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Abstract 

The current research aims at illustrating the experience of depending 

on digital management at the administration of Teachers Affairs in Taif 

during the Corona pandemic. To achieve the objectives of this study, the 

descriptive approach is based on the collection of research data. The results 

have concluded that digital transformation is a fundamental necessity at the 

moment when the world is facing many changes and developments.  The 

results have indicated that Kingdom of Saudi Arabia is one of the countries 

that are able to deal with the effects of the Corona crisis effectively, in 

which it has created applications that enabled the members of education to 

follow educational activities via the Internet. The study recommends the 

need to provide this category with more training courses that enhance their 

level of knowledge of modern technology and increase their experience in 

dealing with it. 

Keywords:  Administration of Teachers Affairs, digitalization, digital 

transformation, Corona pandemic 
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 الملخص

 لمعلميناالعتماد على اإلدارة الرقمية إلدارة شؤون اإلى توضيح تجربة هدف البحث الحالي ي

ي في الوصف على المنهج لتحقيق أهداف الدراسة تم االستنادل جائحة كورونا. خالبمحافظة الطائف 

لوقت ية في االتحول الرقمي يُعتبر ضرورة أساس توصلت النتائج إلى أن  فقد جمع بيانات البحث. 

ملكة ن  المأإلى  الحالي الذي يواجه فيه العالم العديد من التغيرات والتطورات، كما أشارت النتائج

 كورونا أزمة ربية السعودية تُعتبر من الدول التي تمكنت من التعامل مع اآلثار التي خلفتهاالع

ة لتعليميانشطة من متابعة األ كرت التطبيقات التي مكنت شاغلي الوظائف التعليميةبفاعلية حيث ابت

 ية التييبتدربالمزيد من الدورات ال صت الدراسة بضرورة تزويد هذه الفئةعبر شبكة اإلنترنت. أو

 تُعزز من مستوى معرفتهم بالتقنية الحديثة وتزيد من خبرتهم بالتعامل معها. 

 كوروناالرقمنة، التحول الرقمي، جائحة  إدارة شؤون المعلمين، الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة  .1

ة وبدأ ظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصيني 2019في نهاية ديسمبر من العام 

ل هذا الفيروسباالنتشار بسرعة كبيرة إلى بقية دو لدول مختلف القياً تهديداً حقي ل العالم، حيث شك ِّ

 فيروس بأن   2020والمناطق حول العالم حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس من العام 

يرة كورونا يُمثل "وباء" نتيجةً لتزايد عدد اإلصابات والوفيات الناتجة عنه بصورة كب

(UNESCO, 2020.) 

 لقيودالقد سعت مختلف الدول إلى االستجابة السريعة مع مستجدات فيروس كورونا، خاصة بعد 

لمستوى على اتجة عن المرض )التي أعلنتها مختلف الدول للحد من مستويات اإلصابة والوفيات النا

نها الداخلي والخارجي(، حيث اتجهت الحكومات إلى فرض اإلغالقات في مختلف القطاعات وم

 كلياتوالقطاع التعليمي الذي شهد إغالقات واسعة في مختلف المؤسسات التعليمية من معاهد 

 (.Shawaqfeh et al., 2020وجامعات ومدارس )

اعات رت القطي أجبغالقات التي تسب بت بها الجائحة في القطاع التعليماإل اإلشارة هنا إلى أن رجدت

لى ماد عالتعليمية إلى التحول الرقمي في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة، حيث أن  االعت

مختلف  توفيرالتكنولوجيا الحديثة من شأنه أن يُساعد على ضمان سير عمل المؤسسات التعليمية، و

 بعد من يم عنها تحولت نحو التعل، فالمؤسسات التعليمية بمختلف مراحللمعلمينالخدمات للطالب وا

راء بر إجالل اللجوء إلى التطبيقات اإللكترونية في إعطاء الحصص التعليمية واالختبارات عخ

دار على م ، وتوفير البث التلفزيونيالطالب والمعلمين من خالل برنامج التيمزالمحادثات بين 

 لمحدداالطالب من مراجعة دروسهم في حال لم يتمكنوا من حصورها في موعدها  الساعة ليتمكن

 .(2021)مامكج، 

مث لت إحدى التوجهات التي اعتمدت عليها المؤسسات التعليمية في ظل اإلدارة اإللكترونية و

