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 الممخص:
ىدفت الدراسة الكشف عن استراتيجيات القيادة التربوية خالل جائحة كورونا في المممكة 
لى الوقوف عمى تأثير فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة التعميمية،  العربية السعودية. وا 

ف عمى كيفية إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة التعميمية، وتم استخدام والتعر 
( في حدوث 19-المنيج الوصفي التحميمي. وأظيرت النتائج تسبب جائحة كورونا )كوفيد

بميون طالب في حوالي أكثر  1.6االنقطاع األكبر في التعميم، حيث تسببت في ضرر حوالي 
قارات العالم، التعميم عن بعد ال يمكن أن يؤدى إلى نتائج مماثمة دولة في جميع  190من 

لمتعميم الذي يتم داخل المدارس، وذلك لوجود بعض العوامل التي تقل من قدراتو مثل انشغال 
بعض األبناء باألعمال المنزلية، وبالتالي عدم وجود وقت لتمقي التعميم عن بعد، غياب اإلنترنت 

أعمن المركز الوطني لمتعميم  من بعض المنازل خاصًة في الدول الفقيرة.والتكنولوجيا الرقمية 
اإللكتروني أن النموذج السعودي من النماذج التي يقتضي بيا نحو االستجابة السريعة لمتحديات 

( مؤشًرا عمى 16( مؤشًرا من أصل)13التي أحدثتيا جائحة كورونا، حيث تقدمت المممكة في)
 ( دولة. 37مستوى)

 التعميم عن بعد، التكنولوجيا الرقمية، النموذج السعودي.األنظمة التعميمية،  ات المفتاحية:الكمم
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Abstract: 
The study aims to uncover the educational leadership strategy 

amid the Coronavirus (Covid-19) pandemic in the Kingdom of Saudi 
Arabia. In order to address the impact of the novel Coronavirus on 
educational systems and examining the strategies followed by the 
Kingdom of Saudi Arabia and to determine how to manage the impact of 
the novel Coronavirus on educational systems. The study has utilized 
the descriptive-analytical method. The results showed the following: 
The Coronavirus (Covid-19) pandemic has caused the largest disruption 
in education, affecting about 1.6 billion students in more than 190 
countries on all continents of the world. Distance education will not lead 
to similar results to in-school learning, due to some elements that 
reduce its capability. For example, some of the children were 
preoccupied with chores, and thus there was no time for them to receive 
distance education and the lack of Internet and digital technology in 
some homes, especially in poor countries. The National Center for E-
Learning announced that the Saudi model is one of the models to be 
followed in terms of rapid responses to the challenges brought by the 
Corona pandemic. Where the Kingdom advanced in (13) indicators out 
of (16) indicators at the level of (37) countries.  
Key words:  Educational systems - Distance education - Digital 
technology - The Saudi model. 
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 :المقدمة
انتشار فيروس  في ظل األزمة التي يعيشيا العالم والوطن العربي بشكل خاص نتيجة

(، والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر عمى عدد من المجاالت 19-كورونا )كوفيد
االقتصادية واالجتماعية، ومنيا بالتأكيد المنظومة التعميمية والمؤسسات التربوية وغيرىا من 
المجاالت والمنظمات داخل أي دولة. ولم يتوقف تأثيرىا عند ذلك فقط، مما دعا الحكومات 
والمنظمات إلى محاولة العمل عمى تكيف االحتياجات البشرية مع خصائص ىذه األزمة، 
ومحاولة التواصل إلى بعض الحمول التي تمكنا من سير العممية التعميمية وعدم توقف التعميم 

 وتعميقو، والذي يعد من أىم أساسيات أي دولة.
ى نطاق عالمي ولو تأثير يشكل فيروس كورونا تيديًدا خطيًرا عمى الصحة العامة عم

عمى مستويات متعددة، إال أن العالم سيواصل العمل لحميا وتقميميا لفترة طويمة، ومن ىنا تم 
استخدام التعميم عن بعد من أجل مواصمة العممية التعميمية وذلك من خالل استخدام التكنولوجيا 

والتي جعمتنا منشغمين  ،ثورة رقميةالرقمية واألجيزة الذكية، وذلك كاستغالل لما يعيشو العالم من 
 (  2016،80باستعمال ىذه االجيزة والتقنيات الرقمية خالل حياتنا.)إبراىيم، وزايد، 

ومن جانب آخر، يعتبر التعميم اإللكتروني نقطة ىامة في مجال التعميم، ومن ىنا كان 
ة التعميمية وعدم عمينا نحن البشر في ظل ىذه األزمة ابتكار أي وسيمة من أجل سير العممي

توقفيا، والتي من الممكن أن يؤثر تأثير سمبي عمى الطالب والنظام التعميمي والمممكة ككل، 
ومن جانب آخر فاستخدام ىذه التقنيات الجديدة وتقديميا لممعمم والطالب يعمل عمى خمق بيئة 

