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 :بحثال  صملخ
من حيث )القيادة الرشيدة الحكيمة، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، التميز في  أبعاد القيادة الرقمية للمديرهدف البحث إلي معرفة 

القيادة الرقمية في التعليم عن بعد وإدارة األزمات لتوظيف وضع تصور مقترح و  الممارسة المهنية لقادة المدارس، المواطنة الرقمية(،
البحث على المنهج الوصفي للتوصل الى نتائج البحث؛  اعتمداالبتدائية بمدينة مكة المكرمة،  في المرحلة الطارئة لدى قادة المدارس

( مديًرا، استخدم البحث 50ث من )؛ وتكونت عينة البح قادة المدارس االبتدائية بمدينة مكة المكرمةتكون مجتمع البحث من جميع 
( 1( فقرة، والمتمثلة بأبعادها األربعة األتية: )26االستبانة كأداة لجمع المعلومات الالزمة عن البحث؛ حيث اشتملت االستبانة على )

نة الرقمية، تم استخدام المواط( 4) ( التميز في الممارسة المهنية.3( ثقافة التعلم في العصر الرقمي. )2القيادة الرشيدة الحكيمة. )
(، ومعامل ألفا كرونباخ Meanالتكرارات والنسب المئوية والرتب، والمتوسط الحسابي ) األساليب اإلحصائية اآلتية:

  (Cronbach,sAlpha وتوصل البحث إلى ،) لقيادة االستبيان فيما يتعلق ببعد اأن هناك تفاوتا في موافقة أفراد العينة على عبارات
( وهي متوسطات تشير إلى اإلستجابة )أوافق بشدة، أوافق(؛ 4من 2.58: 3.37، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )لحكيمةالرشيدة ا

حيث تراوحت  ،االستبيان فيما يتعلق ببعد ثقافة التعلم في العصر الرقميوأن هناك تفاوتا في موافقة أفراد العينة على عبارات 
( وهي متوسطات تشير إلى اإلستجابة )أوافق بشدة، أوافق(، وأن هناك تفاوتا في موافقة أفراد 4من  2.84: 3.3المتوسطات ما بين )
: 3.30) ، حيث تراوحت المتوسطات ما بيناالستبيان فيما يتعلق ببعد التميز في الممارسة المهنية لقادة المدارسالعينة على عبارات 

الستبيان اافق بشدة، أوافق(، وأن هناك تفاوتا في موافقة أفراد العينة على عبارات ( وهي متوسطات تشير إلى اإلستجابة )أو 4من 2.76
( وهي متوسطات تشير إلى اإلستجابة 4من 2.96: 3.28، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )فيما يتعلق ببعد المواطنة الرقمية

ة مية في التعليم عن بعد وإدارة األزمات الطارئة لدى قادلتوظيف القيادة الرقتصور مقترح وضع )أوافق بشدة، أوافق(. باإلضافة إلى 
يوصي البحث بأن يكون المدراء أكثر وعيًا بالكيفية التي تزيد من تحسين و  االبتدائية بمدينة مكة المكرمة. في المرحلة المدارس

 .التكنولوجيا الخاصة بهم، والتركيز المستقل للتكنولوجيا في اإلدارة والقيادة
 - عوديةالس –مكة  -قادة المدارس االبتدائية  - إدارة األزمات - التعليم عن بعد - القيادة الرقمية - توظيف – واقع حية:كلمات مفتا

 التصور المقترح.
 
 مقدمة:ال

يواجه التعليم على مستوى العالم فترة تغيير ال مثيل لها في تقدمة نحو مجتمع يقوم على أساس المعلومات، فحجم التقنية 
والشبكات العالمية وكثافتها وتأثيرها وتدفقات المعلومات وتفاعلها تجبر الدول على أن تعيد النظر في عالقات التعليم بالسياسة 

ة، فإن إقامة تكنولوجيا تقوم على أساس نظم المعلومات واالتصاالت تسهل مثل هذه العمليات وتوجد بيئات واالقتصاد والمجتمع والثقاف
 (Niemi; Kynaslahti & Vahtivuori-Hanninen, 2013) وسياقات جديدة سيجري فيها تعلم األفراد في المستقبل. 

أصبح المجتمع يواجه متغيرات وتحديات جديدة جعلت من الضروري االنتقال من المجتمع التقليدي إلى مجتمع ثورة المعلومات فقد 
واالتصاالت الذي يتميز بشدة التغير والنمو الهائل في كافة المعارف والمعلومات في شتى فروع العلم والمعرفة مما جعل هناك نوع من 

:  2015ل هذا الكم المعرفي ما لم يكن الفرد مزودا بالمهارات التي تمكنه من االنتفاع به. )الرشيدي، الصعوبة لالستفادة من مث
129 ). 
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لذا البد من توافر منظومة تعليمية قادرة على تخريج أجيال جديدة مدركة للمستجدات وكيفية التعامل معها، ومن ثم فإن بناء منظومة 
عتبر من المتطلبات الضرورية لتحقيق نهضة تعليمية، فالتعليم إحدى األدوات الرئيسة لتعزيز قدرة للتعليم مكتملة العناصر والحلقات ي

لمجتمعات على التعامل مع استحقاقات ومتطلبات عصر العولمة وتحدياته وذلك بحكم دوره في بناء القدرات والمهارات التي تمكن 
 (57: 2008ه وعمران، )طالمتعلمين من استيعاب معطيات هذا العصر ومتطلباته. 

 & Shepherd .يجب أن يكون قادة المدارس قادة تعليميين في بيئة رقمية تماًما كما هو متوقع منهم في البيئة غير الرقميةو 
Taylor, 2019: 52) ) 

دث في ات التي تحوتعتبر اإلدارة باألزمات من العلوم الحديثة نسبيا في مجال علم اإلدارة، والتي تهتم بكيفية التعامل مع األزم
المؤسسة، وإن اإلدارة الجيدة هي التي تعرف كيف تتعامل مع األزمة باقتدار واالستفادة من سلبياتها في اتخاذ القرار المناسب. )عبد 

 (32: 2012العال، 
 مشكلة البحث:

ت نتائج بعض التربوي، كما كشف بالغ األهمية للقيام بالفعلللقيادة الرقمية جاء في بعض األدبيات التربوية ما يشير إلى أّن 
الدراسات ؛ أّن القيادة الرقمية عامال أساسيا في خلق بيئة غنية بالخبرات التعّلمية تعمل على مساعدة المتعّلم من تحسين وضعه 

 (. 165:  2013التعليمي. )جويفل و عمارين ، 
رات افرزها مجتمع المعرفة، واتجاه النظم التعليمية و بالرغم مما شهده العالم خالل العقد األخير من القرن العشرين من تطو 

لتوظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في العمليات، إال أنه من المالحظ أنه لم يحظ بهذا القدر من االهتمام بتوظيف تكنولوجيا 
تحدثات حديث تلك القيادة في ضوء مساالتصاالت والمعلومات وال يزال يستخدم الوسائل التقليدية مما يتطلب إعادة النظر لتطوير وت

 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
 :2011باإلضافة إلى وجود ندرة نسبية في الدراسات الحديثة التي تركز على القيادة الرقمية لمديري المدارس، فقد أشارت دراسة 

169) )Dexter  القيادة والموارد الرقمية على النحو األمثل في  إلى أن قادة المدارس بحاجة إلى توجيه نظري حول كيفية الجمع بين
 وأهداف التعلم ومتطلباته.  استخدام التكنولوجيا لدعم التدريس

 أسئلة البحث:
 سعى هذا البحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

ة المهنية لتميز في الممارسمن حيث )القيادة الرشيدة الحكيمة، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، ا ما أبعاد القيادة الرقمية للمدير .1
 لقادة المدارس، المواطنة الرقمية(؟

لتوظيف القيادة الرقمية في التعليم عن بعد وإدارة األزمات الطارئة لدى قادة المدارس االبتدائية في مدينة مكة ما التصور المقترح  .2
 ؟المكرمة 

 أهداف البحث:
 هدف البحث إلي :

من حيث )القيادة الرشيدة الحكيمة، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، التميز في الممارسة المهنية  معرفة أبعاد القيادة الرقمية للمدير .1
 لقادة المدارس، المواطنة الرقمية(.

لتوظيف القيادة الرقمية في التعليم عن بعد وإدارة األزمات الطارئة لدى قادة المدارس االبتدائية في مدينة مكة وضع تصور مقترح  .2
 المكرمة.
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 أهمية البحث:
 تكمن أهمية البحث في النقاط التالية:

 تعتبر من الدراسات التي تربط بين األزمات وبين القيادة الرقمية على حد علم الباحث. .1
 يعد البحث الحالي من المحاوالت الرامية للتعامل مع األزمات بأسلوب علمي. .2
 العملية التعليمية إلي أهمية القيادة الرقمية وربطها بأساليب إدارة األزمات.قد تلفت نظر المخططيين واإلدارات العليا المسؤولة عن  .3
 قد يستفيد من هذا البحث قادة المدارس بشكل عام، والقائمين على متابعتهم في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية. .4
 واجهة األزمة، وردود الفعل الممكنة.اطالع قادة المدارس على كافة االبعاد المحتملة للقرارات التي تتتخذ في م .5
 اكتشاف قادة المدارس ألوجه القصور في التنظيم والتخطيط والتوجيه إلدارة األزمة. .6
 موضوع البحث. تناولت التي ة نسبياالعربي الدراسات الباحث قلة الحظ حيث األزمات، إدارة مجال في النظري  التراث إثراء محاولة .7
 راسات سابقة عن القيادة الرقمية وإدارة األزمات لدى مديري المدارس.يقدم البحث خلفية نظرية و د .8

 حدود البحث:
 جرى هذا البحث في الحدود التالية:

واقع توظيف القيادة الرقمية في التعليم عن بعد وإدارة األزمات الطارئة لدى اقتصر البحث حول تناول موضوع  حدود موضوعية: .1
 في مدينة مكة المكرمة ، ووضع تصور مقترح. قادة المدارس بالمرحلة االبتدائية

 .في مدينة مكة المكرمةاقتصر هذا البحث على قادة المدارس اإلبتدائية  حدود بشرية: .2
 .في مدينة مكة المكرمةتم تطبيق البحث في مدارس المرحلة اإلبتدائية التابعة لوزارة التعليم  حدود مكانية: .3
 م.2020هـ / 1441الثاني للعام الدراسي  تم تطبيق البحث في الفصل حدود زمانية: .4

 مصطلحات البحث:
 تتحدد مصطلحات البحث فيما يأتي:

 :القيادة الرقمية 
 إلى الوصول أجل من المجتمع أفراد ،إلقناع الهيكلية والقيادة القيادية الموارد ( بأنها تعبئة(Bounfour, 2016:134يعّرفها    

 أهداف التعليم.  تحقيق في تساعد أن يمكن التي والموارد الجديدة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
وتعرف إجرائيا بأنها الوصول إلى المعلومات، واالتصاالت مع األعضاء اآلخرين في المؤسسة، باالضافة الى استخدام القادة البيئة 

 الرقمية والتكنولوجيا لتعزيز التعاون بينهم.
 :إدارة األزمة 

( بأنها "عملية إدارية متميزة لمواجهة حدث مفاجئ يحتاج لتصرفات حاسمة سريعة تتفق مع 16: 2010يعرفها الظاهر )
 تطورات األزمة، وبالتالي يكون إلدارة األزمة زمام المبادأة في قيادة األحداث والتأثير عليها وتوجيهها وفقًا لمقتضيات األمور".  

