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  اإلهــــداء

  

  إلى وطني الحبيب فلسطين

  اإلى روح والدي ووالدتي طّيب اهللا ثراهم

  إلى إخوتي وأخواتي

  وأوالدي األعزاء الغالية إلى زوجتي

  منذر ودنيا ويزن وعالء وبتول

  إلى كل طالب علم في هذا العالم الكبير

  اءإلى أرواح كل الشهداء العظم

  إليهم جميعاً أهدي عملي المتواضع هذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشـكر والتقـدير



د 

  

  الحمد هللا الذي يّسر لي إتمام هذه الدراسة المتواضعة، إنه على كل شيء قدير

  :وبعد

فإنني أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى أستاذي الدكتور الفاضل غسـان  

قديم التوجيهات واالقتراحات واإلرشادات القيمة التي كـان لهـا   الحلو الذي لم يتوان لحظة عن ت

عظيم األثر في إتمام هذه الدراسة وإثرائها، كما أتقدم بجزيل الشكر للسادة أعضاء لجنة المناقشة 

علـى مـا أبـدوه مـن      فواز عقـل . ، د عبد الرحيم برهم.، دعبد الكريم القاسم. المحترمين د

  .مالحظات قيمة

اتذة ومحكمين يل الشكر إلى كل من ساعدني في إتمام هذه الدراسة من أسكما أتقدم بجز

  .على ما أبدوه من تعاون إلنجاز هذا العمل

وأخيراً ال يسعني إال أن أتقدم بخالص تقديري وعرفاني إلى مديري ومديرات مـدارس  

  .وأمانة محافظات شمال الضفة الغربية، والذين ساهموا في االستجابة على أداة الدراسة بصدق
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108  

  )8( جدول رقم

وسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنسـب   المت

المئوية لفقرات مجال تصميم التقنيات التربويـة مرتبـة   

  .تنازلياً وفق المتوسط الحسابي للفقرة
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  )9( جدول رقم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنسـب   

المئوية لفقرات مجال توظيف التقنيات التربوية مرتبـة  

  .وفق المتوسط الحسابي للفقرةتنازلياً 
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  )10( جدول رقم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنسـب   
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114  
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  موضوع الجدول  رقم الجدول
الصفح

  ة

)11(ول رقم جد  

ت الحسابية واالنحرافـات المعياريـة والنسـب    المتوسطا

المئوية لفقرات مجال حفظ التقنيات التربويـة وصـيانتها   

  .مرتبة تنازلياً وفق المتوسط الحسابي للفقرة
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  )12( جدول رقم
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  .بة تنازلياً وفق المتوسط الحسابي للفقرةمرت
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  )13( جدول رقم
مجاالت مهام مديري المدارس الحكوميـة فـي اسـتخدام    

  .التقنيات التربوية مرتبة تنازلياً حسب األهمية
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  )14( جدول رقم

اختبار تحليل التبـاين متعـدد القياسـات المتكـرر     نتائج 

Repeated Measured Design  واإلحصائيWilk’s 

Lambdaلفحص داللة الفروق بين مجاالت الدراسة ،.  

120  
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للمقارنـات البعديـة بـين     Sidakسـيداك  نتائج اختبار 

  .متوسطات مجاالت أداة الدراسة
121  

  )16( جدول رقم

لعينتين مستقلتين، لفحـص داللـة    tنتائج استخدام اختبار 
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123  
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124  

  )18( جدول رقم
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125  
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130  
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  المالحق

  

  الصفحة  موضوع الملحق رقم الملحق

  154  .أسماء محكمي أداة الدراسة )1(ملحق رقم

  155  .بصورتها النهائية أداة الدراسة )2(ملحق رقم

  )3(ملحق رقم 
العليا إلى وزارة التربية والتعلـيم  كتاب عمادة الدراسات 

  .العالي
164  

  )4(ملحق رقم 
كتاب وزارة التربية والتعليم العالي إلى مديريات التربيـة  

  .والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية
165  

  )5(ملحق رقم 
كتاب مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة 

  .الغربية إلى مدارس العينة
166  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ك  

  

  األشكال

  

  الصفحة  شكلموضوع ال  شكلرقم ال

  33  .لعوامل التي تؤثر في اختيار التقنيات التربويةنموذج ا  )1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ل  

                            في مجال استخدام التقنيات التربوية الحكوميةمهام مديري المدارس 

   محافظات شمال الضفة الغربيةفي مديريات 

  من وجهة نظر المديرين والمديرات

  إعداد 

  الصايغأحمد أشرف منذر 

  إشراف 

  غسان الحلو. د

  

  الملخص

فـي مجـاالت    الحكوميـة مهام مديري المدارس هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

، الضفة الغربيـة  استخدام التقنيات التربوية في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شمال

  :التاليةلإلجابة على األسئلة الدراسة  سعت هذه

مـديريات  ما واقع مهام مديري المدارس الحكومية في مجال تخطيط التقنيـات التربويـة فـي    

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظ

مـديريات  مهام مديري المدارس الحكومية في مجال تحديد واقع التقنيات التربوية فـي   واقعما 

  ؟ات شمال الضفة الغربية ظمحاف

مـديريات  مهام مديري المدارس الحكومية في مجال التزويد بالتقنيات التربويـة فـي    واقعما 

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظ

فـي مـديريات   مهام مديري المدارس الحكومية في مجال تصميم التقنيـات التربويـة    واقعما 

 ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظ

مـديريات  ديري المدارس الحكومية في مجال توظيف التقنيـات التربويـة فـي    مهام م واقعما 

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظ



م 

مهام مديري المدارس الحكومية في مجال التدريب على استخدام التقنيات التربوية فـي   واقعما 

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات 

مديريات ل حفظ التقنيات التربوية وصيانتها في مهام مديري المدارس الحكومية في مجا واقعما 

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظ

 الحكومية في مجال  تقويم اسـتخدام التقنيـات التربويـة فـي      مهام مديري المدارس واقعما 

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات 

 بويـة بـاختالف  هل تختلف مهام مديري المدارس الحكومية في مجال استخدام التقنيـات التر  

 ، والمحافظة؟المؤهل العلميو ،الخبرةوالجنس،  متغيرات

مـن مـديري ومـديرات    %) 26(مدير ومديرة بنسبة ) 157(تكونت عينة الدراسة من 

يـة، حيـث أن مجتمـع    المدارس في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغرب

  مدير ومديرة" 604"الدراسة بلغ 

 بنائهـا ة على استخدام أداة قياس واحدة تمثلت باستبانة قـام الباحـث ب  اقتصرت الدراس

لمالءمة غرض الدراسة، حيث جرى التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة مـن المحكمـين   

، وتم التأكد من ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمـة معامـل   )8(تكونت من 

  ).0.96(الثبات 

في مجاالت استخدام التقنيـات التربويـة فـي     الحكوميةيري المدارس مهام مدولمعرفة 

، تم استخراج أهمية كل فقرة من المدارس الحكومية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية

  .فقرات أداة الدراسة، ورتبت الفقرات تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية لها

  :اآلتيةالنتائج  إلىالدراسة  توصلتوقد 



ن 

ة قيام مديري المدارس الحكومية بمهامهم في استخدام التقنيات التربوية كانت كبيرة درج

  ).80.8(، ونسبة مئوية )4.04(جداً، وبمتوسط حسابي 

في مجاالت مهام ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

، الجنسات تُعزى لمتغير غربيةات شمال الضفة المحافظمديريات مديري المدارس الحكومية في 

 .والخبرة، والمؤهل العلمي، ومديرية التربية والتعليم

   :يوصيوفي ضوء نتائج الدراسة، فإن الباحث 

 .تحديد ميزانية خاصة من ميزانية المدرسة، لإلنفاق على التقنيات التربوية

بوية، حتى ال على صيانة األجهزة والتقنيات التر) قد يكون أحد المعلمين(تدريب مختص 

 .يقف عدم صالحية األجهزة للعمل عائقاً أمام استخدامها في تحقيق عملية التعليم

 .التعلم في كل مديرية تربية وتعليم إنشاء مركز لمصادر

إشراك كافة المعلمين في تحديد احتياجاتهم من التقنيات التربوية، قبل إعـداد خطـة التقنيـات    

 .االتربوية بالمدرسة وأثناء إعداده

   .تدريب المعلمين على استخدام التقنيات التربوية

  

  

  

  

  



س 

  

  

  األولاألولالفصل الفصل 

  مشكلة الدراسة وخلفيتهامشكلة الدراسة وخلفيتها

  

  مقدمةمقدمة  --

  مشكلة الدراسةمشكلة الدراسة  --

  أسئلة الدراسةأسئلة الدراسة  --

  فرضيات الدراسةفرضيات الدراسة  --

  أهداف الدراسةأهداف الدراسة  --

  أهمية الدراسةأهمية الدراسة  --

  حدود الدراسةحدود الدراسة  --

  مصطلحات الدراسةمصطلحات الدراسة  --

  

  

  



ع 

  

  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  :مقدمة

من المنهاج المدرسي لما يرتكز عليها من تقدم  أساسياً ات التربوية جزًءتعد التقنيا

، وتسهيل التعلم لدورها المميز في تبسيط المعلومات واكتساب الخبراتو لعملية التعلم،

ألنها القناة التي تثير أكثر من حاسة واحدة في اكتساب المعرفة،  واكتسابه بأقل وقت ممكن،

  ).1997، السيد(ها في عملية التعلم والتعليم وبذا يبرز دور الحواس كل

عدد من الطلبة، أكبر أكبر إن التعلم باستخدام التقنيات التربوية، يساهم في تعليم 

من وقت التعلم بال تقنيات، وأن % 40 - % 30عدد من المفاهيم والمهارات، كما أنه يوفر 

ة إلى تقليل الكلفة التعليمية الطلبة يحتفظون بهذه المفاهيم والمهارات فترات أطول، إضاف

  .)Meyer, Rose, 2002(باستخدام التقنيات التربوية 

ويؤكد التربويون على أن التعلم المثمر هو التعلم المبني على مواقف تعليمية 

تتضمن الخبرة الواقعية والحقيقية لمحتوى التعلم، لذلك يوجهون المعلمين إلى استثمار 

الحيلة، (لم من خالل النماذج والمقاطع أو الرسوم والصور الخبرات البديلة لمحتوى التع

1998(.  