 لعممية التعميمية.تعميمية يسودىا التفاعل، وبالتالي تشجيع الطالب عمى االندماج داخل ىذه ا
سماعيل، وأبو  ومن الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات البحث، دراسة )الميمي، وا 

( والتي ىدفت إلى اإلجابة عن التساؤل التالي: "ما أبعاد وآثار التعميم 2020ناصر، والقحطاني، 
خالل ىذه الدراسة عن بعد كاستجابة لألزمات: أزمة كورونا في الدول العربية؟، واستخدم الباحث 

المنيج التحميمي، وقام الباحث خالل ىذه الدراسة باستخدام تحميل وسائل التواصل االجتماعي 
والمستندات العربية ذات الصمة مثل التقارير، ولوائح أنظمة، ومقابمة المتأثرين والمختصين 

واآلثار االجتماعية  وأصحاب القرارات. ثم قام بالتحميل النوعي لمبيانات، ثم قام بحصر األبعاد
والثقافية والتربوية واألخالقية واإلجرائية والموجستية لمتعميم عن بعد في األزمات. إضافة إلى 
تطبيق المؤسسات التعميمية والتدريبية في الدول العربية لنمط التعميم عن بعد لمحد من فيروس 

ي في جميع المجاالت لمحد كورونا، وتواجدت عدة مبادرات وطنية أخرى داعمة لمتباعد المكان
من انتشار ىذا الفيروس؛ والتي قادت المجتمعات لشكل تدريجي إلى حالة فريدة تجسدت في 

 ظيور مصطمح جديد وفريد، وىو )مجتمع عن بعد(.
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إلى دراسة تأثير تعميق الجامعات نتيجة فيروس كورونا  :(Sahu,2020وىدفت دراسة)
لمكالب واألساتذة. وتوصمت الدراسة إلى أن الجامعات عمى المجال التعميمي والصحة العقمية 

          تعمل عمى تنفيذ القوانين من أجل إبطاء سرعة انتشار فيروس كورونا، وبذلك كان عمى 
           الطالب أن يتواصموا الكترونًيا من أجل تمقي المعمومات، حيث إن صحة ىؤالء الطالب

أن تكون وسائل وسبل االستشارة متاحة لدعم ىؤالء تعتبر من أىم األولويات، وأنو يجب 
الطالب، كما يجب عمى الدولة أن تكون مسئولة عن سالمة الغذاء والسكن لمطالب الدوليين، 
كما يجب عمى األساتذة االىتمام بالتكنولوجيا والوسائل التقنية لمساعدة الطالب ولجعل ىذه 

 التجارب غنية وفعالة.   
(: إلى دراسة تجربة االنتقال من التعميم Basilaia, Kvavadze,2020وىدفت دراسة )

داخل المدارس إلى التعميم عن بعد عن طريق استخدام االنترنت نتيجة انتشار جائحة كورونا في 
جورجيا. حيث اعتمد الباحثان عمى إحصائيات األسبوع األول من التدريس في إحدى المدارس 

تقال من التعميم داخل المدارس إلى التعميم عن بعد حقق الخاصة. وقد أظيرت النتائج أن االن
دارة  نجاًحا، وأنو من الممكن االستفادة من الميارات والنظم التي تعمميا الطالب واألساتذة وا 
المدارس في ىذه الفترة من تعميق الدراسة في حاالت أخرى مثل التعامل مع ذوي االحتياجات 

 في عممية التدريس الجماعي. الخاصة، أو من خالل االستفادة منو 
 مشكمة البحث: 

مميون( إصابة، مما  03بمغ معدل انتشار فيروس كورونا في العالم حتى اآلن حوالي ) 
يعني انتشار الفيروس عمى قطاع واسع من العالم، وىذا يعني أن شرائح كبيرة من العالم قد 

حيث تسببت في ضرر حوالي  تأثرت بو. وىذا أدى إلى حدوث االنقطاع األكبر في التعميم،
دولة في جميع دول العالم. وقد أدى إغالق  693بميون طالب في حوالي أكثر من  6.1

% من طالب العمم حول العالم. ومنيا أيًضا 99المدارس والجامعات إلى التأثير عمى حوالي 
  69/7/6996 افقالمممكة العربية السعودية التي قامت بتعميق الدراسة أيًضا في يوم االثنين المو 

            في جميع المدارس والمنظمات التعميمية، ولكن أكدت الوزارة عمى استمرار العممية
ومن هنا يثير البحث التعميمية من خالل التعميم عن بعد واستخدام الوسائل والتقنيات الرقمية. 

