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س الثانو	ة للقياد سة مديرات املدا جة مما رد ر   ة الرقمية بمحافظة خم�س مشيطر

 يجوا)ر نا'ش دمحم العمار

جـــــة املاجـــــست�� �ــــــ� ال��بيـــــة، تخـــــصص  ،  جامعـــــة امللــــــك خالـــــد، اململكــــــة "القيــــــادة ال��بو�ـــــة"رد
 العر'ية السعودية

  kku.edu.sa@442813718: ال-�يد ,لك��و*ي

 : املستخلص

س الثانو�ـة للقيـاد سـة مـديرات املـدا جـة مما ر9دف البحث 5عـرف د ر ة الرقميـة بمحافظـة ر
ضــع عــدد مــن Dليــات والتوصــيات لتطو�ر9ــا، واســتخدم البحــث املــن?< املــس=�  وخمــLس مــشيط، و

و,سـVبانة Uــأداة للبحـث؛ حيــث طبقـت عPــO عينـة بلغــت 
ُ

س الثانو�ــة ) 40( رمفـردة مــن مـديرات املــدا
ســــة مــــديرا: بمحافظــــة خمــــLس مــــشيط؛ وتوصــــل البحــــث إaــــO عــــدة نتــــائج م^[ــــا جــــة مما رجــــاءت د ت ر

جـة س الثانو�ة لبعد ,بتgار للقيـادة الرقميـة efافظـة خمـLس مـشيط بد راملدا ؛ حيـث بلـغ "كب�ـ�ة" ر
جة )0.61(ي، وانحراف معيار بلغ )3.36(املتوسط اekساjي  ر؛ وjعد rقناع للقيادة الرقمية جاء بد

عرفـة للقيـادة ؛ وjعـد امل)1.12(ي، وانحـراف معيـار بلـغ )4.31(؛ حيث بلـغ املتوسـط اekـساjي "كب��ة"
جـة ، )1.81(ي، وانحـراف معيـار بلـغ )3.56(؛ حيـث بلـغ املتوسـط اekـساjي "كب�ـ�ة" رالرقمية، جـاء بد

ســة vعــد  روتوصـل البحــث إaــO وضــع عــدد مـن التوصــيات، وم^[ــا تحديــد الwــدف العـام مــن عمليــة مما
سـة، وتـوف�� ,بتgار للقيادة الرقمية efافظة خمLس مشيط، وrعالن ع^[ا ykميـع مxـسو'ات امل رد

rمgانات التقنية لتفعيـل لبعـد ,بتgـار للقيـادة الرقميـة efافظـة خمـLس مـشيط مثـل اekواسـLب 
ســة vعــد rقنــاع القيــادة الرقميــة بمحافظــة خمــLس  روالwواتــف النقالــة، و5ــشكيل فــر لتنظــيم مما ق

داد ا�kطــط قمــشيط والبعــد عــن املركز�ــة و5ــشكيل فــر العمــل الفرعيــة املــسئولة عــن التنفيــذ، وإعــ
ســة vعـــد rقنـــاع للقيــادة الرقميـــة، وعقـــد  س الثانو�ـــة ملما عات املــستقبلية باملـــدا روال-ــ�امج واملـــشر ر و
س  ســــة مــــديرات املــــدا ســــة بأ9ميــــة مما رلقـــاءات ونــــدوات واجتماعــــات لز�ــــادة الــــو�� ملxـــسو'ات املد ر ر

 مـن �ـeافة وإذاعـة يالثانو�ة لبعد املعرفـة للقيـادة الرقميـة، وإشـراك جميـع وسـائل rعـالم ال��بـو
��� �� *شر vعد املعرفة للقيادة الرقمية  .رومسرح مد

س الثانو�ة،القيادة الرقمية،: ال1لمات املفتاحية   . محافظة خمLس مشيطر مديرات املدا
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The degree of digital leadership practice by secondary school 
principals in Khamis Mushait Governorate 

Jawaher Nayesh Mohammed Al-Amari 

'Educational Leadership, Educational Administration and 
Supervision, King Khalid University, KSA. 

 Email: 442813718@kku.edu.sa 

Abstract: 

The aim of the research is to know the degree to which secondary 
school principals practice digital leadership in Khamis Mushait 
Governorate, and to develop a number of mechanisms and 
recommendations for their development. The research used the survey 
method and questionnaire as a tool for research; It was applied to a 
sample of (40) female secondary school principals in Khamis Mushait 
Governorate; The research reached several results, including: The 
degree of practice of secondary school principals in the dimension of 
innovation for digital leadership in Khamis Mushait Governorate came 
to a 'large' degree; Where the arithmetic mean was (3.36), and the 
standard deviation was (0.61); After the digital leadership persuasion 
came to a degree 'significant'; Where the arithmetic mean was (4.31), 
and the standard deviation was (1.12); After knowledge of digital 
leadership, it came with a 'large' score; Where the arithmetic mean was 
(3.56), and the standard deviation was (1.81). The research reached a 
number of recommendations, including defining the general objective 
of the process of practicing the innovation dimension of digital 
leadership for the province of Khamis Mushait, and announcing it to 
all school staff, and providing technical capabilities to activate the 
dimension of innovation for the digital leadership of the province of 
Khamis Mushait, such as computers and mobile phones, and forming 
teams to organize the practice after Persuasion of digital leadership in 
the Khamis Mushait governorate and away from centralization and the 
formation of sub-working teams responsible for implementation, 
preparing plans, programs and future projects in secondary schools to 
practice after persuasion of digital leadership, and holding meetings, 
seminars and meetings to raise awareness for school staff of the 
importance of secondary school principals practicing the dimension of 
knowledge of digital leadership, and involving all Educational media 
from journalism, radio and school theater in spreading the knowledge 
dimension of digital leadership. 

Keywords: digital leadership, secondary school principals, Khamis 
Mushait Governorate. 
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 :مقدمة

ق�[ـــا؛ إذ �عـــد مـــن أ9ـــم الـــسبل  ر�عـــد التعلـــيم مـــن أ9ـــم عوامـــل التغي�ـــ� والتطـــو للـــشعوب و ر
يإلحـــداث التطـــو اekـــضار و,قتـــصادي والثقـــا�� و,جتمـــا�� �ـــ� حيـــاة اyfتمعـــات، ومـــن ثـــم يمثـــل  ر
ه �ـــــ� اykانـــــب ال�ـــــشر والـــــذي �عـــــد أر�ـــــO أنـــــواع  ــــدم �ـــــ� أي مجتمـــــع، الســـــVثما يقـــــاطرة التنميـــــة والتقـ ر

عة، ,سVث رمار، و9و ما يوجب توف�� Uل أنواع الدعم ملؤسساتھ ا�fتلفة، وفرضت التغ��ات املVسا
ة تكيــف املؤســسات  �ــادة حــدة املنافــسة، والتقــدم التكنولــو�� الwائــل ضــر ات العامليــة و وروالتطــو زر
معwـــا؛ حيـــث أصـــبحت تلـــك املؤســـسات مج-ـــ�ة عPـــO التفك�ـــ� �ـــ� إيجـــاد الـــسبل ال ـــ� تحقـــق منتجا�[ـــا 

 ) 2020آل كردم، . ([ا م�¡ة تنافسيةوخدما�

روحظي التعليم با9تمام ال مثيل لھ منذ أن تأسست عOP يد املغفو لھ امللك عبد العز�ز بن 
حمھ هللا -عبد الرحمن آل سعود   ثم تواصلت جwود والة ¦مر مـن vعـده �ـ� دعـم مـس��ة التطـو�ر -ر 

ـــاالت ــــــف اyfــــــ ـــــــملت ال^[ـــــــــضة مختلـــ ــــ§ شــ ــــــــ¨eية التعليم: بحـــــــــزم وتـــــــــصميم ح ـــــ ــــــة والـ ـــــة و,جتماعيـــ يــــ
و,قتــصادية والعمرانيــة، تماشــيا مــع أ9ــداف ا�kطــط التنمو�ـــة ال ــ� ت�ن©[ــا الدولــة ابتــداء مــن عـــام 

  )2019العتي»�، . (9ـ1390

ات القياديـة ال ــ�  ة اكVــساب املwـا روتفـرض تحـديات العــصر الـذي *عLـشھ عPــO القائـد ضـر ور
ف تنافـــسية جديـــدة  ف ال ـــ� اعتـــاد وســـوف تمكنـــھ مـــن العمـــل �ـــ� ظـــل ظـــر وتختلـــف تمامـــا عـــن الظـــر

ً

العمــل ف�[ــا مــن قبـــل، و'التــا�a تتمثــل نقطـــة البدايــة املنطقيــة والعلميـــة ملواجwــة التحــديات البي¯يـــة 
�ـة  ساتھ السابقة وأن �عLش واقعھ وأن يب°� لھ ر ؤاykديدة �� أن يبدأ القائد �� تقييم خ-�اتھ ومما ر

�ـة سـلي ́ـeة ألي اســ��اتيجية إدا ة �ــ� رمـستقبلية وا رمة 9ــدفwا بنـاء وتgـو�ن �µــصية قياديـة متطـو
ســة  ســية ¶ــ� أســاس التطــو�ر �ــ� املد رجميــع اyfــاالت عامــة والتعليميــة خاصــة، و5عت-ــ� القيــادة املد ر

سة كgل 9ا �عت-� تطو للمد روتطو ر   )2015اekسي°�، . (ر

سية من أ9م الرUائز التعليمية داخل املؤسـسات التعليميـة؛ حيـث يgـو  ة املد نفاإلدا ر عPـO ر
�ة �� تنظيم العملية التعليمية وتوجيھ املعلم�ن و'ناء وإعداد الطالب  رعاتقwا الكث�� من املwام rدا
مـــن جميــــع النــــوا¸� عقليـــا واجتماعيــــا واقتــــصاديا وأخالقيــــا وانفعاليـــا وجــــسميا وغ��9ــــا، ونجــــاح أي 

ً ً ً ً ً
ِ

، وإ تقــاء بنوعيــة التعلــيم ال يتعمــد فقــط عPــO برنــامج تطــو�ر يمحاولـة لال ًنمــا �ــستلزم مــسبقا تجو�ــد ر

ة فاعلــة لتحقيــق التم�ــ¡ ة º[ــذه املؤســسات، فــالتعليم اykيــد بحاجــة إaــO إدا رrدا صــفاء وقاســم، . (ر
  )م2014

 OPك�¡ ع�س فقط ال�Lم �� تحقيق أ9داف املؤسسات التعليمية لwسية دو م روللقيادة املد ر
راملفwوم rدار الذي �ع°§ بVسي�� ¦مو بنمط تقليدي ال تج ديد فيھ وال تطـو�ر، وإنمـا 5عتمـد عPـO ي

ات وكفايات تلك القيادات وفاعلية أدا«[ا لتم�¡ أداء املؤسسة التعليمية  ، (رمwا   ).2017يعس��

و5عد املرحلة الثانو�ة مرحلة مwمة من مراحل التعليم ملا لwا من أ9مية؛ ف½� تقابـل مرحلـة 
-15صية الـسو�ة، فـالف��ة العمر�ـة مــن املرا9قـة الوسـطى و5غطـي مرحلــة بنـاء الـذات وتgـو�ن ال¾�ــ

ســـنة تمثـــل مرحلـــة rعـــداد اykـــاد للمـــواطن، كمـــا 5عت-ـــ� مرحلـــة مwمـــة، ف½ـــ� مرحلـــة متـــصلة بمـــا 18
�ــسبقwا ومــا vعــد9ا و'التــا�a ف½ــ� مرحلــة تتطلــب دقــة وعنايــة �ــ� التخطــيط، و5ــسwم تلــك املرحلــة �ــ� 

ات وا�k-ـــ�ات لألفــــراد وال ــــ� 5ـــسwم �ــــ� ف واملwــــا رتقـــديم املعــــا  تgــــو�ن وصـــقل �µــــصي©[م مــــن جميــــع ر
ـــية �ــــ� القيــــام بــــاألدوار املتعــــددة لتلبيــــة احتياجــــات  سـ ة املد رالنــــوا¸�، وعPــــO ذلــــك تــــأ5ي أ9ميــــة rدا ر
ات التفك�ــ� العليــا، والتواصــل rيجــاjي معwــم وتطــو�ر  رالطــالب �ــ� 9ــذه املرحلــة املwمــة، وتنميــة مwــا
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9م وتحقيـق ذا�[ـم، و,9تمـام بمقومـات ¦*شطة ال � تحمس الطالب عOP التعب�� بحر�ة عن أف رgا
Âس rبــدا�� لـدى املعلمــ�ن، والتوجـھ نحــو التنميـة املwنيــة املـستمرة للمعلــم وإعـادة ال�ــ�خيص  رالتـد

  ).2019ال��، (ملwنة التعليم ال � تتطلب معلم مبدع ومجدد 

لية القيــــام بالــــدو ¦سا�ــــ�� �ــــ� مختلــــف جوا س الثانو�ــــة مــــسؤ رو�قــــع عPــــO قــــادة املــــدا و نــــب ر
ـــرئLس الـــــذي ترتكـــــز عليــــة مختلـــــف ¦*ـــــشطة وrشـــــراف عPـــــO جميـــــع  رالعمليــــة التعليميـــــة واefـــــو الــ

Ã[ا،  ، (وشــــؤ ـــ�ات )2017يالــــشمر ــO نمــــط قيــــادي يتكيــــف مــــع املتغ�ـ س الثانو�ــــة إaــ ر لــــذا تحتــــاج املــــدا
زاefلية والعاملية و�واكب التطو التكنولو�� الwائل وح § �ستطيعوا تجاو التحديات مـع املعلمـ� ن ر

�� لتحقيـــق ¦9ــداف التعليميــة بكفــاءة و5عـــد القيــادة الرقميــة ¶ــ� أ*ـــسب  روالطــالب واyfتمــع ا�kــا
س عOP ذلك  اء املدا رنمط �ساعد مد ، (ر   ).م2010يالعزاو

ٍرو5ــــسwم القيــــادة الرقميــــة بــــدو فعــــال �ــــ� دعــــم البLئــــة الرقميــــة الســــيما فيمــــا يتعلــــق بتعز�ــــز 
ســات القياديــة و'نــا ء العالقــات ال ــ� 5عمــل مــن خــالل ¦ســاليب التكنولوجيــة رالتعلــيم وتطــو�ر املما

سـات  راekديثة عOP إعادة صياغة املعرفة و*شر9ا عPـU Oافـة املـستو�ات وقـد ركـزت العديـد مـن الدا
س التعليم العام رعOP أ9مية دو القيادة الرقمية بمدا   . ر

اسـة  ت د روأشـا الwـاتف : مثـلإaـO فعاليـة وسـائل القيـادة الرقميـة )  (Goodfellow,R,2011ر
ـــ� 5عز�ـــــز اكVـــــساب  ــــة للـــــتعلم �ــ ـــات املعgوسـ ـــية والبLئــ لالنقـــــال و¦جwـــــزة اللوحيـــــة والفـــــصو ,ف��اضــ
ســـية وUافــة املـــستو�ات ¦خـــر بمـــا  ات، وتفعيـــل وتقو�ـــة أســـاليب ,تــصال بـــ�ن القيـــادات املد ىاملwــا ر ر

  .ز�عز املعرفة ال¾�صية واملwنية

سـة ال اسة الطـاÏي عPـO أ9ميـة مما روقد أكدت د قيـادة الرقميـة بأvعاد9ـا ا�fتلفـة ,بتgـار، ر
ة التعليم �� ظل ,عتماد عOP املنصات التعليمية ). 2019الطاÏي، (rقناع، املعرفة  ا ركما أكدت و ز

ه عنـصر مwـم مـن منظومـة القيـادة  رrلك��ونية إOa اekاجة لتطو�ر كفايـات املـشرف ال��بـو باعتبـا ي
ة التعلــيم  ا ســية، وقــد حــددت و راملد �ب عPــO بـــرامج : يعــدة أدوار للمــشرف ال��بــو مــن أ9مwــازر رالتــد

يrشــراف ال��بــو عPــO منــصة املركــز الــوط°� للتطــو�ر املÐــ�، و,طــالع عPــO أدلــة اســتخدام املنــصات 
التعليمية والتعرف عOP ما يتاح º[ا من أدوات، واملسا9مة �� تنفيذ الئحة السلوك الرق�Ñ وسياسة 

لة، والتواصـــل مـــع قنـــوات الدعـــم الفنـــي لeÒــصـو عليـــھ، و,طــالع عPــO اســتخدام املنــصات التعليميــ
يدليل املؤشرات الVشغيلية آللية قياس إنجاز مwام املشرف ال��بو واملعلم�ن، والتحقـق مـن بيانـات 
املعلميـــن علــــى املنـــصة، والتواصــــل مــــع اwykــــات املعنيــــة بالدعــــم ملعاykــــة املـــشكالت التــــي تظwــــر فــــي 

ـــم وغ��9ــا مــن ¦دوار املwنيــة ال ــ� ذ ـــر منــصــات مــصــادر التعلـ ىلـــك، و,طــالع علــــى اefتــــو الرقمــــي عبـ
ـــة  ـــا عPـــــO املنـــــصات التعليميــ ة التعلـــــيم، (تحـــــافظ عPـــــO ســـــالمة ســـــ�� العمليـــــة التعليميـــــة وجود�[ــ ا رو ز

1442.(  

ـــة الـــــسعودية  �ـــــة اململكـــــة العر'يــ ؤوانطالقـــــا مـــــن ر ً
ا2030 ر، واتجا9ـــــات الـــــو ــــو ز لة نحـــــو التحـ

�ة والقيادية �سOÕ البحث اekا�a ملواكبة 9ذه التوجwات   .رالرق�Ñ �� جميع اyfاالت rدا
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  : مش1لة البحث

5عمــل اململكـــة العر'يـــة الـــسعودية عPـــO تطـــو�ر منظومـــة التعلـــيم العـــام مـــن خـــالل ,9تمـــام 
س املز�ــد مــن الــص اء املــدا ة التعلــيم مــد ا س حيــث منحــت و اء املــدا ربمــد ر ر ر الحيات بمــا يمكــ^[م مـــن زر

جــة تمكيــ^[م، وذلــك بموجــب التعمــيم  فـع د ســة إaــO ¦فــضل، و رمواجwـة املــشكالت و,نطــالق باملد رر
  )2020ال كردم، . (9ـ، إال أن تلك الصالحيات لم تفعل vشgل أوسع��1/4/1437 ) 7617168(

س وفق املـدخل القيا اء املدا اسة عامر إOa أ9مية تطو�ر أداء مد روتوصلت د ر ديـة اekديثـة ر
س بھ قصو وخلل، وÂشمل كث��ا )م2017عامر، ( اء املدا اسة قطيط إOa أن أداء مد ً، وتوصلت د ر ر ر ر

ــــــــام  ــــع املwــ Âـــــ ــــتم بـــــــــالتنظيم وتو ة ال ـــــــــ� �[ـــــ ــــــــو ــــاليب املتطـ ــ ـــــق ¦ســــ ـــــــO تطبيــــ ــــاج إaــ ـــــوب، و�حتـــــ ــــــن العيــــ زمـــ ر
اســــة ¦Uل»ـــ� إaــــO وجــــود معوقــــات تواجــــھ تطبيــــق rد؛)م2017قطــــيط، (ال��بو�ـــة ت د ر كمــــا أشــــا ة ر را

اســـة  س د رrلك��ونيــة �ــ� املــدا اســة آل محيـــا عPــO أن 9نــاك معوقـــات )U¦)2018ل»ــ� (ر ر؛ وأكــدت د
اسة  س د ة الرقمية �� املدا �ة وjشر�ة وتقنية تواجھ تطبيق rدا رإدا ر ر   .)2015آل محيا، (ر

س الثانو�ــــة  اء املـــدا ســـة مـــد جــــة مما رومـــن خـــالل مـــا ســـبق ســــOÕ البحـــث اekـــا�a لتعـــرف د ر ر ر
  .رقمية بمحافظة خمLس مشيطللقيادة ال