على  تتضمن في مفهومها االعتماد حيثأهم التطبيقات اإلدارية الحديثة،  التي تُعتبر منالجائحة، و
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، فقد (2020د، مجاالتكنولوجيا الحديثة لضمان التسيير اإلداري بغية تعزيز كفاءة العمل اإلداري )

فرضت الحاجة إلى التوجه نحو اإلدارة الرقمية إلدارة ( على أن  جائحة كورونا 2021أك د جبير )

الت بصورة عبر تحويل كافة المراس وتسيير شؤون المعلمين وشؤون المؤسسة التعليمية ككل

الذي يُتيح للجميع مشاركة أفكارهم  خالل عقد االجتماعات عبر عدة برامج األمر إلكترونية، ومن

 وملفاتهم وروابط أنشطتهم المختلفة. 

ابة اولت االستجح -التي تأثرت بفعل جائحة كورونا شأن بقية الدول-السعودية المملكة العربية و

ة التي لسلبياراءات التي تُمكنها من السيطرة على آثارها لألزمة من خالل اتخاذ التدابير واإلج

جد أعلى  سببتها لمختلف القطاعات ومنها القطاع التعليمي، والبحث الحالي يسعى إلى التركيز

 الي إلىلحث االعمليات التي تم اللجوء إليها خالل الجائحة وهي رقمنة اإلدارات، حيث يهدف البح

ل خالة ارة الرقميفي االعتماد على اإلد مين بمحافظة الطائفتوضيح تجربة إدارة شؤون المعل

 جائحة كورونا. 

 وتساؤالته مشكلة البحث 1.1

واجهت صعوبات  -وبخاصة العربية منها-أن  الدول رقمي خالل جائحة كورونا التحول الأظهر 

 لحديثةفي التعامل مع التقنية الحديثة نتيجةً لعدم جاهزيتها بالكامل لتوظيف التكنولوجيا ا

ص جاهزية المعلمين في التعامل مع التقنية الحديثة، ، وبشكل أساسي فيما يخ(2021الرقب، )

فالتحول الرقمي يحتاج للعديد من المتطلبات التي تُعزز من مستوى قدرته على تحقيق النتائج 

عامل المطلوبة، بما في ذلك توفر أجهزة الحاسوب، وإعداد المعلمين وتأهيلهم بصورة كافية للت

مع التقنية الحديثة، وتوفر شبكة إنترنت قوية لدى الطلبة والمعلمين واإلداريين على حد ٍّ سواء 

(Yulia, 2020 .) ومن هنا تظهر الحاجة الملحة من أجل تقييم مستوى قدرة المؤسسات

ي التعليمية من تلبية احتياجاتها وقت األزمات ومدى قدرتها على توظيف التقنية الحديثة ف

خص إدارة شؤون المعلمين وتسييرها. بناًء على ما سبق يُمكن ف عملياتها بما في ذلك ما يمختل

 تحديد مشكلة البحث في األسئلة التالية: 
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 ما هي المتطلبات المرتبطة بجائحة كورونا في قطاع التعليم؟ .1

 ت التعليمية في ظل جائحة كورونا؟ما هي الصعوبات التي واجهت اإلدارا .2

 ا؟ خالل جائحة كورونبمحافظة الطائف إدارة شؤون المعلمين  تجربةكيف يُمكن وصف  .3

 

 همية البحثأ 1.2

ي ظل اصة فالبحث الحالي من شأنه أن يؤكد على أهمية التوجه نحو اإلدارة اإللكترونية خ .أ

أجل  نة مناألزمات إلدارة المخاطر، فالدولة القادرة على االعتماد على استراتيجيات مر

ة عن لناتجاكون قادرة على مواجهة مختلف األضرار واآلثار السلبية التعامل مع األزمات ت

لف ة مختاألزمة، وتكون قادرة على التخطيط المبكر للتعامل بفاعلية مع األزمات وتلبي

ن علناتجة ية السلباالحتياجات بصورة فورية، وبالتالي تمكين الدولة من التعافي من اآلثار ا

 .األزمة بأسرع وقت ممكن

 : نتائج البحث الحالي الفئات التاليةيد قد تُف .ب

مدراء المدارس والمؤسسات التعليمية، من خالل التعرف على الصعوبات التي  -

اءات واجهت إدارة شؤون المعلمين خالل جائحة كورونا وتحفيزهم على اتخاذ اإلجر

 لىعرتها المناسبة التي من شأنها الحد من مستوى هذه الصعوبات، وبالتالي تعزيز قد

 التعامل بفاعلية مع أية أزمات الحقة. 

