ااسدددد هىاااددددةامىحددددذ(ا
ا دددددد ا عادددددد اهدددددد ىاى  ددددددمهااةلددددددىا ماددددددةاحاددددددةااا  ددددددءاناى  م ي ددددددىا ى ةدددددد امى دددددددص(ااما

 ا دددد اا اح دددد  اااذ ددددى.ام ددددذاحفا دددد اى اددددذم اا زدددد  اادددداااالا  اددددنا ى اددددءا(ا  اءددددةى احفةسدددد ىا  ا
ية دددددددقاا مى ااال  دددددددىاح  دددددددذاهددددددد اى لءئدددددددىاى     دددددددة اى    ادددددددىا    دددددددمهاى   ددددددد  ا   ادددددددذم .ا

   دددددددااا احفا ددددددد اماددددددد اادددددددااا19-ماال دددددددن اهدددددددا اى ادددددددذم ا ددددددد  ةءةم اى  سدددددددل ا  دددددددةااظ هءدددددددذ
 اية ددددددددقاى  م  اددددددددىاى     ددددددددة ا  ددددددددم  اا دددددددد  ءاا   اددددددددذم ااماى  م  اددددددددىا ءددددددددةاى     ددددددددةا

  راسدددددددددىااعددددددددددا اا  ددددددددد   اهدددددددددد اى لءئدددددددددىاى     ددددددددددة اى    ادددددددددىااماا مى ااسددددددددددامذاىااالددددددددددزا
اى  مهاى     ا   اذم ا اث اع  اىاى الء ااماى اةا ااة(.

م ماالدددددصاىدا ددددد واى ادددددذم ا ددددد  ا ى اادددددااىدا   اددددد ا ددددد   اءةى ا  اىدا ددددد واى ادددددذم ا ددددد  ا ى ا  دددددءةا
ا5ادددد  ا سدددد    ا سدددد م ا اةهدددد ام ددددزام دددد  اا  ةم دددد  ا ى دددد اددددد  اى  اءددددةى اى ادددد احاالددددةاا  ا

ا  ةماادددددةى ااماا ددددد ام   ددددداا   زهددددد اهددددد اى اددددد ى ا ةادددددةى ازاف دددددىاي  الدددددىامىدا   اددددد ااددددداا دددددمها
ام زا  ةااالزااس ه  احد ذااالزاااةامىحذ.
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 ا دددددددذا  ددددددد  اىدا ددددددد واى ادددددددذم ا ددددددد  ا ى اا  فددددددد  اهددددددد اظدددددددةم ا19-مهددددددد اعددددددد   اادددددددةااظ هءدددددددذ
قاهءاددددددد ام دددددددةى ى ااماار ددددددد  ا ىا ذ ا الدددددددةعىع اا اى افلءددددددد امعددددددد     اااءفدددددددىاح الدددددددّ  دددددددىاا  ددددددد 

ى ة ددددد ا امحفبءدددددةاى   ددددد   امى  دددددهاى  ةاددددد  امبااددددد  اادددددر ا    مددددد  امى اا  دددددىاى ءذم دددددىا لددددد ا
ى افلءددددددد امملددددددد اى  دددددددة داهددددددد املددددددد  ىاىالد  ددددددد  امه ددددددد اى  دددددددة دااددددددداا اددددددد زاى ادددددددفة ا
ىاللدددددداف ا امى اا  ددددددىا ءددددددةاى مدم ددددددىا   زددددددمزاى    دددددد امهمددددددةاى ة دددددد ا امى دادددددد  اى  اللدددددد ا

ا(اا2020ب ىاى   ىاى ا    ىا ااى ةن  . افا
م ددددددزااددددددذم اا19-محادددددد ىهةا اددددددداى لء فدددددد  ااالددددددزاىحا دددددد واا احددددددل  اى اددددددذم ا  ددددددةااظ هءددددددذ

لعا اا  دددددىامح ددددد  اا  ددددد   اهددددد اى لدددددةىز.اماددددد اع ددددد  اهفددددد ماحادددددزاىآل ا لىعدددددىامىحدددددذ اه دددددزاز 
تاا9   دددد إاادددداااءفددددىا ددددةىزامىحددددذ .ا19-هدددد امي لهدددد اى ةءددددةم اى  سددددل ا  ددددةااظ هءددددذ م دددد ا لالددددّ

ا ااااىدا  واى اذم ا ا ىاى ةءةم ااااى لةىزام زاى ة .حازاىآل
حاددددزاىآل  احةءددددذا اددددداى  ف دددد لى اى اال  ددددىا   دددد  ا ء فدددد  اام  ددددىااالددددزاىحا دددد واى   ددددصاادددداا

هددددددد اى اددددددد ى  ام   اددددددد   اا ددددددد ل ا ادددددددداى  لعسددددددد  اا19-ى ةءدددددددةم اى  سدددددددل ا  دددددددةااظ هءدددددددذ
 لاهددددد احةسدددددءةاهددددد إاى ارا دددددىام دددددزاحدددددذم اىدا ددددد وا الادددددذم ا ددددد  ا ى .امالا دددددذاادددددااحددددد   اى  دددددا

اى فا ن اى م  ى.
 New England Journal ofمهدددد اا   ددددىاد  ددددة ااددددل ةى اهدددد اى  عالددددىاى ال ددددىا

Medicineمهددددددد اا10.ا19-حددددددد اح ءددددددد  اادددددددذ اىعددددددداذىاىاى ةءدددددددةم اى  سدددددددل ا  دددددددةااظ هءدددددددذا
ذاى دددددددةعىعا  عدددددددامذىسا مددددددد  اظددددددد  ءدم اى ثر ددددددد اى  فةددددددد ا ميددددددد لاهددددددد إاى ذلىعدددددددىاى اعة ل دددددددى ام  ددددددد 

دىا   ددددددذ ةلاهدددددد اظدددددد اظددددددةم اامالة ددددددىا  لدددددداىا ال ةى  ددددددى.امهدددددد إا  ددددددىاما   دددددد اهدددددد ااعددددددا ى
ا   دددددىاى  دددددذل االاحعسدددددذاى بدددددةم اى ا   دددددىا السدددددا واى   دددددة .امهزدددددر اادددددااع ددددد  اهدددددا ام ددددد  ا

هددددد ا سددددد    اى دددددةعىعااالدددددزاادددددذ ا دددددر اعددددد ا  االاا19-ى ةءدددددةم اى  سدددددل ا  دددددةااظ هءدددددذ
ع.اماال ددددددن اهددددددا اى اددددددةا عسددددددذاى سدددددد   اى سددددددة ة اى دددددد  اح ا دددددد ا  ددددددناى  ددددددةى ى اى    ددددددذ ا الددددددةعى

احاال قا ا ةى اا   ذا الةعىعاه امي لاحعة ل .
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ظادددددددة اا19-مهفددددددد ماااال اددددددد  ا ال مددددددد اافاددددددد ااةىهدددددددقاىعازددددددد ه اا ددددددد  ءاا  دددددددةااظ هءدددددددذ
االددددددءا ااادددددددةىااى  دددددددةاام ددددددد ا    ددددددصاهءاددددددد ااددددددداام ددددددد  اى   ددددددداى فددددددد م اى ة لددددددد ا ى ةدددددددد (ا

االددددددزااالدددددد امى  فب ددددددىاا12-11هدددددد ااءفدددددد  اى ادددددد ى .ا19- الةءددددددةم اى  سددددددل ا  ددددددةااظ هءددددددذ
 ذلىعددددد  اا دددددة ا    ددددد ام ددددد  الدددددد اى ةءدددددةم اهددددد ااءفددددد  اى اددددد ى ا  فاددددد ا ددددد اح ف دددددةاحادددددزاىآل ا
هدددددد ااعددددددر ااام  ددددددى.ام ددددددذ ةا    رحبددددددىاا اى   ددددددصاادددددداام دددددد  الددددددد اى ةءددددددةم اهدددددد ا
اءفدددددد  ا ءئ ددددددىااالددددددزااعدددددد  اا   سدددددد  احة ادددددد اى لدددددد    ءةىزاى  اسالسدددددد االا افدددددد اا اى ةءددددددةم ا

 زددددددةمل ام ددددددةى اى  د ددددددذااددددددااى ذلىعدددددد  ا ا ذ ددددددذااددددددذ ا   دددددد ا ال  دددددد  ام   ددددددااىدا   ددددددن.اماددددددااى
هددددد ااءفددددد  اى اددددد ى اى  ددددد   ع اا19-ىحا ددددد واى   دددددصاادددددااى ةءدددددةم اى  سدددددل ا  دددددةااظ هءدددددذ

ذ ا الدددددةعىع.ا قاهءاددددد اا ام دددددةى ى ااماار ددددد  ا ىا دددددىاا  ددددد  اددددداا دددددة اى  ةلدددددزاى اددددد االاحالدددددّ
م اى ددددد  اماددددد اظاددددد لا ء فددددد  ا ذ دددددذ اهددددد اهددددد ىاى  ددددد   اادددددااى  اددددد اح ذ دددددذااددددد امعىاظددددد  اى ةءدددددةا

    ددددصام دددد  إا دددد  ر ا ال  دددد  امادددد ا ملإاى   ا دددد اهدددد اد دددد اى اددددذم .ا افب ددددىاى  دددد ىاى ا    ددددىا
ا(2020 اا

ادددددااا دددددم  ا  دددددة ااا ددددد  ءاا ددددد  ةءةم .اا19- ددددد   ااا ا ال دددددزاى  دددددم  اادددددذم اظ هءدددددذ
م فا دددددةاى  دددددةاا  ددددد  ااع عددددد ااددددداا دددددمهام دددددزا دددددمهاادددددااية دددددقاى   اءدددددةى اى  دددددمءة ا

ادددددااادةدددددنااماه دددددناافدددددذا ا سدددددا ااما ااددددد ااماا19- هءدددددذى ادددد ا ةةزهددددد اى  دددددمهاى   ددددد  ا  
 ددددددا ال .امهدددددد إاى  اءددددددةى امزدادددددد ا  ءدددددد ادسددددددل    اهادددددد االاحفا دددددد ام ددددددزاا دددددد  ا اءددددددذامبد دددددد احسدددددد زا

معىاحفةسدددددددد ىاهدددددددد إاا19-عددددددددة ا  ااالددددددددزاى لا.ام   ددددددددااا ا ال ددددددددزاى  ددددددددم  ااددددددددةااظ هءددددددددذ
هىاى   اءدددددةى ااددددداا دددددمهاا ددددد  ا ادددددذم اى ةءددددددةم .ا ددددد   اادددددااى  اددددد اى  ةددددد  ااالدددددزااسدددددد 

ا دددددذىس(اادددددااىآل دددددة ا.ام دددددذاح دددددزاهددددد إاى  اءدددددةى ااالدددددزاى  ددددد   اا3اادددددةامىحدددددذااالدددددزاى  ددددد ا 
مى عددددددددا اى    اددددددددىا    ددددددددمه ااثدددددددد اى ادددددددد مال اما دددددددد  داى  دددددددد ى ام لى ددددددددد ااى سددددددددر  .ا
م   ددددددااحءفادددددد اا ا  دددددد  اى فدددددد  ا   اددددددذم ااافددددددذااراسدددددداا اهدددددد إاى  دددددد   ااماى عددددددا ا دددددد ا

ى  ادددددد ا سدددددد اى   ىظ ددددددىااالددددددزا سدددددد اى ءددددددذ ااا  دددددد اااءددددددفا ااماادةادددددد ااماه ادددددد .ا دددددد   ااددددددا
ا      امى      ااماحفب ةا  ا  ااةاظ    ا ةةماى ءذ ا.
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ادددددددااية دددددددقاام  ادددددددىا دددددددمهاا ددددددد  اا19م   دددددددااا ا فا دددددددةاى ةءدددددددةم اى  سدددددددل ا   هءدددددددذا
 دددددد  ةءةم امظدددددد   ااددددددااية ددددددقا  دددددد اى عددددددا ااماى  دددددد   اى ادددددد ا ن نسددددددا اع دددددد اى  ددددددمه.معا

اما سدددددا .االاا19 ااددددد ا دددددمهاا ددددد  ا   هءدددددذاا فاالدددددقالعىعاى ادددددفة اهددددد اى اددددد ى اافدددددذا 
ا دددددذىسا حددددد ى  اا6 ن ةاددددد العىعاى ادددددفة ااسددددد ه  اظلءدددددة  امعىاالاحاعددددد مزاحالددددد اى  سددددد هىاارثدددددةااددددداا

ااددددة(اادددد    .ا ددددذا   ددددزاى ةءددددةم ااالددددزاى عددددا ا  ددددذ احاددددةىم ا ددددءاااددددذ اعدددد ا  ام ددددزااددددذ اا2
ةى الددددددمءة اا   ددددددىاهدددددد اى ادددددد ى ا اددددددذ ا  دددددد نقااماعدددددد ا   .اهدددددد اى  فدددددد يقاا  س. ددددددذاح  ددددددزا  انءددددددة

ةى ا  دددد ا  ةدددد ا ف دددد اى ةءددددةم ا ال ا ى ددددذ ااهدددد اع دددد ا ى  مال ددددىالدددد  ةىاى اا  ددددى احا دددد  صاى   انءددددة
ى   دددددد  احاددددددزا اددددددذاامدددددد  ل اى  ددددددة دا المةهددددددى.ام سدددددد زاع دددددد اىالدا دددددد وا   ا ى . ادددددد   اظالءفدددددد ا

ا(اا2020 
ح ددددددذ اى ا لدددددد   اى     ددددددىاى  دددددد  ل ااددددددااافب ددددددىاى  دددددد ىاى ا    ددددددىااالددددددزااه  ددددددىاىعددددددامذىسا

 ااادددددذى اى     دددددىاى  م ددددد ىااالدددددزاد دددد ال دددددءذامارن .مادددددذساىال ا ددددد لااالدددددزاىعدددددامذىسا   ددددا
ى    ادددددد   اا دددددد ا ااالدددددد ااددددددااى ادددددد االءااهدددددد ااعدددددد واى ةا  ددددددىاى  دددددد  ىاى ا ءددددددذا سددددددال ماعددددددال  ا
لددددد لس ام   لددددد  ا   ددددد ا ا ددددد ا دددددا ةى ى ا الددددد ااادددددذى اى     دددددىاى  م ددددد ىام  ىادددددذادب هدددددىا

ا(اا2020ى ءذ ا. مزىل اى   ىاىالل د ى اا
 عدددددد احددددددذل  اى  دددددد ظةءاا  دددددد  اهدددددد إاى ا لدددددد   ام ددددددةى اااددددددذى اى     ددددددىاى  م دددددد ىار دددددد ا

م ءةهدددددد اادددددددااى اددددددذى ى امى اعاءددددددددى اى رزادددددددىامح هءةهدددددد ا    دددددددذلاى   ه .مادددددد ازى ددددددد اى ه  دددددددىا
ى   دددددد  اااال ددددددىااالددددددزا سدددددد اى ءددددددذ اا  دابدددددد سامىال ادددددددىسا دددددد آل ى اى  ى  ددددددىاافددددددذاى سددددددا وااما

ى  ةددددد  ااالدددددزااسددددد هىا افدددددىااددددد اىآل ة ا .محعفددددد اى ااددددد امحفب ددددد اى لءئدددددىامحاي  اددددد اماه  دددددىا
ى  م  ادددددددىاى ال ددددددد  ىا  دددددددم  اا ددددددد  ءاا ددددددد    زااماحبادددددددةااالدددددددءا ااادددددددةىااحفةسددددددد ىا م ا

اىحم عاعل اى     ىاى  رن ى.
  ددددددد  ااع عدددددد اادددددددااى  دددددددم  اافدددددددذا احبادددددددةااالدددددددءا اا19-  ددددددذ اىدا ددددددد واادددددددةااظ هءدددددددذ

فدددددذا ا   دددددد  ااالدددددزاى ادددددةىا ام   دددددااا ا  دددددذ اا زددددد  ا لددددد اظاددددد لاى ادددددةىااا   دددددة  اا
ا(اا2020ا ة ىااااىآل ة اا ةاةى اي  الىااااى داا. افب ىاى   ىاى ا    ىا اا
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مهدددددد احددددددءااادددددددنا   دددددداا ال ددددددمهاى دددددد  االاحباددددددةااال ددددددناى اددددددةىااا ا ف دددددد اى ةءددددددةم ام ددددددزا
اىآل ة ا امالاادناالا دىواااا ءةاى  ىل ام زاا ااذ ا  ذ اه ى.