س : لحاو البحث rجابة عن السؤال الرئLس التا�a: أسئلة البحث سة مديرات املدا جة مما رما د ر ر
الثانو�ــة للقيــادة الرقميــة بمحافظــة خمــLس مــشيط؟ و�تفــرع مــن الــسؤال الــرئLس ¦ســئلة الفرعيــة 

  : التالية

1. gس الثانو�ة لبعد ,بت سة مديرات املدا جة مما رما د ر ار للقيادة الرقمية بمحافظة خمLس ر
  مشيط من وجwة نظر أفراد عينة البحث؟ 

س الثانو�ة لبعد rقناع للقيادة الرقمية بمحافظة خمLس  .2 سة مديرات املدا جة مما رما د ر ر
  مشيط من وجwة نظر أفراد عينة البحث؟ 

س الثانو�ة لبعد املعرفة للقيادة الرقمية بمح .3 سة مديرات املدا جة مما رما د ر افظة خمLس ر
  مشيط من وجwة نظر أفراد عينة البحث؟ 

س الثانو�ــة ألvعـــاد  .4 ســـة مــديرات املــدا رمــا التوصــيات واملق��حــات ال ـــ� 5ــسwم �ــ� تطــو�ر مما ر
 القيادة الرقمية؟

  : تتمثل أ9داف البحث فيما ي�P :أ)داف البحث

س الثانو�ــــة �ـــــ� خمــــLس مــــشيط ألvعــــاد القيـــــ .1 ســـــة مــــديرات املــــدا جــــة مما ــO د رالتعــــرف عPــ ر ادة ر
  .الرقمية

س الثانو�ـــــة للقيـــــادة الرقميـــــة  .2 ــــة مـــــديرات املـــــدا سـ رالتوصـــــل لتوصـــــيات 5ـــــسwم �ـــــ� تطـــــو�ر مما ر
 .بأvعاد9ا
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 : أ)مية البحث

  :8)مية النظر	ة

س الثانو�ــة بخمـLس مــشيط للقيــادة الرقميــة، و'التــا�a ســوف  .1 جـة توظيــف مــديرات املــدا رد ر
�د الباحث�ن باملعرفة العلمية، والنظر   .�ةو5سwم �� تز

رتركــز القيــادة عPـــO ¦مــو اykو9ر�ـــة �ــ� املؤســـسة وتركــز عPــO مـــا يجــب فعلـــھ، و9ــذا التطـــو  .2 ر
سية �ف أدوار القيادة املد راملفا9يU �Ñان لھ ¦ثر الكب�� �� تطو مفا9يم و5عا ر   .ر

ل �ــشgل البحــث rضــافة املعرفيــة لألبحــاث ال ــ� تVنــاو القيــادة الرقميــة عــن طر�ــق توضــيح  .3
س©[امفwومwا، وأ9مي©[ا  .ر، ومجاال�[ا، ومما

د 9ــذا البحــث  .4 ، وكــذلك تــز فــع مــستو الــو�� بأ9ميــة القيــادة الرقميــة �ــ� اekقــل ال��بــو و  ي ى ر
س للقيادة الرقمية جة توظيف مدير املدا رالباحث�ن بمقياس موثو حو د ير ل  .ق

  :8)مية العلمية

الثانو�ــة بخمــLس قــد 5ــسwم نتــائج 9ــذا البحــث �ــ� تحديــد متطلبــات القيــادة الرقميــة �ــ� املرحلــة  .1
ضـــاء املـــستفيدين مـــن  �ـــادة كفائ©[ـــا وإ  Oـــaســـية ممـــا يـــؤدي إ رمـــشيط �ـــ� تطـــو�ر أداء القيـــادات املد ز ر

  . التعليم Uافة

سـية  .2 رقد �ساعد 9ذا البحث �� تصميم vعـض ال-ـ�امج القياديـة املـساعدة �ـ� تنميـة القيـادة املد
  .�� ضوء استخدام القيادة الرقمية

س الثانو�ـة مـن خـالل ُقد يفيد 9ذا البحث �� تقد .3 ريم تصو حو كيفية تطـو�ر أداء قـادة املـدا ل ر
ه مدخال قياديا حديثا يمكن من خاللھ تطو�ر أداء  سة مدخل القيادة الرقمية باعتبا تطبيق مما

ً ً ً
ر ر

  .العامل�ن �� املؤسسات التعليمية

رقد �سwم 9ذا البحث �� معاykة الفجوة البحثية �� دو اwykات املعنية بتطو�ر  .4 ِ
ْ أداء القيادات ُ

سية من خالل التوصيات واملق��حات الذي يتوصل ال�[ا البحث  .راملد

 : حدود البحث

س الثانو�ـة للقيـادة الرقميـة :ا=>دود املوضوعية سـة مـديرات مـدا جـة مما ر اقتـصر البحـث عPـO د ر ر
  .بخمLس مشيط من وجwة نظر املديرات)  و¶� vعد ,بتgار، ,قناع، املعرفة(بأvعاد9ا لثالث 

س املرحلة الثانو�ة بخمLس مشيط:ا=>دود ال<شر	ة   .ر طبق البحث عOP مديرات مدا

س املرحلة الثانو�ة بخمLس مشيط: ا=>دود امل1انية   .رطبق البحث عOP مدا

ا��� :ا=>دود الزمانية ا��� الثا*ي للعام الد ر طبق البحث �� الفصل الد   ).1442/1443(ر
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  : مصط@>ات البحث

  القيادة الرقمية

9ـــا 5عــر د والعمليــات القياديـــة والقيــادة الwيgليـــة، ودو رف القيـــادة الرقميــة بأÃ[ـــا 5عبئــة املـــوا ر
ليكمـن �ــ� بنـاء الــو�� وإقنــاع أفـراد اyfتمــع مــن أجـل الوصــو إaــO تكنولوجيـا املعلومــات و,تــصاالت 

د ال � يمكن أن 5ساعد �� تحقيق أ9دافwم    ).22، ص 2019الطاÏي، (راykديدة واملوا

9ــا يكمــن �ــ� و5عــرف كــذل د والعمليــات القياديــة والقيــادة الwيgليــة، ودو رك بأÃ[ــا 5عبئــة املــوا ر
لبناء الو��، وإقناع أفراد اyfتمع من أجل الوصو إOa تكنولوجيا املعلومات و,تصاالت اykديـدة، 

د ال � يمكن أن 5ساعد �� تحقيق أ9دافwم   )13.، ص2020اekية، (رواملوا

ســة مــن " البحــث ًو�قــصد º[ــا إجرائيــا �ــ� 9ــذا ســات والــسلوكيات ال ــ� تVبعwــا مــديرة املد رجميــع املما ر
ـــن خـــــالل  ســـــة تكنولوجيــــا املعلومـــــات و,تـــــصاالت لتطــــو�ر الكفـــــاءات التعليميــــة مــ رالتخطــــيط ومما

  .تطبيق أvعاد القيادة الرقمية و¶� ,بتgار، و,قناع، واملعرفة، لتطو�ر العملية التعليمية

  :يDطار النظر

 : يادة الرقميةمفHوم الق .1

اسـات  رحظي موضوع القيادة الرقمية با9تمام الكث�� من الباحث�ن وتناولتھ العديد مـن الد
لمن جوانـب مختلفـة، وذلـك ألن للقيـادة الرقميـة أدوار ومـسئوليات تمثـل بوابـة التحـو اekقيقـي �ـ� 

  ).336، ص2017الغامدي والغامدي، (مختلف جوانب اyfتمع 

ة عPــــO تحقيــــق ¦9ــــداف بكفــــاءة وفعاليــــة مــــن خــــالل "  بأÃ[ــــافتعـــرف القيــــادة الرقميــــة رالقــــد
  ). 107، ص2018رس�Ñ وحس�ن وعبد ال-�، . (استخدام وسائل التكنولوجيا اekديثة

و5عــرف بأÃ[ــا
ُ

قابــة :  رأســلوب جديــد �ــ� العمــل rدار يحتــاج إaــO تخطــيط وتنظــيم وتوجيــھ و ي
ولوجيــــا املعلومــــات و,تــــصاالت داخـــــل لgــــي �ــــستمر �ــــ� التقــــدم مــــن خـــــالل ,ســــتخدام ¦مثــــل لتكن

  ).2018أبو اekسن، (املؤسسة º[دف تطو�ر أدا«[ا وتقديم ا�kدمات للمستفيدين بأقل التgاليف 

لو�مكــــن 5عر�ــــف القيـــــادة الرقميــــة وظيفيــــا مـــــن خــــالل مــــسا9ما�[ا �ـــــ� التحــــو نحــــو مجتمـــــع  ً

د والعمليــات القياديـــة والقيــاد رمتطــو و5ــشمل 9ــذه التوعيـــة 5عبئــة املــوا 9ا يكمـــن ر رة الwيgليــة، فــدو
لب�ناء الو�� وإقناع أفراد اyfتمـع مـن أجـل الوصـو إaـO تكنولوجيـا املعلومـات و,تـصاالت اykديـدة 
د ال ـ� يمكــن أن 5ـساعد �ــ� تحقيـق أ9ــدافwم، وتتم�ـ¡ القيــادة الرقميـة بمجموعــة مختلفـة مــن  رواملـوا

ات واملواقــــف واملعرفــــة وا�k-ــــ�ات ال¾�ــــصية واملwنيــــة، و نمــــن املالحــــظ أن القيــــادة تgــــو مرنــــة راملwــــا
لوقابلـة للتكيــف، و�نطـو التحــو الرقÑــ� عPـO إعــادة 5ـشكيل ســياق املؤســسات و9يgلwـا كمــا أن لــھ  ي

سة القيادة وكيفية تنفيذ9ا أل9دافwا   . رآثار قو�ة عOP مما

 : أ)مية القيادة الرقمية .2

كفايـــات الرقميــــة اتجwـــت ا9تمامـــات العديـــد مـــن البحـــوث �ــــ� جميـــع أنحـــاء العـــالم yfـــال ال
وتكنولوجيـــا املعلومـــات و,تـــصاالت، و�تفــــق مفwـــوم تكنولوجيـــا املعلومــــات و,تـــصاالت مـــع مفwــــوم 
أساسـيات الكفايـات التقنيــة الرقميـة، فنجــد أن الكفايـات التقنيــة الرقميـة 5ــساعد ¦فـراد عPــO أن 

�ن عPــO التعامـل مــع املعلومـات املتاحـة وتقييمwــا وتخز�^[ـا وتط و�ر9ــا وتقـديمwا بالطر�قــة ريgونـوا قـاد
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ة عPـــO التعامـــل مـــع مـــستحدثات ومـــستجدات  روالـــشgل املالئـــم واملطلـــوب، كمـــا أÃ[ـــا تVـــيح لwـــم القـــد
 OــــPة ع رأدوات الـــشبgات ,جتماعيــــة، عـــالوة عPــــO أÃ[ـــا تVــــيح للقــــائم�ن عPـــO العمليــــة التعليميـــة القــــد

ة للتكنولوجيــا الرقميـــة، و5ــساعد9م  للتغلــب عPــO التحــديات ال ـــ� ر,ســتفادة مــن rمgانــات املتطــو
  ).2021املل=�، .(نتندرج تح©[ا، وتؤ9لwم للمشاركة �� مجتمع املعرفة �� القر اekادي والعشر�ن

وتظwر أ9مية القيادة الرقمية من خالل أ9مي©[ا ,س��اتيجية ال � 5ـسwم �ـ� دعـم ومـساندة 
�ة، و5سwيل عملية صنع القرار، رالعامل�ن �� املؤسسات التعليمية من أجل ت�سيط rجراءات rدا

ات والقيــادات مــن التخطـــيط بكفــاءة وفاعليــة لالســـتفادة مــن متطلبـــات  رباإلضــافة إaــO تمكـــ�ن rدا
ىالعمــــل، وتقــــديم ¦عمــــال بجــــودة عاليــــة وفــــق ملعــــاي�� فنيــــة وأخــــر تقنيــــة عاليــــة تواكــــب متطلبــــات 

، . (العصر وتحقق الغاية منھ   ).13.، ص)2019يالبقعاو

ة املعلومــات ا�fتلفــة واملتعــددة بطر�قــة أكÜــ� ســwولة دو و5ــساعد الق نيــادة الرقميــة �ــ� إدا ر
ي5عقيـــد، ومـــن ثـــم ســـwولة انتقالwـــا ع-ـــ� املـــستو�ات rدار ا�fتلفـــة، وســـwولة ,تـــصال باملؤســـسات 

د . ى¦خــر رو5ــسwم القيــادة الرقميــة �ـــ� التحــو نحــو مجتمــع متطـــو �ــشمل التوعيــة والتعبئــة للمـــوا ر ل
Âــسية فVـــساعد القيـــادة / لقياديـــة والقيــادة الwيgليـــة، وأمــا مـــن الناحيــة التعليميـــةوالعمليــات ا رالتد

ات املتعلمـ�ن الرقميـة وال ـ� أصـبحت موجـودة vـشgل م�¡ايـد �ـ� التعلـيم، ح ـ§  رالرقمية �� تنمية مwا
قميـة فاعلـة  ا�ـ�� ¦سا�ـ��، إضـافة إaـO أن وجـود قيـادة  رأصبحت توصف بأÃ[ا جـزء مـن امل^[ـاج الد ر

ات ال � سوف يحتاجwـا املعلمـ�ن واملتعلمـو للمـ��Ý من  Âسية ¶� من أ9م املwا نناحية 5عليمية وتد ر ر
ـــ� تتعلـــــــق  ــــة ال ـــ ــــ¡ عPـــــــO القيــــــادة التقليديـــ �ــــــ� عــــــالم التكنولوجيـــــــا املتغ�ــــــ�ة vـــــــسرعة، بــــــدال مـــــــن ال��ك�ــ

ً

ات و¶ـ� مـا تجعـل القيـ ادة رباملوضوعات واملفردات، وأصبحت تتعلق باآلليات و,س��اتيجيات واملwا
، مـــن خــالل تـــوف��  ق9امــة جــدا، كمـــا 5ــسwم القيـــادة الرقميــة �ــ� تحـــس�ن التعلــيم والـــتعلم vعــدة طــر ً

ات rلك��ونيـــة املفتوحـــة ممـــا تث�ـــ� دافعيـــة املتعلمــــ�ن  اجعـــة مباشـــرة للمعلمـــ�ن مثـــل الـــدو ر5غذيـــة  ر
Âسية بحالة من الرقمية والن روتحقق نتائج 5علم فعالة، وتجاو القيود التعليمية والتد ظاميـة والـال ز

نظامية التكنولوجية معا 
ً

  )5، ص2020آل كردم، (

و*ستخلص مما سبق أن القيادة الرقمية عملية اس��اتيجية يتم من خاللwا استخدام Uافة 
فع  �ة º[دف  سائل التقنية الرقمية و5سOÕ لالستفادة �� تحقيق العمليات rدا روسائل ,تصال و ر و

فع مخرجات الع �ة و رالكفاءة rدا    .ملية التعليميةر

  مراحل تطبيق القيادة الرقمية  .3

 �aالنحو التا OPاملة فيما بي^[ما و¶� عgابطة واملت�عدد من املراحل امل�v تمر القيادة الرقمية
ان، (   )470.، ص2021رسد

  : يمرحلة التوثيق Dدار )1

ــــــة �ــــــــة واملwـــــــام الوظيفيــ ــــق الwيgـــــــل التنظيÑــــــــ� وrجـــــــراءات rدا ـــة توثيــــ ـــــذه املرحلــــ  رتحقـــــــق 9ـــ
ـــق  يوالــــصالحيات و¦عمــــال ال ــــ� تقــــوم º[ــــا وا�kــــدمات ال ــــ� تقــــدمwا املؤســــسة، وتجــــر عمليــــة التوثيـ

  .يrدار والقيادي للوضع اekا�a للمؤسسة لالستفادة م^[ا �� عمليات التطو�ر والتحس�ن املستمر
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 : مرحلة التطو	ر القيادي )2

و�ـــ� 9ـــذه املرحلـــة يـــتم 5عـــرف بمرحلـــة إعـــادة 9ندســـة العمليـــات و¦عمـــال داخـــل املؤســـسة، 
، بمنظـو تق°ــ� يرا�ــ� متطلبـات القيــادة الرقميـة، مــع ¦خــذ �ـ� عــ�ن ,عتبــار  رعمليـة التطــو�ر rدار ي

�ة rبداعية    رالتطو�ر ¦فقي للwيgل القيادي، بما ف�[ا من 5سwيل لعمليات rجراءات rدا

3( PQر التق	مرحلة التطو : 

ـــع جوانـــــب التقنيـــــة ـــسـ�ن جميــ ــ ، مثـــــل ال-�مجيـــــات والفنيـــــ�ن والبxيـــــة التحتيـــــة، تركـــــز عPـــــO تحـ
ة وتحو�لwــا إaــO بـرامج تطبيقــات �ــ�  �ــة املطـو روتتـضمن عمليــة التطـو�ر تحليــل جميــع العمليـات rدا ر
مة والعنصر ال�شر الكفء القائم عOP أداء مwامھ  ة توف�� جميع ¦جwزة الال ياekاسب، ومع ضـر ز ور

  .بكفاءة وفعالية عالية عOP أكمل وجھ

ا سـبق يتـÞß أن املراحـل ال ـ� تمـر º[ـا القيـادة الرقميـة ¶ـ� مراحـل م��ابطـة ومVسلــسلة، ممـ
ف½� عملية مخطط لwا متتاvعة ا�kطوات وDليات ح § تصل إOa إعالن قمة �� ا�kدمات القيادية 
رلــدى املــدير الرقÑــ�، و9ــو مــا يكــسà[ا مgان©[ــا وأ9مي©[ــا �ــ� املؤســسة التعليميــة، و9ــو أمــر يؤكــد الــدو 

�ـادة ا س و اء املـدا ات وكفـاءات مـد زلفعال واekيـو ال ـ� تتمتـع بـھ القيـادة الرقميـة �ـ� تحـس�ن قـد ر ر ر ي
اء الرقمي�ن �ة للمد رالفاعلية rدا  .ر

  : رتطو ب�ئات التعليم الرقمية .4

ىتـــــر املؤســـــسات التعليميـــــة ذات التفك�ـــــ� املـــــستقبD �Pن قـــــوة التكنولوجيـــــا لتحو�ـــــل بLئـــــة 
لواقــع ,ف��اáـــ��، وتحقيـــق نتــائج أفـــضل للطــالب، لـــذا ســوف *ـــش�� إaـــO الــتعلم، ودمـــج املاديــة مـــع ا

لاملعـالم التكنولوجيــة الwامــة ال ـ� حولــت بLئــات الــتعلم، ونـر كيــف أثــر 9ـذا التحــو vــشgل إيجــاjي  ى
  .عOP نجاح الطالب

ل�ـــ� الثمانLنـــات، Uانـــت التقنيـــات الرقميـــة 5ـــستخدم �ـــ� املقـــام ¦و لـــدعم الوصـــو إaـــO قواعـــد  - ل
'ــرامج اekاســوب عــن vعــد، ســاعدت 9ــذه التقنيــات املتعلمــ�ن عPــO تحقيــق أ9ـــداف البيانــات و

Âس  ر5عليميــة محــددة، ولك^[ــا اقتــصرت عPــO عــدد قليــل فقــط مــن الطــالب وأعــضاء 9يئــة التــد
  .والباحث�ن

ن�ـــ� الVـــسعيxيات وأوائـــل العقـــد ¦و مـــن القـــر العـــشر�ن، مـــع النمـــو الـــسرÂع لإلن��نـــت، نمـــت  - ل
لالتعاونيــة vـشgل كب�ــ�، ممــا أدى إaــO إيجـاد طــر جديــدة للوصــو إaــO إمgانـات شــبgات الــتعلم  ق

ــــة، واملناقـــــشة عPـــــO شـــــبكة rن��نـــــت، وتبـــــادل  ـــة ¦Uاديميـ د الرقميــ راملعلومـــــات، ومـــــشاركة املـــــوا
، ومع ذلك اقتصر Uل 9ذا ,بتgار اefتمل عOP صفحات الو�ب بـالطبع مـع  ن¦فgار، والتعاو