 التساؤالت التالية:
 . ما ىي جائحة كورونا؟ 6
 ونا المستجد عمى األنظمة التعميمية؟ . ما ىو تأثير فيروس كور 2
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 ما ىي استراتيجيات القيادة التربوية في المممكة العربية السعودية أثناء جائحة كورونا؟ .0

 . كيفية إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة التعميمية؟9

 أهداف البحث: 
 التعرف عمى جائحة كورونا، كيفية انتقاليا، أعراضيا.  -
 وف عمى تأثير فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة التعميمية.الوق -
 بحث االستراتيجيات التي اتبعتيا القيادة التربوية خالل أزمة كورونا بالمممكة . -
 التعرف عمى كيفية إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة التعميمية. -

 أهمية البحث:
تي أثرت عمى العالم أجمعو، وعمى جميع تعتبر جائحة كورونا من أكثر األمراض ال

المجاالت التعميمية واالقتصادية واالجتماعية. ومن ىنا ُوجب عمى القيادة التربوية تبني 
 ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث في:   استراتيجيات فعالة من أجل مواجية ىذه الجائحة. 

 أواًل: األهمية النظرية:
 ا سببو من أزمة في المجال التعميمي والتربوي.تسميط الضوء عمى فيروس كورونا، وم 
  حداثة الظاىرة وسرعة انتشارىا، مما تسبب في تعميق الدراسة في جميع أنحاء المممكة

العربية السعودية، مما دعا الباحث إلى محاولة تناول ىذا الموضوع وبحث االستراتيجيات 
 ي المممكة.التي حققت نجاًحا خالل ىذه األزمة في النظام التعميمي ف

  الباحث التي تناولت ىذا الموضوع –في حدود اطالع  –قمة البحوث.  

 ثانًيا: األهمية التطبيقية:
  محاولة إلقاء الضوء عمى ىذا المجال في ظل ىذه األزمة، مما يساعد العديد من المنظمات

 والمؤسسات والعديد من المجاالت التي تعتمد عمى مجال التعميم عن بعد.
 دب التربوي بدراسات تناولت جائحة كورونا وتأثيرىا عمى النظام التعميمي. إثراء األ 
  من الممكن أن تقدم الدراسة بعض الحمول واالستراتيجيات التي من الممكن أن يستعين بيا

أصحاب القرار في المجال التربوي والتعميمي في تطوير أنظمتيا ومنصاتيا اإللكترونية 
 لتحقيق اليدف المرجو.

 ل إلى بعص الوسائل إلدارة فيروس كورونا خالل العممية التعميمية.التوص -
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 منهج البحث: 
تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي في بحث استراتيجية القيادة التربوية في ظل 
جائحة كورونا في المممكة العربية السعودية، ومحاولة بحث تأثير الفيروس عمى األنظمة 

 التي اتبعتيا القيادة التربوية خالل أزمة كورونا في المممكة. التعميمية، واالستراتيجيات 
 المصطمحات: 

تعرف بأنيا: "عممية مستمرة لتنظيم وتنفيذ القرارات الحالية وتوفير المعمومات  استراتيجية: .6
وتنظيم الموارد والجيود الكفيمة لتنفيذ القرارات وتقييم النتائج بواسطة نظام معمومات متكامل 

 ( 61 ،2361. )عبدالقادر، وفعال"
"ىي القيادة التي تعالج شئون المعممين والطمبة والمواد الدراسية القيادة التربوية:  .2

دارة الفعاليات المتعمقة بالعممية  والتجييزات، والمصادر المالية الالزمة لتعميم الطالب، وا 
 (60 ،2362مة، التعميمية، وتنظيم ىذه العناصر كافًة وتوجيييا وضبطيا". )العجار 

"ىو خمق نوع من االستجابة تجاه أىداف معينة حتى تتحقق ىذه األىداف  االتصال الفعال: .0
 (63 ،2362بأحسن وسيمة وبأقل تكمفة". )بمخيري، 

فيروس كورونا المستجد ىو نوع من الفيروسات جديًدا من  ىي عبارة عن" جائحة كورونا: .9
لمصابين بالتياب رئوي، وىو مجيول السبب حتى نوعو يصيب الجياز التنفسي لممرضى ا

اآلن. وتسبب فيروسات كورونا لدى البشر حاالت عدوى الجياز التنفسي التي تتراوح حدتيا 
من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة، مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

روس كورونا المكتشف مؤخًرا مرض والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(، ويسبب في
  ( .091-099 ،2323(". )عمي، 19-فيروس كورونا )كوفيد

 اإلطار النظري
 ما هي جائحة كورونا؟

تعد جائحة كورونا عبارة عن فيروس كورونا المستجد، وىو عبارة عن فيروس يصيب 
الفيروس بدايًة  الجياز التنفسي لإلنسان، وال يعرف سبب ىذا الفيروس حتى اآلن. وقد ظير ىذا

، وقد أطمق عمى ىذا الفيروس الجديد اسم 2369في مدينة "ووىان الصينية" في نياية عام 
 (2، 2369(". )فينغ ىوى، COVID-19"فيروس كورونا المستجد )
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وينتقل ىذا المرض إلى اإلنسان عن طريق الممس، أو عن طريق االتصال المباشر مع 
التصال الغير مباشر مثل لمس األسطح والمعادن شخص مصاب بالفيروس، أو عن طريق ا

واألجيزة المموثة. وقد ينتقل ىذا الوباء عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص الحامل لمفيروس، 
 أو عن طريق اليواء الذي من الممكن أن يحمل ىذا الفيروس.