 ا لددددددد  اى ه  دددددددىاى فسدددددددل ىا ادددددددة ااالاحددددددددىواهفددددددد ماح  دددددددىااال دددددددىا   ددددددد  اا   دددددددىاى عددددددد   
ىالدا ددددد واى  ماالةدددددى ام ملاى ف ددددد اى عددددد  اهددددد ا  ددددد  ام دددددةى ى اح  ءدددددذاى ا ددددد  اى عددددد   ااال ددددد م  ا

ا(67 ا 2020
م دددددددزا  دددددددد ا ةادددددددىاى ةءدددددددةم اى رزادددددددىا  دددددددذم اىالدا ددددددد و امى ملددددددد عاما ىاددددددد اىال ااددددددد لا

االدا  لاى حذى  اماذ اىالدا  وا ذم اااةىاام ل اى اةىا.
 اهدددددد احددددددءاا ددددددذاحددددددة  ا ادددددددا2019-  دددددد  ااما مى اامااددددددر ا  ددددددةااظ هءددددددذامهدددددد اهفدددددد ما

حمةةاددددد  اهدددددرااماا19-ى ا الءذ دددددىااماى  فد  دددددىااددددداا اددددددااادددددةىااظ هءدددددذى ار ددددد  اى مة  دددددىااما
ى     دددددىاادددددااهددددد ىاى  دددددةاااماار دددددن.امالاح لددددد اح  دددددذاح   ددددد  اا م دددددىا لددددد اا ااددددداا ددددد دا ا

ى  ء  ددددددى اعدددددد ى ااالددددددزاع دددددد اى  زدددددد  ى اا   االءدددددد اى دددددد ىح ا دددددد  اا م ددددددى ا  دددددد اهدددددد ى  فب ددددددىا
امااا  عاددددددن.ا ءددددددةاا اهفدددددد مااددددددذ احعدددددد ل اعددددددة ة ىاا19-عددددددلء اى     ددددددىاادددددداااددددددةااظ هءددددددذ

ى  فب دددددىاحفسدددددءقاى عاددددد  اى ةىا دددددىام دددددزا  ل دددددىاحازددددد ااا م دددددىا ة  دددددىامح الءذ دددددىاااددددد  .امحاددددد  زا
معا ىلدددددددد امح حددددددددىامار ددددددددن اا19-ما م ددددددددىا ال    ددددددددىاادددددددداااددددددددةااظ هءددددددددذحادددددددد  ةا   حدددددددد  ا

 اسا دددددةزاىاليةددددد وا ددددد  ا.حاددددد هةاداددددد ن اهددددد إاى   ددددد  ال اددددد  اا ذ  دددددىا اددددد ىاى  ددددد  اح   ددددد ااا
ا(اا2020ىدعال  ا اا

هددددد ااحفب ددددد اى ءدددددذ اا ءدددددذى اا19-محا ثددددد اى سدددددل اى رثدددددةاها    دددددىا ال    دددددىاادددددااادددددةااظ هءدددددذا
م  دددددد  ااا ددددددةلاماحعفدددددد ا  دددددد اى اءفددددددءاامى ةدددددد امى دددددددصاماحما ددددددىاى ةدددددد اافددددددذاى سددددددا وا ثفدددددد ا

  امل دددددددد .امعىاحدددددددد اىعدددددددداا  واافددددددددذ ر  ا  عدددددددد اى ددددددددامالهاافددددددددناهدددددددد لى ا اددددددددذاى  ةهددددددددقااما  فددددددددذ
ا دددددذىس(ا ءفدددددناا3ىالعددددداا  وام سددددد اى ءذ ا.مى    هبدددددىااالدددددزااسددددد هىااادددددةامىحدددددذااالدددددزاى  ددددد ا 

ى  دددددمهام دددددءااىآل ددددددة ا.اظ ددددد امح لددددد اافب ددددددىاى  ددددد ىاى ا    دددددىا  لحددددددذى اظ  اددددد  ايل ددددددىا
اماحفةددددددد ا دددددددذم اىلحدددددددذى اا اهدددددددراح  دددددددذاا  دددددددىاح   ددددددد  احل دددددددذ19- اعفددددددد اد دددددددةاادددددددذم اظ هءدددددددذ

ى    ادددددد  ا ى ال ددددددىااما ءةهدددددد (ااددددددااى  ددددددم  اى لدددددد   اهدددددد اى  عا دددددد اا  ادددددد  .ا ءددددددةاا ا
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ى  فب دددددىاحا دددددصااالدددددزا لىعدددددىاى  اددددد ل اى اال  دددددىاى سدددددة اىاى ااددددد لا  ددددد  اى    اددددد  امح دددددذ  ا
مل ددددد  ىحا اهددددد اهددددد ىاى  ددددد  ا  ددددد  ااسدددددا ةام  لدددددزا  لحدددددذى اى    اددددد  اى ال دددددىااع عددددد  اهددددد ا

ى  دددددد  ى ام  دددددداا   ددددددااى فبددددددةاهدددددد اىعددددددامذىاا اهدددددد اظددددددةم اا ددددددة اا زدددددد ااةىهددددددقاى ةا  ددددددىا
 ىدبددددددةاا ددددددد إ(.ام ف مدددددد اا ا  اددددددة اىعددددددامذىساى    ادددددد  اى ال ددددددىا   اددددددذى ءةاى ةن سدددددد ىاى  ددددددة ا
 ال    ددددددىااددددددااى اددددددذم اما  ه اادددددد  ااثدددددد ادب هددددددىاى ءددددددذ اامى ا  اددددددذاى عسددددددذ . افب ىاى  دددددد ىا

ا(اا2020ى ا    ىا اا

 يادة التربوية التي تحد من تفشي نقل ف روس كورونا :ثالثًا: اإلجراءات الصحية للق
حاالدددددةا ءئدددددىاى ااالددددد  اى سدددددال  ىاام   دددددىا ع  ددددد اى  ف ددددد  اى ااال   دددددى اماددددداالددددد ااع ددددد الددددد   ا
اددددددذساىدا دددددد لااماحة دددددد اى اددددددةىااى    ن ددددددىاهدددددد اى  ةىهددددددقاى ااال   ددددددىام ددددددءااى  دددددد  لاى ااال  دددددد ا

ح ا  ددددددناادددددداااددددددذ اظلءددددددةااددددددااامى  ىل امى اال ددددددى.احءدددددد اا ايل اددددددىاى  ف دددددد  اى ااال   ددددددىامادددددد 
ى  دددددد ى لامى اال ددددددىا  ددددددا املدددددد امل دددددد  ى اما  ددددددىاحسدددددد اذااالددددددزاى  ددددددذااددددددااىدا دددددد وااماحة دددددد ا

 ا2020  دددددددد  ا دددددددد  ا ى عدددددددددر  اا19-ى اددددددددةىااى    ن ددددددددىا  دددددددد  اادددددددد ساماددددددددةااظ هءددددددددذ
ا(.61 

 أهداف اإلجراءات الصحية المدرسية للحد من تفشي ف روس كورونا :

 ذلعدددددددىاملددددددد   اى اددددددد   اىآلافدددددددىا  اددددددد عاى ااالددددددد  احادددددددذ اهددددددد إاى  دددددددةى ى اى  ددددددد  ىاهددددددد اى 
محددددددد هءةاى لءئدددددددىاى سدددددددال  ىامىرا ددددددد  اى  ددددددد ال اهددددددد ام ددددددد اا  دددددددةا ال دددددددذاادددددددااىدا ددددددد لاادددددددةاا

هددددد اى  دددددذىل اماددددداا ددددد اح   دددددىاى اال دددددىام   ددددد اهئددددد  اى  عا ددددد اى  ذلعددددد احءددددد اا19-ر هءدددددذ
 ا سدددددداةءذااددددددااهدددددد إاى  ددددددةى ى ا   دددددد اى  دددددد ى لاى ااال   ددددددىامى  ىل ددددددىامى ادددددد االءااهدددددد اى  ددددددذىلا

ا(.73 ا اا2015مى ا االءءااى   ءاامام    اى ا لا ى   ى اا
محالاددددددساى ذم دددددىا  حمددددد عاى ادددددذى ءةاى رزادددددىا   ى ادددددىاى زاددددد  امى م ئدددددىامى  ددددد ىل اعددددد ى اار دددددد ا
يل   ددددىاامالددددف ع ىامادددداالدددد فا اىدا دددد لاى م ئددددىاى ادددد احااددددةاا ادددد اى ددددلر ااددددااية ددددقاادددد ا
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حماالدددددصاى ادددددذى ءةاى اددددد ا عددددد ااالددددد اى ذم دددددىا سددددد  ا ددددد  ىل اا ى ادددددىاى  ددددد ىل امىالزاددددد   اهددددد ىاما
ى ي دددد سا ادددد اادددداا م ددددىاى دددد اى ددددة  ا  ددددااظدددد ا م ددددىا  دددد  اهددددذها ااددددااىحمدددد عاهدددد إاى اددددذى ءةاهدددد ا

ا19ح الءددددد احعددددد اىاللددددد    امافددددد اىدا ددددد لاى   ددددد  ا  دددددةىاا ادددددىام ددددد  ةءةم اى اددددد   اظ هءدددددذا
ىااددددداا  دددددةىا  لدددددى امع ددددد ااةهددددد  ا اا  د ددددد  ام دددددذلى اى دددددذمواى ادددددذى ءةاىالحاةىز دددددىااع  ادددددا

ى  دددددةى ى اى   د د دددددىاح ى دددددنا اددددد ل ام ةىن دددددىاظ افدددددىاهددددد ا م ددددد ىااةح ددددد اى عة  دددددى امحادددددذ ا
م ددددددزاح   ددددددىاى  عا دددددد  ااددددددااية ددددددقاافدددددد اى  عددددددةساافدددددد  ا   ام ددددددزاىلح دددددد  ا ة  ددددددىا ذ ددددددذ  ا
مية  دددددددىاا ددددددد  اظزددددددد  دىا   ددددددد  اى  اا دددددددءااهدددددددزاى  زددددددد   اح ددددددد اعددددددد  ام  دددددددةاى ادددددددا امعا

ناح ددددد اى ادددددذى ءةاى اف دددددىاىالحاةىز دددددىاى رزادددددى ا  ددددداة اى   لددددد ا  دددددر اعدددددلء اى  ددددداا املدددددا
ا ء  زاهزا ىنة اى  رح ى.

ى ادددددذى ءةاىالحاةىز دددددىا اددددد ايددددد   اى   ددددد لامى  سدددددة ام افدددددزاع ددددد اا احال  اددددد االا دددددةحااا دددددالى  ا
ادددددااحةدددددةاااال دددددن ا ددددد اهدددددزااالدادددددىا دددددن ام ددددد احزددددد ف احدددددذى ءةاار  دددددىاامااعددددد  ء ااسددددد اذ ا

الا ال ددددناع دددد اادددداامى دددد اى مزدددد عا ادددد  ام دددد  اادددداااالا ة دددد اى ةددددة اهددددزاىالعدددداة   اافادددد  امع
ى سددددددا احلة ددددددةا زدددددد عاى ةددددددة ا الاددددددذى ءةاىالحاةىز ددددددىال  دددددد اافددددددنام سددددددةى اه  اددددددذى ءةاىالحاةىز ددددددىا
ح ازددددددءا اا ددددددال ىاى  عا دددددد اهددددددزاا  ه ددددددىاى  ددددددةىس امبدددددددنامعىاظدددددد  اهددددددذ اى اددددددذى ءةاح   ددددددىا

ا.ى  عا  ااااى  ةىساها احال  ناالا   ااا ا االقااالزاا ءئىاى ةة 
ماددددددااهفدددددد احلددددددذما ادددددد ل اهءددددددةم اظ لمددددددد املددددددةمل ام دددددد  اى اددددددذى ءةاى حاةىز ددددددىاافددددددن ااهدددددداعىا
ظاددددة ا ددددذ اااددددةىااى  ددددةاا اهددددداعىاظ ددددد اى اددددةىاا ل ةددددىااددددد ااددددذسام دددد  احدددد ل  اعدددددةةا

  اددددد  اى   لددددد ى ا ف ددددد اى   ددددد  اهددددد اى  فددددددوام دددددة اى سددددد ىن اى سددددد  فىامحفددددد موا14 دددددرواى ددددددا
 دددددد ساى سدددددد   ىامظاددددددة اا14 سددددددةةا ددددددرواى دددددددااسددددد اا أل دددددد .ام  ددددددااهدددددد احدددددد وال  ادددددد ااددددددااى

 ددددددذ  اى اددددددةىا ا  لددددددزا د دددددد ل اا ددددددة ااةظدددددددالدددددد  ا ال ا  فددددددىاى ال ددددددىامى ة دددددده.ا   فدددددد ا
ىالح ددددددد وا  حدددددددذاال ددددددد سا اددددددد  اى  سددددددد اذ اى  اددددددد هة ااالدددددددزاادددددددذىلاى سددددددد اىا ال  ددددددد وااالدددددددزا
ى  سدددد اذ .اظ دددد احادددد هةاىآل ا ذاددددىاى االءدددد اادددداا اددددذااددددااية ددددقاى الءدددد اىالهاةىلدددد ااالددددزا
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 ةعدددددد  ا دددددد زىل اى  دددددد ىامم   ددددددىاى  عا دددددد  اى دددددد  ا   فدددددد اى ا ىلدددددد اااددددددنا ال  دددددد واى    دددددد اى
ا(اا2020االزاى ذا امى  س اذ ا مزىل اى   ىامم   ىاى  عا  اى ا لىح ى اا

هءةمعددددددد  اى   لمدددددددد اع ددددددد ل اادددددددااا نالدددددددىاظلءدددددددة اادددددددااى ةءةمعددددددد  اى  اف نادددددددى امى اددددددد احسدددددددل  اا
ىااثددددا  اى ة دددد ام ددددزاا ددددة اارثددددةا ادددد ل  اى اذ ددددذااددددااى اددددةىااى ادددد احاددددةىم ا ددددءااى  سدددد اىا ددددذ 

اثددددد ااارزادددددىاى  دددددة اى معدددددزاى افةسددددد  ىامى  ارزادددددىاى افةسددددد  ىاى  ددددد   اى     دددددىا ام سدددددل  اهددددد ىا
ى فدددددد عااددددددااى ةءةمعدددددد  اااةىلدددددد  اااذ ددددددىاحفا دددددد ا ددددددءااى دسدددددد  امى  ء ىددددددد   اظ دددددد احفا دددددد اادددددداا

اى دس  اى     ام زاى سال  .ا
اادددددةاا  دددددء اى عاددددد زاى افةسددددد   اه  لددددد  ىا ةءدددددةم اى   لمدددددد ا م االدددددةاهددددد ىاى  دددددةااظددددد   
ى  سددددداعذا   ددددددااا ا سددددددل  اااةىلدددددد  ا سدددددد اىااثددددد اعددددددءر اى دددددددص اى اادددددد  اى  الددددددق اى سددددددا وا
لام دددددددزا ز.م   ااا ا  ددددددد  اى  دددددددةااارثدددددددةا اددددددد ل  اافدددددددذا ادددددددداى  دددددددم  ا ءااددددددد   مى   ددددددد 

ام دددددذاى ااددددد  اى ةندددددىاامالدددددا  ىاى افة  .مهددددد احددددد ال اددددددا   ل  ا   دددددااا ا  ددددد  ااى  دددددةاا ددددد حر 
حلدددددء ااا اى   ددددد لا   سددددداامى  دددددم  اى   ددددد  ءاا ددددد اةىاااددددداا لددددد ااثددددد اى سددددد  ة اامااادددددةىاا

 اااwebtebى  الددددد اهددددد اى رثدددددةااةلدددددى ا ال دددددةاا  دددددذ  ا دددددة ى اى ادددددذم ا اددددد ىاى ةءةم  ا  ددددد .
ا(اا2020

هددد اى  اددد  ءةامادددااااامعةةةاي ر اإلجةةةراءات الصةةةحية التةةةي تحةةةوس دون تفشةةةي ف ةةةروس كورونةةةا:
مى   ىلدددددة  اى  ددددد  ىاى ادددددد احزددددد ااعددددددراىاملددددد ىاى اال دددددىامى ا   دددددد   ا ا ادددددىاى ادددددد ىل ا

ى ا دددددددددذ  اا٢٠٢٠ىاللدددددددددذىلاى ث  ددددددددد ا ددددددددداةاد سددددددددد  ااCOVID-١٩ى  يف دددددددددىا الاا اددددددددد ااددددددددد ا
ا(٣ل  

حزددددد ءاا  ن دددددىا    سددددداالدا  اى  ددددد  ىاى    ن دددددىاى  ى ددددد اح ىهةهددددد اهددددد اى  دددددذىل اظ ي ددددد  ا .1
 اى  ةددددد زى امى    اددددد  امى  اادددددةى ا..ام ءةهددددد اادددددااحدددددةىل ااددددداا ادددددذا ةهدددددىالددددد  ىا الاددددددو

اى  ساالدا  اى ا احس ه اه ااف اىدا  لاى اذم ا ءااى اال ىا ى  اى  ذلعىا.
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اح ددددد عاى  دددددةى ى اىالحاةىز دددددىامى    ن دددددىاى اددددد الظدددددد ااالدددددزااهددددد اى  دددددةى ى ا  فددددد اىدا ددددد لاا .2
ذ امافدددد اى اددددذم اح ثالدددد ااالددددزاعددددلء اى  ثدددد واالاى   ددددةاهدددد اى ا رءددددذااالددددزاى ا  اددددذاى عسددددا

ى اع ادددددددددد   امى ا الءدددددددددد ااددددددددددااا دددددددددد لظىاى  الةدددددددددد  امى ملى امى افب دددددددددد امى اايدددددددددد  اى ءدددددددددد ا ا
ه ا مددددددةى ا دددددد   ا ا- ألعددددددا امى  دددددد  امى فب هددددددىا ى دددددد اى لءئددددددىاى  ذلعدددددد ى ر  ء   ا دددددد ز ا