ى عتماد علالسعودية، من خال تقديم لمحة بشأن االالملكة العربية التعليم في وزارة  -

طط خطوير تاإلدارة الرقمية خالل جائحة كورونا، وبالتالي االستفادة من النتائج في 

 االستجابة الالحقة للتعامل مع األزمات. 

وع الموضهم نحو إجراء المزيد من الدراسات ذات العالقة بالباحثين، من خالل تحفيز -

رتبطة ة المواالستفادة من نتائج الدراسة الحالية في خدمة الدراسات واألبحاث الالحق

 بالموضوع البحثي. 
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م توصيات ومقترحات يُمكن االستفادة منها - عزيز في ت البحث الحالي من شأنه أن يُقد ِّ

 . اشؤونهة نحو االعتماد على الرقمنة في إدارة مستوى توجه المؤسسات التعليمي

 

 هداف البحثأ 1.3

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية: 

 التعرف على المتطلبات المرتبطة بجائحة كورونا في قطاع التعليم. .1

 تحديد الصعوبات التي واجهت اإلدارات التعليمية في ظل جائحة كورونا.  .2

 . خالل جائحة كورونالتسريع دفة العمل لمين إدارة شؤون المع وصف تجربة .3

 

 الدراسات السابقة 1.4

ي فيما يلثي، والقسم الحالي من البحث يسعى إلى عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بالمجال البح

 عرض ألقرب الدراسات واألبحاث؛

جل ( إلى تحليل االستجابات طويلة األZancajo et al., 2022هدفت دراسة زنكاجو وآخرون )

األوروبية، حيث تم السياسات الخاصة بالدول  الموضحة في قطاع التعليم استنادًا إلى وثائق

االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في هذا التحليل. توصلت الدراسة إلى أن  التحليل استهدف 

عليم، وتطوير ثالثة مجاالت رئيسية لالستجابة، هي؛ رقمنة النظام التعليمي، وعدم المساواة في الت

عدم وجود اختالف في جداول األعمال وأدوات السياسة التي سعت  إلىالمعلمين. توصلت الدراسة 

المنظمات الدولية من أجلها حتى اآلن فيما يتعلق بكل مجال من هذه المجاالت اختالفًا جوهريًا عن 

يزال الوقت مبكًرا  جداول األعمال واألدوات التي روجت لها في حقبة ما قبل الجائحة، حيث ال

لتقييم مدى عمق التحوالت بالطبع، ولكن في معظم الحاالت تمثل االستجابات السائدة تكثيف 

 عمليات التغيير التي بدأت قبل الجائحة.
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مهارات تحديد درجة امتالك معلمي المدارس الحكومية لدراسة هدفت إلى  (2021أجرى مامكج )و

لمختلف نهج ال جائحة كورونا، حيث اعتمدت الدراسة على المالتعلم الرقمي واتجاهاتهم نحوها خال

غ ن البالمعلميلجمع البيانات، واستخدمت االستبانة كوسيلة لجمع البيانات حيث تم توزيعها على ال

 سة إلىمعلم ومعلمة من معلمي المدارس الحكومية في العاصمة عمان. توصلت الدرا 310عددهم 

هم تجاهاتنسبة اللمهارات التعلم الرقمي خالل جائحة كورونا، أما بالارتفاع درجة امتالك المعلمين 

 فقد جاءت بدرجة متوسطة. 

ث ( إلى البحث في التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا، حي2021كما هدفت دراسة جبير )

ول التح اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لجمع بيانات الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن  

ً للتعامل مع آثار الجائحة، فاتجهت جم الرقمي ً أساسيا  دول نحويع الخالل الجائحة مث ل متطلبا

 الرقمنة لتيسير شؤونها على كل من المستوى الداخلي والخارجي. 

