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 Abstract: 

The object of the study is to identify the effectiveness of the 

implementation of electronic management of human resources 

management under the Corona pandemic from the point of view of 
school principals. The essence of this study is the importance of 

electronic management in the management of educational 

institutions, especially in schools and universities, by controlling 

the existing knowledge, which made it an easy process with lower 

cost, and the need to keep pace with changes in the work 

environment, and harmony with the requirements of the times, 
and emergency situations such as the Corona pandemic. To 

achieve the objectives of the research, a semi-open individual 

interview was used, which included 5 main questions, and was 

applied to a sample of (4) school principals in Jerusalem - 

Palestine for the academic year 2020/2021. The results of the 
research showed that all the principals agreed that the training 

courses had a positive role on the performance of teachers during 

Covid 19, and they all emphasized that the shortage of  

infrastructure and lack of student discipline in E- learning were 

the most important problems that hindered electronic 

management and focused on making e-learning a part of It is an 
integral part of the educational process, and they all  agreed on 

poor academic achievement during the pandemic. The results 

highlighted the effectiveness of electronic management in human 

resource management in schools, which depends on the 

availability of an appropriate infrastructure and teachers prepared 
and trained to advance the educational process. The 

recommendations are creating the administrative information 

systems available in the institution to apply electronic 

management of human resources and allocate a part from the 

school budget to work on improving the existing infrastructure in 

the school, organizing Training courses needed for teachers 
regarding electronic management to improve performance 

processes. 
Key words: Electronic Management, Human Resource, Human 

Resource Management, Corona Pandemic. 
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 املواةاد البشرية يف ظل جائحة كوةنان من نجهة نظر مدةاء املداةس يف فلسطني اداة  إللتورنيمدى فعالية تطبيق التسيري اإل
 

 3زبيد  صاحل عبد السالم صبحي 
 4ندس حممد علي جاموس س

 

 :امللخص
ية يف ظل جائحة  املواةاد البشر  اداة  إللتورنيهدف البحث إىل التعرف على مدى فعالية تطبيق التسيري اإل

 إاداة  يف لتورنيية التسيري اإلأمه كوةنان من نجهة نظر مدةاء املداةس، يتمثل جوهر هذه الدةاسة يف
املؤسسات الوربوية نخصوصا يف املداةس ناجلامعات من خالل السيطر  على املعرفة املوجواد  ناليت جعلت 

احلاصلة يف بيئة العمل، ناالنسجام مع  منها عملية سهلة ذات تتلفة أقل، نضرنة  مواكبة التغريات
متطلبات العصر، نحاالت الطواةئ مثل جائحة كوةنان. ناعتمدت الدةاسة املنهج الوصفي النوعي، 

أسئلة ةئيسية، نمت تطبيقها  5نلتحقيق أهداف البحث مت استخدام املقابلة الفرادية شبه املفتوحة تضمنت 
  .2020/2021فلسطني للعام الدةاسي  –دس( مدةاء للمداةس يف الق4على عينة بلغت )

أظهرت نتائج البحث أن مجيع املدةاء اتفقوا أن الدنةات التدةيبية كان هلا ادنة اجيايب على ااداء املعلمني 
اجلائحة، نأكدنا مجيعهم على اعتباة ضعف البنية التحتية نعدم انضباط الطالب يف التعلم عن بعد  أثناء
 جوء ال يتجوأ من لتورني نةكونا على جعل التعليم اإللتورنيالتسيري اإل املشاكل اليت عرقلت أهم هي

اجلائحة. نأبرزت النتائج جناعة التسيري  أثناءالعملية الوربوية، نقد أمجعوا على ضعف التحصيل الدةاسي 
هيئني نمدةبني املواةاد البشرية يف املداةس تعتمد على توفر بنية حتتية مناسبة نمعلمني م إاداة  يف لتورنياإل

  .للنهوض ابلعملية التعليمية
ها: هتيئة أنظمة املعلومات اإلاداةية املتوفر  يف أمه نيف ضوء هذه النتائج مت التوصل اىل مقورحات من

 للمواةاد البشرية، العمل على صخصي  بند من ميوانية املدةسة للعمل لتورنياملؤسسة لتطبيق التسيري اإل
، ناهتمام املدةسة لتورنيتية املوجواد  يف املدةسة، مبا يتناسب مع تطبيق التسيري اإلعلى حتسني البنية التح

 . الالزمة لتحسني عمليات ادأاداءلتورنيبتنظيم الدنةات التدةيبية للموظفني مبا يتعلق بوسائل التسيري اإل
 .املواةاد البشرية، جائحة كوةنان إاداة ، املواةاد البشرية، لتورنيالتسيري اإل التلمات املفتاحية:

 
  :ةاملقدم

شهد النظام الوربوي يف اآلننة ادأخري  تطوةات سريعة نجذةية خاصة يف ظل جائحة كوةنان، فوجدت ادأنظمة الوربوية 
نفسها تواجه حتدايت كربى تلومها مواكبة هذه التغريات نةفع التحدايت من خالل تقدمي اجلديد نادأفضل. نمن هنا بدأت 