 (اا2020

ى ا ع ددددىاى  دددد  ىا الاال ددددىاحءدددد ا الادددد ا ملاى  ة ددددذاى اة دددد  امى ا  ءادددد  ا الاال ددددىاادددداا لدددد ا .3
اف ددددددددددىا    دددددددددد ىاى  ذلعدددددددددد ىاادددددددددداا ددددددددددرواى ا ع ددددددددددىاى  سددددددددددا ة اردددددددددد ى لامزىل اى  دددددددددد ىاى  

      لدددددددددةى امى  اء ددددددددد  اى اثي ل دددددددددىا  ددددددددد احازددددددددد فناادددددددددااااال اددددددددد  الددددددددد  ىامبل ددددددددد   ىا
ا ذ دددددى اح ىرددددد اى ادددددذى ءةاىالحاةىز دددددىامىال ددددداةىي  اى  ددددد  ىاى    ن دددددىاى   اا دددددذ امى  ددددد  ل ا

 اهددددددد اادددددددااى عاددددددد  اى  اف دددددددىاهددددددد ا م دددددددىاى اددددددد لى امافب دددددددىاى  ددددددد ىاى ا    دددددددى امحسددددددد ه
حاد ددددددداى ادددددددىساى اال ددددددىامام  دددددد  ااادددددد له امى  دددددد  لاى  ىل امى اذل سدددددد ا   اددددددذى ءةاىالحاةىز ددددددى ا
مهددددددقااعددددددد ااال  دددددددىا    دددددددى ا   لدددددد هىام دددددددزاى ا دددددددع  ااالدددددددزاحلفدددددد اد دددددددزاح ددددددد  الددددددد  ا
محاد ددددددامحاددددد  ةا ءئدددددىالددددد  ىام افدددددىاهددددد اى  دددددذىل  احدددددفا  ام ع  ددددد  ااالدددددزاد ددددد اى اال دددددىا

  ءدددددد اى ادددددد   اىآلافددددددىام ددددددزاا2021ى اة  ددددددىامى ااالدددددد  ااى لددددددذد امىال ا دددددد ا امى ااال  دددددد  مزىل 
 ساى ا اىاى ث  ثى(2021/2022ى  ذىل ا الا ساى ذلىع ا

 تخطيط االقيادة التربوية لمواجهة تفشي ف روس كورونا في ب ئتها المدرسية:

 دددددددا اا ددددددد اد ددددددد ع اى مادددددددىاى   ادددددددذااددددددداا لددددددد ام ىل اى  ذلعدددددددىاح ددددددد اى دددددددةى ام ىل اى  ددددددد ىا 
ا  ىامى ااال  ام    اا ا ال  ى  ذلع ىا  زىل اى اةا

ح ز ددددددددد امحدددددددددذل  اى  ددددددددد  لاى ااال  ددددددددد امى  ىل ااددددددددداا لددددددددد ام ىل اى  ذلعدددددددددىااالدددددددددزاى   ء دددددددددىا .1
ى اذل ل ددددددىا ع عدددددد   اا  ه ددددددىاى اددددددذم اى  اددددددذ اادددددداا لدددددد ام ىل اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىا دددددد زىل ا

ا(اا2020ه ا مةى ا    ا اا-ى   ى.ا ر  ء   ا  ز ا
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ى  االددددددد ااماى ا  ددددددد ا دددددددروا  ادددددددنااا احماددددددد اى مادددددددىا   ددددددد اى د ددددددداىاى اددددددد ا  دددددددةا اددددددد  .2
ااددددد رااا–ى ة ددددد واى ذلىعددددد ىاا–ى ذلىعددددد ااددددداااماالدددددصاى ةئددددد  اى ااال   دددددىا ى ف ددددد اى  ذلعددددد ا

اى     ى اى  ذلع ىا…اى  (.ا– ملى اى    إاا–ى    صاى  ذلع اا–ى اع ا  اا

لددددد   اى ا  ادددددذاىال ا ددددد ا ا    سددددد هىاى   لدددددزا اددددد ا دددددءااى ادددددر اهددددد اااددددد رااحع ااددددد ا .3
ا(2020لع ىام ءةه ااااى  ةىهق افب ىاى   ىاى ا    ىا ااه اى     اى  ذ

   دددددددد  اى ا ىلدددددددد اى م لددددددددىا دددددددد    ظةءاامام  دددددددد  اى ادددددددد لامى  ةظددددددددداى  دددددددد   اظ  ادددددددد    ا .4
ا(2020 مزىل اى   ىاىالل د ىا اا

   ددددددىاح ىلدددددد امىلدددددد ىا ددددددءااى  ذلعددددددىامى  ةظددددددداى  دددددد  اى  سددددددلموامى عادددددد  اى  سددددددلم ىا .5
ى  ذلعدددددددىا  عدددددددةعام ددددددد اا  دددددددا.ا ا ادددددددىامى  ددددددد واى لر ددددددد  ا   حدددددددذى اى ا لندددددددىاهددددددد ا

ا٢٠٢٠ىاللدددددددذىلاى ث  ددددددد ا ددددددداةاد سددددددد  ااCOVID-١٩ى اددددددد ىل اى  يف دددددددىا الاا اددددددد ااددددددد ا
ا(٣ى ا ذ  ال  

   دددددىامىلددددد ىاحا ااددددد اى  ذلعدددددىا  سددددد اى ا  د ددددد  ا الاا اددددد ااددددد اى  ددددد ال اى   دددددا نا اددددد ا .6
اماد ا اااا ي ىاى  م  اءاا     اعالسالىاى اذم .

 اى  ع   ددددىاى ادددد ا ددددذاحا ى ددددذاهدددد اى  ذلعددددىامادددد ا اةحدددد ا   ددددىامىلدددد ىا الاا ادددد اادددد اى  دددد ال .7
االءادددددد ااددددددااح ددددددةا ال مدددددد  اءاامب  دددددد  ا الا ال ددددددىاى ااال   ددددددىاحسدددددد اادددددد اح ددددددذ إاى عادددددد  ا

اى    ىاى   ال ى.

 عدددددد ااالددددددزاى  ددددددذىل احالئددددددىاى ماددددددىاادددددد ااسدددددد ه ىاى  ةظددددددداى  دددددد  اهدددددد اح ددددددذ  اى ددددددذا ا .8
 اى اة  ددددددىامى ااالدددددد  اى ددددددرزسا ر دددددد واد دددددد ع اى ماددددددىامع دددددد ا ةهدددددد ا  هد ددددددىاى  ددددددذىل . امزىلا

ساى ا اددددددددىا2021/2022  ءدددددددد اى ادددددددد   اىآلافددددددددىام ددددددددزاى  ددددددددذىل ا الادددددددد ساى ذلىعدددددددد اا2021
اى ث  ثى(
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 دور القيادة التربوية في التو ية الصحية:

ح ذ دددددددذاى ةئددددددد  اى  سدددددددااذهىا ى اال دددددددىا/اى اءئدددددددىاى ااال   دددددددىامى  ىل دددددددىا/اى عدددددددة(.ا رددددددد  ء   ا .1
ا(اا2020ه ا مةى ا    ا ا-  ز ا

ا اعى اى م   ىامى ا اح    ح ذ ذاى   ىل ا .2

اى ااة  ا   ةءةم امااةىلنامية اىدا   نامية اى     ىاافن. .3

ى سددددددال ظ   اى  م دددددد ىاى  دددددد  ىاى  ى دددددد اىح  اادددددد  ااثدددددد  ا سدددددد اى ءددددددذ اام  ى اى سددددددا وا .4
امى اا  .

اى ا ع ىا  ه  ىاا  اى ال   ا ال    ىااااى ةءةم . .5

ىالحاةىز دددددددىاى  ى ددددددد احال  اددددددد اهددددددد اى  ذلعدددددددى. امزىل اى اة  دددددددىامى ااالددددددد  اح ذ دددددددذاى  دددددددةى ى ا .6
ساى ا اددددددددىا2021/2022  ءدددددددد اى ادددددددد   اىآلافددددددددىام ددددددددزاى  ددددددددذىل ا الادددددددد ساى ذلىعدددددددد اا2021
اى ث  ثى(

ح ع دددددىاام  ددددد  اى اددددد لا ددددد  اةىااى  دافدددددىاى اددددد ا دددددذاحد دددددذاىحا    دددددىاى لددددد  ىا  زددددد اة  ا .7
ا.19-ه اح واى ل  ىا   هءذ

ىاى  ذلعددددددد ىاهددددددد اادددددددذ ة   اى  دددددددلم اى  ددددددد  ىااماى اع اددددددد  اى  ددددددد  ىا  ددددددد سام ىل اى  ددددددد ا .8
    فا ددددددددىااماى    هبددددددددىا ااددددددددذى ا اددددددددىاى ا ع ددددددددىاى  دددددددد  ىاى  ذلعدددددددد ىا ددددددددا ىلى اى ااالدددددددد  ا

ا افةء ه اااا ل اى  ة ذاى    ا ى  اى  ذلعى.

  ددددد ساا دددددة اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاهددددد ام ىل اى ااالددددد  ا   د ددددد لى اى  ءذىد دددددىا الا ردددددذاادددددااحالءدددددقا .9
 اىالحاةىز دددددىاهددددد اى  دددددذىل ا حاال  ددددد  اافددددد املددددد زاى ادددددذم اهددددد اى  عا ددددد ا  فددددد اى  دددددةى ى

ا(٢٠٢٠ سفىاا١١ىدا  لاهءةم اظ لمد اى    ل ا     اااةاى ذه عال  ا
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 ضرورة تعاون القيادة التربوية المدرسية مع أولياء األمور:

ال دددددددددذاا ا  ددددددددد  اهفددددددددد ماح ىلددددددددد اما ددددددددد لظىاى  اال اددددددددد  امى ل ددددددددد  ى ا دددددددددءااى  ذلعدددددددددىا
امح    امى عة 

حاد ددددداى  دددد ىاى ا اددددىا  فدددد نا امح دددد   اى ام  ددددىاى عءددددذ ا ادددد ياى مف ددددىا   ة ىرددددنامى مزدددد لا .1
مى فددددد ساى  ددددد ه ام   لددددد  اهددددد اى الءددددد امح الءددددد اى سددددد ة   امح دددددع اا ااالدددددزاز ددددد   اى ف ددددد  ا

ىاللددددددذىلاى ث  دددددد ا دددددداةااCOVID-١٩ى لددددددذد . ا اددددددىاى ادددددد ىل اى  يف ددددددىا الاا ادددددد اادددددد ا
ا(٣ى ا ذ  ال  اا٢٠٢٠د س  اا

 ىاام  ددددد  اى اددددد لا ادم دددددذاا فددددد نا ا  سددددداالدا  اى     دددددىاى  م ددددد ى ااثددددد ا ى    اددددد  اح لدددددا .2
مى عدددددد اى   دددددد   اى عءلدددددد (احسدددددد اعددددددااى اةدددددد ام ذلحددددددنااالددددددزاىالعدددددداة   اافادددددد امىعددددددا ا  نا

ا ه ءاا امظ ل ىاىعامذىاا .

حددددددد هءةااسددددددداالدا  اى ا  ددددددد اى  م ددددددد ىاى اددددددد احمف دددددددناادددددددااى    ددددددد  امى  مى اى   ددددددداةظىا .3
اى اا سام  ىل ةاى    إامظ ا اا مىحناى  ذلع ى.ه اى  ذلعىااث اا

ى ادددددوامى الال ددددت اى ا رءددددذااالددددزااددددذساحزدددد لاىال ددددااى  ددددة دا  ددددءااى اادددد ه  ااماى  مدددد  زا .4
ا دددد س(ا ا   ددددنااددددااى  ةظددددداا10    ددددىاالظددددذ ا دددد ل اى  ذلعددددىا حسدددد اح  ددددىاح ظالفدددد (ا  ددددذ ا 

حدددددد وااهدددددد ا937ى  دددددد  اادددددد اى ا رءددددددذااالددددددزااه  ددددددىااةى اددددددىاى الءدددددد ااماى ا ىلدددددد اادددددد ا
ا(2020ه ا مةى ا    ا اا-ظا لاحةىل ااماااةىااحفةس ىاا ة .ا ر  ء   ا  ز ا

اددددد   اى ا  ددددد ا ادددددذاىد زددددد  اهادددددة اى  دددددةاامى ااددددد ه  ااددددد اى ا ردددددذاادددددااى  لددددد اى  ددددد  ا .5
ا الا   االةاحالءقاح ظالف .
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ى ا ع دددددىا  ه  دددددىاى  دددددةى ى اى    ن دددددىاادددددااى ادددددةىااى افةسددددد ىادبة ددددد  اما ال ددددد  ام   لددددد  ا .6
 ا دددددد ا ام سدددددد اى  ددددددذ ا    دددددد  امى  دددددد    امى ددددددامالهاىآلادددددداااددددددااى  ف   دددددد اى ا  اددددددذاىال

اى  ساا الىام  ى اى اا  .

ا دددد سااددددااحدددد ل  اى دددد اى اءفددددىاى  ع   ددددىام دددد  ا ذ ددددناىاددددةىااهدددد اا10ح دددد  اهاددددة اى اادددد ه ا .7
ا(2020ع اىاى  ءة ا م اى  ا  هداحةىل .ا مزىل اى   ىاىالل د ىا اااا72ىوا

 فة الصفية:اإلجراءات الصحية داخل ال ر 

ماددددد   احةحءددددد ااماح ددددد ء اى  دددددة  اى  ذلعددددد ىا ا دددددد  اى  سدددددد هىا ددددددءااى ادددددد مال اى  اعدددددد مل ا .1
عدددد اادددد اىال ادددددىسا الدددد  اى    اددددىاا30ىما ددددءااى ا م ددددىامى  ةعدددد اى دددد  اىا اادددد االاح دددد اادددداا

ايءالىاى    ا.

ى  ددددددة ااالددددددزاى اا  ددددددىاى عءددددددذ ا الة دددددد وامهددددددا اى ف ىه   اددددددىاى ادددددد ىل اى  يف ددددددىا الاا ادددددد ا .2
ا(٣ى ا ذ  ال  ا٢٠٢٠ىاللذىلاى ث   ا اةاد س  ااااCOVID-١٩ا اا

ىالعدددددداة   اادددددداا ددددددة اى  ا ادددددد ام ددددددة اى   دددددد  لاهدددددد اح   الادددددد اظة دددددد وا لىعدددددد ىا دددددد زعا .3
ااالءا اى اال ى.

  ءدددددددد اى ادددددددد   اا2021افدددددددد اح دددددددد  واى  مى اى م لددددددددىاظدددددددد   رس. امزىل اى اة  ددددددددىامى ااالدددددددد  ا .4
ا اىاى ث  ثى(ساى ا2021/2022ىآلافىام زاى  ذىل ا الا ساى ذلىع ا

 ولزامات القيادة التربوية للكادر االداري والتعليمي:

 عددددددد اا ا  ددددددد  ا   ددددددد اى  ددددددد  لاى ااال  ددددددد امى  ىل امى ا   دددددددىاا  دددددددفءاا عدددددددةااءاااددددددداا .1
اى ال  ح  اى  اا ذ .
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ادددددددذساا–ى ا  ادددددددذاا–ى اددددددد االءاا  حمددددددد عاىالحادددددددةىزى اى    ن دددددددىا  ددددددد  اى    ادددددددىام ددددددددىسا   ددددددد ا .2
-ادددددددذساى   ددددددد ه ى(ا رددددددد  ء   ا ددددددد ز اا– سددددددد اى ءدددددددذ اا  ددددددد  ا مل اا–ا ددددددد لظىاى  مى ا
ا(اا2020ه ا مةى ا    ا اا

 الادددددساى  دددد  لاى ااال  دددد ا الدددد  اى    اددددىايءالددددىاى   دددد امهدددد احدددد واى    ددددىا ا لدددد  اامدددد ل ا .3
الذىواى    اىا    ف عاى  ى  ا.ى  ةم اافذاى  ة ا    ااىعاا

ى ا رءدددددذااالدددددزاحفب ددددد امحااءدددددةاى  ةىهدددددقاى اددددد ا دددددا اىعددددداا   ا ااددددداا لددددد اى  ددددد  لاى ااال  ددددد ا .4
اى    ح اى  ىل ى(ا–مى  ىل ا  ةهىاى  اال ءااا

ى مدددددددد  اا دددددددد لظىاى    دددددددد  امى    دددددددد  اى ع  ع ددددددددىاهدددددددد ا ددددددددة اى  اال ددددددددءاامىالعدددددددداةىح  .ا .5
ا(2020 افب ىاى   ىاى ا    ىا اا

 لقيادة التربوية للتعامل مع مرافق المدرسة:وجراءات ا

ى  ددددددة ااالددددددزاى اااءددددددةامى اايدددددد  اى ددددددذمل ا  ةىهددددددقاى  ذلعددددددىامى ادددددد رااى ادددددد ا سددددددامذاا ا .1
اارثةاااا مهااث ا ملى اى    إ.

ى ا دددددددذ ذااالدددددددزاحااءدددددددةاى عدددددددا اى اددددددد ا دددددددا ا  سدددددددا ا  عدددددددا ةىلااثددددددد اا ددددددد  داى  ددددددد ى ا .2
اما    اى د ىلامى لهص.