وتولي المناهج الحديثة أهمية كبرى الستخدام التقنيات التربوية، ويبذل التربويون  

من إداريين وفنيين قصارى جهدهم من اجل رفد المدارس بهذه التقنيات، والتأكيد على 

دريس، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة استخدامها، واستثمارها في عملية الت

الفلسطينية على ذلك في خطتها الخمسية التي هدفت إلى تحسين نوعية التعليم من خالل إعداد 



ف 

منهاج فلسطيني متميز، وتحسين مصادر التعلم والتقنيات التربوية، ولتحقيق ذلك استحدثت 

اإلدارة العامة للتقنيات (ر التعلم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية المركز الوطني لمصاد

، والتي قامت بتزويد المديريات والمدارس بكافة التقنيات التربوية الالزمة من )التربوية

مكتبات ومختبرات علمية ومختبرات حاسوب، والوسائل التعليمية المساندة من أجهزة عرض 

  ).2002وزارة التربية والتعليم، ( وخرائط ومجسمات

 ،استخدام المعلمين لها ىيات التربوية بالمدارس ليس دليالً كافيا علن توفر التقنإ

دوراً مهماً في توجيه المعلمين وحثهم  ؤدين اإلدارة المدرسية تأ) 2000(ويرى المشيقح 

على استخدام التقنيات التربوية، حيث أن تحفيز مدير المدرسة يشجع المعلمين على استخدام 

كمشرف مقيم يقدم التوجيه واإلرشاد للمعلمين في مجال التقنيات  التقنيات، باإلضافة إلى دوره

  .التربوية، وذلك للرقي بالعملية التعليمية

وظهرت في الفترة األخيرة مشكالت تواجه استخدام التقنيات التربوية، حيث يرى 

بعض المعلمين أن مديري المدارس يرفضون استخدام المعلم للتقنيات التربوية، بحجج 

شكوك مديري المدارس في معرفة المعلم بكيفية تشغيل أجهزة العرض،  :منهاوأعذار 

وبالتالي يخشون من أعطال متوقعة، واعتذار بعض المديرين بعدم توفر ميزانية خاصة 

للصيانة، وافتخار بعض المديرين باالحتفاظ باألجهزة لسنوات طويلة، وفي المقابل يرى 

ى، يعتذرون عن استخدام التقنيات التربوية، بحجة المدارس أن بعض المعلمين كسال ومدير

  .)2003سراج، (عدم المعرفة 

إن مهمة استخدام التقنيات التربوية مشتركة بين المعلمين واإلدارة المدرسية، ولكي 

تستخدم التقنيات التربوية على أكمل وجه، فللمعلمين مهام تجاه هذا االستخدام منها التدرب 

لتربوية قبل عرضها على الطلبة، والتنويع في التقنيات التربوية التي على استخدام التقنية ا

يستخدمونها، واستثمار اإلمكانات المتاحة لتصنيع تقنيات تربوية جديدة، وتحليل المنهاج 

الستخدام التقنيات التربوية،  ؛لمعرفة التقنيات المالئمة لهذا المنهاج، وتهيئة البيئة الصفية



ص 

كما أن للمديرين ). Reyes, Rois, 2003. (لعرض التقنية التربوية المالئم وقتوتحديد ال

تجاه استخدام التقنيات التربوية منها تقديم المساعدة للمعلمين في مجال أخرى  اًأيضاً مهام

استخدام التقنيات التربوية، وإعداد الخطط الستخدام التقنيات التربوية بالمدرسة، وتحديد 

يات التربوية، واعتماد بند في ميزانية المدرسة للتقنيات التربوية، احتياجات المدرسة من التقن

   . والمحافظة عليها وصيانتها

)Di Matties, Sammons, 2003(  

ولكن الدراسات بحثت كثيراً في مجال استخدام المعلمين للتقنيات التربوية، وبقي  

  .نيات التربويةالمجال مفتوحاً أمام دراسة مهام مديري المدارس في استخدام التق

  :مشكلة الدراسة

الحظ الباحث من خالل استعراضه للدراسات السابقة في مجال استخدام التقنيات التربوية مثل 

 ,Reyes(،)2000(المشيقح و، )1999(حسان و، )2003(، والسيد )1997(دراسة عصيدة

Rois, 2003 ( استخدام  في مجالاإليجابي أن أغلب هذه الدراسات تطرقت إلى دور المعلم

التقنيات من حيث اإلعداد والتخطيط واإلشراف والتقييم، وأوصت هذه الدراسات بضرورة 

مثل دراسة المشيقح  دراسة هذا الدور بالنسبة لمدير المدرسة، حيث أشارت في معظمها

إلى نقص التنسيق بين المعلمين  )2002(، ودراسة عليمات )2000(، ودراسة حكيم )2000(

 جاالت عدة منها مجال استخدام التقنيات التربوية، كما أظهرت نتائج دراساتوالمديرين في م

وجود اتجاهات سلبية لمديري المدارس نحو استخدام ) 1995(أخرى مثل دراسة الجندي 

، )1998(، وأما في دراسة أبو حسان التقنيات التربوية، وذلك من خالل استجابات المعلمين

فكانت النتائج في أن النسبة المئوية   )1989(يسات ، ودراسة هم)2002(ودراسة عودة 

  . تقريباً% 50للمعيقات في استخدام التقنيات التربوية المتعلقة باإلدارة المدرسية قد بلغت 



ق 

المدارس  ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة، التي تهدف إلى معرفة المهام التي يقوم بها مدير

  .التقنيات التربويةاستخدام في مجال 

سليط الضوء على مهام مدير المدرسة في مجاالت استخدام التقنيات التربوية، من شأنه إن ت

  :ويمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال اآلتياهتمام المدير بالتقنيات التربوية،  رفع مستوى

ما واقع مهام مديري المدارس الحكومية في مجاالت استخدام التقنيات التربوية في 

  ال الضفة الغربية ؟مديريات محافظات شم

  :أسئلة الدراسة

  :األسئلة اآلتية نتحاول هذه الدراسة اإلجابة ع

ما واقع مهام مديري المدارس الحكومية في مجال تخطيط التقنيات التربوية في  .1

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات 

ية في مهام مديري المدارس الحكومية في مجال تحديد واقع التقنيات التربو واقعما  .2

  ؟ات شمال الضفة الغربية محافظمديريات 

مهام مديري المدارس الحكومية في مجال التزويد بالتقنيات التربوية في  واقعما  .3

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات 

في مهام مديري المدارس الحكومية في مجال تصميم التقنيات التربوية  واقعما  .4

 ؟يةات شمال الضفة الغربمحافظمديريات 

مهام مديري المدارس الحكومية في مجال توظيف التقنيات التربوية في  واقعما  .5

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات 



ر 

مهام مديري المدارس الحكومية في مجال التدريب على استخدام التقنيات  واقعما  .6

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات التربوية في 

رس الحكومية في مجال حفظ التقنيات التربوية وصيانتها مهام مديري المدا واقعما  .7

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات في 

الحكومية في مجال  تقويم استخدام التقنيات   مهام مديري المدارس واقعما  .8

  ؟ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات  التربوية في

خدام التقنيات التربوية هل تختلف مهام مديري المدارس الحكومية في مجال است  .9

  ، ومديرية التربية والتعليم؟المؤهل العلميو ،الخبرةوالجنس،  متغيرات باختالف

  :فرضيات الدراسة

  :الدراسة إلى فحص الفرضيات اآلتية تسع

بين مجاالت ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  .1

  .ات شمال الضفة الغربيةمحافظيات مديرمهام مديري المدارس الحكومية في 

في مجاالت ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  .2

تُعزى  ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات مهام مديري المدارس الحكومية في 

  .لمتغير الجنس

ت في مجاال) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  .3

تُعزى  ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات مهام مديري المدارس الحكومية في 

  .لمتغير الخبرة



ش 

في مجاالت ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  .4

تُعزى  ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات مهام مديري المدارس الحكومية في 

 .لمتغير المؤهل العلمي

في مجاالت ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ال  .5

تُعزى  ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات مهام مديري المدارس الحكومية في 

 .مديرية التربية والتعليملمتغير 

  :أهداف الدراسة

  :هذه الدراسة إلى تهدف

استخدام التقنيات  تالتعرف على مهام مديري المدارس الحكومية في مجاال .1

  .التربوية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية

، والمحافظة في مهام المؤهل العلميو الخبرة،والتعرف على أثر متغيرات الجنس،  .2

  .استخدام التقنيات التربويةمديري المدارس الحكومية في مجاالت 

  :أهمية الدراسة

  :ترجع أهمية هذه الدراسة إلى

ى مهام مدير المدرسة في مجال استخدام التقنيات التربوية، حيث تسليط الضوء عل .1

  .على حد علم الباحث واطالعه أنها أولى الدراسات التي تبحث هذه المهام

توجيه االهتمام نحو مدير المدرسة، لحثه على أخذ دور أكثر وضوح وفاعلية في  .2

  .مجال استخدام التقنيات التربوية



ت  

عيل مدير المدرسة في مجال استخدام التقنيات تقديم اقتراحات وتوصيات، لتف .3

  .التربوية

واقع استخدام التقنيات التربوية، الستثمارها االستثمار األمثل فنياً من قبل  إظهار .4