 األخطار الُمحتمل حدوثها وتؤثر على بيئة العمل، ووضع ُخّطة لُمعالجتها بشكل إيجابي وفّعال. وتعرف إجرائيا بأنها   
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 أدبيات البحث:
 أوال: اإلطار النظري:

 المحور األول: القيادة الرقمية:
 أجل من المجتمع أفراد إلقناع الهيكلية، والقيادة القيادية الموارد ( القيادة الرقمية بأنها تعبئة(Bounfour, 2016:134يعّرف    

 أهداف التعليم.  تحقيق في تساعد أن يمكن التي والموارد الجديدة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إلى الوصول
حيث تمتلك الرقمنة القدرة لجعل العالم بين يديك ؛ و أن المعرفة ستكون في متناول طالبيها بمجرد الضغط على زر االنترنت، كما أّنها 

 ( 79: 2017)بوحميدة،   التخزين و إعادة اإلنتاج.  أّن لها قدرة سمح لمستخدميها بالتنقل من موقع ألخر دون عناء ، وت
إن ما يشاع على أن للرقمنة القدرة على تقديم الدعم التقني، و ما سيترتب عنه من أثر إيجابي على أداء العمل البيداغوجي من جهة و 

( ،كما أن المدرسة الرقمية تجربة 91: 2009خرى، دفع بالعديد من الدول باألخذ بالخط الرقمي) سالم ،الفئة المستهدفة من جهة أ
 ( 80: 2017ناجحة تجعل العملية التعليمية تنتج أفرادا يمتلكون القدرة في التعامل اإليجابي مع مختلف المواقف. )بوحميدة، 

التكنولوجيا  تحسين مهاراتهم وكفاءتهم في استخدام في عملية التعلم باإلضافة إلىإن مسؤولية المدير هي جلب معلميه لبث التكنولوجيا 
ا في عصر األسرع نموً  القوى العاملة، نظًرا ألن التكنولوجيا منتشرة وواحدة من التدريس لتحقيق الطلب على االقتصاد الرقمي و في

ريادتهم ل ال غنى عنه، وينصح المديرون بالتطوير التكنولوجيةالتكيف وتطبيق التطورات  اليوم ، والحاجة إلى مديري المدارس
 ((Hacıfazlıoğlu, Karadeniz & Dalgıç, 2011: 97التكنولوجية الرقمية من أجل مواجهة العالم الجديد. 

مج تكنولوجيا لمين لدالمع التقنيات الجديدة إلنشاء معامل الكمبيوتر ، وتحضير ويمكن إدراج األدوار الجديدة للمديرين على أنها تسعى
ى دراية يجب أن يكون المدراء عل، و المعلومات واالتصاالت بشكل فعال عبر المناهج الدراسية، وبث القدرات القيادية في التكنولوجيا

. ر الموظفينطويالتعليم والقدرة على ت فوائد كيفية دمج التكنولوجيا في ومعايير التكنولوجيا، لذا يجب أن يفهم المدراء بأهداف التعليم
Beytekin, 2014: 441)) 

 خصائص أو أفعال القادة عن القيادة التقليدية من حيث أنها ال تركز على إلى أن القيادة الرقمية تختلف(Chin, 2010) أشاروقد 
 المختلفة يميةيطبقوا التكنولوجيا على العمليات التنظ ؤكد على أن القادة يجب أن يطوروا ويوجهوا ويديروا وت ولكن بدال من ذلك

طرق مفيدة ب لقادة المدارس لمساعدة مؤسساتهم على تطبيق التكنولوجيا لتحسين األداء التشغيلي؛ إن تطبيق المهارات القيادية ضروري 
 . 21وإعداد مدارسهم للـقرن 

فعالة. نموذًجا للقيادة التقنية الوتعتبر القيادة الرقمية لمديري المدارس أمًرا ضرورًيا في المدرسة؛ لذا يجب على المدراء أن يكونوا 
Chang, Chin & Hsu, 2008: 229)) 

ن خالل طريقة م أن مديري المدارس يؤثرون على التحصيل الدراسي للطالبم، تعد القيادة المدرسية ضرورية لتحسين التدريس والتعلو 
 ,Garza متعاون ومتواصل وذكي. مدير مدرسة فعالمجتمع التعلم الداعم والجذاب يتطلب وجود ن؛ وأن دعمهم وتفاعلهم مع المعلمي

Drysdale, Gurr, Jacobson & Merchant, 2014: 798)) 
على استعداد ليكونوا قادة تعليميين رقمًيا ويتصرفون وفًقا لذلك لضمان تكامل  من الضروري أن يكون المسؤولون بما فيه الكفايةو 

،ولقيادة البرنامج التعليمي الرقمي (Levin & Schrum, 2014: 640) س والتعلم.تخللها لجميع جوانب عملية التدريو  التكنولوجيا
  (Jenkins, 2009: 34) للمدرسة بشكل فعال، يجب أن يمتلك القائد التعليمي المعرفة بـالمنهج والتعليم والتقييم.

ي ، وتحليل المنهج الدراس ررة لتقييم وتعزيزمراجعة خطط المناهج وإجراء المالحظات الصفية المتكيجب  وكقادة تعليميين في المدارس
 ( (Francera & Bliss, 2011 الممارسات التعليمية للمعلمين ، وتقييم بيئة الفصل الدراسي.
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إن استخدام المحيط التربوي للوسائل الرقمية سواء بالنسبة لالستقبال أو اإلنتاج يستلزم مهارات في استخدام التكنولوجية للتحكم في 
وأجهزتها وبرامجها، لكي تكون هناك قابلية وقدرة في التعلم عن طريق العمل الجماعي التعاوني سعيًا لحل المشاكل المعقدة، ما  أدواتها

يتطلب كفاءات ومهارات أساسية في هذا المجال لمعالجة األوضاع معالجة معلوماتية بالمسح وتحديد الطبيعة، والتحليل، والتركيب 
 ( 250: 2013لي واإلبداع. )بوكريسة، وكذا تطوير الحس الجما

إن التعليم في ظل التكنولوجيات الحديثة عليه التركيز على ضرورة مساهمته في رفع وعي الفرد وفهمه إلى مستوى األحداث العالمية، 
ورة أصيلة وفعالة، صوقدراته بصورة متنافسة ومنظمة؛ وتوجيه سلوك الفرد وترشيد مواقفه ب وإعادة ترتيب وتنظيم وعي الفرد ومعارفه

وترسيخ حركة الفرد نحو ما يعيد تفعيل قيم العطاء والبذل واإلبداع، وتعميم نمط تعليمي وتربوي باعتماد تقنيات ووسائل اتصالية 
 ( 252: 2013ومعلوماتية وإعالمية. )بوكريسة، 

؛ وتوفير آليات تكوين معلمين ومهنيين قادرين ومتمكنين وهناك إيجابيات لتوظيف التكنولوجيا الرقمية في ميادين التربية والتعليم، ومنها
ميع العالمي على هذه الخبرة، وتوفير اإلطار الثقافي المالئم وتعبئة ج فاعلة لترقية الخبرة التربوية العربية، والبد من إضفاء الطابع

خدمة إحداث تغيرات نوعية في أنماط ومستويات ال المؤسسات والمنظمات العربية واإلسالمية لنقلها إلى الثقافات األخرى؛ باإلضافة إلى
التعليمية مما يمكن أن تقدمه وسائل االتصال عبر األقمار الصناعية واإلعالم االلكتروني، ما يساهم في عرض وتسويق على العالم 

لمحلي ة على نطاق أوسع من ابشكل واضح مع إظهار مجملها انسياب المعارف والمعلومات وتبادلها بين الدول؛ ونشر العملية التعليمي
والقنوات الفضائية واالنترنت ومواكبة القضايا التربوية والتعليمية على جميع المستويات المحلية واإلقليمية   والداخلي من خالل التلفاز

 ( 259: 2013والعالمية. )بوكريسة، 
 المحور الثاني: إدارة األزمات:

 سوء ،الفهم سوء منها األزمة لنشوء تؤدي التي األسباب من العديدأن هناك ( (Arpan & Pompper, 2003: 16يرى 
، البشرية واألخطاء القوة، واستعراض واإلشاعات، ليأس،ز، وااالبتزا في والرغبة العشوائية، ،اإلدارة والتقويم التقدير سوء اإلدراك،

 القرار. منفذي أهداف تعارضو 
 :مفهوم ادارة األزمة 

 للمؤسسات. اليومي الروتيني الحياة نمط تعطيل إلى تؤدي متوقعة غير بأنها أحداث األزمة (Vogelaar, 2005: 6)يعّرف    
( ادارة االزمة بأنها مجموعة االستعدادات االدارية التي تبذل لمواجهه االثار السلبية المترتبة علي االزمة 7: 2013ويعّرف المهدي )  

انات المتاحة لمنع وقوع االزمة او االعداد للتعامل مع االزمات بأكبر قدر من الكفاءة ، بما يحقق اقل من خالل تعبئة الموارد واالمك
 قدر من الضرر للمؤسسة .  

