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س 
بتدائية ا� ات �بداعية ملدير املدا ة الرقمية �� تنمية امل�ا ردو �دا ر ير #"ومية �� مدينة ر

  •س"ا,ا من وج�ة نظر املعلم%ن

/د الشرار يشاكر    ، دمحم ع�6 صا�3 الصا�13ز

  قسم القيادة والسياسات ال?<بو/ة، ,لية ال?<بية، جامعة ا�=وف، اململكة العر:ية السعودية

   shaker.123456@hotmail.com: الI<يد 
لك?<وHي للباحث الرئCس1

  :م��ص

اسة إ`_ التعر dا �� تنمية رdدفت الد ة الرقمية ودو رف ع6_ مدى توافر متطلبات �دا ر

س 
بتدائية ا�#"ومية بمدينة س"ا,ا من وج�ة نظر املعلم%ن ات �بداعية ملدير املدا رامل�ا وقد . ير

اسات ذات  تباطي و
سkبانة باإلضافة إ`_ الكتب العلمية والد 
راستخدم الباحث املنno الوصفي  ر

نالصلة، وت"و مجت س �بتدائية ا�#"ومية ّ اسة من املعلم%ن باملدا رمع الد بمدينة س"ا,ا ) بن%ن(ر

�� العام % 19,2بxسبة )  معلم312(ن، وتم اختيار عينة عشوائية تت"و من ) معلم1625(وعددdم 

س 2022 ة الرقمية لدى مدير املدا سة �دا تفاع مستو مما اسة إ`_ ا رم، وتوصلت الد ر ر ر ير ى

، كذلك )0,72(يو:انحراف معيار ) 4,07( �� مدينة س"ا,ا بمتوسط حسا~ي �بتدائية ا�#"ومية

س �بتدائية ا�#"ومية �� مدينة س"ا,ا بأ�عادdا  ات �بداعية ملدير املدا تفاع مستو امل�ا را ر ير ى

~عة  نة، �صالة، التعاطي مع املشكالت(ر� رحيث بلغ املتوسط ا�#سا~ي للمحو ) والطالقة، املر

ة الرقمية وتنمية ). 0,69(يانحراف معيار ب) 4,09(ك"ل  تباطية قو/ة ب%ن �دا ركما توجد عالقة ا ر

س 
بتدائية ا�#"ومية بلغت  ات �بداعية ملدير املدا رامل�ا ).  α ≥ 0,01(ىعند مستو ) 0,92(ير

ات �بداعية لد ة الرقمية �� تنمية امل�ا ا مق?<حا لتفعيل دو �دا اسة تصو ركما قدمت الد ر رر
ً ً

ى ر

س 
بتدائية ا�#"ومية رمدير املدا   .ي

ات �بداعية، املرحلة �بتدائية: �لمات مفتاحية  ة الرقمية، امل�ا ر�دا   .ر

  

  

  

  

                                                
اســــات العليــــا �ــــ� عمــــادة  • ر-ــــذا البحــــث تــــم دعمــــھ مــــن خــــالل برنــــامج دعــــم أبحــــاث طلبــــة الد

اسات العليا �� جامعة ا78وف، اململكة العر2ية السعودية   .رالد
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The role of digital administration in developing creative 
skills of governmental primary school leaders in Sakaka 

from the teachers' point of view. 

Shaker Ziad Al-Sharary1, Mohamed Ali Salh Al-Salh 

Department of Leadership and Educational Policies, Faculty of 
Education, Al-Jouf University, Kingdom Saudi Arabia 
1Corresponding author E-mail: shaker.123456@hotmail.com 

Abstract : 

This study aims to know the extent of digital administration 

application and its role in developing creative skills of governmental 

primary school leaders in Sakaka from the teachers' point of view. To 

achieve the objectives of the study, the descriptive correlative method 

was based on the design of a questioner distributed to a random sample 
of (312) teachers from society (1625) of the governmental primary 

school leaders in Sakaka, with percent (19.2%) at 2022.  The study 
reached to high level of digital administration practice for 

governmental primary school leaders in Sakaka, an average level with 
a mean of (4.07) and standerd diviation of (0.72). As well as high level 

of creative skills of governmental primary school leaders in Sakaka by 

its four dimensions (fluency, flexibility, originality and dealing with 

problem), an average level with a mean of (4.09) and standerd 

diviation of (0.69). Further more, there is a positive correlative 
relationship between digital administration and developing creative 

skills of governmental primary school leaders (r=0.92 at level of 
significant α ≤ 0.01). The study presented a suggested proposal to 

activate the role of digital administration in developing the creative 
skills of governmental primary school leaders. 

Keywords: digital administration, creative skills, governmental 

primary school. 
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  :مقدمة

ة معرفية ��مة �� جميع ميادين العلم، وع6_ ,افة �صعدة، و:ات  ر�ش�د العالم اليوم ثو
ات وإصالحات �� امليدان ال?<بو والتعلي��، ذلك أن  ة تطو ر أن يواكب dذه الثو يمن الضر ري ر و

سة �� �داة ال�� �ستخدم�ا ا�=تمع لبناء �Hسان القادر ع6_ التعامل مع م عطيات وأدوات راملد
ة س 
بتدائية خاصة تبدأ أو`_ خطوات البناء املقصودة واملوج�ة لتحقيق . رdذه الثو رو�� املدا

ة . أdداف ا�=تمع سة بم�ام�ا ال?<بو/ة والتعليمية �ش"ل فعال، ف�� بحاجة إ`_ إدا رول"ي تقوم املد ر
جة عاليـة مـن الفعا سية فاعلة  ساعدdا ع6_ أداء تلك امل�ام بد رمد -351: 2010العمرات، (ليـة ر

350.( 

ة الفعالة ال��  س£_ إ`_ إحداث التغي%< والتطو/ر،  ة الرقمية أسلوب جديد لإلدا ّو عد �دا ر ر
ُ

قمية  عتمد ع6_ نظم املعلومات �� التخطيط والتنظيم  ة إ`_ وظائف  رحيث تحولت وظائف �دا ر
ة فر ال قوتصميم ال�يا,ل وعمليات التوجيھ والرقابة وإدا عمل ا�=ما¬� وغ%<dا من العمليات ر

ة ال?<بو/ة  ة ملتطلبات تطو/ر �دا ر�لك?<ونية ال�� أصبحت ضر ن، (ور ). 55: 2013وسالطنية وآخر
/ة ل�ا عمليات وأسس ومبادئ تقوم عل¯®ا ولCست فقط  ة الرقمية ع6_ فلسفة إدا رو عتمد �دا ر

/ة م?<ابطة و متجاHسة  عمل ع6_ تحقيق أداء أفضل راستخدام �ج�زة الرقمية، ف�� م"ونات إدا
، (وجودة أع6_    ).5: 2019يالبقعاو

ة الرقمية البحث عن مدير/ن مبدع%ن �ستطيعو التفك%<  نو/تطلب تطبيق �دا ر
/ة الصائبة و�س�ام �� جعل ا��رجات التعليمية  ات �دا ن ع6_ إصدار القرا راس?<اتيجيا، و/قدر ر و

ً

جتماعيا وثقافيا واقتصاديا، ول�ـا إبداعا³®ا ال��  س�م �� عملية التنمية ذا³®ـا ل�ـا كينون²®ا وقيم²®ا ا
ً ً ً

سة �� تحقيق أdداف�ا ) 2008(وقد أكد عµ¶C´ ). 2010السل��، (الشاملة  رع6_ أن نجاح املد
ة ع6_ التخطيط السليم، والتنفيذ الدقيق ��طط  ³®ا، قاد ريتوقف ع6_ توف%< قيادات واعية إلدا ر

، كما يمثل شرطا dاما لنجاح أي ج�د التعليم، والدقة  dا �عد مفتاحا لإلصالح ال?<بو ي�� اختيا
ً

ر
  .لإلصالح والتطو/ر

س يقومو بدو كب%< �� التنمية امل�نية ) Terziu, 2016: 112(وقد أو�3  رأن مدير املدا ن ري
نللمعلم%ن، حيث إ¿®م يدر,و جيدا احتياجات dؤالء املعلم%ن سواء أ,انت ¼�صية أم م�نية، 

مة لتنمي²®م، كما أن ل�م دو كب%< و /Àية الال ن الI<امج التد رÂعملو ع6_ تلبي²®ا و/دعمو¿®م، و/وفر ز ر و ن
ج�ات نظر املعلم%ن  اء و وومؤثر �� تحس%ن نتائج الطالب حيث إ¿®م يولو اdتماما كب%<ا بآ ر ن

  .والطالب

اسة وأسئل=>ا   : رمش@لة الد

ة الرقمية �� ع6_ الرغم من ا�=�ود ال�� تبذل�ا اململكة العر: رية السعودية �� تطبيق �دا
ة التعليم بI<امج�ا ا��تلفة، من أجل  ا س ا�#"ومية بمدينة س"ا,ا، و عمل ع6_ تفعيل�ا و راملدا زر
ة معرفية  س£_ نحو التم%Ä، إال أن  رتطو/ر العملية التعليمية وتحس%ن كفائ²®ا وفعالي²®ا فـي ـظل ثو

س 
بتدائية الواقع ا�#ا`� �ش%< إ`_ العديد من أ سية باملدا ة املد روجھ القصو ال�� ترتبط باإلدا ر ر ر
  :ا�#"ومية، وال�� تؤدي إ`_ ضعف فاعلي²®ا، ومÅ®ا

ة الرقمية ) املادية والÀشر/ة والفنية(رالقصو �� البxية التحتية  • س لتطبيق �دا راملالئمة �� املدا ر
  ).2018عبد الرحمن، (
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/Àية �ش"ل مستمر لتطو/ر وتأdيل مدير رالقصو �� وضع ا��طط السنو/ة للI<امج • ي التد ر
/ة  س ع6_ استخدام تكنولوجيا املعلومات و
تصاالت �� العمليات �دا راملدا عبد الرحمن، (ر

  ).2010خلوف، (و) 2018

سية  • ة املد /ادة وكفاءة �دا سات ال��  عمل ع6_  رافتقاد املدير/ن لإلبداع �دار �� آداء املما ر ز ر ي
س مما ال �ساdم � ر� توف%< النظام التنظي�� املÆ=ع ع6_ العمل والتطو/ر داخل املدا

 ).dـ1425العساف (و) dـ1431القحطاHي، (

ىمحدودية الصالحيات ال�� تمنح للمدير/ن ع6_ املستو التنفيذي، مما يقلل من فرص اتخاذ  •
 �µ¶360-357: 2014جاد الكر/م، (القرار وإحداث التغي%< والتطو/ر لألداء املؤس.( 

ال?<ك%Ä ع6_ النوا�Ë ال�Æصية أكÊ< من ال?<ك%Ä ع6_ العمل و�داء املت"امل، وقلة وجود دافعية  •
للعمل و�نجاز، مع ا سام�ا با�=مود وا�#ـذر وا��ـوف، وصعو:ة تقبـل �ف"ار ا�=ديدة، 

 ).123: 2014غنيم، (وتأكيدdا ع6_ الفردية بدال من العمل ا�=ما¬� 

ضا املعلم%ن عند متا�عة مدى تحقق امل�ام و:ث ىانخفاض مستو حرص املدير • ر/ن ع6_ كسب 
اء  ح التآلف ب%ن املعلم%ن عند املشاركة �� صنع القرار، وقلة إتاحة الوقت ال"ا�� إلبداء � رر و

 )154: 2015إسماعيل، (

ة الرقمية ��  • س نحو 
ستفادة من �دا مة لدعم مدير املدا رضعف ا�#وافز الÆk=يعية الال ر يز
، الفليت العمل   )2018(ي �دار

اسة ��  �جابة عن السؤال التا`�   : روقد تمثلت مش"لة الد

س : السؤال الرئCس ات �بداعية ملدير املدا ة الرقمية �� تنمية امل�ا رما دو �دا ر ير ر

بتدائية ا�#"ومية بمدينة س"ا,ا من وج�ة نظر املعلم%ن؟  

  :التالية و/تفرع من السؤال الرئCس �سئلة الفرعية 

س �بتدائية ا�#"ومية �� مدينة -1 ة الرقمية لدى مدير املدا ر ما مدى توافر متطلبات �دا ير
  س"ا,ا من وج�ة نظر املعلم%ن؟

س �بتدائية ا�#"ومية �� مدينة س"ا,ا من -2 ات �بداعية ملدير املدا سة امل�ا ر ما مدى مما ر ير
  وج�ة نظر املعلم%ن؟

تباطي-3 س ر dل توجد عالقة ا ات �بداعية ملدير املدا ة الرقمية وتنمية امل�ا رة ب%ن �دا ر ير

بتدائية ا�#"ومية �� مدينة س"ا,ا.  

~عة -4 س �بتدائية بأ�عادdا � ات �بداعية ملدير املدا ة الرقمية �� تنمية امل�ا رما دو �دا ر ر ير ر
نة –الطالقة (   ).  التعاطي مع للمشكالت– �صالة –و املر

ق دالة إحصائية عند مستو  dل ت-5 ىوجد فر ة الرقمية وفقا ملتغ%< 0,01و سة �دا جة مما ي �� د
ً

ر ر ر
  ؟)املؤdل وعدد سنوات ا��I<ة(

س -6 ات �بداعية لدى مدير املدا ة الرقمية �� تنمية امل�ا رما التصو املق?<ح لدو �دا ر ير ر ر

بتدائية ا�#"ومية.  
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اسة   :رأ-داف الد

اسة إ`_ تحقيق �   :dداف �تيةر³®دف الد

س �بتدائية ا�#"ومية -1 ة الرقمية ملدير املدا ر معرفة مدى توافر متطلبات �دا �� ) بن%ن(ير
  .مدينة س"ا,ا

س �بتدائية ا�#"ومية �� مدينة س"ا,ا -2 ات �بداعية ملدير املدا سة امل�ا ر معرفة مدى مما ر ير
~عة  نة، �صالة، التعاط(ربأ�عادdا �   ).ي مع املشكالتوالطالقة، املر

س -3 ات �بداعية ملدير املدا ة الرقمية وتنمية امل�ا تباطية ب%ن �دا 
ر تحديد العالقة  ر ر ير

بتدائية ا�#"ومية �� مدينة س"ا,ا.  

س �بتدائية بأ�عادdا -4 ات �بداعية ملدير املدا ة الرقمية �� تنمية امل�ا رالتعرف ع6_ دو �دا ر ير ر
~عة  نة  –الطالقة (ر�   ).  التعاطي مع للمشكالت– �صالة –واملر

ق ذات داللة إحصائية ب%ن متوسطات استجابات أفراد العينة حو -5 ل معرفة إذا ,ان dناك فر و
ة الرقمية  عز ملتغ%<  ي�دا و   ).املؤdل وعدد سنوات ا��I<ة(ر

ات �بداعية ل-6 ة الرقمية �� تنمية امل�ا روضع تصو مق?<ح لتفعيل دو �دا ر ر س ر ردى مدير املدا ي

بتدائية ا�#"ومية.  

اسة   : رأ-مية الد

اسة أdمية تI<ز اسات ال�� رالد ة الرقمية وأثرdا ع6_ تنمية  تناولت ر�� نقص الد ر�دا
س �بتدائية، حيث ات �بداعية لدى مدير املدا رامل�ا اسة أ¿®ا ير محليا نوع�ا �� �و`_ رالد

ً
 وال�� 

ة الرقمية ودو س من وج�ة نظر رتبحث �� �دا ات �بداعية لدى مدير املدا رdا �� تنمية امل�ا ير ر
اسة فيما ي�6. املعلم%ن بمدينة س"ا,ا   :روتتمثل �dمية العلمية والعملية للد

  :C-مية العلمية

ات  dا �� تنمية امل�ا ة الرقمية ودو اسة من أdمية موضوع �دا رتأ ي أdمية dذه الد ر رر
ة حتمية تفرض�ا طبيعية تحديث ي�بداعية لدى مدير املدا رس وخاصة 
بتدائية وال�� �� ضر ور

سية ة املد رنظام �دا ة . ر ركما أن البحث �عتI< إثراء للمكتبة ال?<بو/ة بمعلومات إضافية حو �دا ل
ات �بداعية   .رالرقمية وتنمية امل�ا

  :C-مية العملية

/د اسة �� تز و يأمل الباحث �� أن  س�م نتائج dذه الد س باألف"ار ال�� ر ر مدير املدا ي
dم بكفاءة وفعالية، وتخطي  سة دو ات �بداعية، وال�� تمكÅ®م من مما ر ساعدdم �� تنمية امل�ا ر ر

/د . املشكالت واملعوقات ال�� تواج��م �� العملية التعليمية وال?<بو/ة اسة إ`_ تز وكذلك ³®دف الد ر
اجعة عن � ة التعليم بتغذية  ا رصاH£� القرار �� و ر ات ز dا �� تنمية امل�ا ة الرقمية ودو ردا رر

اج مواضيع  س وإد /ب ملدير املدا س لإلفادة مÅ®ا �� بناء برامج التد ر�بداعية لدى مدير املدا ر ر ير ي
ة الرقمية ضمن موضوعا³®ا   .ر�دا
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اسة   :رحدود الد

اسة واملنo=ية املستخدمة ف¯®ا والنتائج ال�� ترغب �� الوصو إل¯®ا لإن طبيعة dذه الد  ر
اسة �� حدود ا�=االت �تية   :راستدعت أن تتم الد

ات �بداعية من خالل أ�عاد : ا�#دود املوضوعية ة الرقمية وتنمية امل�ا اسة ع6_ �دا رركزت الد ر ر
نة –الطالقة (   ).التعاطي مع املشكالت- �صالة –و املر

س 
بتدائية ا�#"ومية بمدينة س"ا,ا التا�عة: ا�#دود امل"انية ة التعليم بمنطقة ا�=وف راملدا ر إلدا
  .باململكة العر:ية السعودية

ا�µÔ : ا�#دود الزمانية ا�µÔ الثاHي للعام الد رالفصل الد   dـ 1443ر

س 
بتدائية ا�#"ومية من التعليم العام للبن%ن بمدينة س"ا,ا : ا�#دود الÀشر/ة راملعلمو �� املدا   ن

اسة وآداD>ا   :رمنFG الد

اسة، ولت تباطي الذي ر�� ضوء طبيعة الد 
رحقيق أdداف�ا، تم استخدام املنno الوصفي 
اء ال��  اسة وتحليل بيانا³®ا و:يان العالقة ب%ن م"ونا³®ا و� ريقوم بوصف الظاdرة موضوع الد ر
لتطرح حول�ا والعمليات ال�� تتضمÅ®ا و�ثار ال�� تحدÕ®ا، وذلك من أجل الوصو إ`_ إثبات أو نفي 

اسة و� كما اعتمدت ع6_ تصميم اسkبانھ موج�ة لعدد . جابة عن  ساؤال³®ارÖ#ة فرضيات الد
ات ) 312( ة الرقمية �� تنمية امل�ا س 
بتدائية ا�#"ومية، للتعرف ع6_ دو �دا رمعلم �� املدا ر رر