تباط الVشع»� د , رموا   .ر
لتغي��ات ذات الصلة �� التعليم والتعلم vعـد العقـد الثـا*ي مـن ¦لفيـة اykديـدة، وUـان بدأت ا -

9ذا بفضل التوافر امل�¡ايد للبxية التحتية للنطاق العر�ض و,عتماد الwائل لألجwزة اefمولة 
أثـار " اسـ©[الك التكنولـو��"مثل الwواتف الذكيـة املتـصلة باإلن��نـت، ومـا أطلـق عليـة الـبعض 

Vل من املتعلم واملعلمانgوسبة ال¾�صية لekات، . (شار اU444، ص2019بر.( 
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  : تتمثل أvعاد القيادة الرقمية �� ثالثة أvعاد مختلفة، ¶�:أTعاد القيادة الرقمية

  : Uبت1ار .1

ة عOP التجديد و,بتgار وrبداع والتعامل مع  سية قيادة فعالة قاد رلgي تgو القيادة املد ّر ن
ى ,سـ��اتيجية للمـستقبل املتغ��ات vش ة عOP صياغة الر ؤgل أكÜ� كفاءة؛ يجب أن تgو لwا القد ر ن

لوالوصــــو إaــــO ¦9ــــداف عPــــO املــــدى البعيــــد والقر�ـــــب، مــــن خــــالل تب°ــــ� مقومــــات rبــــداع و,بتgـــــار 
ة الـــتعلم صـــوب ,تجـــاه  وســـ�ن وال ـــ� 5ـــسم جميعwـــا �ـــ� توجيـــھ إدا ، و,تـــصال الفعـــال باملر رrدار ؤ ّ ي

اســــة مفwــــوم ,بتgــــار عPــــO نطــــاق واســــع ألكÜــــ� مــــن الــــ¨eيح و  ســــنة ع-ــــ� العديــــد مــــن 60رلقــــد تــــم د
التخصصات العلمية بما ف�[ا علم النفس، وعلم ال��بية وعلم السلوك التنظي�Ñ ونظر�ة املؤسسة، 
وÂعــد ,بتgــار التنظيÑــ� عامــل مwــم �ــ� نجــاح املؤســسات وتحقيــق امل�ــ¡ة التنافــسية وكــذلك تحقيــق 

ـــة ديناميكيـــــة تتـــــصف ,قتـــــصاد امل ىتـــــ�ن عPـــــO مـــــستو اyfتمـــــع، وUـــــل املؤســـــسات اليـــــوم تواجـــــھ بLئــ
ات حيـــاة املنـــتج قـــص�� ¦مـــد وكـــذلك العوملـــة، واملنظمـــات  ربـــالتغي��ات التكنولوجيـــة الـــسرÂعة و'ـــدو

ـــو مبتكــــرة ومبدعــــة أكÜــــ� مــــن قبــــل ح ــــ§ 5ــــستطيع أن تبقــــى وتVنــــافس وتنمــــو وتقــــود . نتحتــــاج أن تgـ
  )21. ، ص2017القر*ي، (

�ـ�� 9ـو املـسئو  سـية باعتبـار أن القائـد املد ات القيـادات املد لو�أ5ي ,9تمـام بتطـو�ر مwـا ر ر ر
ســـة وتـــوف�� البLئـــة التعليميـــة املناســـبة ف�[ـــا، واملـــشرف الـــدائم لـــضمان ســـ�� العمليـــة  ة املد رعـــن إدا ر

لعامـة ال��بو�ة وتxسيق جwود العامل�ن ف�[ا وتوج�[wم، وتقو�م أعمـالwم مـن أجـل تحقيـق ¦9ـداف ا
 ). 3.، ص2020اekية، (

، (يومن مwام القائد ال��بو كذلك ما حدده Uل من  . م، ص2013يحافظ؛ املغيدي؛ البح��
296(  

  .y¾5يع ,بتgار �� ¦فراد و,عتماد عOP أنفسwم -

�ة وطر تنفيذ9ا - قتحديد ¦9داف ,بتgا   .ر

  .تحديد الوسائل ال � تحقق ,بتgار لدي العامل�ن -

  .لوسائل ا�fتلفةاختيار �eة ا -

ات العامل�ن -   .رال��ك�¡ عOP تطو�ر قد

ات -   .زتحو�ل أ9داف اyfموعة إOa نتائج وإنجا

  : Dقناع .2

  تواجھ املؤسسات التعليمية تحديات متعـددة �ـ� إعـداد قيـادات مؤ9لـة تـضمن قياد�[ـا �ـ� 
راد عPـO قـدر املستقبل وإقناعwم بأ9مية تطبيق التوجwات اekديثة �� قيادة املؤسسات من قبل أف

مــن الكفــاءة �ــ� مجــاالت عمــل املؤســسة، وملمــ�ن بثقاف©[ــا التنظيميــة، ومــدرك�ن ألvعــاد العمــل ف�[ــا، 
¦مر الذي يضمن اسـتدامة القيـادة �ـ� 9ـذه املؤسـسات عPـO املـدى البعيـد، بواسـطة قيـادات 5ـس�� 

*ي، (º[ا نحو مز�د من التم�¡ والعمل عOP إقناعwم بأ9مي©[ا    ). 37، ص 2020والعز
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ا  ا مـ سة أو إتقان فن rقناع إذ أن الباحث�ن ناد فال يمكن ألي قائد أن ينÞå من دو مما
ً
ر ر ن

نيتفقو عOP الطر�قة املثOP لتعر�ف القيادة ولكن أغلà[م يتفقـو عPـO أن القـادة 9ـم ¦فـراد الـذين  ن
�ا مــــن خــــالل 5ع يتولــــو عمليــــة تحف�ــــ¡ وتوجيــــھ وإلwــــام Dخــــر�ن، والــــذي �عــــد أمــــرا ضــــر

ً ً
ور ة ن رز�ــــز قــــد

تھ عOP ¦داء  ات ومنحھ املgافآت املالية ال � 5عز من قد راملوظف وأ9ميتھ للمشاركة باتخاذ القرا زر
د  راykيــــد �ــــ� العمــــل ولــــذلك عPــــO املؤســــسات اعتمــــاد وتطــــو�ر اســــ��اتيجيات متنوعــــة لتوصــــيل املــــوا

تبقـــى ســـليمة مـــع العاطفيـــة والفكر�ـــة بـــ�ن العـــامل�ن لتلبيـــة الطلـــب امل�¡ايـــد للمـــوظف�ن مـــن أجـــل أن 
ــــداث التغي�ــــــ�  ـــ��ç، وإلحــ èاملؤســــــسة؛ وÂعــــــد تطــــــو�ر القيــــــادات 9ــــــدفا أساســــــيا لتحــــــس�ن ¦داء املؤســـ ً ّ َ ُ

ات وكفــاءات معرفيــة وســلوكية مبxيــة  ات وقــد ّاملطلــوب �ــ� أداء القيــادات مــن خــالل إكــساº[م مwــا ر ر
9م ا�fتلفـة، عOP استخدام ¦ساليب والنماذج العلمية اekديثة لتطـو�ر القيـادات؛ والقيـام  ربـأدوا

قابـــة لـــألداء  �ـــة مـــن تخطـــيط وتنظـــيم وتوجيـــھ و رتـــوفرت القيـــادة اykيـــدة ال ـــ� تقـــوم بالعمليـــة rدا ر َ َّ

vُشgل كفؤ، وتحس�ن ¦داء املؤس��ç وتحس�ن ا�kدمات  َ
) ،  ).235، ص 2014يال-�از

ekـرص إOa أن القيادات 9م قادة التغي�� والتطو�ر، و�جب عل�[م ا) 2012(وÂش�� الغامدي 
�ة، بأساليب حديثة؛ فتحقيق ¦9داف يتم من خالل عملwم وفكر9م أو  ِعOP إيجاد *شاطات ابتgا

ْ
ِ ِ َ َ ر

�ة   . رمن خالل Dخر�ن عن طر�ق إخراج طاقا�[م rبداعية و,بتgا

  : املعرفة .3

ِ�عــــرف مجتمــــع املعرفــــة بأنــــھ
ّ ـــن : "ُ مــــا 5ــــستطيع اykامعــــات تقديمــــھ للطلبــــة والعــــامل�ن ف�[ــــا مـ
�[م عOP استخدام التقنيات املعلوماتية املعاصرة بأشgالwا ا�fتلفة؛ لز�ادة خدمات، و رتز�د من قد

�ــة د ¦كÜــ� أ9ميــة �ــ� خلــق الÜــ�وة وتحقيـــق " ركفــاء�[م البحثيــة و¦Uاديميــة وrدا رواملعرفــة ¶ــ� املـــو
9ـا العديــد مــن املفــا9يم ا لفكر�ــة، رالتم�ـ¡ وrبــداع �ــ� ظــل املعطيـات الفكر�ــة ال ــ� تــصاعدت �ــ� إطا

قعـــة اyfتمعـــات r*ـــسانية ا�fتلفـــة، وأصـــبحت  ة املعلومـــات وا5ـــساع  رUالعوملـــة وا�k¨�ـــصة وثـــو ر
ـــن  ـــ¡ة UوÃ[ــــا عـــــصب التقـــــدم �ــــ� شـــــ § اyfـــــاالت وال يمكــ للمعرفــــة �ـــــ� 9ـــــذه Dونــــة قيمـــــة، ومgانـــــة مم�ــ

Uــــل : "قللمنظمـــات اليـــوم أن تتفـــو عPـــO غ��9ــــا إال باالعتمـــاد عPـــO املعرفـــة وعرفــــت املعرفـــة عPـــO أÃ[ـــا
ه الفـرد و9ـو يتفاعـل مـع عاملـھ  اك و5علـم وتفك�ـ� وحكـم يـصد رالعمليـات العقليـة عنـد الفـرد، مـن إد ر
 OPات، وع را�kاص، كما اعت-�ت املعرفة سلسلة أو 9رما يبدأ بالبيانات فاملعلومات فاملعرفة ثم املwا

ً

ة لgــل مــن املــصطeÒات الــسابقة، للــتمكن مــن rحاطــة بــا ملع°§ اekقيقــي ر9ــذا ¦ســاس وجــب rشــا
  ).10. ، ص2012برUات وعوض، (ضمن 9ذا التوجھ 

إaــO أن املعرفــة ¶ــ� منــتج مــن التفاعــل بــ�ن املعرفــة الــضمنية واملعرفــة ) SECI(وÂــش�� نمــوذج 
*ــــي متتــــاvع، تبــــدأ بــــأن �ــــش��ك النــــاس �ــــ� معــــرف©[م  والــــصر�حة، وأن تgــــو�ن املعرفــــة يــــتم vــــشgل حلز

ن الداخليـــة الـــضمنية؛ مـــن خـــالل التفاعـــل , وجتمـــا�� مـــع vعـــضwم الـــبعض، و�كVـــسب أنـــاس آخـــر
ُ

ك 9ــؤالء النـاس مــع آخـر�ن �ــ� املعرفــة  راملعرفـة املــش��كة، و9ـو مــا �ع°ــ� خلـق معرفــة جديـدة، و�Vــشا
ة مــستمرة، إن عامـــل الـــسرعة الر9يبــة �ـــ� العـــالم  َّال ــ� اكVـــسبو9ا، وتبــدأ العمليـــة مـــن جديــد �ـــ� دو ر

ئLسا �� مجال إ ًاykديد �عد عامال  ر
ً ّ َ  )42.، ص2006عمار، (نتاج املعرفة وتطبيقا�[ا ُ

ال ـ� 5ـش�� إaـKnow What ( O(معرفة ما : و�مكن التمي�¡ ب�ن أنواع مختلفة من املعرفة مثل
قميـة �ـ� شـgل وحـدات، و�مكـن أن تتحـو  لالبحث عن اekقائق، وال � يمكـن أن تتحـو إaـO معرفـة  رل

ة عPـKnow How ( O(إOa منتج يمكن طرحھ �� ¦سواق، ومعرفة كيف  ة والقـد روال � 5ش�� إaـO املwـا ر
�ب الgــوادر ال�ــشر�ة، ومعرفــة ملــاذا  و5ــش�� إaــO املعرفــة ) Know Why(رفعــل öــ��ء مــا عــن طر�ــق تــد

 Know(العلميـة ملبــادئ وقـوان�ن الطبيعــة، وال ــ� تتحـدد º[ــا التنميـة التكنولوجيــة، أمــا معرفـة مــن 
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Who (ــ��ء مــا، و5ــشمل املعلö اصـــة، فتتعلــق بمــن �عــرف عمـــل�kومـــات عــن العالقــات ,جتماعيــة ا
ات vـــشgل كب�ـــ�، وذلـــك vـــس�ب التقـــسيم  روتكVـــسب أ9مي©[ـــا �ـــ� ,قتـــصاديات ال ـــ� 5عتمـــد عPـــO املwـــا

  ).99.ص، 2014يو*س، (راملتطو للعمل 

9ا �� تحقيق امل�¡ة  ات الفكر�ة املعاصرة حيث 5عاظم دو ة املعرفة أحد التطو رو5شgل إدا ر ر
رمــات ¦عمــال، واykامعـــات، وقــد تبلــو ذلـــك �ــ� ظwــو وظـــائف جديــدة �ـــ� التنافــسية �ــ� مجـــال منظ ر

د الـرئLس  رالwياUل التنظيمية لبعض املؤسسات خاصة اykامعات، و�تم�¡ مجتمع املعرفة بـأن املـو
ة املعرفـــة  أس املــال أو ا�kامـــات وغ��9ـــا مــن عناصـــر rنتــاج، ولتطبيـــق إدا رفيــھ 9ـــو املعرفــة ولـــLس  ر

و'ـــا الغر'يـــة وإنجل�ـــ�ا باتخـــاذ rجــــراءات قامـــت vعـــض املؤســـسات الك ر-ـــ� �ـــ� الواليــــات املتحـــدة وأو ى
ـــة للمعرفـــــة داخـــــل املؤســـــسة والوصـــــو إaـــــO املؤســـــسة املعرفيـــــة أو التعليميـــــة و,ســـــ��اتيجية  لالفعالـ
وy¾5يع التعلم والتغي�� و,بتgار، و9ذا يتطلب توافر العديـد مـن العناصـر مثـل الwيgـل التنظيÑـ� 

ة ا ح راملالئـم إلدا وملعرفــة بحيــث يــؤدي إaـO اســتقاللية أكÜــ� �ــ� اتخــاذ القـرار، وÂــساعد عPــO العمــل بــر
نالفر�ــق، وإaــO جانــب ذلــك يجــب أن تgــو 9نــاك القيــادة ال ــ� 5ــ¾yع عPــO تب°ــ� مجتمعــات املعرفــة إذ 

�ـــة لآلخـــر�ن وأن يgونـــوا قـــدوة لwـــم  ة عPـــO شـــرح الر ؤيتعـــ�ن أن تتـــوافر ف�[ـــا القـــد ، 2014الـــشر�ف، (ر
  ).41ص

ل 5ستطيع اململكة العر'ية السعودية مواكبـة التغ�ـ�ات العامليـة، والتحـو نحـو مجتمـع وح § ُّ ُّ

ة ,قتصاد والتخطيط ,س��اتيجية الوطنية للتحو إOa مجتمع املعرفة  ا ت و لاملعرفة؛ فقد أصد ُّ َ
ِ ِ

ُ
ر زر

�©[ـا املـستقبلية الراميـة إaـO التحـو )ه1434(عام  ل؛ º[دف تمكـ�ن اململكـة مـن تحقيـق ر ُّ إaـO اقتـصاد ؤ
ـــة عPــــO القـــــيم  ـــائم عPــــO املعرفـــــة، مــــع اefافظــ ـــاع ا�kـــــاص، ومجتمــــع قــ َمتنــــوع، مزد9ــــر، يقـــــوده القطـ ِ

�ــة اململكــة العر'يـــة ) 12. ص(rســالمية وال�ــ�اث الثقـــا�� للمملكــة  ؤوتأكيــدا عPـــO ذلــك؛ تــم إصـــدار ر ً

؛ ¶ـ�)م2030(السعودية  رثـق 9ـذا اefـو مـن و�ن�(ياyfتمـع اekيـو :" ر، وال � 5عتمد عOP ثالثة محـاو
ـــــادئ rســــــالمية ومــــــن?< الوســــــطية  ــــLش أفــــــراده وفــــــق املبـ ، �عــ ــــو ــــع حيــ ـــــاء مجتمــ ـــــة بنـ rَيمــــــان بأ9ميـ ْ َ ي
ü[م الثقــــا�� العر�ـــق �ــــ� بLئـــة إيجابيــــة وجاذبــــة،  �ن بــــإ رو,عتـــدال، مع�ــــ¡ين º[ـــو�©[م الوطنيــــة، وفخـــو ر

ــــة (و,قتـــــــصاد املزد9ـــــــر  ـــاء منظومـــ ــــــع، ع-ـــــــ� بنــــ ـــــرص لyÒميـ ـــوف�� الفــ ـــز عPـــــــO تــــ ِيركــــ
ّ ــــــة مرتبطــــــــة ُ 5عليميـ

قباحتياجات سو العمل، والوطن الطموح من خالل 5عز�ز الكفاءة والشفافية واملساءلة باململكة، 
مــة للمــواطن�ن وقطـــاع  دنــا وطاقاتنــا ال�ـــشر�ة، و�[يئــة البLئــة الال زو5ــ¾yيع ثقافــة ¦داء لتمكــ�ن موا ر

مــــام املبـــــا ليا�[م، وأخـــــذ  ـــال والقطـــــاع غ�ــــ� الر'=ـــــ�؛ لتحمــــل مـــــسؤ ز¦عمـ و ة �ــــ� مواجwـــــة التحـــــديات ُّ رد
  ).13. ص(واقتناص الفرص 

اسات السابقة  :رالبحوث والد

ان  اسة سد ر9دفت د جة تطبيق معلمات اللغة ,نجل�¡يـة للقيـادة ) 2021(ر رالتعرف عOP د
الرقمية �� املرحلة الثانو�ة بنجران من وجwة نظر املعلمـات، وقـد اسـتخدم البحـث املـن?< الوصـفي 

اســة مــن التحليPــ�، وUانــت عي  معلمــة، وقــد اســتخدم الباحــث ,ســVبانة Uــأداة للبحــث، 100رنــة الد
جـــة تطبــــيقwن للقيــــادة  أيـــا حــــو د روتوصـــلت النتــــائج إaـــO أن معلمــــات اللغـــة ,نجل�¡يــــة لـــم �ــــشgلن  لر ً

جـة متوســطة، وUـان مـن أ9ــم  رالرقميـة �ـ� املرحلـة الثانو�ــة بنجـران، وقـد جــاءت النVيجـة محايـدة بد
ش التوصيات *شر ثقافة ات و ور القيـادة الرقميـة بـ�ن معلمـات اللغـة ,نجل�¡يـة مـن خـالل عقـد دو ر

ـــا  ا�[ـــ ــــة ونقـــــل مwا س ومـــــشرفات اللغــــــة ,نجل�¡يـــــة عPـــــO القيــــــادة الرقميـ ـــادة املـــــدا �ب قـــ رعمـــــل، وتـــــد ر ر
  . للمعلمات
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اســة ا�kالـــدي  ســة القيـــادة الرقميــة لـــدى ) 2021(ر   و9ــدفت د جـــة مما رإaــO التعـــرف عPــO د ر
ليم بمحافظة الطائف من وجwة نظر املشرف�ن ال��بو��ن، وقد استخدم الباحث يمدير مgاتب التع

اســــة مــــن  راملــــن?< الوصــــفي املــــس=�، واســــتخدم الباحــــث ,ســــVبانة Uــــأداة للبحــــث، وUانــــت عينــــة الد
املشرف�ن ال��بـو��ن بمgاتـب التعلـيم بمحافظـة الطـائف وتوصـلت النتـائج إaـO أن املتوسـط اekـساjي 

ســــة القيـــادة الرقميـــة لــــدى مـــدير مgاتــــب التعلـــيم بمحافظــــة الســـتجابات أفـــراد ال يعينــــة حـــو مما رل
رالطــائف مـــن وجwـــة نظــر املـــشرف�ن ال��بـــو��ن فيمــا يتعلـــق بجميـــع اefــاو التحـــس�ن والتطـــو�ر املÐـــ� 