( شعور الشخص الحامل COVID-19ومن أعراض فيروس كورونا المستجد )
سخونة واإلرىاق الشديد، السعال الجاف، التياب الحمق، حدوث إسيال، شعور لمفيروس بال

المريض بوجع وألم في العظام. وتبدأ أعراض ىذا المرض في البداية خفيفة ثم تزداد شدة. وىناك 
احتمالية كبيرة إلصابة األشخاص المسنين، واألشخاص المصابين ببعض األمراض مثل مرض 

 (2، 2323اض القمب.)منظمة الصحة العالمية، السكر، ومرض الضغط، وأمر 
وطبًقا لما أشارت إليو إدارة الصحة العامة، فإن أعراض فيروس كورونا المستجد تبدأ 

( يوًما بعد إصابة الفرد بيذا الفيروس. ومن ىنا 69-2في الظيور عمى الشخص المريض من )
االحترازية والوقائية لتجنب اإلصابة  دعت منظمة الصحة العالمية األفراد إلى االلتزام باإلجراءات

 بيذا الفيروس، مثل العزل المنزلي، المحافظة عمى نظافة األيدي باستمرار.
 تأثير فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة التعميمية:

قبل جائحة كورونا كان العالم يقف أمام العديد من التحديات حول الوفاء بأحقية التعميم 
           لتحاق بو مبكًرا، حيث بمغت معدالت األطفال الغير مقيدينلكل إنسان وضرورة اال

           مميون. 770مميون طفل، وبمغ معدل األشخاص األميين حوالي  213بالمدارس حوالي 
( UNESCO Institute for Statistics,2016) 

في  وقد تسببت جائحة كورونا في حدوث االنقطاع األكبر في التعميم، حيث تسببت
دولة في جميع قارات العالم. وقد أدى  693بميون طالب في حوالي أكثر من  6.1ضرر حوالي 

% من طالب العمم 99غالق المدارس والجامعات والمؤسسات التعميمية إلى التأثير عمى حوالي إ
إلى  حول العالم. ومع زيادة األزمة المالية التي أنتجتيا كورونا، واجو التعميم مشكالت مالية أدت

بالنسبة لمدول الفقيرة  حدوث فجوة كبيرة من ناحية تمويل التعميم المتوقع قبل ىذه الجائحة، خاصةً 
 (.(United Development Programme,2020 ومتوسطة الدخل
          بالتنمية المستدامة قبل  9: فجوة التمويل الالزم لتحقيق اليدف 6شكل 

(19-COVID) 
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 المتأثرين بإغالق المدارس عمى الصعيد العالمي : عدد األطفال2الشكل 
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ومن جانب آخر يعد تعميق الدراسة وغمق المدارس والجامعات والمؤسسات التعميمة 
حاًل مالئًما من أجل تطبيق اإلجراءات االحترازية وفرض التباعد االجتماعي من أجل الوقاية 

نتشار داخل المممكة. إال أن إذا زادت مدة وحماية أبناءنا من ىذا الفيروس المعين وتقميل نسبة اال
الغمق لفترات طويمة سيكون ليا تأثير سمبي عمى الطالب، عمى سبيل المثال سيواجو ىؤالء 
الطالب فرص أقل لمدراسة في المنزل، كما قد تمثل الدراسة في المنزل عبء عمى أولياء األمور 

 نظًرا ألن ذلك تتطمب رعاية واىتمام كبير.
ير بالذكر أن ىذه الجائحة قد أحدثت حالة من التوتر والخوف فيما يخص ومن الجد

تعميم األطفال خاصًة األطفال المقبمين عمى دخول المدارس، حيث أقرت منظمة اليونيسف أن 
مميون طفل حول العالم قد ضاعت عمييم فرصة التعميم في سن الطفولة المبكرة أو  93حوالي 

وبالتالي فقد فاتيم التدريس والتعميم في بيئة تعميمية محفزة، السن المقرر لدخول المدارس، 
وبالتالي اكتساب القدرة عمى التفاعل االجتماعي الجيد، وفي بعض الحاالت خاصة حاالت 

 Anna Gromadai, Dominicاألطفال ذوي األسر الفقيرة الحصول عمى التغذية السميمة. )
Richardsoni, Gwyther Reesi, 2020) 

نب آخر قد أثرت ىذه الجائحة عمى القطاع الجامعي أيًضا، حيث تعاني بعض ومن جا
الجامعات في بعض الدول خاصًة الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل من ضعف في المجال التقني 
وقطاع االنترنت، حيث اعتمدت الجامعات خالل ىذه الجائحة عمى التعميم عن بعد واستخدام 

 عمى المحاضرات المسجمة وبعض المواقع االلكترونية مثل منصةاالنترنت لمدراسة، واالعتماد 
(Zoom ومن ىنا أوضحت ىذه الجائحة ضعف قدرات بعض الدول عمى مواكبة ما تتطمبو .)