اى ة  وامى  ةىهقاى  ة ا  عامذىساى  ااةى اى  ف ع ىمل ا ذموا مل ا افب  اا .3

اى ا رءذااالزاح هءةااساالدا  اى افب  امى اااءةامى ا   ىاى رزاىا    ااسا ة. .4

ا(2020ى  ة ااالزاى اا  ىاى عءذ امها اى ف ىه .ا افب ىاى   ىاى ا    ىا ا .5

اى امالهاىآلااااااى فة    . .6
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 دددددد  لاى ااال  دددددد امى  ىل ا احزدددددد لاا دددددد إا ددددددة ام مدددددد  ا ددددددةى ى اى   دددددد إامب دددددددىساى اال ددددددى امى  .7
ا  لىا ا ا رعامذىساى  م  .

 وجراءات القيادة التربوية للتعامل مع المقصف ووجبات ال ذاء:

ه ا مدددددةى ا ددددد   ا-لدددددةمل ام  ددددد  اى ا ددددد اهددددد اى    لدددددصااماى   هاءة ددددد .ا رددددد  ء   ا ددددد ز ا .1
ا(اا2020 اا

اى س   ا الار ا اف موام    اى ها لاه اى  ة  . .2

  ءدددددد اا2021ى اددددددر ا احزدددددد لاى يا ددددددىااددددددااى  فدددددددو. امزىل اى اة  ددددددىامى ااالدددددد  ااح لدددددد ى .3
اساى ا اىاى ث  ثى(2021/2022ى ا   اىآلافىام زاى  ذىل ا الا ساى ذلىع ا

حدددددد اام  دددددد  اى ادددددد لااالددددددزاحدم ددددددذاا فدددددد نا ا      ددددددىاى م ىن ددددددىامح لدددددد  ااه  ددددددىاع دددددد اهدددددد ا .4
اا  ه ىاى اذم .

 ةملااالدددددزاى اال دددددىا ى ددددد اى ة ددددد وا ل ددددد ااالددددد اما  د دددددىاى سددددد   ا ال ااادددددذا      دددددصا ددددد   .5
ى   دددددددددد إام اددددددددددداى يا ددددددددددىاى  مالةددددددددددىامى  ا  ددددددددددىا لدددددددددد اىداادددددددددد  اى   ددددددددددىاادددددددددد اىال ادددددددددددىسا

ا  ال اةىي  اى    ىااااى  اال ااالزال   اح  ءقاى ا  اذاىال ا  ا .

ا(اا2020ه ا مةى ا    ا اا-اذساا  لظىاى      .ا ر  ء   ا  ز ا .6

 مع األنشطة الالصفية:وجراءات القيادة التربوية للتعامل  

م مدددددددد  اا اد دددددددد  ا ءددددددددةالددددددددة االا   ددددددددقااادددددددد  ءةاى ا  اددددددددذاىال ا دددددددد ا .ا مزىل اى ااالدددددددد  ا .1
اه(1442ى سا   ىاا
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اد دددداىال  لدددد ىا ةىاددددزاا اح دددد  اافةددددة إاهدددد اا دددد  امىعدددد ام ءددددذاى اا  ددددىاهدددد احدددد وام دددد  ا .2
اددددد ااةىاددددد  اادددددذساا ددددد لظىاى  مى اهددددد اى د ددددداىاى اددددد احااالددددد اا ددددد لظناادددددذ اظلءدددددةااددددداا

اى ار .

ى  ددددددة ااالددددددزاى ا  اددددددذاا فدددددد  اا ى اى  ددددددال ى امى ا  اددددددذا  دددددد ا زدددددد اااددددددذساى ادددددددىح اافددددددذا .3
ا(2020اا رااى  ل  ا.ا مزىل اى   ىاىالل د ىا اا

 راءات القيادة التربوية للتعامل مع الزوار من خارج المدرسة:وج

 عدددددد ااالددددددزاى  ذلعددددددىاا اح ددددددذ ااالددددددزاح فددددددءااى دىنددددددة ااادددددداا دددددد ل ا ءئددددددىاى  ذلعددددددىا  دددددد  ا .1
رلءددددة.اما اح ا ددددةاحالدددد اى د دددد لى ا الزددددةمل اى   دددد  اادددد اى ا رءددددذااالددددزاىح دددد عاى  ددددةى ى ا

ءااه دددددزامه ددددد  ا ا دددددذ  اىالحاةىز دددددى ااثددددد  اىلحدددددذى اى    ادددددىامح ا دددددةاظددددد   ااالدددددزاى    دددددفا
اى    ىاه احالءقاعفذ

حم دددد هاا دددد  ااف عدددد االعدددداي  واى دددددمىلااثدددد اام  دددد  اى ادددد ل. احاال  دددد  اافدددد املددددد زا .2
ى ادددددذم اهددددد اى  عا ددددد ا  فددددد اىدا ددددد لاهءدددددةم اظ لمدددددد اى  ددددد  ل ا    ددددد ااادددددةاى دددددذه عال ددددد ا

ا(٢٠٢٠ سفىااا١١

 التدريب على أس  ومعاي ر ماافحة العدو  في المدرسة:

ى  ة دددددددذاى  ددددددد  ا    دددددددةى ااالدددددددزاحالءدددددددقاااددددددد  ءةاا  ه دددددددىاى ادددددددذم اهددددددد احةاءددددددد ا ملا .1
اى  ذلعى.

-حدددددددددذل  اى اال دددددددددىااالدددددددددزادب هدددددددددىاى  دددددددددذ ام  ى اى سدددددددددا وامى ااددددددددد  .ا رددددددددد  ء   ا ددددددددد ز ا .2
ا(اا2020ه ا مةى ا    ا اا
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 غرف العزس: 

 دددددا احم ددددد ها ةهدددددىااف عددددد ىاح ددددد  اهددددد اا ددددد  ا اءدددددذا  دددددذلاى ا ددددد  ااددددداا ي دددددىاى ة ددددد وا .1
اا ااماا   ااف ع اه اح وااذساى ا هة. ادواى   ال اى   ا نا ا

حددددد هءةااسدددددداالدا  اى     دددددىااددددددااى ةءددددددةم ااثددددد اى  ا  دددددد   اى    اددددد  .ا افب ددددددىاى  دددددد ىا .2
ا(2020ى ا    ىا اا

 آلية التواصل ب ن القيادة التربوية المدرسية وال هات الصحية الرسمية:

ل اى ااالددددد  اى ا ىلددددد ا دددددءااى  ذلعدددددىامى عاددددد  اى  ددددد  ىامهدددددقاا ال دددددىاى دددددة زاى  اا دددددذ .ا مزى .1
اه(1442ى سا   ىاا

احالئىاد  ع اى ا ىل ا ءااى  ذلعىامى  ةظداى    ا مهقاى ف  ع اى  ةه ى(. .2

ح ث دددددد ااد دددددداىاى ا ع ددددددىاى  دددددد  ىاى  ذلعدددددد ىاى  ااال ددددددىا    ه ددددددىاى اددددددذم ا   افسددددددءقا ددددددءاا .3
اى  ةظداى    امى  ذلعى.

ادددددداا لدددددد ااا  اددددددىامى ا رددددددذااددددددااحدددددد هءةااسدددددداالدا  اى     ددددددىاهدددددد اى  ددددددذىل امى   لدددددد ا ادددددد ا .4
اهءئىاى   ىاى ا اى.

م ددددد  ا   دددددىاى دددددرلاااةدددددقااالءاددددد اادددددااى  ددددد ال اى   دددددا نا اددددد امى  م  ادددددىاهددددد اى  ذلعدددددىاما .5
 دددددا الهااددددد ااددددداام ىل اى ااالددددد  ا    فا دددددىام دددددزام ىل اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىا    دددددلم اى  ددددد  ى/ا

  ءددددددد اى اددددددد   اىآلافدددددددىام دددددددزاى  دددددددذىل اا2021ى اع ددددددد ا    فا دددددددى. امزىل اى اة  دددددددىامى ااالددددددد  ا
اساى ا اىاى ث  ثى(2021/2022 ساى ذلىع ا الا

اى ةلذامى  رلااااى   ال اى   ا نا ا امى  م  اى  .6
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 دور القيادة التربوية في رصد أعراض اإلصابة بف روس كورونا:

ى ءددددد ا اهددددد اح  دددددىاز ددددد   اادددددذ ا  ددددد  اى ادددددر اى ف حعدددددىااددددداااادددددةىاااا  ادددددىاى  زددددد لا .1
ا لءاىا  اةىااىالدةال ددى.

ى لدددددذ اهدددددد اعدددددد ا  اى  دددددد   اى م ددددددزا ا ال ددددددىااسدددددد ا الاددددددر االرا دددددد  اظادددددد لاااددددددةىاا .2
ا(2020حفةس ى.ا مزىل اى   ىاىالل د ىا اا

هدددد اح  ددددىاظادددد لاا اااددددةىااحفةسدددد ىا حددددةىل  اعددددا و اعددددءر اادددددص الددددءقاهدددد اى اددددفة (ا .3
حسددددددعء اىعدددددد اى ا  دددددد اهدددددد امل ددددددىاى ةلددددددذامى اا ادددددد اادددددد اى ا  دددددد احسدددددد ا ةمح ظدددددد وا ددددددا ا

اى    ىاى   ا نا ا .

اىاذى ا  ن ىا    امءلءاا سل اااةىااحفةس ىا  ةىااى ا   . .4

ىالحاةددددد  ا  ددددد ىن اى ح ددددد  ا سدددددل ااادددددةىااامااادددددةىااحفةسددددد ىاهددددد احددددد واحددددد اىالحا ددددد  ا اددددد ا .5
ا(2020 ىاى   ىاى ا    ىا اا  ةىااى ا   اى    ن ا ال  ال اى  لظذ . ا افب

 آلية تعامل القيادة المدرسية مع الحاالت المشتب  بها:

ح لدددددد ىاى اددددددر اماى  دددددد  لاى ااال  دددددد ااماى  ىل اى دددددد  اا ددددددذ ا اااددددددةىااحفةسدددددد ىا ىلحةدددددد عا .1
اه ا ل ىاى  ةىل  اظ ى الءقا   افة (ا       اه اى  فدوامب رلاى  ذلعى.

 اا فدددد نا اهدددد اى  فدددددواهدددد احدددد واظدددد  اى ا  دددد احباددددةاح ع ددددىاام  دددد  اى ادددد لامىل دددد  ه ا ا  دددد  .2
ااال ناااةىااحفةس ى.

ه ا مددددةى ا دددد   ا-ادددددواى  دددد ال اى   ددددا نا ادددد اهدددد ا ةهددددىا ءددددذ اى اا  ددددى.ا ردددد  ء   ا دددد ز ا .3
ا(اا2020 اا
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امل   اى   ال اى   ا نا ا ا اذسا   اى عا . .4

 اح   دددددددناى  ددددددد ال اى   دددددددا نا اددددددد ا اما دددددددىاى ددددددددصامى ةددددددد ا  فدددددددذ  اا فددددددد  اى ااددددددد  املادددددددا .5
اى  فذ  اا   ة اه اعالىاى فة    .

امعىا  ا ا هةاافذ  اهءف  ا   اا  اه ااةهقاى ءذ. .6

معىاىحاددددددددد  ا دددددددددذمل اى   ددددددددد إاا فددددددددد  اىالدابددددددددد لا الةة دددددددددقاى الددددددددد اىمام ددددددددد اىالادددددددددة اهءف ددددددددد ا .7
  عدددددامذىسا مل اا ددددد إاافة دددددالى امبعىا ددددد ا اددددد هةا  عددددد احااءدددددةاى   ددددد سا ادددددذاىعدددددامذىانا دددددنا

اال  دددددد  اافدددددد املدددددد زاى اددددددذم اهدددددد اى  عا دددددد ا  فدددددد ا ءددددددذىا دددددد   ااةى اى   لدددددد ا ادددددد . احا
ا(٢٠٢٠ سفىاا١١ىدا  لاهءةم اظ لمد اى    ل ا     اااةاى ذه عال  ا

د دددد اى    ددددىاى   ددددا نا ادددد ااددددااية ددددقام دددد اى اددددةامعىاظ ددددد ااسددددا ة ااماىالح دددد وا   ددددذه عا .8
اى  ذد اه اح واظ د اى    ىاي لنى.

 لمددددددددد امى  مدددددددد  اءاا ال   ددددددددىاح ددددددددةاى  دددددددد ال اى  ع   ددددددددىاى  لظددددددددذاملدددددددد  اا ا ةءددددددددةم اظ .9
ى  لظدددددددذ االدددددددةام ىل اى  ذلعدددددددىامحدم دددددددذام ىل اى ااالددددددد  امب ىل اى  ددددددد ىاى  ذلعددددددد ىا    فا دددددددىا

ا19-     ال امهقاد  ع اى  رلاى ء ا ااااح ال اظ هءذ

 دددددددا اى اا اددددددد امهدددددددقا  ءددددددد ا   دددددددىاى اا اددددددد ااددددددد اى  ددددددد ال اى   دددددددالاىامى  لظدددددددذ ا ى ددددددد ا .10
اه(1442ى  ذلعى مزىل اى ااال  اى سا   ىا

 الدراسات ال ابقة: 
 ملاى ي ددددد   اى  ذلعددددد ىاهددددد اح سددددددءااا(2021الحامةةةةةدي ،سةةةةةالم بةةةةةن خمةةةةةي  بةةةةةن حةةةةةار   

(ا9-5 دددددددد   اا ال دددددددد  اى ااالدددددددد  امى ددددددددااال اهدددددددد ااددددددددذىل اى ااالدددددددد  اى ع عدددددددد ا ال ددددددددة  اادددددددداا 
العربيةةةةةة للعلةةةةةوم التربويةةةةةة والنف ةةةةةية الم لةةةةةد الخةةةةةام  الم لةةةةةة      هبدددددىا ددددد  واى   يفدددددى

هدددددذه اى ذلىعدددددىام دددددزاى اادددددة ااالدددددزا ملاى ي    دددددىاى  ذلعددددد ىاهددددد اح سدددددءاا ددددد   او 22العةةةةةدد 
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(ا    هبدددددددىا9-5ا ال دددددد  اى ااالددددددد  امى دددددددااال اهددددددد اادددددددذىل اى ااالدددددد  اى ع عددددددد ا ال دددددددة  ااددددددداا 
ى ةددددةم اا دددد  واى   يفددددىا ااسددددامذا اهدددد اع ددددعاى  ددددفا اى  لددددة ا امعددددا اى ددددزاى   ددددصااددددا

هدددددد اىعدددددداع    ااهددددددةى ااءفددددددىاى ذلىعددددددىا ددددددذملاى ي دددددد   اى  ذلعدددددد ىاهدددددد اح سددددددءاا دددددد   اا ال دددددد  ا
(ا    هبدددددددىا ددددددد  وا9-5ى ااالددددددد  امى دددددددااال اهددددددد اادددددددذىل اى ااالددددددد  اى ع عددددددد ا ال دددددددة  ااددددددداا 

ى   يفدددددى امه ددددد ا ال امءدددددةى ا اى فددددد عاىال ا ددددد ا  اى  سددددد زاى ددددد ظ ة  امعدددددف ى اى ملدددددة ا( امحددددد ا
 ددددذ ىاادددداااددددذ ة  اماءددددةااسدددد اذااددددذىل اى ااالدددد  اى ع عدددد اهدددد الدددد  اع ددددعاى ا دددد لااءفددددىا 

(ا32(اادددددددددذ ةااذلعدددددددددىاما 87(اا زادددددددددنا دددددددددءاا ا119    هبدددددددددىا ددددددددد  واى   يفدددددددددىامادددددددددذ ه ا 
ادددددددذ ةااسددددددد اذ احءددددددد ا ددددددد ساى   حددددددد ا ا ددددددد   اىالعدددددددا  دىا ادددددددذاى ة ددددددد عا أل   ددددددد  اى فبة دددددددىا

ى  ذلعددددى ام دددددذامى ذلىعدددد  اى سدددد   ىاعى اى ار ددددىا ا سدددددءاا دددد   اا ال دددد  اى ااالدددد  امى دددددااال اهدددد ا
اعدددددةة اى ذلىعدددددىاادددددااى فاددددد ن اى ا   دددددى اا ا ملاى ي ددددد   اى  ذلعددددد ىاهددددد اح سدددددءاا ددددد   اا ال ددددد  ا

(ا    هبدددددددىا ددددددد  وا9-5ى ااالددددددد  امى دددددددااال اهددددددد اادددددددذىل اى ااالددددددد  اى ع عددددددد ا ال دددددددة  ااددددددداا 
ى   يفددددددى ا دددددد   ا ذل ددددددىاح ددددددذ ةاا   ددددددىا ددددددذى ا  دددددد ا ءفدددددد اى ذلىعددددددى ااددددددذسام دددددد  اهددددددةم اعى ا

ى فددددد عاىال ا ددددد ا ا ع دددددة/اادثدددددز(احددددد وا ملاى ي ددددد   اى  ذلعددددد ىاهددددد ا ال دددددىامح ددددد ن ىا  امءدددددةا
-5ح سدددددءاا ددددد   اا ال ددددد  اى ااالددددد  امى دددددااال اهددددد اادددددذىل اى ااالددددد  اى ع عددددد ا ال دددددة  ااددددداا 