جائحة  التحول الرقمي للتعليم الذي أحدثته دراسة ( دراسة هدفت إلىKim, 2021وأجرى كيم )

COVID-19 ،دية إلى اإلنترنت في ة عن تغيير طرق التدريس التقليوتحليل المشاكل الناجم

ت لدراساحيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي عبر مراجعة االفصول الدراسية والمختبرات 

ت واجه ذات العالقة بالمجال. توصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من المشكالت األساسية التي

بشبكة  متصلةلة حيث لم تكن جميع البيئات والمرافق افنيالالتحول الرقمي، بما في ذلك المشكالت 

ة، إلى فتراضيكل من المعلمين والطلبة في فعالية الفصول اال باإلضافة إلى ضعف إيمان ،اإلنترنت

كيف مع لق بالتخاصة فيما يتع ف مع البيئة والتغيرات الجديدة،التكيمواجهة المعلمين صعوبة  جانب

 منهجية التدريس الجديدة.

الل ما سبق ياُلحظ أنه على الرغم من استهداف بعض الدراسات لمفهوم التحول الرقمي من خ

ز أي دراسة خالل الجائحة إال أنه من الدراسات السابقة على جانب إدارة شؤون المعلمين  لم ترك ِّ

سعى البحث الحالي والذي ي خالل الجائحة، وهذا يؤكد على وجود فجوة في األدب النظري السابق

 من خالل البحث الحالي.  دمهاإلى ر
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 منهجية البحث  .2

نهج الم لتحقيق أهداف البحث والتمكن من اإلجابة عن تساؤالته؛ سيتم االعتماد على

 لكتبالوصفي في جمع البيانات التي تخدم الموضوع البحثي من خالل االستعانة با

ج ناهالم واألبحاث والدراسات المرتبطة بموضوع البحث. يُعتبر المنهج الوصفي من

 المناسبة لدراسة الظواهر بصورة نوعية. 

 اإلطار النظري  .3

 جائحة كورونا والمتطلبات المرتبطة بها في قطاع التعليم  3.1

عود لعائلة فيروسات من السالالت الجديدة التي ت( COVID-19فيروس كورونا ) يُعتبر

ار السن ة كبتُعتبر فئ "كورونا" والذي يستهدف الجهاز التنفسي لمختلف الفئات واألعمار، حيث

خطر والمرضى المصابين باألمراض المزمنة والذين تنخفض لديهم مستويات المناعة من أ

س؛ (. أما عن طرق انتشار الفيرو2021مامكج، الفئات المعرضة لإلصابة بهذا المرض )

لناتج ا لرذاذافيُعتبر هذا الفيروس من أنواع الفيروسات سريعة االنتشار الذي ينتقل عن طريق 

 عن العطس والسعال لألشخاص المصابين، باإلضافة إلى لمس أغراض الشخص المصاب. 

  (:2020غنايم، تتعدد األعراض التي تترافق مع اإلصابة بهاذ الفيروس، حيث تشمل )

 الحمى. .أ

 ارتفاع درجة الحرارة.  .ب

 الشعور بضيق في التنفس .ت

 اإلجهاد والتعب العام.  .ث

 اإلسهال .ج

 سيالن األنف .ح

 ب الحلقالتها .خ
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لى نتقال إنحو اال وأجبرت الدولللعديد من الدول العربية واألجنبية، أزمة كورونا تهديداً  شكلتلقد 

عليم من طاع التتبر قالتقنية الحديثة التي تُتيح إمكانية التواصل وتبادل المعلومات عن بُعد، حيث يُع

عد لم عن بو التعامل معها التوجه نحتأثرت بدرجة كبيرة بهذه الجائحة، وتطل ب التعالقطاعات التي 

ات الوفيونتيجةً لإلغالقات التي شهدتها كافة المؤسسات التعليمية للحد من مستوى اإلصابات 

حة التي خلفتها جائ ( إلى أن  التعامل مع اآلثار السلبية2020) غنايم الناتجة عن هذا الفيروس. أشار

ن اإلدار كورونا على قطاع التعليم تطل ب توفر مجموعة من  تعليميةات المن المستلزمات التي تُمك ِّ

 التعامل مع هذه الجائحة، بما في ذلك؛ 

 يثة. ة الحدالرقمية في التعامل مع التقنيتعزيز قدرة ومهارات شاغلي الوظائف التعليمية  .أ

 . تعليميةاد الفي توفير المو لتطبيقات اإللكترونية وبقنوات األقمار الصناعيةاالستعانة با .ب

كنهم لتي تُمثة واتزويد الطالب والمعلمين بالمعدات والموارد الالزمة الستخدام التقنية الحدي .ت

 من دمج األدوات الرقمية في العملية التعليمية. 