ىذه الجائحة خالل نظام التعميم ونقص البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات التي يحتاجيا 
 من الدراسة. الطالب والمعممين خالل ىذه الفترة المعمقة 

ومن ناحية أخرى، فقد أشارت بعض الدول إلى أن التعميم عن بعد ال يمكن أن يؤدى 
إلى نتائج مماثمة لمتعميم الذي يتم داخل المدارس؛ وذلك لوجود بعض العوامل التي تقل من 

عن قدراتو، مثل انشغال بعض األبناء باألعمال المنزلية، وبالتالي عدم وجود وقت لتمقي التعميم 
بعد، غياب االنترنت والتكنولوجيا الرقمية من بعض المنازل خاصًة في الدول النامية والفقيرة، 
بعض األسر تعاني من عدم توصيل الكيرباء والتي تحد بالضرورة من استخدام االنترنت 
لمتواصل مع المعممين من أجل تمقي التعميم عن بعد، بعض الطالب األصغر سًنا يكونوا غير 

عمى استيعاب المحتوى المقدم من معممييم، خاصًة األطفال الذين يمتمكون آباء ذوي  قادرين
 (United Nations,2020مستوى تعميمي منخفض. )
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ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج، أنو نتيجة التعميم عن بعد سيكون الفاقد في التعميم 
يم. حيث أشارت منظمة كبيًرا، إضافًة إلى توقع حدوث زيادة في حاالت التسرب من التعم

اليونيسكو إلى أنو نتيجة ما أثرتو الجائحة من أزمة اقتصادية في البالد، سيؤدي ذلك إلى تسرب 
مميون طفل وشاب من مرحمة التعميم األساسي حتى مرحمة التعميم العالي أو عدم  23.8حوالي 

 (.UNESCO,2020 قدرتيم عمى االلتحاق بالعام الدراسي المقبل)

 يات القيادة التربوية في المممكة العربية السعودية أثناء جائحة كورونا:استراتيج
تعتبر المممكة من أولى الدول التي اتخذت اإلجراءات االحترازية والوقائية خوًفا من 
انتشار الفيروس داخل المممكة. وبذلت المممكة جيوًدا كبيرة أثناء الجائحة ليست عمى المستوى 

المستوى العالمي من أجل االطالع عمى الطرق العالجية والوقائية. المحمي فقط، ولكن عمى 
مميون دوالر من أجل التصدي لجائحة كورونا. ومن  133حيث بادرت بالدعم المادي بحوالي 

أىم القرارات التي اتخذتيا المممكة تعميق الدارسة والعمرة والرحالت الجوية الدولية والداخمية 
 (2323ماليين. )وزارة الصحة السعودية،  9ر من وعمل مسح ميداني موسع ألكث

وفي الجانب التعميمي، تمكنت المممكة من خالل القيادة التربوية ووزارة التعميم أن تقدم حمواًل 
ألبنائيا لممارسة التعميم عن بعد، وتوفير التعميم الجيد لجميع أبناءىا، وذلك من خالل استمرارية 

  مختمفة، وذلك من خالل ما يمي: بطرق ووسائلالتعميم اإللكتروني 

: تم إنجاز ىذه المنصة التعميمية السعودية في زمن قياسي وبكفايات منصة "مدرستي" .6
ماليين  1وطنية عممت من أجل وصول التعميم إلى كل فرد. وىذه المنصة تساعد أكثر من 

اعدة جميع ألًفا من شاغمي الوظائف التعميمية. وتعمل ىذه المنصة عمى مس 121 طالب و
المراحل التعميمية من خالل تخصيص عدد من القنوات التعميمية، حيث تختص كل قناة 
بصف دراسي واحد، وذلك من أجل استمرار عممية التعميم دون توقف بما يساعد الطمبة 
 عمى الحصول عمى الدروس، ويوضح الشكل التالي ما تقدمو منصة مدرستي السعودية. 