(ا    هبدددددددىا ددددددد  واى   يفدددددددىاهددددددد ا   ددددددد اا ددددددد ملاى ذلىعدددددددى اادددددددذىاى   ددددددد لاى مو اى ةز دددددددىا9
الاح  ددددددذاهدددددددةم اعى ا ال دددددددىاى  سددددددا لال ىا ا ال دددددددىاى ااالدددددد  امى دددددددااال   ا  ددددددد   اى ددددددد  .ام ددددددد  عا

مح ددددد ن ىاحادددددد اى دددددزاى  سددددد زاى ددددد ظ ة امعدددددف ى اى ملدددددة اهددددد ا   ددددد اا ددددد ملاى ذلىعدددددى اادددددذىا
ى   دددددد لاى مو اى ةز ددددددىاى  سددددددا لال ىا ا ال ددددددىاى ااالدددددد  امى ددددددااال   ا دددددد   ا  دددددد   ااددددددذ ةااسدددددد اذ.ا
مالاح  ددددددددذاهددددددددةم اعى ا ال ددددددددىامح دددددددد ن ىاهدددددددد اح ددددددددذ ةى ااءفددددددددىاى ذلىعددددددددىاحدددددددد وا ملاى ي دددددددد   ا

هدددددددد اح سددددددددءاا دددددددد   اا ال دددددددد  اى ااالدددددددد  امى ددددددددااال  اهدددددددد ااددددددددذىل اى ااالدددددددد  اى ع عدددددددد ااى  ذلعدددددددد ى
(ا    هبددددددىا دددددد  واى   يفددددددى احاددددددد ام ددددددزاعددددددف ى اى ملددددددة اهدددددد ا   ددددددد ا9-5 ال ددددددة  اادددددداا 

اا  ملاى ذلىعى.
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هددددد اظددددد ا  ن دددددىاا(اسةةةةتراتي ية القيةةةةةادة التربويةةةةة2021العنةةةةزي، عب ةةةةةد بةةةةن نةةةةةداء رح ةةةةةل  
(اهددددددد اى   ال دددددددىاى اة  دددددددىاى سدددددددا   ىامهدددددددذه اى ذلىعدددددددىاى   دددددددصااددددددداااCOVID-19ر لمدددددددد ا 

ىعددددداةىح ع   اى ي ددددد   اى اة   دددددىا دددددروا  ن دددددىاظ لمدددددد اهددددد اى     دددددىاى اة  دددددىاى سدددددا   ى.امى دددددزا
سدددددداعذاا ددددددزاى دب ددددددىاى اا    ددددددى امى ااددددددة ااالددددددزاى   دددددد  ااالددددددزاحدددددد  ءةاهءددددددةم اظ لمددددددد اى  

ر ل ددددىام ىل احدددد  ءةاهءددددةم اظ لمددددد اى  سدددداعذاا ددددزاى دب ددددىاى ااال   ددددى امحدددد اىعددددامذىساى  ددددفا ا
(اهددددددد احدددددددذم اا19-ى  لدددددددة اى ا الءالددددددد .اماظادددددددة اى فاددددددد ن احسدددددددل ا  ن دددددددىاظ لمدددددددد ا ر هءدددددددذ

هدددددد اا الءدددددد  اي  دددددد ا1,6ى د ادددددد عاى رلددددددةاهدددددد اى ااالدددددد   احءدددددد احسددددددلل اهدددددد الددددددةلاحدددددد ى  ا
 م ددددىاهدددد ا   دددد ا دددد لى اى ادددد    اى ااالدددد  اادددداا اددددذاالا   ددددااا ا ددددل  اا190حدددد ى  اارثددددةاادددداا

م دددددزاداددددد ن اا   الدددددىا الااالددددد  اى ددددد  ا دددددا ا ى ددددد اى  دددددذىل  امع ددددد ا   ددددد  ا ادددددداى ا ىاددددد اى اددددد ا
ح دددد اادددداا ذلىحددددنااثدددد اىد ددددم وا اددددداى  فدددد  ا   ا دددد واى  فد  ددددى ام   ادددد   ااددددذسام دددد  ام دددد ا

  ددددد  اى داةدددددد امى ا ف     ددددد اى ة   دددددىااددددداا ادددددداى  فددددد زوا  لدددددى ا اال ددددد اى ااالددددد  ااددددداا ادددددذ ا
هدددددد اى ددددددذمواى ة ءددددددة .اااالددددددااى  ةظددددددداى دددددد يف ا الااالدددددد  اى   اةمددددددد اا اى ف دددددد ع اى سددددددا   اادددددداا
ى ف ددددددد ع اى اددددددد ا  ازددددددد ا اددددددد اد ددددددد اى عددددددداع  ىاى سدددددددة اىا الا دددددددذ   اى اددددددد ااحدددددددذ اا ا  ن دددددددىا

ا37ال دددددةااالدددددزااسدددددا  اىاا6ادددددااالددددد ا1ىاال دددددةا13ر لمدددددد  احءددددد اح دددددذا اى     دددددىاهددددد 
ا م ى.

ا( تفع ةةةةةل دور قةةةةةادة المةةةةةدارس فةةةةةي بنةةةةةاء وتعزيةةةةةز2021المخلفةةةةةي، مهةةةةةا بنةةةةة  ربةةةةةا   
افب ادددددددددىاى يددددددددد  اى  ذلعددددددددد ىاهددددددددد الددددددددد  اى ف ددددددددد ع اى ا    دددددددددىااعالدددددددددىاى ةفددددددددد  امى   اماالددددددددد سا

  ددددددد اى اددددددد لى اى اة  دددددددىاى  ا دددددددذ اماهدددددددذه اا2021 سدددددددفىا70ى دسددددددد د   امىال ا ددددددد عاى ادددددددذ ا
ىا ال ذلعدددددددى اهددددددد إاى ذلىعدددددددىام دددددددزاح ذ دددددددا ذاى  افدددددددزاى    ددددددد  ا  ةاددددددد سا فددددددد  اى  فب ادددددددىاى يت ن ت ددددددد 

مى اادددددة ااالدددددزاا دددددةزاى ف ددددد ع اى ا    دددددىا دددددذملاى ي ددددد  ى اى  ذلعددددد ىاهددددد ا فددددد  اافب ادددددىاى يددددد   ا
ىا  العدددددداة   اادددددداا ما زدددددد اىعددددددافا  اا ددددددذ ى اما ادددددد  ا ملاى   نددددددذاهدددددد ا فدددددد  اى  فب اددددددىاى يت ن ت دددددد 

اااال دددددد  اى ي دددددد  ى اى  ذلعدددددد ىا اةاءدددددد ا ملهدددددد اهدددددد اى ف دددددد ع اى ا    ددددددى اما ءددددددةىاى ا لدددددد ام ددددددزا
 فددددد  امحاد دددددداافب ادددددىاى يددددد  .امحددددد اىعدددددامذىساى  دددددفا اى  لدددددة اى ا الءالددددد اى  ددددد ن ااالدددددزاح الءددددد ا
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ى ل  ددددددددد  اى  سددددددددامة ىااددددددددااى  ادددددددد امى   دددددددد  امى   ى دددددددد اى   اةمد ددددددددىا و   ددددددددىاادددددددداااعددددددددئالىا
افب اددددددىاى يدددددد  اى ذلىعددددددى ام ال دددددد اى ذلىعددددددىام ددددددزااددددددذ ااددددددااى فادددددد ن  اادددددداااه ادددددد  اا ا فدددددد  ا

ى  ذلعددددد ىاهدددددد اىالحةدددددد  ااالددددددزاافب اددددددىا دددددد  امااا ددددددذى اعى ااه  ددددددىامام   ددددددىا  ى دددددد اى  ذلعددددددىا
مظةمهادددد  امادددداا دددد اى ا دددد ااالددددزاىحمدددد عاظ هددددىاى  ددددةى ى اى افب   ددددىا اةعدددد ما امحا   ادددد .احدددد ا
ى امظدددددد  اا ددددددةزاادددددد ا  ءدددددددا اددددددةااعدددددد ااددددددااى ف دددددد ع اى ا    ددددددىاهدددددد ا فدددددد  اى  فب اددددددىاى يت ن ت دددددد 

 ل  اادادددددددد ااملدددددددد  اى ادددددددد  ءةى امى ار دددددددد  ا ددددددددءاا م دددددددد ىاى   نددددددددذام   ددددددددن اى ف دددددددد ع اى  ماددددددددا
ما  لعدددد حن ام دددد  ام   هددددىاى  ذلعددددى اما ددددةز اى    ددددد  امى  ادددد  اى رثددددةااه  ددددىاهدددد ا فدددد  ا دددد  ا
ى  ذلعدددددى.امظ ددددددد اا دددددةزااااال دددددد  احةاءددددد ا ملاى  دددددد   اهددددد ا فدددددد  امحاد دددددداافب اددددددىاى يددددد  اادددددد ا

 امحاد دددددداى يددددد  ااددددداا دددددرواى دددددذملى امى ال ددددد  ى و ا الددددد  اوحثي ددددد اى  ددددد   امحادددددة ةا ا ا ال دددددىا فددددد 
وملدددددد هىاى    دددددد لاى ي  دددددد الدددددد االدددددد ى زاى ا دددددد لامح ال دددددد ا دددددد   اى  ددددددذىل و اوى ا الءدددددد اادددددداا
ى  ةظد دددددىاافدددددذاى  دددددةى ااالدددددزاى  ذلعدددددىاماف اددددد اىالعدددددا ر  ىاى     دددددىو.ام دددددذا اى ذلىعدددددىا فددددد  ا

ااالزادا نعا ااذ ااااى ا ل   .
ر اإلدارة المدرسةةةةية فةةةةي تنميةةةةة الةةةةوعي الصةةةةحي ( دو 2017الحلبةةةةي، سةةةةما  وح ةةةةان طةةةة  

  دددددددذىل امظ  دددددددىاى مددددددد  اى ذم  دددددددىا    هبددددددد  ا دددددددد امعدددددددل احةاءالدددددددنالعددددددد  ىاالةةةةةةةد  طلبتهةةةةةةةا
 ددددد اماهددددذه اى ذلىعددددىام ددددزاى ااددددة ااالددددزا–ى ع ااددددىاىم سدددد    ىااددددااا  سدددداءةا ءددددةااف دددد ل ا

  ا ل دددددىاى  ىل اى  ذلعددددد ىاهددددد احف  دددددىاى ددددد ا اى  ددددد  ا دددددذ اياللااددددد اهددددد اادددددذىل امظ  دددددىاى مدددددا
ى ذم  ددددددددىا    هبدددددددد  ا ددددددددد اامعددددددددل احةاءالددددددددنا ام ددددددددذاىعددددددددامذا اى   حثددددددددىاى  ددددددددفا اى  لددددددددة ا
ى ا الءالدددددد ا ام  ادددددد ا االءددددددقاى عددددددا  دىااالددددددزااءفددددددىااددددددااى  ددددددة ءءااى  دددددد ءءااهدددددد اادددددددذىل ا
مظ  دددددددىاى مددددددد  اام دددددددذاظ دددددددد ادا عدددددددىاا  لعدددددددىاى  ىل اى  ذلعددددددد ىا دددددددذمله اهددددددد احف  دددددددىاى ددددددد ا ا

ى ذم  دددددىا    هبدددددد  ا دددددد اا ذل ددددددىاظلءددددددة ااى  ددددد  ا ددددددذ اياللااددددد اهدددددد اادددددذىل امظ  ددددددىاى مدددددد  
 دددددذى اماملددددد ااددددددناادددددااى زدددددةمل ااددددددنااالدددددزاى  ىل اى اال ددددد ايدددددة اا ددددد  ل اى  دددددذىل واى  اددددددز ا
 الدددددد ا اى  دددددد  وااددددددداا ددددددرواماددددددذى ا دددددددةىا احثي ل ددددددىا دددددداة ى املدددددددةمل اى ها دددددد سا     ا دددددددىا

اى  ذلع ىاامحدم ذه ا   اذ ذااااى  ا اى    ى.
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 اجراءات الدراسة: 
اإلجراءات:الطريقة وا

اح اىعامذىساى  فا اى  لة اى ا الءال ا  ر اانا ا إاى ذلىعى.ااامنهج الدراسة:
ح ددددد  ااعا ددددد اى ذلىعدددددىااددددداا   ددددد اادددددذلى اى  دددددذىل اهددددد احة  دددددىاى دل ددددد  اام تمةةةةةع الدراسةةةةةة:

 ى م ز.
(ااددددددذ ةى اماددددددذ ة  ااددددداااددددددذلى اى  ددددددذىل اهدددددد احة  ددددددىا22ح  ددددددد اى اءفدددددىاادددددداا اع نةةةةةة الدراسةةةةةة:

(ا  لددددد ا1مى ددددد  ااحددددد اى ا ددددد له ا   اة  دددددىاى ا ددددد ىن ىاى  سددددد اى امى عدددددذموا ى دل ددددد  اى م دددددزا ا
    نهااءفىاى ذلىعى 

 (: خصائص الع نة الديموغرافية 1جدوس  
 الم موع الن بة المئوية  العدد  المت  ر
 ال ن  
 %36.4 8 حكر 

22 
 %63.6 14 أنثى

 المؤهل العلمي
 

 %77 17 دبلوم عالي
22 

 %23 5 ماج ت ر 

 الخبرة  سنوات

 %27.2 6 سنوات 10أقل من 
22 

 %82.8 16 سنوات  10أكثر من 
 

اااأداة الدراسة:
ى اددددددددىساىى ي ددددددد   اى اة   دددددددىا ددددددد  ةى ى اى  ددددددد ىا ملا   اددددددد اى   حثدددددددىا اادددددددذى اىعدددددددا  دىا ي ددددددد  

ى  ذلعددددد ىاهددددد اى  دددددذاادددددااحة ددددد ا  ن دددددىاظ لمدددددد ااددددداام ادددددىادبدددددةاادددددذ ة اى  دددددذىل اى ا  ادددددىا
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 اة  دددددددددىاى دل ددددددددد  اىالم دددددددددز ا  العددددددددداف  ام دددددددددزاى   اى فبدددددددددة امى ذلىعددددددددد  اى سددددددددد   ى امح  دددددددددد ا
اىالعا  دىاااا س ءا 

 عدددددف  ااى  لهددددد اى اال ددددد  اعدددددف ى ا  اددددد  ااالدددددزاى ل  دددددد  اى م  دددددىامهددددد  ا ىاالق ةةةةةم األوس:-
اى ملة (.

ا(اه ة اا زاىااالزا   ااع ال  ااااا30ح   اااا ااالق م الثاني: -
 دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىاهدددددد اى  ددددددذاادددددداا ى  عدددددد واى مو ااه  ددددددىاى ادددددددىساى ي دددددد   اى اة   ددددددى

ا(اا6-1حة  ا  ن ىاظ لمد ا 
 اى  دددددد ىاى  ذلعددددد ىا ال ددددددذااددددددااى  عددددد واى ثدددددد د  ااااال ددددد  اى ادددددددىساىى ي ددددد   اى اة   ددددددىا ددددد  ةى ى

ا(13-7حة  ا  ن ىاظ لمد  
ى  عدددد واى ث  دددد  ااا  دددد  اى ادددددىساى ي دددد   اى اة   ددددىا دددد  ةى ى اى  دددد ىاى  ذلعدددد ىاهدددد اى  ددددذاادددداا

ا(20-14حة  ا  ن ىاظ لمد اا 
ى  عدددددد واى ةى دددددد  ا ملاى ادددددددىساى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىااهدددددد اىالرا دددددد  ا

ا(اا24-21ظ لمد ا ى    ةا اة  ا  ن ىاا
ى  عدددددد واى مدددددد ا  ا ملاى ادددددددىساى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىااهدددددد اىحادددددد ى ا

ا(اا30-25الةىلاحة  ا  ن ىاظ لمد اا 
 الددددددددةالددددددددذ اى  ى اادددددددداااددددددددذ الددددددددرح ىاى  ى اى  سددددددددامذاىا ي دددددددد  اادددددددد ااصةةةةةةةةد  األداة:

ا دددددءاامعم املدددددا ا ي  عدددددن ام دددددذا  اددددد اى   حثدددددىا ادددددةااىالعدددددا  دىااالدددددزاادددددذ اادددددااى  ما
ى ملددددددة اهدددددد ااددددددذ ااددددددااى ع اادددددد  اى ل د ددددددىااددددددااح الددددددىا ددددددا  ى اى ددددددذظا لىإ امااءددددددذالدددددد   ىا

 (اه ة .30ىالعا  دىا   الا اى فا ن ا      ااذ اه ةىحا ا   الا اى فا ن ا 
 الا  دددددقااددددداا  ددددد  اا ى اى ي ددددد  احددددد اه دددددهاىالحسددددد  اى دددددذى ال امى ث ددددد  ا ة دددددةى ااثبةةةةةات األداة:

( امع ددددددددد امهدددددددددقا(Cronbach' alphaد ددددددددد  اا ةددددددددد اىالعدددددددددا  دىا  سددددددددد  ااا اددددددددد اظةما
ا(.2ى عذمو 
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 (: مصفوفة معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة 2جدوس  
 قيمة ألفا  عدد الفقرات  الحاالت  عدد المقياس