س 
بتدائية، فضال عن الوقوف ع6_ املعوقات ال�� تحد من dذا  �بداعية لدى مدير املدا
ً

ر ي
  .رالدو

ا   :سةرمصط�Iات الد

ة الرقمية استخدام و �Ú%< ل"افة �م"انيات التقنية ا�#ديثة واملتاحة "يقصد Ø®ا : ر�دا
قت  �µÔ من أجل تقديم خدمات أكÊ< فعالية و:أقل ج�د و ووتوظيف�ا و
ستفادة مÅ®ا �� العمل املد ر

  ).64، ص2019الدÛ=اHي، " (ممكن

سة كما  عرف بأ¿®ا استخدام �ساليب التقنية �� تحس%ن س%< /ة داخل املد ر العملية �دا ر
سة وغ%<dا من املؤسسات املرتبطة Ø®ا   Turner(رو س�يل 
تصاالت ومشاركة املعلومات ب%ن املد

and Weickgenannt, 2009 .(  

ة الرقمية حيث �عرف�ا إجرائيا بأ¿®ا اء الباحث%ن حو مف�وم �دا و/تفق الباحث مع آ
ً

ر : لر
سية للقيام بامل�ام املطلو:ة مÅ®ا للوصو إ`_ توظيف التقنية الرقمية �� مساع ة املد لدة �دا ر ر

  .�dداف املxشودة بكفاءة وفعالية

ات �بداعية ة من تخطيط "يقصد Ø®ا : رامل�ا ة ع6_ إيجاد أف"ار جديدة تطبق �� عمليات �دا رالقد ر
سي ات املد قابة وتقو/م للوصو إ`_ م%Äة تنافسية ب%ن �دا روتنظيم وتوجيھ و ر ل لة، واستخدام حلو ر

/ة للمشكالت ال�� تواجھ املؤسسة ال?<بو/ة ، " (رابت"ا كما  عرف بأ¿®ا ). 18، ص2015يالغزاو
ُ

سة، بحيث تمكÅ®م من إنتاج فكرة جديدة متم%Äة " ات وخصائص يتم%Ø Ä®ا العاملو �� املد رقد نر
 إل¯®م بفاعلية قابلة للتطبيق، Ø®دف حل مش"لة أو تطو/ر نظام قائم لتنفيذ �عمال املو,لة

  ) 20، ص2014ا�#يل�à، " (وكفاءة
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ات �بداع إجرائيا وÂعرف الباحث م�ا
ً

نبأ¿®ا �نتاج الفكر املر و�صيل والذي : ر ي
�µÔ بأع6_ مستو من الكفاءة والفعالية من أجل  سة �� إنجاز العمل املد ى�ستخدمھ مدير املد ر ر

فع كفاءة مخرجات العملية التع   .ليميةرتحس%ن بCئة العمل و

/ة ملنطقة ا�=وف باململكة العر:ية السعودية : مدينة س"ا,ا روÂعرف�ا الباحث بأ¿®ا العاصمة �دا
  .وتوجد �� شمال اململكة

اسات السابقة   :رالد

ة الرقمية: أ اسات الOP تناولت Mدا رالد   ر

اسة ا�#ر~ي  ة الرقمية للمدير من حيث ) 2020(رdدفت د  القيادة(رإ`� معرفة أ�عاد �دا
س،  سة امل�نية لقادة املدا رالرشيدة ا�#كيمة، ثقافة التعلم �� العصر الرق��، التم%Ä �� املما ر

مات )املواطنة الرقمية ة � ضع تصو مق?<ح لتوظيف القيادة الرقمية �� التعليم عن �عد وإدا ز، و ر ر و
س �� املرحلة 
بتدائية بمدينة مكة املكرمة، وقد اعتم ئة لدى قادة املدا رالطا د البحث ع6_ املنno ر

س 
بتدائية بمدينة مكة املكرمة؛ وت"ونت  رالوصفي، وت"و مجتمع البحث من جميع قادة املدا ن
مة) 50(عينة البحث من  زمديرا، واستخدم البحث 
سkبانة ,أداة �=مع املعلومات الال

ً
وتوصل .  

ات 
ست Àيان فيما يتعلق ببعد القيادة رالبحث إ`_ أن dناك تفاوتا �� موافقة أفراد العينة ع6_ عبا
س،  سة امل�نية لقادة املدا رالرشيدة ا�#كيمة، ثقافة التعلم �� العصر الرق��، التم%Ä �� املما ر

باإلضافة إ`_ وضع ) أوافق �شدة، أوافق(املواطنة الرقمية و�� متوسطات  ش%< إ`_ 
ستجابة 
ئة لدى قادة رتصو مق?<ح لتوظيف القيادة الرقمية �� التعليم عن �عد و مات الطا ة � رإدا ز ر

س �� املرحلة 
بتدائية بمدينة مكة املكرمة اء أكÊ< وعيا . راملدا وأو�µâ البحث بأن ي"و املد
ً

ر ن
ة  ربالكيفية ال�� تز/د من تحس%ن التكنولوجيا ا��اصة Ø®م، وال?<ك%Ä املستقل للتكنولوجيا �� �دا

  . والقيادة

اسة الطاãي  ة الرقمية �� تب�ä الثقافة إ`_) 2019(ركما dدفت د ر استقصاء أثر �دا
 noالتنظيمية لدى املوظف%ن العامل%ن بمدير/ة تر:ية محافظة النجف بالعراق، وتم استخدام املن

Âع�ا ع6_ عينة م"ونة من  موظفا �� مدير/ة تر:ية ) 85(زالوصفي، وتمثلت �داة �� اسkبانة تم تو
رالنجف، وأظ�رت النتائج حصو محو � ة الرقمية ع6_ متوسط عام بلغ ل ، وع6_ )3,17(ردا

ل"ل مÅ®ا ع6_ التوا`�، وحصل ) 2,71 ، 3,44 ، 3,35(ىمستو ��عاد فقد حصلت ع6_ املتوسطات 
، و/ت3å من ذلك أن dناك تأث%<ا إيجابيا كب%<ا )3,95(رمحو الثقافة التنظيمية ع6_ متوسط ك�6 

ً ً

ة الرقمية ع6_ تحقيق الثقافة التن ة الرقمية بمثابة ا�=سر الذي من رلإلدا رظيمية، وأن تطبيق �دا
اسة تم  رخاللھ  ستطيع املدير/ة أن تخلق وتن�� ثقافة قو/ة لدى موظف¯®ا، و�� ضوء نتائج الد
ة الرقمية �� الثقافة  ة 
dتمام بأولو/ات تأث%< عناصر �دا رتقديم جملة من التوصيات مÅ®ا ضر ور

ة الرقمية لالتنظيمية �غية ا�#صو ع6_  رتأث%< فاعل لذا يxب�æ ترتCب سلم أولو/ات أ�عاد �دا
  .بحيث تحقق أdداف املنظمة

ة الرقمية ) Findikli & Bayarcelik ) 2015ىوقد أجر   اسة dدفت إ`_ إيضاح أثر �دا رد ر
اسة املنno ). من ضمÅ®ا القطاع التعلي��(واHع"اسا³®ا ع6_ املردود ا��دمي  رواستخدمت الد

، كما استخدمت املقابلة بوصف�ا أسلو:ا �=مع املعلومات، وت"ونت املقابلة من عشرة الوصفي
ً

اسة من . أسئلة نموظفة �عملو �� قطاع ا��دمات ال?<كية ومÅ®ا ) 100(ربCنما ت"ونت عينة الد
ة الرقمية عملت ع6_ املساعدة �� تطو/ر . ا��دمات التعليمية اسة أن �دا روأظ�رت نتائج الد ر
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ات ى ودعم مستو جودة ا��دمات واختصرت الوقت وا�=�د، من خالل إتاحة الفرص ر�دا
يلتحس%ن وسائل 
تصال �دار ,و¿®ا أس�مت �� دعم الذ,اء الرق�� �� العمل و سرÂع مدة 

فع مستو كفاية ا��رجات  ى�نجاز إضافة إ`_    .ر

اسة dدفت إ`_ الكشف عن اتجاdات استخدا) Oyedemi) 2015ىكما أجر  م تكنولوجيا رد
/%ن سية من وج�ة نظر �دا ة املد راملعلومات و
تصاالت �� �دا ر اسة من . ر روت"ونت عينة الد

س الثانو/ة �� أوسان ) 120( dم عشوائيا من مختلف املدا رمديرا وتم اختيا ر
ً

)Osun( واستخدمت ،
اسة املنno الوصفي، كما استخدمت 
سkبانة ,أداة �=مع البيانات ت النتائج إ`_ أن روأشا. رالد

س لدì®م اتجاdات إيجابية نحو استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات و
تصاالت  رمدير املدا ي
س، وتحقيق التخطيط  سية، وحل مش"لة ضعف التواصل �� املدا ة املد رلز/ادة فاعلية �دا ر ر

  .الفعال

اسة السل��  /Àية ملد) ٢٠١٢(ربCنما dدفت د س رإ`_ تحديد 
حتياجات التد رير املدا ي
ق  ة الرقمية، والتعرف ع6_ مدى وجود فر و
بتدائية بمدينة مكة املكرمة �� ضوء متطلبات �دا ر

/Àية  عز لـ جة 
حتياجات التد وذات داللة إحصائية ب%ن متوسطات استجابات أفراد العينة لد ر : ر
/Àية �� ا�#اسب �`�( ات التد را��I<ة، والدو اسة املنo). ر وأسفرت عن . n الوصفيرواستخدمت الد

س 
بتدائية �� ضوء : مجموعة من النتائج، مÅ®ا /Àية ملدير املدا جة 
حتياجات التد رأن د ر ير
ة الرقمية �� جميع مجاال³®ا ,انت عالية   .رمتطلبات �دا

 �µðÂاسة العر ة الرقمية �� ) ٢٠٠٨(روdدفت د جة أdمية تطبيق �دا رإ`_ التعرف ع6_ د ر
ة العامة لل? <بية والتعليم بالعاصمة املقدسة، وأdم العوامل املساعدة ع6_ إم"انية تطبيق�ا ر�دا

اسة املنno الوصفي، وت"و مجتمع البحث  ة، وأبر معوقات تطبيق�ا، وقد استخدمت الد ن�� �دا َ ر زر
ة العامة لل?<بية والتعليم بالعاصمة املقدسة  واستخدمت ). بن%ن(رمن جميع العامل%ن باإلدا

ة الرقمية 
سkبانة  اسة إ`_ أن dناك أdمية لتطبيق �دا ر,أداة �=مع البيانات، وتوصلت الد ر
ة العامة لل?<بية والتعليم بالعاصمة املقدسة   .روإيجاد عوامل مساعدة ع6_ إم"انية تطبيق�ا �� �دا

ات Mبداعية: ب اسات الOP تناولت املRا رالد   ر

ات 
بداع 
د اسات تناولت م�ا رأجر/ت عدة د اسة الدÛ=اHي ر رار مثل د وال�� ) 2019(ي
س  ة الرقمية وعالق²®ا باإلبداع �دار لدى قادة مدا جة استخدام 
دا رdدفت إ`_ الكشف عن د ر ير

اسة من  تھ املÚ#ية وت"ونت عينة الد رالعقيق، واتبع الباحث املنno الوصفي بصو  معلما و 221(ر
ً

 قائدا29
ً

جة الكمية ، وتم استخدام 
سkبانة أداة �=مع ا) اسة إ`_ أن الد رلبيانات وتوصلت الد ر
ق ذات داللة احصائية تبعا ملتغ%< املرحلة  سة �بداع �دار جاءت كب%<ة، وعدم وجود فر وملما ي ر
ق لنوع العمل لصا�3 قادة  جود فر والتعليمية، وسنوات ا��I<ة، واملؤdل العل��، والتخصص، و و

س   .راملدا

اسة الزdراHي  ة الوقت وعالق²®ا وال�� d) 2019(رود سة إدا جة مما ردفت إ`_ الكشف عن د ر ر
س بمنطقة الباحة من وج�ة نظر املعلم%ن ربمستو �بداع 
دار لدى قادة املدا ي وت"ونت عينة . ى

اسة من   معلما873(رالد
ً

تباطية، و
سkبانة �=مع ) 
تھ  ر، واستخدم املنno الوصفي بصو ر
جة � جة كب%<ة، كما بيxت رالبيانات، واظ�رت النتائج أن د س جاء بد ربداع �دار لدى قادة املدا ر ي
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ق  عز ملتغ%< املرحلة التعليمية لصا�3 املرحلة الثانو/ة، وملتغ%< سنوات ��I<ة  والنتائج وجود فر و
  . سنوات فاكÊ<10لصا�3 ا��I<ة 

اسة الذبياHي  سة ) 2018(روكذلك د جة مما روال�� dدفت إ`_ الكشف عن العالقة ب%ن د ر
س بمدينة مكة املكرمة من وج�ة نظر عمل ة املعرفة لدى قادة املدا ريات 
بداع 
دار وإدا ر ي

تباطية، وطبقت 
سkبانة ع6_ عينة . املعلم%ن 
تھ  اسة املنno الوصفي بصو رواعتمدت الد رر
 معلما370(طبقية عشوائية م"ونة من 

ً
اسة امل"و من )  نمن مجتمع الد  معلما5198(ر

ً
وأظ�رت ). 

س بمدينة مكة املكرمة جاء متوسطاالنت ائج أن مستو �بداع �دار لدى قادة املدا
ً

ر ي   .ى

اسة مر¬�  يوال�� dدفت إ`_ التعرف ع6_ مدى توفر 
بداع 
دار والقيادة لدى ) 2014(رود
ة ا�#سيxية بمحافظة الشرقية بمصر، وقد ت"ونت العينة من  س 
بتدائية �� إدا رمدير املدا ر ي

 مديرا160(
ً

 ومعلما
ً

( ،�óالوصفي املس noبانة �=مع املعلومات، كما استخدم املنkواستخدمت اس ،
س جاء مرتفعا روأظ�رت النتائج أن مستو 
بداع 
دار لدى قادة املدا ي   .ى

اسة  ة ) 2013الطشة، (رdدفت د ا ة الرقمية �� و رإ`_ التعرف ع6_ متطلبات تطبيق �دا زر
اسة املنno الوصفي ال?<بية والتعليم �� دولة ال"و/ رت من وج�ة نظر العامل%ن ف¯®ا، واستخدمت الد

اسة  dم بالطر/قة الطبقية العشوائية، من ب%ن ) 380(راملس�ó و:لغت عينة الد رفردا تم اختيا
اسة تم تطو/ر اسkبانة، وأظ�رت  ة ال?<بية والتعليم لدولة ال"و/ت، ولتحقيق dدف الد ا رموظفي و ر ز

جة ا�#اجة مل جة رالنتائج أن د ة الرقمية ك"ل بلغت د رتطلبات تطبيق �دا ، وجاء )متوسطة(ر
/ة، واملادية، والفنية، والÀشر/ة(ترتCب ا�=االت ع6_ النحو التا`�    .ع6_ التوا`�) راملتطلبات �دا

ة �بداعية لدى ) Carmeli et al., ) 2010ىوأجر  اسة dدفت إ`_ التعرف إ`_ أdمية �دا رد ر
س?<اتيجية املناسبة �� املؤسسات التعليمية و:Cئ²®ا وأثرdا �� تحس%ن أداء املدير/ن �� غرس �

اسة من  مؤسسة، واستخدمت ) 177(رالعامل%ن �� الضفة الغر:ية �� فلسط%ن، وت"ونت عينة الد
ة �بداعية  ساعد ��  غي%<  اسة أن �دا اسة، وقد أظ�رت نتائج الد ر
سkبانة أداة لتطبيق الد ر ر

ة �بداعية املؤسسة وتكي جية لتحس%ن أداء العامل%ن ف¯®ا، وأظ�رت أdمية �دا ريف�ا مع بCئ²®ا ا��ا ر
فع الثـقة التنظيمية ال�Æصية، و عز/ز التأث%< الفردي والتنظي�� و غذيتھ،  رلدى املدير/ن �� 

 .ودعمھ لدى العامل%ن �� dذه املؤسسات

اسة dدفت إ`_ التعرف إ`_ ت) Yilmaz) 2010ىكما أجر    ة �بداعية رد رأث%< سلوك �دا
اسة من  س، وت"ونت عينة الد رللمدير/ن وأثره �� التنظيم �بدا¬� والوظيفي للعامل%ن �� املدا ر

اسة، ) 527( dم عشوائيا، واستخدمت 
سkبانة أداة للد رمديرا �� منطقة ,ونيا �� تركيا، تم اختيا ر
ً ًّ

اسة أن dناك عالقة كب%<ة ب% ة روقد أظ�رت نتائج الد رن �بداع �دار والتنظي��، وسلوك �دا ي
اسة أن  ه ��  عز/ز صنع القرار للعامل%ن، كما أظ�رت نتائج الد رالتنظيمية لدى املدير/ن، ودو ر
تفاع �بداع الوظيفي والتنظي�� للعامل%ن ��  ر��عاد السلوكية لدى املدير/ن تؤثر �ش"ل كب%< �� ا

س �ش"ل م÷#وظ   .راملدا

اسة  وال�� dدفت إ`_ التعرف إ`_ أdمية �بداع ) Crum and Sherman ) 2008روكذلك د
س الثانو/ة �� والية ف%<جيxيا �� الواليات املتحدة �مر/كية  ر�دار والقيادي والتعلي�� ملدير املدا ي ي
سة لتحقيق مستو/ات عالية من التعليم، وت"ونت عينة  روأثرdا ع6_ تطو/ر أداء العامل%ن �� املد

اس اسة، وأظ�رت النتائج أن ) 100(ة من رالد سة ثانو/ة، واستخدمت 
سkبانة أداة للد رمدير مد ر
سات  تكز ع6_ املما س الثانو/ة �� تحقيق مستو/ات عالية عند الطلبة ا رمدى نجاح مدير املدا ر ر ي
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ات املوظف%ن، و س�يل  /ة �بداعية الفعلية لدì®م والناتجة عن ³®يئة بCئة داعمة إلنجا ز�دا ر
ح الفر/ق، والتواصل ب%ن املوظف%ن مما أثر إيجابا ع6_ املستو التعلي�� ع ة، وتقو/ة ر ىملية �دا

ً
و ر

  .للطلبة

اسة  سة تقنية املعلومات ) 2006دمحم، (روكذلك د جة مما روال�� dدفت إ`_ التعرف ع6_ د ر
دن، من وج�ة نظرdم وعالق²®ا باإلبد س الثانو/ة ا��اصة �� � رمن قبل مدير املدا ر ياع �دار ي

اسة من . لدì®م من وج�ة نظر معلم¯®م مديرا ومديرة، و) 70(روت"ونت عينة الد
ً

معلما ) 210(
ً

dم بالطر/قة العشوائية وأظ�رت نتائج . واستخدمت 
سkبانة �=مع البيانات. رومعلمة تم اختيا
سة تكنولوجيا املعلومات طبقا إلجابات امل جة مما اسة وجود مستو مرتفع لد الد