ية يف العمل اإلاداةي نالوربوي نالذي تسعى لتورننحدث االبتتاةات التتنولوجية اإلاإلاداةات العامة ناخلاصة تتسابق يف استخدام أ
من خالله إىل التحول من الدنة التقليدي يف ادأاداء إىل الدنة احلديث فأصبحت تتنولوجيا املعلومات ننظمها جوءًا ال يتجوأ يف 
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ادائها نإنتاجيتها فأنتجت أنضاعا نمماةسات جديد  نأحدثت جناح أي منظمة مما أادى إىل االستفااد  منها نمن آلياهتا يف حتسني أ
 تغيريات يف نظائفها. 

نمع ادخول عصر الثوة  املعلوماتية نحاالت الطواةئ أصبح على املداةس بتامل طاقمها االاداةي نادأكاادميي أن تقوم 
ة يف أنشطتها ننظائفها، ملا حتققه من  نالذي أصبح ضرنة  من ضرنةايت العصر، نإادخال هذه التقنيلتورنيبتطبيق التسيري اإل

 نتائج إجيابية نتساعد يف حتسني نتقييم نةفع مستوى أاداء املؤسسة كتل.
 صوة  من صوة التعليم احلديث، الذي يعتمد على توظيف تختلف آليات االتصال احلديثة من لتورنينالتسيري اإل

ت حبث نكذلك تختلف بواابت االنورنت سواء كان ذلك حواسيب، شبتات ننسائط متعداد  من صوة ، صوت نةسومات ناليا
 .عن طرق الفصل الدةاسي ان طرق التعليم عن بعد

 
   مصطلحات الدةاسة

هي استعمال التقنية نالوسائل التتنولوجية يف التعليم نتسخريها لتعلم الطالب ذاتيا نمجاعياً، نجعله حموة  :لتورنيالتسيري اإل
ن التقنيات املستخدمة للعرض نانتهاًء ابخلرنج عن املتوانت املاادية للتعليم كاملدةسة الذكية نالصفوف العملية التعليمية، بدءًا م

االفوراضية اليت من خالهلا يتم التفاعل بني افرااد العملية التعليمية عرب شبتة االنورنت نتقنيات الفيديو التفاعلي. )حامد  ناخرنن 
.2021) 

س اللذين يعملون يف املنظمة ةؤساء نمرؤنسني نالذين جرى توظيفهم فيها دأاداء كافة نظائفها هي مجيع النا املواةاد البشرية:
نأعماهلا حتت مظلة ثقافتها التنظيمية اليت توضح نتضبط نتوحد أمناطهم السلوكية نجمموعة من اخلطط ناالنظمة نالسياسات 

حتقيق ةسالتها ناهدافها ناسوراتيجيتها املستقبلية. )عبد الرمحن  ناالجراءات اليت تنظم أاداء مهامهم نتنفيذهم لوظائف املنظمة قصد
,2010) 

 اليت تؤمن أبن ادأفرااد العاملني يف تختلف املستوايت هم اداة املواةاد البشرية الفاعلة على أهنا اإل إاداة تعرف  املواةاد البشرية: إاداة 
يت متتنهم من القيام أبعماهلم ملا فيه مصلحتها نمصلحتهم نان املواةاد نمن ناجبها أن تعمل على تونيدهم بتافة الوسائل ال أهم

 (2010تراقبهم نتسهر عليهم ابستمراة لضمان جناحها نجناحهم نجناح املصلحة العامة. )عبد الرمحن .
عاملية  مستمرً   جائحة   جائحة كوةنان، هي ناملعرنفة أيًضا ابسم 19-جائحة كوفيد أن جائحة فرينس كوةنانجائحة كوةنان: 

-ساةس) املرتبط ابملتالزمة التنفسية احلااد  الشديد  2 فرينس كوةنان (، سببها19-كوفيد) 2019ملرض فرينس كوةنان  حالًيا،
منظمة الصحة  أعلنت 2019الصينية يف أنائل شهر اديسمرب عام  ننهان تفّشى املرض للمر  ادأنىل يف مدينة2-كوف
، نأكدت حتول الفاشية إىل حالة طواةئ صحية عامة تبعث على القلق الدنيل يناير أن تفشي الفرينس ُيشتل 30ةمسًيا يف  العاملية

 )منظمة الصحة العاملية(.  آذاة.11جائحة يوم 
 

 اإلطاة النظري 
ية، إال أن أمه بذات يف اجملال الوربوي، فبالرغم من أن مجيع املواةاد املاادية ذاتعناصر العمل  أهم يعترب املوةاد البشري من