  .المعلم، وإدارياً من قبل مدير المدرسة

تعتبر هذه الدراسة حلقة من حلقات ميدان استخدام التقنيات التربوية، التي قد  .5

مجال استخدام التقنيات في الواقع المكتبة العربية في داً إلى ضيف شيئاً جديت

  .الفلسطيني والواقع العربي

  :حدود الدراسة

  :تقتصر حدود هذه الدراسة على

  .وهو مديري ومديرات المدارس األساسية الحكومية: الحد البشري .1

  .محافظات شمال الضفة الغربيةوهو : الحد المكاني .2

  .2003/2004لثاني من العام الدراسي وهو الفصل ا: الحد الزماني .3

 .أداة الدراسة .4

  :مصطلحات الدراسة

  :تعتمد الدراسة التعريفات التالية لمصطلحاتها

  :التقنيات التربوية .1

هو استخدام كافة أشكال الوسائل الحديثة من حاسوب وانترنت وأجهزة وأدوات 

  )2000يم، وزارة التربية والتعل .(للمساعدة في عملية التعليم لدى الطالب



ث  

  :مدير المدرسة .2

قانون  .(هو الشخص المسؤول عن تسيير أمور المدرسة اإلدارية والفنية اليومية

  ).2000التربية والتعليم، 

  :المهمة .3

تكون من ينشاط محدد يطلب من الموظف القيام به وبذل جهد عقلي وبدني لتنفيذه، و

م إدارة الموارد معج(مجموعة من اإلجراءات تتطلب قدر من التفرغ لتأديتها 

  )1999البشرية وشؤون العاملين، 

  :المدرسة األساسية .4

هي المدرسة التي تحتوي على الصفوف من الصف األول إلى الصف العاشر أو أي 

  .)2000، قانون التربية والتعليم( سنوات 10ومدة المرحلة األساسية  ،صفوف منها

  : اإلدارة المدرسية .5

عنها مدير المدرسة، تقوم بعمليات التخطيط،  هي وحدة قائمة بحد ذاتها، مسؤول

والمتابعة، وتطبيق التعليمات المدرسية التي تأتيها من مديرية التربية  ،والتقويم ،والتنفيذ

  )2000عليمات، (والتعليم 

  

 

  

  



خ 

  

  

  

  

  الثانيالثانيالفصل الفصل 

  اإلطار النظري والدراسات السابقةاإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  اإلطـار النظرياإلطـار النظري: : أوالًأوالً

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة: : ثانياًثانياً

  

  

  

  

  

  

  



ذ 

  الفصــل الثاني 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :يتضمن هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة، وذلك حسب التسلسل اآلتي

  اإلطار النظري: أوالً

  :يتناول هذا اإلطار سبع محاور هي

  .اإلدارة المدرسية  . أ

  .نظريات اإلدارة المدرسية  . ب

  .مضمون التقنيات التربوية.جـ

  .نية والتعليمالتق.د

  .استخدام التقنيات التربوية.هـ

  .التقنيات التربوية المدرسية.و

  .مهام مديري المدارس في مجال التقنيات التربوية.ز

  :اإلدارة المدرسية.أ

 :ماه مبحثينيتناول هذا المحور 

 .مدير المدرسة في  الصفات الواجب توفرها : أوالً

  .مدير المدرسة  مهام:  ثانياًً



ض 

 :مدير المدرسةفي الصفات الواجب توفرها  : أوالً

مما الشك فيه أن إدارة المدرسة من المهام الصعبة والحساسـة التـي تتطلـب مـن     

  :صاحبها لكي يكون مديراً ناجحاً، وقادراً على القيام بواجباته على الوجه األكمل أن يكون

 .سليم الجسم والعقل  .1

 .قدرة وكفاية تؤهله لتحمل أعباء عمله  اذ  .2

 .المعلمين والمسؤولين التربويين كلن يكون موضع ثقة من أ .3

 أن يكون قادراً على البت في األمور والمشاكل التربوية بصورة صحيحة وحاسمة ودقيقة .4

)Begley, 1999.( 

ينبغي توفرها لدى مدير املدرسة، لكي يكون ناجحا يف اليت امة جداً اهلاألمور  فهذه الصفات تعترب من

اليت جتاهبه هبدوء  تجسمية أم نفسية ال ميكنه أن يعاجل املشكالسواء كانت لذي يعاين من أمراض فاإلنسان ا.عمله

حاالت انفعالية جتعله يفقد أعصابه  تبل على العكس من ذلك تظهر لديه عند جماهبته ألبسط املشكالوتبصر،  

العقل السليم يف اجلسم (ة تقول فاحلكم تعقيداً بدالً من حلها، تفيتصرف تصرفات خطرية ومضرة تزيد املشكال

 ).2001أمحد، () السليم

فيمكن تقدير مدى توفرها فـي مـن يـراد    ) القدرة والكفاية(أما بالنسبة للصفة الثانية 

، قبل أن يصبح مديراً، إذ باإلمكان معرفـة مـدى   اًدارة المدرسة من خالل عمله معلمإلاختياره 

ه في مختلـف  تلجهود التي كان يبذلها لرفع مستوى طلبقابليته على القيام بواجباته المدرسية، وا

ـ المجاالت، ومدى ضبطه لصفه، ونوع العالقات السائدة بينه وبين طلب ه وزمالئـه المعلمـين،   ت

ومدى احترامهم له، ومدى قابليته على خلق العالقات اإلنسانية الطبيعية في المحيط المدرسـي،  

سة بطبيعة عمله مسـؤول عـن النضـوج الفكـري     إدارةً ومعلمَين وطلبة، ذلك أن مدير المدر



غ 

للمعلمين والطلبة معاً، وإن أي جهل لهذه الحقيقة إنما يسبب التوتر فـي العالقـات المدرسـية،    

 .ويشيع الفوضى، وُيفقد النظام، ويؤدي بالتالي إلى فشل المدرسة 

سية من جهة وعلى مقدرته وقابليته من فإهنا تتوقف على سالمته اجلسمية والنف) الثقة(ما خيص الصفة الثالثة فيأما 

  .جهة أخرى، إذ أن هاتني الصفتني متكناه من أداء واجباته املدرسية كما ينبغي

فإن هلا أمهية قصوى، ذلك أن مدير املدرسة يواجه كل يوم العديد من ) القدرة على اختاذ القرار(الرابعة أما الصفة 

إن عليه فو. املعلمنيوخارجها، منها ما خيص الطلبة، ومنها ما خيص املشاكل اإلدارية والتربوية، داخل املدرسة 

باحلاسم ليس  ُيقصدوطبيعي أن ما .املدير الناجح هو الذي يستطيع البت يف هذه املشاكل بشكل حاسم ودقيق

راً التسرع يف إعطاء احلكم ألن ذلك يعطي النتائج العكسية، بل على العكس من ذلك ينبغي أن يكون متبصراً، قاد

املنيف، ( على حتليل املشاكل وفهمها، ومساع آراء املعلمني، واألخذ مبا هو صائب منها دون مكابرة أو استعالء

2002.( 

مدير المدرسة والتي تمكنه من القيـام بعملـه   في هذه هي أهم الصفات الواجب توفرها 

ئج المرجـوة،  على الوجه األكمل وأن أي أساس آخر الختيار مدير المدرسة لـن يعطـي النتـا   

وبالتالي لن يساعد على نجاح المدرسة في مهمة أعداد األجيال التي نصبو إليها، والمسلحة بالعلم 

  .والمعرفة واألخالق، والقيم اإلنسانية النبيلة

 : مدير المدرسة مهام: ثانياً

ى القيام بتلك املهام امللقاة على عاتق مدير املدرسة كبرية جداً، وهي تتطلب منه أن يكون قادراً عل مهامإن 

بأسلوب خالق، وأن يكون متسلحاً بالعلم واملعرفة، واخلربة الضرورية اليت ينبغي أن يكون قد اكتسبها خالل 

، وقبل أن يكلف بأعمال اإلدارة املدرسية، وأن يكون من املشهود هلم يف قدراته وقابليته على اًسنوات عمله معلم

 ).1998حجي، ( احلساسةحتمل عبء هذه املسؤولية اجلسيمة و

  :أمورفي ثالثة مدير المدرسة يمكن تحديدها  مهامإن 



ظ 

 .إدارة المدرسة  .1

 .شراف التربوي إلا .2

 ).2001أحمد، (التقويم والضبط .3

  :الواجبات لهذهو فيما يلي عرض 

 :إدارة المدرسة.1

ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هـي وسـيلة   ، - كما هو معروف -إن إدارة المدرسة 

حقيق أفضل السبل لعملية التربية والتعليم، فهي والحالة هذه عملية تنظيميـة محضـة، وهـي    لت

 : بطبيعة الحال تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما

ختطيط برامج العمل بالتعاون مع املعلمني كافة، إذ أن إشراك املعلمني يف رسم وختطيط أساليب العمل يف ورسم .1

طبيعي أن رسم وختطيط أساليب العمل يتسم بأمهية كربى، فهذا العمل جينب إدارة  و. حالنجااملدرسة عامل حاسم يف 

 .املدرسة االرتباك، وإصدار القرارات االرجتالية اليت غالباً ما يواكبها اخلطأ وضياع الوقت واجلهد

 تنفيذ القررات والخطط الموضوعة، واإلشراف على التنفيذ بدقة وأمانة، فالعبرة ليسـت فيمـا  .2

مجالس المعلمـين   تعقديتخذ من قرارات، ويرسم من خطط، وإنما العبرة في تنفيذها، وكثيراً ما 

االجتماعات، وتتدارس مشاكل المدرسة والطلبة، وتضع الخطط والحلول، لكنها تبقى حبراً على 

 ).2001أحمد، ( الورق فحسب

ت واخلطط لكي تؤدي دورها الذي رسم من إن املدير الناجح هو الذي يستطيع متابعة سري تنفيذ تلك القرارا

 أجله، مع دراسة نتائج التنفيذ بغية معرفة ما أمكن حتقيقه، وما يربز من أخطاء أثناء التطبيق والعمل على إصالحها

 ).1997العموش، (

 : أما واجبات المدير اإلدارية، فيمكن تلخيصها بما يأتي



أ أ 

 .توزيعهم على الصفوف قبول وتسجيل الطلبة في المدرسة، واإلشراف على  .1

توزيع الدروس على المعلمين كل حسب اختصاصـه وقابليتـه، ووضـع جـدول      .2

 .الدروس

 .توزيع الكتب والقرطاسية على الطلبة اإلشراف على  .3

 .مين ما تحتاج إليه المدرسة من أثاث ولوازم، وتقنيات تربويةأت .4

 .تنظيم المدرسة والعناية بنظافتها اإلشراف على  .5

النشاط الالصفي، األدبي والفني والرياضـي، وغيرهـا مـن أوجـه     توزيع أعمال  .6

 .النشاطات األخرى 

مسك وتنظيم السجالت المدرسية، على أسس صحيحة ودقيقة يمكن الرجـوع إليهـا    .7

 .عند الحاجة

ين معاون أو أكثـر  ينه يتطلب تعإوبالنظر للمهام الجسيمة التي تقع على عاتق المدير ف