ً
ر ر دير/ن ىر

س الثانو/ة ا��اصة . أنفس�م ركما تب%ن وجود مستو مرتفع من �بداع �دار لدى مدير املدا ي ي ى
جة . من وج�ة نظر املعلم%ن تباطية ذات داللة إحصائية ب%ن د ركما بيxت النتائج أن dناك عالقة ا ر

س الثانو/ة ا��اصة لتكنولوجيا املعلومات من وج�ة نظرdم وم سة مدير املدا رمما ىستو ير
قا ذات داللة . يإبداع�م �دار من وج�ة نظر معلم¯®م ت النتائج إ`_ أن dناك فر كما أشا

ً
و ر

س الثانو/ة ا��اصة لتكنولوجيا املعلومات  عز ملتغ%<  سة مدير املدا جة مما وأحصائية �� د ر ر ير
سة مدير امل جة مما ق ذات داللة إحصائية �� د ياملؤdل العل��، وأظ�رت النتائج وجود فر ر ر س و ردا

  .والثانو/ة ا��اصة لتكنولوجيا املعلومات  عز ملتغ%< ا��I<ة العملية

اسات السابقة   :رالتعقيب عST الد

اسات السابقة �� استخدام 
سkبانة ,أداة �=مع  اسة ا�#الية مع معظم الد راتفقت الد ر
ه وdو املنno الوصفي، كما أكدت  أغلب رالبيانات واش?<اك�ا �� منno البحث الذي تم اختيا

ة الرقمية �� تطو/ر منظومة التعليم بصفة عامة  اسات السابقة ع6_ أdمية استخدام �دا رالد ر
/ة وتحسيÅ®ا �� املؤسسات التعليمية تھ بصفة خاصة حيث  س�م �� تطو/ر �عمال �دا روإدا   .ر

اسات السابقة �� ال�دف الرئCس ل�ا وdو محاولة  اسة ا�#الية عن الد روتختلف الد ر
ات �بداعية ملدير التعرف  ة الرقمية وعالق²®ا بkنمية امل�ا يع6_ مدى توافر متطلبات �دا ر ر

س 
بتدائية ا�#"ومية بمدينة س"ا,ا �� منطقة ا�=وف باململكة العر:ية السعودية من وج�ة  راملدا
س، كما تختل. نظر املعلم%ن /ة والفنية والتعليمية باملدا رمما �س�م �� تطو/ر �عمال �دا ف dذه ر

اسات السابقة �� عنوا¿®ا وأdداف�ا وعين²®ا وم"ان تطبيق�ا اسة عن الد رالد   .ر

ة  اسات السابقة وال�� تحاو ا�=مع ب%ن �دا اسة  عد استكماال للد رومن dنا فإن dذه الد ر لر ً

ات �بداعية مما �عز ا�#اجة إل¯®ا، خاصة �� حدودdا املوضوعية ال�� تناول²®ا وما  زالرقمية وامل�ا ر
  .سوف تتوصل إليھ من نتائج وتوصيات ومق?<حات

اسة، وأسئل²®ا، و��  اسات السابقة �� تحديد مش"لة الد روقد استفاد الباحث من الد ر
dا  اسة، و�ساليب 
حصائية املناسبة ال�� تم اختيا راختيار املنno البح�ú املناسب لطبيعة الد ر

  .وأيضا تفس%< النتائج
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اسة رMطار النظر للد   :ي

ة الرقمية ع6_ مف�وم ت"امل البيانات واملعلومات ا��تلفة واملتعددة، كما تقو رم فكرة �دا
ة من تخطيط وتنفيذ ومتا�عة وتقييم وتحف%Ä، حيث  ة الرقمية بجميع وظائف �دا رتقوم �دا ر
ة الرقمية مفاdيم ة مستمرة، وتkبä´ �دا ³®ا املرتفعة ع6_ الوصو إ`_ املعرفة بصو رتمتاز بقد رر  ل
/ة والرسالة �ساسية للمؤسسة التعليمية، وتحديد  ة ا�#ديثة من حيث وضوح الر ؤوأسس �دا ر
³®ا ع6_ سرعة 
ستجابة للتغي%<ات وقبول�ا بالتغي%<  ر�dداف 
س?<اتيجية، كذلك ف�� تمتاز بقد

ة الرقمية ع6_ تأكيد الس£�  ات، كذلك تقوم فلسفة �دا رو عامل�ا مع التغ%<ات والتطو إ`_ التم%Ä ر
ه املستو الوحيد املقبو لألداء و�نجاز، واملف�وم املت"امل الذي يجمع العناصر �ساسية  لباعتبا ى ر
اتھ وأdمية  ة الرقمية �يمان الراûü باإلHسان وقد رلبناء إدار متم%Ä، و/أ ي �� قمة فلسفة �دا ر ي

ة ع6_ 
بت"ار والتطو/ر ناسkثمار طاقاتھ الفكر/ة والذdنية، ومن ثم ي"و �بداع الفكر ر والقد ي
ة الرقمية    ). 48: 2010إبراdيم، (رمن أسس تفعيل �دا

/بھ dو  /ة وأن ³®يýتھ وتد رومن ذلك يت3å أن العنصر الÀشر dو �ساس �� العملية �دا ر ي
ة الرقمية  عتI< من أدوات العصر امل�مة ��  سة �� تحقيق أdداف�ا، وأن �دا رأساس نجاح املد ر

ير وتنمية العمل �دار وتحس%ن جودتھ من خالل توف%< الوقت وا�=�د ومن خالل إمداد تطو/
ة بما تحتاج إليھ من معلومات ومعرفة �� الوقت املناسب عند ا�#اجة إل¯®ا، كما  ساعد ��  ر�دا

ة �عتI< ع ات �دا /ب والتطو/ر املستمر مل�ا ات، و:التا`� فإن عملية التد رعملية اتخاذ القرا ر ر امل ر
فع كفاء³®ا مما ي?<تب عليھ تحس%ن ا��رجات وتحقيق أdداف العملية التعليمية ر ��  رضر ي . و

ة الرقمية بkنمية  ات �بداعية وكذلك عالقة �دا ة الرقمية وامل�ا روHعرض فيما ي�6 ل"ل من �دا ر ر
ات �بداعية كما ي�6   :رامل�ا

أوال
ً

ة الرقمية:    رMدا

ة الرقمية، أو  ة التكنولوجية"كما  س�´ �� �عض �حيان رظ�رت �دا ة "أو " ر�دا رإدا
�عد 
نkشار الواسع لنماذج �عمال ا�=ديدة و
ستخدام املكثف ل÷#اسب " �عمال الرقمية

ت . ، وما يرتبط Ø®ا من تكنولوجيا ونظم وأدوات)
ن?<نت(�`� وشبكة 
تصاالت الدولية  روتطو
ة التقليدية إ`_ إدا ر�دا ية حديثة  سkند ع6_ الفكر �دار ا��الق، ومنno جديد �� العمل، ر

سات مبتكرة، وحلو شاملة لألعمال  عتمد ع6_ ا�#اسب �`� وتطبيقاتھ فيما �عرف  لومما ر
ة الرقمية    ).7، ص2017ياس%ن، (رباإلدا

ة ال?<بو/ة حو  للقد  عددت التعر/فات من معظم الكتاب واملتخصص%ن �� مجال �دا ر
ة املف ة الرقمية، واتفقت �عض dذه التعر/فات ع6_ املتطلبات الرئCسية لإلدا ر�وم العام لإلدا ر

الرقمية واملتمثلة أساسا �� 
ً

يا�#اسب �`�، وشبكة 
تصاالت، والعنصر الÀشر الذي يدير تلك (
بن  (فقد عرف�ا. ، غ%< أن dذا 
تفاق ال يمنع من وجود �عض 
ختالفات �� التعر/فات)املنظومة
 ، و قمر ة املنظمة ع6_ تقديم ا��دمات وتبادل املعلومات بوسائل "بأ¿®ا ) 26، ص 2018ز رقد

إلك?<ونية كشبكة 
ن?<نت أو أي شبكة اتصال إلك?<ونية فيما بيÅ®ا و:%ن طال�à ا��دمة ومنظمات 
ف�� �عمال املتعاملة مع�ا بCسر وس�ولة ودقة عالية و:أقل ت"لفة و�� أقصر وقت وأي م"ان، 

ة بال مباHي و:ال dيا,ل  اق و:ال حدود وقتية، كما أ¿®ا إدا ة بال أو ة غ%< مسبوقة، إدا ربالتا`� إدا ر رر
ة الرقمية  س£_ لتقديم ا��دمات وتÀسيط ". تنظيمية تقليدية رومن dذا التعر/ف يت3å أن �دا

عة كب%<ة، مما �جراءات وإنجاز املعامالت وتحقيق �dداف بكفاءة وفعالية بجودة عالية وسر
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مات  س �عيدة عن مختلف املشكالت و� زينعكس إيجابيا ع6_ آداء املعلم%ن والطالب، و/جعل املدا ر
ً

dا التعلي�� وال?<بو يال�� ³®دد قيام�ا بدو   .ر

عملية إعادة dندسة لألعمال والعالقات ا�#"ومية "بأ¿®ا ) 55، ص 2011,ا��، (كما عرف�ا 

تصال لتحو/ل�ا إ`_ صيغة إلك?<ونية، لتقديم ا��دمات وذلك بتفعيل تقنية املعلومات و

ة الرقمية ³®دف إ`_ ". ا�#"ومية إ`_ �فراد وقطاع �عمال بكفاءة عالية رو/ت3å من ذلك أن �دا
لية لتوف%< احتياجات املعلم%ن  وجعل ا�#صو ع6_ ا��دمة التعليمية أكÊ< شفافية وسرعة ومسؤ ل

قمية فاعلة ومتقنة، وخلق تفاعل والطالب وتحقيق طموحا³®م، وذلك ر من خالل تقديم خدمات 
سة ة املد رب%ن املعلم%ن والطالب وإدا   .ر

ة الرقمية بأ¿®ا سية : روÂعرف الباحث �دا ة املد رتوظيف التقنية الرقمية �� مساعدة �دا ر
ة لللقيام بأعمال التخطيط والتنظيم والتوجيھ والرقابة للوصو إ`_ �dداف املxشودة بكفاء

ة الرقمية ومتطلبا³®ا ومراحل تطبيق�ا واملعوقات ال�� . وفعالية روفيما يH �6عرض ألdداف �دا
  :تواج��ا كما ي�6

ة الرقمية: أ   :رأ-داف Mدا

ة dو العنصر الذي  ة الرقمية ع6_ مبدأ أساd �µÔو أن عنصر �دا رتقوم فكرة �دا ر
سة ة الرقمية أdدافا و. ر�ستطيع تجميع عناصر العمل لتحقيق أdداف املد ع6_ ذلك فإن لإلدا

ً
ر

�µÔ   ).170 ، ص 2018أبو النصر، : (ركث%<ة  س£_ إ`_ تحقيق�ا �� إطار  عامل�ا مع ا�=تمع املد

/ة، وما يتعلق Ø®ا من عمليات-1   .ر تقليل ت"لفة �جراءات �دا

ة من خالل  عامل�ا مع املواطن%ن والطالب واملؤسسات -2 /ادة كفاءة عمل �دا ر    .ىو�خرز

ة التقليدية بالxسبة إ`_ -3 ة �دا ر اسkيعاب عدد أكI< من العمليات �� وقت محدد؛ إذ إن قد ر
تخليص املعامالت تبقى محدودة، وتضطرdم �� كث%< من �حيان إ`_ 
نتظار �� ف?<ات 

  .طو/لة

سة( إلغاء عامل العالقة املباشرة ب%ن طر�� املعاملة -4 تخفيف منھ إ`_ أو ال) املعلم-رمدير املد
  .اق�µ´ حد ممكن، مما يؤدي إ`_ ا�#د من تأث%< العالقات ال�Æصية

نة �� التعامل -5 ق��، مع ما يحملھ من مر شيف  ��، واسkبدالھ بنظام أ شيف الو و إلغاء نظام � رر ر ر
ة ع6_ ت�#يح �خطاء �سرعة، وHشر الوثائق ألكÊ< من ج�ة �� أقل وقت  رمع الوثائق، واملقد


  .ستفادة مÅ®ا �� أي وقتممكن، و

ة الرقمية إ`_ تحقيق  عيCنات املوظف%ن والتخاطب مع�م، -6 ر إلغاء عامل امل"ان؛ حيث  س£_ �دا
سال �وامر والتعليمات، و�شراف ع6_ �داء، وإقامة الندوات واملؤتمرات من خالل  روإ

  . التطبيقات الI<مجية واملنصات الرقمية

ة: ب   : الرقميةرمتطلبات تطبيق Mدا

ة الرقمية مجموعة من املتطلبات و��    ): 25: 2017ياس%ن، (ريلزم لتطبيق �دا

/ة-1 قمية تتعامل بكفاءة وفعالية مع تقنية املعلومات : راملتطلبات �دا /ة  ريلزم وجود قيادات إدا ر
³®ا ع6_ 
بت"ار وإعادة dندسة الثقافة التنظيمية وصنع املعرفة، و لذا رو
تصاالت، مع قد
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ة �ش"ل Ö#يح، والتخطيط الفعال الحتياجات النظام  غبات �دا ريxب�æ تحديد أdداف و ر
ات الرئCسية �� املؤسسة �� �عداد والتصميم للنظام   .رومشاركة �دا

ة الرقمية، وتتمثل �� �ج�زة والتقنيات : املتطلبات التقنية-2 ر عتI< �=ر �ساس لتطبيق �دا
ة مة لعمل �دا رالال ، و/تم من خالل�ا تمثيل املعلومات ونقل�ا إلك?<ونيا مع ضمان سر/²®ا، ز

ً

  .وتنفيذ املعامالت وا��دمات عن �عد باستخدام شبكة 
ن?<نت

dا لتحقيق النجاح �� : املتطلبات الÀشر/ة-3 د ال�� يمكن اسkثما ر�عتI< العنصر الÀشر أdم املوا ر ي
ة الرقمية، وعليھ يجب توف%< العناصر أي منظمة، لذلك ف�و ذا أdمية بالغة �� تطبيق ر �دا

/�®ا وتنمي²®ا باستمرار ملواكبة التطو التكنولو�� ب"افة أ�عاده راملؤdلة ومواصلة تد   .ر

ع6_ الرغم من ,ل ما يقدمھ عصر املعلوماتية �� الوقت ا�#اضر : املتطلبات القانونية و�منية-4
ات وخدمات، إال أن dناك تحديات تواج ھ سر/ة املعلومات، وتتضمن السر/ة عدة زمن امتيا

/خ دخو أي ¼�ص إ`_ املعلومات، وأمن  لمحاو مÅ®ا الت"امل، وتوف%< املعلومات، ومعرفة تا ر ر
  .كما تحتاج إ`_ الkشرÂعات واللوائح ال�� تمنح الثقة للمعامالت الرقمية. املعلومات

ة وجود متطلبات مادية تختلف �� نوع: املتطلبات املادية-5 �ا و�=م�ا عن املتطلبات املادية ورضر
ة التقليدية، ومن أdم متطلبا³®ا، التخطيط املا`� الرشيد،  مة لتطبيق نظم وأساليب �دا رالال ز
صد ا��صصات ال"افية، مما يقت	�µ إعادة النظر �� نظام �ولو/ات وتوف%< �موال  رو

ة الرقمية   .رال"افية لتنفيذ �دا

ة الرق: ج   :ميةرمراحل تطبيق Mدا

ة الرقمية ��    ):37-35، ص 2015عليان، (رتتمثل أdم مراحل تطبيق منظومة �دا

ة العليا بحتمية التغي%<-1 ل%ن �� املؤسسة أو املنظمة، واملقصود : رإقرار �دا وإذ يxب�æ ع6_ املسؤ
ة العليا  ة التقدم والتغي%<، وأن ي"و لدì®) رأس ال�رم التنظي��(رdنا �دا ن�قرار بضر م ور

قية إ`_ إلك?<ونية، و:التا`�  عمل  /ة الوا�#ة لتحو/ل جميع املعامالت الو رالقناعة التامة والر ؤ
ة الرقمية مة للتحو نحو تطبيق �دا ة العليا ع6_ تقديم الدعم ال"امل و�م"انات الال ر�دا ز   .لر

/ب وتأdيل املوظف%ن-2 د الÀشر �سا�µÔ والفاعل �� العمل: رتد ياملوظف dو املو /ة، ر رية �دا
/بھ وتأdيلھ ع6_ مختلف �Hشطة وامل�ام الرقمية  رو:التا`� يتع%ن ع6_ املؤسسة التعليمية تد

  .ا�#ديثة

/ة أو �جرائية، فبعض : توثيق وتطو/ر إجراءات العمل-3 سة مجموعة من العمليات �دا رل"ل مد ر
اق، أو أن �عض�ا مدو منذ سنوات ط ن�جراءات غ%< مدونة ع6_ �و و/لة ولم يطرأ عل¯®ا أي ر

تطو/ر، لذلك يتع%ن توثيق�ا الك?<ونيا
ً

.  