ية املواةاد أمه ها دأهنا ينتج عنها اإلبداع ناالبتتاة نهي املسؤنلة عن نضع االسوراتيجيات نادأهداف، نزاادتأمه املواةاد البشرية تعترب
 ( 2010اجلواد  الشاملة.)عبد الرمحن، إاداة البشرية بظهوة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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ية على زاياد  قدة  املنظمات، نذلك من خالل حتسني جواد  أاداء العمل ابملنظمات عن طريق لتورنناإل اداة تعمل اإل
ية جديد  تتسم ابلتفاء  نالفعالية نالسرعة، كما تعترب أيضًا مدخال معاصرًا لتحديث املؤسسات إلتورنناستخدام أساليب 
ية يف حتقيق ثالث موااي حتسني العالقات بني العاملني، حتسني لتورنناإل اداة التقليدية، نتسعى اإل اداة نمواجهة مشاكل اإل

 (2009اخلدمات نتقليل التتلفة. )غنيم،
املواةاد البشرية حيث أهنا هتتم  إاداة املواةاد البشرية متثل حتوال جديدا نسبيًا يف جمال  إاداة  يف لتورنياسوراتيجية التسيري اإل

ركيو  ادأساسية يف جناح املؤسسات، كما هلا الدنة الرائد يف تنمية ادأاداء يف عد  جماالت مثل اجلواد  نادأاداء أباداء املنظمة ابعتباةه ال
 الوظيفي.

ية فهي التطبيق العملي السوراتيجيات نمماةسات املنظمة عن طريق الدعم املوجه لتورننناحلديث عن تسيري املواةاد اإل
ية نشبتة املعلومات الداخلية ناخلاةجية نالدنلية، فهي طريقة دأاداء الوظيفة لتورننصال اإلناالستغالل التامل ناملوجه لقنوات االت

 عن طريق النظم.
 للمواةاد البشرية يف املدةسة أبنه جمموعة من العمليات اليت تشمل لتورنينبشتل خاص عند احلديث عن التسيري اإل
 ، لتورنيةسة )مدير، سترتري مدةسة ، معلم ، طالب(، عن طريق النظام اإلتفاعل كافة أطراف العملية التعليمية نالعاملني يف املد

فاملدير له ادنةه التبري يف التواصل مع السترتري ن املعلمني من جهة ن الوزاة  ن املديرية من جهة أخرى، عن طريق هذه النظم 
 كمراقبة الدنام ن التأكد لتورنيهامه اخلاصة ابلتسيري اإلفيقوم مبتابعة نتقييم ن اصخاذ القراةات، أما ابلنسبة لسترتري املدةسة فله م

 :، نهيلتورنيمن ادخول كافة العاملني ن الطلبة على النظام، نمن هنا يتوجب علينا التعرف على متوانت النظام اإل
ناهلياكل الرئيسية  أنال: البنية التحتية نهي عباة  عن متوانت النظام املاادية امللموسة مبا فيها أجواء من تقدمي اخلدمة -

 نشبتات الربط، نأي أجواء ضرنةية صخدم إمتام العمليات. 
 اثنياً: الربجميات نهي عباة  عن الربامج الضرنةية لعملية تشغيل النظام.  -
اثلثاً: ادأشخاص الواجب توافرهم لتشغيل النظام نمراقبته، كاملربجمني ناملشغلني نمستخدمي النظام ناإلاداةيني. ةابعاً:  -

جراءات نهي عباة  عن اخلطوات اخلاصة ملتابعة النظام نصيانته. خامساً: البياانت نهي املعلومات املنصوص إادخاهلا اإل
 امللفات نقواعد البياانت ناجلدانل املختلفة. ابلنظام، ناليت تتضمن أيضاً معلومات التحويل،

 
 الدةاسات السابقة
 الدةاسات العربية 

ادةاسة بعنوان "ناقع التعليم عن بعد خالل جائحة كوةنان من نجهة نظر أساتذ  نطالب قسم ( 2021أجرى) ادأمني ن نسيبه، -
علم النفس جبامعة تلمسان" حيث متحوةت مشتلة الدةاسة عن ناقع التعليم عن بعد خالل جائحة كوةنان من نجهة نظر أساتذ  

مت التوصل اىل ان اكثر إجيابيات التعليم عن بعد  ن طالب قسم النفس ابجلامعة، نأسفرت هذه الدةاسة عن النتائج التالية:
 لتورنياحنصرت يف ةبح الوقت ن اجلهد، سهولة نسرعة التواصل نتوفر التعليم يف أي متان نزمان، بينما كانت سلبيات التعليم اإل

النورنت ننق  امليوانية يف انعدام العالقات اإلنسانية بني ادأستاذ ن الطالب نبرزت معوقات التعليم عن بعد يف ضعف شبتة ا
 املخصصة، نق  الدنةات التدةيبية ن صعوبة التقومي.