 0.924 30 22 الدرجة الكلية

(اا ا   دددددىا  ددددد  اا ى اى ذلىعدددددىاافدددددذاى ذل دددددىاى  ال دددددىا2ى ددددد ىل  اهددددد اى عدددددذموا ح دددددءةاى  اا ددددد  ا
 .( اا  ا  ءةام زا  ىاا ى اى ي   0.924 الم ا 

 ادددددذا  ددددد ا   دددددد  اى ذلىعدددددى ا ددددد ساى   حددددد ا  ةى اااددددد امع ددددد اح اءدددددذى اااالمعال ةةةةةة اإلحصةةةةةائية:
مع ددددددددد ا     اددددددددد ا ال  عددددددددد   ا ا ددددددددد اى  ا  عدددددددددىاى ح ددددددددد ن ىا الل  دددددددددد   ام دددددددددذاحددددددددد ام    اددددددددد ا

 ااا نادددددد اال  ادددددد  اااءفددددددى احءدددددد اااادددددد اظدددددد ااسددددددا  اادددددداااسددددددا    ا ل ددددددىاى   ىه ددددددىا ل ددددددىا
(ا3(ا ل ددددددددى اا   ددددددددذا 2(ا ل ددددددددى ااادددددددد لا 1ااءفددددددددى اه ااءدددددددد ا ذل ددددددددىااادددددددد لاا  ددددددددذ  

(ا ل دددددد  ا  ءدددددد اظال دددددد ازى  ا ل ددددددىام ادددددددىسا5(ا ل دددددد   اا ىهددددددقا  ددددددذ ا 4 ل دددددد   اا ىهددددددقا 
ا دددددةإاهددددد اى  دددددذاادددددااحة ددددد اهءدددددةم اظ لمدددددد اى ي ددددد   اى اة   دددددىا دددددا ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاما

اددددددداام ادددددددىادبدددددددةاادددددددذلى اى  دددددددذىل اهددددددد احة  دددددددىاى دل ددددددد  اى م دددددددزاىعدددددددامذساى   حددددددد ا ةدددددددد ا ا
SPSSال ا  عدددددددد  اى ح دددددددد ن ىاحءدددددددد اح دددددددد اى  ا  عددددددددىاى ح دددددددد ن ىا الل  ددددددددد  ا  عددددددددامةى اا 

ى اددددددذى  اى فسدددددد اى  ئ  ددددددى اى  ا عددددددا  اى  سدددددد   ى اىالد ةىهدددددد  اى     ل ددددددى ااا ادددددد اىاللح دددددد  ا
 one way analysis( اى ا ددد لاى ا ددد  ااى حددد   ا Person correlation ءةعددد  ا 

of varianceا( اماا   ىاى ث   اظةمد   اا ة .ا
 الفادددددد ن اى ادددددد اح لددددددال ام ءادددددد ا افدددددد مواهدددددد ىاى عددددددد ااةلدددددد  ااانتةةةةةةائج الدراسةةةةةةة ومناقشةةةةةةتها :

مى ددددددد ام ادددددددددىساى ي ددددددد   اى اة   ددددددددىاى   حثدددددددىاادددددددداا دددددددرواىعدددددددداع  ىااهدددددددةى ااءفددددددددىاى ذلىعدددددددىاحدددددددد وا
 امه ددددد  ا اسددددد زال ا دددددا ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاما دددددةإاهددددد اى  دددددذاادددددااحة ددددد اهءدددددةم اظ لمدددددد 

اى ذلىعىامهةل  حا  ام   ااحةسءةا   ىاى  ا عزاى  س   ا ال   لى اظ  ا ال  
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 داللة المتوسط الح ابي.(: 3جدوس  
 الداللة  المتوسط الح ابي

 منخفض جداً  1.00-1.79
 منخفض  1.80-2.59
 متوسط 2.60-3.39
 مرتفع 3.40-4.19
 مرتفع جداً  4.20-5.00

 مه ال  ااا  عىا   د  اى ذلىعىامح  ن  اح ل اى   ح ا الفا ن اىآلح ى ا
اإلجابةةةةة عةةةةن ال ةةةةؤاس الرئي ةةةةي: مةةةةا هةةةةو دور التةةةةزام االقيةةةةادة التربويةةةةة يةةةةاجراءات الصةةةةحة 
المدرسةةةية فةةةي الحةةةد مةةةن تفشةةةي جائحةةةة كورونةةةا مةةةن وجهةةةة نظةةةر مةةةديري المةةةدارس التابعةةةة 

التربية الزرقاء االولى؟  
ى سدددددددلىواحددددددد اىعدددددددامةى اى  ا عدددددددا  اى  سددددددد   ىامىالد ةىهددددددد  اى     ل دددددددى ا و   دددددددىاادددددددااهددددددد ىاا

ا(.4م  ل اع  اى عذموا 
لدور التزام االقيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية في الحد من  ا(: المتوسطات الح ابية واالنحرافات المعيارية4جدوس 

 تفشي جائحة كورونا 

المتوسط  المقياس
 الح ابي 

االنحراف  
 الدرجة المعياري 

دور التةةةةةةةزام االقيةةةةةةةادة التربويةةةةةةةة يةةةةةةةاجراءات 
الصةةةةةحة المدرسةةةةةية فةةةةةي الحةةةةةد مةةةةةن تفشةةةةةي 

 جائحة كورونا  
 مرتفع جداً  0.390 4.30

(ام ددددددد  ا ل دددددددىااةحةادددددددىا دددددددذىاى اددددددددىساىى ي ددددددد   اى اة   دددددددىا ددددددد  ةى ى ا4  ازددددددد اادددددددااى عدددددددذموا
ى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىاهدددددد اى  ددددددذااددددددااحة دددددد ا  ن ددددددىاظ لمددددددد ااحءدددددد ا الددددددتاى  ا عددددددزاى  سدددددد   ا

 (.اا0.390(ا  د ةى اا   ل ا 4.30 
رونةةةةا ال ةةةؤاس األوس: مةةةا أهميةةةة التةةةزام االقيةةةةادة التربويةةةة يةةةاجراءات الصةةةحة المدرسةةةية فةةةةي الحةةةد مةةةن تفشةةةي جائحةةةة كو 

 من وجهة نظر مديري المدارس التابعة لتربية الزرقاء االولى؟   
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(المتوسطات الح ابية واالنحرافات المعيارية إللتزام االقيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية في الحد من  5جدوس  
 تفشي جائحة كورونا ح ب األهمية 

رقم 
 الفقرة 
 

رتبة  
 الفقرة  الفقرة 

المتوسط 
 الح ابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة

ي ةةةةاعد التةةةةزام االقيةةةةادة التربويةةةةة علةةةةى تحديةةةةةد  1 1
كةةةل الفةةةرص المتاحةةةة للحةةةد مةةةن تفشةةةي ف ةةةروس 

 كورونا. 
4.57 0.534 

 مرتفعة جداً 

ي ةةةةاعد التةةةةزام االقيةةةةادة التربويةةةةة علةةةةى تحديةةةةةد  2 2
التهديةةةةةةةةةةدات والمخةةةةةةةةةةاطر الم ةةةةةةةةةةببة لتفشةةةةةةةةةةي 

 ف روس كورونا 
4.52 0.628 

 مرتفعة جداً 

على تقل ل  ي اعد التزام االقيادة التربوية   3 3
التهديدات والمخاطر الم ببة لتفشي ف روس  

 كورونا 
4.50 0.731 

 مرتفعة جداً 

التةةةةةةزام االقيةةةةةةادة التربويةةةةةةة بدقةةةةةةة كافةةةةةةة  يحةةةةةةدد 4 4
وماانيةةةةةات وزارة التربيةةةةةة والتعلةةةةةيم التةةةةةي يماةةةةةن 

للحةةةةةةد مةةةةةةن تفشةةةةةةي ف ةةةةةةروس  اسةةةةةةتخدامها فةةةةةةي
 كورونا. 

4.47 0.627 

 مرتفعة جداً 

ة التربويةةةةةة علةةةةةى تق ةةةةةيم ي ةةةةةاعد التةةةةةزام االقيةةةةةاد 5 6
النتةةةةائج التةةةةي تةةةةم التوصةةةةل ول هةةةةا لةةةةد  سةةةةع ها 

 للحد من تفشي ف روس كورونا 
4.40 0.647 

 مرتفعة جداً 

يشةةةةة ع التةةةةةزام االقيةةةةةادة التربويةةةةةة علةةةةةى ابتكةةةةةار  6 5
الحلةةةةوس المنطقيةةةةة للحةةةةد مةةةةن تفشةةةةي ف ةةةةروس 

 كورونا.
4.37 0.672 

 مرتفعة جداً 

 مرتفعة جداً  0.473 4.46 التزام االقيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية    الدرجة الكلية ألهمية

(اا ااه  ددددددىاى ادددددددىساىى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىا5اددددددااى عددددددذموا  ازدددددد اا
هدددددد اى  ددددددذااددددددااحة دددددد ا  ن ددددددىاظ لمددددددد اادددددداام اددددددىادبددددددةااددددددذ ة اى  ددددددذىل اى ا  اددددددىا اة  ددددددىا

(امىد دددددةى اا  ددددد ل ا4.46ى دل ددددد  اىالم دددددزاا ددددد   ا ذل دددددىااةحةادددددىا دددددذى ا  ا عدددددزاحسددددد   ا 
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فهااالدددددزا  سددددد اذاى اددددددىساىى ي ددددد   اى اة   دددددىا(.ام ددددد   ااهددددد اى ة دددددةى اى ة دددددة اى اددددد احدددددا0.473 
االددددددزاح ذ ددددددذاظدددددد اى ةددددددة اى  ا حددددددىا ال ددددددذااددددددااحة دددددد اهءددددددةم اظ لمددددددد (ا  ا عددددددزاحسدددددد   ا

 سدددددددد اذاى ادددددددددىسا( احالاادددددددد اى ة ددددددددة اى ادددددددد احددددددددفهااالددددددددزا 0.534(امىد ددددددددةى اا  دددددددد ل ا 4.57 
ىى ي ددددددد   اى اة   دددددددىااالددددددددزاح ذ دددددددذاى ااذ ددددددددذى امى  مددددددد يةاى  سدددددددل ىا اة دددددددد اهءدددددددةم اظ لمددددددددد (ا

( اما ءددددددةى اى ة ددددددة اى ادددددد احددددددفهااالددددددزا0.628(امىد ددددددةى اا  دددددد ل ا 4.52عددددددزاحسدددددد   ا   ا ا
   ددددددع اى ادددددددىساىى ي دددددد   اى اة   ددددددىااالددددددزاى ا دددددد لاى  الدددددد واى  فاي ددددددىا ال ددددددذااددددددااحة دددددد اهءددددددةم ا

 (.0.672(امىد ةى اا   ل ا 4.37(ا  ا عزاحس   ا ر لمد .
يةةةةاجراءات الصةةةحة المدرسةةةةية فةةةةي الحةةةةد مةةةةن تفشةةةةي  ال ةةةؤاس الثةةةةاني: مةةةةا هةةةةي متطلبةةةةات ن ةةةا  التةةةةزام االقيةةةةادة التربويةةةةة

 جائحة كورونا من وجهة نظر مديري المدارس التابعة لتربية الزرقاء االولى ؟
التزام االقيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية  ن ا   (: المتوسطات الح ابية واالنحرافات المعيارية لمتطلبات6جدوس  

 في الحد من تفشي جائحة كورونا ح ب األهمية 
ال  اى ة ة ا

ا
لح ىاا
ى  ا عزا ى ة ة ا ى ة ة ا

 ى  س   
ىالد ةى ا
 ى     ل ا

 ى ذل ىا

التقةةةويم الم ةةةتمر للخطةةةط االسةةةتراتي ية لمواجهةةةة تفشةةةي ف ةةةروس  1 13
 كورونا. 

 جداً مرتفعة  0.565 4.41

التعةةةاون بةةة ن جميةةةع ال هةةةات المع نةةةة بالحةةةد مةةةن تفشةةةي ف ةةةروس  2 12
 مرتفعة جداً  0.620 4.40 كورونا 

المتابعةةةةة الم ةةةةتمرة لتنف ةةةةذ اإلجةةةةراءات الصةةةةحية لمواجهةةةةة تفشةةةةي  3 11
 مرتفعة جداً  0.676 4.31 ف روس كورونا

لألهةةةةةةداف االسةةةةةةتراتي ية المطلةةةةةةو  تحقيقهةةةةةةا التحديةةةةةةد الةةةةةةدق ق  4 7
 مرتفعة جداً  0.582 4.27 م تقباًل للحد من تفشي ف روس كورونا. 

اقتنةةةةاع القيةةةةادة التربويةةةةة بطهميةةةةة التخطةةةةيط فةةةةي لمواجهةةةةة تفشةةةةي  5 9
 مرتفعة جداً  0.779 4.25 ف روس كورونا. 

واإلماانيةةةةةةات لمواجهةةةةةةة تفشةةةةةةي ف ةةةةةةروس تةةةةةةوف ر كافةةةةةةة المةةةةةةوارد  6 10
 مرتفعة جداً  0.757 4.24 كورونا 

تحل ةةةل واقةةةع ولتةةةزام القيةةةادة التربويةةةة بةةةاإلجراءات الصةةةحية للتعةةةرف  7 8
 مرتفعة 0.647 4.17 على نقاط القوة والضعف لتطوير األداء التنظيمي. 

 مرتفعة جدا  0.504 4.29 لمتطلبات ن ا  ولتزام القيادة التربوية باإلجراءات الصحية الدرجة الكلية 
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(اا ااااال   ادع  اى ادىساىى ي    اى اة   ىا   ةى ى اى   ىاى  ذلع ىاه اا6اااى عذموا  از اا
ى  ذااااحة  ا  ن ىاظ لمد اااام اىادبةااذ ة اى  ذىل اى ا  اىا اة  ىاى دل   اىالم زا    اا

(.ام    ااه اى ة ةى ا0.504(امىد ةى اا   ل ا 4.29 ذل ىااةحةاىا ذى ا  ا عزاحس   ا 
ظ لمد (ااى ة ة اا هءةم ا حة  ا ىالعاةىح ع ىا   ى اىا ى  سا ةا المازا االزا ى ا    ا حفها ى ا ا

( احالاا اى ة ة اى ا احفهااالزا ى اا م ا ءااا0.565(امىد ةى اا   ل ا 4.41  ا عزاحس   ا 
مىد ةى اا   ل اااا(4.40 اا(ا  ا عزاحس       اى عا  اى  اءفىا    ذااااحة  اهءةم اظ لمد 

ح الء امى  ام ادىساى ي    اى اة   ىا    ةى ى اى    ىااى اى ة ة اى ا احفهااالزا ( اما ءةا0.620 
(امىد ةى ا4.17 الااة ااالزاد   اى    امى زاصا اا  ةاى  ى اى افب   (ا  ا عزاحس   ا 

 (.ا0.647ا   ل ا 
لحد من تفشي جائحة كورونا من ما هي معوقات التزام االقيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية في اال ؤاس الثالث:   

 وجهة نظر مديري المدارس التابعة لتربية الزرقاء االولى ؟ 
لمعوقات التزام االقيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية في الحد  (: المتوسطات الح ابية واالنحرافات المعيارية7جدوس  

 من تفشي جائحة كورونا ، ح ب األهمية 
ل  ا
اى ة ة ا

لح ىاا
ى  ا عزا ى ة ة ا  اى ة ةا

 ى  س   
ىالد ةى ا
 ى ذل ىا ى     ل ا

 مرتفعة جداً  0.598 4.49 نقص الموارد المالية الالزمة لمواجهة تفشي جائحة كورونا    1 15
 مرتفعة جداً  0.649 4.42 عدم رصد الوضع الراهن تفشي جائحة كورونا  بالشال الصحيح.  2 14
 مرتفعة جداً  0.731 4.42 نقص الخبرة في م اس التزام االقيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية   3 16
غيا  رو  التعاون والتن  ق ب ن ال هات المعنية والم ؤولة عن اإللتزام  4 17

 مرتفعة جداً  0.781 4.33 ياجراءات الصحة المدرسية . 