 :نشأة ادارة االزمات 
نشأ اصطالح إدارة األزمات في األصل، من خالل علم السياسة واإلستراتيجية واإلدارة؛ وذلك لإلشارة إلى مهمة الدولة في 
مواجهة الكوارث المفاجئة، والظروف الطارئة؛ كالحروب والزالزل واألوبئة، ثم تطور وازدهر كعلم وفن له أصوله ومفاهيمه ومهاراته 

 (129: 2013ضمن علم اإلدارة. )السراء، 
سب فالمعلومات تكتولقد تأسست سيكولوجية إدارة األزمات على قاعدة جوهرية هدفها أن قلة المعلومات تؤدي إلى تفاقم األزمات، 

أهمية حيوية نظرا لدورها المهم في صناعة القرارات في المجاالت والميادين المختلفة، وإن غياب المعلومات سيزيد من حدة األزمات، 
 ونظرا لفجائية األزمة ولضيق الوقت للتمكن من إدارتها، تكون الساعات األولى حاسمة في عملية التحكم في نشر المعلومات، السيما

 (2017:138مع التطور الهائل لتكنولوجيا االتصال والمعلومات. )عبادي، 
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وتواجه إدارة األزمات بالمؤسسة العديد من المعوقات التي تحول دون إتمام عملية إدارة األزمات بفاعلية أو تطيل وجود األزمة وتزيد 
فه للحد من األزمة، و يمكن تصنيف هذه المعوقات إلى من تفاقمها، حيث تعمل على عرقلة عمل فريق إدارة األزمة عن تحقيق أهدا

 خمس أقسام تتمثل في: 
معوقات تكنولوجية: تتعلق بالعوامل الفنية و التقنية للمؤسسة، و التي تعد عائقا بمواجهة األزمة، كقلة استخدام التقنيات الحديثة  .1

 األزمة.كاالنترنت و غيرها، و عدم توفر أجهزة عملية متطورة تؤدي إلى تشخيص 
معوقات تنظيمية: وتتمثل في عدم تحديد واضح للسلطة، و اختالف الثقافة بين األفراد العاملين بالمؤسسة، و قصورهم في معرفة  .2

وفهم طبيعة المخاطر و األزمات، إضافة إلى ضعف تدريب هؤالء األفراد في مجال إدارة األزمات، وعدم تأييد اإلدارة العليا 
 األزمات.ألساليب عملية إدارة 

معوقات متعلقة بالمعلومات: تعد المعلومات القاعدة األساسية التخاذ القرارات السليمة التي تحقق أهداف المؤسسة خاصة في ظل  .3
األزمات، و تتعلق هذه المعوقات بصحة المعلومات من حيث تشخيص دقتها، وضمان مصادرها أو حجب جزء من المعلومات 

م توافر المعلومات يتسبب في عدم القدرة على تحديد المشكلة واتخاذ القرار المناسب و بالتالي ينتج المطلوبة عن متخذ القرار، فعد
 عنه تفاقم لألزمة.

معوقات اقتصادية ومعوقات تتعلق بالتمويل: تتعلق بالوضع االقتصادي الراهن سواء كان داخليا أو خارجيا، كقلة المخصصات  .4
 (29: 2012كريني، المالية، و نقص الموارد المالية. )ل

 أن هناك اساليب ابداعية يمكن من خاللها ادارة االزمات، على النحو التالي:    (10: 2013)يرى المهدي 
 االبتعاد عن العشوائية في حل االزمات و عدم اتباع سياسة رد الفعل. .1
 علي القائد المبدع حل االزمة في مراحلها االولي و عدم تركها حتي تتسع.  .2
 توافر التقدم التكنولوجي لدي فريق ادارة االزمات مثل الحواسيب لجمع و تخزين وتحليل و تصنيف المعلومات .ضرورة  .3
 ضرورة دراسة جميع جوانب االزمة قبل الشروع بأي حل و تشخيصها جيدا حتي يمكن التعامل معها بنجاح و ابداع . .4
 ين يتعاملون مع االزمات .القدرة علي ابتكار وسائل جديدة ومبدعة من قبل االفراد الذ .5
 البد من امتالك اعضاء فريق ادارة االزمات للمهارات االبداعية كالطالقة و المرونة و االصالة و االحساس بالمشكلة. .6
 : عوامل النجاح في إدارة األزمة 

( أن نجاح اإلدارة في األزمة يجب أن يراعي بعض العوامل التي من شأنها زيادة الفعالية في 12: 2007يرى حريز )
 إدارة األزمات، ومنها :  

اإلحساس بأهمية الوقت كعنصر وحيد ومهم تشكل ندرته خطرًا بالغًا على إدراك األزمة وعلى عملية التعامل معها إذ أن السرعة  .1
 وب الستيعاب واحتواء األزمة والتفكير في البدائل واتخاذ القرارات المناسبة.عامل مهم ومطل

إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة تختص بكافة أنشطة المؤسسة وبكافة األزمات والمخاطر التي قد تتعرض لها وآثار  .2
 وتداعيات ذلك على مجمل أنشطتها.

اطر واألزمات من خالل العمل المستمر على تطوير القدرات العملية ومراجعة إجراءات االستعداد الدائم والمستمر لمواجهة المخ .3
 السالمة و الوقاية ووضع الخطط وتدريب األفراد على األدوار المختلفة.

اخل دتوفر أنظمة اتصال مرنة تتسم بالكفاءة والفعالية حيث انها تلعب دورًا بالغ األهمية في سرعة وتدفق البيانات والمعلومات  .4
 المؤسسة.
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 :أساليب حل األزمة و كيفية التعامل معها 
 ( أن هناك أساليب عدة لحل األزمة وكيفية التعامل معها، ومن تلك األساليب :512: 2013يرى العازمي )

 يهدف الىأسلوب كبت وإخماد األزمة : وهو قيام اإلدارة بمحاولة تأجيل ظهور األزمة وهذا النوع من التعامل المباشر مع األزمة  .1
 والقضاء عليها في بدايات ظهورها. تدمير األزمة

وتأثيراتها ونتائجها واعتراف بوجود األزمة ولكن باعتبارها أزمة وأسبابها أسلوب بخس األزمة: وهو محاولة التقليل من شان األزمة  .2
 على االزمةوهذا االسلوب قد ينجح الى حد ما في التعامل المؤقت وليس القضاء بشكل كامل  ،غير هامة

أسلوب تنفيس األزمة: وتسمى طريقة تنفيس البركان حيث يلجا المدير إلى تنفيس الضغوط داخل البركان للتخفيف من حالة  .3
 .الغليان والغضب والحيلولة دون االنـفجار

من اجل عدم  اسلوب عزل قوى األزمة : حيث يقوم االدارة برصد و تحديد القوى الصانعة لالزمة وعزلها عن مؤيديها و ذلك .4
 انتشارها و توسعها و بالتالي سهولة التعامل معها و حلها و القضاء عليها.

وتعني قيام اإلدارة بمحاصرة األزمة في نطاق ضيق و محدود؛ حيث يتم استخدام طرق الحوار والتفاهم مع  طريقة االحتواء: .5
 قيادات تلك األزمات.

 :مقومات إدارة األزمة 
األزمة يتطلب استخدام عدة أساليب إدارية متقدمة تعمل على تحقيق المناخ المناسب للتعامل مع األزمة، إن التعامل مع إدارة 

 (43: 2010ويمكن أن نحدد أبرز مقومات اإلدارة الفعالة لألزمات فيما يلي: )الظاهر، 
عة لألزمة والتحديد الدقيق للقوى الصانويعني ذلك أن يشمل تقدير الموقف تحليال كامال لمسببات األزمة وتطورها،  تقدير الموقف: .1

والجوانب التي ساعدت في ظهورها والمؤثرة فيها، ثم تقدير القدرات واإلمكانات المتاحة إلدارة األزمة، وذلك من خالل جمع 
 يها.البيانات والمعلومات الدقيقة والمتكاملة عن أبعاد األزمة، والتنبؤ باحتماالت تطور األحداث وإمكانية السيطرة عل

حيث تحتاج إدارة األزمة إلى كم مناسب من البيانات والمعلومات، وإلى المتابعة الفورية  فتح قنوات االتصال مع الطرف اآلخر: .2
لتداعيات أحداث األزمة، ومن ثم فإن فتح قنوات االتصال مع الطرف األخرذات العالقة يساعد على تحقيق هذا الهدف للحصول 

 على المعلومات.
األزمة تحتاج إلى الفهم الكامل ألبعاد الموقف الناشئ عن التواجد في موقع األزمة، كما تحتاج إلى  حتياطية الكافية:الوفرة اال .3

الدعم المادي والمعنوي الذي يساعد على سرعة التصدي لألحداث، إضافة إلى االستفادة من القوى البشرية والتي من الممكن أن 
 تساعد في عمليات إدارة األزمة.