 للمواةاد البشرية نأثره على أاداء املؤسسة ادةاسة حالة: لتورني( ادةاسة بعنوان "التسيري اإل2020أجرت )عيفاني نبن حممد, -
 للمواةاد لتورنييلي: كيف يؤثر التسيري اإل"ـ حيث كان التساؤل الرئيسي للدةاسة كما  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
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 للمواةاد البشرية يؤثر إجيااب لتورنيالبشرية على أاداء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؟ نقد توصلت الدةاسة أبن التسيري اإل
ن هلذا التطبيق أثر إجيايب يف ، نألتورنيعلى أاداء املؤسسة، نأـن الوكالة )عينة الدةاسة( يتوفر فيها عناصر نمتطلبات التسيري اإل
  للمواةاد البشرية.لتورنيحتسني أاداء الوكالة نتطويرها، كما جيب على املؤسسة ةفع ادةجة االهتمام بتطبيق التسيري اإل

" املواةاد البشرية اداة  للمواةاد البشرية ةؤية اسوراتيجية معاصر  إللتورني( كانت بعنوان " التسيري اإل2018أما ادةاسة )شريك , -
 للمواةاد البشرية نااجاه اغلب احلتومات اىل تبنيها نالعمل على لتورنيية نالتسيري اإللتورنناإل اداة ناليت هدفت إىل التعريف ابإل

ية يف معظم معامالهتا. نقد أظهرت نتائج لتورننتطويرها، نظرا لتحول اغلب املنظمات يف العامل احلديث إىل التعامل ابدأنظمة اإل
 للمواةاد البشرية ميتن أن قحقق للمؤسسة جمموعة من اخلصائ  ناملميوات اليت بدنةها صختصر الوقت لتورنيلتسيري اإلالدةاسة أن ا

 ناجلهد ناحليو املتاي. 
املواةاد البشرية يف ظل تخاطر نابء كوةنان"   إاداة ية نادنةها يف لتورنناإل اداة ( ادةاسة بعنوان "اإل2021نقدمت )مسيف، نحاجي  -

املواةاد البشرية يف ظل تخاطر نابء كوةنان؟ نمن خالل هذه الدةاسة  إاداة ية ادنة اجيايب يف لتورنناإل اداة الدةاسة هل لإلكان سؤال 
  اداة اإل -املواةاد البشرية يف ظل تخاطر نابء كوةنان نهذا ةاجع إىل أن:  إاداة ية سامهت يف لتورنناإل اداة مت التوصل اىل ان اإل

 -املوةاد البشري أبحسن الطرق.  إاداة ليات نالوظائف نالتدابري نالنشاطات نالتنظيمات تستهدف ية مجلة من اآللتورنناإل
إتسام  -ية نالفاعلني يف اجملال نابلتايل اإلنسجام يف تسيري املوةاد البشري نمستوى أادائه. لتورنناإل اداة اإلنسجام بني عناصر اإل

إستخدام  -ول إىل تخرجات نكفاءات بشرية عالية نحتقيق أهداف املؤسسات. ية ابجلواد  إبعتباةها تسعى للوصلتورنناإل اداة اإل
ية يسهل نينعتس إجيابيا لتورنناإل اداة يساهم يف زاياد  فعالية تسيري أنشطة املواةاد البشرية كما أن جواد  اإل اداة ادأنورنت يف اإل

املواةاد البشرية يف ظل تخاطر نابء كوةنان نتختلف  اداة إل ية حافوالتورنناإل اداة على شتل التعامالت اإلاداةية كما تشتل آليات اإل
 .ادأزمات
على كفاء  أاداء  HRM-E يةلتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة ( ادةاسة بعنوان " أثر جواد  2013كما أجرى )الرناحنة، -

ث فتانت كما يلي: " هل هناك ادةاسة حالة يف جمموعة االتصاالت ادأةادنية أنةنج"، أما اإلشتالية اليت طرحها الباح-العاملني 
ية املطبقة على أاداء العاملني يف املنظمة؟" فتانت نتيجة هذه الدةاسة أنه يوجد لتورننأثر ملموس جلواد  أنظمة املواةاد البشرية اإل
 يا يف كفاء  أاداء العاملني.إلتورنناملواةاد البشرية  إاداة ية ادنة أنظمة أمه اتفاق نجهات نظر املوظفني مجيعا على

يف اجلامعات الفلسطينية  HRM-E ياإلتورنناملواةاد البشرية  إاداة ( أجرى ادةاسة بعنوان" ناقع 2009نهنا جند )أبو أمونة،  -
يا يف اجلامعات الفلسطينية النظامية يف إلتورنناملواةاد البشرية  إاداة ، نكان سؤال الدةاسة الرئيسي "ما هو ناقع "النظامية، قطاع غو 
يا، نإادةاك اتم من إلتورنناملواةاد البشرية  إاداة لت هذه الدةاسة إىل أنه يوجد نضوح لدى عينة الدةاسة دأمهية قطاع غو ؟" نقد توص

نتطويرها، كل ذلك توصل إىل أن نظام اجلامعة يف  HRM-E قبلهم لفوائدها املتعداد ، نهذا يساعد بشتل كبري على تبين
ية نخاصة جماالت التدةيب نالتطوير، لتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة لى نظائف ية له أتثري علتورننتقدمي اخلدمات التعليمية اإل