  .  الرق�Ñ والتعلم الرق�Ñ والقياس والتقو�م Uانت متوسطة

 �Õاسـة القحطـا*ي والـس�ي سـة إaـO الكـشف عـن ) 2021(ر و9ـدفت د جـة مما رالعالقـة بـ�ن د ر
س التعلـــيم العـــام بمدينـــة الـــدمام للقيـــادة التكنولوجيـــة ومـــستو فاعليـــة اتخـــاذ القـــرار  ىقـــادة مـــدا ر
Âع ,سVبانة Uأداة للبحث، وUانـت  تباطي، وتم تو زلد�[م، وقد استخدم الباحث املن?< الوصفي و, ر

س التعليم العام بمدينة الدمام، وتو اسة قادة مدا رعينة الد سـة قـادة ر جة مما رصلت النتائج إOa د ر
جـة كب�ـ�ة ومـستو فاعليـة اتخـاذ القـرار لـدى قـادة  س التعليم العام بمدينة الدمام جاءت بد ىمدا ر ر
تباطيـة ايجابيــة  جـة كب�ــ�ة، و'يxـت بوجـود عالقــة ا س التعلـيم العــام بمدينـة الـدمام جــاءت بد رمـدا ر ر

س التعليم العام بمدينة الدمام سة قادة مدا رب�ن مما   .  وفاعلية اتخاذ القرار لد�[م ر

اســة  القيــادة (معرفــة أvعــاد القيــادة الرقميــة للمــدير مــن حيــث ) 2020اekرjــي، (رو9ــدفت د
س،  ســـة املwنيـــة لقـــادة املـــدا رالرشـــيدة اekكيمـــة، ثقافـــة الـــتعلم �ـــ� العـــصر الرقÑـــ�، التم�ـــ¡ �ـــ� املما ر

ضع تصو مق��ح لتوظيف القيادة الرقمية )املواطنة الرقمية ر، و مات و ة ¦ ز�� التعليم عن vعد وإدا ر
اسة عOP املن?<  س �� املرحلة ,بتدائية بمدينة مكة املكرمة، واعتمدت الد ئة لدى قادة املدا رالطا ر ر

اسة اسة السابقة، عينة : رالوصفي، وأداة الد راسVبانة تم إعداد9ا من خالل مراجعة ¦دبيات والد
اسة اسة من جم: رومجتمع الد رتgو مجتمع الد س ,بتدائية �� مدينة مكة املكرمة، ن ريع قادة املدا

اسة ما ي�P) 50(وتgونت عينة البحث من  رمديرا، وأظwرت نتائج الد
ً

يوجد تفاوت �� موافقة أفراد : 
jعـة مـا بـ�ن ,سـتجابة  ات ,سVبانة �� اefاو ¦ رالعينة عOP عبا ،  تـم وضـع )أوافـق vـشدة، أوافـق(رر

ئــــة لــــدى قـــــادة رتــــصو مق�ــــ�ح لتوظيــــف القيــــاد مــــات الطا ة ¦ رة الرقميــــة �ــــ� التعلــــيم عــــن vعــــد وإدا ز ر
س �� املرحلة ,بتدائية بمدينة مكة املكرمة   .راملدا

اســـــــة vعطـــــــوط  ـــــة الرقميـــــــة ) 2020(رو9ـــــــدفت د ـــات التقنيــ ــــصو مق�ـــــــ�ح للكفايــــ ـــــO وضـــــــع تـــ رإaــ
رومتطلبات القر اekادي والعشر�ن ملعلمات ال��بية الفنية �� ضوء احتياجا�[ن التد ��ية، وتgونت ن

اسة من  اسـة املـن?< الوصـفي ) 51(رعينة الد ة، واسـتخدمت الد رمعلمة تر'ية فنية �ـ� املدينـة املنـو ر
��ية من الكفايات التقنية الرقمية، واشتملت  رالتحلي�P، و,سVبانة Uأداة لتحديد ,حتياجات التد

جـــة ,ســــتخدام والتطبيـــق �ـــ� مجـــال ال: ر¦داة عPـــO ثالثـــة محـــاو و¶ـــ� تطبيقـــات الرقميـــة الفنيــــة، رد
جــة ,ســتخدام  Âس ال��بيــة الفنيــة ود جــة ,ســتخدام والتطبيــق للتقنيــات الرقميــة �ــ� مجــال تــد رد ر ر
جات  اسة إOa أن د روالتطبيق �� مجال أساسيات اekاسب �aD والشبكة املعلوماتية، وتوصلت الد ر

ة ما ب�ن املتوسط ) ةالتطبيقات الرقمية الفني(ل,ستخدام والتطبيق �� اyfال ¦و  رUانت محصو
ـــال، الثــــا*ي  جــــات ,ســــتخدام والتطبيــــق �ــــ� اyfـ Âس ال��بيــــة الفنيــــة(روالــــضعيف، وأن د Uانــــت ) رتــــد

ـــق �ــــــ� اyfــــــال الثالــــــث  ــــتخدام والتطبيـــ جــــــات ,ســ ــــضعيف، وأن د ـــــط والــ ة مــــــا بــــــ�ن املتوسـ رمحــــــصو ر
ة مــــا بــــ�ن العــــ) أساســـيات اekاســــب aDــــ� والــــشبكة املعلوماتيــــة( ــا رUانــــت محــــصو ا�a واملتوســــط، كمــ

اســـة رتوصـــلت النتـــائج لعـــدم وجـــود فـــر ذي داللـــة إحـــصائية �عـــز ملتغ�ـــ�ات الد ي  -املؤ9ـــل العلÑـــ� ( ق
��يـة للمعلمـات بحيـث تل»ـ� ). سنوات ا�k-�ة رو�� ضـوء النتـائج أوصـت بإعـادة النظـر �ـ� ال-ـ�امج التد
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اسـة، كمـا أوصـت بVب°ـ� التـصو املق�ـ�ح  ر,حتياجـات ال ـ� كـشفت ع^[ـا الد �ب معلمـات ال��بيــة ر رلتـد
 . الفنية

اســـــــة الــــــــد�yا*ي ــــــدفت د ة rلك��ونيــــــــة ) 2019(رو9ـ ــــتخدام rدا ـــة اســـ جـــــ ــــــن د ــــشف عـ رالكـــ ر
س  س بمحافظـــة العقيـــق مـــن وجwـــة نظـــر مـــدير املـــدا روعالق©[ـــا باإلبـــداع rدار لـــدى قـــادة املـــدا ير ي

ــــم اختيـــــار عينـــــة مـــــن معلÑـــــ� ـــدير واملعلمـــــ�ن، واســـــتخدم الباحـــــث املـــــن?< الوصـــــفي املـــــس=�، وتـ ي ومــ
س، وتم استخدام ,سVبانة Uأداة ykمع البيانات، وتوصلت النتـائج إaـO أن تقـدير أفـراد عينـة  راملدا
 Oــaاسـة إ جــة متوسـطة، وأوصــت الد ة rلك��ونيـة جـاء بد س لــإلدا اسـة السـتخدام قــادة املـدا رالد ر ر ر ر

ة شـ جـة كب�ـ�ة �ـ� إدا ة rلك��ونيـة بد س إaـO توظيـف rدا رتوجيـھ قـادة املـدا ر ر سـة، وتـوف�� ر ن املد رؤ و
�»� الك��و*ي للموظف�ن رمحتو تد   .ى

اســــــة اÐykــــــ�  ات ) 2018(روتناولــــــت د ــــ� إدا ــــادة rلك��ونيــــــة �ــ ــــق القيــ ـــع تطبيــ ر5ــــــ¾�يص واقـــ
التعلــيم باململكــة العر'يــة الــسعودية �ــ� ضــوء تقنيــات املعلومــات و,تــصاالت مــن وجwــة نظــر أفــراد 

اسة، وتحديد أ9م متطلبات تطبيق القيادة  ات التعليم، وأبر املعوقات ال � رالد زrلك��ونية �� إدا ر
نتحو دو إتمام ذلك، والتعرف عOP أ9م النماذج وا�k-�ات العاملية وrقليمية �� 9ذا اyfال، وتم  ل
اســـــة مـــــن مـــــدير التعلـــــيم  ــــا عPـــــU Oامـــــل أفـــــراد الد ــــVبانة Uـــــأداة للبحـــــث تـــــم تطبيقwـ ياســـــتخدام ,سـ ر

ات التعلـــيم �ـــ� اململكـــة العر'يـــة ومـــساعد�[م باإلضـــافة إaـــO عينـــة عمديـــ ات بـــإدا رة مـــن مـــدير rدا ر ي
اســـة امليدانيــة  فــردا وتوصـــلت إaــO النتـــائج التاليــة و¶ـــ�) 427(رالــسعودية، إذ بلــغ مجمـــوع أفــراد الد

ً
 :
اسة عOP واقع تطبيق القيادة rلك��ونية �� القيادة والتخطيط، أما واقع  رموافقة أغلبية أفراد الد

ــا �ــــ� الــــدعم  ســــة املwنيــــة والتقــــو�م، فقــــد جــــاءت إجابــــا�[م تطبيقwــ ة وكــــذلك rنتاجيــــة واملما روrدا ر
اســــة vــــشدة أن 9نــــاك متطلبــــات vــــشر�ة،  جــــة غ�ــــ� موافــــق، و�تفــــق أفــــراد الد رمتفاوتــــة معظمwــــا بد ر

��ية البد من توافر9ا لتطبيق القيادة rلك��ونية   .رومادية، وتد

اسة ليندبرج  س ووآخر) Lindberg,2018(ركما 9دفت د رن إaـO تحديـد كفايـة مxـسوjي املـدا
 §Ñـــ� الـــسو�د مـــن خـــالل إطـــالق برنـــامج �ـــس� وÂـــس©[دف قـــادة " الكفـــاءة الرقميـــة املناســـبة"الثانو�ـــة 

ع البح�ـــ� التطـــو�ر ملــــدة  س vـــشgل أخـــص، واســـتغر عمــــل املـــشر ياملـــدا وق  ســـنوات تـــم فيـــھ جمــــع 4ر
س الثانو�ـة العليـا، تركـز 9ـذا البيانات املتعلقة باالستخدام املتقدم لتكنولوجيا املعلومات �� ر املدا

ـــO اســــ��اتيجيات مــــدير تكنولوجيــــا املعلومــــات التعليميــــة الــــذين �عملــــو عPــــO مــــستو  ىالبحــــث عPـ ن ي
س، ولتحقيـــق  9ـــم �ـــ� عمليـــة تطـــو�ر الكفايـــة التقنيـــة الرقميـــة �ـــ� املـــدا راملقاطعـــات �ـــ� الـــسو�د ودو ر

اسة، قام الباحثو باستخدام املن?< النو�� وقامو ن9دف الد ا بإجراء املقابلة شبھ املقننة لتجميـع ر
اسـة مـن خــالل مقابلـة ثالثـة قــادة اسـ��اتيجي�ن لتكنولوجيـا املعلومــات �عملـو �ـ� ثــالث  نبيانـات الد ر
اء  ظيفــ©[م كمــد رمقاطعــات ســو�دية مختلفــة تــم اســتخالص وجwــات نظــر9م حــو وصــف عملwــم و و ل

ُتظwــر التحلـيالت للمقــابالت . لرقميـةاسـ��اتيجي�ن ملقاطعـات 5عليميــة كب�ـ�ة ومــدى فwمwـم للكفــاءة ا
9م �ـ� الرقمنـة املــستمرة  س لـدو رأن ثمـة اختالفـات وا´ـeة فيمـا يتعلـق بكيفيـة صــياغة قـادة املـدا ر

ف ال � يمك^[م ف�[ا تنفيذ عملwم سة وكذلك �� الظر وللمد  . ر

اسة  امان ثانما�a"ر    وتناولت د  لقيادةا ىمستو تحديد إThannimalai and Raman (2018) Oa "رو
التقنيـة  القيـادة بـ�ن العالقـة عPـO املÐـ� التطـو�ر أثـر عـن باملـدير�ن، والكـشف ا�kاصـة التقنيـة

 تgونـت عينـة عPـO طبقـت خـالل اسـVبانة مـن املعلمـ�ن، وتـم لـدى التقنية وتgامل باملدير�ن ا�kاصة
معلمـا )645(ًمـديرا، و) 90(مـن 

ً
س مـن  مال�¡يـا، )  (Keda كيـدا مقاطعـة �ـ� الوطنيـة الثانو�ـة راملـدا
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سـة يمـدير بـ�ن القيادة التقنية ىمستو أن :Dتية النتائج أ9م إOa وتوصلت  عPـO الثانو�ـة كيـدا رمد
ة التعليم �� التقنية دمج ٍعال، كما تم ىمستو  إحصائية ذات داللة عالقة 9ناك كب��ة، وأن ربصو

س يملـدير التقنيـة القيـادة بـ�ن  لـھ املÐـ� التطـو�ر اسـية، وأنرالد لالفـصو �ـ� وتgامـل التقنيـة راملـدا
اسية �� التقنية وتgامل التقنية القيادة ب�ن العالقة مwم عOP تأث�� رالفصو الد    .ل

اسات السابقة  :رالتعقيب عXY الد

اسات السابقة   :رأوجھ Uتفاق وUختالف ب^ن البحث ا=>ا\] والد

 [b اسات السابقة   ريتفق البحث ا=>ا\] مع الد

اسات الساب - سرمعظم الد رقة ركزت عOP التحو الرق�Ñ لدى مدير املدا ي   .ل
اســات ال ــ� تــم عرضــwا اســتخدمت ,ســVبانة Uــأداة ykمــع البيانــات �ــ� تحديــد  - رمعظــم الد

س سة القيادة الرقمية لدى مدير�ن املدا رمدى مما  . ر
اسات تم عرضwا �� مؤسسات التعليم العام -  رمعظم الد

- [b اسات السابقة  :ريختلف البحث ا=>ا\] عن الد
س الثانو�ة بمنطقة خمLس مشيط - رمجتمع البحث و'Lئة التطبيق مدير املدا  .ي
ســة القيــادة الرقميــة ال ــ� تــوثر �ــ� جــودة العمليــة التعليميــة  - جــة مما ريركــز البحــث عPــO د ر

 .يملدير املرحلة الثانو�ة

  :منhiية البحث وإجراءاتھ

قالبحـــث؛ و9ـــو أحـــد الطـــر  اعتمـــد البحـــث عPـــO املـــن?< املـــس=�؛ ملالءمتـــھ لطبيعـــة :مـــنki البحـــث
العلمية ykمع البيانات، والذي يقوم عOP استفتاء جميع أفراد مجتمع البحث، أو عينة كب�ـ�ة منـھ، 
جــة وجود9ــا، وال يقــف ¦مــر عنــد حــد وصــف  رº[ــدف وصــف مــشgلة البحــث، مــن حيــث طبيع©[ــا ود

علمية 5سwم �� فwـم لاملشgلة، بل يتعدى ذلك إOa تحليل النتائج وتفس��9ا للوصو إOa استxتاجات 
ســــة  جــــة مما رمــــشgلة البحــــث، والعمــــل عPــــO حلwــــا أو التقليــــل مــــن تأث��9ــــا الــــسل»�، º[ــــدف 5عــــرف د ر

س الثانو�ة للقيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط والوصو آلليات لتطو�ر9ا لمديرات املدا   .ر

س الثانو�ـــة بمحافظـــة خمـــLس:مجتمـــع البحـــث ر تgـــو مجتمـــع البحـــث مـــن جميـــع مـــديرات املـــدا  ن
  .مشيط

س الثانو�ـة بمحافظـة خمـLس مـشيط، وتـم  من البحث عينة  تgونت:عينة البحث رمديرات املـدا
تحديـــد أعـــداد عينـــة البحـــث بطر�قـــة عـــشوائية vعـــد تطبيـــق معادلـــة �9�بـــرت أركـــن و¶ـــ� مـــن الـــصيغ 
اسات العليا، وتخص *سبة اyfتمع، وتتغ�� بتغ�� �yم  ر¦كÜ� استخداما �� البحوث ال��بو�ة بالد ً

  . ، لتحديد �yم العينة)v2014 :90شما*ي، (اyfتمع 
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  ): 1(لجدو 

  معادلة �9�برت أركن املستخدمة ekساب �yم العينة

 N 359�yم اyfتمع 

  40�yم العينة

0.025510204 1.96 0.05 

0.000650771 0.05 ----- 

  p(1-p)         معادلة �9�برت اركن

n =   (SE\T)+ [P(1-P)\N]      

�ة املقابلة ملستو الداللة  جة املعيا ىالد ر  T 1.96ي و5ساو 0.95ر

 SE 0.05ي*سبة ا�kطأ و5ساو 

 P 0.5= *سبة توفر ا�kاصية واefايدة 

مفـردة، وقـد تمكنـت ) 40(و'تطبيق املعادلة اتÞß أنھ يجب أن ال تقل عينـة البحـث عـن 
Âـع  ) 5(اســVبانة، وjعـد اســVبعاد ) 40(د اســVبانة عPـO عينــة البحـث وتــم اسـ��دا) 50(زالباحثـة مــن تو

  . مفردة) 35(اسVبانات غ�� صاekة للتحليل rحصاÏي بلغ �yم العينة 

تم تصميم اسVبانة ykمع البيانات و�� ضوء أسئلة البحث وأ9دافھ تـم إعـداد أداة  :أداة البحث
  :البحث؛ وتgونت ,سVبانة من

لاm>ـــو 8و اس الثان:ر ســــة مــــديرات املــــد جــــة مما ر د ر و�ــــة لبعــــد ,بتgــــار للقيــــادة الرقميــــة efافظــــة ر
  .خمLس مشيط

س الثانو�ــة لبعـــد ,قنــاع القيـــادة الرقميــة بمحافظـــة :راm>ــو الثــاpي ســة مـــديرات املــدا جـــة مما ر د ر ر
  .خمLس مشيط

س الثانو�ــة لبعــد املعرفــة للقيــادة الرقميــة بمحافظــة :راm>ــو الثالــث ســة مــديرات املــدا جــة مما ر د ر ر
  خمLس مشيط 

جwـــات نظـــر اefكمــــ�ن عPـــO أداة البحـــث تــــم إعـــادة صـــياغة vعــــض و�ـــ� ضـــ ووء املالحظــــات و
ات مـن  ، وحـذف vعـض العبـا ات اykديدة �ـ� vعـض اefـاو ات ,سVبانة، وإضافة vعض العبا رعبا ر رر

�[ا ال^[ائيــة، وتــضمنت  ، تفاديــا للتكــرار، وتــم إخــراج أداة البحـث �ــ� صــو راefـاو ¦خــر
ً ى ة ) 23(ر رعبــا

عة عOP ثالث ئLسة يو´weا جدو زمو ل محاو  ر   ).2(ر
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  ): 2( لجدو

ات ب1ل محو من أداة البحث وصف رمحاو وعدد العبا ر   ر

ات  رعدد العبا
 راefاو

 مج  إOa- من 

الxسبة 
 املئو�ة

لاm>ـــــو 8و ـــة :ر س الثانو�ـــ ســـــة مـــــديرات املـــــدا جـــــة مما ر د ر ر
 17.54 7 7 _ 1 .لبعد ,بتgار للقيادة الرقمية efافظة خمLس مشيط

س الثانو�ــــة :راm>ـــو الثــــاpي ســــة مــــديرات املــــدا جــــة مما ر د ر ر
 17.54 7 14 _ 7 .لبعد rقناع القيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط

س الثانو�ـــة :راm>ـــو الثالـــث ســـة مـــديرات املـــدا جـــة مما ر د ر ر
 22.25 9 23 _ 15 لبعد املعرفة للقيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط

عPــO عينــة البحــث مــن خــالل ا�fاطبــات الرســمية مــن ســـعادة وقــد تــم تطبيــق أداة البحــث 
ة العامـــة لل��بيـــة والتعلـــيم بمنطقــــة عـــس�� لVـــسwيل مwمـــة الباحثــــة،  رعميـــد Uليـــة ال��بيـــة ملــــدير rدا