ة الرقمية-4 ة الرقمية وال�� : رتوف%< البxية التحتية لإلدا رو/قصد Ø®ا ا�=انب ا�#سوس من �دا
:ط الشب"ات ا�#اسو:ية السرÂعة و�ج�زة املرفقة  رتتمثل �� تأم%ن أج�زة ا�#اسب �`�، و


  .تصال ا�#ديثةمع�ا، وتأم%ن وسائل 

قية القديمة إلك?<ونيا-5 البدء بتوثيق املعامالت الو
ً

قية القديمة وا�#فوظة �� : ر راملعامالت الو
قية يxب�æ حفظ�ا إلك?<ونيا بواسطة املاü#ات الضوئية، وتصxيف�ا لCس�ل  امللفات الو

ً
ر
  .الرجوع إل¯®ا
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ا-6 البدء بI<مجة املعامالت �كÊ< انkشا
ً
ا �� جميع و:خاصة البدء با: ر قية �كÊ< انkشا ملعامالت الو

ً
ر ر

ق قمية لتقليل �سراف �� استخدام الو ر�قسام و:رمج²®ا إ`_ معامالت    .ر

ة الرقمية: د   :رمعوقات Mدا

ة الرقمية ��   )384، ص 2012إبراdيم، : (ريمكن حصر �عض املعوقات ال�� تواجھ تطبيق �دا

ة الرقمية، وعد-1 /ة الضبابية لإلدا رالر   .م اسkيعاب أdداف�اؤ

  .عدم وجود أنظمة و شرÂعات أمنية، أو الkساdل �� تطبيق�ا-2

د املالية، وصعو:ة توف%< السيولة النقدية-3   .رقلة املوا

  .يالتمسك باملركز/ة، وعدم الرضا بالتغي%< �دار-4

ة الرقمية، من حيث تقليل�ا وتقز/م�ا لدو العنصر ال-5 رالنظرة السلبية ملف�وم �دا   .يÀشرر

  .نوجود الفجوة الرقمية ب%ن أفراد متخصص%ن �� التقنية، وآخر/ن ال �ستجيبو للتغي%<-6

أمن املعلومات، وdو تأم%ن ا�#ماية من ا��اطر ال�� ³®دد املعلومات و�ج�زة، و شرÂع �نظمة، -7
  .لوسن قوان%ن السالمة لوصو املعلومات للمستفيدين

/ة ولكÅ®ا رو:استقراء ما سبق يت3å أن �دا رة الرقمية لCست نوعا من الرفاdية �دا
ً

ة حتمية يفرض�ا الواقع وتنم¯®ا التغ%<ات العاملية خاصة �� مجال تقنية املعلومات، وأن ل�ا  ورضر
:ط�ا، كذلك  عمل  ات عن طر/ق توف%< البيانات و رفوائد عديدة مÅ®ا تقليص معوقات اتخاذ القرا ر

سة، كما  عمل ع6_ تÀسيط �جراءات وسرعة �نجاز ع6_ س�ولة متا�عة العمليات �دا ر/ة �� املد ر
سة ~عة عناصر أساسية لتطبيق�ا . رلألعمال املطلو:ة من مدير املد ة الرقمية إ`_ أ روتحتاج �دا ر

و��؛ املتطلبات املادية ,ا�#اسب �`� والذي �ستخدم �� استقبال البيانات، وتخز/Å®ا واستعاد³®ا 
 و:رامج ا�#اسب ال��  ستخدم لkشغيل �ج�زة، كذلك شب"ات 
تصال عند ا�#اجة إل¯®ا،

/ة و/قصد Ø®ا �ليات ال�� . وال�� تkيح التواصل ب%ن أج�زة ا�#اسب) 
ن?<نت( رواملتطلبات �دا
ة الرقمية س Ø®ا �دا رتما ر

ُ
نواملتطلبات الÀشر/ة و/مثلو القائمو عل¯®ا والفنيو وا��تصو .  ن ن ن

ة الرقميةبkشغيل وصيانة  ة الرقمية إ`_ متطلبات قانونية وتتمثل �� . رأنظمة �دا ركما تحتاج �دا
اللوائح والنظم ال�� تنظم عمل�ا وتكس�®ا الثقة واملصداقية وتحفظ سر/²®ا لدى فر/ق العمل 

�µÔ ة الرقمية �عض املعوقات مÅ®ا القصو �� املتطلبات . راملد روع6_ ا�=انب �خر تواجھ �دا ر
ت%ن املادي /ب املدير/ن والفني%ن، كما أن الر مة لتوف%< �ج�زة وصيان²®ا وكذلك تد وة الال ر ز

ة الرقمية   . روالب%<وقراطية تمثل �=ر عÊ<ة �� تطبيق �دا

ثانيا
ً

ات Mبداعية:    راملRا

ات �بداعية، ومن dذه التعر/فات  عر/ف الغزاو  ي  عددت التعر/فات ال�� تناولت امل�ا ر
ات �بداعية بأ¿®ا ) 1٨، ص ٢٠١٥( ة ع6_ إيجاد أف"ار جديدة تطبق �� "روالذي عرف امل�ا رالقد

قابة وتقو/م من أجل الوصو إ`_ م%Äة تنافسية ب%ن  ة من تخطيط وتنظيم وتوجيھ و لعمليات �دا ر ر
/ة للمشكالت ال�� تواجھ  ة ع6_ الوصو إ`_ حلو ابت"ا سية ا��تلفة، واملقد ات املد ر�دا ر ر لر ل

س�ا الفرد "بأ¿®ا ) 16، ص 1997(كما �عرف�ا ا�#قباHي ". ?<بو/ةاملؤسسة ال رجميع العمليات ال�� يما
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ج عن  ة ع6_ التحليل وا��ر نة وا��اطرة، والقد وداخل املنظمة وتkسم باألصالة والطالقة واملر رو
  ".املألوف، سواء للفرد نفسھ أو للمنظمة ال�� �عمل Ø®ا

ة ع6_ التأث%< �� سلوك �فراد، وا�=ماعات، بأ¿®ا الق) 2020ا��ثع��،(كما عرف�ا  رد
ح الثقة  ا³®م، وح�®م ع6_ 
نجاز، و:ث ر وس%ن ع6_ تطو/ر م�ا ووتحديد �dداف، ومساعدة املر رؤ
ات ال�#يحة �� �وقات املناسبة،  روا�#ماس ف¯®م، و³®يئة القيادات الواعدة، واتخاذ القرا

مات، و³®يئة املن سيةزوالتعامل �عقالنية مع �   . راخ الص�ó �� البCئة املد

ات �بداعية بأ¿®ا �نتاج الفكر املر و�صيل والذي �ستخدمھ  نوÂعرف الباحث امل�ا ي ر
�µÔ بأع6_ مستو من الكفاءة والفعالية من أجل تحس%ن بCئة  سة �� إنجاز العمل املد ىمدير املد ر ر

فع كفاءة مخرجات العملية التعليمية   .رالعمل و

ات � ئCسيا �� رإن امل�ا ا  سة �� أساس عملھ ال?<بو حيث تمثل محو بداعية ملدير املد
ً ً

ر رر ي
ل عن حسن س%< العملية التعليمية، ونجاح املعلم%ن ��  ونجاح املدير �� تحقيق أdدافھ، ف�و املسؤ

وÂع�ä ذلك أن dناك �=م كب%< من امل�ام يتع%ن أن يقوم Ø®ا مدير . آداء م�ام�م يتوقف عليھ
سة �� ظل  سة راملد ربCئة تتم%Ä بالتطو/ر والتجديد املستمر، و:التا`� فإن امتالك مدير املد

ة ع6_  ات القد /ة  ساعده �� خلق جو من التعاو والعمل �يجا~ي ومن dذه امل�ا ات �دا رللم�ا ر ر نر
تھ ع6_ 
تصال مع املعلم%ن والطالب، وتثم%ن ج�ود املعلم%ن  نة �� العمل وقد رتوليد �ف"ار واملر و

تھ ع6_ ف�م أنظمة وت تھ ع6_ توقع املشكالت و
ستعداد ل�ا قبل حدوÕ®ا وقد رحف%dÄم وكذلك قد ر
ات ¼�صية فطر/ة، كما يمكن اكkساØ®ا . س%< العمل رومما سبق يت3å أن �بداع قد ي"و م�ا ن

ة  /ب والتثقيف و�طالع ع6_ خI<ات املتم%Äون من املدير/ن �� مجال �دا رعن طر/ق التد ر
سية ات راملد ر، وفيما يH �6عرض لبعض خصائص وصفات املدير املبدع، وكذلك أ�عاد امل�ا

ي�بداعية وأخ%<ا Hعرض ملعوقات �بداع �دار �� املنظومة التعليمية، كما ي�6
ً

:  

  خصائص وصفات املدير املبدع: أ

س ع6_ التفك%< والنظر والتمعن �� �مو من م ة مدير املدا ر�عتمد �بداع ع6_ قد ر ختلف ير
سة مبدعا، البد أن ت"و �ف"ار ال�� يطرح�ا قابلة للتطبيق، وأن  ايا، وح�´ HعتI< قائد املد نالز

ً
ر و

سية ا�#يطة، فاإلبداع لCس فقط  ا ع6_ مالحظة التناقضات والنواقص �� البCئة املد ري"و قاد ر
ً

ن
اك املشكالت ال�� تطرأ، والقاء نظرة ثاقبـة عل ، ولكن إد رالتفك%< �� ا�#لو  Burns etـى املألوف ل

al.,) ،2015 .( مdامج التطو/ر/ة ال��  سا>Iلتحاق بال
س  رو/تطلب 
بداع �دار من مدير املدا ي ي
عة ��  اة التحديثات املkسا /ة ملواج�ة ا��اطر ومجا ا³®م �بداعية و�دا ر�� تطو/ر وتنمية قد ر ر ر

  ). Kaimal et al., ،2015(ال?<بية 

ات ال��  ساعده ع6_ و/ت3å مما سبق أنھ ي سة �عض امل�ا رتع%ن أن يتوفر �� مدير املد ر
ات قد يؤثر سلبا ع6_ آداءه الوظيفي، وقد أكد  القيام بم�ام وظيفتھ، وأن غياب �عض dذه امل�ا

ً
ر

أن من ا��صائص والصفات ال�� يجب أن يتحØ _6®ا املدير ) 2011(وإبراdيم ) 2009(يالعمر 
  :املبدع ما ي�6

ة  املعرفة بحق- رائق وتفاصيل العمل واستخدام dذه املعرفة �� تطو/ر العمل ال  عتمد �دا
قا�=زئية إذا ,ان شعو العامل%ن بأن قائدdم حاضر فو ا�=ميع بل يحرص ع6_ متا�ع²®م من  ر

ا بأنھ يراق�®م   .وغ%< أن �شعر
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وسيھ وسرعان ما تتجاو :  الثقة- ساءه ومر زلن ي"و القائد مؤثرا إذا فقد ثقة ر ؤ ؤ
ً

املؤسسة dذا ن
_ القائد الذي يقو القو و/فعل  لالقائد أو غ%< ا�=دير بالثقة أو �ع�µ´ أمره وسCنظر ̀إ ل

  .خالفھ ع6_ أنھ غ%< جدير بالثقة

حيث أن الصفات �خالقية مثل العدل والصدق و�مانة وال�Äاdة :  
ستقامة وحسن ا��لق-
  . و
dتمام تجعل من القائد قدوة يحتذى Ø®ا

يجب أن ي"و مثاال يحتذى ف�و يتوقع من موظفيھ التصرف وفقا ملعاي%< ال يتقيد Ø®ا : لية املثا-
ً ن

  . نسيفقد اح?<امھ كما ستقل انتاجية املوظف%ن الذين ال يح?<مو قائدdم

ات اتخاذ القرار وخصوصا �� �وقات :  ا�#سم- يحظى القائد بالتقدير و
ل?Äام عندما يمتلك قد
ً

ر
ات �� تلك ال�� تxبع من 
متالك التام ل÷#قائقالصعبة وأفضل القر   . را

إن إعالم املعلم%ن بمدح�م و Æ=يع�م بمدى إس�اما³®م �� تحقيق النجاح :  التحف%Ä والÆk=يع-
ات مؤثرة يملؤdم عز/مة ملواج�ة التحديات املستقبلية، كما أن  Æ=يع العمل ا�=ما¬�  ر�عبا

  . ال��µ��Æساعد �فراد �� تحقيق أع6_ من 
نجاز

ات Mبداعية: ب   رأaعاد املRا

ات  نة وا�#داثة، وا�#ساسية للمشكالت من أ�عاد امل�ا ر عتI< الطالقة، و�صالة، واملر و
أن ) Phimkoh and Sonprach ) 2015فقد ذكر .  ال�� اتفق عل¯®ا عدد كب%< من الباحث%ن�بداعية

، وال��  ع�ä إ نة من أdم أ�عاد 
بداع �دار ياملر نيجاد ا�#لو دو ال÷=وء إ`_ التغطية والتقيد و ل
ة ع6_ التكيف، و
نفتاح ع6_ �ف"ار ا�=ديدة، ومتا�عة أحدث  ربالنظم املعرفية، واملقد

/ة الفعالة وتطبيق�ا وكذلك الطالقة وال��  ع�ä إنتاج عدد كب%< من �ف"ار . ر
س?<اتيجيات �دا
حداث التغ%<ات �يجابية وحل املشكالت، والتعامل لوا��طط وا�#لو الفعالة ال��  ساعد ع6_ ا

س من استكشاف البدائل وإنتاج أف"ار جديدة، وال�� من  رمع الواقع بو¬�، وتمكن مدير املدا ي
/ة وتحس%ن �داء �دار  يشأ¿®ا تحقيق �dداف �دا    ).Wilson and Thompson ،2014(ر

سات �دا ركما أن �صالة  عتI< من أdم املما /ة ال��  عمل ع6_ توليد أف"ار جديدة لم ر
س باتباع �ساليب غ%< املألوفة �� حل املشكالت  ر�سبق إل¯®ا أحد، ومن خالل�ا يقوم مدير املدا ي
سات  سة من مما /ة، وتمثل ا�#داثة، مما رأو التعامل مع املعطيات وتحليل املعلومات �دا ر ر

ي=ديدة �� ا�=ال �دار وتنمية �داء ع6_ ,افة ي
بداع �دار القائم ع6_ استحداث �ف"ار ا�
  ).Bazrkar and Abedzadeh ،2014(�صعدة، واتباع �ساليب ا�#ديثة �� العمل مع �خر/ن 

ان، (وقد حصر  ، 2008وجر ات �بداعية كما ) 2008ي، وال÷�او رمجموعة من ��عاد للم�ا
  :ي�6

ة ع6_ توليد عد:  الطالقة- د كب%< من امل?<ادفات أو البدائل، أو �ف"ار عند روال��  ع�ä القد

ستجابة ملث%< مع%ن، والسرعة والسيولة �� توليدdا.  

اك طبيع²®ا، و �Æيص :  ا�#ساسية للمشكالت- ة ع6_ تحسس املشكالت وإد روال��  ع�ä القد ر
  .الكث%< من املشكالت ضمن املوقف الواحد
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لية والز/ادة �� النnå �نفعا`� و ع�ä قوة العز/مة و�صرار :  املثابرة- وع6_ 
نجاز وتحمل املسؤ
لو
ستمرار �� العمل للوصو إ`_ حلو مبتكرة جديدة للمشكالت وامليل لألعمال ال�� ف¯®ا  ل

>Iتحد وص.  

ة- ة ع6_ �بداع و
بت"ار والتصرف الوا¬� والسرÂع �� مختلف املواقع، : ر املباد روdو القد
ح و Æ=يع العامل%ن وتحف% ة واملبادأة، و�� سمة القائد املبدع الذي �Æ=ع ر وdÄم ع6_ املباد ر

ة   .راملباد

ة الفرد ع6_ توليد أف"ار جديدة أو مدdشة لم �سبقھ أحد إل¯®ا، و�� إنتاج غ%< :  �صالة- رو�� قد
ة، وتجاو الواقع زمألوف، و�ف"ار �صيلة �� ال�� تتم%Ä با�=ودة، والطرافة، والند   .ر

نة- تھ ع6_  غي%< أو :و املر ر و/قصد Ø®ا تنوع أو اختالف �ف"ار ال�� يأ ي Ø®ا املدير املبدع، وقد
تحو/ل مسار تفك%<ه أو وج�ة نظره تبعا ملتطلبات املوقف

ً
.  

  :يمعوقات Mبداع Mدار: ج

�بداع كغ%<ه من �Hشطة الذdنية لإلHسان، ال بد أن �سkثار صاحبھ و/وجھ وفق أسس 
 إال أن dناك �عض العوائق والعقبات ال�� تقف عائقا �� طر/ق �بداع و�ف"ار تر:و/ة ونفسية،

ً

ت مراجع عديدة إ`_ وجود  ا³®م، وقد أشا را��القة وتمنع العديد من القادة عن تنمية موا�d®م وقد ر
ات التفك%< �بدا¬� الفعال، ولعل من �dمية  رعقبات كث%<ة ومتنوعة تقف �� طر/ق تنمية م�ا

dذه العقبات ح�´ يمكن التغلب عل¯®ا بفعالية من خالل توجيھ ا�=�ود نحو معا�=ة dذه تحديد 
يالعقبات، ومن أبر معوقات �بداع �دار ما ي�6    ):346: 2004، واملغر~ي، 93: 2008السل��، (ز

و�� ال��  علق بالقائد نفسھ من حيث ت"و/ن ¼�صCتھ ,ا��وف من :  املعوقات ال�Æصية-1
  . الثقة �� النفس، ونقص ا��I<ة، وقلة املعرفة، وعدم الطموح والkشاؤمالفشل، وعدم

و�� املعوقات الناتجة عن التنظيم الذي �عمل �� dذا القائد ,القوان%ن :  املعوقات التنظيمية-2
/%ن  رو�نظمة املؤسسية، فالسياسات و�dداف و�جراءات وال�ي"ل التنظي�� وفلسفة �دا

ونمط كال من السلط
ً

وغ%<dا قد  عمل كعوائق �� ... ة القيادة ونظم 
تصال املستخدمة 
  .طر/ق �بداع

وتتضمن السياسات التنمو/ة ا��تلفة ,الفقر، البطالة، التلوث البي��، :  املعوقات البيýية-3
  . ا�û...الو¬� نحو السالمة وال�#ة �� العمل، الxشاط 
قتصادي العام

ك املعوقات ال�� تتعلق باملوقف ذاتھ أو ا�=وانب 
جتماعية أو و�� تل:  املعوقات الظرفية-4
ات القاتلة ألي فكر جديد : رالثقافية السائدة، مثل مقاومة التغي%< وذلك باستخدام العبا

لن تن�d 3ذه الطر/قة �� حل املش"لة، dذه الفكرة سوف ت"لف كث%<ا جدا، لم "مثال ذلك 
  ".�سبق أن فعلنا ذلك من قبل

dا املستو 
قتصادي : قات 
جتماعية املعو-5 ىوتتمثل �� معوقات �بداع �� �سرة، ومن أبر ز
ىو
جتما¬� املتدHي، املستو التعلي�� والثقا�� املنخفض، 
تجاdات السلبية لألسرة، 
وأسلوب التxشئة 
جتماعية القائم ع6_ الkسلط والسيطرة وعدم 
dتمام والنمطية �� 

dا نقص �م"انات . ناء حسب ا�=xسالتعامل مع �ب سة، ومن أبر زومعوقات �بداع �� املد ر
مزه القائد املkسلط و�مر والنا��   .رال?<بو/ة املالئمة، املناخ التقليدي السائد و
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dا �عتمد ع6_ القو الÀشر/ة الفاعلة واملبدعة؛  ىومما سبق يkب%ن أن مستقبل �مم وتطو ر
ة  
سkثمار �� تطو/ره من أن�3 وحيث �عتI< الفرد املبدع ثر >IعتÂة النفط والغاز، و وتفو ثر ق

لة عن إعداد dذا الفرد املبدع  س و�� املسؤ واملصادر لتقدم �مم، وأن توافر �بداع �� املدا ر
ة حتمية اتھ . ور�عتI< ضر اتھ وقد سة �� الوقت الراdن يxب�æ أن يطو من م�ا ركما أن مدير املد ر رر

نحدد من جودة �داء، و/تع%ن أن ي"و لديھ الطموح والدافعية ىوأال يقف عند مستو م
و
ستعداد التام للتكيف مع متطلبات عصر املعرفة من خالل اكkشاف طاقاتھ �بداعية أو 
نة  ات الطالقة واملر /ب و�طالع ع6_ ا��I<ات السابقة، بحيث تصبح م�ا واكkساØ®ا من خالل التد ر ر

�µÔ، حيث و�صالة والتعامل مع املشكال سة، و�� تحر,اتھ �� ا�=تمع املد رت نمط حياة داخل املد ر
سة ألdداف�ا  ئ�µ¶C �� تحقيق املد ريقود �بداع إ`_ التجديد والتطو/ر وأن املدير املبدع عامل  ر