ها، كمـا تسـتدعي الحاجـة لمرشـد تربـوي      تلمدرسة وعدد طلبلمدير المدرسة، حسب سعة ا

السلوكية والنفسية للطلبة، لمساعدة مدير المدرسة في األمـور   تمتخصص في معالجة المشكال

  ).1997وزارة التربية والتعليم األردنية، ( التربوية واإلدارية

  

 : اإلشراف التربوي.2 

ل املعلمني والطلبة معاً، وقبل اخلوض يف هذا املوضوع البد من اعمأيشمل اإلشراف التربوي إشراف املدير على 

 : رصد احلقائق التالية اليت توضح الطريق أمامه وهي



ب ب 

إن هـذا  .إن على المدير أن يحدد لكل معلم مكانته، وذلك بإظهار مدى إتقان كل معلم لواجبه .1

عمله بحماس شديد، بدالً من  العمل يؤدي بال شك إلى االستقرار النفسي للمعلم، ويجعله يندفع في

  ).Dennis, 1995( أن يذهب إلى الصف بخمول وفتور

إن على المدير أن يوطد عالقته بكافة المعلمين، ويشترك معهم في المناقشات الخاصة باألمور .2

المدرسية، وكل مدير يتعالى على معلميه، ويعزل نفسه عنهم فإن عمله هذا يؤدي إلـى ضـعف   

إذ أن اإلدارة مـا وجـدت إال   ، ين المعلمين واإلدارة وبالتالي فشل المدرسـة وانحالل الروابط ب

لتسهيل وتنظيم عمليتي التربية والتعليم، والتي يكون المعلم فيها العامل الحاسم، فعليه والحالة هذه 

 .أن يمد يد العون والمساعدة للمعلم لتمكينه من أداء واجبه على الوجه األكمل 

رات في توزيـع الـدروس، وإسـناد    يون إلى إجراء تغيؤري المدارس يلجإن كثيراً من مدي.3

المهمات إلى المعلمين بمعزل عنهم، وبدون مناقشتهم والتباحث معهـم حـول التغييـر وقبـل     

إن هذا األمر يخلق في نفس المعلم اإلحساس بأنه آلة صماء ينفذ األوامر فحسب، وبأنـه  .إجرائه

وعلى .ورة صحيحة، وأن جهوده التي بذلها ال تحظى بالتقدير بواجباته بص در على القيامغير قا

أن يتجنب كل ما من شأنه عليه إذا أراد مدير المدرسة أن يكون ناجحاً في مهمته، فهذا األساس، 

 ).1996عطاطرة، ( التسبب في مثل هذه المشاكل

في أداء واجباتهم بكل إن التقدير والثناء يلعب دوراً بارزاً في جعل المعلمين والطلبة يندفعون .4

طاقاتهم، وبارتياح نفسي وفكري، وعلى العكس من ذلك نجد أن توجيه اللـوم والتأنيـب ألتفـه    

األسباب للمعلم مثالً، يسبب له رد فعل شديد يبعده بكل تأكيد عن االنصراف إلـى أداء مهمتـه   

م ومحاسـبته بصـورة   فالمدير الناجح يستطيع أن يتدبر ذلك خالل مناقشته للمعل.برغبة واندفاع 

غير مباشرة، بإبراز الجوانب اإليجابية لديه، وتقديرها وتثمينها، ومن ثم يستطيع تنبيه المعلم إلى 

الجوانب السلبية بروح من الشعور بالمسؤولية، وبدون أن يجرح مشاعره، أو ينتقص من جهوده 

وإنما تصحيح األخطـاء   وفاعليته، وليشعره أن غايته ليس الطعن فيه، أو االنتقاص من جهوده،

 ).1996الغافري، ( التي تبرز أثناء العمل المدرسي



ج ج 

 :اإلشراف على عمل المعلمين.5

يتطلب من المدير أن يتعرف على مدى قيامهم بواجباتهم، واألساليب التربويـة  وهذا 

، التي يتبعونها، ومدى فاعليتها، وطرق تحسينها وتطويرها، ومدى ضبط كل معلم طلبـة صـفه  

قابليته على جلب انتباههم للدرس، وذلك عن طريق زيارته للصفوف، وسماعه للـدروس  ومدى 

وتدوين النقاط اإليجابية والسلبية في عمل المعلم، بغية العمل على تطويرها، وتعمـيم اإليجابيـة   

 ).2001أحمد، ( منها، وتصحيح الجوانب السلبية منها، وذلك خالل اجتماعات مجلس المعلمين

بانعقاد جمالس املعلمني يكاد يكون ضعيفاً، وهو إن جرى عقده فإنه ال يأخذ طابع اجلدية يف حبث  إن االهتمام

املشاكل، ووضع احللول هلا، يف كثري من األحيان يلجأ املدير إىل تدوين بعض القرارات مبفرده، وحسب رغبته 

لمني ممن ال يبدون أدىن اهتمام ملناقشات كما أن هناك الكثري من املع. هباوقناعته، ويطلب من املعلمني االلتزام 

 ).1998املعمري، ( جملس املعلمني، وال يسمع منه سوى كلمة موافق

إن انعقاد جمالس املعلمني بصورة منتظمة، ومتقاربة، أمر هام جداً يف العمل التربوي والتعليمي حيث يتم خالهلا 

ما حققته من جناح وما جاهبها من مشاكل، ودراستها استعراض إجنازات املدرسة يف كافة جماالت عملها، ومقدار 

جبدية، ووضع احللول الصائبة هلا، باالشتراك مع كافة املعلمني، وباإلمكان االستعانة بأولياء أمور التالميذ 

  ).1998حجي، ( للمشاركة يف حبث املشاكل السلوكية، والدراسية، اليت يعاين منها أبنائهم، والتغلب عليها

 :على أوضاع الطلبة الدراسية والسلوكيةاإلشراف .6

يشمل اإلشراف التربوي لمدير المدرسة سلوك الطلبـة وأخالقهـم داخـل المدرسـة     

وخارجها، ومالحظة انتظام دوامهم، ومحاسبة المنقطعين عن الدوام، وكذلك اإلشراف على سير 

المقصـرين، باتبـاع   التعليم، وأداء الواجبات، وتشجيع المتفوقين منهم، ومكـافئتهم، ومحاسـبة   

األساليب التربوية الحديثة، ودفعهم للسعي واالجتهاد، وذلك بالتعاون مع كافة المعلمين، وأوليـاء  

أمور الطلبة من خالل االتصال المستمر بهم، وإشراكهم في كافة النقاشات والدراسات المتعلقـة  

  ).1997أبو فروة، ( بمشاكل أبنائهم الدراسية والسلوكية



د د 

 : والضبطالتقومي .3

إن التقومي والضبط أمران هامان جداً لنجاح املدرسة، ذلك أن العمل يف أي جمال من جماالت احلياة البدَّ وأن يظهر 

فيه مشاكل ومصاعب وأخطاء، وإن هذا األمر بالطبع يتطلب دراسة تلك املشاكل واألخطاء دراسة جدية، 

تربية جيل مسلح بسالح  عكسية يفالتربوية إىل نتائج  والعمل على تصحيحها وتقوميها، لكي ال تؤدي أساليبنا

 .العلم، واألخالق الفاضلة 

إن اكتشاف األخطاء وتصحيحها، وتحسين العمل، يعطي المدرسـة زخمـاً شـديداً،    

 ).1997رحمة، ( ويدفعها إلى األمام ويعطي النتائج المثمرة والمرجوة في عملنا التربوي

أي ركن من يف درسة اليت ينبغي أن يقوم هبا مجيعاً دون استثناء، وإن إمهال تلك هي بوجه عام واجبات مدير امل

أركاهنا يفقده القدرة على احلصول على نتائج حسنة يف عمل املدرسة، وعلى املدير أن ال يهتم جبانب على حساب 

  .تأكيدجانب آخر آلن كل جانب مكمل للجانب اآلخر بكل 

  

  

  

 نظريات اإلدارة المدرسية.ب

  )  Contingency Theory):(النظرية الموقفية(رية االحتمالنظ.1

، وأنها تسمى النظرية الموقفيـة  )Fiedler(إن نظرية اإلحتمال ارتبطت بالعالم فيدلر

)Situational Theory(   وأنها بدأت في البروز منذ السبعينيات من القرن المنصـرم، فكيـف ،

  ا في إدارته؟ يمكن فهمها؟ وكيف يمكن لمدير المدرسة أن يوظفه



ه ه 

تحاول نظرية االحتمال أن تفسر العالقات المتبادلة داخل كل نظام فرعٌي في المؤسسة 

، وبين األنظمة الفرعية بشكل عام، وبين المؤسسة والبيئة الخارجية، وذلك من خالل )المدرسة(

مثلى  اقتراح أشكال تنظيمية وممارسات إدارية مالئمة للظروف، حيث إنه ال توجد هناك طريقة

  ).2002المنيف، (أو نظرية ثابتة يمكن اتباعها لتنظيم المدرسة وإدارتها بشكل دائم 

وبناء على هذه النظرية، فإن طرق وأشكال التنظيم واإلدارة ال تتساوى يف مجيع الظروف، بل إهنا تعتمد على 

  .مالءمتها لظروف معينة

لمعقدة، وال وصفات معينة وبموجب هذه النظرية، ليست هناك حلول جاهزة للمشكالت ا

لكيفية حلها، وإنما يلزم مدير المدرسة القيام بتحليل العالقات المتداخلة داخـل المدرسـة وبـين    

أجزائها في ظرف معين، ويستخدم ذلك التحليل كأساس الختبار طريقة التعامل معها، أو الـنمط  

المرؤوسين إلى اتباع سـلوك   االحتمال المرغوب هو ذلك الذي يدفع"المالئم لها، مع مراعاة أن 