 ( 2323)القرزعي، 
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 ( منصة مدرستي السعودية4ل )شك

جانية، تدعم فكرة التكنولوجيا الرقمية المستخدمة في التعميم، حيث : "ىي بوابة مبوابة "عين" .2
تعمل عمى إتاحة خدمات تعميمية إلكترونية لجميع الطالب والمعممين وأولياء األمور. حيث 
يستطيع الطالب من خالليا التواصل مع معمميو، وبالتالي تبادل المعمومات بين الطالب 

بة عمى جعل ولي األمر متابع لمعممية التعميمية التي وبعضيم البعض. كما تعمل ىذه البوا
يتمقاىا أبناءه، وبالتالي تعطي ىذه البوابة لمقيادات التربوية القدرة عمى رؤية ومتابعة نجاح 
 وتقدم العممية التعميمية، أو أوجو القصور التي من الممكن أن تعاني منيا ومحاولة عالجيا. 

بإدراج قناة عين عمى موقع اليوتيوب، وىي عبارة عن  كما قامت وزارة التعميم السعودية
            ( قناة تعميمية، من أجل إذاعة الدروس التعميمية20مجموعة من القنوات يبمغ عددىا )

 لجميع المراحل. 
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 ( بعض من خدمات بوابة عين1شكل )

أ في الساعة وقد أشارت وزارة التعميم السعودية، أن قناة عين التعميمية الفضائية، تبد
( ظيًرا. ثم يتم إعادة ما تم بثو خالل ىذه الفترة 12:30( صباًحا، وتنتيي في الساعة )8:00)

عمى مدار اليوم حتى يستطيع جميع الطالب مشاىدتيا والحصول عمى الدروس التعميمية في 
اىدة األوقات المناسبة ليم، كما تم ربطيا بقناة عين عبر اليوتيوب؛ لكي يستطيع الطالب مش

 الدروس في أي وقت واالستفادة منيا من خالل مراجعة الدروس طوال اليوم.
            ( قناة فضائية، خاصة بجميع المراحل التعميمية69وتتكون قناة عين الفضائية من )

            وفًقافي جميع المواد. وتنقسم ىذه القناة إلى عدة قنوات بناًءا عمى المراحل التعميمية 
 سيمة التالية: لمتق
 ست قنوات خاصة لبث المواد الخاصة بالمرحمة االبتدائية. -
 ثالث قنوات لبث المواد الخاصة بالمرحمة المتوسطة. -
 (16 - 15، 1441ثالث قنوات لبث المواد الخاصة بالمرحمة الثانوية.)العتيبي،  -

( محطات فضائية من قنوات عين خاصة بالطالب ذوي االحتياجات 0كما خصصت )
لخاصة، باإلضافة إلى تواجد لغة اإلشارة في منصات التعميم. وعقد اتفاقيات مع الجيات ا

المختصة، حيث قامت بعقد اتفاقية مع الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 
 (2020)القرزعي،  "إشراق" وأن تتولى عممية المتابعة والتقييم لعممية التعميم عن بعد.
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نجاز كبير، حيث تعد من أكثر  لمستقبل:بوابة ا .0 حققت ىذه البوابة التعميمية نجاح وا 
             محركات البحث عند السعوديين بعد محرك البحث جوجل، كما حققت نحو حوالي

              مميون زيارة لمموقع، وحصمت ىذه البوبة عمى شيادة األيزو في التحول الرقمي.  21
 ( 2323) القرزعي، 

، نجد أن النموذج السعودي من النماذج التي يقتضي بيا ومن خالل ما سبق عرضه
نحو االستجابة السريعة لممتغيرات والتحديات التي أحدثتيا جائحة كورونا. فقد القت التجربة 
السعودية خالل التعميم عن بعد وقت الجائحة تقدير واحترام من دول العالم. وقد تبين ذلك من 

منظمات وجيات عالمية في  6المركز الوطني لمتعميم اإللكتروني عن مشاركة  خالل ما أعمنو
"، وقد أشادت بجيود المممكة، وأظيرت تجربة المممكة في التعميم اإللكترونيدراستين عن "

           ( دولة.07( مؤشَرا عمى مستوى )61( مؤشًرا من أصل )60النتائج تقدم المممكة في )
 ( 2323) القرزعي، 

 يفية إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة التعميمية:ك
 . االهتمام بتدريب وتنمية المعممين بما يتطمبه الوقت لحالي: 1

من الجدير بالذكر، أن المعمم ىو العامل األساسي خالل ىذه العممية التعميمية، حيث 
الرقمية واستخدامات االنترنت حتى  البد من االىتمام بتدريب وتنمية وتثقيف المعمم بالتكنولوجيا
 يستطيع مواكبة وتطبيق عممية التعميم عن بعد بكفاءة عالية. 