 .لتورنياالتصال نالتعلم اإل
ادةاسة –ية لتورنناإل اداة ( يف ادةاسته اليت عنواهنا "متطلبات تنمية املواةاد البشرية لتطبيق اإل2008نأيضًا كما جاء )املري،  -

للمرنة بوزاة  الداخلية " نكانت اإلشتالية املطرنحة على النحو التايل: "ما متطلبات تنمية العامة  اداة تطبيقية على العاملني ابإل
العامة للمرنة بوزاة  الداخلية يف مملتة البحرين؟" نقد توصل من خالل ادةاسته إىل  اداة ية ابإللتورنناإل اداة املواةاد البشرية لتطبيق اإل

العامة للمرنة بوزاة   اداة ية ابإللتورنناإل اداة تنمية املواةاد البشرية املطلوبة لتطبيق اإلأن أفرااد عينة الدةاسة موافقني على سياسات 
 الداخلية يف مملتة البحرين.
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 الدةاسات األجنبية

املواةاد البشرية املعاصر " حيث  إاداة ية يف لتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة ادنة  ( ادةاسة بعنوان "Ma&le,2015قدم ) -
ية ، نالعوامل اليت تؤثر على املنفعة لتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة ية، نادنة لتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة دةاسة أنواع استعرضت هذه ال

ية ، نفعالية استخدام التتنولوجيا يف لتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة ية ، نحمدادات املوقف اجاه لتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة ، نفعالية 
 املواةاد البشرية بشتل مشويل. إاداة 
نقد أشاةت هذه  " BANE OR ABOON: HRM-E" "( ادةاسة بعنوان،Parveen, 2013أجرى ) -

املواةاد البشرية  إاداة ية للمواةاد البشرية، نجدت هذه الدةاسة أن التحول من لتورنناإل اداة الدةاسة على مميوات ننقاط ضعف اإل
 اسوراتيجية، كما أن املرؤنس سوف يصبح شريك يف التغيري االسوراتيجي. إاداة حوهلا إىل  يا قدإلتورننالتقليدية إىل إاداةهتا 

نأشاةت هذه الدةاسة إىل معرفة  " املواةاد البشرية إاداة ( ادةاسة بعنوان "احلد من تتاليف نتنظيم (REDDI,2012نقدم  -
ية للمواةاد البشرية، معرفة لتورنناإل اداة تتاليف املنظمة، معرفة فوائد اإلية للمواةاد البشرية يف خفض لتورنناإل اداة كيفية مسامهة اإل

ية توفر البيئة اليت متتن لتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة نقد توصلت هذه الدةاسة إىل أان  .ية للمواةاد البشرية.لتورنناإل اداة موااي اإل
املواةاد البشرية يف املنظمة، ناصخاذ القراةات  إاداة املعلومات الضرنةية  اخصائيو املواةاد البشرية نمدةاء املنظمات من عرض أن تغيري

 بسرعة.
نكان   ”ية على ادنة مديري املواةاد البشريةلتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة أتثري  ( ادةاسة بعنوان "De Alwis,2010نقدم ) -

نالطريقة اليت شتلت هبا ادنة املواةاد البشرية يف سريالنتا  هدف الدةاسة فح  مستوى التتنولوجيا املعتمد  يف املواةاد البشرية بدقة
 نما هي التقنيات اليت استخدمت، نما هي نظائف هذه التقنيات.

 
 مشتلة الدةاسة

املواةاد البشرية يف ظل جائحة كوةنان من  اداة  إللتورنيمتثلت مشتلة الدةاسة يف معرفة مدى فعالية تطبيق التسيري اإل 
 يف مديرية ضواحي القدس يف فلسطني. نجهة نظر مدةاء املداةس

 
 أسئلة الدةاسة

 كان سؤال الدةاسة الرئيسي هو:

 املواةاد البشرية يف ظل جائحة كوةنان من نجهة نظر مدةاء املداةس؟ اداة  إللتورنيما مدى فعالية تطبيق التسيري اإل -
 نانبثقت منه ادأسئلة التالية:

 املواةاد البشرية من نجهة نظر مدةاء املداةس؟ اداة  إللتورنياإل ما هي معوقات التسيري -
 املواةاد البشرية من نجهة نظر مدةاء املداةس؟ اداة  إللتورنيماهي إجيابيات نسلبيات التسسري اإل -
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 أمهية الدةاسة 
 األمهية النظرية

ية أمه نتتمن التبري نالواسع للتتنولوجيا،  هي أحد متطلبات العصر احلديث، خصوصًا بعد االنتشاةلتورنيالتسيري اإل     
 ادةاستنا النظرية فيما يلي:

 فهي تعترب إضافة إىل ادأادب الوربوي.حداثة املوضوع نسبيا ناةتباطه الوثيق ابلعملية الوربوية،  -
املعرفة املوجواد   املؤسسات الوربوية نخصوصا يف املداةس ناجلامعات من خالل السيطر  على إاداة  يف لتورنيأمهية التسيري اإل -

 ناليت جعلت منها عملية سهلة ذات تتلفة أقل.
 جائحة كوةنان. مثل الطواةئ نحاالت ضرنة  مواكبة التغريات احلاصلة يف بيئة العمل، ناالنسجام مع متطلبات العصر، -

حنو تغيري أساليب اإلاداةات كما أتمل الباحثتان أبن يتم ادأخذ بعني االعتباة بنتائج نتوصيات الدةاسة بصفتها نقطة البداية 
 املدةسية.