عزيز في ت موالتيلجرا تويتر والواتس أببما في ذلك االستعانة بوسائل التواصل االجتماعي  .ث

 مرونةورة تضمن سير العملية التعليمية بمستويات التواصل بين الطالب والمعلمين بص

 وكفاءة عالية. 

 

 الصعوبات التي واجهت اإلدارات التعليمية في ظل جائحة كورونا 3.2

وما زالت تستمر لغاية اآلن خل فت العديد من اآلثار منذ  2019التي بدأت منذ العام وجائحة كورونا  

قرارات اإلغالق التي طالت مختلف المجاالت العديد من  ية ظهورها، ففي بداية األزمة أُعلن عنبدا

والقطاعات للحد من مستوى انتشار الفيروس، بما في ذلك القطاع التعليمي، األمر الذي دفع 

المعلمين على سبيل تكفل التقليل من آثارها السلبية، ف التيالمؤسسات التعليمية إلى اتخاذ اإلجراءات 

خالل  ي يُمكنهم من خاللها التواصل والتفاهم مع الطالبالمثال توجهوا نحو البحث عن الوسائل الت
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(، ولكن تُعتبر الدول العربية من أكثر الدول 2021)القيق والهدمي،  فترة بقاء الطالب في المنازل

وبات في إبقاء العملية التعليمية فعالة، حيث ارتبط ذلك بالعديد من المعوقات التي التي واجهت صع

 (: 2018تمثلت في )عميرة وآخرون، 

  ترنت.عف قدرة المعلمين وبعض الطلبة على استخدام الحاسوب والتعامل مع شبكة االنض .1

 طبيعة البنية التحتية.  تدني .2

ة ى الطلببة علنتيجةً لعدم وجود رقا ى الوالدينواالعتماد عل المشاكل المرتبطة بكثرة الغش .3

 خالل أوقات االمتحانات. 

ستوى ضعف شبكة اإلنترنت لدى العديد من الطلبة والمعلمين، األمر الذي يؤثر على م .4

 قدرتهم على متابعة األنشطة التعليمية وممارستها. 

مية خالل دارات التعليبأن  أحد أبرز الصعوبات التي واجهت اإل (Yilmiz, 2019يلمز )وأضاف 

زمة جائحة كورونا هي صعوبة تحضير المواد التعليمية وتزويد الطالب بكافة األنشطة الال

عب ن الصمللتطبيق، حيث أن  هذه األنشطة تحتاج الوقت الكثير من قبل المعلمين وهو ما كان 

معلمين اء والبين المدرباإلضافة إلى صعوبة التفاعل . ره نظراً لتواجد المعلمين في منازلهمتوفي

امر وضعف شبكة اإلنترنت في أغلب الحاالت التي كانت تؤثر على مستوى تلقي المعلم لألو

ن قدرة م د  ع المستمر في شبكة اإلنترنت حوالتعليميات للتعامل مع متطلبات الجائحة، فاالنقطا

 آخر ع مستمر علىلرسمية، وبالتالي البقاء على اطالبعض المعلمين على حضور االجتماعات ا

 . (2021)القيق والهدمي،  مستجدات وقرارات المدراء في التعامل مع األزمة
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ظة بمحاف إدارة شؤون المعلمين: تجربة اإلدارة الرقمية وجائحة كورونا 3.3

 الطائف

تعانة االس ىلإدارة االنتقال من االعتماد على الطرق التقليدية في اإلإن  مفهوم التحول الرقمي يعني 

زمين جهد الالت واللتقنية الحديثة عبر استخدام شبكة اإلنترنت، حيث تُتيح هذه الطريقة توفير الوقبا

زمة كورونا (. وفي ظل أ2021ر، إليصال المعلومة كما تدعم مستوى جودة الكفاءة التشغيلية )جبي

معظم  الذي نتج عنه توجهالتحول الرقمي ضرورة وحاجة ملحة أساسية في الوقت الحالي  أصبح

 الدول نحو شبكة اإلنترنت لالستجابة إلفرازات وآثار الجائحة. 