فمن بداية ىذه الجائحة، تم تكميف المعمم فوًرا بمحاولة تطبيق وسائل التعمم عن بعد، 
( كانت ىذه نسبة المعممين الذين طمب منيم مواصمة العممية التعميمية عن 7وكما يوضح الشكل)

عد من خالل العديد من الوسائل واألساليب التي تختمف من دولة ألخرى. فالمعمم أواًل البد أن ب
يكون لديو استعداد لممشاركة في عممية التعميم عن بعد والتي تتم عبر االنترنت. فتوفر 
التكنولوجيا داخل المدارس تعتبر من المؤشرات التي تشير إلى تقدم النظام التعميمي لممدرسة، 

 بالتالي تقدم التعميم داخل الدولة. و 
قامة عالقات وثيقة، خاصًة  كما يجب عمى المعمم أن يكون عمى تواصل مع طالبو وا 
مع الطالب الذين يفتقرون إلى القدرة عمى التعمم بمفردىم. ومن ىنا وجب عمى كل دولة تنمية 

أجيزة الكمبيوتر  معممييا بما يتناسب مع متطمبات العصر من خالل تدريبيم عمى استخدام
واستخدام االنترنت واألجيزة الرقمية؛ لكى تطور من نظاميا التعميمي، وبالتالي تطوير وتقدم 

 (UNESCO,2020ونجاح أبناءىا. )
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 . استخدام األدوات التقميدية لتوفير التعميم عن بعد لدى الدول منخفضة الدخل:2
ى إدارة تأثير فيروس كورونا ىناك عدد من االستراتيجيات والكفايات التي تساعد عم

المستجد، فقد لجأت معظم الدول إلى تعميق الدراسة في المدارس كإجراء وقائي لمحد من انتشار 
فيروس كورونا. ومن ىنا لجأت الدول إلى التعميم عن بعد واستخدام تكنولوجيا المعمومات 

لمعمم استخدام االنترنت واالتصاالت من أجل تطبيق التعميم اإللكتروني، وبالتالي كان عمى ا
والتمكن منو من أجل تقديم الدروس التعميمية ومواكبة الحياة التعميمية والدراسية لمطالب 
والحصول عمى حقيم في التعميم، ويوضح الشكل التالي استخدام الدول بعض الطرق لتوفير 

ميدية لتوفير التعميم الالزم ألبنائيا. حيث نجد أن بعض الدول استخدمت بعض الوسائل التق
فرص التعميم عن بعد ألبنائيا من خالل بعض البرامج التمفزيونية، أو استخدام البرامج اإلذاعية، 
أو من خالل توزيع بعض المواد المطبوعة. حيث نجد أن ىناك بعض الدول الفقيرة ومحدودة 

ل عممية التعمم عن الدخل ال تمتمك التكنولوجيا الرقمية واالنترنت الستخدام الوسائل الحديثة خال
بعد. كما أشارت منظمة اليونيسيف إلى أن ىناك تغطية متفاوتة بين البمدان في قدرتيم عمى 
تغطية التعميم، حيث بمغت نسبة تغطية التعميم عن بعد في البمدان مرتفعة الدخل إلى حوالي  

وىذا %. 13%، في حين بمغت نسبتيا في البمدان منخفضة الدخل إلى أقل من  21:  23
يعزى إلى انخفاض القدرة عمى توفير التكنولوجيا الرقمية، إضافًة إلى انخفاض القدرة عمى 

 Survey by UNESCO, UNICEF andاستخداميا، ونقص البنية التحتية ليذه الدول. )
The World Bank,2020) 

 
 ( اختيار الدول لوسائل التعميم أثناء تعميق الدراسة8شكل )
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 وسائل لتقييم الطالب خالل التعميم عن بعد:. ابتكار بعض ال0
إذا توافر التعميم البد أن تتوافر وسائل وسبل تقييمو، ومن ىنا لزم عمى القيادة التربوية وجود 
بعض أدوات التقييم من أجل تقييم وتقويم طرق التدريس عن بعد وتقييم الطالب حول ما تمقوه 

نا بعض الوسائل التي جعمتنا نبتكرىا من أجل من دروس تعميمية، ومن ىنا أوجدت جائحة كورو 
مواكبة الفترة الزمنية أثناء تعميق وغمق المدارس. حيث دعت عممية تعميق الدراسة إلى تأجيل 
االمتحانات في معظم الدول وربما إلغاؤىا، ولكن ىناك بعض الطرق التي من الممكن اتباعيا 

فمن الممكن استبدال االمتحانات بتقييمات  من أجل تقييم الطالب بعد تمقيو التعميم عن بعد،
مستمرة أو قيام االمتحانات عن طريق االنترنت، أو من خالل عمل بعض االستطالعات عبر 
الياتف المحمول، وتتبع استخدام المنصات والبوابات التعميمية التي يتم وضعيا والتطبيقات 

 Andaleeb Alam, Priyamvada اإللكترونية التي استخدمتيا بعض الدول لمتعميم عن بعد.)
Tiwari, UNICEF,2020) 