 
 األمهية التطبيقية

املواةاد البشرية يف ظل جائحة كوةنان من  اداة  إللتورنيمدى فعالية تطبيق التسيري اإلية هذه الدةاسة يف معرفة أمه تتمثل      
 نجهة نظر مدةاء املداةس.

 
 حدناد الدةاسة 

 احلدناد املوضوعية: اختصرت الدةاسة على املفاهيم ناملوضوعات الواةاد  فيها -
 م 2020/2021احلدناد الومانية: العام الدةاسي  -
 احلدناد املتانية: منطقة القدس نضواحيها. -
 احلدناد البشرية: مديري نمديرات املداةس الذين عاصرنا فور  جائحة كوةنان من منطقة القدس نضواحيها. -
 

 املنهجية
  استخدام املنهج الوصفي ملالئمته ملوضوع الدةاسة نمت حتليل البياانت ابلطريقة النوعية.مت

 
 العينة ناجملتمع 
( مديرًا نمدير ، نمت 173يتتون جمتمع الدةاسة من مديري نمديرات مداةس منطقة القدس نضواحيها نالبالغ عدادهم ) 

لية: مدةسة بنات أبواديس الثانوية، مدةسة ذكوة أبواديس ادأساسية، ( مدةاء للمداةس التا4اختياة عينة قصدية بسيطة نهي )
مدةسة صوة ابهر ادأساسية للبنات، مدةسة شعفاظ ادأساسية. )مدةاء مداةس العينة هم املدةاء الذين عاصرنا فور  التوةنان أي 

 (.2021-2019خالل الفور  التالية )
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 أادا  الدةاسة
ملا تقدمه من توفري نسبة كبري  من املعلومات، نمرننتها العالية، قابلة املعمقة شبه املنظمة، استخدمت الباحثتان أادا  امل         

نإمتانية التأكد من إجابة عينة الدةاسة على كافة ادأسئلة، كما تعطي إجابة عميقة نناضحة دأسئلة الدةاسة ابإلضافة اىل 
 ضوة نالغياب.استخدام الواثئق املدةسية مثل سجل عالمات الطلبة نسجل احل

 
 صدق نثبات األادا 

مت اعااد  مت التحقق من صدق أسئلة املقابلة بعرض أسئلتها على ثالثة من احملتمني نقد أجريت التعديالت املطلوبة، كما 
 املقابلة على أشخاص اخرين غري عينة الدةاسة من اجل زاياد  صدق نثبات املقابلة.

(، نعند القيام حبساب ثبات التحليل كانت النتيجة COOPERمعاادلة )كما مت حساب ثبات حتليل املقابلة عن طريق 
 (، نهذا يدل على ثبات عاٍل.0.9)

 نكانت أسئلة املقابلة كااليت:
 أسئلة املقابلة؟ 

 جائحة كوةنان؟ أثناء يف العمل نيلتور هل تقبل مجيع املعلمني التسيري اإل -1
 اجلائحة؟  أثناءلتتنولوجيا على أاداء املعلم هل الحظت أتثريا للدنةات التدةيبية اخلاصة اب -2
 اجلائحة؟ أثناء على املعلمني لتورنياملشاكل اليت ناجهتك يف تطبيق التسيري اإل أهم ما هي -3
 ية مستقبالً حتسباً دأي طاةئ؟لتورنناإل اداة االحتياطات الواجب اصخاذها ملواكبة التطوة يف اإل أهم حسب ةأيك ما هي-4
 ية يف التدةيس على التحصيل الدةاسي للطلبة؟لتورننتاسات استخدام الربامج اإلما هي انع -5
 

 مناقشة نحتليل النتائج: 
  يف العمل؟لتورنينتائج السؤال األنل: هل تقبل مجيع املعلمني التسيري اإل

%( نعم 50 يف العمل، كانت إجابتهم بنسبة )لتورنيمجيع املعلمني للتسيري اإلعند سؤال مدةاء نمديرات املداةس إذا مت تقبل     
%( الء، فهوالء ناجهوا صعوبة نادخلوا يف ضغط شديد نتيجة الستخدام التتنولوجيا احلديثة. نفسرت الباحثتني هذه 50ن)

علمني، ناملعلمني ذني اخلرب  الضئيلة يف استخدام  هم كباة السن من امللتورنيالنتيجة أبن الفئة التبري  اليت مل تتقبل التسيري اإل
(، كما أنصت هذه الدةاسة برفع ادةجة االهتمام 2020التتنولوجيا. نتوافقت هذه النتيجة مع نتائج ادةاسة )عيفاني، بن حممد، 