ساهم المعرفة بأسباب األزمة في الوقاية منها و تحقيق استجابة صحيحة تتجلى في اتخاذ قرار فاعل وسريع، ولكل أزمة أسباب تنتج تو 
 (12: 2006عنها أهمها:  )ماهر، 

 خطأ في استقبال وفهم المعلومات المتوافرة عن األزمة نتيجة قلتها أو تداخلها. سوء الفهم : .1
 قدرة ورغبة أطراف األزمة على التعامل معها ، لغياب التدريب أو قلة الخبرة أو انخفاض الدافعية .ضعف  األخطاء البشرية : .2
استخدام المعلومات الكاذبة والمضللة وفي توقيت ومناخ من التوتر والقلق يؤدي إلى األزمة ، بسبب انعدام الحقائق  الشائعات : .3

 لدى الجمهور أو تخبط المسؤوليين.
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 ات السابقة:ثانيا: الدراس
بحثه، و قد تم سردها حسب  بموضوع المرتبطة السابقة واألبحاث والدوريات الدراسات من عدد علي باالطالع الباحث قام

 التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم، على النحو التالي:
شار الى أ ؛ حيثالتقنية للمعلميناستكشاف القيادة الرقمية للمدير، وتأثيرها على الكفاءة إلى  ((Hero, 2020هدفت دراسة 

ظهور التقنية الحديثة توفر فرصا جديدة في المجتمع وال سيما في المدرسة إلدراك االتجاهات الحالية للتعليم في القرن الحادي  ان
والعشرين ،وعليه يجب أن يمتلك مديرو المدارس المهارات الالزمة النهم قادة للمعرفة التقنية، وكذلك المعلمين كوكالء للتقنية في 

هذه الورقة فهم تأثير القيادة الرقمية للمدير في الكفاءة التقنية للمعلمين في المدارس االبتدائية العامة في مقاطعة  المدرسة، وقد اظهرت
( معلًما في المدارس 105أوباندو، بوالكان، واستخدم الباحث التصميم الوصفي الترابطي، ويتكون المشاركون في هذه الدراسة من )

لدراسة إلى أهمية اتفاق المعلمين على القيادة الرقمية التي يمتلكها مدرائهم، عالوة على ذلك يتقن الحكومية، وقد توصلت نتائج ا
المعلمون استخدام التكنولوجيا في عملية التدريس والتعلم، وباستخدام تحليل االنحدار أوضحت الدراسة أن القيادة الرقمية للمدير ال 

 لمعلمين. تؤثر بشكل كبير على الكفاءة التكنولوجية ل
إلى دراسة تصورات قيادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (Apsorn; Sisan & Tungkunanan, 2019)  هدفت دراسة كما 

 لمديري المدارس في تايالند، وتشير النتائج التي تم التوصل اليها إلى ثمانية مكونات لقيادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومنها:
ط إدارية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس، ووضع استراتيجيات لتعزيز استخدام المعلمين تطوير رؤية وخط

والطالب للتكنولوجيا في التدريس، وضع خطط لتحسين المهارات التكنولوجية للموظفين ودعم المعلمين؛ إدارة ودعم وتسهيل مناخ 
التصاالت وتوفير موارد تكنولوجيا المعلومات؛ التعرف على مواجهة التحديات المتعلقة يفضي إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات وا

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحكمة وعناية ؛ العمل كنموذج يحتذى به في تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على األمور 
قافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس من أجل تطوير الشخصية والمهنية اليومية؛ تبادل المعرفة وفتح الفرص وخلق ث

مجتمع التعلم، واإلشراف والقيام بمتابعة تخزين البيانات وتحديثات البيانات لصالح اتخاذ القرار وحل المشكالت، ويشير تحليل العامل 
لمدارس كبير مع البيانات التجريبية وتصورات مديري االتأكيدي إلى أن مكونات قيادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتوافق بشكل 

لقيادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الستخدامها في تطوير مبادئ توجيهية لتحسين قدرة قادة مدارس تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت بكفاءة وفعالية.

على استعداد مديري المدارس الثانوية وثقتهم في  إلى تحليل العوامل التي تؤثر( (Shepherd & Taylor, 2019 هدفت دراسةو 
توفير القيادة التعليمية الرقمية؛ وتشير النتائج إلى أنه يجب على المسؤولين البحث عن فرص التطوير المهني، وفرص اإلشراف على 

 .اآلخرين لزيادة المعرفة والثقة
ة في تبني الثقافة التنظيمية لدى الموظفين العاملين بمديرية تربية إلى استقصاء أثر القيادة الرقمي( 2019كما هدفت دراسة )الطائي، 

( موظفا في 85محافظة النجف بالعراق، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على عينة مكونة من )
رت النتائج حصول محور القيادة الرقمية على ، وقد أظه (SPSS)مديرية تربية النجف ، وتم التحليل باستخدام البرنامج اإلحصائي

( لكل منها على التوالي، 2.71، 3.44، 3.35(، وعلى مستوى األبعاد فقد حصلت على المتوسطات )3.17متوسط عام بلغ )
هنالك  (، كما أن0.624(، ووجود عالقة ارتباط إيجابية بلغ متوسطها العام )3.95وحصل محور الثقافة التنظيمية على متوسط كلي )

( وأن تطبيق القيادة الرقمية بمثابة الجسر الذي من 0.78تأثيرا إيجابيا كبيرا للقيادة الرقمية على تحقيق الثقافة التنظيمية، بلغت قيمته )
 خالله تستطيع المديرية أن تخلق وتنمي ثقافة قوية لدى موظفيها، وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم جملة من التوصيات منها ضرورة
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االهتمام بأولويات تأثير عناصر القيادة الرقمية في الثقافة التنظيمية بغية الحصول على تأثير فاعل لذا ينبغي ترتيب سلم أولويات 
 .أبعاد القيادة الرقمية بحيث تحقق أهداف المنظمة

ني كحل طرح فكرة التعليم اإللكترو ى ( التي تناولت تطبيق آليات تعليمية مساندة للتعليم التقليدي إل2019هدفت دراسة وهيبة )كما 
أساسي لتطوير المستوى التعليمي في الجزائر و العالم العربي والسمو به إلى أرقى المستويات ليواكب التطور التكنولوجي الهائل والعمل 

ليم كتحد ة هذا التععلى تحديد وجهة جيل المستقبل نحو مجتمع ناجح وفعال، وكذلك زيادة وعي المجتمع بمؤسساته المختلفة ألهمي
تقني معاصر، وفي ظل التطورات المتالحقة والتغيرات المستمرة التي يشهدها العالم المعاصر البد من التساؤل الجدي عن موقعنا في 

ة يخضم هذه التطورات والتحديات العلمية والصناعية التي تجتاح العالم ، حيث زالت مجتمعاتنا تعتمد طرق و أساليب التدريس التقليد
التي ال تتوافق مع تغيرات وتحديات العصر، كما أن تلك األساليب التقليدية المستخدمة في التعليم في الوقت الحالي لم تضف المأمول 

 والجديد على البرامج والمحتويات التعليمية، كذلك فإن تعليمنا يحتاج وبقوة الى نقلة نوعية في هذا القرن ، ألن مستوى التعليم متدهور
قارنة بالدول المتقدمة العالمية، وهذا ال يقتصر على الجزائر فقط، بل هو يشمل جميع دول المنطقة العربية ككل، لذا وجدت أن جدا م

التوجه إلى تطبيق آليات تعليمية حديثة ومساندة للتعليم التقليدي كالتعليم اإللكتروني لها القدرة على تحسين ودعم وبناء جيل متميز 
هم التحديات التي يجب علينا العمل عليها، و تأتى هذه الورقة البحثية ألجل إبراز الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة وهذا الجانب من أ 

في المنظومة التربوية بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، وأيضا لبسط التحديات التي تواجهها المنظومة الرقمية في قطاع 
 .التعليم

يلعب مدير المدرسة كقائد ، حيث الريادة الرقمية في مدرسة ماليزيا عالية األداء( إلى (Yieng & Daud, 2017وهدفت دراسة 
للمدرسة أيًضا دوًرا كقائد تقني، وهذا ينطبق أيًضا على مديري المدارس عالية األداء، حيث تتفوق هذه المدارس في جميع جوانب 

ير المدرسة كقائد تقني من خالل مقابالت مع ثالثة مدراء مدارس عالية األداء، التعليم، وفي هذه الدراسة قام الباحث بفحص دور مد
وتمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقيادة الرقمية بين مديري المدارس بناًء على معايير تكنولوجيا التعليم الوطنية 

دورهم القيادي للتكنولوجيا  ،  وقد لعب مديري المدارس عالية األداءللمسؤولين والتي أوصت بها الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم 
في المدارس من خالل تلبية المكونات المختلفة لـمعايير تكنولوجيا التعليم الوطنية للمسؤولين، وأشارت النتائج التي توصلت اليها 

جاه مات واالتصاالت في المدرسة، كما أظهرت نتائج جيدة تالدراسة أن اإلنترنت يعد عقبة رئيسية أمام تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلو 
 العمل الجاد والجهد الذي يقوم به مدير المدارس عالية األداء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

يادة الرقمية التي تحمل عنوان "القيادة الرقمية لمديري التعليم" إلى معرفة الق (Kör; Erbay & Engin, 2016)دراسة هدفت كما 
 لمديري التعليم والتقنيات المبتكرة في التعليم واتجاهاتهم نحوها: دراسة حالة لمدينة كوروم؛ حيث أشارت هذه الدراسة الى التطورات في

لتعليم لها ا مجال التقنيات التعليمية والدور الملقى على عاتق المسؤولين في قطاع التعليم في مواكبة تلك التقنيات المتطورة وتفعيل إدارة
في هذه البيئة االفتراضية؛ واستخدمت الدراسة البحث االستقصائي، وتكون مجتمع البحث من جميع المدراء في المدارس العامة 

( من مديري المدارس الذين شاركوا في االستطالع التطوعي، وتم تحليل 161الموجودة في مدينة كوروم، وتألفت عينة البحث من )
 . SSPS 22رنامج االحصائي البيانات عبر الب

؛ وقد أشارت هذه الدراسة استخدام المحاكاة في دورة القيادة الرقمية للمدارس عبر اإلنترنت( إلى (Strycker, 2016وهدفت دراسة 
الدورات والبرامج عبر اإلنترنت لتصبح في الوقت الحالي خياًرا شائعا للطالب كجزء من برنامج ماجستير التربية  الى كثرة الطلب على