  .التعليمية وال?<بو/ة

ثالثا
ً

ات Mبداعية:  ة الرقمية وعالق=>ا باملRا رMدا   ر

ة الرقمية ال�� �ش�دdا العالم �ن تدفع وتحفز إن 
ستجابة للتغ%<ات العاملية و رالثو
³®ا ع6_ مواج�ة  /ادة قد راملؤسسات التعليمية إ`_ تب�ä �بداع منo=ا وأسلو:ا، وذلك أل¿®ا  س�م ��  ز

ً ً

ة ع6_  رالتحديات �سرعة وكفاءة عالية، و/مكÅ®ا من إعداد مخرجات للعملية التعليمية قاد
يإ`_ الدو ا�#يو وامل�م الذي ) 2005(وقد أشار ا��والدة . والدو`�قاملنافسة �� سو العمل ا��6#  ر

/ادة فاعلية �بداع �دار �� أي منظمة سواء أ,انت خاصة أم  يتقوم بھ تكنولوجيا املعلومات ��  ز
ات ال�ائلة والسرÂعة �� امليدان التكنولو�� الذي أس�م �� خلق . عامة روذلك من خالل التطو

/ة، و س�ل فرص غ%< مسبوقة، حي ات �دا فع مستو �داء الوظيفي وتحسن القد رث  س�م ��  ر ىر
وتÀسط �جراءات، كما  عمل ع6_ 
ستخدام �مثل للقو العاملة، dذا فضال عن إس�اما³®ا 

ً ى
ات �بداعية ع6_  ة الرقمية �� تنمية امل�ا رالكب%<ة �� �نظمة الرقابية، و/مكن توضيح دو �دا ر ر

  :النحو � ي

، وذلك نkيجة . 1 ة الرقمية �س�م إ`_ حد �عيد ��  س�يل عملية �بداع �دار يإن استخدام �دا ر
تي�ä، وما ي?<تب ع6_ ذلك من إنجاز العمل �سرعة وكفاءة  ولتخطي القيام بالكث%< من العمل الر

  . ودقة أكI< و:ت"لفة أقل

ية يدفع�ا نحو استخدام إن اdتمام املؤسسات التعليمية بالبحث عن امل%Äة التنافس. 2
/ب والتطو/ر الذي �س�م  /ادة 
dتمام بالبحث والتد رالتكنولوجيا الرقمية، مما ينعكس ع6_  ز

ات �بداعية   .ر�� بناء وتنمية املل"ات والقد

ُأن البحث والتطو/ر �ش"ل أdم جوانب التطو/ر التق�ä، ,ونھ يمثل وسيلة م�مھ لتوسيع . 3

ف ال��  عتمد عل¯®ا    .عملية 
بت"ار و�بداعراملعا

/ة . 4 /ادة و عز/ز 
تصال والتعاو ب%ن املستو/ات 
دا ة الرقمية �س�م ��  رأن استخدام �دا ز نر
  .ا��تلفة، مما ينعكس ع6_ ش"ل فرص مواتية لعمليات إبداعية جديدة

اإلبت"ار، أن 
dتمام باملبدع%ن وتوف%< ما يلزم�م من وسائل وأدوات تقنية، والسماح ل�م ب. 5
يو Æ=يع�م ع6_ طرح �ف"ار ا�=ديدة، وتقديم الدعم املادي واملعنو ل�م �س�م إ`_ حد كب%< 

  .�� نجاح تولد �ف"ار البناءة واملبدعة
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/Àية وخصوصا الI<امج ال��  س�م �� تنمية �بداع، وتلك ال��  س£_ . 6 
ستفادة من الI<امج التد
ً

ر
ب الدو الرائ للالستفادة من تجا زدة �� dذه ا�=االت، �عز من إم"انية نجاح العملية ر

  .�بداعية

/ة العليا ل�ا دو dام �� التوجھ . 7 /ة �� املستو/ات �دا ر عتI< الثقافة التنظيمية والتوج�ات �دا ر ر
ة الرقمية، مما ينعكس ع6_ ش"ل بCئة تنظيمية  عمل ع6_ تب�ä وتفعيل  رنحو استخدام �دا

  . العمل �بدا¬�

ة املعلومات الرقمية ال�� �ش�دdا العصر ا�#ا`�، إ رن �بداع و
بت"ار dو من خلق ثو
ات �بداعية، و س£_  ركذلك فإن التطو �� تقنية املعلومات الرقمية ينعكس ع6_ تطو/ر امل�ا ر
س من خالل توظيف تقنية املعلومات  /ة ملدير املدا ات �دا ات التعليم لرفع كفاءة امل�ا رإدا ر ر ير

/ةالر س، وتطوÂع�ا ملص÷#ة العملية �دا ة املدا رقمية �� إدا ر ة الرقمية �� تنمية . ر روقد أس�مت �دا
ف التقنية والفنية ال�� يقوم عل¯®ا 
بت"ار و�بداع،  ات �بداعية من خالل توسيع املعا رامل�ا ر

ة الوقت وإنجاز ا تيxية بما �ساdم �� إدا روكذلك تخطي الكث%< من �عمال الر لعمل بكفاءة ودقة و
  .أكI< و:ت"لفة أقل

اسة امليدانية   :رإجراءات الد

أوال
ً

اسة امليدانية:    :رأ-داف الد

س 
بتدائية ��  ة الرقمية باملدا سة امليدانية إ`_ الكشف عن واقع دو �دا رdدفت الد ر رر
س من وج�ة نظر املعلم%ن من خالل أ�عاد الط ات �بداعية لدى مدير املدا رتنمية امل�ا القة ير

نة و�صالة والتعاطي مع املشكالت   . وواملر

ثانيا
ً

اسة امليدانية:    رأداة الد

اسات  اسة امليدانية تم إعداد اسkبانة من خالل �طالع ع6_ الد رلتحقيق أdداف الد ر
اسة  ، (و) �2020قرع، (رالسابقة املتصلة بموضوع الد ) 2020سعادة، (و) 2016يالبلو

، ثم تم عرض�ا ع6_ مجموعة من ا�#كم%ن )بتصرف) (2016، السودي(و) 2015الدحدوح، (و
Âس، وأصو ال?<بية من  ة ال?<بو/ة وعلم النفس، واملنا�n وطر التد لاملتخصص%ن �� مجال �دا رق ر

Âس، و:لغ عددdم  أì®م حول�ا) 15(رأعضاء dيئة التد رمحكما، إلبداء  وقد ت"ونت 
سkبانة . ً
³®ا الÅ®ائية  من  ة م) 59(ربصو عة ع6_ ثالث محاو فرعية، ا�#و �و يمثل متطلبات رعبا لو ر رز

ة الرقمية و/ت"و من  ن�دا ات �بداعية و/ت"و من ) 20(ر ة، وا�#و الثاHي يمثل امل�ا نعبا ر ) 20(رر
ات �بداعية و/ت"و من  ة الرقمية �� تنمية امل�ا ة، وا�#و الثالث يمثل دو �دا نعبا ر ر رر ة) 19(ر   .رعبا

ابات وفقا لتدرج خما�µÔوتم تقييم �ج
ً

فض : ( فض، أ رموافق جدا، موافق، محايد، أ ر
ً

جة ب%ن ) �شدة جة باختيار املستجيب ألحد البدائل ا��مسة وت?<اوح الد روتقدر الد طبقا ) 1-5(ر
ً

ة   :و:التا`� يتحدد مدى ,ل من 
ستجابات من املعادلة �تية. رالتجاه قياس العبا

       من املدى الك0,8�6   =     =      =      =    مدى ليكرت للإلستجابة 
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ثالثا
ً

اسة:    رصدق وثبات أداة الد

  : الصدق: 1

ة ال?<بو/ة ) 15(تم عرض 
ستÀيان ع6_ :  صدق ا�#كم%ن-أ رمن املتخصص%ن �� مجال �دا
اء ا�#كم%ن قام الب ات، روعلم النفس واملنا�n، و:ناء ع6_ آ راحث بإعادة صياغة �عض العبا

³®ا �ولية ع6_  ة قبل اعتمادdا �� ) 68(روحذف البعض �خر، حيث احتوت 
سkبانة �� صو رعبا
³®ا الÅ®ائية ع6_  ات ال�� حصلت عH _6سبة اتفاق ) 59(رصو ة، و�� العبا رعبا    %.100-80ر

ق إيجاد معامل تم حساب صدق 
 ساق الداخ�6 عن طر/:  صدق 
 ساق الداخ�6-ب
ة، و/و�3 ا�=دو  جة ال"لية للمحو الذي تxت�� إليھ العبا ة والد تباط ب%ن العبا 
ل ر ر ر dذه ) 1(رر

  :النتائج

  ) 1(لجدو 

جة ال"لية للمحو الذي تxت�� إليھ ة والد جات ,ل عبا تباط ب%<سو ب%ن د رمعامالت ا ر ر ر   نر

لا�#و �و   :ر

ة الرقمية   رمتطلبات �دا

  :را�#و الثاHي

ات �بداعيةامل   ر�ا

  را�#و الثالث

ات  ة الرقمية وعالق²®ا بامل�ا ر�دا ر
  �بداعية

  م
معامل 
تباط 
  ر

  م
معامل 
تباط 
  ر

  م
معامل 
تباط 
  ر

  م
معامل 
تباط 
  ر

  م
معامل 
تباط 
  ر

  م
معامل 
تباط 
  ر

1  0,79**  11  0,86**  21  0,79**  31  0,87**  41  0,72**  51  0,85**  

2  0,80**  12  0,85**  22  0,83**  32  0,78**  42  0,81**  52  0,83**  

3  0,77**  13  0,79**  23  0,80**  33  0,87**  43  0,79**  53  0,88**  

4  0,84**  14  0,77**  24  0,83**  34  0,87**  44  0,80**  54  0,78**  

5  0,82**  15  0,76**  25  0,81**  35  0,84**  45  0,79**  55  0,80**  

6  0,79**  16  0,84**  26  0,83**  36  0,80**  46  0,79**  56  0,79**  

7  0,73**  17  0,88**  27  0,80**  37  0,76**  47  0,84**  57  0,84**  

8  0,80**  18  0,87**  28  0,87**  38  0,85**  48  0,84**  58  0,83**  

9  0,79**  19  0,86**  29  0,84**  39  0,81**  49  0,75**  59  0,81**  

10  0,77**  20  0,81**  30  0,80**  40  0,79**  50  0,80**      

تباط دال احصائيا عند مستو **       
ى
ً

  )0,01(ر

جة ال"لية للمحو الذي تxت�� ) 1(ليkب%ن من جدو  ات بالد تباط العبا رأن جميع معامالت ا ر ر ر
ىإليھ دالة إحصائيا عند مستو معنو/ة 

ً
تباط ب%<سو �#و ) 0,01( رحيث بلغت قيم معامل ا ن ر

ة الرقمية ب%ن  ات �بداعية(رحو الثاHي ، وللم)0,88–0,73(رمتطلبات �دا فقد تراوحت ب%ن ) رامل�ا
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ات �بداعية(ر، وللمحو الثالث )0,76-0,87( ة الرقمية وعالق²®ا بامل�ا ر�دا فقد تراوحت ب%ن ) ر
جة عالية من صدق 
 ساق الداخ�6 لإلسkبانة) 0,72-0,85(   .رمما يؤكد ع6_ توافر د

إلسkبانة من خالل حساب معامالت الصدق البناãي ل) 2(لكذلك تو�3 بيانات ا�=دو 
جة ال"لية ل"ل محو وا�=موع الك�6 لإلسkبانة تباط ب%ن الد 
ر ر   .ر

  ) 2(لجدو 

ات  ة الرقمية وعالق²®ا بامل�ا جة ال"لية الستÀيان �دا جات ,ل محو والد تباط ب%ن د 
رمعامالت  ر ر ر رر
  �بداعية

تباط  را�#و 
  رمعامل 

ة الرقمية: لراIgو Cو    **0,94  رمتطلبات Mدا

/ة    **0,62  راملتطلبات �دا

   **0,80  املتطلبات الÀشر/ة

   **0,76  املتطلبات املالية والتقنية

   **0,81  املتطلبات القانونية

ات Mبداعية: راIgو الثاiي    **0,91  راملRا

   **0,64  الطالقة

نة    **0,78  واملر

   **0,81  �صالة

   **0,78  ي مع املشكالتالتعاط

ات Mبداعية: راIgو الثالث ة الرقمية وعالق=>ا باملRا رMدا    **0,92  ر

ة الرقمية    **0,62  رعالقة الطالقة باإلدا

ة الرقمية نة باإلدا رعالقة املر    **0,78  و

ة الرقمية    **0,80  رعالقة �صالة باإلدا

ة الرقمية    **0,81  رعالقة التعاطي مع املشكالت باإلدا

تباط دال احصائيا عند مستو     
ى
ً

  )0,01(ر

تباط لأل�عاد الثالثة ال�� تت"و من 
سkبانة ) 2(ليkب%ن من جدو  
نأن قيم معامل  ر
احت ب%ن  و,انت جميع�ا ذات داللة ) 0,94 -0,62(ووا�=موع الك�6 لإلسkبانة جاءت مرتفعة وتر

جة الصدق البناãي لإلسkبانةمما يدل ع6_ ) 0,01(ىإحصائية عند مستو معنو/ة  تفاع د را   .ر

  :الثبات: 2

نباخ �#او 
سkبانة و
سkبانة ك"ل لبيان مدى ثبات 
سkبانة  رتم حساب معامل ألفا كر و
  ).3لجدو(
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  ) 3(لجدو 

ات �بداعية و
ستÀيان ك"ل ة الرقمية وعالق²®ا بامل�ا رمعامالت الثبات �#او استÀيان �دا ر   ر

نباخ  راتعدد الفق  را�#و   ومعامل ألفا كر

لا�#و �و ة الرقمية: ر   0,96  20  رمتطلبات �دا

/ة    0,86  5  راملتطلبات �دا

   0,83  5  املتطلبات الÀشر/ة

   0,87  5  املتطلبات املالية والتقنية

   0,91  5  املتطلبات القانونية

ات �بداعية: را�#و الثاHي   0,96  20  رامل�ا

   0,87  5  الطالقة

   0,88  5  نةواملر

   0,90  5  �صالة

   0,87  5  التعاطي مع املشكالت

ات �بداعية: را�#و الثالث ة الرقمية وعالق²®ا بامل�ا ر�دا   0,95  19  ر

ة الرقمية    0,84  5  رعالقة الطالقة باإلدا

ة الرقمية نة باإلدا رعالقة املر    0,87  5  و

ة الرقمية    0,86  4  رعالقة �صالة باإلدا

ة الرقميةعالقة الت    0,87  5  رعاطي مع املشكالت باإلدا


سkبانة ك"ل  0,97  59  

تباط دال  
ى احصائيا عند مستو ر
ً

)0,01(  

يت3å أن معامل الثبات مرتفعا ) 3(لمن جدو 
ً

و عتI< مقبولة ألغراض ) 0,97 -0,83(
اسة، فيما خ طط رالتحليل �حصاãي، وdذا مؤشر يدل ع6_ مصداقية وثبات فقرات أداة الد

  .وصمم من أجلھ

اaعا
ً

اسة امليدانية وعين=>ا: ر   رمجتمع الد

س املرحلة �بتدائية ا�#"ومية بمدينة  نيت"و سة من جميع املعلم%ن بمدا رمجتمع الدا ر
للعام )  معلم1625(س"ا,ا �� منطقة ا�=وف باململكة العر:ية السعودية، والذي يبلغ عددdم 

 �µÔا اسة فقد تم اختيار عينة عشوائية بلغ عدد أفرادdا و:ناء ع6_ مجتمع . dـ1443-1442رالد رالد
 معلما312(

ً
Âع 
ستÀيان عل¯®ا واستقبال 
ستجابات%) 19,2(بxسبة )  وللتعرف ع6_ . زوتم تو

ا��صائص الديموغرافية للعينة تم تحديد متغ%<ات املؤdل العل��، عدد سنوات ا��I<ة، حيث تم 
ات والxسب املئو/ة ل   :�ا وتحليل�ا كما ي�6راستخراج التكرا
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  )4(لجدو  

   ا��صائص الديموغرافية لعينة البحث

  الxسبة املئو/ة  التكرار  املتغ%<

/وس    %94,9  296  رب"الو
  املؤdل العل��

اسات عليا     %5,1   16  رد

   %22,4   70   سنوات5أقل من 

  عدد سنوات ا��I<ة   %26,6  83   سنوات10 سنوات إ`_ 5من 

10 >Ê51,0  159  سنوات فأك%   

اسة بناء ع6_ متغ%<ات املؤdل العل�� وعدد  Âع أفراد الد را�=دو يو�3 الxسب املئو/ة لتو ز ل
اسات  د با�=دو منطقية حيث أن Hسبة ا�#اصل%ن ع6_ الد رسنوات ا��I<ة، و عتI< الxسب الوا لر

اه(العليا  منخفضا �� التعليم ا�#"ومي نظرا النتقال�م للعمل با�=امع) رماجست%< ودكتو
ً ً

ات 
/وس جة الب"الو رواملراكز البحثية، وأن معظم املعلم%ن حاصل%ن ع6_ د كذلك تؤكد النتائج ع6_ . ر

  .,انت أعH _6سبة)  سنوات فأكÊ<10(أن سنوات ا��I<ة من 

خامسا
ً

  :Cساليب واملعا78ة Mحصائية: 

لتم استخدام �ساليب الوصفية، ل÷#صو ع6_ مؤشرات عامة حو خصائص مجتمع  ل
اسة،  اسة، ولإلجابة ع6_ السؤال �و والثاHي والثالث من أسئلة رالد لوتوصيف متغ%<ات الد ر

اسة،  اسة تم حساب املتوسطات ا�#سابية لتحديد مستو إجابات العينة ع6_ متغ%<ات الد رالد ىر
ىو�نحراف املعيار ملعرفة مستو  شkت إجابات أفراد العينة عن وسط�ا ا�#سا~ي كما تم . ي

 Independent samples (T) test واختبار One Way ANOVAتباين �حادي استخدام تحليل ال
ق �� متوسطات إجابات املستجو:%ن طبقا الختالف  لإلجابة ع6_ السؤال الرا�ع ومعرفة الفر

ً
و

 Statistical Package for Social Sciences (SPSS)وتم استخدام . يمتغ%< املؤdل وسنوات ا��I<ة
اس   . ةرلتحليل بيانات الد

سادسا
ً

اسة امليدانية وتحليلRا:    رعرض نتائج الد

oعة : لالسؤال Cو C عاد-اaس بأ ة الرقمية لدى مدير املدا رما مدى توافر متطلبات Mدا ر ير
uة، الvشرuة، املالية والتقنية، القانونية( س Mبتدائية اI8كومية �� مدينة س@ا�ا ) رMدا رباملدا

  من وجRة نظر املعلمzن؟

/ة ولإل رجابة عd _6ذا السؤال قام الباحث بحساب املتوسطات ا�#سابية و
نحرافات املعيا
ة الرقمية، وقد جاءت  ات محو متطلبات �دا ة من عبا رالستجابات أفراد العينة ع6_ ,ل عبا ر رر