  من قبل املواةاد البشرية. لتورنيبتطبيق التسيري اإل
 اجلائحة؟ أثناءالتدةيبية اخلاصة ابلتتنولوجيا على ااداء املعلم  نتائج السؤال الثاي: هل الحظت أتثريا للدنةات

اجلائحة أمجعوا أن  أثناءعند سؤال مدةاء نمديرات املداةس إذا الحظوا أتثري للدنةات التدةيبية اخلاصة ابلتتنولوجيا على أاداء املعلم 
اء ، نقد فسرت الباحثتان ذلك أبن تطبيق املهاة  حباجة هلذه الدنةات أتثريا اجيابياً، حيث ساعدهتم يف استخدام التتنولوجيا بتف
( الذي حتدث على أتثري التدةيب نالتطوير يف فعالية 2009إىل تدةيب نمترس، نقد تطابقت هذه النتيجة مع نتائج )أبوأمونة،

 استخدام الوسائل التتنولوجية املطلوبة.
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 أثناء على املعلمني لتورنيتطبيق اسوراتيجية التسيري اإل املشتالت اليت ناجهتك يف أهم نتائج السؤال الثالث: ما هي
 اجلائحة؟

 أثناء على املعلمني لتورنيتطبيق اسوراتيجية التسيري اإل أثناءاملشتالت اليت ناجهتهم  أهم عند سؤال مدةاء نمديرات املداةس عن
، كما تبني أن عدم لتورنيعملية تطبيق التسيري اإلاجلائحة، اتفق مجيع املدةاء أن ضعف البنية التحتية هي املشتلة التربى يف 

انضباط الطالب يف التعلم عن بعد جاءت ابلدةجة الثانية، تليها عدم مصداقية التقييم للطالب ناملعلمني. نفسرت الباحثتان ذلك 
ت االنورنت مما  جاء نفق لنق  أجهو  احلاسوب نضعف الشبتات الداخلية نشبتالتورنيأن ضعف التفاعل مع التسيري اإل

حال من ادميومة التواصل التعليمي بني املعلم نالطالب، نالذي أادى بدنةه اىل عدم انضباط الطالب يف التعلم عن بعد. نتوافقت 
 املواةاد البشرية. إاداة  يف لتورني( اليت حتدثت عن حمدادات استخدام التسيري اإلMa&le,2015هذه النتيجة مع ادةاسة )

ية مستقبال لتورنناإل اداة االحتياطات الواجب اختاذها ملواكبة التطوة يف اإل أهم ع: حسب ةأيك ما هينتائج السؤال الراب
 حتسبا ألي طاةئ؟؟

ية، نأكد معظم لتورنناإل اداة عند سؤال مدةاء نمديرات املداةس عن ةأيهم يف االحتياطات الواجب اصخاذها ملواكبة التطوة يف اإل
%( من املدةاء بضرنة  االهتمام ابلدنةات التدةيبية 50نة  االهتمام ابلبنية التحتية، بينما تشاةك )( % على ضر 75املدةاء بنسبة )
 جوءاً ال يتجوأ يف العملية الوربوية. نقد فسرت الباحثتان هذه لتورني%( من املدةاء اتفقوا على جعل التعليم اإل50للمعلمني، ن )

ضرنة  من ضرنةات العصر احلايل، ناليت ترتبط مبهاةات القرن الواحد نالعشرين.  النتيجة بسبب التطوة التتنولوجي الذي أصبح
 للمواةاد البشرية حتقق للمؤسسة لتورني( اليت أظهرت ان التسيري اإل2018نقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج ادةاسة )شريك،

 العصرية مميوات نخصائ  صختصر الوقت ناجلهد ناحليو املتاي.
 أثناءية يف التدةيس على التحصيل الدةاسي للطلبة لتورنناخلامس: ما هي انعتاسات استخدام الربامج اإلنتائج السؤال 
 جائحة كوةنان؟

 أثناءية يف التدةيس على التحصيل الدةاسي للطلبة لتورننعند سؤال مدةاء نمديرات املداةس عن انعتاسات استخدام الربامج اإل
%(، كما أظهرت السجالت 100جائحة كوةنان بنسبة) أثناءف التحصيل الدةاسي جائحة كوةنان، أمجع اجلميع على ضع

املدةسية تدي التحصيل االكاادميي لدى الطالب، نفسرت الباحثتان هذه النتيجة لضعف البنية التحتية يف املقام ادأنل مما أادى اىل 
عدم مصداقيته أادت إىل ضعف التحصيل  ضعف التواصل مع الطلبة، نأعوت الباحثتان أيضا أن ضعف التقييم اخلتامي ن