  ).2002المنيف، " (أكثر إنتاجا  وفاعلية من أجل تحقيق أهداف المنظمة في الظرف المعين

وهذه النظرية باختصار تؤكد على أن الظروف الخاصة في الموقف المعين هي التي 

ـ     .تحدد الخيارات والبدائل والقرارات األنسب ة وهذا يتطلـب مرونـة فـي االسـتجابات النظمي

  ).1998الطويل، (ومسايرتها للتقلبات والتغيرات التي تتم في البيئة المعينة 

من أوائل من طرح تصوره االحتمالي، فإن هناك نماذج احتمالية ) فيدلر(وعلى الرغم من أن 

ذو الحدين الديمقراطي ) Continuum Mode(نموذج المتصل : أخرى، من أشهرها

مراكز متعددة عبر المتصل يقع السلوك اإلداري ضمنها، واألوتوقراطي اللذين يمثالن طرفي 

المتعلق بكيفية أن يصبح سلوك المدير عامل ) path-goal model(ونموذج هدف ومسار 

  ).1998الطويل، (دافعية وإشباع للمرؤوسين 

 )تايلور(العلمية  اإلدارةنظرية .2



و و 

في يعمل مهندساً وكان  (1915 - 1856) مؤسس اإلدارة العلمية هو فريدريك تايلور

" اإلدارة العلمية"األمريكية، ونشر تايلور أفكاره في كتاب  إحدى الشركات في الواليات المتحدة

الرئيس لإلدارة هو الحصول على أكبر قدر من الرفاهية  ، وأوضح أن الهدف1911عام 

 ).2001أحمد، (ل والعما لصاحب العمل

على الرغم من  نسانيبالجانب اإل يعتنِولم  وركز تايلور على الجانب الفني من العمل

الرئيسية لمدرسة اإلدارة العلمية أنه يمكن تحقيق زيادة  إدراكه ألهمية هذا الجانب، وكانت الفكرة

وامه التخصص والتدريب الفني وتحليل العمل إلى قاسلوب علمي  اإلنتاجية عن طريق اتباع

األساسية والزمن الذي يستغرقه أداؤه، على حده حتى تحدد حركاته  جزئياته ودراسة كل جزئية

 .الذي يضمن انسياب الخامات لآلالت وتحرك العامل ألداء واجبه وتصميم المصنع بالشكل

 :اآلتي وتتلخص مفاهيم اإلدارة العلمية في

والعمال، واحالل األساليب العلمية محل  حداث ثورة عقلية لدى اإلدارة العلميةإ •

 .المفاهيم القديمة

 .العمال لطرق العلمية في اختيار وتدريباستخدام ا •

 .العمال واإلدارة العمل على توفير جو من التعاون بين •

 .وظيفة التنفيذ التركيز على وظيفة التخطيط وفصلها عن •

 .اإلشراف تطبيق مبدأ التخصص في وظائف •

 ).1998الخطيب، ( خاصة من النقابات العمالية، وقوبلت اإلدارة العلمية بمقاومة عنيفة •

  :النظرية البيروقراطية.3
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مـن   Herbert، وهربـارت  Barnard، وبرنـارد   Max Weber ماكس فيبـر يعتبر 
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 Specialization of Tasksتخصصية المهام  -3

  المحدد لحيث يتخصص كل مكتب بنوع من العم

 Impersonalityالموضوعية والالشخصية  -4

  .العتبارات الشخصيةحيث يطبق القانون على جميع األفراد دون تميز وال دخل ل   

 Written Recordsتوافر سجالت موثقة  -5

حيث يقوم النظام باالحتفاظ بجميع الوثائق في ملفات يستفاد منها في إعداد التقـارير أو عمليـة   

  .التقييم

 Salaried Personnelاالستخدام المأجور  -6



ح ح 

  .للعمل في النظام حيث يتقاضى جميع العاملين أجرا مقابل عملهم وتفرغ العاملين الكامل

 Control of Resourcesضبط المصادر -7

بمجرد حصول النظام على أدواته وتجهيزاته التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه يتم التصرف 

بها من قبل النظام نفسه وال يحق لمن هم خارج النظام أن يتدخلوا فـي كيفيـة اسـتخدام هـذه     

  ).1997المؤمن، (المصادر 

أن البيروقراطية نظام فاسد وغير مرغـوب فيـه أو أن البيروقراطيـة    ويعتقد الكثيرون 

مالزمة للتعقيدات المكتبية وكثرة األوراق وطوابير المراجعين، إال أن البيروقراطية سـالح ذو  

حدين فهي تنظيم نموذجي من المفروض أن يؤدي إلـى اتمـام العمـل علـى أفضـل وجـه،       

ة إال إذا أساء اإلداريـون والموظفـون اسـتخدام    البيروقراطية ليست مرضا من أمراض اإلدار

  .أركانها، فهي ال تتعارض مع مفاهيم الشورى والديموقراطية والمشاركة الجماعية

  إدارة المكان والزمان في اليابان ": جمبا كايزن: "نظرية اإلدارة من موقع األحداث.4

: عرب زجاج الربج العاجي الذي يطلقون عليهيكتفي كثري من املديرين باجللوس إىل مكاتبهم، ومتابعة األمور 

  ).(Imai, 1997مكتب املدير 

إنهم ال يعرفون شيًئا عن منتجاتهم إال من خالل األوراق والتقارير، وال يفكرون في 

  .موظفيهم إال عندما يوقعون كشوف مرتباتهم

رباء عما يحدث إذًا فهم غ.هؤالء المديرون ال ينزلون إلى مواقع اإلنتاج الفعلية في مدارسهم

وعندما تنفصل عالقتهم الحقيقية بمواقع .فيها من مشكالت ال يمكن صياغتها على الورق

  .األحداث على هذا النحو، تنفصل ـ أيًضا ـ عالقتهم الحقيقية بمدرستهم ومعلميهم وطلبتهم

  : إدارة المكان: جمبا



ط ط 

ننقل لكم : "ن المذيع يقولعندما ينقل لك التليفزيون الياباني تغطية إخبارية عن زلزال، فإ

  ).(Imai, 1997أي إنه يتحدث من موقع الحدث " هذا التقرير من جمبا

المكان الذي تتولد فيه القيمة المقدمة .في اليابانية تعني الموقع الفعلي لألحداث " جمبا"

  .لإلنسان مثل خط إنتاج شركة سيارات أومطبخ مطعم ما، أو مكاتب التحرير في إحدى الصحف

  : إدارة الزمان: زنكاي

األسلوب الياباني للتطوير المستمر، بإدخال تحسينات تدريجية صغيرة وبسيطة تقلل التكاليف 

  .والهدر وتزيد اإلنتاجية والوفرة

ال يعني التطوير التكنولوجي واستخدام األساليب المعقدة، بل على العكس، فإن " كايزن"

ى تخفيف اإلجراءات غير الالزمة وتسهيل حركة هو ألد أعداء التعقيد، فهو يهدف إل" كايزن"

  .العمل بإزالة ما يعوق األداء

  ": جمبا كايزن"

تعني تطبيق أسلوب التطوير المستمر التدريجي على ما يتم داخل موقع األحداث والعمليات 

  ".اإلدارة من موقع األحداث"وتوليد القيمة الحقيقية على أرض الواقع، ويمكننا أن نطلق عليه 

  : تكون هذا األسلوب اإلداري الياباني من خمس خطوات، هيوي

 هذه فى التواجد واهمية سرعة ومفاجئة، مع متكررة بصفة االحداث موقع الى النزول .1

  .مشكلة ىأ ظهور عند المواقع

     والمعكوسة الجانبية التفكير اساليب استخدام مع الموقع عناصر بكل االهتمام .2

) Lateral &  Reversal Thinking(  للوصول وذلك التقليدية األساليب الى باالضافة 

   .لحلولها تقليدية غير بدائل ووضع المشكلة جذور الى



ي ي 

 يجب لكن النزيف لوقف اسعافية ماتكون غالبا والتى والفورية الوقائية االجراءات اتخاذ .3

  .المرض واحتواء متابعة من العرض زوال يمنعناال  نأ

 سياسة ادخال يجب كما.المشكلة خلق فى النسبية واهميتها ةالحقيقي االسباب عن البحث .4

 التشخيص سيناريوهات افضل الى للوصول الذهنى القدح واليات المتعددة التفكير ينواد

  . والعالج

 فى تكرارها بتجنب الكفيلة االجراءات كافة اتخاذ مع.للمشكلة المناسبة الحلول وضع .5

  ).2001أحمد، ( المستقبل

  )Systems Theory:(النظم نظرية. 5

النظريات الحديثة التي تقوم على أساس نقد النظريات  تأتي نظرية النظم في إطار

العمل (السلوكية ألن كل منهما ركز على أحد متغيري التنظيم  السابقة سواء التقليدية أو

ظام مفتوح لتنظيم في نظرية النظم إلى أنه ناالتنظيم نظام مقفل، بينما يرى  باعتبار أن) واإلنسان

 ).2002المنيف، ( البيئة المحيطة به وذلك ضمانا الستمرارية التنظيم يتفاعل مع

هذه .يتكون منها النظام لها عالقة وثيقة ببعضها البعض تقوم هذه النظرية على أجزاء

 :األجزاء هي

وبصفة أساسية التركيب ) قائد أو منفذ(هو الفرد  إن الجزء األساسي في النظام .1

لذا فمن أهم األمور التي .يحضره معه في المنظمة أو هيكل الشخصية الذي السيكولوجي

 .واتجاهاته وافتراضاته عن الناس والعاملين الفرد زتعالجها النظرية حواف

النظام هو الترتيب الرسمي للعمل أو الهيكل التنظيمي وما  إن الجزء األساسي الثاني في .2

 ).1997رمزي، ( يتبعه من المناصب



ك ك 

النظام هو التنظيم غير الرسمي وبصفة خاصة أنماط  األساسي الثالث في إن الجزء .3

 .تفاعلهم مع بعضهم وعملية تكييف التوقعات المتبادلة العالقات بين المجموعات وأنماط

فاآلالت .النظام هو تكنولوجيا العمل ومتطلباتها الرسمية الجزء األساسي الرابع في .4

 .ع التركيب السيكولوجي والفسيولوجي للبشرتتمشى م والعمليات يجب تصميمها بحيث

ويرى الباحث من خالل استعراض نظريات اإلدارة المدرسية أن لمدير المدرسة أكثر        

من دور، فهو مدير المدرسة، وقائد لها، ومشرف على هيئة التدريس، وقائد تدريسي، والصانع 