  ).5(لالنتائج كما dو مو�3 بجدو 
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  )5(لجدو 

ة الرقمي ر املتوسطات ا�#سابية أل�عاد محو متطلبات �دا   .ة من وج�ة نظر املعلم%نر

عدد   البعد  م
ات   رالعبا

املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  ال?<تCب

/ة  1   مرتفع  1  0,74  4,13  5  راملتطلبات �دا

  مرتفع  2  0,74  4,06  5  املتطلبات الÀشر/ة  2

  مرتفع  3  0,82  4,03  5  املتطلبات املالية والتقنية  3

  مرتفع  2  0,85  4,06  5  املتطلبات القانونية  4

  مرتفع    0,72  4,07  20  را�#و ك"ل  
  

ة ) 5(لمن نتائج جدو  رأن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة �#و متطلبات �دا ر
~عة ال�� ) 0,72(يو:انحراف معيار ) 4,07(الرقمية بلغ  رومستو مرتفع،  و:النظر إ`_ ��عاد � ى

ريت"و مÅ®ا ا�#و نالحظ أن �عد املتط نة ببا�� ��عاد بمتوسط ن /ة جاء مرتفعا باملقا رلبات �دا ر
ً

ه  وجاء �� املركز الثاHي ,ل من �عدي املتطلبات الÀشر/ة واملتطلبات القانونية ) 4,13(رحسا~ي قد
، كما جاءت استجابات أفراد العينة ع6_ �عد املتطلبات املالية والتقنية �� )4,06(بنفس املتوسط 

ه املرتبة �خ%<ة بمت س إ`_ 
dتمام باملتطلبات )4,03(روسط حسا~ي وقد ر، مما يؤكد حاجة املدا
ة الرقمية وتحقيق �dداف  راملالية والتقنية، وتوف%<dا بالقدر ال"ا�� الذي �ساعد ع6_ تطبيق �دا

اسة . املرجوة مÅ®ا تتفق dذه النkيجة مع د رو وال�� أكدت ع6_ أنھ يتع%ن ع6_ ) 2020ا�#ر~ي، (و
اء /ة، حيث سي"و ال?<ك%Ä راملد ن أن ي"ونوا أكÊ< وعيا بالتقنية ا�#ديثة وتطبيقا³®ا �� العمليات �دا ر

ً

ة والقيادة اسة . ر�� املستقبل ع6_ التقنية �� �دا وتختلف النتائج مع ). 2019الطاãي، (روكذلك د
اسة  ة الرقم) 2013الطشة، (رد جة ا�#اجة ملتطلبات تطبيق �دا روال�� أظ�رت أن د ية ك"ل بلغت ر
جة  ة الرقمية ع6_ النحو التا`� ) متوسطة(رد /ة، املادية، (روجاء ترتCب أ�عاد �دا راملتطلبات �دا

اسة ). الفنية، الÀشر/ة :ما �عود سÀب 
ختالف كنkيجة الختالف الف?<ة الزمنية ال�� أجر/ت الد رو ر
اسة السابقة   .را�#الية والد

ات املتوسطات ا�#) 9-6(لو/و�3 ا�=داو  ة من عبا رسابية الستجابات العينة ع6_ ,ل عبا ر
~عة وقد جاءت النتائج كما ي�6 ة الرقمية بأ�عادdا � رمحو �دا ر   :ر
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  )6(لجدو 

ات البعد �و  اسة ع6_ عبا ل استجابات أفراد عينة الد ر /ة(ر   )راملتطلبات �دا

  م
ة   رالعبا

املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  ال?<تCب

سة خطة اس?<اتيجية يم  1 رتلك مدير املد
ة الرقمية   رلتطبيق �دا

  مرتفع  1  0,90  4,27

شفة الرقمية  2 سة نظام � ريطبق مدير املد   مرتفع  3  0,91  4,11  .ر

سة قنوات 
تصال   3 ر�ستخدم مدير املد
  .الرقمية لتبادل �ف"ار مع املعلم%ن

  مرتفع  2  0,84  4,17

ة ا  4 سة �دا س مدير املد ريما ر لرقمية �� ر
  .التخطيط لألHشطة التعليمية

  مرتفع  5  0,94  4,04

سة املعلم%ن �� املشاركة ��   5 ر�Æ=ع مدير املد
ة الرقمية   رتطبيق �دا

  مرتفع  4  0,97  4,07

ة �و`_ من �عد ) 6(لمن نتائج جدو  ريت3å أن متوسط استجابات أفراد العينة للعبا
/ة ,ان مرتفعا، و��  املتطلبات �دا

ً
ة يم"ر سة خطة اس?<اتيجية لتطبيق �دا رتلك مدير املد ر

ة )4,27(ل�� ال?<تCب �و " الرقمية ة الرقمية �� "ر، �� ح%ن جاءت عبا سة �دا س مدير املد ريما ر ر
ه ) 4,04(ى�� املستو �خ%< " التخطيط لألHشطة التعليمية رو:انحراف معيار قد ) 0,94(ي

kذه النd وو:مستو مرتفع وقد �عز الباحث دة ى سة مل?Äم بkنفيذ ا��طط الوا ريجة إ`_ أن مدير املد ر
ة التعليم ا ات العليا �� و رمن �دا   . زر

  )7(لجدو  

ات البعد �و  اسة ع6_ عبا لاستجابات أفراد عينة الد ر   )املتطلبات الÀشر/ة(ر

  م
ة   رالعبا

املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  ال?<تCب

سة القد  6 رة ع6_ مواكبة ريمتلك مدير املد
عة ات التقنية املkسا رالتطو   ر

  مرتفع  2  0,90  4,12

سة استخدام تطبيقات   7 ريتقن مدير املد
  .ا�#اسب �`�

  مرتفع  1  0,90  4,15

ات   8 سة �� اتخاذ القرا ك مدير املد ر�شا ر ر
ة الرقمية   .را��اصة بتطبيق �دا

  مرتفع  4  1,01  3,99

سة ال"وادر الÀشر/  9 ة ريوجد لدى مدير املد
ة الرقمية مة لتطبيق �دا رالال   .ز

  مرتفع  3  0,92  4,09

سة متخصصو ��   10 نيتوافر لدى مدير املد ر
  .تقنية املعلومات

  مرتفع  5  1,02  3,95
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ة  د الÀشر/ة فقد جاءت عبا ات �عد املوا روفيما يتعلق �عبا ر سة استخدام "ر ريتقن مدير املد
ل�� املستو �و بمتوسط ح" تطبيقات ا�#اسب �`� ) 0,90(يو:انحراف معيار ) 4,15(سا~ي ى

ة  رو:مستو مرتفع، وجاءت عبا سة متخصصو �� تقنية املعلومات"ى نيتوافر لدى مدير املد �� " ر
ىوأيضا بمستو مرتفع ) 1,02(و:انحراف ) 3,95(ىاملستو �خ%< بمتوسط 

ً
ووقد �عز ). 7لجدو (

العصر ا�#ا`� تفرض ع6_ ا�=ميع الباحث dذه النkيجة إ`_ أن التقنية الرقمية ال�� �ش�دdا 
سة لتطبيقات ا�#اسب �`� كذلك فإن التوسع �� . رمساير³®ا وdو ما ظ�ر �� اتقان مدير املد

ة الرقمية يحتاج إ`_ توف%< املز/د من املتخصصو �� تقنية املعلومات نتطبيق �دا  .ر

  )8(لجدو 

ات البعد �و  اسة ع6_ عبا ل استجابات أفراد عينة الد ر   )طلبات املالية والتقنيةاملت(ر

  م
ة   رالعبا

املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  ال?<تCب

:%ن   11 م لالستعانة بمد ريتوفر الدعم املا`� الال ز
سة ع6_ تطبيق  /ب مدير املد رمؤdل%ن لتد ر

 .آليات العمل الرق��

  مرتفع  3  1,05  4,02

م   12 سة الدعم املا`� الال زيمتلك مدير املد ر
/ب سة وتأdيل�مرلتد   .ر مxسو~ي املد

  مرتفع  4  1,06  3,93

م   13 سة الدعم املا`� الال زيتوافر لدى مدير املد ر
سة   .رلصيانة �ج�زة �� املد

  مرتفع  2  0,96  4,03

سة   14 :ط إلك?<وHي ب%ن مدير املد ريوجد  ر
  واملعلم%ن

  مرتفع  1  0,91  4,20

سة موقع الك?<وHي فاعل   15 ريمتلك مدير املد
سة ع6   ._ شبكة 
ن?<نترللمد

  مرتفع  4  1,09  3,93

ة  سة واملعلم%ن"رجاءت عبا :ط إلك?<وHي ب%ن مدير املد ريوجد  ببعد املتطلبات املالية " ر
لوالتقنية �� املستو �و بمتوسط  ة ) 0,91(يو:انحراف معيار ) 4,20(ى يمتلك "ر�� ح%ن جاءت عبا


سة ع6_ شبكة  سة موقع الك?<وHي فاعل للمد رمدير املد ) 3,93(ى�� املستو �خ%< " ن?<نتر
ه  ات البعد، وقد �عز الباحث dذه ) 1,09(رو:انحراف قد وو,ان مستو املوافقة مرتفعا ل"ل عبا ر

ً
ى

سة ع6_ شبكة  مة لدعم إHشاء موقع فاعل ل"ل مد رالنkيجة للقصو �� املتطلبات املالية الال ز ر
سة  :ط الك?<وHي ب%ن مدير املد ر
ن?<نت، �� ح%ن يوجد  واملعلم%ن نkيجة اعتمادdم ع6_ وسائل ر

  .ن
تصال ال�Æصية ا��اصة Ø®م وال�� ينفقو عل¯®ا من حساØ®م ا��اص
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  ) 9(لجدو 

ات البعد �و  اسة ع6_ عبا لاستجابات أفراد عينة الد ر   )املتطلبات القانونية(ر

  م
ة   رالعبا

املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  ال?<تCب

سة خطط وآليات �#ماية يطبق مدير امل  16 رد
 .أمن املعلومات وسر/²®ا

  مرتفع  1  0,95  4,16

سة نظام ألمن املعلومات ��   17 ريمتلك مدير املد
مات   زأوقات �

  مرتفع  3  1,05  4,00

سة برامج حماية   18 رتتوافر لدى مدير املد
سة   رإلك?<ونية �#ماية بيانات املد

  مرتفع  4  1,03  3,99

سة   19 نظام  شغيل احتياطي ريمتلك مدير املد
مات عند  عطل أج�زة  زللتعامل مع �

  .ا�#اسب، وشب"ات 
تصال

  مرتفع  5  1,05  3,98

سة القوان%ن واللوائح ال��   20 ريمتلك مدير املد
سية   رتنظم أمن وسر/ة املعلومات املد

  مرتفع  2  0,93  4,13

ات �عد املتطلبات القانونية جاءت) 9(ل ش%< نتائج جدو  ى بمستو مرتفع من رإ`_ أن عبا
ة  سة خطط وآليات �#ماية أمن املعلومات وسر/²®ا"راملوافقة حيث احتلت عبا �� " ريطبق مدير املد

لاملستو �و بمتوسط حسا~ي  ة ) 0,95(يو:انحراف معيار ) 4,16(ى يمتلك "ر�� ح%ن جاءت عبا
مات عند  عطل أج�زة ا�# سة نظام  شغيل احتياطي للتعامل مع � زمدير املد اسب، وشب"ات ر

ات البعد بمتوسط حسا~ي " 
تصال ر�� املستو �خ%< ب%ن عبا ، وقد )1,05(و:انحراف ) 3,98(ى
الت �� حاجة إ`_ املز/د من الkشرÂعات  ة الرقمية وما  زترجع dذه النkيجة إ`_ حداثة تطبيق �دا ر

  .واللوائح التنظيمية ال�� تضمن سر/ة املعلومات

ة الرقمية حيث لم ت?<ك الفرصة ,املة رومما سبق يkب%ن وجود قصو  �� خطط تطبيق �دا
ُ

ر
س�م بما يkناسب مع املوقف التعلي��، كذلك وجود قصو ��  س �� التخطيط ملدا رملدير املدا ر ر ي

ة الرقمية مة لتطبيق �دا راملتطلبات املالية والتقنية الال وتمثل ذلك �� املوقع �لك?<وHي . ز
س والذي يحتاج إ`_ مز ن/د من الدعم، وكذلك توف%< متخصصو �� تقنية املعلومات ل"ل رللمدا

سة اسة . رمد اسة ) 2019الطاãي، (روdذا ما أكدت عليھ د وال�� أو�#ت أنھ ) 2008حمدي، (رود
س إ`_ موظف مختص ��  شغيل  ة الرقمية مثل حاجة املدا ريوجد صعو:ات �� تطبيق �دا ر

ة ال ة الرقمية وصيان²®ا، وند رتقنيات �دا /Àية، وغياب لوائح تنظيم طر تطبيق ر ات التد قدو ر ر
ة الرقمية، وصعو:ة التعامل مع الI<مجيات  ة الرقمية، و
فتقار إ`_ خطط الستخدام �دا ر�دا ر
الرقمية املعتمدة ع6_ اللغة �نجل%Äية، وضعف التأdيل الف�ä للمدير/ن والوكالء، ومحدودية 

،�äوالصيانةخطوط ال�اتف، والتأخر �� الدعم الف .  
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س Mبتدائية اI8كومية : السؤال الثاiي ات Mبداعية لدى مدير املدا سة املRا رما مدى مما ر ير
  �� مدينة س@ا�ا من وجRة نظر املعلمzن؟

يولإلجابة عd _6ذا السؤال تم حساب املتوسطات ا�#سابية و
نحراف املعيار الستجابات 
ا ات أ�عاد محو امل�ا رأفراد العينة ع6_ عبا س 
بتدائية من وج�ة نظر رر رت �بداعية ملدير املدا ي

  ).10(لاملعلم%ن كما dو مب%ن �� جدو 

  )10(لجدو

ات �بداعية من وج�ة نظر املعلم%ن ر املتوسطات ا�#سابية أل�عاد محو امل�ا   ر

عدد   البعد  م
ات   رالعبا

املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  ال?<تCب

  مرتفع  1  0,66  4,21  5  الطالقة  1

نة  2   مرتفع  3  0,80  4,06  5  واملر

  مرتفع  4  0,80  4,01  5  �صالة  3

  مرتفع  2  0,75  4,09  5  التعاطي مع املشكالت  4

  مرتفع    0,69  4,09  20  را�#و ك"ل  

ات ) 10(لو/ت3å من نتائج جدو  رأن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة �#و امل�ا ر
ر�بداعية لدى مدير املدا س 
بتدائية ا�#"ومية بمحافظة س"ا,ا من وج�ة نظر املعلم%ن بلغ ي

~عة ال�� يت"و مÅ®ا ) 0,69(يبانحراف معيار ) 4,09( نو:مستو مرتفع، وفيما يخص ��عاد � رى
ه " �عد الطالقة"را�#و نالحظ أن  نة ببا�� ��عاد بمتوسط حسا~ي قد رجاء مرتفعا باملقا ر

ً
)4,21 (

" �عد التعاطي مع املشكالت"وجاء �� املركز الثاHي . ىومستو مرتفع) 0,66(يو:انحراف معيار 
) 4,01(�� املرتبة �خ%<ة بمتوسط حسا~ي " �عد �صالة"وقد حل ) 4,09(بمتوسط حسا~ي 

ه  رو:انحراف معيار قد ىوأيضا بمستو مرتفع من املوافقة) 0,80(ي
ً

 .  

سة �بداع �دار �� ا يو/ت3å أن أع6_ جوانب مما لطالقة وأقل�ا �صالة، و/الحظ وجود ر
ىفر كب%< ب%ن الطالقة من ج�ة و:ا�� أ�عاد ا�#و من ج�ة أخر ووÂعز الباحث dذه النkيجة إ`_ . رق

نة و�صالة والتعاطي مع املشكالت سة املر نة بمما سة الطالقة مقا وس�ولة مما ر ر وذلك �سÀب . ر
نة كÊ<ة اللوائح والقوان%ن والتعليمات ال�� تنظم عمل سة املر س وال�� تحد من مما و مدير املدا ر ر ي

ة الطالقة وال��  ع�ä توليد �ف"ار، . و�صالة والتعاطي مع املشكالت سة م�ا رو:التا`� فإن مما ر
ة �صالة وال��  ع�ä إنتاج �ف"ار غ%< التقليدية، �� املرتبة . ىجاءت �� مستو مرتفع روجاءت م�ا

اسة وتتفق dذه النتائج مع . �خ%<ة اسة ). 2012السل��، (رد ) 2018الذبياHي، (روتختلف مع نتائج د
س بمدينة مكة املكرمة جاء  روال�� وأظ�رت نتائج�ا أن مستو �بداع �دار لدى قادة املدا ي ى

متوسطا
ً

/ة ا�#ديثة وال�� اعتمدت ع6_ .  سات �دا :ما يرجع سÀب 
ختالف إ`_ أثر املما رو ر ر
سالتقنية �� الف?<ة �خ%< ات �بداعية لدى مدير املدا ت من امل�ا رة وال�� عز ير   .ز
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  )11(لجدو  

ات ا�#و الثاHي  اسة ع6_ عبا ر استجابات أفراد عينة الد ر ات �بداعية(ر   .من وج�ة نظر املعلم%ن) رامل�ا

  م
ة   رالعبا

املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  ال?<تCب

          الطالقة: لالبعد �و  
ة  عب%<ية �� ا�#ديثيمتل  21 سة قد رك مدير املد   مرتفع  1  0,80  4,45  ر
سة عددا كب%<ا من �ف"ار  22 يمتلك مدير املد

ً ً
  مرتفع  2  0,77  4,21  ر

سة بقوة التذكر  23   مرتفع  5  0,87  4,07  ريمتاز مدير املد
ة 
جتماعات  24 ة إدا سة م�ا ريمتلك مدير املد ر   مرتفع  4  0,81  4,16  ر
ة التواصل الفاعلةيمتلك مدير امل  25 سة م�ا رد   مرتفع  3  0,83  4,17  ر
نة : البعد الثاHي             واملر
اتھ إذا ثÀت عدم   26 سة عن قرا ري?<اجع مدير املد ر

  Ö#²®ا
  مرتفع  1  0,95  4,10

سة التغي%< �� أساليب العمل  27 س مدير املد ريما   مرتفع  3  0,97  4,06  ر
سة النقد من املعلم%ن  28   مرتفع  5  1,07  4,00  ريتقبل مدير املد
سة ع6_ أن ي"و اتخاذ القرار   29 نيحرص مدير املد ر

  �ش"ل جما¬�
  مرتفع  4  0,95  4,05

ة ع6_ التعامل مع   30 سة القد ريمتلك مدير املد ر
  أكÊ< من م�مة �� وقت واحد

  مرتفع  2  0,89  4,09

          �صالة: البعد الثالث  
ا غ%< تقليدية  31 سة أف"ا يقدم مدير املد

ً
ر   مرتفع  3  0,96  4,00 ر

سة بطر/قة موضوعية    32   مرتفع  1  0,86  4,11  ريفكر مدير املد
سة بالتجديد املستمر   33   مرتفع  4  0,97  3,96  ريkسم عمل مدير املد
ة ع6_ اتخاذ القرار   34 سة القد ريمتلك مدير املد ر