 مرتفعة جداً  0.686 4.32 ورونا    عدم المرونة في مواجهة تفشي جائحة ك 5 18
وجود خلل وداري وتنظيمي في القيادة التربوية يؤدي ولى تفشي ف روس  6 19

 كورونا 
 مرتفعة جداً  0.811 4.29

يوفر البيانات والمعلومات الدقيقة عن ح م تفشي عدم وجود نظام كفؤ  7 20
 مرتفعة جداً  0.897 4.24 ف روس كورونا في المدرسة  

 مرتفعة جداً  0.490 4.35 الدرجة الكلية لمعوقات استخدام اإللتزام بإجراءات الصحة المدرسية 
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(اا ا ل دددددددىااا  ددددددد  اى اددددددددىساىى ي ددددددد   اى اة   دددددددىا ددددددد  ةى ى اى  ددددددد ىا7  ازددددددد اادددددددااى عدددددددذموا
ى  ذلعددددد ىاهددددد اى  دددددذاادددددااحة ددددد ا  ن دددددىاظ لمدددددد ااددددداام ادددددىادبدددددةاادددددذ ة اى  دددددذىل اى ا  ادددددىا

(امىد دددددددةى ا4.35 اة  دددددددىاى دل ددددددد  اىالم دددددددزا ددددددد   ا ذل دددددددىااةحةادددددددىا دددددددذى ا  ا عدددددددزاحسددددددد   ا 
الدددددزا د دددددهاى  ددددد ىل اى     دددددىا(.ام ددددد   ااهددددد اى ة دددددةى اى ة دددددة ااى اددددد احدددددفهاا0.490ا  ددددد ل ا 

(امىد دددددددةى اا  ددددددد ل ا4.49ى رزادددددددىا   ى ادددددددىاحة ددددددد ا  ن دددددددىاظ لمدددددددد (ا  ا عدددددددزاحسددددددد   ا 
ادددددددذساللدددددددذاى  لددددددد اى دددددددةىهااحة ددددددد ا  ن دددددددىا( احالااددددددد اى ة دددددددة اى اددددددد احدددددددفهااالدددددددزا 0.598 

( ا0.649(امىد دددددددددةى اا  ددددددددد ل ا 4.42ر لمدددددددددد اا    ددددددددد  اى  ددددددددد   (ا  ا عدددددددددزاحسددددددددد   ا 
اددددذسام دددد  ادبدددد ساظةددددلا دددد هةاى ل  ددددد  امى  اال ادددد  اى ذ   ددددىاى ادددد احددددفهااالددددزا ما ءددددةى ااى ة ددددة اا

(امىد ددددددددةى ا4.24ادددددددااحعددددددد احة ددددددد اهءددددددددةم اظ لمدددددددد اهددددددد اى  ذلعددددددددى(ا  ا عدددددددزاحسددددددد   ا 
 (.0.897ا   ل ا 

ى سددددددددلىواى ةى   ادددددددد اهدددددددد اا ددددددددةاى ادددددددددىساىى ي دددددددد   اى اة   ددددددددىا دددددددد  ةى ى اى  دددددددد ىاى  ذلعدددددددد ىاهدددددددد ا
اددددداام ادددددىادبدددددةاادددددذ ة اى  دددددذىل اى ا  ادددددىا اة  دددددىااىالرا ددددد  اى    دددددةا اة ددددد ا  ن دددددىاظ لمدددددد 

اى دل   اىالم زا؟ا
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الصحة المدرسية في  (: المتوسطات الح ابية واالنحرافات المعيارية ألثر التزام االقيادة التربوية ياجراءات 8جدوس  
 االكتشاف المبار لتفشي جائحة كورون ح ب األهمية 

 رقم الفقرة 
 

المتوسط  الفقرة  رتبة الفقرة
 الح ابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة

تهةةةتم القيةةةةادة التربويةةةةة ب مةةةع واكتشةةةةاف أي وصةةةةابة  1 24
 مرتفعة جداً  0.767 4.29 بف روس كورونا تفاديًا لتفشي هذا الوباء

21 
2 

تقةةةوم القيةةةادة التربويةةةة بم ةةةح ب ئةةةة المدرسةةةة حاتهةةةا 
بصةةةةورة ةةةةةاملة للتعةةةةرف علةةةةى أي مؤةةةةةرات لتفشةةةةي 

 ف روس كورونا 
 مرتفعة جداً  0.671 4.22

22 
3 

تقةةةةةةوم القيةةةةةةادة التربويةةةةةةة بم ةةةةةةح محةةةةةةيط الب ئةةةةةةة  
المدرسةةةةية الخةةةةارجي بصةةةةورة ةةةةةاملة للتعةةةةرف علةةةةى 

 أي مؤةرات لتفشي ف روس كورونا
 مرتفعة  0.694 4.03

يوجةةةةةد اهتمةةةةةةام بعمليةةةةةات تحل ةةةةةةل مؤةةةةةةرات تفشةةةةةةي  4 23
 مرتفعة  0.870 4.03 ف روس كورونا

القيةةةادة التربويةةةة بةةةإجراءات الصةةةحة المدرسةةةية فةةةي الدرجةةةة الكليةةةة لةةةدور ولتةةةزام 
 االكتشاف المبار قبل تفشي ف روس كورونا

 مرتفعة  0.589 4.14

هددددد ا(اا اا دددددةام اددددددىساى ي ددددد   اى اة   دددددىا دددددا ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاا8 ازددددد اادددددااى عدددددذموا 
ىالرا دددددد  اى    ددددددةا لدددددد احة دددددد اهءددددددةم اظ لمددددددد اا دددددد   ا ذل ددددددىااةحةاددددددىا  ا عددددددزاحسدددددد   ا

(.ام دددددددد   ااهدددددددد اى ة ددددددددةى اى ة ددددددددة اى ادددددددد احددددددددفهااالددددددددزا0.589(امىد ددددددددةى اا  دددددددد ل ا 4.14 
حاددددددا اى ي دددددد   اى اة   ددددددىا ع دددددد امىرا دددددد  اا املدددددد  ىا ةءددددددةم اظ لمددددددد احة   دددددد  ا اة دددددد اهدددددد ىا 

( احالااددددد اى ة دددددة ااى اددددد احدددددفها0.767  ددددد ل ا (امىد دددددةى اا4.29(ا  ا عدددددزاحسددددد   ا ى   ددددد  
االدددددزا ح ددددد ساى ي ددددد   اى اة   دددددىا  سددددد ا ءئدددددىاى  ذلعدددددىاعىحاددددد ا  ددددد ل ا ددددد االىا الاادددددة ااالدددددزاا ا

(امىد ددددددددددددةى اا  دددددددددددد ل ا4.22(ا  ا عددددددددددددزاحسدددددددددددد   ا ال ددددددددددددةى ا اة دددددددددددد اهءددددددددددددةم اظ لمددددددددددددد 
   دددددذاىها ددددد سا ا ال ددددد  اح الءددددد اال دددددةى احة ددددد ا( اما ءدددددةى اى ة دددددة اى اددددد احدددددفهااالدددددزا 0.671 

 (.0.870(امىد ةى اا   ل ا 4.03م اظ لمد (ا  ا عزاحس   ا هءةا
ال ةةةةؤاس الخةةةةام  : مةةةةا هةةةةو أثةةةةر التةةةةزام االقيةةةةادة التربويةةةةة يةةةةاجراءات الصةةةةحة المدرسةةةةية فةةةةي احتةةةةواء األضةةةةرار لتفشةةةةي 

 جائحة كورونا من وجهة نظر مديري المدارس التابعة لتربية الزرقاء االولى؟
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ألثر التزام االقيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية في احتواء   (: المتوسطات الح ابية واالنحرافات المعيارية9 جدوس 
 األضرار لتفشي جائحة كورونا، مرتبة ح ب األهمية 

 رقم الفقرة 
 

المتوسط  الفقرة  رتبة الفقرة
 الح ابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة

بع ن االعتبار عامل الوق  عند  تطخذ القيادة التربوية  1 27
 مرتفعة جداً  0.583 4.36 تعاملها مع وماانية تفشي ف روس كورونا.

26 
2 

ت تخدم القيادة التربوية وجراءات الطوارئ التي تقلل  
 مرتفعة جداً  0.628 4.32 من أضرار وجود وصابات بف روس كورونا 

التربوية بالحد من انتشار ف روس  تقوم القيادة  3 25
 مرتفعة جداً  0.720 4.29 كورونا بفترة زمنية مناسبة.  

30 
4 

تمتلةةةةةةةد القيةةةةةةةادة التربويةةةةةةةة القةةةةةةةدرة علةةةةةةةى توزيةةةةةةةع 
الم ةةةةؤوليات والصةةةةالحيات بفتةةةةرة قصةةةة رة للحةةةةد مةةةةن 

 تفشي ف روس كورونا
 مرتفعة  0.827 4.15

28 
5 

هناك سرعة مناسبة في تحريد الموارد المادية  
 مرتفعة  0.878 4.03 الضرورية الحتواء وجود وصابات بف روس كورونا 

29 
6 

هناك وسائل اتصاس فعالة للتعرف على ح م 
 مرتفعة  0.956 4.02 اإلصابات بف روس كورونا 

  الكلية ألثر ولتزام القيادة التربوية باإلجراءات الصحية في احتواء أضرار الدرجة  
 مرتفعة  0.556 4.19 وجود وصابات بف روس كورونا 

 ددددد  ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاهددددد ا(اا اا دددددةااى اددددددىساىى ي ددددد   اى اة   دددددىا9 ازددددد اادددددااى عدددددذموا 
ىحاددددد ى االدددددةىلام ددددد  املددددد    ا ةءدددددةم اظ لمدددددد ا ددددد   ا ذل دددددىااةحةادددددىا  ا عدددددزاحسددددد   ا

(.ام دددددددد   ااهدددددددد اى ة ددددددددةى اى ة ددددددددة اى ادددددددد احددددددددفهااالددددددددزا0.556(امىد ددددددددةى اا  دددددددد ل ا 4.19 
ح  دددددد اى ي ددددددد   اى اة   ددددددىا ادددددددءااىالاا دددددد لاا اددددددد اى   ددددددد اافددددددذاحا االاددددددد اادددددد اما  د دددددددىاحة ددددددد ا 

( احالاادددددددد اى ة ددددددددة ا0.583(امىد ددددددددةى اا  دددددددد ل ا 4.36  ا عددددددددزاحسدددددددد   ا (اهءددددددددةم اظ لمددددددددد 
ى ادددددد احددددددفهااالددددددزا حسددددددامذساى ي دددددد   اى اة   ددددددىام ددددددةى ى اى ادددددد ىل اى ادددددد اح الدددددد ااددددددااالددددددةىلا

(امىد ددددددددددددةى اا  دددددددددددد ل ا4.32(ا  ا عددددددددددددزاحسدددددددددددد   ا م دددددددددددد  املدددددددددددد    ا ةءددددددددددددةم اظ لمددددددددددددد 
اددددددة ااالددددددزا( اما ءددددددةى اى ة ددددددة اى ادددددد احددددددفهااالددددددزا هفدددددد مامعدددددد ن اىح دددددد واها  ددددددىا الاا0.628 
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(امىد دددددددددددةى اا  ددددددددددد ل ا4.02(ا  ا عدددددددددددزاحسددددددددددد   ا حعددددددددددد اى لددددددددددد    ا ةءدددددددددددةم اظ لمدددددددددددد 
 0.956.) 

 اختبار الفرضيات:
يةةةةةاجراءات الصةةةةةحة فةةةةةي التةةةةةزام االقيةةةةةادة التربويةةةةةة  (≥0.05 ال توجةةةةةد فةةةةةرو  حات داللةةةةةة وحصةةةةةائية عنةةةةةد م ةةةةةتو   

المدرسةةةية ودوري فةةةي الحةةةد مةةةن تفشةةةي جائحةةةة كورونةةةا مةةةن وجهةةةة نظةةةر مةةةديري المةةةدارس التابعةةةة لتربيةةةة الزرقةةةاء االولةةةى 
 تعز  لمت  رات: ال ن ، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، ماان ال ان(.

 ح ب مت  ر ال ن .
قيادة التربوية ياجراءات الصحة المدرسية في الحد من تفشي  (: نتائج اختبار  ت( للفرو  في دور التزام اال10جدوس  

 جائحة كورونا وفق مت  ر ال ن .
 المقياس

 العدد  ال ن  
المتوسط 
 الح ابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت  
 المح وبة

الدالة 
 اإلحصائية

دور التةةةةةةةةةةةةةةزام االقيةةةةةةةةةةةةةةادة 
التربويةةةةةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةةةةةاجراءات 
الصةةةةةةةحة المدرسةةةةةةةية فةةةةةةةي 

ائحةةةةة الحةةةةد مةةةةن تفشةةةةي ج
 كورونا 

 0.422 4.30 8 حكر 

50 0.253 0.801 
 0.339 4.32 14 أنثى

(ا الءااادذسام   اهةم اعى ا ال دىامح دددددددددددددد ن دىاافدذااسددددددددددددددا  اى دذال دىاا10 د  فبةام زا دذموا 
 0.05≥α اااحة دددددددددد اا ملاى ادىساىى ي    اى اة   ىا   ةى ى اى  دددددددددد ىاى  ذلعدددددددددد ىاه اى  ذا  (اه

 امه ا ءةا ى دىا0.05 د ن دىاظ لمدد احاد ا  امءةاى عف  احءد اظد دد اى دذال دىاى ح دددددددددددددد ن دى اا
 مح  ن   .

   ح ب مت  ر المؤهل العلمي:

(: المتوسطات الح ابية واالنحرافات المعيارية الست ابات ع نة الدراسة في دور التزام االقيادة التربوية ياجراءات 11جدوس    

ا.اي الحد من تفشي جائحة كورونا  وفق مت  ر المؤهل العلميالصحة المدرسية ف 

 االنحراف المعياري  المتوسط الح ابي العدد  المؤهل العلمي
 0.505 4.255 17 دبلوم عالي

 0.379 4.288 5 ماج ت ر 
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ى عذموا  ه ا ى فا ن ا م زااذسام   اا11ح ءةا ى اة   ىاا(ا ىى ي    ا ى ادىسا ه ا ملا هةم اظ هة ىا
   ةى ى اى   ىاى  ذلع ىاه اى  ذااااحة  ا  ن ىاظ لمد ااح ا  ا  امءةاى  له اى اال   احء اا

 ر د ا    اى  ا عا  اى  س   ىااا  ل ى.ا
دور التزام االقيادة التربوية ياجراءات    (  للفرو  فيOne Way Anova(: نتائج اختبار تحل ل التباين األحادي  12جدوس    

 الصحة المدرسية في الحد من تفشي جائحة كورونا  وفق مت  ر المؤهل العلمي. 

 مصدر التباين  المقياس
م موع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المح وبة

الداللة  
 اإلحصائية

 الدرجة الكلية
  0.048 3 0.144 ب ن الم موعات 

0.304 
 

 0.158 55 8.717 داخل الم موعات  0.823
 58 8.862 الم موع

(ا الءااادذسام   اهةم اعى ا ال دىامح دددددددددددددد ن دىاافدذااسددددددددددددددا  اى دذال دىاااا12 د  فبةام زا دذموا 
 0.05≥αى  ذلعددددددددد ىاه اى  ذااااحة ددددددددد اا(اه ا ملاى ادىساىى ي    اى اة   ىا   ةى ى اى  ددددددددد ىا

 امه اا0.05 د ن دىاظ لمدد ااحاد ا  امءةاى  لهد اى اال   احءد اظد دد اى دذال دىاى ح دددددددددددددد ن دى اا
  ءةا ى ىامح  ن   .

 ح ب مت  ر سنوات الخبرة:

جراءات  دور التزام االقيادة التربوية يا   (: المتوسطات الح ابية واالنحرافات المعيارية الست ابات ع نة الدراسة في13جدوس  
ا.االصحة المدرسية في الحد من تفشي جائحة كورونا   وفق مت  ر سنوات الخبرة

سنوات 
 الخبرة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الح ابي العدد 

  10أقل من 
 سنوات

6 4.359 0.385 

  10أكثر من 
 سنوات

16 4.355 0.329 

ى عذموا  ه ا ى فا ن ا ه 13ح ءةا هةم اظ هة ىا م   ا م زااذسا ى اة   ىا  (ا ىى ي    ا ى ادىسا  ملا
   ةى ى اى   ىاى  ذلع ىاه اى  ذااااحة  ا  ن ىاظ لمد اااح ا  ا  امءةاعف ى اى ملة  احء اا

 ر د ا    اى  ا عا  اى  س   ىااا  ل ى.ا
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دور التزام االقيادة التربوية ياجراءات    ( للفرو   فيOne Way Anova (: نتائج اختبار تحل ل التباين األحادي  14جدوس    
 الصحة المدرسية في الحد من تفشي جائحة كورونا وفق مت  ر سنوات الخبرة. 

م موع   مصدر التباين  المقياس
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المح وبة

الداللة  
 اإلحصائية

 الدرجة الكلية
  0.076 3 0.229 ب ن الم موعات 

0.487 
 

 0.157 55 8.633 داخل الم موعات  0.693
 58 8.862 الم موع

(ا الءااادذسام   اهةم اعى ا ال دىامح دددددددددددددد ن دىاافدذااسددددددددددددددا  اى دذال دىاا14 د  فبةام زا دذموا 
 0.05≥αاه ا ملاى ادىساىى ي    اى اة   ىا   ةى ى اى  ددددددددد ىاى  ذلعددددددددد ىاه اى  ذااااحة ددددددددد اا)

 امه ا ءةاا0.05  ن ىاظ لمد احاد ا  امءةاعددددف ى اى ملة  احء اظ د اى ذال ىاى ح دددد ن ى اا
  ى ىامح  ن   .