ابط إلك��و*ي الستخدامھ �� التطبيق   .روتمت املتاvعة من خالل التواصل وإعداد 

 :صدق أداة البحث

  :يالصدق الظا)ر ألداة البحث  - أ

؛ حيـث تـم عـرض ¦داة عPـO عـدد مـن املتخصـص�ن �ـ� البحثعتمد ا ي عOP الصدق الظـا9ر
�ــ� اykامعــات الــسعودية لتحكيمwــا، وإبــداء وجwــات نظــر9م حــو مـــدى  ة والتخطــيط ال��بــو  لrدا ي ر
ة للمحو الذي تxتÑـ� إليـھ، ومـدى وضـوحwا مـن الناحيـة اللغو�ـة، وقـد اق�ـ�ح vعـض  رمالئمة Uل عبا ر

ات إaــO أvعــاد أخــر أكÜــ� مالئمــة لwــا، واق�ــ�ح اefكمــ�ن إضــافة  ات جديــدة، ونقــل vعــض العبــا ىعبــا ر ر
ات �ــ�  أى الــبعض دمــج vعــض العبــا ، و ات أخــر ات لVــشاw]ºا مــع عبــا رالــبعض حــذف vعــض العبــا ر رر ى

�[ا ال^[ائية ة واحدة، و�� ضوء ذلك تم إجراء التعديالت املناسبة وتم بناء ,سVبانة �� صو رعبا   .ر

  ):wUساق الداخv)[Yي  الصدق الثنا-ب

اعتمد البحث �� حساب صدق أداة البحث عOP أسلوب الصدق الثناÏي الذي �[دف 5عرف 
�Pسو الداخ�ألداة البحث من خالل معامل ب� �Pنمدى ,5ساق الداخPearson Correlation" " ب�ن

ات املتـضمنة �ـ� ؛ لقيـاس مـدى صـالحية العبـا جـة الgليـة للمحـو ة والد جة Uـل عبـا رد ر ر  أداة البحـث رر
جـــة Uـــل محـــو مـــن "نصـــدق املـــضمو" بمع°ـــ§ جـــة الgليـــة لالســـVبانة، ود ر، وكـــذلك ,5ـــساق بـــ�ن الد ر ر

�aداو التاykا �� Þ´بانة كما 9و موVلمحاو ,س   :ر
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  ) 3(لجدو 

ات اefــــو ¦و  تبــــاط ب��ســــو لعبــــا لمعــــامالت ا رن ر اس الثانو�ــــة لبعــــد (ر ســــة مــــديرات املــــد جــــة مما رد ر ر
جة الgلية للمحو)  الرقمية efافظة خمLس مشيط,بتgار للقيادة ربالد   ر

ة رقم العبا تباط باefو ر رمعامل ,  الداللة ر

1 0,63 0,01 

2 0,61 0,01 

3 0,78 0,01 

4 0,67 0,01 

5 0,82 0,01 

6 0,61 0,01 

7 0,77 0,01 

سـة مـديرات ا) 3(ليتÞß من اykدو  جـة مما ات اefـو ¦و د تبـاط جميـع عبـا را ر ر لر اس ر رملـد
تباطـات موجبـة ودالـة إحـصائيا " الثانو�ة لبعد ,بتgار للقيادة الرقمية efافظة خمLس مـشيط ربا

جة صدق مرتفعة) 0,01(ىعند مستو  ات اefو تتمتع بد رمما �ع°� أن جميع عبا   .رر

  ): 4(لجدو 

ات اefــو الثــا*ي  تبــاط ب��ســو لعبــا ريو´ــÞ معــامالت ا ر س ا(نر ســة مــديرات املــدا جــة مما رد ر لثانو�ــة ر
جة الgلية للمحو.) لبعد ,قناع القيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط ربالد   ر

ة رقم العبا تباط باefو ر رمعامل ,  الداللة ر

8 0,88 0,01 

9 0,67 0,01 

10 0,80 0,01 

11 0,65 0,01 

12 0,78 0,01 

12 0,89 0,01 

14 0,76 0,01 

ات) 4(ليتÞß من اykدو  تباط جميع عبا را س ر سـة مـديرات املـدا جة مما ر اefو الثا*ي د ر ر ر
تباطـات  جة الgلية للمحـو با رالثانو�ة لبعد rقناع القيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط بالد رر

ىموجبة ودالة إحصائيا عند مستو  جـة صـدق ) 0,01(ً ات اefـو تتمتـع بد رمما �ع°� أن جميـع عبـا رر
  .مرتفعة
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  ): 5(لجدو 

تبــاط ب� س الثانو�ــة ريو´ــÞ معــامالت ا ســة مــديرات املــدا جــة مما ات اefــو الثالــث د ر�ســو لعبــا ر ر رر ن
جة الgلية للمحو رلبعد املعرفة للقيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط بالد   ر

ة رقم العبا تباط باefو ر رمعامل ,  الداللة ر

15 0,60 0,01 

16 0,65 0,01 

17 0,66 0,01 

18 0,77 0,01 

19 0,67 0,01 

20 0,69 0,01 

21 0,87 0,01 

22 0,78 0,01 

23 0,61 0,01 

ات اefـــــو الثالـــــث ) 5(ليتـــــÞß مـــــن اykـــــدو  ـــا تبـــــاط جميـــــع عبــ را ر ســـــة مـــــديرات (ر جـــــة مما رد ر
س الثانو�ــة لبعــد املعرفـــة للقيــادة الرقميــة بمحافظــة خمـــLس مــشيط جـــة ) راملــدا رلالســVبانة مــع الد

تباطــات موجبــة ودالــة إحــصائيا عنـد مــستو الgليـة للمحــو با
ً

ر ات ) 0,01(ى ر رممــا �ع°ــ� أن جميــع عبــا
جة صدق مرتفعة راefو تتمتع بد   .ر

 OـــPبانة عVليـــة لالســـgجـــة ال تبـــاط ب��ســـو efـــاو ,ســـVبانة بالد رو�مكـــن تو´ـــÞ معـــامالت ا رر ن
  ):6(لالنحو املو´Þ باykدو 

  ): 6(لجدو 

جة الgلية  تباط ب��سو efاو ,سVبانة بالد رمعامالت ا رر   ن

 راefاو
عدد 

ات  رالعبا
معامل 
تباط  ر,

 الداللة

ـــو ¦و لاefـــ س الثانو�ــــــة : ر ـــة مــــــديرات املــــــدا ســـ جــــــة مما رد ر ر
 .لبعد ,بتgار للقيادة الرقمية efافظة خمLس مشيط

7 0,81 0,01 

ـــا*ي س الثانو�ـــــة : راefــــو الثــ ســـــة مــــديرات املـــــدا جــــة مما رد ر ر
 .لبعد rقناع القيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط

7 0,83 0,01 

س الثانو�ــــة : لثالــــثراefـــو ا ســـة مــــديرات املــــدا جــــة مما رد ر ر
 لبعد املعرفة للقيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط

9 0,88 0,01 

ات ,سVبانة كgل  0,01 0,86 23 رمجموع عبا
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تباطـات ) 6(لو�تÞß من اykدو  جـة الgليـة با تباط محاو ,سVبانة وأvعاد9ا مـع الد رأن ا ر رر
جــــة ) 0,01(ىموجبـــة ودالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو  رممــــا �ع°ــــ� أن جميــــع محــــاو ,ســــVبانة تتمتــــع بد ر

تباط الداخ�P ب�ن جميع محاو ,سVبانة رصدق مرتفعة، و�ؤكد قوة ,   . ر

ة ¦داة عOP اekـصو عPـO النتـائج نفـسwا فيمـا لـو أعيـد اسـتخدامwا مـرة :ثبات 8داة ل يقصد بھ قد ر
ــد مـــن ثبــــات أداة البحـــث بتطبيقwــــا �ـــ�  شـــgلwا ال^[ــــاÏي مـــن خــــالل اســـتخدام حزمــــة ثانيـــة، وتـــم التأكــ

vغــرض حــساب معــدل ثبا�[ــا بواســطة معامــل ثبــات ) SPSS(ال-ــ�امج rحــصائية للعلــوم ,جتماعيــة 
نباخ(ألفا  ة ال^[ائية لالسVبانة عOP عينة البحث ال � بلغت )وكر مفردة من ) 40(ر، وتم تطبيق الصو

س الثانو�ـــة بمحافظــة خمــLس مـــشيط، وتــم  قيــاس معامـــل الثبــات ألداة البحــث عـــن رمــديرات املــدا
ــــق معامــــــــل ـــــاخ " طر�ـــ نبـــ ــــا كر ــــــامج "Alpha-Cronbachوألفــــ ـــVبانة اســــــــتخدام ال-�نــ ــــاو ,ســـــ ــــــا efــــ ر، تبعــ

تباط ألدوات البحث كما يو´weا اykدو 5Dي) r)SPSSحصاÏي لوتب�ن أن معامل , ر ّ :  

  ): 7(لجدو 

  قيم معامل الثبات ألداة البحث

ات راefاو  رعدد العبا
نباخ" م معامل قي   وألفا كر

Alpha-Cronbach"  

ــــــــو 8و لاm>ــ س :ر ـــــدا ـــــــــديرات املـــــ ـــة مـ ســـــــ جــــــــــة مما ر د ر ر
ـــــار للقيـــــــادة الرقميــــــة efافظـــــــة  ـــد ,بتgـ ـــة لبعــــ الثانو�ـــ

 .خمLس مشيط
7 81,0 

ـــاpي ــــــو الثــــ س :راm>ـ ـــــدا ـــديرات املـــ ســـــــة مــــ جــــــــة مما ر د ر ر
ـــة بمحافظــــــة  ـــادة الرقميـــ الثانو�ـــــة لبعــــــد rقنــــــاع القيـــ

 .خمLس مشيط
7 83,0 

ـــــثا ــــو الثالـ س :رm>ــ ـــــدا ــــديرات املــ ســــــة مــ ـــــة مما جــ ر د ر ر
ـــة بمحافظــــــة  ــــادة الرقميـــ الثانو�ـــــة لبعــــــد املعرفــــــة للقيـ

 خمLس مشيط
9 93,0 

ات ,سVبانة كgل  91,0 23 رمجموع عبا

نبـــاخ " أن قـــيم معـــامالت ثبـــات قــــيم معامـــل ) 7(ليتـــÞß مـــن اykـــدو    -Alphaوألفـــا كر
Cronbach بانة تراوحـــVـــل محـــو مـــن محـــاو ,ســـgر ل ، وأن معامـــل الثبـــات )0,93 -0,81(ت مـــا بـــ�ن ر

جة عالية من الثبات) 0,91(لالسVبانة كgل بلغ    .رمما �ش�� إOa أن ,سVبانة تتمتع بد
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  :نتائج البحث ومناقشyzا وتفس^x)ا

ســـة مـــديرات " الـــذي نـــص عPـــO: لالنتـــائج املتعلقـــة باإلجابـــة عـــن الـــسؤال 8و جـــة مما رمـــا د ر
س الثانو�ة لبعد  ,بتgار للقيادة الرقمية efافظة خمLس مشيط من وجwـة نظـر أفـراد عينـة راملدا

 البحث؟ 

�ـــــة لإلجابـــــة ر عـــــن الـــــسؤال ¦و تـــــم اســـــتخدام املتوســـــطات اekـــــسابية، و,نحرافـــــات املعيا ل
اس الثانو�ـة لبعـد ,بتgـار  سـة مـديرات املـد جـة مما رلتعرف استجابات أفـراد عينـة البحـث حـو د ر ر ل

f للقيادة الرقمية�aدو التاykة باe´س مشيط، وجاءت النتائج كما ¶� موLافظة خمeل:  

  ): 8(لجدو 

اس الثانو�ـة لبعـد ,بتgـار  سة مـديرات املـد جة مما ريو´Þ استجابات أفراد عينة البحث حو د ر ر ل
  .للقيادة الرقمية efافظة خمLس مشيط

ة م  رالعبا
املتوسط 
 اekساjي

,نحراف 
 ياملعيار

 ال��تLب

1. 

سـة الثانو�ـة معلمـات املرحلـة لالسـتفادة مـن تحفز مـديرة  راملد
شـــبكة rن��نـــت ومواكبـــة ملـــستجدات التكنولوجيـــا �ـــ� العمليـــة 

 التعليمية
2.87 0.56 6 

2. 

سـة الثانو�ـة اسـتخدام التكنولوجيــا  ر5ـسwل وتLـس�� مـديرة املد
ة الذكيـة، و �ـ� تلبيـة احتياجـات  LCD رمثـل ا�fت-ـ�ات، الـسبو

 العملية التعليمية
2.50 0.96 7 

3. 

ن  ـــــذي يظwــــــر ـــــات الـ ســــــة املعلمــــــات والطالبـ ــــا�� مــــــديرة املد وتgــ ر
ــــ� العمليـــــــــة  ـــــــا �ـــــ ـــــرا ألدوات التكنولوجيــ ـــــــا ومبتكــــ توظيـــــــــف 9ادفــ

 التعليمية
3.37 1.05 5 

4. 

ســــة املعلمــــات والطالبــــات �ــــ� *ــــشر قــــصص  رتــــدعم مــــديرة املد
ـــتخدام التكنولوجيــــــا الرقميــــــة �ــــــ� العمليــــــة  ـــــد اســـ نجــــــاحwم عنـ

 التعليمية
3.57 1.10 4 

5. 

ســـة أفـــضل الطـــر اekديثـــة �ـــ� اســـتخدام  ك مـــديرة املد ق5ـــشا ر ر
ــــــر  س أخــ ـــدا ــــــديرات مـــــ ســــــــ©[ا مــــــــع مــ ـــل مد ىالتكنولوجيــــــــا داخـــــ ر ر

 للفائدة
3.92 1.14 3 

6. 
ـــــة لتبـــــــادل  ـــــة عPـــــــO تنظـــــــيم بــــــرامج توج�[يــ سـ ـــديرة املد ر5عمــــــل مــــ

سة  ات التكنولوجية داخل املد را�k-�ات واملwا  ر
4.12 0.82 1 

7. 

ــــــشطة  ـــــات �ـــــــ� املـــــــشاركة �ـــــــ� أ*ـ ـــــة املعلمــ ســ ـــديرة املد ــــ¾yع مــــ ر5ـــ
ـــدعم  ـــــداد املــــــــواد الرقميـــــــة لـــــ اســــــــية وإعــ رحوســـــــبة املنـــــــا�< الد

 .التعليم
3.95 0.92 2 

  0.61 3.36 اyfموع
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ات اefو ¦و ) 8(ليتÞß من اykدو  لأن استجابات أفراد عينة البحث حو إجما�a عبا رل ر
جـــة  ســـة مـــديرات املـــراملتعلـــق بد جـــة مما رد س الثانو�ـــة لبعـــد ,بتgـــار للقيـــادة الرقميـــة efافظـــة ر ردا
جةخمLس مشيط  . ي، وانحـراف معيـار بلـغ)3.36(؛ حيث بلـغ املتوسـط اekـساjي "كب��ة" رجاءت بد

)0.61.(  

�Pدو ما يykمن ا Þßلكما يت:  

ة  -  ســـة عPــO تنظــيم بـــرامج توج�[يــة لتبـــادل " ال ـــ� نــصت عPــO) 6(رجــاءت العبــا ر5عمـــل مــديرة املد
ـــ�ا ســـــــةا�k-ــــ ـــل املد ات التكنولوجيـــــــة داخــــ رت واملwـــــــا ــــــط " ر ــــغ املتوسـ ـــــث بلـــ �ـــــــ� املرتبـــــــة ¦وaـــــــO؛ حيــ

ن )0.82(ي، وانحراف معيار بلغ )4.12(اekساjي و؛ وقد يرجع ذلك إOa أن أفراد عينة البحث ير
ات التكنولوجيـة  سة عOP تنظيم بـرامج توج�[يـة لتبـادل ا�k-ـ�ات واملwـا رأ9مية عمل مديرة املد ر

ســـة و �ـــ� العديـــد مـــن رداخـــل املد �قمـــن بتوظيـــف ¦جwـــزة rلك��ونيـــة والبxيـــة التحيـــة الرقميـــة 
س مثــــل إعـــداد اykـــداو والتواصـــل مـــع أوليـــاء ¦مــــو  �ـــة والتعليميـــة �ـــ� املـــدا رالعمليـــات rدا ل ر ر
ة بتطبيقwــــا �ـــــ� العمليـــــة  ا ة والـــــو ـــ� �[ـــــتم rدا روتفعيــــل العديـــــد مــــن املنـــــصات rلك��ونيـــــة ال ـ زر

سة الثانو�ة �� عملية التوجيھ نحو تطبيق التعليمية ¦مر الذي ر �سwم �� تحقيق أ9داف املد
س باململكة العر'ية السعودية   . رالتقنية �� العملية التعليمية وا�kدمية �� املدا

ة  -  ســـة املعلمـــات �ـــ� املـــشاركة �ـــ� أ*ـــشطة " ال ـــ� نـــصت عPـــO) 7(رجـــاءت العبـــا ر5ـــ¾yع مـــديرة املد
اســية وإعــداد املـو �ـ� املرتبــة الثانيــة؛ حيــث بلــغ " اد الرقميــة لــدعم التعلــيمرحوسـبة املنــا�< الد

؛ وقـد يرجـع ذلـك إaـO أن أفـراد عينـة )"0.92(ي، وانحراف معيـار بلـغ )3.95(املتوسط اekساjي 
ســة �ــ� املــشاركة �ــ� أ*ــشطة  س �ــ¾yعن جميــع مxــسو'ات املد ن أن مــديرات املــدا رالبحــث يــر ر و

اســـية وإعــداد املـــواد الرقميـــ رة لـــدعم التعلــيم وحـــضو املـــؤتمرات العلميـــة رحوســبة املنـــا�< الد
ـــة وضــــع  ش تقنيــــا وكيفيـ ـــة وتطــــو�ر العمليــــة التعليميــــة ونقــــل املــــؤتمرات والــــو راملتعلقــــة بالتقنيـ
�ب املعلمـــات عPـــO التعامـــل مـــع 9ـــذه الوســـائل التكنولوجيـــة �ـــ� عمليـــات اekـــضو  رخطـــط لتـــد ر

س بأ9م يـة تطبيــق التقنيـة �ــ� ربـصفة مــستمرة و9ـذا يــدل عPـO وجــود قناعـة لــدي مـديرات املــدا
سـة عPـO التعامـل  رتطو�ر املنظومة التعليمية Uاملـة عـن طر�ـق إعـداد جميـع املxـسو'ات �ـ� املد
Âس وإعداد املواد الرقمية لدعم التعليم سائلwا �� تطو�ر عمليات التد رمع التقنية اekديثة و   و

ة  -  سة أفضل الطر اekد"ال � نصت عOP ) 5(رجاءت العبا ك مديرة املد ق5شا ر يثة �� استخدام ر
س أخــر للفائــدة ©[ا مــع مــديرات مــدا ســ ىالتكنولوجيــا داخــل مد ر �ــ� املرتبــة الثالثــة؛ حيــث بلــغ " ر

نوقـد يرجـع ذلـك إaـO وجـود 5عـاو بـ�ن ) 1.92(ي، وانحراف معيار بلـغ )3.92(املتوسط اekساjي 
جwـــــــا  ســـــــة وخا ـــل املد ــــــة التكنولوجيـــــــة داخــــ س �ـــــــ� اســـــــتخدام الطـــــــر اekديثـ رمـــــــديرات املـــــــدا ر قر

قســتفادة مــن ا�k-ــ�ات املوجــودة عنــد العديــد مــن املــديرات �ــ� طــر ,ســتفادة مــن الوســائل لال
ســة خاصــة ومــن إنتــاج  ســة عامــة وتــصميم موقــع الك��و*ــي للمد ة املد راekديثــة �ــ� عمليــة إدا ر ر
معرفــــة مxــــسو'ا�[ا، و,ســــتفادة مــــن املؤســــسات اyfتمعيــــة املتخصــــصة �ــــ� مجــــال التقنيــــة �ــــ� 