مدير المدرسة جنباً إلى جنب مع هيئة األول للقرار، وضمن إطار هذه األدوار المتعددة، يعمل 

التدريس لتحسين البرامج التعليمية للمدرسة باستمرار، ويتم تحقيق ذلك بالمحافظة على أفضل 

الممارسات المنهجية ومشاطرتها مع المعلمين، كما يسعى المدير أيضاً إلى التأكد من أن معلميه 

  .ها المناسب ضمن البيئة المدرسيةتلقوا تدريباً على تلك الممارسات، ووضعوها في إطار

  :ومن المهام التي يقوم بها مدير المدرسة

  .تحقيق األهداف وربط الرؤى المشتركة معاً .1

المحافظة على االنسجام مع الهئية التدريسية، والبيئة المدرسية من خالل فهم  .2

 .متبادل بين أطراف العملية التربوية جميعها

 .جراءات لتحقيق رؤية المدرسةتأصيل القيم وإنشاء مجموعة من اإل .3

 .التحفيز وتشجيع الموظفين وهيئة التدريس .4

 .اإلدارة والتخطيط وحفظ السجالت ورسم اإلجراءات .5

 .إيضاح األسباب للموظفين؛ للقيام بمهام محددة .6



ل ل  

إزالة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق هيئة التدريس ألهدافهم، وتوفير  .7

 .المواد الالزمة لذلك

كد من تحقيق المدرسة اللتزاماتها، فإن لم تفعل، فعليه البحث عن األسباب التأ .8

 .وإزالتها

ولكي يحقق مدير المدرسة مهامه، عليه أن يزيد من مشاركة المعلم في إدارة المدرسة،         

ويفوضه صالحيات، ويشركه في إتخاذ القرار، وهو بذلك يطور شكالً من أشكال الالمركزية، 

راً جديداً له في مساعدة الجميع على العمل معاً، وتقليص العقبات التي يواجهها ويعتمد دو

 .المشاركين له في إتخاذ القرار مع االحتفاظ بصالحياته في صنع القرار

  :مضمون التقنيات التربوية. جـ

يعيش العالم وسط انفجار تقني هائل، يغير باستمرار في أسلوب حياتنا، وفـي ابتكـار   

لمعدات المستخدمة في كل منزل، كل هذه االبتكارات وغيرها التـي تسـيطر علـى    األجهزة وا

نواحي الحياة هي بال شك نتاج الفكر التقني الذي يتصف بقدرة اإلنسان على اإلبداع والتطـوير،  

وبإدراكه المتقن لتطبيق التقنيات الجديدة التي باتت مقياساً للتنمية في أي بلد من البلدان، والتـي  

  ).2001سالمة، (يتوقف مستقبلها عليها 

ولضمان استمرار عملية اإلبداع والتطوير تحركت فـي البلـدان المتقدمـة المنـاهج     

التعليمية، وبرامج التدريب إلى األمام في قاعدة عريضة تستهدف تزويد األجيال منـذ الصـغر   

طـوير المـواد   بثقافة تقنية تساير التطورات الحديثة من خالل التعرف على دور التقنية فـي ت 

  ).1999الحيلة، (واألدوات واألساليب 

، وهي عبارة مركبة مأخوذة من كلمتـين  "تكنولوجيا " إن كلمة تقنية هي ترجمة لكلمة 

التـي تعنـي فـي    " LOGO " ومعناها المهارة أو الفن، ومن "  Techno" أصالً من اليونانية 



م م 

في الكون، وهي هنا بمعنى علم، فكلمة تقنية في  العقل أو المبدأ العقالني: الفلسفة اليونانية القديمة

  ).1999يوسف، (العلم المرتبط بشكل منظم بالفنون الدقيقة أو التطبيقية : هذا اإلطار تعني

   :التقنية والتعليم. د

تشيع بين الحين واآلخر تعابير تربط بين التربية والتعليم والتقنية، ولكي توضع األمور 

دم هذه التسميات في غير مواضعها، كان البد من مراجعـة بعـض   في نصابها، ولكي ال تستخ

  :التعابير المرتبطة بعملية التعليم وهي على الشكل التالي

  .التعليم التقني - 

 .التقنية في التعليم - 

 .تقنية التعليم - 

 :التعليم التقني 

ويعني أيضاً إعداد الفرد للتعامل مـع الوسـائل   .يعني تحديد نوعية التعليم ومواصفاته

األساليب التقنية، ويهدف إلى التعليم التخصصي، كما يهدف أيضاً إلى إكساب الفـرد قـدرات   و

  ).2001وزارة العمل، (ومهارات فنية وتطبيقية متخصصة 

  

 :التقنية في التعليم 

وهي تعني وجود عنصر التقنية في العملية التعليمية، حيث تفتح أمام المتعلم آفاقاً 

لم في العرض، وللعملية التعليمية في الوصول إلى الكفاية واإلتقان، واسعة في االستيعاب، وللمع

الكتاب، واللوح، واألفالم التعليمية، والتسجيالت، والمجسمات، : ومن هذه العناصر التقنية



ن ن  

وهذه الوسائل تمثل إمكانات هائلة ....واللوحات التعليمية، والصور، والبطاقات، والحاسوب 

  ).1998حمدي، (يل للوصول إلى مستوى المعرفة المنشود لمعاونة المتعلم في التحص

 :تقنية التعليم 

وهو مفهوم واسع للعملية التعليمية، ويقصد به التخطيط والتصميم والمنـاهج والبـرامج   

نتاج المواد التعليمية، ثم المواقف التدريسية، وما يـدور  إالتعليمية وأساليب تنفيذها بما في ذلك 

تعليمية بجميع لدارة تلك المواقف، ثم يمتد ليشمل أيضاً تقييم العملية اإعلم وفيها بين المعلم والمت

  ).1999الحيلة، (أبعادها 

التي قامت على تحديد النسب المئويـة لمـا   ) 1999(هناك بعض الدراسات ومنها دراسة السيد 

  .يوضحان ذلك) 2(، و)1(، و الجدوالن )كل واحدة على حدة(يتعلمه الفرد عبر الحواس 

  النسبة المئوية للتعلم وفق الحواس )1(جدول رقم 

درجة التعلم بالنسبة

  المئوية

 الحاسة

  الذوق  3%

  اللمس  6%

  الشم  3%

  السمع  13%

  النظر  75%

  )1999السيد، (    

  

  النسبة المئوية للتذكر وفق عملية التعلم )2(جدول رقم 

  :نتذكر مما  النسبة

  نقرأه  10%

  نسمعه  20%

  نراه  30%



س س 

  نراه ونسمعه  50%

  نقوله  80%

له        90% نفع و نقوله 

  في آن

  )1999الحيلة، (    

، ورغم التسليم بأهمية دور المعرفة في اكتساب القيم واإلتجاهات والعادات والسـلوكيات 

مـن  " كـم "األساس لذلك، فبدون هذه الممارسة يحتشد ذهن المتعلم ب فإن الممارسة تبقى السبيل

ها واستظهارها دون أن يكون لها أي أثر يذكر فـي سـلوكه أو فـي    المعلومات يعاني من حفظ

  ..اتجاهاته

  :  ومن المعروف أن لكل معلومة صفتين

  

  ).نظريات، معارف(صفة عملية .1

  ).تطبيق(صفة عامة .2

  ).2000المشيقح، (فإذا أهمل أي من هاتين الصفتين سقط فعل األخرى 

لوسائط التقنية واألساليب الفعالة إليصـال  ويرى الباحث أنه ال بد من التأكيد على أن ا

المعرفة إلى المتعلم بصورة مبسطة وسهلة ضرورية والزمة العتبارها جـزءاً مـن التـدريب    

العملي التطبيقي، فإذا تعلم المتعلم بأكثر من حاسة زادت عنده عملية التعلم، وبالخصوص حاستي 

إذا أضيفت الناحية العملية، فإن المـتعلم   السمع والنظر، فإن نسبة كبيرة من التعلم ستحصل، أما

  ).أي المتعلم(قد بلغ أعلى مستويات التحصيل المعرفي عنده 

  :استخدام التقنيات التربوية.هـ 



ع ع 

درباً من الترف، بـل أصـبح    التقنيات التربويةلـم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على 

 .في بنية منظومتها ضرورة من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءاً ال يتجزأ

في عمليتي التعليم والتعلم لهـا جـذور    التقنيات التربويةومع أن بداية االعتماد على 

مـع ظهـور    األخيرة اآلونةتاريخية قديمة، فإنها ما لبثت أن تطورت تطوراً متالحقاً كبيراً في 

  ).1999الحيلة، ( النظم التعليمية الحديثة

ة طويلة تطورت خاللها من مرحلة إلى أخرى حتى بمرحل التقنيات التربويةوقد مرت 

وصلت إلى أرقى مراحلها التي نشهدها اليوم في ظل ارتباطهـا بنظريـة االتصـال الحديثـة     

Communication Theory ــى م ـــا عل ــىواعــتـــماده ــنظم  نح  Systemsال

Approach.  