انية ت من إمك( إلى أن  اإلدارة الرقمية سهلت معامالت األفراد مع بعضهم ورفع2020)مجاد أشار 

اإلدارية  ( بأن  الخدمات2021)جبير تيسير المعامالت وتبادل المعلومات واألنشطة. كما بين 

عوام ة في األستحيلادرات حديثة دعمت اآللية اإلدارية التقليدية التي أصبحت شبه مالرقمية مث لت مب

الرقمية  ( بأن  اإلدارة2020)مالعب التي شهدت انتشار سريع ومفاجئ لفيروس كورونا، وأضاف 

ب مع تتناساإلدارية ل األنشطة والمهاراتوسيلة جديدة للعملية اإلدارية نتج عنها تطوير  أضحت

 لتغيرات الحاصلة. اطبيعة 

ع مستجدات تعامل ممة للإن  توجه الدول نحو إدخال التقنية الحديثة في العمليات اإلدارية مث ل آلية مه

شؤون  تابعةجائحة كورونا، حيث تم االعتماد على شبكة اإلنترنت في عقد االجتماعات الطارئة وم

ء عن ستغنالف المعلمين، كما تم االمع مخت ن من خالل التواصل بصورة مباشرة ومتزامنةالمعلمي

ة قة وسيللطريهذه ا سل عبر شبكة اإلنترنت، حيث تعدالوثائق الورقية بالوثائق والملفات التي تُر

ما كلتلف سهلة وسريعة وتضمن المحافظة على مضمون الوثائق دون إمكانية تعريضها للضياع أو ا

 . (2020)مجاد،  هو الحال في المعامالت الورقية

 



 

12 
 

ستوى اء بممملكة العربية السعودية من الدول العربية التي حققت إنجازات واسعة في االرتقوال

مارس  8وافق الم 1441رجب من العام 13ففي اإلدارة العامة عبر االعتماد على اإلدارة الرقمية، 

يروس أُصدر قرار تعليق الدراسة في كافة مدارس وجامعات المملكة نتيجةً النتشار ف 2020

ستجيب تن أن نا فيها. ونتيجةً لذلك حاولت المملكة تصميم المبادرات والتطبيقات التي يُمككورو

رت البرامج والتطبيقات التي تُسهل التواصل بين مختلف أطرلمثل هذه األزمة،  ملية اف العفطو 

في  السونج ية وهمالتعليم للمعلم والطالب على حد ٍّ سواء االلتحاق بالعملية والتي أتاحتالتعليمية، 

ي ة التعليم فرارات التي اتخذتها وزارمن أبرز الق "مدرستي"(. تُعتبر منصة 2021بيوتهم )جبير، 

 المعلم ل بينوالتي هدفت إلى تعزيز مستوى الترابط والتعاون والتواص المملكة العربية السعودية

 ليمية.والطالب، وهي بهذه الطريقة سه لت من قدرة المعلم على إدارة الشؤون التع

ريسية، التد تُمثل منصة "مدرستي" منصة افتراضية تتضمن كافة العناصر الالزمة للتخطيط للعملية

لتي ليمية االتع حيث أن  المنصة مدعمة بتقنية الفيديو، باإلضافة إلى احتواءها على كافة األلعاب

نت هذه المنص  خصيصة كذلك تيُمكن للمعلم توظيفها للطالب لتعزيز مستواهم المعرفي. تضم 

لدعم  ناسبةمأماكن إلبداء اآلراء والمالحظات على هذه المنصة، بالتالي فقد وفرت المنصة آلية 

ألمور اأولياء مين وأنشطة اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة، حتى أنها أتاحت إمكانية التواصل بين المعل

ي في لكترونيم اإللقة بتجربة التعلعبر منفذ "العودة للمدارس" الذي اختص  بتجميع المعلومات المتع

 (. 2022المؤسسات التعليمية خالل الجائحة )بلوم، 

يث حورونا، ئحة كمن التعامل بفاعلية مع اآلثار التي خل فتها جا تمكنت المملكة العربية السعودية

جت بالمركز األول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ِّ ن م ترونيةبمستوى توفر الخدمات اإللكتو 

 خالل تطورها الملحوظ ضمن مؤشر نضوج الخدمات اإللكترونية والنقالة الصادر من قبل

 (. 2022كالة األنباء السعودية، "اإلسكوا" )و
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لية مج آعدة برا وعلى صعيد العمل بإدارة شؤون المعلمين بمحافظة الطائف، تجدر اإلشارة إلى

ن ظفيومو اريينلية التعليمية من معلمين وإدوزارة التعليم بغية خدمة القائمين على العم لقتهاأط