 . ابتكار بعض وسائل التعميم عن بعد لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة:4
مثمما يجب أن يتوفر لمطالب العادي وسائل التعميم والقدرة عمى مواصمة العممية 

اقة األدوات والمعدات التعميمية أثناء فترة تعميق الدراسة، يجب أن يتوافر لدى الطالب ذوي اإلع
الالزمة لمواصمة عممية التعميم عن بعد. وذلك من خالل توفير الدول البرامج المخصصة ليم 
            عبر االنترنت، مثل: بعض البرامج والفيديوىات التي تتبع السرد الصوتي ولغة اإلشارة 

             م عمى ذلك.والنص المبسط. إضافًة إلى محاولة توفير بعض األجيزة التي تساعدى
( Lennox, Taulo,2020) 
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 الخاتمة: 
في الختام، نكون قد أوضحنا خالل السطور السابقة استراتيجية القيادة التربوية في ظل 
جائحة كورونا في المممكة العربية السعودية، وذلك من خالل تناولنا خالل ىذا البحث تأثير 

عميمية، واستراتيجيات القيادة التربوية في المممكة العربية فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة الت
السعودية أثناء جائحة كورونا، وكيفية إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة 

 وقد توصل البحث إلى النتائج التالية:التعميمية. 

  تسببت ( في حدوث االنقطاع األكبر في التعميم، حيث 19-تسببت جائحة كورونا )كوفيد
 دولة في جميع قارات العالم. 190بميون طالب في حوالي أكثر من  1.6في ضرر حوالي 

  مميون طفل حول العالم قد ضاعت عمييم فرصة  40أقرت منظمة اليونيسف أن حوالي
التعميم في سن الطفولة المبكرة أو السن المقرر لدخول المدارس، وبالتالي فقد فاتيم التدريس 

 ة تعميمية محفزة نتيجة جائحة كورونا.والتعميم في بيئ
  التعميم عن بعد ال يمكن أن يؤدى إلى نتائج مماثمة لمتعميم الذي يتم داخل لمدارس، وذلك

لوجود بعض العوامل التي تقل من قدراتو، مثل انشغال بعض األبناء باألعمال المنزلية، 
والتكنولوجيا الرقمية من  وبالتالي عدم وجود وقت لتمقي التعميم عن بعد، غياب االنترنت

 بعض المنازل خاصة في الدول النامية والفقيرة.
  تم إنجاز منصة مدرستي التعميمية السعودية في زمن قياسي وبكفايات وطنية عممت من أجل

ألًفا  525ماليين طالب و   6وصول التعميم إلى كل فرد. وتساعد ىذه المنصة أكثر من 
 من شاغمي الوظائف التعميمية.

 وابة "عين" السعودية ىي بوابة مجانية، تدعم فكرة التكنولوجيا الرقمية المستخدمة في ب
التعميم، حيث تعمل عمى إتاحة خدمات تعميمية إلكترونية لجميع الطالب والمعممين وأولياء 

 األمور.
  تعد بوابة المستقبل أكثر محركات البحث عند السعوديين بعد محرك جوجل، كما حققت نحو

 مميون زيارة لمموقع، وحصمت عمى شيادة األيزو في التحول الرقمي. 26حوالي 
  أعمن المركز الوطني لمتعميم اإللكتروني أن النموذج السعودي من النماذج التي يقتضي بيا

نحو االستجابة السريعة لممتغيرات والتحديات التي أحدثتيا جائحة كورونا، حيث تقدمت 
 ( دولة.37( مؤشًرا عمى مستوى )16)( مؤشًرا من أصل 13المممكة في )
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  أشارت منظمة اليونيسيف إلى أن ىناك تغطية متفاوتة بين البمدان في قدرتم عمى تغطية
 :80التعميم، حيث بمغت نسبة تغطية التعميم عن بعد في البمدان مرتفعة الدخل إلى حوالي 

 %.50%، في حين بمغت نسبتيا في البمدان منخفضة الدخل إلى أقل من  85
  ىناك بعض الوسائل المبتكرة لتقييم الطالب خالل التعميم عن بعد من خالل استبدال

االمتحانات بتقييمات مستمرة، أو قيام االمتحانات عن طريق االنترنت، أو من خالل عمل 
بعض االستطالعات عبر الياتف المحمول، أو من خالل تتبع استخدام المنصات والبوابات 

 وضعيا والتطبيقات اإللكترونية.التعميمية التي يتم 
  يجب أن يتوافر لدى الطالب ذوي اإلعاقة األدوات والمعدات الالزمة لمواصمة عممية التعميم

عن بعد. وذلك من خالل توفير البرامج المخصصة ليم عبر االنترنت، مثل: بعض البرامج 
 والفيديوىات التي تتبع السرد الصوتي ولغة اإلشارة والنص المبسط.
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