في تكنولوجيا التعليم عبر اإلنترنت، والتي من ضمنها متطلباته وجوب إكمال دورة قيادة التكنولوجيا في المدرسة، وكيفية عملية صناعة 
وتوضح دراسة الحالة تلك األسباب الكامنة وراء استخدام برامج المحاكاة واستخدامه وتعديالته والنتائج  السياسات والقرارات القيادية،
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المترتبة عليه في دورة القيادة الرقمية للمدارس عبر اإلنترنت للبرنامج، كما تظهر النتائج أن الطالب وجدوا أن المحاكاة توفر تجربة 
عليهم مشاهدة المحاكاة كنظام ، لكن البعض من الطالب كانوا يكرهون المخاطرة وليس لديهم أصيلة في الغالب ونما لفهم أنه يجب 

القدرة على التكيف مع التفاصيل داخل المحاكاة التي تحدت المخطط الذي يتعلق بالقيادة الرقمية وكيف يتم نشر االبتكارات داخل بيئة 
 .المدرسة

معرفة كفاءات القيادية الرقمية لمديري المدارس االبتدائية والثانوية فيما يتعلق  إلى(  (Yorulmaz & Can, 2016كما هدفت دراسة
 ببعض السمات الديموغرافية مثل العمر ومدة الخدمة وحالة ما إذا كان يتلقى تدريًبا تكنولوجًيا أثناء الخدمة. وتألف مجتمع الدراسة من

، 2014-2013ية في منطقة مينتيس في مدينة موغال في العام الدراسي ( مدرسة ابتدائية وثانو 76( مدير مدرسة يعملون في )129)
( مدير مدرسة تم اختيارهم عشوائيًا، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كما تم استخدام "مقياس 74وتكونت عينة الدراسة من )

ر أبعاد هي القيادة الحكيمة، وثقافة التعلم في العص كفاءات القيادة الرقمية للمديرين التربويين"؛ ويحتوي هذا المقياس على خمسة
ية جالرقمي، والكمال في الممارسة المهنية ، والمواطنة الرقمية ، والتنمية المنهجية، وتم تحليل االرتباطات بين كفاءات القيادة التكنولو 

و  tثناء الخدمة قد تم تحليله من خالل اختبار للمديرين والجنس والعمر ومدة الخدمة وحالة ما إذا كان التدريب على التكنولوجيا أ
One Way ANOVA وكشفت نتائج الدراسة أن البعد الذي يعتبره المديرون هو األكثر أهمية هو التطوير المنهجي، عالوة على ،

الخدمة والقيادة  أثناء ذلك تم العثور على ارتباط كبير بين العمر والكمال في الممارسة المهنية وبين حالة تلقي التدريب التكنولوجي
 الرقمية والقيادة ذات الرؤية والمواطنة الرقمية.

على تحليل خطط إدارة األزمات في تلك المدارس والعمل على  التعرف إلي(   Kritsonis & Adams,2006دراسة ) كما هدفت
 من المدارس وأن الكثير األزمات تحدث في كثيرإيجاد االستقرار لمؤسساتهم ، وتوصلت الدراسة إلى أن حاالت  تقويم فاعليتها في

األزمات في المدارس  وجود استراتيجية إلدارة هو األفضل الدفاع من هذه النظم غير مستعدة للتعامل مع األزمات وأشارا كذلك بأن
، حل هي ) االنحناء، والمنعمراأربع تدار ب وأن على المدارس أن تحلل قدراتها في االستجابة والرد وأشار الباحثان إلى أن األزمات

 االستعداد، والرد والتحسن (.
 تعليق عام على األبحاث و الدراسات السابقة:

 أوجه الشبه واالختالف بين البحث الحالي والدراسات سابقة .1
 يتشابه البحث الحالي مع جميع االبحاث والدراسات السابقة في منهج البحث. -
 والدراسات السابقة في أداة البحث .يتشابه البحث الحالي مع جميع االبحاث  -
يختلف البحث الحالي عن االبحاث و الدراسات السابقة من حيث زمن تطبيق البحث، وكذلك متغيرات البحث، والمعالجات  -

 اإلحصائية، وأهداف البحث.
 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة .2

 استفاد الباحث من خالل القراءة و االطالع على االبحاث و الدراسات السابقة على النحو التالي:     
تكوين تصور عام لموضوع البحث مما أسهم في صياغة مشكلة البحث بشكل دقيق، وصياغة أهداف البحث، وأسئلته بطريقة  -

 علمية مبنية على خلفية نظرية، ودراسات سابقة.
 لمفاهيمي للبحث واختيار منهج البحث، واألدوات المستخدمة في البحث.إعداد اإلطار ا -
 بناء أداة البحث )االستبانة( وصياغة فقراتها وتطويرها. -
 تفسير نتائج البحث الحالي، ومقارنة نتائجه بنتائج الدراسات السابقة. -
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ارس بعد وإدارة األزمات الطارئة لدى قادة المد واقع توظيف القيادة الرقمية في التعليم عنالكشف عن ما سيضيفه البحث الحالي:  .3
 بالمرحلة االبتدائية في مدينة مكة المكرمة ، ووضع التصور المقترح لذلك.

 منهجية البحث وإجراءاته:
 الباحث المنهج الوصفي للتوصل الى نتائج البحث، وذلك يرجع إلى طبيعة الموضوع. اعتمد منهج البحث: .1
مجتمع البحث من جميع قادة المدارس بالمرحلة اإلبتدائية في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية تكون  مجتمع البحث وعينته: .2

 ( مديًرا.50السعودية، وتكونت عينة البحث من  )
استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات الالزمة عن البحث، لمناسبتها لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن  أداة البحث: .3

 ته.أسئل
 :أعد الباحث االستبانة بناء على مراجعة األدبيات ذات العالقة والدراسات السابقة في هذا المجال. مصادر بناء أداة البحث 
 في ضوء ذلك قام الباحث بصياغة االستبيان، حيث خلص الباحث إلى أداة البحث في صورتها : أداة البحث في صورتها األولية

 وكل بعد اشتمل على عدد من الفقرات كما هو موضح: (  أبعاد،4األولية مكونة من )
 ( فقرات.6البعد األول: القيادة الرشيدة الحكيمة، وتتكون من ) -
 ( فقرات.6البعد الثاني: ثقافة التعلم في العصر الرقمي، ويتكون من ) -
 ( فقرات.10البعد الثالث: التميز في الممارسة المهنية ، وتتكون من ) -
 ( فقرات.6نة الرقمية، ويتكون من )البعد الرابع: المواط -

و استخدم الباحث طريقة ليكرت ذات التدرج الرباعي بحيث تم منح اإلجابة )أوافق بشدة ( أربع درجات.بينما تم منح اإلجابة ) أوافق( 
الباحث بحساب الوسط  ثالث درجات، وتم منح اإلجابة )محايد ( درجتان. وأخيرًا تم منح اإلجابة )ال أوافق( درجة واحدة. ومن ثم قام

 الحسابي إلجابات عينة البحث.
 :صدق االداة وثباتها 
( محكمين، 5تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص، وعددهم )الصدق الظاهري ألداة البحث:  -

 رجة مناسبة الفقرات للمجال الذيبهدف إبداء مالحظاتهم، وآرائهم، وتقديرهم لمدى مالءمـة فقـرات االستبانة الخاصة من حيث د
 واإلشارة إلى أية تعديالت أو مالحظات أخرى  ودرجة دقة وسالمة الصياغة اللغوية لكل فقرة، ودرجة وضوح الفقرات، تندرج تحته،

بيان توفي ضوء اقتراحات المحكمين، ومالحظاتهم، وقد تـم تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات، ليخـرج االس يرونها مناسبة،
 ( فقرة، والمتمثلة بأبعاده األربع األتية:26بصورته النهائية ليشمل )

 ( فقرات.5القيادة الرشيدة الحكيمة، وتتكون من ) البعد األول:
 ( فقرات.6ثقافة التعلم في العصر الرقمي، ويتكون من ) البعد الثاني:
 فقرات.( 9التميز في الممارسة المهنية، وتتكون من ) البعد الثالث:
 ( فقرات.6المواطنة الرقمية، ويتكون من ) البعد الرابع:

 Cronbach’sتم التحقق من ثبات أداة البحث من خالل معامل ثبات االتساق الداخلي "كرونباخ ألفا" ) ثبات أداة البحث: -
Alpha( لالستبيان وأبعاده، والجدول )كرونباخ ألفا".( يبين معامالت ثبات أبعاد االستبيان وفق معادلة 1" 
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 ( معامل ثبات االتساق الداخلي لالستبيان1) الجدول
 معامل االتساق الداخلي األبعاد

 0.76 القيادة الرشيدة الحكيمة.

 0.77 ثقافة التعلم في العصر الرقمي.

 0.74 التميز في الممارسة المهنية.

 0.85 المواطنة الرقمية.

( 0.74: 0.85تراوحت بين )  يتبين من الجدول السابق أن قيم معامل الثبات لالستبيان لجميع ابعاده باستخدام معامل ألفا كرونباخ  
 وهي قيم مقبولة إحصائيًا، مما يدل على أن االستبيان مناسب من حيث الثبات.

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

ات والمعلومات التي تم جمعها، تم القيام بترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي باستخدام لتحقيق أهداف البحث و تحليل البيان
(, وتم استخدام عددًا من األساليب اإلحصائية المناسبة من البرنامج، وفيما يلي األساليب التي تم SPSSالبرنامج اإلحصائي )

 استخدامها:
للتعرف على البيانات األولية لمفردات البحث، ولتحديد آراء أفرادها تجاه عبارات األبعاد أساليب التكرارات والنسب المئوية والرتب  .1

 الرئيسة التي تضمنتها أداة البحث.
( لمعرفة مدرى ارتفاع أو انخفاض آراء عينة البحث عن كل عبارة من عبارات االستبيان، وكذلك Meanالمتوسط الحسابي ) .2

 تجابة حسب أعلى متوسط حسابي.لترتيب العبارات من حيث درجة االس
 ( الستخراج ثبات أداة البحث.Cronbach,sAlphaتم استخدام معامل ألفا كرونباخ )   .3

 :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
يتناول هذا الجزء من البحث عرضًا للنتائج التي تم التوصل اليها ومناقشاتها، حيث جرى عرضها وفقا لتسلسل أسئلة 

 النحو االتي:البحث، وذلك على 
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:

من حيث )القيادة الرشيدة الحكيمة، ثقافة التعلم في العصر الرقمي،  ينص السؤال األول على " ما أبعاد القيادة الرقمية للمدير
السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية التميز في الممارسة المهنية لقادة المدارس، المواطنة الرقمية(؟"، ولإلجابة عن هذا 

( 2والمتوسطات الحسابية والوزن النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة لالستبيان فيما يتعلق ببعد القيادة الرشيدة الحكيمة، وجدول )
 يوضح ذلك.
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 (2جدول )
 الستجابات أفراد العينة لالستبيانالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والوزن النسبي والرتب 

 (50فيما يتعلق ببعد القيادة الرشيدة الحكيمة )ن=
 
 الرقم

 
 عبارات االستبيان

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

الوزن 
 النسبي
)%( 

 
ال  الرتب

 أوافق
أوافق  أوافق محايد

 بشدة
تتخذ القيادة الرقمية االجراءات الوقائية  1

مواجهة تحديات واالحترازية في 
 األزمات.