  للقيام بأعمال غ%< اعتيادية
  مرتفع  5  1,00  3,91

سة 
ستفادة من   35 ريحاو مدير املد خI<تھ ل
  السابقة �� تطو/ر كفاءة املعلم%ن

  مرتفع  2  0,93  4,07

          التعاطي مع املشكالت: البعد الرا�ع  
سة ملواج�ة املشكالت املتوقع   36 ريخطط مدير املد

  حدوÕ®ا
  

  مرتفع  1  0,88  4,18

سة ا�#لو الدائمة ولCست   37 ليفضل مدير املد ر
  الوقتية

  مرتفع  2  0,84  4,16

ك مدير املد  38 ريد سة املشكالت ال�� �عاHي مÅ®ا ر
  املعلم%ن

  مرتفع  4  0,93  4,06

ة ع6_ معرفة   39 سة القد ريمتلك مدير املد ر
  املشكالت الطالبية

  مرتفع  3  0,91  4,07

لية ا�#لو ال��   40 سة مسؤ ليتحمل مدير املد و ر
  يقدم�ا للمشكالت

  مرتفع  5  1,05  3,69

ة ) 11(ليkب%ن من ا�=دو  ة  عب%<ية �� ا�#ديثريمتلك مدير املد"رأن عبا ببعد " رسة قد
ات البعد، إذ بلغ متوسط�ا ا�#سا~ي  رالطالقة جاءت �� املركز �و ب%ن عبا وانحراف�ا ) 4,45(ل
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ة ) 0,80(ياملعيار  ربمستو مرتفع، وحصلت عبا سة بقوة التذكر"ى ع6_ املركز " ريمتاز مدير املد
، وقد ترجع dذه النkيجة )0,87(ييار وانحراف مع) 4,07(ى�خ%< بمستو مرتفع و:متوسط حسا~ي 

سة ح�´  ة التعب%<ية �� ا�#ديث �� أحد املؤdالت ال�� يتع%ن توافرdا �� مدير املد رإ`_ أن القد ر
ات  سة، �� ح%ن أن قوة التذكر  عتI< من امل�ا ريتمكن من التواصل مع املعلم%ن والطالب �� املد ر

ة الرقمية وتطبيقا³®ا لتعا�n الفردية وال�� قد توجد عند �عض �¼�اص، وقد جا رءت �دا
  .ضعف التذكر والxسيان

ات  نة"روفيما يتعلق �عبا ة " و�عد املر اتھ إذا "رفقد جاءت عبا سة عن قرا ري?<اجع مدير املد ر
ى�� ال?<تCب �و بمستو مرتفع و:متوسط " ثÀت عدم Ö#²®ا كما جاءت ) 0,95(وانحراف ) 4,10(ل

ة  سة الن"رعبا وانحراف ) 4,00(ى�� املستو �خ%< بمتوسط " قد من املعلم%نريتقبل مدير املد
وو:مستو مرتفع، وقد �عز الباحث dذه النkيجة إ`_ أن كÊ<ة النقد قد تضعف من ) 1,07( ى

سة ة املد تھ ع6_ إدا ر¼�صية املدير ومن قد ر   .ر

ات  ركذلك  ش%< بيانات ا�=دو السابق إ`_ عبا ة " �عد �صالة"ل يفكر "رحيث جاءت عبا
سة بطر/قة موضوعيةمد ىو:مستو ) 0,86(وانحراف ) 4,11(ل�� ال?<تCب �و بمتوسط " رير املد

ة  ة ع6_ اتخاذ القرار للقيام بأعمال غ%< اعتيادية"رمرتفع، وجاءت عبا سة القد ريمتلك مدير املد " ر
ات البعد بمتوسط  ر�� املستو �خ%< ب%ن عبا و:مستو مرتفع أيضا،) 1,00(وانحراف ) 3,91(ى

ً
 وقد ى

سو �عمال التقليدية  س يما لية تجعل مدير املدا نترجع dذ النتائج إ`_ أن ا��وف من املسؤ ري ر و
  .نو/تجنبو �عمال غ%< 
عتيادية

ة " التعاطي مع املشكالت"وفيما يتعلق ببعد  سة ملواج�ة "رفقد جاءت عبا ريخطط مدير املد
) 0,88(يوانحراف معيار ) 4,18(سا~ي ل�� ال?<تCب �و بمتوسط ح" املشكالت املتوقع حدوÕ®ا

ة  رو:مستو مرتفع، كما جاءت �� املرتبة �خ%<ة عبا لية ا�#لو ال�� "ى سة مسؤ ليتحمل مدير املد و ر
ىوأيضا مستو مرتفع، وقد ) 1,05(يوانحراف معيار ) 3,69(بمتوسط حسا~ي " يقدم�ا للمشكالت

ً

/ة والقانونية و�عز الباحث dذه النkيجة إ`_ عدم الرغبة �� تحمل امل لية نkيجة �ل?Äامات �دا رسؤ و
ات   .رال�� ت?<تب عd _6ذه القرا

ة  عب%<ية �� ا�#ديث ل"ي يتالئم مع  سة البد وأن يتم%Ä بقد رومما سبق يت3å أن مدير املد ر
لية عن  سة، ولكنھ قد ي"و �� نفس الوقت يحاو تجنب املسؤ ة املد ه القيادي �� إدا ودو ل ن ر ر ر

املشكالت خوفا من 
ً

ات ال�� يتخذdا و:الرغم من  /ة ال�� ت?<تب ع6_ القرا ر�ل?Äامات القانونية و�دا ر
سة مرتفعا ذلك فقد جاءت مستو املما
ً

ر اسة الدÛ=اHي . ى ) 2019(روقد اتفقت مع dذه النتائج د
سة �بداع �دار ,انت مرتفعة جة الكمية ملما يوال�� توصلت إ`_ أن الد ر اسة . ر روكذلك د

اسة )2019الزdراHي، (   ).2014مر¬�، (ر، ود

ات Mبداعية : السؤال الثالث ة الرقمية وتنمية املRا تباطية بzن Mدا ر-ل توجد عالقة ا ر ر
س }بتدائية اI8كومية �� مدينة س@ا�ا رملدير املدا   .ي

تباط ب%<سو كما dو مو�3 بجدو  لولإلجابة عن dذا السؤال تم حساب معامل ا ن ) 2(ر
س رملعرفة العالقة ب%ن د ات �بداع �دار ملدير املدا ة الرقمية وتنمية م�ا سة �دا رجة مما ر ر ير ي

تباط  
ر�بتدائية ا�#"ومية بمحافظة س"ا,ا من وج�ة نظر املعلم%ن، وقد بلغت قيمة معامل 
و ش%< dذه النkيجة إ`_ وجود عالقة ) α≥  0,01(ىو�� ذات داللة إحصائية عند مستو ) 0,92(
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تباطية دالة إحص لائيا ب%ن املتغ%< �و را
ً

ة الرقمية" ات �بداعية"واملتغ%< الثاHي " ر�دا وقد ". رامل�ا
و�عز الباحث dذه النkيجة إ`_ أن العصر الرق�� ا�#ا`� يفرض ع6_ ا�=ميع مواكبتھ، ففي خالل 
ونا اضطرت جميع املؤسسات التعليمية إ`_ استخدام التقنية الرقمية �� تقديم  رجائحة ,و

ات ال�� فرضت نفس�ا ا��دمات ما ع6_ ا�=ميع التعامل مع dذه التطو ر التعليمية عن �عد و,ان ال
ً

ز
و:قوة ع6_ ,ل منا�Ë ا�#ياة، فنجد مثال تطبيق 

ً
س��" س " رمد ويقوم بتقديم الشرح للدر

سة متا�ع²®ا و�شراف  ات والتقييم وغ%<dا من ا��دمات ال�� يxب�æ ملدير املد روالواجبات و
ختبا ر
ي حيث أ¿®ا من أصو عملھ �دارعل¯®ا اسة . ل والذي أثÀت ) 2006دمحم، (روتتفق dذه النkيجة مع د

س  سة تكنولوجيا املعلومات و�بداع �دار ملدير املدا جة مما تباطية ب%ن د روجود عالقة ا ر ر ير ي
تباط  
ند و,انت ذات داللة إحصائية ع) 0,31(رالثانو/ة ا��اصة �� عمان وقد بلغت قيمة معامل 

اسة ا�#الية نkيجة لتطو التقنية �� ). α≥  0,05(ىمستو  تباط �� الد 
تفاع  :ما �عود ا رو ر ر ر ر
  .يالسنوات �خ%<ة وال�� اHعكست ع6_ �بداع عن الف?<ة ال�� أجر ف¯®ا البحث السابق

س : السؤال الراaع ات Mبداعية ملدير املدا ة الرقمية �� تنمية املRا رما دو Mدا ر ير ر
oعة Mبت C عاد-اaنة –الطالقة (ردائية بأ   ).  التعاطي مع للمشكالت– Cصالة –و املر

والذي يو�3 املتوسطات ا�#سابية الستجابات أفراد العينة ) 12(ل ش%< النتائج �� جدو 
ات �بداعية ة الرقمية وعالق²®ا بkنمية امل�ا رع6_ ��عاد ال�� يت"و مÅ®ا محو �دا ر ر   :ن

  )12(لجدو 
ات �بداعية من وج�ة نظر املت dا �� تنمية امل�ا ة الرقمية ودو روسطات ا�#سابية أل�عاد محو �دا رر ر

  .املعلم%ن

  البعد  م
عدد 

ات   رالعبا
املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  ال?<تCب

ة الرقمية  1   مرتفع  1  0,64  4,17  5  رعالقة الطالقة باإلدا
ة الرقم  2 نة باإلدا رعالقة املر   مرتفع  2  0,67  4,15  5  يةو
ة الرقمية  3   مرتفع  3  0,71  4,13  4  رعالقة �صالة باإلدا
ة   4 رعالقة التعاطي مع املشكالت باإلدا

  الرقمية
  مرتفع  3  0,68  4,13  5

  مرتفع    0,62  4,15  19  را�#و ك"ل  

ة ) 12(لو/ت3å من نتائج جدو  رأن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة �#و �دا ر
س 
بتدائية ا�#"ومية بمحافظة  ات �بداعية لدى مدير املدا رالرقمية وعالق²®ا بkنمية امل�ا ير

ىو:مستو مرتفع، كما يو�3 ) 0,62(يبانحراف معيار ) 4,15(س"ا,ا من وج�ة نظر املعلم%ن بلغ 
، حيث  ~عة ال�� يت"و مÅ®ا ا�#و /ة لأل�عاد � را�=دو املتوسطات و
نحرافات املعيا ن رل نالحظ أن ر

ة الرقمية"متوسطات  نة ببا�� ��عاد بمتوسط " ر�عد عالقة الطالقة باإلدا رجاء مرتفعا باملقا
ً

ه  نة "كما جاء . ىومستو مرتفع) 0,64(يو:انحراف معيار ) 4,17(رحسا~ي قد و�عد عالقة املر
ة الرقمية ه ) 4,15(املركز الثاHي بمتوسط حسا~ي " رباإلدا رو:انحراف معيار قد وأيضا ) 0,71(ي

ً

ة الرقمية"كما ü=ل �عدي . ىبمستو موافقة مرتفع عالقة التعاطي مع "و" رعالقة �صالة باإلدا
ة الرقمية  :ما ترجع . ىو:مستو مرتفع) 4,13(املركز �خ%< بنفس املتوسط " راملشكالت باإلدا رو

ات �بداعية ملد ة الرقمية  ساعد �� تنمية امل�ا رdذه النتائج إ`_ أن �دا سر رير املدا وتتفق dذه . ي
اسة  ة الرقمية ) 2008العر�µðÂ، (رالنkيجة مع د ة لتطبيق �دا روال�� أو�#ت أن dناك ضر ور

ة العامة لل?<بية والتعليم بالعاصمة املقدسة مة لتطبيق�ا �� �دا روتوف%< التج�%Äات الال   .ز
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  )13(لجدو 
ات ا�#و الثالث  اسة ع6_ عبا ر استجابات أفراد عينة الد ر ات (ر ة الرقمية �� تنمية امل�ا ردو �دا ر ر

  ).�بداعية
  م

ة   رالعبا
املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  الرتبة

ة الرقمية: لالبعد Cو             رعالقة الطالقة باإلدا
سة  41 ة �قناع لدى مدير املد ة الرقمية م�ا رتن�� �دا ر   مرتفع  1  0,86  4,30  ر
ة الرقمي  42 سة سرعة ا�#صو ع6_ رت�� �دا لة ملدير املد ر

  املعلومات التخاذ القرار
  مرتفع  2  0,78  4,22

ة 
تصال الفعال ملدير   43 ة الرقمية م�ا رتن�� �دا ر
سة   راملد

  مرتفع  3  0,77  4,20

ة ا�#وار لدى   44 ة إدا ة الرقمية �� تنمية م�ا ر س�م �دا ر ر
سة   رمدير املد

  مرتفع  4  0,84  4,08

ة  45 ة �بداع �� ر س�م �دا ر الرقمية �� تنمية م�ا
  .التعامل مع أنماط ال�Æصيات ا��تلفة للمعلم%ن

  مرتفع  5  0,87  4,07

ة الرقمية: البعد الثاiي   نة باإلدا رعالقة املر           و
سة م�امھ   46 سة �� مما ة الرقمية مدير املد ر ساعد �دا ر ر

/ة بأساليب متنوعة   ر�دا
  مرتفع  3  0,87  4,15

47  � �ة ع6_ مراجعة ت� سة القد ة الرقمية ملدير املد ردا ر ر
اتھ إذا ثÀت عدم Ö#²®ا   رقرا

  مرتفع  4  0,86  4,13

سة ��   48 ة �بداع ملدير املد ة الرقمية م�ا رتن�� �دا ر ر
  التكيف والتعامل مع التغي%< 

  مرتفع  5  0,86  4,08

سة  49 ة الوقت ملدير املد ة إدا ة الرقمية م�ا رتن�� �دا ر ر   مرتفع  1  0,78  4,20  ر
سة   50 ة إنجاز مدير املد ة الرقمية م�ا رتن�� �دا ر ر

سية بكفاءة وفاعلية   رلألعمال املد
  مرتفع  2  0,81  4,19

ة الرقمية: البعد الثالث             رعالقة Cصالة باإلدا
ة ع6_ توليد   51 سة القد ة الرقمية ملدير املد رت�� �دا ر ر

ة غ%< تقليدية  رأف"ا
  مرتفع  3  0,88  4,14

ة اتخاذ   52 سة م�ا ة الرقمية ملدير املد رتن�� �دا ر ر
ات للقيام بأعمال غ%< اعتيادية   رالقرا

  مرتفع  4  0,87  4,09

سة  53 ة الرقمية �ساليب �بداعية ملدير املد رتن�� �دا   مرتفع  1  0,81  4,16  ر
سة �� Hشر �ف"ار   54 ة الرقمية مدير املد ر ساعد �دا ر

  ن املعلمو�بداعية ال�� يطرح�ا
  مرتفع  2  0,83  4,15

ة : البعد الراaع   رعالقة التعاطي مع املشكالت باإلدا
  الرقمية

        

سة �� التxبؤ   55 ة الرقمية مدير املد ر ساعد �دا ر
  باملشكالت قبل حدوÕ®ا

  مرتفع  2  0,84  4,16

ة �بداع �� تحليل املشكالت   56 ة الرقمية م�ا رتن�� �دا ر
سة   رلدى مدير املد

  مرتفع  1  0,76  4,17

ة �بداع   57 سة م�ا ة الرقمية لدى مدير املد رتن�� �دا ر ر
  ر�� تصو البدائل �#ل املشكالت

  مرتفع  3  0,80  4,15
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  م
ة   رالعبا

املتوسط 
  ا�#سا~ي


نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  الرتبة

ة   58 سة لإلدا سة مدير املد ة الرقمية �� مما ر س�م �دا ر ر ر
ح الفر/ق �#ل املشكالت   .وبر

  مرتفع  4  0,85  4,04

ة الرقمية حلوال إبداعي  59 ت�� �دا
ً

ة للمشكالت ال�� ر
سة   رتواجھ مدير املد

  مرتفع  2  0,93  4,16

ة "أن املتوسط ا�#سا~ي لفقرات �عد ) 13(ليkب%ن من ا�=دو  رعالقة الطالقة باإلدا
ة "حيث حصلت الفقرة �و`_ ال�� نص�ا ) 4,04 -4,30(ت?<اوح ب%ن " الرقمية ة الرقمية م�ا رتن�� �دا ر

سة سة مرتفعة، إذ بلغ متوسط�ا ا�#سا~ي ع6_ امل" ر�قناع لدى مدير املد جة مما _ بد ررتبة �̀و ر
ة �بداع �� "وجاءت الفقرة ). 0,86(يوانحراف�ا املعيار ) 4,30( ة الرقمية �� تنمية م�ا ر س�م �دا ر

ات البعد بمتوسط " التعامل مع أنماط ال�Æصيات ا��تلفة للمعلم%ن ر�� املستو �خ%< ب%ن عبا ى
سة مرتفع) 0,87(ياف معيار وانحر) 4,07(حسا~ي  رو:مستو مما تفاع . ى روقد �عز الباحث نkيجة ا و

/ادة و عز/ز 
تصال  ة الرقمية ��  ة �قناع لدي املدير/ن كنkيجة إلس�ام تطبيق �دا زمستو م�ا ر ر ى
dا  روالتعاو ب%ن املدير/ن واملعلم%ن، والتعرف ع6_ مشا,ل�م عن طر/ق جمع املعلومات من مصاد ن

ات بما يل�à حاجات املعلم%نا��تلفة   .روتحليل�ا وإصدار القرا

ة الرقمية"كما جاءت متوسطات البعد الثاHي  نة باإلدا رعالقة املر حيث ) 4,08 -4,20(ب%ن " و
ة  سة"رجاءت عبا ة الوقت ملدير املد ة إدا ة الرقمية م�ا رتن�� �دا ر ر ل�� املستو �و بمتوسط " ر ى

ة ىو:مستو مم) 0,78(وانحراف ) 4,20( سة مرتفع، وجاءت عبا را ة "ر ة الرقمية م�ا رتن�� �دا ر
سة �� التكيف والتعامل مع التغي%< ) 4,08(ى�� املستو �خ%< بمتوسط " ر�بداع ملدير املد

سة مرتفعة) 0,86(وانحراف  ة الوقت ملدير . رومما ة إدا تفاع مستو م�ا يوقد �عز الباحث ا رى ر ر و
س كنkيجة لتجاو القيام بالكث زاملدا سة ر تيxية التقليدية، وتفرغ مدير املد ر%< من �عمال الر و

ه الف�ä وال?<بو وما ي?<تب ع6_ ذلك من إنجاز العمل �سرعة وكفاءة ودقة أكI< و:ت"لفة أقل يلدو  .ر