 (.2021الدةاسي. نقد توافقت هذه الدةاسة مع ادةاسة )ادأمني ننسيبه،
املواةاد البشرية يف املداةس تعتمد على توفر بنية حتتية مناسبة  إاداة  يف لتورنيخالصة ملا سبق: ميتننا القول إن جناعة التسيري اإل

 ملية التعليمية. نمعلمني مهيئني نمدةبني للنهوض ابلع
 

 التوصيات 
 بناء على النتائج املذكوة  أعاله، ميتن أن نقدم عداد من التوصيات: 

   للمواةاد البشرية.لتورنيهتيئة أنظمة املعلومات اإلاداةية املتوفر  يف املؤسسة لتطبيق التسيري اإل -
املوجواد  يف املؤسسة، مبا يتناسب مع تطبيق  العمل على صخصي  بند من ميوانية املدةسة للعمل على حتسني البنية التحتية -

 .لتورنيالتسيري اإل
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 للمواةاد البشرية، نبيان ادنةه يف لتورنيية ننسائل التسيري اإلأمه اهتمام املؤسسة بتنظيم الدنةات التدةيبية للموظفني هبا حول -
 حتسني عمليات ادأاداء.

 للمواةاد البشرية ناستعمال أادناته يف العمل اليومي للموظف لتورنيري اإلةفع مستوى التوعية الثقافية أبمهية التحول إىل التسي  -
 ابملؤسسة.

 
    خامتة

 للمواةاد البشرية لدى كل مؤسسة تربوية لتورنيمن خالل هذه الدةاسة فقد مت الوصول إىل حتمية تطبيق التسيري اإل
نلتباادل املعلومات بسرعة فائقة نأبقل تتاليف، نذلك من أجل  لضمان حتقيق ادأهداف املرجو  منها، ابعتباةه نسيلة للتواصل

 .حتسني العمل اإلاداةي نتسهيل إجراءاته، نتطوير املهاةات اليت حتتاجها املؤسسة
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 املراجع العربية 
أساتذ  ن طالب قسم النفس (.ناقع التعليم عن بعد خالل جائحة كوةنان من نجهة نظر 2021ادأمني، بو مجعه ؛نسيبه، سعد. )
 (3(. العداد)6. اجمللد). جملة ادةاسات يف التنمية ن اجملتمعيف جامعة تلمسان

فلسطني، مؤسسة  يف فلسطني. لتورني. التعليم اإل(2021حامد ، أنواة؛ سباعنة، اثمر؛ محدان، كفاية؛ أبو ةاس، يوسف. )
 سفراء للتطوير املهين.

 ادأةادن، عمان: اداة الفرقان. احلديثة مفاهيم، نظائف، نتطبيقات. اداة اإل (.1993شانيش، مصطفى. )
عمان: اداة . األةادن، -املفاهيم ن األسس األبعااد االسوراتيجية-املواةاد البشرية  إاداة  (.2010عبد الرمحن، بن عنور. )

 اليازنةي العلمية.
 للبحوث نالتدةيب ناالستشاةات. اداة ملنصوة : اداة اإل، مصر، اية بني النظرية نالتطبيقلتورنناإل اداة اإل (.2009غنيم، أمحد. )
 . مصر، اإلستندةية، الداة اجلامعيةاملواةاد البشرية إاداة  (.2007ماهر، أمحد. )

يف اجلامعات الفلسطينية النظامية، قطاع  HRM-E ياإلتورنناملواةاد البشرية  إاداة ناقع (. 2009أبو أمونة، يوسف. )
 ،2009عة اإلسالمية بغو ، مذكر  ماجستري، اجلامغز ، 
ادةاسة -على كفاء  أاداء العاملني  HRM-E يةلتورنناملواةاد البشرية اإل إاداة أثر جواد  (. " 2013الرناحنة، عبد هللا. )

 2013 ." مذكر  ماجستري، جامعة الشرق ادأنسط، ادأةادن، حالة يف جمموعة االتصاالت األةادنية أنةنج
 اداة ادةاسة تطبيقية على العاملني ابإل–ية لتورنناإل اداة ت تنمية املواةاد البشرية لتطبيق اإلمتطلبا(. "2008املري، إيهاب. ) 

 مذكر  ماجستري، البحرين. - العامة للمرنة بوزاة  الداخلية "
وائر. املواةاد البشرية يف ظل تخاطر نابء كوةنان. اجل إاداة ية نادنةها يف لتورنناإل اداة (. اإل2021مسيف،مرن  ؛حاجي، فلة ) 

 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي
 املواةاد البشرية نأثره على أاداء املؤسسة. اجلمهوةية اجلوائرية لتورني(.التسيري اإل2020عيفاني، خلواد ؛ بن احممد، هنااد)

 املركز اجلامعي عبد احلفيظ بو الصوف ميلة.الدميقراطية. 
جملة السراج يف الوربية املواةاد البشرية . اداة ة ةؤية اسوراتيجية معاصر  إل املواةاد البشريلتورني(.التسيري اإل2018شريك،عمر)

 (.8:ع)نقضااي اجملتمع
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