 5 64.5 2.58 10 19 11 10 ك

% 20 22 38 20 

تتسم القيادة الرقمية بالوضوح  2
والصراحة والشفافية لتجاوز األزمات 

 وتخفيف آثارها.

 3 77 3.08 20 19 6 5 ك

% 10 12 38 40 

متابعة القيادة الرقمية تداعيات  3
 وآثارهااألزمات وتحليل مسبباتها 

 ووضع الخطط المستقبلية لتفاديها.

 2 79.5 3.18 23 17 6 4 ك

% 8 12 34 46 

الصبر والتأني في اتخاذ القرار وإدارة  4
 األزمات.

 1 84 3.37 25 20 3 2 ك

% 4 6 40 50 

تنوع أدوار القيادة الرقمية في سلوكها  5
 وقراراتها.

 4 76 3.04 19 18 9 4 ك

% 8 18 36 38 

عد القيادة االستبيان فيما يتعلق بب( الموضح أعاله يتضح أن هناك تفاوتا في موافقة أفراد العينة على عبارات 2من خالل الجدول رقم )
( وهي متوسطات تشير إلى اإلستجابة )أوافق بشدة، أوافق( 4من 2.58: 3.37، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )الرشيدة الحكيمة

 على التوالي. 
( وتنص على )الصبر والتأني في اتخاذ القرار وإدارة األزمات.( في المرتبة األولى؛ بمتوسط حسابي 4جاءت العبارة رقم ) -

 (.%84(، ووزن نسبي)3.37)
ية تداعيات األزمات وتحليل مسبباتها وآثارها ووضع الخطط المستقبلية ( وتنص على )متابعة القيادة الرقم3جاءت العبارة رقم ) -

 (.%79.5(، ووزن نسبي )3.18لتفاديها.( في المرتبة الثانية؛ بمتوسط حسابي )
( وتنص على )تتسم القيادة الرقمية بالوضوح والصراحة والشفافية لتجاوز األزمات وتخفيف آثارها.( في 2جاءت العبارة رقم ) -

 (.%77(، ووزن نسبي )3.08الثالثة؛ بمتوسط حسابي ) المرتبة
( وتنص على )تنوع أدوار القيادة الرقمية في سلوكها وقراراتها.( في المرتبة الرابعة؛ بمتوسط حسابي 5جاءت العبارة رقم ) -

 (.%76(، ووزن نسبي )3.04)
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واالحترازية في مواجهة تحديات األزمات.( في المرتبة  ( وتنص على )تتخذ القيادة الرقمية االجراءات الوقائية1جاءت العبارة رقم ) -
 (.%64.5(، ووزن نسبي )2.58الخامسة؛ بمتوسط حسابي )

المملكة العربية السعودية حققت نجاحًا غير مسبوق في توفير بيئة تقنية حديثة في التعليم ويعّقب الباحث على هذه النتيجة بأن 
وتحديات كبيرة لم تعتدها المملكة، واستخدام التعليم عن ُبعد لتجاوز وإدارة األزمات بما يحقق والريادة، في ظل ظروف جديدة واستثنائية 

 تطلعات القيادة الرشيدة الحكيمة، باإلضافة إلى معالجة كافة المشكالت الطارئة بسرعة متناهية؛ وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
Yorulmaz & Can, 2016) ،(.2019ودراسة )وهيبة، (، 2019(، ودراسة )الطائي 

 وقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والوزن النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة لالستبيان
 ( يوضح ذلك.3فيما يتعلق ببعد ثقافة التعلم في العصر الرقمي، وجدول )

 (3جدول )
 والوزن النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة لالستبيانالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 (50)ن= فيما يتعلق ببعد ثقافة التعلم في العصر الرقمي
المتوسط  درجة الموافقة عبارات االستبيان الرقم

 الحسابي
الوزن 
 النسبي
)%( 

 الرتب
ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

ائط الوساعتماد القيادة الرقمية على  6
التقنية الحديثة وشبكة االنترنت 
والحاسوب؛ مما يجعل عملية التعلم 

 أكثر متعة وإثارة وتشويق

 3 76 3.04 16 24 6 4 ك

% 8 12 48 32 

استخدام أساليب الحفز الداخلية  7
 والخارجية واستثارة الدافعية للتعلم.

 1 82.5 3.3 24 21 2 3 ك

% 6 4 42 48 

من أن الوسائل التكنولوجية التأكد  8
التي يتم استخدامها تحقق األهداف 

 التربوية.

 4 74.5 2.98 18 18 9 5 ك

% 10 18 36 36 

ه تتيح التقنية )مواقع اإلنترنت( توجي 9
األسئلة للخبراء في مختلفة 

 المجاالت.

 5 71 2.84 19 12 11 8 ك

% 16 22 24 38 

ة لجعل عملياستخدام التكنولوجيا  10
 التعلم أكثر متعة.

 1 82.5 3.3 23 21 4 2 ك

 46 42 8 4 % مكرر

تسهم التكنولوجيا في صقل  11
شخصية القادة وجعلهم أكثر انفتاحًا 
على العالم الخارجي، وتشكل له 

 2 79.5 3.18 21 20 6 3 ك

% 6 12 40 42 
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المتوسط  درجة الموافقة عبارات االستبيان الرقم
 الحسابي

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الرتب
ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

مصدرًا حقيقيًا للوصول إلى 
 المعرفة بشكل يسير.

عد ثقافة االستبيان فيما يتعلق بب( الموضح أعاله يتضح أن هناك تفاوتا في موافقة أفراد العينة على عبارات 3من خالل الجدول رقم )
( وهي متوسطات تشير إلى اإلستجابة )أوافق بشدة، 4من  2.84: 3.3، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )التعلم في العصر الرقمي

 أوافق( على التوالي. 
( 10( وتنص على )استخدام أساليب الحفز الداخلية والخارجية واستثارة الدافعية للتعلم.(، والعبارة رقم )7جاءت العبارة رقم ) -

(، ووزن نسبي 3.3وتنص على )استخدام التكنولوجيا لجعل عملية التعلم أكثر متعة.(  في المرتبة األولى؛ بمتوسط حسابي )
(82.5%.) 

( وتنص على )تسهم التكنولوجيا في صقل شخصية القادة وجعلهم أكثر انفتاحًا على العالم الخارجي، 11جاءت العبارة رقم ) -
(، ووزن نسبي 3.18وتشكل له مصدرًا حقيقيًا للوصول إلى المعرفة بشكل يسير.( في المرتبة الثانية؛ بمتوسط حسابي )

(79.5%.) 
ية على الوسائط التقنية الحديثة وشبكة االنترنت والحاسوب؛ مما يجعل ( وتنص على )اعتماد القيادة الرقم6جاءت العبارة رقم ) -

 (.%76(، ووزن نسبي )3.04عملية التعلم أكثر متعة وإثارة وتشويق( في المرتبة الثالثة؛ بمتوسط حسابي )
لمرتبة التربوية.( في ا ( وتنص على )التأكد من أن الوسائل التكنولوجية التي يتم استخدامها تحقق األهداف8جاءت العبارة رقم ) -

 (.%74.5(، ووزن نسبي )2.98الرابعة؛ بمتوسط حسابي )
( وتنص على )تتيح التقنية )مواقع اإلنترنت( توجيه األسئلة للخبراء في مختلفة المجاالت.( في المرتبة 9جاءت العبارة رقم ) -

 (.%71(، ووزن نسبي )2.84الخامسة؛ بمتوسط حسابي )
النتيجة بأن مع النمو السريع للتقنيات الرقمية، حيث تؤثر الثورة المعلوماتية بشكل مباشر في عملية التعليم ويعّقب الباحث على هذه 

والتعلم، وهذا يتطلب من القائمين على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في أسس اختيار وتخطيط وبناء المناهج والمحتوى الدراسي 
لذا كان لزامًا على المجتمع المدرسي الذي يريد اللحاق بالعصر التقني أن يساعد مديري  وأساليب التعلم مع االنفجار المعرفي،

 ,Heroر، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة المدارس على التعامل مع تقنياته، ويؤهلهم لمواجهة التغيرات المتسارعة في هذا العص
 (. ,Yorulmaz & Can(2016(، ودراسة (Strycker, 2016(، ودراسة (2020

 وقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والوزن النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة لالستبيان
 ( يوضح ذلك.4فيما يتعلق ببعد التميز في الممارسة المهنية لقادة المدارس، وجدول )
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 (4جدول )
 ة والوزن النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة لالستبيانالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابي

 (50فيما يتعلق ببعد التميز في الممارسة المهنية لقادة المدارس )ن=
المتوسط  درجة الموافقة عبارات االستبيان الرقم

 الحسابي
الوزن 
 النسبي
)%( 

 الرتب

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

 

التقنية المناسبة تطبيق المهارات  12
 والمعرفة األكاديمية.

 7 69 2.76 13 20 9 8 ك

% 16 18 40 26 

 2 81.5 3.26 21 23 4 2 ك التواصل بشكل واضح وفعال.  13

% 4 8 46 42 

تطبيق التكنولوجيا للوصول إلى  14
 أفضل النتائج بأقصر وقت ممكن.