ة الرقمية"وفيما يتعلق ببعد  ة " رعالقة �صالة باإلدا ة الرقمية "رفقد جاءت عبا رتن�� �دا
سة�ساليب �بداعية ملدير  ل�� املستو �و بمتوسط " راملد سة ) 0,81(وانحراف ) 4,16(ى رومما
ة  ات للقيام بأعمال "رمرتفعة، كما جاءت عبا ة اتخاذ القرا سة م�ا ة الرقمية ملدير املد رتن�� �دا ر ر ر

ات البعد بمتوسط " غ%< اعتيادية ر�� املستو الرا�ع ب%ن عبا ىومستو ) 0,87(وانحراف ) 4,09(ى
ة الرقمية �� توف%< البيانات واملعلومات ا�#ديثة وقد �عز. مرتفع ر الباحث dذه النkيجة لدو �دا ر و

ات �بداعية لديھ سة وال��  س�م �� تنمية املل"ات والقد رال�� تقدم التغذية الراجعة ملدير املد   .ر

لكما جاء �� املستو �و ببعد  ة الرقمية"ى ة " رعالقة التعاطي مع املشكالت باإلدا �� تن"رعبا
سة ة �بداع �� تحليل املشكالت لدى مدير املد ة الرقمية م�ا ر�دا ر ات " ر ر�� املستو �و ب%ن عبا ل ى

ة ) 0,76(وانحراف ) 4,17(را�#و بمتوسط  سة مرتفعة �� ح%ن جاءت عبا رومما ة "ر ر س�م �دا
ح الفر/ق �#ل املشكالت ة بر سة لإلدا سة مدير املد والرقمية �� مما ر ر �خ%< بمتوسط ى�� املستو " ر

ة ) 0,85(وانحراف ) 4,04( تفاع مستو دو �دا رومستو مرتفع، وقد �عز الباحث نkيجة أن ا رر ى وى
ة  س كنkيجة ملا توفره �دا ة �بداع �� تحليل املشكالت لدى مدير املدا رالرقمية �� تنمية م�ا ر ير

تحليل املشكالت والوقوف الرقمية من تجميع وتصxيف وتحليل للبيانات واملعلومات بما �ساعد �� 
/ة مت"املة عن املش"لة وا�#لو املق?<حة ل�ا لع6_ أ�عادdا ,املة وت"و/ن ر   .ؤ
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ات �بداعية  ة الرقمية  س�م �� تنمية امل�ا رو:استعراض النتائج السابقة يت3å أن �دا ر
سة �� توليد �ف"ار من خالل إمداد س 
بتدائية حيث  ساعد مدير املد رملدير املدا ر ه باملعلومات ي

ة الرقمية  ساعد  ة العملية ال?<بو/ة، كما أن �دا مة �� الوقت املناسب بما �ساعده �� إدا رالال ر ز
سية بما يkناسب مع املوقف  راملدير �� التخطيط والتنظيم والتوجيھ والرقابة ل"افة �عمال املد

اسة . ي�دار ت) Oyedemi) 2015روتتفق تلك النتائج مع د س لدì®م روال�� أشا ر إ`_ أن مدير املدا ي
ة  راتجاdات إيجابية نحو استخدام أدوات تقنية املعلومات و
تصاالت لز/ادة فاعلية �دا

س، وتحقيق التخطيط الفعال سية، وحل مش"لة ضعف التواصل �� املدا راملد   .ر

ق دالة إحصائية عند مستو : السؤال ا�8امس ى-ل توجد فر سة 0,01و جة مما ر �� د ر
ة ي الرقمية وفقا ملتغ�z رMدا

ً
  ؟)املؤ-ل وعدد سنوات ا���8ة(

لإلجابة عن -ذا السؤال فيما يتعلق بمتغ�z املؤ-ل العل�O فقد تم إيجاد :  املؤ-ل العل�O-أ
uة وقيمة  الستجابات أفراد العينة من املعلمzن ) t(راملتوسطات اI8سابية و}نحرافات املعيا

  ).14(لكما -و مو�� �� جدو 

  ) 14(لجدو 
ق ب%ن إجابات أفراد العينة وفقا ملتغ%< املؤdل العل��Independent samples (T) testنتائج اختبار   للفر

ً
  و

  املؤdل العل��  را�#و
املتوسط 
  ا�#سا~ي

�نحراف 
  ياملعيار

قيمة 
)T(  

جات  رد
  ا�#ر/ة

الداللة 
  �حصائية

/وس ة الرقمية  0,73  4,07  رب"الو   ر�دا
اسات   0,48  3,97   عليارد

0,56  310  0,13  

/وس   0,69  4,09  رب"الو
ات �بداعية   رامل�ا

اسات عليا   0,78  4,07  رد
0,14  310  0,57  

/وس ة الرقمية   0,62  4,15  رب"الو رعالقة �دا
ات �بداعية اسات عليا  ربامل�ا   0,67  4,17  رد

0,15  310  0,42  

/وس   0,61  4,11  رب"الو
جة ال"لية   رالد

  0,59  4,07  راسات علياد
0,22  310  0,73  

ق ذات داللة إحصائية عند مستو ) 14(لمن نتائج جدو  ىيkب%ن أنھ ال توجد فر ) α≥  0,01(و
ة الرقمية باختالف متغ%< املؤdل  سة �دا اسة حو مستو مما ر�� إجابات أفراد عينة الد ر ىر ل

ة الرقمية بدأ تطبيق� رالعل��، وقد �عز الباحث dذه النkيجة ل"و �دا ن س خالل السنوات و را باملدا
ك ذلك بصرف النظر عن املؤdل  اسة تد ونا وال�� جعلت عينة الد ر�خ%<ة وخاصة مع جائحة ,و ر ر
/ة �� البCئة  ة الرقمية  عد من �مو الضر سات ا��اصة بتطبيق �دا رالعل�� لدì®ا، كما أن املما ر ور ر

ُ

اك�ا �� السلوك �دار ملدير املد يالتعليمية، و/مكن إد اسة . رسةر روتتفق dذه النkيجة مع نتائج د
ق ذات داللة إحصائية  عز ملتغ%< املؤdل ) 2019الدÛ=اHي، ( ت إ`_ عدم وجود فر ووال�� أشا و ر

ة الرقمية جة الكمية وأ�عاد محو استخدام �دا رالعل�� �� الد اسة . رر ) 2006دمحم، (روتختلف مع د
ق ذات داللة إحصائية � ة الرقمية ملدير ووال�� أكدت ع6_ وجود فر سة �دا ي� مستو مما رى ر

س الثانو/ة ا��اصة من وج�ة نظر املعلم%ن  عز ملتغ%< املؤdل العل�� واملدا ووقد �عز الباحث dذا . ر
ر
ختالف نkيجة للتطو الذي ش�ده العالم �� الف?<ة �خ%<ة �� التطبيقات الرقمية وال�� لم تكن 

  .2006قد ظ�رت �� عام 
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ق ذات داللة إحصائية ب%ن متوسطات : ة سنوات ا��I<-ب وللتعرف ع6_ ما إذا ,ان dناك فر
س 
بتدائية  ة الرقمية لدى مدير املدا سة �دا اسة حو مستو مما رإجابات أفراد عينة الد ر ر ير ى ل
وا�#"ومية �س"ا,ا من وج�ة نظر املعلم%ن،  عز الختالف سنوات ا��I<ة، فقد قام الباحث �عمل 

  ).15(لين �حادي كما dو مو�3 بجدو اختبار تحليل التبا

  )15(لجدو 
اسة وفقا One Way ANOVA تحليل التباين �حادي  ق ب%ن متوسطات إجابات أفراد عينة الد  للفر

ً
ر و

  ملتغ%< سنوات ا��I<ة 

  مصدر التباين  را�#و
مجموع 
  املر~عات

جات  رد
  ا�#ر/ة

متوسط 
  املر~عات

)F(  
الداللة 

  �حصائية

  1,77  2  3,55  %ن ا�=موعاتب
ة الرقمية  0,511  309  157,92  داخل ا�=موعات   ر�دا

    311 161,46  ا�=موع
3,47  0,03  

  1,74  2  3,48  ب%ن ا�=موعات
  0,47  309  145,47  داخل ا�=موعات

ات  رامل�ا
  �بداعية

    311  148,95  ا�=موع
3,70  0,03  

  1,11  2  2,21   ا�=موعاتب%ن
  0,38  309  118,08  داخل ا�=موعات

ة  رعالقة �دا
الرقمية 
ات  ربامل�ا
  �بداعية

    311  120,29  ا�=موع
2,89  0,06  

  1,48  2  2,96  ب%ن ا�=موعات
جة ال"لية  0,36  309  111,39  داخل ا�=موعات   رالد

    311  114,45  ا�=موع
4,11  0,02  

ق ذات داللة إحصا) 15(لو/ت3å من نتائج جدو  ≥  0,01(ىئية عند مستو وعدم وجود فر
α ( ة الرقمية  عز الختالف سنوات سة �دا اسة حو مستو مما و�� إجابات أفراد عينة الد ر ر ىر ل

ق معنو/ة ). α≥  0,01(و�� أكI< من ) 0,03(ىا��I<ة، حيث ,انت مستو املعنو/ة  وكما ال توجد فر
ة �� إجابات أفراد عينة الد) α≥  0,01(ىذات داللة إحصائية عند مستو  راسة حو محو �دا رر ل

ات �بداعية و
ستÀيان ك"ل  عز الختالف سنوات ا��I<ة والرقمية ومحو امل�ا ووقد �عز . رر
 ، ة الرقمية من املفاdيم ا�#ديثة �� امليدان ال?<بو يالباحث النkيجة ا�#الية إ`_ أن مف�وم �دا ر

ونا  وأضó_ ,ل العامل%ن �� امليدان روال�� ظ�رت أdمي²®ا �� السنوات �خ%<ة خاصة مع جائحة ,و
dا، ومن ثم لم تتفاوت إجابا³®م حو تطبيق�ا لال?<بو يتا�عو تطبيق�ا وتطو ن َّي وتتفق dذه النkيجة . ر

اسة الدÛ=اHي  ق ذات داللة احصائية �� مستو ) 2019(رمع د ىوال�� أكدت ع6_ عدم وجود فر و
ة الرقمية  عز ملتغ%< سنوات ا��I<ة سة �دا ومما ر اسة وتخت. ر وال�� أكدت ) 2006دمحم، (رلف مع د

س  ة الرقمية لدى مدير املدا سة �دا ق ذات داللة إحصائية �� مستو مما رع6_ وجود فر ر ير ى و
دن من وج�ة نظر املعلم%ن  عز ألثر متغ%< ا��I<ة العملية والثانو/ة ا��اصة �� � وقد يرجع سÀب . ر

ده العالم �� الف?<ة �خ%<ة �� التطبيقات ر
ختالف نkيجة ملا سبق ذكره وdو التطو الذي ش�
  .2006الرقمية وال�� لم تكن قد ظ�رت �� عام 
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اسة   :رنتائج الد

اسة  رمن خالل مناقشة وتحليل النتائج، يمكن ت÷�يص أdم النتائج ال�� توصلت إل¯®ا الد
  :فيما ي�6

س �بتدائية ا�#-1 ة الرقمية لدى مدير املدا سة �دا تفاع مستو مما را ر ر ير "ومية بن%ن �� مدينة ى
  .س"ا,ا

ة الرقمية باملرحلة �بتدائية �� مدينة س"ا,ا �عض القصو �� توف%< الدعم -2 ريواجھ تطبيق �دا ر
م  اس ع6_ شبكة 
ن?<نت، وكذلك الدعم الال م الHشاء املواقع �لك?<ونية للمد زاملا`� الال ر ز

س وتأdيل�م /ب مxسو~ي املدا رلتد   .ر

تفاع مستو امل�-3 ىا س �بتدائية ا�#"ومية بن%ن �� مدينة س"ا,ا ر ات �بداعية ملدير املدا را ير
~عة  نة، �صالة، التعاطي مع املشكالت(ربأ�عادdا �   ). والطالقة، املر

س -4 ات �بداعية ملدير املدا ة الرقمية وتنمية امل�ا تباطية قو/ة ب%ن �دا رتوجد عالقة ا ر ر ير
  ."ا,ا
بتدائية ا�#"ومية �� مدينة س

ات، وأن -5 ة عدم وجود حر/ة للمدير/ن �� اتخاذ القرا رمن التحديات ال�� تواجھ �بداع �� �دا ر
ة التعليم ا ات العليا �� و ال مرتبط باإلدا ات ما راتخاذ القرا ر ز   .زر

اسة رالتصو املق��ح للد   ر

فة ال�� ر�� ضوء النتائج ال�� تم التوصل إل¯®ـا، تم وضع التصو املق?<ح، حيث تضمن الفلس
تم 
سkناد إل¯®ا، و�dداف، والعناصر، واملعوقات وسبل التغلب عل¯®ا، وفيما ي�6 عرضا ل�ذا 

ً

 :رالتصو 

 :رفلسفة التصو املق��ح

س  ات �بداعية لدى مدير املدا ة تنمية امل�ا رتنطلق فلسفة التصو املق?<ح من ضر ر ير و ر
فع كفاءة ا��رجات التع س مطالبو دائما بأن ر
بتدائية لتحس%ن �داء و نليمية، فمدير املدا ري

ات  ساعدdم �� تحقيق النتائج املxشودة، وضمان استدامة �عمال املو,لة  ري"و لدì®م م�ا ن
  .لدì®م، والوفاء باملتطلبات و
حتياجات �نيـة واملستقبلية

  : رأ-داف التصو املق��ح

ئCس ر�س£_ التصو املق?<ح إ`_ تحقيق مجموعة من �dداف، تن ردرج جميع�ا تحت dدف 
س �بتدائية ا�#"ومية بمدينة س"ا,ا باململكة  ات �بداعية لدى مدير املدا رdو تنمية امل�ا ير

سية، و/مكن إجمال �dداف �� التا`�  :رالعر:ية السعودية لتحس%ن �داء والفاعلية املد

ة الرقمية، بما يضمن نجاح العمل - مة لإلدا رتوف%< املتطلبات الال �µÔ وتحقيق �dداف ز راملد
  .املوضوعة

س �بتدائية ا�#"ومية- ات �بداعية ملدير املدا رتطو/ر امل�ا  .ير
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 :رعناصر التصو املق��ح

ات �بداعية ملدير  ييمكن اق?<اح عدة م�ام يمكن من خالل تطبيق�ا إحداث تنمية للم�ا ر
س �بتدائية ا�#"ومية باململكة العر:ية السعودية وذلك  لØ®دف الوصو  إ`_ تحس%ن �داء راملدا

 :والكفاءة لدì®م، و/مكن توضيح ذلك فيما ي�6

ة 
dتمام باملتطلبات املالية والتقنية، وتوف%<dا بالقدر ال"ا�� الذي �ساعد ع6_ تطبيق  -  ورضر
ة الرقمية بالش"ل �مثل  . ر�دا

ة الرقمية مع منح مدير  -  ات التعليم بÆk=يع استخدام �دا يقيام إدا ر س حر/ة �� ر راملدا
ات بما يkناسب مع املوقف �دار الذي يواج�ونھ ياتخاذ القرا  .ر

/Àية ال�� تز/د من كفاءة املدير/ن �� استخدام تقنية املعلومات الرقمية  -  ات التد رعقد الدو ر
س�م ة مدا ا³®م �بداعية �� إدا رو:ما ين�� من م�ا ر   .ر

س ع6_ -  قمية للتواصل ب%ن مدير املدا رإHشاء منصة  اء و�ف"ار ير ر مستو اململكة لتبادل � ى
س ر�بداعية فيما بيÅ®م من أجل تحس%ن �داء �دار �� املدا   .ي

ات �بداعية لدì®م  -  ة أن ي"و  عي%ن املدير/ن وفق ضوابط محددة  عتمد ع6_ امل�ا رضر نر و
~عة  نة، �صالة، التعاطي مع املشكالت(ربأ�عادdا � 6_ توف%< بما �عمل ع). والطالقة، املر

سية  سيا مالئما ل"افة العامل%ن، بحيث يمكÅ®م من العمل بحر/ة �� ظل بCئة مد رمناخا مد ر
ً ً ً

�سودdا 
ستقرار و�مان، كما �عمل ع6_ تقدير املعلم%ن واح?<ام�م ومعامل²®م كشر,اء �� 
 .تطو/ر العملية التعليمية

سة وأdداف�ا من ناحية، وأdداف -  /ة املد ة الر:ط ب%ن ر رضر ؤر  املعلم%ن وتطلعا³®م من ناحية و
  .ىأخر

  :رمعوقات التصو املق��ح وسبل التغلب عل�>ا

ات �بداعية، ومÅ®ا ة الرقمية �� تنمية امل�ا ريوجد �عض املعوقات ال�� قد تحد من دو �دا ر  :ر

د  - ة الرقمية، و/مكن التغلب ع6_ ذلك عن طر/ق استخدام املوا رنقص �عض متطلبات �دا ر
ال �� املتاحة ح�´  ة الرقمية ما زيتم التوف%< ال"امل �=ميع املتطلبات حيث أن برنامج �دا ر
  . مراحلة �و`_

ات التعليم العليا ع6_ 
ل?Äام ا�#ر�� باللوائح والقوان%ن، مع تمسك�م بالسلطة وقلة  - رحرص إدا
ات  ع6_ و/مكن التغلب. رتفو/ض�ا، ومحدودية الصالحيات ا��ولة للمدير/ن �� اتخاذ القرا

ات بما يkناسب مع متطلبات العمل  س �� اتخاذ القرا رذلك من خالل تفو/ض مدير املدا ر ي
ات املدير/ن ال�Æصية ، و:ما يkيح الفرصة الكkشاف قد ر�دار  .ي

ات . عدم الرغبة �� التغي%< لدى �عض املدير/ن - رو/مكن التغلب ع6_ ذلك من خالل عمل دو
ات  /Àية وتثقيفية إلكساØ®م امل�ا رتد ا³®م ر ة الرقمية وتنمية م�ا راملطلو:ة للتعامل مع �دا ر

  .�بداعية، واسkبعاد غ%< املستجيب للتطو/ر مÅ®م
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اسات أخر مق��حة ىبحوث ود   ر

اسة من نتائج وما قدمتھ من توصيات، فإنھ يمكن اق?<اح  رمن خالل ما توصلت إليھ الد
اسات املستقبلية ال�� من املمكن أن تÊ< ا�=ال ا ي�عض الد يل?<بو البح�ú، وذلك من خالل عمل ر

اسات حو لد   : ر

ة الوقت -  س وعالق²®ا بإدا ات �بداعية لدى مدير املدا رامل�ا ر  .ير
س وعالق²®ا بالثقافة التنظيمية -  ات �بداعية لدى مدير املدا رامل�ا  .ير

ة الرقمية والتعليم عن �عد -    لالواقع واملأمو: ر�دا
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  .   105-82، ص)27(، عا�=لة العر:ية للxشر العل��
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دن   . رالعر~ي، �
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