  

  :في تحسين عملية التعليم والتعلم التقنيات التربويةدور 

ورغم أن هذا الـدور  .دوراً هاماً في النظام التعليمي  ؤديت أن يات التربويةللتقنيمكن 

أكثر وضوحاً في المجتمعات التي نشأ فيها هذا العلم، كما يدل على ذلك النمو المفاهيمي للمجال 

ات يك أدبلمن جهة، والمساهمات العديدة لتقنية التعليم في برامج التعليم والتدريب كما تشير إلى ذ

مجتمعات العربية عموماً ال يتعـدى االسـتخدام   ال، إال أن هذا الدور في من جهة أخرى الالمج

دون التأثير المباشر في عمليـة الـتعلم وافتقـاد هـذا      -إن وجدت  - تقنياتالتقليدي لبعض ال

  ).2000المشيقح، (م االستخدام لألسلوب النظامي الذي يؤكد علية المفهوم المعاصر لتقنية التعلي

في تحسين عملية التعلـيم والـتعلم    التقنيات التربوية ؤديهالدور الذي ت تلخيصن ويمك

  :يلي مافي

  :إثراء التعليم: أوالً



ف ف 

ومروراً بـالعقود  ، منذ حركة التعليم السمعي البصري، أوضحت الدراسات واألبحاث

ة أبعاد ومؤثرات دوراً جوهرياً في إثراء التعليم من خالل إضاف ؤديت التقنيات التربويةالتالية أن 

يعيد التأكيد على نتائج األبحـاث حـول    للتقنيات التربويةإن هذا الدور .خاصة وبرامج متميزة 

في توسيع خبرات المتعلم وتيسير بناء المفاهيم وتخطي الحدود الجغرافية  التقنيات التربويةأهمية 

ية المتالحقة التي جعلـت  والطبيعية وال ريب أن هذا الدور تضاعف حالياً بسبب التطورات التقن

من البيئة المحيطة بالمدرسة تشكل تحدياً ألساليب التعليم والتعلم المدرسية لما تزخر بـه هـذه   

عقـل،  (قة وجذابـة  وبأساليب مثيرة ومش موضوعاتالبيئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض ال

2000.(  

  

  :اقتصادية التعليم: ثانياً

ة نسبة التعلم إلى دادية بدرجة أكبر من خالل زياويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتص

تحقيق أهداف تعلم قابلة للقياس بمستوى فعال من حيث  للتقنيات التربويةفالهدف الرئيس .تكلفته 

  ).1997هميسات، (التكلفة في الوقت والجهد والمصادر 

   للتعلمحاجته  وإشباععلى استثارة اهتمام التلميذ  التقنيات التربويةتساعد : ثالثاً

المختلفة بعض الخبرات التـي تثيـر    التقنيات التربويةيأخذ التلميذ من خالل استخدام 

وكلما كانت الخبرات التعليمية التي يمر بها المتعلم أقرب إلى الواقعيـة  ، اهتمامه وتحقيق أهدافه

ت التـي  التي يسعى التلميذ إلى تحقيقها والرغبـا  باألهدافأصبح لها معنى ملموساً وثيق الصلة 

  ).1997السيد، ( يتوق إلى إشباعها

   تساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم: رابعاً



ص ص  

ومثال على ، تعلمه في أفضل صورةقد هذا االستعداد الذي اذا وصل اليه التلميذ يكون 

مـة للتلميـذ   الخبـرات الالز  يءذلك مشاهدة فيلم سينمائي حول بعض الموضوعات الدراسية ته

  .وتجعله أكثر استعداداً للتعلم

  .على اشتراك جميع حواس المتعلم التقنيات التربويةتساعد : خامساً

 إّن اشتراك جميع الحواس في عمليات التعليم يؤدي إلى ترسيخ وتعميق هـذا الـتعلّم  

ـ    والتقنيات التربوية اد تساعد على اشتراك جميع حواس المتعلّم، وهي بذلك تسـاعد علـى إيج

  ).1997السيد، ( عالقات راسخة وطيدة بين ما تعلمه التلميذ، ويترتب على ذلك بقاء أثر التعلم

  

  

  .عـلى تـحاشي الوقوع في اللفظية التقنيات التربويةتساعد : سادساً

ليست لها عند التلميذ الداللة التي لها عنـد   ألفاظاوالمقصود باللفظية استعمال المّدرس 
توضيح هذه األلفاظ المجردة بوسائل مادية محسوسة تساعد علـى تكـوين   المّدرس وال يحاول 

تنوعت هذه الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعـاداً مـن    إذامرئية لها في ذهن التلميذ، ولكن  ةصور
الذي يساعد على زيادة التقارب والتطابق بين معاني األلفاظ  األمرالمعنى تقترب به من الحقيقة 

  ).1999حمدان، ( والتلميذ في ذهن كل من المّدرس

  تساعد في زيادة مشاركة التلميذ االيجابية في اكتساب الخبرة: سابعاً

التفكير العلمـي   وإتباعقدرة التلميذ على التأمل ودقة المالحظة  التقنيات التربويةتنمي 

وهذا األسلوب يؤدي بالضرورة إلى تحسين نوعية الـتعلم ورفـع   .للوصول إلى حل المشكالت 

  ).1997السيد، ( اء عند التالميذاألد

  :التقنيات التربويةار يالعوامل التي تؤثر في اخت



ق ق 

واستخدامها وفق  التقنيات التربويةيمكن أن نلخص أهم العوامل التي تؤثر في اختيار 

  :مدخل النظم كما يلي

  )Reed, 2003(نموذج العوامل التي تؤثر في اختيار التقنيات التربوية ) 1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  :التقنيات التربويةقواعد اختيار 

  :موفق أسلوب النظ التقنيات التربويةد على اختيار يالتأك -1

 األجهـزة ل يالمواد التعليمية، وتشـغ  وإنتاجالختيار  التقنيات التربويةأي أن تخضع 

ـ  التقنيات التربويةالتعليمية واستخدامها ضمن نظام تعليمي متكامل، وهذا يعني أن  ر لم يعد ينظ

إليها على أنها أدوات للتدريس يمكن استخدامها في بعض األوقات، واالستغناء عنها في أوقـات  

ضمن العملية التعليمية، تقوم على أساس تصميم وتنفيذ  للتقنيات التربويةأخرى، فالنظرة الحديثة 

وهـذا  ، عنصر من عناصر النظام التقنيات التربوية عتبرجميع جوانب عملية التعليم والتعلم، وت

يسير وفق نظام تعليمي متكامل، أال وهو أسلوب النظم الـذي   التقنيات التربويةيعني أن اختيار 

لتحقيق أهداف ، )االختيار، والتصميم، واالستخدام، والتقويم(هي  يقوم على أربع عمليات أساسية

  ).2000حكيم، ( محددة

 المقرر الدراسي واألداء المطلوب من المتعلم

 نوع العمل

 خصائص المتعلم

 اختيار الطريقة

 يةحدود اإلمكانات الماد

 )المرحلة األخيرة(اختيار التقنيات التربوية 



ر ر 

  :التقنية التربويةقواعد قبل استخدام  -2

  .المناسبة ية التربويةتقنتحديد ال -أ 

  .، ووجودها في األسواق أو تصنيعها مدرسياًالتأكد من توافرها -ب

  .، وذلك من خالل توفر الميزانية الكافية لشرائهاإمكانية الحصول عليهامن التأكد  -ج

  .التقنية التربويةتجهيز متطلبات تشغيل  -د

  .الحيتهاتجريب التقنية التربوية قبل استخدامها، للتأكد من ص -و

  .التدرب على استخدام التقنية التربوية قبل عرضها أمام الطلبة -ز

  .تقنية التربويةتهيئة مكان عرض ال -ح

  .التقنية التربوية قواعد عند استخدام  -3

  .التقنية التربويةالتمهيد الستخدام  -أ

  .في التوقيت المناسب التقنية التربويةاستخدام  -ب

  .في المكان المناسب التقنية التربويةعرض  -ج

  .بأسلوب شيق ومثير التقنية التربويةعرض  -د

  .خالل عرضها لتقنية التربويةلالتأكد من رؤية جميع المتعلمين  -هـ

  .خالل عرضها التقنية التربويةالتأكد من تفاعل جميع المتعلمين مع  -و

  .التقنية التربويةإتاحة الفرصة لمشاركة بعض المتعلمين في استخدام  -ز



ش ش 

  .تجنباً للملل  التقنية التربويةفي عرض  اإلطالةعدم  -ح

  .التقنية التربويةالمخل في عرض  زعدم اإليجا -ط

  .التقنيات التربويةعدم ازدحام الدرس بعدد كبير من  -ي

  .أمام التالميذ بعد استخدامها تجنبا النصرافهم عن متابعة المعلم التقنية التربويةعدم إبقاء  -ك

  .التقنية التربويةعن أية استفسارات ضرورية للمتعلم حول  اإلجابة -ل

)Webber, 2003(  

  :التقنية التربويةقواعد بعد االنتهاء من استخدام  -4

للتعرف على فعاليتها أو عدم فعاليتها في تحقيق الهدف منها، ومـدى  : التقنية التربويةتقويم  -أ

  .عدم استخدامها مرة أخرى  تفاعل التالميذ معها، ومدى الحاجة الستخدامها أو

، قد يتلف منها أي إصالح ما قد يحدث لها من أعطال، واستبدال ما: التقنية التربويةصيانة  -ب

  .وإعادة تنظيفها وتنسيقها، كي تكون جاهزة لالستخدام مرة أخرى 

ها أي تخزينها في مكان مناسب يحافظ عليها لحين طلبها أو اسـتخدام : التقنية التربويةحفظ  -ج

  .)1999، يوسف(في مرات قادمة 

  :التقنيات التربويةساسيات في استخدام ا

  .بدقة التقنية التربويةتحديد األهداف التعليمية التي تحققها  -1

بشكل دقيق قابـل للقيـاس ومعرفـة أيضـاً      األهدافوهذا يتطلب معرفة جيدة بطريقة صياغة 

  ).Matthews,2003(ة ، االنفعالية، الحركيةالعقلي: بمستويات األهداف



ت ت 

التي تحقق  للتقنية التربويةيساعده على االختيار السليم  األهدافوقدرة المستخدم على تحديد هذه 

  .)Abernathy, 2003( هذا الهدف أو ذلك

  :معرفة خصائص الفئة المستهدفة ومراعاتها -2

 ملمـاً كـون  عليـه أن ي  للتقنيات التربويةقصد بالفئة المستهدفة التالميذ، والمستخدم يو

وحاجات المتعلمين حتى يضـمن االسـتخدام الفّعـال    ، والمعرفي، والذكائي، لمستوى العمريبا