�ب مxــــسو'ات املــــدا رتــــد س عPــــO ,ســــتفادة مــــن التقنيــــة وتــــصميم املواقــــع rلك��ونيــــة ومــــدى ر
 OـــــPـــــسو'ات والطالبـــــات عxب امل� ـــد ـــة وتــ ســ �ــــة باملد ر,ســــتفادة م^[ـــــا �ـــــ� تطـــــو�ر العمليـــــات rدا ر ر

 .,ستفادة من الوسائل التكنولوجية �� جميع اyfاالت
ة  -  سـة املعلمـات والطا" ال � نصت عOP) 4(رجاءت العبا لبـات �ـ� *ـشر قـصص رتدعم مـديرة املد

�ـ� املرتبـة الراvعـة؛ حيــث "نجـاحwم عنـد اسـتخدام التكنولوجيــا الرقميـة �ـ� العمليـة التعليميــة 
؛ وقــد يرجـــع ذلــك إaـــO أن أفـــراد ) 1.10(ي، وانحـــراف معيــار بلـــغ )3.57(بلــغ املتوســـط اekــساjي 
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س 5عملــــن عPـــO *ــــشر قــــصص نجـــاحwم عنــــد اســــتخدام  ن أن مـــديرات املــــدا رعينـــة البحــــث يــــر و
ف املوجـــودة لـــدى املعلمـــات مـــن ذو ال يتكنولوجيـــا الرقميـــة �ـــ� العمليـــة التعليميـــة ونقـــل املعـــا ر

ش عمـــل داخـــل  ورا�k-ـــ�ة �ـــ� اyfـــاالت ا�fتلفـــة عامـــة ومجـــال التقنيـــة خاصـــة vعقـــد لقـــاءات و
جwــــا  ســــة وخا راملد ـــة ا�fتلفــــة ر ـــة بالوســــائل العلميـ عــــن طر�ــــق نقــــل ا�k-ــــ�ات امليدانيــــة والعلميـ

س اخـر لالسـتفادة مـن خ-ـ�ا�[ن وكذلك y¾5يع املع يلمات عOP التواصل من املعلمات �� مدا ر
ـــل مـــــع الطالبــــات وكـــــذلك  س والتواصـ ـــدر ـــ� إعــــداد الــ و�ــــ� التعامــــل مـــــع التكنولوجيــــا اekديثـــــة �ـ

  .,ستفادة من ا�k-�ات املتم�¡ة لدى املعلمات او الطالبات
ة  - ســة املعلمــات" ال ــ� نــصت عPــO) 3(رجــاءت العبــا ن رتgــا�� مــديرة املد و والطالبــات الــذي يظwــر

�ـ� املرتبـة ا�kامـسة؛ حيـث " توظيـف 9ادفـا ومبتكـرا ألدوات التكنولوجيـا �ـ� العمليـة التعليميـة
، وقد يرجع ذلك إOa وجـود قناعـة )1.05(ي، وانحراف معيار بلغ )3.37(بلغ املتوسط اekساjي 

ميـة عامـة وأÃ[ـا 5عمـل عند أفراد عينـة البحـث التكنولوجيـا اekديثـة �ـ� تطـو�ر املنظومـة التعلي
عPـــO تحف�ـــ¡ املتم�ــــ¡ات مـــن املعلمــــات والطالبـــات �ـــ� توظيــــف التكنولوجيـــا اekديثــــة مـــن خــــالل 
��يــة املتعلقــة باســتخدام التقنيــة اekديثــة؛  ات التد رشــwادات التقــدير أو ترشــيحwن إaــO الــدو ر

rــاالت التعليميــة وyfديثــة �ـ� اekف ا �ب التق°ــ� �ـ� تــوف�� املعــا رحيـث �ــسwم التــد �ــة عامــة ر ردا
ات املعلمـــات العلميــة والتقنيــة، وكـــذلك  �ب �عــد مـــن الوســائل املwمــة �ـــ� تطــو�ر قــد روأن التــد ر
وجود نوع من الثقة و,ح��ام والتقدير ب�ن املديرة واملعلمـات والطالبـات املتم�ـ¡ات ¦مـر الـذي 

ق املعلومات �سwم �� بذل كث�� من اwykد لالستفادة من املعلومات املقدمة والعمل عOP تطبي
�Ñل جيد �� امليدان التعليgشv .  

ة  -  سـة الثانو�ـة معلمـات املرحلـة لالسـتفادة " ال ـ� نـصت عPـO) 1(رجاءت العبا رتحفـز مـديرة املد
ـــة التعليميــــــة ــــ� العمليــــ ـــــة ملــــــستجدات التكنولوجيــــــا �ــ �ــــــ� املرتبـــــــة " مــــــن شــــــبكة rن��نــــــت ومواكبــ

، وقد يرجع ذلك )0.56(يعيار بلغ ، وانحراف م)2.87(السادسة؛ حيث بلغ املتوسط اekساjي 
ســــــة الثانو�ــــــة ملعلمــــــات املرحلــــــة  ــــة تحفــــــز مــــــديرة املد ن أ9ميــ ــــر ــــث يــ رإaــــــO أن أفــــــراد عينــــــة البحــ و
ا �ـ� العمليـة التعليميـة والعمـل  لالستفادة من شبكة rن��نت ومواكبة ملـستجدات التكنولوجيـ

ســــــة وتــــــوف� ــــة اekديثــــــة باملد �ــــــة رعPــــــO تــــــوف�� ¦جwــــــزة و¦ســــــاليب التكنولوجيــ ر� الxــــــشرات الدو
ضــــــع ا�kطــــــط  ـــات و ـــن املعلمــــــات والطالبــ ـــا والعمـــــل عPــــــO *ـــــشر9ا بــــــ�ن مــ ـــة بالتكنولوجيـــ واملتعلقــ
املــستقبلية الســتخدامwا والعمــل عPــO توصــيل املعلومــات اekديثــة والعمــل عPــO وجــود نــوع مــن 
ـــن خـــــالل  ســــة مــ غبـــــة كب�ــــ�ة �ـــــ� تطـــــو�ر املد س وأن لــــد�[م  رالثقــــة لـــــدى املعلمــــات وقـــــادة املـــــدا ر ر

سة,   .ر9تمام بالتكنولوجيا اekديثة �� قيادة املد
س الثانو�ــة لبعــد ,بتgــار للقيــادة  ســة مــديرات املــدا جــة مما رومــن ثــم يمكــن القــو أن د ر ر ل

جـة ات، و9ـذا "ومتوسـطة" " كب�ـ�ة" رالرقمية efافظة خمـLس مـشيط جـاءت بد ر؛ عPـO معظـم العبـا
ات التقنية والت س بالقد ريدل عOP ا9تمام مديرات املدا عامـل مـع التقنيـة بجميـع أشـgالwا بنـوع مـن ر

ر,بتgـار وrبـداع ولــد�[م الكفايـات التقنيـة وعمليــات التواصـل مـع معلمــات وطالبـات وأوليـاء ¦مــو 
ســة الثانو�ـــة  ســة ¦مـــر الــذي �ــسwم �ــ� تطـــو�ر عمليــة قيــادة املد رومؤســسات اyfتمــع اefــيط باملد ر
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ســة مــديرات " الــذي نــص عPــO : الــسؤال الثــاpيالنتــائج املتعلقــة باإلجابــة عــن جــة مما رمــا د ر
س الثانو�ة لبعد rقناع للقيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط من وجwة نظر أفراد عينة  راملدا

  البحث؟  

�ـــــة لتعـــــرف  ـــسابية و,نحرافـــــات املعيا رلإلجابــــة عـــــن الـــــسؤال الثـــــا*ي تـــــم اســــتخدام املتوســـــطات اekــ
س الثانو�ـة لبعـد rقنـاع للقيـادة استجابات أفراد عينة البحـث  سـة مـديرات املـدا جـة مما رحـو د ر ر ل

�aدو التاykة باe´س مشيط، وجاءت النتائج كما ¶� موLلالرقمية بمحافظة خم: 

  ): 9(لجدو 

س الثانو�ـة لبعـد rقنـاع  سـة مـديرات املـدا جـة مما ريو´Þ استجابات أفراد عينة البحث حـو د ر ر ل
  .شيطللقيادة الرقمية بمحافظة خمLس م

ة م  رالعبا
املتوسط 
 اekساjي

,نحراف 
 ياملعيار

 ال��تLب

ســـــة الـــــدعم للمعلمـــــات �ـــــ� توظيـــــف   .8 رتقـــــدم مـــــديرة املد
ـــــــل  ـــــــة التعليميــــــــــة مثـــ ـــ� العمليـــ �ـــــــ ـــــــة  ـــا الرقميـــ التكنولوجيـــــــ

 التواصل ,جتما�� وrيميل
4.07 1.02 1 

ــــــات   .9 ـــــــــة املعلمـــــــ ــــO مواكبــــ ــــ ــــ ـــة عPـ ــــــــ ســ ــــــــــديرة املد ــــز مـــ ــــ رتحفـــــ
 لية التعليمية للمستجدات التكنولوجية �� العم

3.62 1.05 4 

ـــسwيل   .10 ـــــــسيق والVــــــ ــــO التxــ ـــــــة عPـــــ ســ ـــــــساعد مـــــــــديرة املد ر5ــ
سة  سة القيادة الرقمية �� املد رملما  ر

3.45 1.15 7 

ـــيح ¦دوات   .11 ســـــة عPـــــO جمـــــع وتوضــ رتحـــــرص مـــــديرة املد
سة و5عرف املعلمات º[ا   رالتكنولوجية �� املد

3.63 1.10 3 

ــــ� اســــــتخدام ¦  .12 ـــة الــــــدعم �ــ ســـ دوات رتقــــــدم مــــــديرة املد
 الرقمية �� عملية تقييم أداء املعلمات 

3.55 1.17 5 

ــــواد   .13 ســـــة واملعلمـــــات �ـــــ� تفعيـــــل املـ ك مـــــديرة املد ريVـــــشا ر
 . الرقمية الداعمة للعملية التعليمية

3.72 1.01 2 

ســـــــــة   .14 ــــديرة املد ـــــال بـــــــــ�ن مـــــ ــ ـــــسيق الفعــ رالتواصـــــــــل والتxــــ
ـــــــــة  ـــــــل الرقميـ ــــتخدام أدوات التواصـــ ــــ� اســــــ ــــــات �ــــــ واملعلمــــ

  التعليمية الفعالة العملية
3.52 0.93 6 

  1.12 4.31 اyfموع

ات) 9(ليتـــÞß مـــن اykــــدو  رأن اســـتجابات أفــــراد عينـــة البحــــث حـــو إجمــــا�a عبـــا راefــــو ( ل
س الثانو�ــة لبعــد rقنــاع للقيــادة الرقميــة بمحافظــة  ســة مــديرات املــدا جــة مما رالثــا*ي املتعلــق بد ر ر

جة  ي، وانحراف معيار )4.31(سط اekساjي ؛ حيث بلغ املتو"كب��ة جدا"رخمLس مشيط؛ جاءت بد
ات ) 13(ل؛ كمــــا يتـــÞß مــــن جـــدو )1.12(بلـــغ  رأن اســــتجابات أفـــراد عينــــة البحـــث حــــو جميـــع عبــــا ل

  :عOP النحو التا�a) راefو الثا*ي(
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ة  -  ـــاءت العبــــــا ـــ� نــــــصت عPــــــO) 8(رجــ ــــف " ال ـــ ســــــة الــــــدعم للمعلمــــــات �ــــــ� توظيــ رتقــــــدم مـــــديرة املد
�� املرتبة ¦وOa؛ " ليمية مثل التواصل ,جتما�� وrيميلالتكنولوجيا الرقمية �� العملية التع

جــــة موافقــــة كب�ــــ�ة حيــــث بلــــغ املتوســــط اekــــساjي  ي، وانحــــراف معيــــار بلــــغ )4.07(روجــــاءت بد
س يقمــن بتقـــديم )1.02( ن أن مــديرات املــدا ر؛ وقــد يرجــع ذلــك إaـــO أن أفــراد عينــة البحــث يـــر و

ــــة ــــف التكنولوجيــــــا الرقميـ ـــل الـــــدعم للمعلمــــــات �ـــــ� توظيــ ـــل التواصـــ ـــة التعليميـــــة مثـــ �ــــــ� العمليـــ  
سـال الرسـائل  س مثـل التواصـل وإ ة املـدا ر,جتما�� وrيميل والعمـل عPـO اسـتخدامwا �ـ� إدا ر ر
ـــات والطالبــــات وأوليــــاء ¦مــــو واســــتخدامwا �ــــ� صــــنع  ـــات مــــع املعلمـ روتحديــــد مواعيــــد ,جتماعـ

سة الثانو�ة بمحافظة �ة والتعليمية داخل املد ات rدا رالقرا ر   .  خمLس مشيط ر
ة  -  ـــ� نـــــصت عPـــــO) 13(رجــــاءت العبـــــا ســـــة واملعلمـــــات �ـــــ� تفعيـــــل املـــــواد " ال ــ ك مـــــديرة املد رتVـــــشا ر

جــة موافقــة كب�ــ�ة، حيــث " الرقميــة الداعمــة للعمليــة التعليميــة ر�ــ� املرتبــة الثانيــة؛ وجــاءت بد
أفـراد ؛ وقد يرجع ذلـك إaـO قناعـة )1.01(ي، وانحراف معيار بلغ )3.72(بلغ املتوسط اekساjي 

س الثانو�ة بأن مشاركة املعلمات والطالبات �� عملية توظيف  رعينة البحث من مديرات املدا
س الثانو�ـــة ســـوف 5ـــسwم �ـــ� تحقيـــق ¦9ـــداف  ة املـــدا رالتقنيـــة والوســـائل التكنولوجيـــة �ـــ� إدا ر
بكفــاءة وأيــضا تحقيـــق ,ســتفادة مـــن ا�k-ــ�ات املوجــودة لـــدى املعلمــات والطالبـــات �ــ� تطـــو�ر 

ســة الثانو�ــة والعمــل عPــO تقــديم الــدعم الف°ــ� اســتخد ة املد رام الوســائل التكنولوجيــة �ــ� إدا ر
قوالتق°ــ� لwــم مــن خــالل تــوف�� فــر للــصيانة ykميــع ¦جwــزة و¦دوات التكنولوجيــة ال ــ� يمكــن 

سة الثانو�ة ة املد ر,ستفادة م^[ا �� إدا   . ر
ة  -  ـــة ع" ال ـــــ� نـــــصت عPـــــO) 11(رجـــــاءت العبـــــا ســ ــــيح ¦دوات رتحـــــرص مـــــديرة املد PـــــO جمـــــع وتوضـ

سة و5عرف املعلمات º[ا جة موافقة كب��ة، " رالتكنولوجية �� املد ر�� املرتبة الثالثة؛ وجاءت بد
؛ وقــد يرجــع ذلــك إaـــO أن )"1.10(ي، وانحــراف معيــار بلــغ )3.63(حيــث بلــغ املتوســط اekــساjي 

�� ات التد س يقمـــــن vعقـــــد الــــدو ن أن مـــــديرات املــــدا ـــر ـــراد عينـــــة البحــــث يــ رأفـ رر يـــــة واللقـــــاءات و
ـــن  ـــــو الوســــــائل التكنولوجيــــــة و¦دوات التقنيــــــة ال ــــــ� يمكـــ ــــات والطالبــــــات حـ لالعلميــــــة للمعلمــ
ق,ســتفادة م^[ــا �ــ� تطــو�ر العمليـــة التعليميــة º[ــدف تقــديم الـــدعم املعلومــا5ي لwــن حــو طـــر  ل
ل,ســــتخدام و,ســــتفادة م^[ــــا وrجابــــة عــــن أيــــة أســــئلة حــــو عمليــــة توظيــــف 9ــــذه ¦دوات �ــــ� 

ســــة إلك��ونيــــا مــــن خــــالل العم Âــــسية وتقــــديم ا�kــــدمات للطالبــــات باملد ـــة والتد ًليــــة التعليميـ ر ر
ات وتقيــيم الطالبـــات واملعلمــات وإعــداد جـــداو  لالوســائل التقنيــة اekديثــة �ـــ� إعــداد ,ختبــا ر
ـــا وذلـــــك  ــــو ونتـــــائج الطالبـــــات و,حتفـــــاظ º[ــ ات والتواصـــــل مـــــع الطالبـــــات وأوليـــــاء ¦مـ ر,ختبـــــا ر

ات �ـــ� الســـتفادة م^[ـــا  ســـة �ـــ� املـــستقبل ومحاولـــة الرجـــوع إل�[ـــا عنـــد صـــنع القـــرا ر�ـــ� قيـــادة املد ر
�[ا سة وإدا راملستقبل ال � تتعلق باملد  .ر

ة  -  ســة عPــO مواكبـة املعلمــات للمــستجدات " ال ــ� نـصت عPــO) 9(رجـاءت العبــا رتحفــز مـديرة املد
جة م"التكنولوجية �� العملية التعليمية  وافقة كب��ة، حيث بلغ ر�� املرتبة الراvعة؛ وجاءت بد

؛ وقــد يرجــع ذلــك إaــO أن أفــراد عينــة )1.05(ي، وانحــراف معيــار بلــغ )3.62(املتوسـط اekــساjي 
س الثانو�ـــة يقمـــن بتحفـــز املعلمـــات والطالبـــات عPـــO توظيـــف  ن أن مـــديرات املـــدا رالبحـــث يـــر و

يعنـو مـن املستجدات التكنولوجية �� العملية التعليمية من خالل تقـديم الـدعم املـادي أو امل
 Oــaخــالل ترشــيح املعلمــات املتم�ــ¡ات �ــ� توظيــف الوســائل التكنولوجيــة �ــ� العمليــة التعليميــة إ
ة التعلـــيم أو ال��شــــيح خـــارج اململكــــة وكـــذلك إعطــــاء جـــوائز ماديــــة أمــــام  ا ��يـــة بــــو ات تد ردو زر ر

س º[دف إيجاد نوع من التنافسية ب�ن املعلمات من جا نب رجميع املعلمات والطالبات �� املدا
�ــة vــشgل كب�ــ�  �ــ� رو'ــ�ن الطالبــات مــن جانــب أخــر وتوثيــق ا�k-ــ�ات املعرفيــة والتعليميــة وrدا

ســة وحفـظ املعلومــات والبيانـات عــن املعلمـات والطالبــات ممـا يــؤدي إaـO 5ــ¾yيع  ر�ـyالت املد
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ســـــة  ـــة التعليمـــــة باملد ـــتخدام الوســـــائل التكنولوجيــــة �ـــــ� العمليـ راملعلمــــات والطالبـــــات عPــــO اســ
جwا   . روخا

ة  -  سة الدعم �� استخدام ¦دوات الرقمية " ال � نصت عOP) 12(رجاءت العبا رتقدم مديرة املد
جــة كب�ــ�ة، حيــث بلــغ " �ــ� عمليــة تقيــيم أداء املعلمــات ر�ــ� املرتبــة ا�kامــسة وجــاءت املوافقــة بد

، وقد يرجع ذلك إOa وجود قناعة عند )1.17(ي، وانحراف معيار بلغ )3.55(املتوسط اekساjي 
سة تقدم الدعم للمعلمات والطالبات �� استخدام ¦دوات أفر راد عينة البحث بان مديرة املد

الرقميــة �ــ� عمليــة تقيــيم أداء وذلــك مــن خــالل توظيــف الوســائل التكنولوجيــة �ــ� تقيـــيم أداء 
املعلمـــات وتطبيـــق النمـــاذج التقنيـــة ومحاولـــة ,ســــتفادة مـــن املعلومـــات والبيانـــات املدونـــة �ــــ� 

تكنولوجية �� عملية التقييم وكذلك عملية توصيل نتائج التقييم سـواء للمعلمـات الوسائل ال
��يـــــة عPـــــO طر�قـــــة اســـــتخدام مثـــــل 9ـــــذه  ش تد ات و رأو الطالبـــــات، كمـــــا 5عمـــــل املـــــديرات دو ور ر

�ة عامة وتقييم املعلمات والطالبات vشgل خاص   .ر¦ساليب �� العمليات rدا
ة  -  سة واملعلمات التو" ال � نصت عOP) 14(رجاءت العبا راصل والتxسيق الفعال ب�ن مديرة املد