 4 80 3.20 21 21 5 3 ك

% 6 10 42 42 

استخدم التفكير الناقد لفهم مشكلة  15
 األزمة والمثابرة في حلها.

 3 81 3.24 23 19 5 3 ك

% 6 10 38 46 

إتقان التواصل مع زمالء العمل عبر  16
 الوسائل الرقمية كالبريد االلكتروني.

 6 76 3.04 18 21 6 5 ك

% 10 12 42 36 

 ابتكار األفكار الجديدة وتطبيقها في 17
 العمل.

 5 77 3.08 19 19 9 3 ك

% 6 18 38 38 

 1 82.5 3.30 25 18 4 3 ك العمل ضمن فريق بكفاءة عالية. 18

% 6 8 36 50 

فهم اآلثار البيئية واالجتماعية  19
 واالقتصادية التخاذ القرارات.

 3 81 3.24 23 19 5 3 ك

 46 38 10 6 % مكرر

 4 80 3.20 21 22 3 4 ك مكان العمل.تحمل المسؤولية في  20

 مكرر
% 8 6 44 42 

عد التميز االستبيان فيما يتعلق بب( الموضح أعاله يتضح أن هناك تفاوتا في موافقة أفراد العينة على عبارات 4من خالل الجدول رقم )
( وهي متوسطات تشير إلى اإلستجابة 4من 2.76: 3.30، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )في الممارسة المهنية لقادة المدارس
 )أوافق بشدة، أوافق( على التوالي. 

(، ووزن 3.30( وتنص على )العمل ضمن فريق بكفاءة عالية ( في المرتبة األولى؛ بمتوسط حسابي )18جاءت العبارة رقم ) -
 (.%82.5نسبي )
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(، ووزن نسبي 3.26رتبة الثانية؛ بمتوسط حسابي )( وتنص على )التواصل بشكل واضح وفعال ( في الم13جاءت العبارة رقم ) -
(81.5%.) 

( وتنص 19( وتنص على )استخدم التفكير الناقد لفهم مشكلة األزمة والمثابرة في حلها.(؛ والعبارة رقم )15جاءت العبارة رقم ) -
(، ووزن نسبي 3.24بمتوسط حسابي )على )فهم اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية التخاذ القرارات.( في المرتبة الثالثة؛ 

(81%.) 
( 20( وتنص على )تطبيق التكنولوجيا للوصول إلى أفضل النتائج بأقصر وقت ممكن.(؛ والعبارة رقم )14جاءت العبارة رقم ) -

 (.%80(، ووزن نسبي )3.20وتنص على )تحمل المسؤولية في مكان العمل (  في المرتبة الرابعة؛ بمتوسط حسابي )
( وتنص على )ابتكار األفكار الجديدة وتطبيقها في العمل ( في المرتبة الخامسة؛ بمتوسط حسابي 17بارة رقم )جاءت الع -

 (.%77(، ووزن نسبي )3.08)
( وتنص على )إتقان التواصل مع زمالء العمل عبر الوسائل الرقمية كالبريد االلكتروني.( في المرتبة 16جاءت العبارة رقم ) -

 (.%76(، ووزن نسبي )3.04ابي )السادسة؛ بمتوسط حس
( وتنص على )تطبيق المهارات التقنية المناسبة والمعرفة األكاديمية.( في المرتبة السابعة؛ بمتوسط حسابي 12جاءت العبارة رقم ) -

 (.%69(، ووزن نسبي )2.76)
ويعقب الباحث على هذه النتيجة بأن هناك دور فاعل لمديري المدارس في نشر ثقافة التميز في المدارس، وايمانهم بقيادة التغيير، وقد 
يعزى الى ما تقوم به وزارة التعليم من تطوير اإلدارات المدرسية عبر التدريب المستمر لمديري المدارس؛ وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

Yorulmaz & Can, 2016).) 
 وقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والوزن النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة لالستبيان

 ( يوضح ذلك.5فيما يتعلق ببعد المواطنة الرقمية، وجدول )
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 (5جدول )
والوزن النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة لالستبيان فيما يتعلق ببعد المواطنة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 (50الرقمية )ن=
المتوسط  درجة الموافقة عبارات االستبيان الرقم

 الحسابي
الوزن 
 النسبي
)%( 

 الرتب
ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

يتوفر التدريب الالزم لدى كثير  21
التخاذ القرارات السليمة من القادة 

عند مجابهة خيارات االتصاالت 
 الرقمية المتعددة.

 3 81 3.24 24 18 4 4 ك

% 8 8 36 48 

 توجه القيادة الرقمية التركيز بصفة 22
متجددة إلى نوعية التكنولوجيا 
الواجب اقتنائها وتعلمها والتدريب 
عليها واألسلوب األمثل في 

 تشغيلها واالستفادة منها. 

 6 74 2.96 18 17 10 5 ك

% 10 20 34 36 

تثقيف القيادة الرقمية لكل طالب  23
ومعلم وتدريبه على اللياقة 
الرقمية، حتى يكون مواطنا رقميا 

 مسئوال في ظل مجتمع جديد.

 5 74.5 2.98 21 14 8 7 ك

% 14 16 28 42 

توعية القيادة الرقمية الطالب  24
والمعلمين من المخاطر الكامنة 
في التكنولوجيا، حماية أنفسهم 

 عبر التعليم والتدريب.

 2 81.5 3.26 23 20 4 3 ك

% 6 8 40 46 

تتخذ القيادة الرقمية كافة التدابير  25
الالزمة لضمان الوقاية والحماية 

 اإللكترونية وإدارة األزمات.

 1 82 3.28 21 24 3 2 ك

% 4 6 48 42 

تتمتع القيادة الرقمية بحقوق  26
 الخصوصية، وحرية التعبير.

 4 78 3.12 23 15 7 5 ك

% 10 14 30 46 
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عد االستبيان فيما يتعلق بب( الموضح أعاله يتضح أن هناك تفاوتا في موافقة أفراد العينة على عبارات 5من خالل الجدول رقم )
( وهي متوسطات تشير إلى اإلستجابة )أوافق بشدة، أوافق( 4من 2.96: 3.28، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )المواطنة الرقمية

 على التوالي. 
تتخذ القيادة الرقمية كافة التدابير الالزمة لضمان الوقاية والحماية اإللكترونية وإدارة ( وتنص على )25رقم ) جاءت العبارة -

 (.%82(، ووزن نسبي )3.28( في المرتبة األولى؛ بمتوسط حسابي )األزمات 
في التكنولوجيا، حماية أنفسهم عبر  ( وتنص على )توعية القيادة الرقمية الطالب والمعلمين من المخاطر الكامنة24العبارة رقم ) -

 (.%81.5(، ووزن نسبي )3.26التعليم والتدريب ( في المرتبة الثانية؛ بمتوسط حسابي )
( وتنص على ) يتوفر التدريب الالزم لدى كثير من القادة التخاذ القرارات السليمة عند مجابهة خيارات 21جاءت العبارة رقم ) -

 (.%81(، ووزن نسبي )3.24في المرتبة الثالثة؛ بمتوسط حسابي ) االتصاالت الرقمية المتعددة (
( وتنص على )تتمتع القيادة الرقمية بحقوق الخصوصية، وحرية التعبير.( في المرتبة الرابعة؛ بمتوسط 26جاءت العبارة رقم ) -

 (.%78(، ووزن نسبي )3.12حسابي )
لكل طالب ومعلم وتدريبه على اللياقة الرقمية، حتى يكون مواطنا  ( وتنص على )تثقيف القيادة الرقمية23جاءت العبارة رقم ) -

 (.%74.5(، ووزن نسبي )2.98رقميا مسئوال في ظل مجتمع جديد ( في المرتبة الخامسة؛ بمتوسط حسابي )
ائها وتعلمها اقتن( وتنص على ) توجه القيادة الرقمية التركيز بصفة متجددة إلى نوعية التكنولوجيا الواجب 22جاءت العبارة رقم ) -

(، ووزن نسبي 2.96والتدريب عليها واألسلوب األمثل في تشغيلها واالستفادة منها.( في المرتبة السادسة؛ بمتوسط حسابي )
(74%.) 

ويعقب الباحث على هذه النتيجة بأن استخدام التكنولوجيا يحسن المجتمع المدرسي، واالنخراط باحترام عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى 
ستخدام التكنولوجيا لجعل الصوت مسموعا من قبل القادة العاملين في المدارس، وتحديد صحة مصادر المعلومات عبر اإلنترنت، ا

باإلضافة إلى  تمكين مديري المدارس ليكون صوتهم مسموع في المجتمع مع اآلخرين عبر اإلنترنت وإظهار أن المواطنة الرقمية 
 ة الشخصية.تتجاوز المحادثات حول المسؤولي

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
لتوظيف القيادة الرقمية في التعليم عن بعد وإدارة األزمات الطارئة لدى قادة ينص السؤال الثاني على "ما التصور المقترح 

 مقترح، على النحو التالي:وضع تصور  ؟"، ولإلجابة عن هذا السؤال تمالمدارس بالمرحلة االبتدائية في مدينة مكة المكرمة 
 :أهمية التصور المقترح 
 التأكيد على أهمية القيادة الرقمية. .1
 تطوير أداء العاملين في المدرسة، وخاصة المديرين.  .2
 التأكيد على أهمية مسايرة العصر من خالل المواءمة بين متطلبات ثورة وتقنية االتصاالت والمعلومات بمرحلة التعليم االبتدائي. .3
 خدمات عديدة ويستفيد منه جهات مختلفة، ويتمثل المستفيدون من التصور المقترح:يقدم  .4
 القيادات اإلدارية العلية بوزارة التعليم .  -
 إدارة التخطيط بوزارة التعليم. -
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 :محتوى التصور المقترح 
لتوظيف القيادة الرقمية في التعليم عن بعد وإدارة األزمات الطارئة لدى مديري المدارس بالمرحلة  يقترح البحث تصورا