 
 النتائج والتوصيات والمراجع

ا ا   ى اا اذاح الء اى ل  د   اح اى ا ل ام زاى فا ن اىا:نتائج الدراسة

حلددددددءاام ددددددد  ا ملااةحةدددددد ا دددددددذىا  ادددددددىساى ي ددددددد   اى اة   دددددددىاهدددددد اى  دددددددذااددددددااحة ددددددد اهءدددددددةم ا .1
ر لمددددد اهدددد اى  ددددذىل امهدددد ىاادددد اارددددذإاى   اى فبددددة اماددددذ ةماى  ددددذىل اهدددد احة  ددددىاى دل دددد  ا

اى م ز.
حلددددءاااه  ددددىااةحةاددددىا ددددذىا  ادددددىساى ي دددد   اى اة   ددددىاهدددد اى  ددددذااددددااحة دددد اهءددددةم اظ لمددددد ا- .2

 اذاى  اددددددددىساادددددددااى ي ددددددد   اى اة   دددددددىااالدددددددزاح ءددددددد  اى فاددددددد ن اى اددددددد احددددددد اهددددددد اى  دددددددذىل اام سدددددددا
اى ا ل ام ءا اه اا ى اىاحة  اهءةم اظ لمد .

 ازدددددد اا ااااال دددددد  ادعدددددد  اى ادددددددىساىى ي دددددد   اى اة   ددددددىا دددددد  ةى ى اى  دددددد ىاى  ذلعدددددد ىاهدددددد ا .3
ى  ددددذااددددااحة دددد ا  ن ددددىاظ لمددددد اادددداام اددددىادبددددةااددددذ ة اى  ددددذىل اى ا  اددددىا اة  ددددىاى دل دددد  ا

(امىد ددددددددةى اا  دددددددد ل ا4.29 دددددددد   ا ذل ددددددددىااةحةاددددددددىا ددددددددذى ا  ا عددددددددزاحسدددددددد   ا ىالم ددددددددزا
ا(.0.504 
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 ازددددددد اا ا ل دددددددىااا  ددددددد  اى اددددددددىساىى ي ددددددد   اى اة   دددددددىا ددددددد  ةى ى اى  ددددددد ىاى  ذلعددددددد ىاهددددددد ا .4
ى  ددددذااددددااحة دددد ا  ن ددددىاظ لمددددد اادددداام اددددىادبددددةااددددذ ة اى  ددددذىل اى ا  اددددىا اة  ددددىاى دل دددد  ا

(امىد ددددددددةى اا  دددددددد ل ا4.35 اىالم ددددددددزا دددددددد   ا ذل ددددددددىااةحةاددددددددىا ددددددددذى ا  ا عددددددددزاحسدددددددد   
 0.490.) 

 ازددددددد اا اا دددددددةام اددددددددىساى ي ددددددد   اى اة   دددددددىا دددددددا ةى ى اى  ددددددد ىاى  ذلعددددددد ىااهددددددد اىالرا ددددددد  ا .5
(ا4.14 ددددد   ا ذل دددددىااةحةادددددىا  ا عدددددزاحسددددد   ا ى    دددددةا لددددد احة ددددد اهءدددددةم اظ لمدددددد اا

 (.0.589مىد ةى اا   ل ا 
 ازدددددددد اا اا ددددددددةااى ادددددددددىساىى ي دددددددد   اى اة   ددددددددىا دددددددد  ةى ى اى  دددددددد ىاى  ذلعدددددددد ىاهدددددددد اىحادددددددد ى ا .6

الدددددددةىلام ددددددد  املددددددد    ا ةءدددددددةم اظ لمدددددددد ا ددددددد   ا ذل دددددددىااةحةادددددددىا  ا عدددددددزاحسددددددد   ا
 (.0.556(امىد ةى اا   ل ا 4.19 

عى ا ال دددددددددىامح ددددددددد ن ىاافدددددددددذااسدددددددددا  اى ذال دددددددددىااى لاددددددددد اى فاددددددددد ن اادددددددددذسام ددددددددد  اهدددددددددةم ا- .7
 0.05≥αاهددددد ا ملام اددددددىساى ي ددددد   اى اة   دددددىا دددددا ةى ى اى  ددددد ىاى  ذلعددددد ىاهددددد اى  دددددذااددددداا)

 حة  اهءةم اظ لمد احاد ا  امءةى   اى عف  اى  له اى اال   اعف ى اى ملة (.اا
ا ف  ااالزاى فا ن اى س   ى اح ل اى   حثىاا    ال  اااالتوصيات:

ى ا رءدددددذااالدددددزاى دددددا  وا لىعدددددىا ملاى اددددددىساى ي ددددد   اى اة   دددددىا ددددد   ةى ى اى  ددددد  ىا اف لدددددةا.ا1
ى  ددددد  امى زددددداصاهءاددددد  امى اادددددة ااالدددددزاى ةدددددة امى ااذ دددددذى اى اددددد ا   دددددااا احاسدددددل ا  دا ددددد لا

اهءةم اظ لمد اه اى  ءذى اى اة   ا.
 عادددددد  ا.اى ا دددددد ااالددددددزاحةاءدددددد امعدددددد ن اميددددددة اىالح دددددد واى ةا  ددددددىا ددددددءااى ي دددددد   اى اة   ددددددىامى2

ى  اف ددددددىا ة   دددددددىاى  لدددددد اى  ددددددد  اهدددددد اى  دددددددذىل ا  دددددد ا ددددددد   اادددددداا ملاهددددددد اىحادددددد ى اى زادددددددىا
امى اا ا اااا ا    ااعةع.اا

.اى ا ددددد ااالدددددزام دددددةىما   ددددد اى  اال دددددءااهددددد اى  دددددذىل اهددددد اح ءددددد  اى  لددددد اى  ددددد  ا ا  ددددد ا3
ا    اااا ملاه اى ح يىا   هىاا ا  امظةم اح  وا م اىدا  لاهءةم اظ لمد .
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 ددددد اى  د دددددذاادددددااى   ددددد  امى ذلىعددددد  ا الاادددددة ااالدددددزا ملاى ي ددددد   اى اة   دددددىاهددددد ا.اا ا دددددا اا4
ى  ءددددددددذى اى اة دددددددد  اهدددددددد ام ادىاادددددددد ا دددددددد   ةى ى اى  دددددددد  ىاى ادددددددد اح ددددددددذا م اىدا دددددددد لاهءددددددددةم ا

ار لمد .اا
 المراجع: 

(ااددددددددذ اى ادددددددددىساى ذم ددددددددىا دددددددد  اا  داادددددددداا2020االدددددددد ى  االددددددددذاى اد ددددددددداالددددددددذاى  اادددددددد ا  .1
ا لىعىاا  لدىاا19ظ هءذااى لةىلاى ف  ئىااااى ةءةم اى ا   اا

(اى  سدددددئ   ىاى عف ن دددددىاى ف  دددددئىاادددددااد ددددد اادددددذم اهءدددددةم ا2020ا  ددددد  ا اا  ددددد  اا دددددةا  .2
اى   هة اااCOVID-19ر لمد اى  ساعذاا

اعدددددددد   احسددددددددءاااال دددددددد م  اازاددددددددىاظ لمددددددددد امىدا  عدددددددد حا ااالدددددددد ااالدددددددد اىال ا دددددددد عامى االدددددددد سا .3
ىال ا  ع ددددددددى امى ار دددددددد  اى ذم  ددددددددى ااةظددددددددداى دددددددداا الددددددددذم ا الاالدددددددد ساىالدسدددددددد د ىاما-ى س  عدددددددد ىا

ا2020اف  لى ا  ااىا اة اا
(.اى ي ددددد   اى اة   دددددىاى ة االدددددى.اا ددددد   االعسدددددىاااددددد ى ا2012ا ددددد ايددددد ح  .اىاددددد ا اةددددد .ا  .4

ا الف ةامى ا ز  .اا   .
( اوحاالددددد اى يددددد  امحاال  اددددد .اح ددددد لادبدددددة امحال  ددددد ا اةىندددددقا2020ى عدددددر  اا  دددددذازظددددد .ا  .5

ا ةامى ا ز  ..اا    ا ىلاى  سءة ا الفا6مىعاةىح ع   احذل  اى ي  و ا 
( اى  ددددددةىعا ددددددءااى يدددددد  اىال ا  ع ددددددىامى يدددددد  اى افب   ددددددىا2009ى مدىاالددددددى االددددددذا اا الددددددى.ا  .6

اه اى  ىل اى اة   ى.اا    ا ىلاى   اذا الف ةامى ا ز  .
(.اعددددددددددد       ىاى  ىل اى ااال   دددددددددددىامى  ذلعدددددددددددىام هددددددددددد  ا2004ا  دددددددددددذ اا  دددددددددددذا  عددددددددددد .ا  .7

اف ةامى ا ز  .ى اا  ةاى ا س اى ل   اا ا ىا ىلاى ث  هىا ال
 

 الدوريات والرسائل ال امعية:
(.اح سدددددددءاا ملاى ي ددددددد  ى اى  ذلعددددددد ىاهددددددد احف  دددددددىاى يددددددد  ا2017ى عدددددددذ   اح ددددددد  اد لدددددددة.ا  .1

ى  ر  دددددددددىااددددددددداا دددددددددرواى د ددددددددداىاى ار  دددددددددى ا لىعدددددددددىااءذىد دددددددددىااالدددددددددزاادددددددددذىل اى ااالددددددددد  ا
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ى   ددددد ا اهددددد ااذ فدددددىاى ة ددددد ااولعددددد  ىاا  سددددداءةا ءدددددةااف ددددد ل و.اظال ددددد  اى  دددددة اى اة ددددد .ا
ا  ا.ى ةا

(.ا ملاى  لعسددددددددىاى اة   ددددددددىاهدددددددد ا ددددددددة ا دددددددد  اى   ىيفددددددددىا2014ى عدددددددددىل اه  ددددددددىاحسددددددددا.ا  .2
ا385( ا56ى ة   دددددى اح ددددد لاا ادددددة .ااعالدددددىا لىعددددد  ااة  دددددىاهددددد اى اة  دددددىاماالددددد اى دددددفة  ا 

ا.418ا–
(.ا ل دددددددددىاا  لعدددددددددىاادددددددددذ ة اى  دددددددددذىل اى ث د  دددددددددىا دددددددددو ىل ا2015ى   دددددددددى ام ءدددددددددذاد دددددددددة.ا  .3

ى عدددددداةىح ع ىامار اادددددد ا ا  ءددددددقاى ا ءددددددداى  ىل .العدددددد  ىاا  سدددددداءةا ءددددددةااف دددددد ل  ا سدددددد ا
اى  ىل اى اة   ى اظال ىاى اة  ى اى ع ااىاى عرا ى ا د .

 ءئدددددىاحاال   دددددىا افدددددىا ملا ددددد   اى  دددددذىل اهددددد احددددد هءةا(.ا۲۰۱۸ى  دددددف ة  ااالددددد االدددددذا .ا  .4
 اددددددددر اى  ددددددددذىل اى ث د  ددددددددىا  ذ فددددددددىاى ة دددددددد ا ااعالددددددددىاى ع ااددددددددىاى عددددددددرا ىا الذلىعدددددددد  ا

ا.۳4۸-۳۲۷ اا(۲ اا29ى اة  ىامى فةس ى اا
(.وى ي ددددددد   اى اة   دددددددى ااةا ااددددددد اماد  ياددددددد واى  عالدددددددىاى اة  دددددددىا2014االددددددد  ا ةد دددددددىايدددددددةمسا  .5

ا.٢٠١ا–اا١٧٣( اا٣( ا ا ٥ 3 الاال ساىال ا  ع ى اا
(.اح ءددددد  اا  لعدددددىاى ي ددددد  ى اى اة   دددددىاهددددد اى ااالددددد  اى اددددد سا2015هاءدددددذ.ا اى   اددددد د  اا ددددد لم .6

ا٨٩٧( ا٣ ا8 اليددددد  اى  ىل دددددىاى اة   دددددىا    هبدددددىاى مدددددة ااعالدددددىاى االددددد ساى اة   دددددىامى فةسددددد ى ا
ا.٩٥١ا–

(.ا ملاى ي دددددددد   اى  ذلعدددددددد ىاهدددددددد احاد ددددددددداى يدددددددد  اادددددددداا2019ى  ة دددددددد  اعددددددددالا دىاحسددددددددءا.ا  .7
ي   ددددد  اى  ةحالدددددىاى ث د  دددددى.العددددد  ىاا  سددددداءة اا دددددرواى اعة دددددىاى     د دددددىاوى ا ظ حسددددد وااالدددددز

 سددددددد اى  ىل اى اة   دددددددى اظال دددددددىاى  ددددددد ىامى سدددددددال مامى ااالددددددد   ا  اادددددددىا ىلاى    دددددددى.ااعالدددددددىا
ا.146-125( اا20 11ى    اى اال  اه اى اة  ى اا

 المواقع اإللكترونية: 
اhttps://corona.moh.gov.jo/ar(اا2020مزىل اى   ىاىالل د ى  .1
2. Mayo Clinic(2020) https://www.mayoclinic.org/ا
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ا9الددددددذى  ة  اا سدددددددااى ددددددد ا  دددددد اى ي  دددددددىاى   د د دددددددىا مىاددددددةاى دددددددذه عالددددددد  ةىاى ذعدددددددا لا .3
 /https://www.addustour.com.اا2020د س  ا/اا ة  اا

ا  دددددذاى دددددة   اا ددددد وا افددددد ى اظ لمدددددد ..احدددددة ا ء     دددددىااساهءدددددةم ايل اددددد ؟ اى ادددددءاا .4
ىاىالداةددددددددددددددددد ا ااف دددددددددددددددد لااالدددددددددددددددد ا دددددددددددددددد  ا2020/اا3/اا21ى    ل ددددددددددددددددى اى سددددددددددددددددل ا

https://al-ain.com/article/corona-biological-warfare-
natural-virusااس   .ا10.30ى س اىااا2021/ااا12/اا20ح ل  اى د  ل اا

ذ ا2020ى  سا ل اى ة   ا  .5 ا(ا  ء اى     ىااااهنءةم اظ لمد اى   ساعت
 Ministry of Health And Prevention(اا2020مزىل اى  دد ىاىالا لىح ددى  .6

of the UAE.ا
(ا ددددددددد  ىاااال اددددددددد  اى  فب دددددددددىاادددددددددااى    ن ددددددددد   اا2020افب دددددددددىاى  ددددددددد ىاى ا    دددددددددىا  .7

https://www.who.int/epi-winا
ااا19/10/2020(احددددددد ل اىدا ددددددد واهءدددددددةم اظ لمدددددددد اهددددددد اافد ددددددد ا2020اددددددد   اظالءفددددددد ا  .8

https://www.mayoclinic.org/ar/ا
ا/https://www.chla.org(اا2020اسا ةزاىالية وا   اىدعال  ا  .9

(ااةظدددددددداااال اددددددد  اهءدددددددةم ا2020ىل اى  ددددددد ىامم   دددددددىاى  عا ددددددد اى ا لىح دددددددى مزا .10
(ااةظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا19-ر لمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اى  سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعذا ر هءددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ

ا/https://www.mohap.gov.ae/arى ا ع ى
هءددددددددةم اى   لمددددددددد اى  سدددددددداعذاااwebteb.  (2020 ا  دددددددد  .11

https://www.webteb.com/ا
م ا(ااةظدددددددداااال اددددددد  اهءدددددددةا2020مزىل اى  ددددددد ىامم   دددددددىاى  عا ددددددد اى ا لىح دددددددى  .12

(ااةظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا19-ر لمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اى  سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعذا ر هءددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ
ا/https://www.mohap.gov.ae/arى ا ع ى
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  ءددددددددددددددد اح اددددددددددددددد  الددددددددددددددد  ا ددددددددددددددد ا اا2020افب دددددددددددددددىاى  ددددددددددددددد ىاى ا    دددددددددددددددىا .13
https://www.unrwa.org/ا

هاى دددددددددذ ء اىم ة ددددددددد   اى   ددددددددد ن ا الاددددددددد   ام دددددددددزا1442ى سدددددددددا   ىامزىل اى ااالددددددددد  ا .14
اهداا1442ى  ذىل اه اظ ا  ن ىاظ لمد اا

15. https://vstedu.azureedge.net/ا

ىاللدددددذىلاى ث  دددددد ا دددددداةااCOVID-١٩ ادددددىاى ادددددد ىل اى  يف دددددىا الاا ادددددد اادددددد ا .16
ا٣ى ا ذ  ال  اا٢٠٢٠د س  اا

حاال  دددددد  اافدددددد املدددددد زاى اددددددذم اهدددددد اى  عا دددددد ا  فدددددد اىدا دددددد لاهءددددددةم اظ لمددددددد ا .17
ا.٢٠٢٠ سفىاا١١ى    ل ا     اااةاى ذه عال  ا

  ءددددددددد اى اددددددددد   اىآلافدددددددددىام دددددددددزاى  دددددددددذىل ا الاددددددددد ساا2021مزىل اى اة  دددددددددىامى ااالددددددددد  ا .18
اساى ا اىاى ث  ثى2021/2022ى ذلىع ا

م ىل احددددددددد  ءةاهءدددددددددةم اظ لمدددددددددد اا2020ه ا مدددددددددةى ا ددددددددد   ا ا- ارددددددددد  ء   ا ددددددددد زا .19
ى  سددددددددداعذااالدددددددددزاى دب دددددددددىاى ااال   دددددددددىاهددددددددد ااد ددددددددد  اى اددددددددد   اادددددددددذمد  اى لفددددددددد اى دددددددددذم  ا

|03/18/2020  https://blogs.worldbank.org/ا

 المراجع األجنبية:
Yildirim, M. Cevat and Kaya, Ahmet. (2019). The Contributions of 
School Principals as Constructivist ا-ا  
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