 وأولياء أمور من أهمها: وطالب  ومستخدمين

لب م الط، فبعد أن كان تقديم الطلبات يتم بشكل ورقي، ويتحتم على مقد"نظام فارس" -

ة لخدما /الرجوع إلى اإلدارة، أصبح األمر يتم بشكل إلكتروني من خالل نظام فارس

ً  الذاتية ليكون الحصول على  . الموافقات و متابعة المعامالت إلكترونيا

، عليميةلية التالذي يعد أحد األنظمة اإللكترونية التي تُسهم في خدمة العمو "نور"نظام  -

عمل على تواصل جميع المؤسسات المشاركة في عملية التعليم مع بعضها حيث ي

ع ر جمينظام نو خدمالبعض ويمتلك قاعدة بيانات تشمل جميع مراحل التعليم العام. ي

إلى  ضافةالقائمين على العملية التعليمية من طالب، معلمين، إداريين، مشرفين، باإل

 أولياء أمور الطالب. 

سالت المرا" نظام أعمالي" الذي أُستحدث مؤخراً ليكون بديالً لنظام "راسل" الخاص ب -

 سير تسهيل وتوحيد إجراءات والمعامالت اإللكترونية. فمن أهداف هذا النظام

ائق والرد عليها في غضون دقوزارة التعليم لمعامالت والوثائق في كافة جهات ا

 معدودة. 

دارة شؤون المعلمين بمحافظة الطائف دت بها إتفرخدمة إلكترونية  خدمة "حياك": -

من على مدار الساعة سهلت لشاغلي الوظائف التعليمية التواصل مع اإلدارة حيث 

ابط التالي: خالل قسم العالقات على الر

 /http://www.taifteachers.gov.sa/hayak األمر الذي وفَر للمعنين بالخدمة

 عناء الحضور لمقر اإلدارة لمتابعة معامالتهم. 

http://www.taifteachers.gov.sa/hayak/
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ً حيث يتم الرد إلك إلدارة خدمة المستفيد"خدمة المستفيد": هي خدمة تابعة  - من  ترونيا

 ائمينالق تخص على ما يرد من معامالت مختلفة المحتوىقِّبل إدارة شؤون المعلمين 

  على العملية التعليمية بشكل عام. 

، WhatsAppهذا باإلضافة إلى قنوات التواصل االجتماعي وعلى رأسها الواتس أب  -

 التي تعد وكأنها Webexوالويب إكس  Zoomوتطبيقات العمل الجماعية كالزوم 

 عنيين, حيث تساعد في إمكانية االتصال بأكبر عدد من األشخاص المعة اجتماعاتقا

    التفاعل معهم صوتاً وصورة.و

 النتائج والتوصيات 

 أوالً: النتائج

 يُمكن تلخيص أبرز النتائج التي توصل لها البحث فيما يلي: 

د من لعدياالعالم  التحول الرقمي يُعتبر ضرورة أساسية في الوقت الحالي الذي يواجه فيه .1

 التغيرات والتطورات. 

 جائحة كورونا ألزمت الدول نحو ضرورة التوجه نحو استراتيجيات أخرى يُمكن من .2

 رات. خاللها السيطرة على اآلثار التي خل فتها الجائحة، ومن أبرزها رقمنة اإلدا

حويل تن  ال أاإلدارات التعليمية واجهت العديد من الصعوبات خالل فترة أزمة كورونا، إ .3

ً حد  التعليم عن بعد وإدارة شؤون ا مكنت ولبية من مستوى اآلثار الس لمعلمين إلكترونيا

 المؤسسات التعليمية من التعامل بصورة فعالة مع األزمة. 

ا ي خلفتهر التالمملكة العربية السعودية تُعتبر من الدول التي تمكنت من التعامل مع اآلثا .4

مية كرت التطبيقات التي مكنت شاغلي الوظائف التعلييث ابتأزمة كورونا بفاعلية ح

 من متابعة األنشطة التعليمية عبر شبكة اإلنترنت.  بمختلف أدوارهم

 بناًء على النتائج التي توصل لها البحث، يوصى بما يلي: و
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قنية بالت تزويد المعلمين بالمزيد من الدورات التدريبية التي تُعزز من مستوى معرفتهم .1

 ديثة وتزيد من خبرتهم بالتعامل معها. الح

ن صل بيطط إدارية واستراتيجيات تطويرية يُمكن أن تُسهم في تسهيل مستوى التواوضع خ .2

 اإلدارات والمعلمين أوقات األزمات من خالل التقنية الحديثة. 