 اإلبتدائية في المملكة العربية السعودية، ويشمل: 
 أوال: مدراس المرحلة االبتدائية: 

 اكتساب المعارف.تزويد المدارس بالوسائل واألدوات المناسبة والتكنولوجيا لتقديم خدمات ذات أثر فعال في  -
 تحديث القيادة المدرسية لتكون أكثر مالءمة مع احتياجات عصر العولمة. -
 تشجيع مديري المدارس على اقتناء واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في المدارس. -
 التوعية بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة واألدوات واألجهزة في سير التعليم. -
 ة واالتصاالت.توفر كل التسهيالت التقني -
 وجود كوادر مدربة لصيانة الحواسيب. -
 التعاون والتنسيق بين المدارس والمؤسسات التعليمية ذات الخبرة في مجال استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت. -

 ثانيا: اإلدارة:
 ينبغي أن تتسم اإلدارة بالتركيز على التجديد والتحديث بما يتالءم مع مستجدات العصر التقني. -
 التركيز على المضمون في تسيير العملية اإلدارية، باإلضافة إلى التخلص من الشكل الروتيني التقليدي لإلدارة. -
تفاعل اإلدارة المدرسية مع المتغيرات العالمية والدولية والمحلية، واستخدام التكنولوجيا فائقة الجودة وتفعيل الميكنة اإلدارية  -

 أ عن أي عمل مدرسي.وتوظيفها، حتى تكون جزء ال يتجز 
 ثالثا: وزارة التعليم:

 زيادة الميزانية المخصصة لتوفير تقنيات االتصاالت والمعلومات الحديثة؛ وضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة. -
 عمل دورات تدريبية مستمرة لقادة المدارس اإلبتدائية على كيفية االستفادة من التقنيات الرقمية. -
ي المؤهل والمتخصص في مجال التقنيات التربوية و التعليمية ، وتقنية المعلومات ببرامج التأهيل والتدريب االهتمام بالكادر البشر  -

 المستمر وفق المستجدات التقنية، لمواكبة التطور التقني.
 السعي نحو تعزيز مفاهيم التعلم الذاتي، البحث العلمي، التفكير النقدي اإلبداعي واالبتكار المتنوع. -
 تنافس الفوري والمستمر بين المدارس عبر التقنيات الرقمية.تشجيع ال -
 تحقيق األهداف الموضوعة للمرحلة االبتدائية، والمساهمة في تطوير هذه األهداف، بما يسمح بمسايرة التقدم العالمي. -

 :توصيات البحث 
 في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات التالية:

بالكيفية التي تزيد من تحسين التكنولوجيا الخاصة بهم، والتركيز المستقل للتكنولوجيا في اإلدارة أن يكون المدراء أكثر وعيًا  -
 .والقيادة

 يجب تضمين مؤشر )المواطنة الرقمية( في المدرسة باعتباره أحد الدورات التأسيسية لقيادة المدارس. -
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 :مقترحات البحث 
 مقترحات لدراسات مستقبلية كما يلي:في ضوء نتائج البحث وتوصياته يمكن تقديم 

 اجراء دراسة مماثلة باستخدام متغيرات أخرى مثل محو األمية الرقمية والكفاءة الرقمية لقادة المدارس -
 إجراء دراسات أخرى مماثلة تتناول مؤشرات أخرى للقيادة الرقمية والتي لم يتناولها البحث الحالي. -
قادة المدارس االبتدائية في توظيف القيادة الرقمية في التعليم عن بعد وإدارة األزمات  إجراء دراسة عن التحديات التي تواجه -

 الطارئة.
 إجراء دراسات مشابهة في بلدان أخرى لمقارنة نتائجها بنتائج هذا البحث. -
 إجراء دراسات حول درجة ممارسة قادة المدارس االبتدائية ألساليب إدارة األزمات من وجهة نظرهم. -

 المراجع:
 أوال: المراجع العربية:

(. أثر استخدام الرقمنة فى رفع درجة التحصيل الدراسى لدى الطالب، مجلة الحكمة للدراسات التربوية 2017بوحميدة، نصر هللا )
 .91 - 79، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، ص ص 11والنفسية , ع

يثة في اإلعالم التربوي : االتجاه نحو التربية الرقمية، جرش للبحوث والدراسات , (. توظيف التكنولوجيا الحد2013بوكريسة، عائشة )
 .267 - 249عدد خاص،  جامعة جرش، ص ص  15مج 

(. فاعلية بعض القطع التعلمية اإللكترونية في تحقيق أهدافها :المجلة األردنية في العلوم 2013جويفل، مصطفى؛ و عمارين، آمنة )
 .175 -165، ص ص 2لتاسع،عدد التربوية: المجلد ا

(. المهارة في إدارة األزمات وحل المشكالت األسس النظرية والتطبيقية . دار البداية ناشرون 2007حريز. سامي محمد هشام )
 وموزعون. عمان . 

لة كلية الكويت، مج (. تصور مقترح لتطوير نشاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم االساسي بدولة2015الرشيدي، حسين مجبل هدبا )
 كلية التربية. -، جامعة طنطا 59التربية , ع

 .180-129، ص ص 55، ع 22إدارة األزمات األمنية، مجلة البحوث االمنية ، السعودية، مج (. 2013السراء، محمد بن حسن )
وية المركز القومي للبحوث الترب -((. التعليم اإللكتروني كمدخل لتطوير التعليم) تجارب عربية و دولية2009سالم، محمد توفيق ) 

 والتنمية، الطبعة األولى، المكتبة العصرية، مصر.
(. أثر القيادة الرقمية في تبني الثقافة التنظيمية لدى الموظفين العاملين بمديرية تربية محافظة 2019الطائى، يوسف حجيم سلطان )

 .39 - 19، المركز القومي للبحوث غزة، ص ص 6, ع3والقانونية , مج النجف األشرف بالعراق،  مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية
التعاوني رؤية تربوية معاصرة، كفر الشيخ: دار العلم  -اإللكتروني  -(. أساليب التعلم الذاتي 2008طه، حسين؛ وعمران، خالد )

 .57واأليمان، ص 
 الكتب الحديثة.(. إدارة األزمات، اربد: دار عالم 2010الظاهر، نعيم إبراهيم )

( : مفهوم االزمات و الكوارث و اساليب ادارتها ، المؤتمر السعودي الدولي الدارة االزمات و الكوارث،  2013العازمي، مبارك فالح ) 
 555-512، ص  2جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ، السعودية ، ج 
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زمات بالمؤسسة، مجلة الحكمة للدراسات االعالمية و االتصالية، مؤسسة دور العالقات العامة في إدارة األ(: 2017عبادي، إيمان )
 155-138، ص ص 11كنوز الحكمة للنشر و التوزيع، الجزائر، ع 

 36-32، ص ص 136، ع29بين اإلدارة والصناعة، التنمية االدارية ، مصر، س  األزمات(. 2012عبد العال، جمال سيد )
، اإلمارات العربية 1ومات و االتصال في إدارة األزمات الدولية، مجلة رؤى إستراتيجية، العدد (. دور المعل2012إدريس )لكريني، 
 المتحدة.

 (. ادارة األزمات، الدار الجامعية ،األسكندرية، مصر. 2006ماهر، أحمد ) 
 10-7، ص  41، ع 16ج (. نحو اساليب ابداعية في مواجهه االزمات ، مجلة التربية ، مصر ، م 2013المهدي، سوزان محمد ) 
، المؤسسة 5(. التعليم الرقمي في ظل التحديات المعاصرة،  المجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل , ع2019وهيبة، الجوزي خليفاتي )

 .122 - 109العربية للتربية والعلوم واآلداب، ص ص 
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"The reality of employing digital leadership in distance education and emergency crisis 

management among primary school leaders in the city of Makkah Al-Mukarramah (Proposed 

visualization)" 

 
Abstract: 

The reality of employing digital leadership in distance education and emergency crisis management among 

primary school leaders in the city of Makkah Al-Mukarramah (Proposed visualization) 
 

The aim of the research is to know the dimensions of digital leadership for the director, in terms of (wise leadership, 

learning culture in the digital age, excellence in the professional practice of school leaders, digital citizenship). And a 

proposed scenario was developed to employ digital leadership in distance education and emergency crisis management for 

primary school leaders in the city of makkah almukarramah. The research relied on a descriptive approach to arrive at the 

research results.The research community consisted of all the leaders of schools, at the primary level, in the city of makkah 

almukarramah. The research sample consisted of (50) managers. The research used the questionnaire as a tool to collect the 

necessary information about the research. Where the questionnaire included (26) items, represented by the following four 

dimensions: (1) Wise leadership. (2) Learning culture in the digital age. (3) Excellence in professional practice. (4) Digital 

citizenship.The following statistical methods were used: frequencies, percentages, and ranks, the mean, and the Cronbach 

alpha coefficient (  ِ  Cronbach, sAlpha). The averages ranged between (3.37: 2.58 out of 4), which indicate the response 

(strongly agree, agree); And that there is a discrepancy in the approval of the respondents with the statements of the 

questionnaire regarding the dimension of the learning culture in the digital age, as the averages ranged between (3.3: 2.84 

out of 4), which are averages indicating the response (strongly agree, agree), and that there is a disparity in approval.The 

sample members, according to the questionnaire statements, regarding the dimension of distinction in the professional 

practice of school leaders, where the averages ranged between (3.30: 2.76 out of 4), which are averages indicating the 

response (strongly agree, agree), and that there is a variation in the approval of the sample members. Questionnaire 

phrases, in relation to the digital citizenship dimension, where the averages ranged between (3.28: 2.96 out of 4), which are 

averages indicating the response (strongly agree, agree). In addition to developing a proposed vision for employing digital 

leadership in distance education and emergency crisis management among primary school leaders in the city of makkah 

almukarramah.The research recommends that managers be more aware of how to further improve their own technology, 

and an independent focus of technology in management and leadership. 

Key words: Reality - Employment - Digital Leadership - Distance Education - Crisis Management – Primary School 

Leaders – Makkah - Saudi Arabia - Proposed visualization. 
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