�� املرتبة السادسة؛ وجاءت " �� استخدام أدوات التواصل الرقمية الفعالة العملية التعليمية
جــــة كب�ــــ�ة، حيــــث بلــــغ املتوســــط اekــــساjي  جــــة املوافقــــة بد رد ي، وانحــــراف معيــــار بلــــغ )3.52(ر

س 5ـستخدم بـرامج ؛ وقـد يرجـع ذلـك إaـO أن أفـراد عينـة البحـث)0.93( ن أن مـديرات املـدا ر يـر و
ســـية  ــ�yالت املد ســـة الثانو�ـــة مـــن خـــالل قواعـــد بيانـــات لتنظـــيم الـ ة املد �ـــ� إدا رتكنولوجيـــة  ر ر
ة مـن  سة، وتوف�� ال-�امج التكنولوجية و5ـ¾yيع الgـوادر ال�ـشر�ة القـاد رykميع مxسو'ات املد ر

�ب  سـة السـتخدامwا راملعلمات والطالبات عOP استخدام مثل 9ـذه ال-ـ�امج وتـد رمxـسو'ات املد
ات �ــ�  Âـسية والتخطــيط والتواصـل وصــنع القـرا �ـة والتعليميــة والتد ر�ـ� جميـع العمليــات rدا ر ر
اء و¦فgــار rبداعيــة املقدمـــة مــن املعلمــات والطالبـــات  D س الثانو�ــة وكــذلك مناقـــشة راملــدا ر

سة رحو عملية تطو�ر الوسائل التقنية اekديثة �� قيادة املد   .ل
ة جـا -  ســة " ال ـ� نــصت عPـO) 10(رءت العبـا ســة عPـO التxـسيق والVـسwيل ملما ر5ـساعد مـديرة املد ر

سـة  جـة كب�ـ�ة، حيـث " رالقيادة الرقمية �� املد جـة املوافقـة بد ر�ـ� املرتبـة الـساvعة ؛ وجـاءت د ر
، وقـــد يرجـــع ذلـــك إaـــO أن أفـــراد )1.15(ي، وانحـــراف معيـــار بلـــغ )3.45(بلـــغ املتوســـط اekـــساjي 

سة القيادة الرقمية عينة البح س الثانو�ة 5ساعد املعلمات عOP مما ن أن مديرات املدا رث ير ر و
Âس والتواصـل  سة من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية اekديثـة �ـ� عمليـة التـد ر�� املد ر
ــــات والطالبــــــات وتقــــــديم الــــــدعم  ــــيم للمــــــؤتمرات العلميــــــة واللقــــــاءات و,تــــــصال باملعلمــ والتنظــ

ســــة vــــشgل واملــــساندة والVــــ¾yيع ا رملــــستمر و*ــــشر ثقافــــة القيــــادة الرقميــــة بــــ�ن مxــــسو'ات املد
�ر العلميــــة  ركب�ـــ�، وكـــذلك اســـتخدامwا �ـــ� معرفـــة تقييمـــات املعلمـــات والطالبـــات وعمـــل التقـــا

فعwا إOa اwykات العليا  . رو

س الثانو�ـــة لبعـــد rقنـــاع للقيـــادة  ســـة مـــديرات املـــدا جـــة مما رومـــن ثـــم يمكـــن القـــو أن د ر ر ل
جـة الرقمية بمحا ات، و9ـذا يـدل عPـO مـدى "كب�ـ�ة"رفظة خمLس مشيط؛ جاءت بد ر؛ عPـU Oـل العبـا

ســــة vعــــد  را9تمـــام أفــــراد عينـــة البحــــث مـــن املــــديرات بأ9ميـــة تطبيــــق الوســـائل التكنولوجيــــة �ـــ� مما
س الثانو�ــــة،  Âــــسية باملــــدا ـــة والتد �ــــة والتعليميـ �ــــ� جميــــع العمليــــات rدا رالقنــــاع للقيــــادة الرقميــــة  ر ر

سة بصفة مستمرةوالعمل عOP توف   . ر�� الوسائل و¦دوات التقنية باملد
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سـة مـديرات " الـذي نـص عPـO: لالنتائج املتعلقة باإلجابة عن ال�ساؤ الثالـث جـة مما رمـا د ر
س الثانو�ة لبعد املعرفة للقيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط من وجwة نظر أفراد عينة  راملدا

  البحث؟

�ـــة للإلجابــة عـــن الVـــساؤ الثالــث تـــم ا رســـتخدام املتوســطات اekـــسابية، و,نحرافـــات املعيا
س الثانو�ـة لبعـد املعرفــة  سـة مـديرات املـدا جــة مما رلتعـرف اسـتجابات أفـراد عينـة البحـث حـو د ر ر ل

�aدو التاykة باe´س مشيط، وجاءت النتائج كما ¶� موLلللقيادة الرقمية بمحافظة خم:  

  ):10(لجدو 

Þ استجابات أفـراد عينـة البحـث حـ س الثانو�ـة لبعـد املعرفـة للقيـادة  ي́و سـة مـديرات املـدا جـة مما رو د ر ر ل
  .الرقمية بمحافظة خمLس مشيط

ة م  رالعبا
  املتوسط

 اekساjي

  ,نحراف

 ياملعيار
 ال��تLب

15.  
ة التقنيـــة املناســـبة �ـــ� العمليـــة  ــة ملwـــا سـ رتطبـــق مـــديرة املد ر

 التعليمية 
3.40 1.05 8 

16.  
ــة بالوضــــوح والــــصراح ة والــــشفافية تVـــسم القيــــادة الرقميــ

سة   رمن قبل مدير املد
3.56 1.05 6 

17.  
ات واملــستجدات اekديثــة �ــ�  ســة التطــو رتتــاvع مــديرة املد ر

سة   رالقيادة الرقمية داخل املد
3.32 0.97 9 

18.  
ســة القيــادات الرقميــة  ســة �ــ� مما رتVنــوع أدوار مــديرة املد ر

ا�[م   ر�� تصرفا�[م وسلوكيا�[م وقرا
3.60 1.03 3 

19.  
ــاءة 5عمـــــل مـــــديرة امل ســـــة ضـــــمن فر�ـــــق عمـــــل يتحPـــــO بكفـــ رد

 وفعالية �� استخدام التكنولوجيا الرقمية 
3.72 1.03 2 

20.  
�ـــــــ� إحـــــــداث  ـــــة  لية الgاملـ ـــسؤ ـــة املــــ ســـ ــــل مـــــــديرة املد وتتحمــ ر

سة  رالتغ��ات الرقمية للمد
3.50 1.01 7 

21.  
�ــة التقنيـــة املناســبة �ـــ�  ة rدا ســة املwـــا رتطبــق مـــديرة املد ر ر

سة ة املد رإدا  ر
3.57 1.08 5 

22.  
ــة بالوضــــوح والــــصراحة والــــشفافية  تVـــسم القيــــادة الرقميــ

سة   رمن قبل مدير املد
3.59 1.03 4 

23.  
سة �� تقديم *ـشرات تر'و�ـة عـن القيـادة  ر5سwم مديرة املد

 الرقمية 
3.80 1.04 1 

  1.81 3.56 اyfموع

ات ) 10(ليتــÞß مــن اykـــدو  رأن اســتجابات أفـــراد عينــة البحـــث حــو إجمـــا�a عبــا راefـــو (ل
س الثانو�ـة لبعـد املعرفـة للقيـادة الرقميـة بمحافظـة ) لثالثا سـة مـديرات املـدا جـة مما راملتعلق بد ر ر

جـــة ، وانحـــراف )3.56(؛ حيـــث بلـــغ املتوســط اekـــساjي "كب�ــ�ة" رخمــLس مـــشيط، جــاءت املوافقـــة بد
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لأن اســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث حـــو جميـــع ) 14(لكمـــا يتـــÞß مـــن اykـــدو ). 1.81(يمعيـــار بلـــغ 
ات   :عOP النحو التا�a) رefو الثالثا( رعبا

ة  -  سة �� تقديم *شرات تر'و�ة عن القيادة " ال � نصت عOP) 23(رجاءت العبا ر5سwم مديرة املد
جـة كب�ـ�ة، حيـث بلـغ املتوسـط اekـساjي " الرقمية  جـة املوافقـة بد ر�� املرتبـة ¦وaـO؛ وجـاءت د ر

ن أن ؛ وقـــد يرجـــع ذلـــك إaـــO أن)1.04(ي، وانحـــراف معيـــار بلـــغ )3.80( و أفـــراد عينـــة البحـــث يــــر
س الثانو�ـــة 5ـــسwمن �ـــ� تقـــديم *ـــشرات تر'و�ـــة عـــن القيـــادة الرقميـــة مـــن خـــالل  رمـــديرات املـــدا
يالوســائل التكنولوجيــة ا�fتلفــة وكــذلك وســائل rعــالم ال��بــو rلك��ونيــة وعمــل املنتــديات 

ات وجميـع املعلومـ ات املتعلقـة بVنظـيم رالعلميـة واملـدونات وتوصـيل املعلومـات واللـوائح والقـرا
ش العلميـــة ومواعيـــد  ��يـــة والـــو ات التد ســـة وتحديـــد مواعيـــد عقـــد الـــدو رالعمـــل داخـــل املد ر رر
�ة ومواعيد مجالس rباء واyfالس العلمية وذلك  رعقد املؤتمرات العلمية و,جتماعات الدو

علمـات من خالل الوسائل التكنولوجية اekديثة وذلك º[دف العمل عPـO إيجـاد ثقافـة لـدى امل
قميا سة الثانو�ة  ًوالطالبات وأولياء ¦مو حو أ9مية الوسائل التكنولوجية �� قيادة املد ر ر ل   .ر

ة  -  ســـة ضــمن فر�ـــق عمـــل يتحPـــO بكفـــاءة " ال ـــ� نـــصت عPــO) 19(رجــاءت العبـــا ر5عمـــل مـــديرة املد
جــة املوافقـة بد" وفعاليـة �ــ� اسـتخدام التكنولوجيــا الرقميـة ر�ــ� املرتبـة الثانيــة؛ وجـاءت د جــة ر

؛ وقد يرجـع ذلـك إaـO )1.03(ي، وانحراف معيار بلغ )3.72(كب��ة، حيث بلغ املتوسط اekساjي 
س الثانو�ـة بالعمـل عPـO اختيـار فـر عمـل داخـل  ققناعة أفراد عينـة البحـث مـن مـديرات املـدا ر
ــــف  ـــد مـــــن الــــــسمات التقنيـــــة و¦خالقيــــــة والكفـــــاءات العاليــــــة �ـــــ� توظيــ ـــة تVـــــسم بالعديـــ ســ راملد

�ـة ملناقـشة الوسائل التك س والعمـل عPـO تحديـد مواعيـد ولقـاءات دو رنولوجية �ـ� قيـادة املـدا ر
 OـــPســـة وكـــذلك تحف�ـــ¡9م ع �ـــ� قيـــادة املد رأي مـــشكالت تواجـــھ تطبيـــق الوســـائل التكنولوجيـــة 
سـة  ة املد سـة وتطـو�ر إدا �ـة داخـل املد رأ9ميـة التقنيـة و,سـتفادة بالعمليـة التعليميـة وrدا ر ر ر

ات وrجراءات اء واملالحظات ال � روالقرا D سة وتحليل ر ال � 5ستخدمwا القائدة �� قيادة املد ر
سـة  رترد حو 9ذه rجراءات من خالل املواقع rلك��ونية والوسائل التقنية حـو قيـادة املد ل ل

ًقميا   ر
ة  -  سـة القيـادات الرقميـة " ال � نصت عOP) 18(رجاءت العبا سـة �ـ� مما رتVنوع أدوار مديرة املد ر

ا�[م�ـ� تــصرفا� جــة كب�ــ�ة، " ر[م وســلوكيا�[م وقــرا جــة املوافقــة بد ر�ــ� املرتبــة الثالثـة؛ وجــاءت د ر
؛ وقــد يرجــع ذلــك إaـــO أن )"1.03(ي، وانحــراف معيــار بلــغ )3.60(حيــث بلــغ املتوســط اekــساjي 

ســـــة  9ـــــن �ـــــ� مما ـــن بVنـــــوع أدوا س الثانو�ـــــة يقمــ ن أن مـــــديرات املـــــدا رأفـــــراد عينـــــة البحـــــث يـــــر ر ر و
��يـة القيادات الرقمية ��  ش التد ا�[م وذلك مـن خـالل عقـد الـو رتصرفا�[م وسلوكيا�[م وقرا رر

ـــو  ـــة حـــ ــــ� عمـــــل قاعــــــدة معلوماتيــ ـــن الوســــــائل التقنيـــــة �ــ ســـــة و,ســــــتفادة مــ ـــة باملد لrلك��ونيــ ر
سة  سة وما º[ا من معلومات و'يانات لyÒميع وعمليات التواصل ب�ن جميع مxسو'ات املد راملد ر

Âــــــسية وتوضــــــيح أ9ميــــــة تطبيــــــق الوســــــائل التكن ـــ� تطــــــو�ر العمليــــــة التعليميــــــة والتد رولوجيــــــة �ـــ
ســة والعمــل  سـة ممــا �ـسwم �ــ� إيجـاد نــوع مـن الــشفافية والثقـة �ــ� قائـدة املد �ـة �ــ� املد روrدا ر ر
ات ال ـــ� تتخـــذ �ـــ� ضـــوء جـــو مـــن  رمعwـــا بفعاليـــة ومحاولـــة مناقـــشة التـــصرفات ومراجعـــة القـــرا

سة ومدير   .رات ومعلمات وطالبات أو أولياء أمور,ح��ام املتبادل ب�ن جميع مxسو'ات املد
ة  -  تVــسم القيــادة الرقميــة بالوضــوح والــصراحة والــشفافية " ال ــ� نــصت عPــO) 22(رجــاءت العبــا

ســـة جـــة كب�ـــ�ة، حيـــث بلـــغ " رمــن قبـــل مـــدير املد جـــة املوافقـــة بد ر�ـــ� املرتبـــة الراvعـــة؛ وجـــاءت د ر
 ذلــك إaــO أن أفــراد عينــة ؛ وقــد يرجــع)1.03(ي، وانحــراف معيــار بلــغ )3.59(املتوسـط اekــساjي 
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س 5عمل عPـO شـرح جميـع الوسـائل التكنولوجيـة والتقنيـة ال ـ�  ن أن مديرات املدا رالبحث ير و
ســـة الثانو�ـــة وتطو�ر9ـــا بالوضـــوح والـــصراحة والـــشفافية  �ـــ� قيـــادة املد ريمكـــن ,ســـتفادة م^[ـــا 

اء rبداعيــة حــو اســتخدام الوســائل التكنول Dــار وgــا تنــاقش جميــع ¦ف]Ãلوأ �ــ� قيــادة ر وجيــة 
سة ومحاولة ,ستفادة من استخدام أساليب التواصل ,جتما�� مثل التyÒرام والفLس  راملد
 OــPــدف ســرعة الوصــو للمــستفيدين وســرعة الــرد ع]º ــسو'اتxلبــوك �ــ� التواصــل مــع جميــع امل
ســة  رأي استفـسار أو ســؤال حــو ,ســتفادة مــن توظيـف الوســائل التكنولوجيــة �ــ� قيــادة املد ل

قمياالثان ًو�ة    .ر
ة  -  �ـة التقنيـة املناسـبة �ـ� " ال � نـصت عPـO) 21(رجاءت العبا ة rدا سـة املwـا رتطبـق مـديرة املد ر ر

سة  ة املد رإدا جـة كب�ـ�ة، حيـث بلـغ املتوسـط " ر جـة املوافقـة بد ر�� املرتبة ا�kامـسة؛ وجـاءت د ر
عنــد أفــراد ، وقــد يرجــع ذلــك إaــO وجــود قناعــة )1.08(ي، وانحــراف معيــار بلــغ )3.57(اekــساjي 

ة التقنية املناسبة �� العملية التعليمية وذلك من  سة تطبق املwا رعينة البحث بأن مديرة املد ر
قميــا ومناقــشة جميــع املـــشكالت  ســـة  ســة �ــ� قيــادة املد رخــالل مــشاركة جميــع مxـــسو'ات املد ر ر

ســة أثنــاء تطبيــق الوســـائل التكنولوجيــة �ــ� قياد�[ــا وكــذلك مــن خـــال ل رال ــ� تواجــھ مــديرة املد
�ـة ملناقــشة أ9ميـة اســتخدام الوســائل  س لقــاءات مـع املعلمــات بــصفة دو رعقـد مــديرات املـدا ر

سة   .رالتقنية rلك��ونية �� عملية قيادة املد
ة  -  ة التقنيــة املناســبة �ــ� العمليــة "ال ــ� نــصت عPــO) 15(رجــاءت العبــا ســة ملwــا رتطبــق مــديرة املد ر

جــــة امل" التعليميـــة جــــة كب�ــــ�ة، حيـــث بلــــغ املتوســــط ر�ــــ� املرتبــــة الـــسادسة؛ وجــــاءت د روافقـــة بد
، وقـــد يرجـــع ذلـــك إaـــO أن أفـــراد عينـــة البحـــث )1.05(ي، وانحـــراف معيـــار بلـــغ )3.40(اekـــساjي 

سة  ة التقنية املناسبة �� العملية التعليمية والقيادة باملد سة تطبق املwا ن أن مديرة املد رير ر ر و
ســة الثانو�ـة وأÃ[ــا 5عمـل عPــO عقـد ,جتماعــات rلك��ونيــة �ـة بــ�ن جميـع مxــسو'ات املد ر الدو ر

س الثانو�ة ¦خر ال ـ� يوجـد لـد�[ا خ-ـ�ات كب�ـ�ة �ـ� مجـال  سة وكذلك تتواصل مع املدا ىباملد ر ر
س الثانو�ة  .رتوظيف التقنية �� قيادة املدا

ة  -  ات واملـستجدات اekديثـة �ـ� " ال � نصت عOP) 17(رجاءت العبا سة التطـو رتتاvع مديرة املد ر
سة القيادة الرقم جة متوسـطة؛ " رية داخل املد جة املوافقة بد ر�� املرتبة الساvعة؛ وجاءت د ر

؛ وقـــد يرجـــع ذلـــك إaـــO أن )0.97(ي، وانحـــراف معيـــار بلـــغ )3.32(حيـــث بلـــغ املتوســـط اekـــساjي 
ات واملـــــستجدات اekديثـــــة �ـــــ� القيـــــادة  ـــاvع التطـــــو ن أن املـــــديرات تتــ رأفـــــراد عينـــــة البحـــــث يـــــر و

ســة وذلـــك  ســة �ـــ� مناقـــشة رالرقميــة داخـــل املد رمـــن خــالل التواصـــل مــع جميـــع مxـــسو'ات املد
قميـــــا ومحاولــــة عقـــــد اللقـــــاءات  ســــة  ًتوظيــــف الوســـــائل التكنولوجيــــة اekديثـــــة �ــــ� قيـــــادة املد ر ر
�ــــة ملناقــــشة اykديــــد �ــــ� الوســــائل التكنولوجيــــة وطــــر توظيفwــــا �ــــ� قيــــادة  قالعلميـــة بــــصفة دو ر

ســـة الثانو�ـــة وكـــذلك تقـــديم ,تجا9ـــات اekديثـــة �ـــ ي� اyfـــال التعليÑـــ� وrدار �ـــ� جميــــع راملد
ي    .ر¦وقات وكذلك ,ستفادة من التقنية vشgل دو

ــة  ــة للقيــــادة الرقميــ س الثانو	ــ ســــة مــــديرات املــــدا ــيات املق�xحــــة لتطــــو	ر مما رالتوصــ ر
 : بمحافظة خم�س مشيط

س الثانو	ـة لبعـد Uبت1ـار للقيـادة الرقميـة m>افظـة  .1 سة مديرات املـدا رتوصيات تطو	ر مما ر
  .خم�س مشيط