ني لكتروتكثيف الدورات التدريبية الموجهة لآلباء والمعلمين بخصوص أهمية التوجه اإل .3

 العملية التعليمية. في 

راحل فة المالتعليم على إدخال التعلم الرقمي في مختلف المدارس ولكاضرورة تأكيد وزارة  .4

ة ب الحاجتتطل التعليمية لتعزيز مستوى قدرة الطلبة والمعلمين على التعامل مع أية أزمة قد

 إلى تحول التعليم عن بعد. 

و مين نحفيها على دراسة اتجاهات المعلإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث والتركيز  .5

 اإلدارة الرقمية وتطلعاتهم المستقبلية بشأنها. 
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 المراجع

  العربيةالمراجع 

 ( التعلم من مسيرة المملكة العربية السعودية نحو التعليم الرقمي 2022بلوم، أندرياس .)

والتعليم عن بعد. متوفر على:  

-almmlkt-msyrt-mn-https://blogs.worldbank.org/ar/education/altlm

bd-n-waltlym-alrqmy-altlym-nhw-alswdyt-alrbyt . 

 ( التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا2021جبير، علي .)لبحوث . المجلة األكاديمية ل

 .400-380القانونية والسياسية. المجلد الخامس، العدد األول، ص

 ( التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا. المجلة األكاديمية ل2021جبير، علي .) لبحوث

 . 400-380، ص5القانونية والسياسية. المجلد

 ( صعوبات التعليم عن بعد في ظل انتش2021الرقب، صالح .) ار فايروس كورونا

(COVID-19من وجهة نظر معلمي ومدراء مدارس محافظة خان يو ) نس في قطاع

  غزة. رسالة ماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصال. جامعة الشرق األوسط.

 ( خصائص وأهداف التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني در2018عميرة وآخرون .) اسة

 انية،العربي؟ المجلة العربية لآلداب والدراسات اإلنس مقارنة عن تجارب بعض الدول

 . 6العدد

 ( التعليم العربي وأزمة كورونا: سيناريوهات المستقبل. ا2020غنايم، مهني .) لمجلة

 . 4، العدد3الدولية للبحوث في العلوم التربوية. المجلد

 تعليم س في ال(. الصعوبات التي واجهت معلمي المدار2021مي، آالء )دالقيق، زيد واله

 . 371-343، ص29عن بعد أثناء جائحة كورونا. المجلة العربية للنشر العلمي. العدد

 ( درجة امتالك معلمي المدارس الحكومية لمهارات التعلم ا2021مامكج، الرا .) لرقمي

واتجاهاتهم نحو استخدامه في ظل جائحة كورونا. رسالة ماجستير في تكنولوجيا 

 ت في التعليم. جامعة الشرق األوسط. المعلومات واالتصاال

 ( اإلدارة الرقمية في ظل جائحة فيروس كورونا. مجلة ا2020مجاد، فتح هللا .) لمنارة

 . 200-170للدراسات القانونية واإلدارية. عدد خاص، ص

https://blogs.worldbank.org/ar/education/altlm-mn-msyrt-almmlkt-alrbyt-alswdyt-nhw-altlym-alrqmy-waltlym-n-bd
https://blogs.worldbank.org/ar/education/altlm-mn-msyrt-almmlkt-alrbyt-alswdyt-nhw-altlym-alrqmy-waltlym-n-bd
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 ( اإلدارة الرقمية في ظل جائحة كورونا. مجلة المنارة2020مجاد، فتح هللا .)  للدراسات

 إلدارية. دار القلم للطباعة. الرياض، عدد خاص. القانونية وا

 ( المعهد 19-(. الحكومة اإللكترونية وجائحة )كوفيد2020مالعب، عمر .)لعربي ا

 للتخطيط، الكويت.

 ( المملكة األولى بالشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجال 2022وكالة األنباء السعودية .)

ألعمال. متوفر على: توفر الخدمات الرقمية وتطورها لألفراد وا

-arabia-https://www.vision2030.gov.sa/ar/mediacenter/news/saudi

-for-availability-services-e-for-region-mena-the-in-first-nksra

sectors-business-and-citizens/. 
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