ـــة vعـــــد ,بتgـــــار للقيـــــادة الرقميـــــة efافظـــــة خمـــــLس  - ســ رتحديــــد الwـــــدف العـــــام مـــــن عمليـــــة مما
سة   .رمشيط، وrعالن ع^[ا ykميع مxسو'ات املد
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تــوف�� rمgانــات التقنيــة لتفعيــل vعــد ,بتgــار للقيــادة الرقميــة efافظــة خمــLس مــشيط مثــل  -
 .اekواسLب والwواتف النقالة

سة باستمرارتوف�� فني�ن متخصص -   .ر�ن لصيانة مصادر املعرفة rلك��ونية �� املد
ب وا�k-�ات املعرفية و,ستفادة م^[ا إلك��ونيا -   .رتحديد أساليب لتوثيق التجا
سـة vعــد ,بتgـار للقيـادة الرقميـة efافظــة  - ســة �ـ� عمليـة مما رمـشاركة جميـع العـامل�ن �ـ� املد ر

 .خمLس مشيط
Âـــع نالتعــاو والعمـــل اykمـــا�� بـــ�ن أفـــ - ســـة بـــ�ن املـــديرات وفـــر العمـــل وتو زراد ا�fتلفـــة �ـــ� املد ق ر

ات Dخر�ن وrيجابية نحو9م والتعاو معwم ناملwام إيجاد الثقة �� قد  . ر
ـــــادة الرقميـــــــة  .2 ــــــة لبعـــــــد Dقنـــــــاع القيــ س الثانو	ـ ـــــديرات املـــــــدا ســـــــة مــ ــــــو	ر مما رتوصـــــــيات لتطـ ر

  .بمحافظة خم�س مشيط
ـــع rلك��ونيـــــــة إلقنـــــــاع العـــــــا - ـــتخدام املواقــــ ــــــد rقنـــــــاع القيـــــــادة الرقميـــــــة اســــ ـــــة vعـ ســ رمل�ن بمما

 .بمحافظة خمLس مشيط
س الثانو�ة بمحافظة خمLس  - سة vعد rقناع القيادة الرقمية باملدا ر5شكيل فر لتنظيم مما ر ق

 .قمشيط والبعد عن املركز�ة و5شكيل فر العمل الفرعية املسئولة عن التنفيذ
عات املـــــستقبلية  - ســـــة vعـــــد rقنـــــاع وإعـــــداد ا�kطـــــط وال-ـــــ�امج واملـــــشر س الثانو�ـــــة ملما رباملـــــدا ر

  .القيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط
توليد معرفة جديدة من خالل توسيع املعرفة املوجودة سابقا بواسطة التحليل والتفك��، مع  -

جيــة للمؤســسات املنافــسة، بحيــث يــتم إحــداث تgامــل بــ�ن  ات ا�kا ر'طwــا باألحــداث والتطــو رر
  . *عgاسات اykديدة الناشئة عن عملية التفك�� والتحليلاملعرفة السابقة و'�ن ,

اســــتخدام تقنيــــة املعلومــــات و¦جwــــزة، والــــشبgات، واekواســــLب ومeÒقا�[ــــا، و'ــــرامج ¦نظمــــة  -
س الثانو�ـــــة بمحافظـــــة  ـــاع القيـــــادة الرقميـــــة باملـــــدا ســـــة vعـــــد rقنــ ـــات، لتطبيـــــق ملما روالتطبيقــ ر

  .خمLس مشيط
سة مديرات امل .3 س الثانو	ة لبعد املعرفة للقيادة الرقمية بمحافظة رتوصيات تطو	ر مما ردا

 .خم�س مشيط
ســـة مـــديرات  - ســـة بأ9ميــة مما رعقــد لقـــاءات ونــدوات واجتماعـــات لز�ـــادة الــو�� ملxـــسو'ات املد ر

س الثانو�ة لبعد املعرفة للقيادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيط   .راملدا
��� �� *ـشر vعـد املعرفـة يإشراك جميع وسائل rعالم ال��بو من �eافة وإذاعة و - رمسرح مد

   .للقيادة الرقمية
ـــديرات  - ســـــة مــ ــــ� عمليـــــة مما 9م �ـ �ـــــ�� للتعب�ـــــ� عـــــن أفgـــــا ـــراد اyfتمـــــع املد ــــة ألفــ رإتاحـــــة الفرصـ ر ر

س الثانو�ــة لبعــد املعرفــة للقيــادة الرقميــة بمحافظــة خمــLس مــشيط مــن خــالل إصــدار  راملــدا
ات والتعاميم املتعلقة بذلك   .رالقرا

ســـة vعـــد إتاحـــة الفرصـــة للطال - ربـــات واملعلمـــات بxـــشر املعرفـــة العلميـــة و¦فgـــار rبداعيـــة مما
املعرفــة للقيـــادة الرقميــة بمحافظـــة خمــLس مـــشيط باســتخدام الوســـائل التقنيــة أو الوســـائل 

 . rعالمية ا�fتلفة
ســـة vعـــد  - ســـة وجميــع ¦طـــراف املعنيـــة واملـــستفيدة مما ة املد رتفعيــل شـــراكة حقيقيـــة بـــ�ن إدا ر ر

 .يادة الرقمية بمحافظة خمLس مشيطاملعرفة للق



 
 درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية للقيادة الرقمية

فظة خميس مشيط بمحا  
  جواهر نايش دمحم العماري/ أ
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اسات التالية:مق�xحات البحث   :ر يمكن اق��اح إجراء الد

ســة أvعــاد القيــادة الرقميــة باykامعــات  - ســاء ¦قــسام ¦Uاديميــة �ــ� مما اســة vعنــوان دو ر رد ؤر ر
  .السعودية

س الثانو�ـة �ـ� - سـة أvعـاد القيـادة الرقميـة باملـدا نة بـ�ن مما اسة مقا اسة vعنوان د رد ر ر ر  اململكـة ر
  .العر'ية السعودية اgekومية و¦9لية
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  املراجع

 :املراجع العر�ية: أوال
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  .ة، مجلة جامعة الفيوم للعلوم ال��بو�ة والنفسيةبLش

س ). 2016(آل كــردم، مفــرح ســعيد  ســة ســلوكيات القيــادة التكنولوجيــة لــدى قــادة املــدا رواقــع مما ر
9ر   .زالثانو�ة بمنطقة عس�� من وجwة نظر املعلم�ن، مجلة Uلية ال��بية، جامعة ¦

س التعلــيم ردو القيــادة الرقميــة �ــ�). 2020(آل كــردم، مفــرح ســعيد  ر تحقيــق امل�ــ¡ة التنافــسية بمــدا
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س املتوسـطة بمنطقـة ). 2015(آل محيا، ي=� عبد هللا  ة rلك��ونية �ـ� املـدا رمعوقات تطبيق rدا ر
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ة ,س��اتيجية   .329 – 377، )45(2مجلة عالم ال��بية، . رمجال rدا

�ـــاد؛ وعـــوض، أحمـــد  املعرفـــة مـــن رواقـــع دو اykامعـــات العر'يـــة �ـــ� تنميـــة مجتمـــع ). 2012(زبرUـــات، 
Âس ف�[ا الراصد الدو�a، السنة الثانية، العدد . روجwة نظر مجتمع من أعضاء 9يئة التد

ة التعليم العا�a: ا�kامس عشر، اململكة العر'ية السعودية ا رو   .ز

نة للصيغ املـستخدمة �ـ� حـساب العينـة العـشوائية، ). v)2014شما*ي، شكيب  اسة تحليلية مقا رد ر
اسات العلمية، مجلة جامعة 5شر�ن للبحو   .101 -85، )5 (36رث والد

نتــصو مق�ــ�ح للكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــر ). v) .2020عطــوط، صــفاء عبــد الو9ــاب ر
��ية مجلة الشمال . راekادي والعشر�ن ملعلمات ال��بية الفنية �� ضوء احتياجا�[ن التد

  10.12816/0054676.:207-235، )1 (5للعلوم r*سانية، 

ـــ�� مــــــشرف صــــــ-� البق ، موáـــ ـــة �ــــــ� تفعيــــــل ,تــــــصال rدار لــــــدى ). 2019(يعـــــاو ة الرقميــ يدو rدا ر ر
�ات �� املرحلة الثانو�ة بمدينة حائل ، ع )3(مجلة العلوم ال��بو�ة والنفـسية، مـج . رrدا

)24( ،1-25.  

س للكفايــــات التقنيـــــة �ــــ� محافظـــــة). 2019. (اykرايــــدة، دمحم ســــليمان جـــــة امــــتالك مـــــدير املــــدا رد  ير
اســات ال��بو�ــة  رالظـا9رة vــسلطنة عمـان، مجلــة جامعــة القـدس املفتوحــة لألبحـاث والد

   170-160، )28(10والنفسية، 
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ات التعلـــــيم باململكـــــة العر'يــــــة ). 2018(اÐykـــــ�، 9ـــــدى عطيـــــة  رتطبيــــــق القيـــــادة rلك��ونيـــــة �ــــــ� إدا
حة دك. نموذج مق��ح: السعودية �� ضوء تقنيات املعلومات و,تصاالت اه غ�� وأطر رتو

ة   . جامعة امللك سعود، السعودية. رمxشو

، الـــسيد محمــــود  ؛ واملغيـــدي، اekــــسن بـــن دمحم؛ والبح�ــــ� يحـــافظ، دمحم صــــ-� القيـــادة �ــــ� ). م2013(ي
  .عالم الكتب: القا9رة. املؤسسات التعليمية

ة واقع توظيف القيادة الرقمية �� التعليم عن vعد). 2020(اekرjي، حمدان بن دمحم دخيل هللا  ر وإدا
س ,بتدائيــة �ــ� مدينــة مكــة املكرمــة التــصو املق�ــ�ح،  ئــة لــدى قــادة املــدا مــات الطا ر¦ ر ر ز

ة، العدد    . أكتو'ر111رمجلة Uلية ال��بية جامعة املنصو

فاعليــــة برنـــامج القيـــادة التعليميــــة �ـــ� تنميــــة الكفايـــات املwنيــــة ). 2020. (اekرjـــي، صـــLتھ عPــــ� عـــواد
روالقياديـــة لـــدى مـــدير املـــدا دني مجلـــة العلـــوم . رس اgekوميـــة �ـــ� لـــواء وادي الـــس�� بـــاأل

  .21-1، )16(4ال��بو�ة والنفسية، 

ن، م°ـــ§ دمحم الـــسيد، برUـــات، عPـــ� عPـــ� عطـــوة  س ). 2019(واekـــر رمتطلبـــات التحـــو الرقÑـــ� �ـــ� مـــدا ل
، ع U 30لية ال��بية، مج -يالتعليم الثانو العام �� مصر، مجلة Uلية ال��بية، جامعة ب^[ا 

120 ،429-478.  

ة ,ســـ��اتيجية وعالق©[ـــا ). 2020(اekيـــة، وليـــد نمـــر  س الثانو�ـــة لـــإلدا ســـة مـــدير املـــدا جـــة مما رد ر ر ير
ة ال��بو�ــــة، Uليـــــة  ة، قــــسم rدا ســــالة ماجــــست�� غ�ــــ� مxــــشو  ، ربتحقيــــق التم�ــــ¡ rدار رر ي

  .ال��بية، اykامعة rسالمية، غزة

ســـة). 2021(ا�kالـــدي، عبـــد rلـــھ معيـــد حمـــدان  جـــة مما رد ي القيـــادة الرقميـــة لـــدى مـــدير مgاتـــب ر
  .التعليم بمدينة الطائف

ة rلك��ونيــــة وعالق©[ــــا باإلبــــداع ). 2019(الــــد�yا*ي، فــــائز بــــن 9ميــــل فــــائز  جــــة اســــتخدام rدا رد ر
س بمحافظـــة العقيـــق، اyfلـــة ال��بو�ـــة، جامعـــة ســـو9اج رrدار لـــدى قـــادة املـــدا Uليـــة -ي

  .90-57، )57(ال��بية، ع 

ل؛ حس�ن، vشر خالد محمود ع�P غلوم؛ عبد ال-�، *سمة عبد الرسـورس�Ñ، دمحم حسن ). 2018. (ى
سـة سية �� حـل الـصراع التنظيÑـ� داخـل املد ردو القيادة املد ر مجلـة املعرفـة ال��بو�ـة، . ر

6)11( ،102-120. 

ان، وجدان 9ادي   واقع القيـادة الرقميـة ملعلمـات اللغـة ,نجل�¡يـة �ـ� املرحلـة الثانو�ـة). 2021(رسد
  .بنجران، إثراء املعرفة للمؤتمرات و¦بحاث

ـــل ـــات ). 2014. (الــــشر�ف، عبـــــد هللا عبـــــد العز�ــــز الوكيــ Âس باykامعــ ـــة التـــــد رتطـــــو�ر أداء عــــضو 9يئــ
ة املعرفة  .٨٤-٣٩، )١٥١(مجلة القراءة واملعرفة، . رلسعودية �� ضوء مدخل إدا

، سـت��ة اليـذ ذعـار  سـة املـديرات للقيـا). 2017(يالشمر دة التحو�ليـة بدافعيـة املعلمـات رعالقـة مما
س الثانو�ة باألحساء، اyfلة الدولية ال��بو�ة املتخصصة  .رنحو عملwن �� املدا

صناعة مـستقبل التعلـيم اykـام�Õ بـ�ن ). 2014(صفاء، أحمد eµاتة، وقاسم مجدي عبد الو9اب 
تھ، القا9رة، دار الفكر العرjي ة التغي�� وإدا يإلدا ر   .ر
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، باقر خـض�� عبـد العبـاس الطاÏي، يوسف �yيم س او يلطان، اekد أثـر القيـادة الرقميـة ) 2019(ر
�ـــ� تب°ـــ� الثقافـــة التنظيميـــة لـــدى املـــوظف�ن العـــامل�ن بمدير�ـــة تر'يـــة بمحافظـــة النجـــف 
�ــة والقانونيـة، املركــز القـومي للبحــوث vغــزة،  ر¦شـرف، مجلــة العلـوم ,قتــصادية وrدا

  .39-19، صص 6، ع 3مج 

ـــامح عبــــد  ـــامر، سـ �ــــة �ــــ� تحــــس�ن ¦داء التنظيÑـــــ� ). 2017(املطلــــب ابــــرا9يم عـ ات rدا ردو اykــــدا ر ر
 �aـــشو �ـــ� املـــؤتمر الـــدوxـــة تنمو�ـــة للمؤســـسات التعليميـــة، بحـــث م� د ال�ـــشر�ة ر رللمـــوا ؤ ر

ص .  مـايو68ملعwد التخطيط القومي نحو 5عليم داعم للتنمية املـستدامة �ـ� مـصر مـن 
448.  

س اgekوميــــة بمحافظــــة ). 2019(ي العتي»ـــ�، شــــيخة بxــــت ســـلطان بــــن ملفــــ رتطــــو�ر أداء قـــادة املــــدا
�ـة  أنمــوذج : 2030ؤالـدوادمي لتحـس�ن البLئـة التعليميــة اefفـزة عPـO ,بتgـار �ــ� ضـوء ر

�ــ�� ). 2015(اekــسي°�، عــزة أحمــد دمحم . مق�ــ�ح ات القياديــة وتحــس�ن ¦داء املد راykــدا ر
�ـــــــة مـــــــصر العر'يـــــــة ــــة . ر�ــــــ� جمwو ـــــصر�ة لل��بيـــ ة التعليميـــــــة، اykمعيـــــــة املــ نـــــــة وrدا راملقا ر

  .القا9رة

اســـة حالـــة قطـــاع : أثـــر القيـــادة �ـــ� تحقيـــق أ9ـــداف املxـــشأة). 2021(عثمـــان، عمـــر مـــصطفى عPـــ�  رد
ـــصادية و,جتماعيـــــــة، مركـــــــز بحـــــــوث  اســـــــات ,قتــــ ــــزم للد ـــــة القلـــ ـــــيم بـــــــضباء، مجلــ رالتعلــ

ة، ع اسات دو حوض البحر ¦حمر وجامعة اekضا رود   .370-338، 2لر

 ، ات، املنظمــة ). 2010(دمحم عبــد الو9ـاب يالعـزاو ات املؤســسية، rمـا راykــودة الـشاملة و'نــاء القـد ر
�ة   .رالعر'ية للتنمية rدا

*ـــــي، 9ـــــدى ـــ� املؤســـــسات ). 2020. (والعز ـــO اســـــتدامة العنـــــصر ال�ـــــشر �ــ ��يـــــة عPــ ـــر ال-ـــــ�امج التد يأثــ ر
  .80-33، )56(قاgekومية، مجلة بحوث الشر ¦وسط، 

، 5غر�ـــــد دمحم قا ـــ� ضـــــوء ). 2017(ســـــم يعـــــس�� ــــام �ــ ـــيم العـ ســـــية �ـــــ� التعلــ رتطـــــو�ر أداء القيـــــادات املد
jــي للتم�ــ¡ اه(اسـ��اتيجية مق��حــة : ر¦نمـوذج ¦و رســالة دكتـو الر�ــاض، جامعــة امللــك ). ر

  سعود

، عبــــد هللا بــــن طـــــا9ر، العــــصي�Ñ، خالــــد بـــــن دمحم حمــــدان  القيــــادة rلك��ونيـــــة ). 2021(يالعــــشماو
س املرحلــة الثانو�ــة بمدينــة الطــائف مــن وجwــة وعالق©[ــا بــالو�� الرقÑــ�  رلــدى قــادة مــدا

نظر املعلمـ�ن، مجلـة شـباب البـاحث�ن �ـ� العلـوم ال��بو�ـة، جامعـة سـو9اج، Uليـة ال��بيـة 
 .524 – 566، صص 9

الwيئة املصر�ة العامة للكتاب، : القا9رة. مواجwة العوملة �� التعليم والثقافة). 2006(عمار، حامد 
 .مكتبة ¦سرة

9يــد جــة أ9ميــة تطـــو�ر ). 2017. (زالغامــدي، ســعيد بــن دمحم آل عــائق؛ الغامــدي، عPــ� بــن دمحم بــن  رد
ـــة العر'يـــــة الـــــسعودية �ــــ� ضـــــوء أvعـــــاد  ــية بــــالتعليم العـــــام �ـــــ� اململكـ ســـ رأداء القيــــادة املد

  .382-329، )112(28مجلة Uلية ال��بية، . مجتمعات التعلم املwنية
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ـــــن 9ـــــــزاع ��يــــــة للقيـــــــادة ).2012. (الغامــــــدي، فwـــــــد بـ ـــات التد ـــة و,حتياجــــ ــــة العمليـــ ســـ جــــــات املما ر د ر ر
سـالة ماجـست��، جامعــة  9ا القـادة ¦Uـاديميو بجامعـة الباحـة،  رrبداعيـة كمـا يتـصو ن ر

، قاعدة بيانات شمعھ  .ىأم القر

القيادة التكنولوجية وعالقتاه بفاعلية اتخاذ القرار لدى قادة ). 2020(القحطا*ي، عبد هللا مسفر 
س   . التعليم العام بمدينة الدمامرمدا

مة للقيادات ¦Uاديمية بجامعة اyfمعة ). 2017. (القر*ي، ظافر أحمد زالكفايات التكنولوجية الال
9ــــر،  ة املعلومــــات و,تـــصاالت، مجلــــة Uليــــة ال��بيــــة جامعــــة ¦ ز�ـــ� ظــــل مــــستحدثات ثــــو ر

  149-106، )173(1ج

 .مكتبة العبيgان: الر�اض. يةالقيادة ,س��اتيج). 2017(القر*ي، مwا شعالن 

ــــصر ). 2017(قطــــــــيط، عــــــــدنان دمحم  ـــــــ� مــــ ــــيم قبــــــــل اykــــــــام�Õ �ـ ـــــسية للتعلــــ ـــــرات التنافـــ ــ��eن مؤشـــ 5ــــــ
�و9ات بديلــة، املــؤتمر الــدو�a ملعwــد التخطــيط القــومي نحــو 5علــيم داعــم للتنميــة  رســLنا

 . مايو68املستدامة �� مصر من 

دنحوسبة التقو�م الصفي، دا). 2009(قطيط، غسان يوسف  Âع، , رر الثقافة للxشر والتو   .ز
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