  ).Chung, 2003( للتقنية التربوية

  :جاالمنه عوتكاملها م التقنية التربويةج المدرسي ومدى ارتباط هذه امعرفة بالمنه -3

: شـمل يتاب المدرسـي بـل   ج الحديث ال يعني المادة او المحتوى في الكامفهوم المنه

عليـه   التقنية التربويـة والمحتوى، طريقة التدريس والتقويم، ومعنى ذلك أن مستخدم ، األهداف

التقويم حتى يتسـنى لـه    ، والتدريس ائقومحتوى المادة الدراسية وطر باألهدافالجّيد  اإللمام

 تقنيـة جماهيرية أو  تقنيةام استخد األمرفقد يتطلب لتقنية التربوية، األنسب واألفضل لاالستخدام 

  .)Nhira,2002( فردية

  :قبل استخدامها التقنية التربويةتجربة  -4

قبل االستخدام وهذا يساعده على  التقنية التربويةوالمعلم المستخدم هو المعني بتجريب 

اتخاذ القرار المناسب بشأن استخدام وتحديد الوقت المناسب لعرضها وكذلك المكـان المناسـب،   

 أنأنه يحفظ نفسه من مفاجآت غير سارة قد تحدث كأن يعرض فيلماً غير الفيلم المطلوب أو  كما

فـي الـدليل غيـر     التقنية التربويةيكون جهاز العرض غير صالح للعمل، أو أن يكون وصف 

  ).1999حمدان، ( مطابق لمحتواها مما يسبب إحراجاً للمّدرس وفوضى بين التالميذ

  .تقنية التربويةيذ الستقبال محتوى التهيئة أذهان التالم -5

  :ومن األساليب المستخدمة في تهيئة أذهان التالميذ



ث ث 

التقنية التربوية، كـي يشـعر   تحثهم على متابعة  طلبةإلى ال األسئلةتوجيه مجموعة من  •

  .الطلبة باألهمية والفائدة المرجوة من استخدام التقنية التربوية

، حتى التنبيه إلى نقاط هامة لم يتعرض لها التلخيصمع  التقنية التربويةتلخيص محتوى  •

  .يستوعب الطلبة فكرة التقنية التربوية، وإمكانية استخدامها في أكثر من مجال

، ومثال ذلك، استخدام المجهر فـي  على حلّها التقنية التربويةتحديد مشكلة معينة تساعد  •

المجردة، واسـتخدام الخـرائط فـي     رؤية الكائنات الحية الدقيقة التي ال يمكن رؤيتها بالعين

 ).McGuigan, 2003( معرفة حدود دولة بالنسبة لجوارها

  

  

  :التقنية التربويةتهيئة الجو المناسب الستخدام  -6

التقنيـة  جميع الظروف الطبيعية للمكان الذي ستسـتخدم فيـه    قصد بالجو المناسبوي

  .ستخدام في الوقت المناسب من الدرس، االاألجهزةتوفير ، والتهويةواإلضاءة، : مثل التربوية

فـي   اإلخفـاق في تهيئة الجو المناسب فإن مـن المؤكـد    التقنية التربويةفإذا لم ينجح مستخدم 

  ).Henke,2001(نتائج المرغوب فيها الالحصول على 

  :التقنية التربويةتقويم  -7

األهـداف التـي    مع التقنية التربويةويتضمن التقويم النتائج التي ترتبت على استخدام 

أو ، التقنية التربويةبعد استخدام  طلبةأعدت من أجلها، ويكون التقويم عادة بأداة لقياس تحصيل ال

على خلق جـو للعمليـة    التقنية التربويةوميولهم ومهاراتهم ومدى قدرة  طلبةمعرفة اتجاهات ال

  ).2002وزارة التربية والتعليم، (ة التربوي



خ خ 

 التقنية التربويـة يذكر فيها عنوان ، تقويميستخدم صحيفة أن  وعند التقويم على المّعلم

ونوعها ومصادرها والوقت الذي استغرقته وملخصاً لما احتوته من مادة تعليمية ورأيه في مدى 

  ).Broadnax,2000(األهداف والمنهاج وتحقيق  طلبةمناسبتها لل

  :التقنية التربويةمتابعة  -8

 تقنيـة بعد اسـتخدام ال  طالبالتي يمكن أن يمارسها ال و تتضمن المتابعة ألوان النشاط

وتتضمن المتابعة استخدام التقنية التربوية في أكثـر مـن   .طلبةحداث مزيد من التفاعل بين الإل

نشاط منهجي وفي أكثر من موقف تدريسي، بحيث يستعين الطالب بها في فهم محتوى التعلـيم  

  .في غير الموقف الذي أستخدمت فيه أول مرة

  

  : التقنيات التربوية المدرسية.هـ

  :تتكون التقنيات التربوية من أربعة أنواع أساسية هي

  ).وسائل تعليمية، واإلذاعة المدرسية، والتلفزيون التربوي(مصادر التعلم  .1

 .مختبرات العلوم .2

 .مختبرات الحاسوب .3

 .المكتبات المدرسية .4

ية والتعليم، ويقوم هـذا القسـم   ولكل منها شعبة في قسم التقنيات التربوية بمديرية الترب

بمهام ووظائف تجاه نوع التقنية التربوية، وفيما يلي وصف لشعب قسم التقنيات التربوية 

 ).1997وزارة التربية والتعليم األردنية، (



ذ ذ 

   مصادر التعلم .  1    

  : تالييقوم قسم التقنيات التربوية بإدارة شعبة مصادر التعلم في المديرية، وذلك على النحو ال

ويضع الخطط الكفيلة لتوظيفها وتفعيلها  التقنيات التربوية يضع المواصفات الفنية لألجهزة و –أ 

  .في العملية التعليمية

  .يدرب أعضاء الهيئة التدريسية الستخدام األجهزة وصيانتها -ب

  : يزود المدارس باحتياجاتها من األجهزة التعليمية -ت

نة سحب، حاسوب، طابعة، جهاز عرض الشفافيات، جهاز ومن أمثلتها ماكنة تصوير، ماك

  .عرض الشرائح، جهاز عرض الصور المعتمة

  .يشرف على إنتاج المجسمات واأللعاب التربوية والحقائب التعليمية واللوحات التعليمية -ث

  ) 1994ديباجة، (التقنيات التربوية يجري البحوث والدراسات حول استخدام وتفعيل  -ج

  : مدرسية والتلفزيون التربوياإلذاعة ال -

مضخم صوت، بـوق، ميكروفونـات،   (يقصد باإلذاعة المدرسية أجهزة تكبير الصوت

  .ليتمكن المعلمون والطلبة التكلم من خاللها في األنشطة المختلفة) مسجل، وأشرطة

يه املدارس اللتقاطها يف كما وتقوم حمطات اإلذاعة العربية اجملاورة واحمللية بتقدمي برامج إذاعية تربوية يتم توج

ساعات حمددة وعلى ترددات مناسبة أما التلفزيون التربوي فيقصد منه عرض برامج تعليمية للطلبة بواسطة جهازي 

  .التلفاز والفيديو املوجودين لدى املدرسة

لتقاطها يف ساعات كما وتقوم حمطات التلفزة العربية اجملاورة واحمللية بتقدمي برامج تعليمية يتم توجيه املدارس ال

  ) 1997السيد، .(حمددة وعلى قنوات حمددة



ض ض 

   : شعبة مختبرات العلوم.2

  .إنشاء مختبرات علوم حديثة بمواصفات ومخططات مناسبة بالتعاون مع قسم األبنية المدرسية - أ

  .تزويد مختبرات المدارس باحتياجاتها من األجهزة المخبرية واألثاث المخبري -ب

  .الفنية لألجهزة المخبرية والمواد التي تحتاجها مختبرات العلوم وضع المواصفات -ت

  .تعيين أمناء المختبرات وتدريبهم على استخدام األجهزة المخبرية الحديثة -ث

  العمل على صيانة األجهزة المخبرية والمحافظة عليها من خالل لجنة صيانة في المديرية -ج

  ).2004الخالدي، ( 

  

   : وبشعبة مختبرات الحاس.3

إنشاء مختبرات حاسوب حديثة بمواصفات ومخططات مناسبة بالتعاون مع قسم األبنية   - أ

  .المدرسية

  .تزويد مختبرات الحاسوب باحتياجاتها من أجهزة الحاسوب وملحقاتها واألثاث المناسب - ب

  .وضع المواصفات الفنية ألجهزة الحاسوب والمواد التي تحتاجها مختبرات الحاسوب - ت

  .عيين معلمي حاسوب وتدريبهم على استخدام األجهزة والبرامج الحديثةت - ث

العمل على صيانة أجهزة الحاسوب والمحافظة عليها بالتعاون مع مهندس الصيانة في  - ج

  ) 2000وزارة التربية والتعليم القطرية، (المديرية 

     :شعبة المكتبات المدرسية.4



غ غ 

كتب، مراجع، وسائل، (مكتبات حديثة وتزويدها بالمصادر يقوم قسم التقنيات التربوية بإنشاء - أ

  .واألثاث الالزم) خرائط

تعيين أمناء مكتبات مدرسية وتدريبهم من خالل ندوات وورش عمل على اإلجراءات  - ب

  .المكتبية المناسبة

إقامة معارض الكتب والمراجع وما تحتاجه المكتبة المدرسية لتسهيل عملية التزويد  - ت

  .على اإلصدارات الحديثةواإلطالع 

  .تقييم الكتب الواردة للمدارس والمديرية من خالل لجنة تقييم كتب المكتبات المدرسية -ث

  )2001صوفي، (

 

       : مصادر تزويد المدارس بالتقنيات التربوية

  .وزارة التربية والتعليم والمشاريع المقدمة للوزارة -1

  .نات المتوفرةمديرية التربية والتعليم حسب اإلمكا -2

  .ميزانية المدرسة  -3

  )2002وزارة التربية والتعليم، .             (تبرعات من األهالي والمجتمع المحلي -4

     :مهام أمين مختبر العلوم

تفقد األجهزة والمواد الكيماوية بالمالحظة والمراقبة التامة وإعادتها إلى مواقعها مرتبة بعد  .1

  .  إعداد التجارب



ظ ظ 

مع معلمي العلوم في إعداد التجارب الالزمة ومعرفة احتياجات كل معلم وفق  التعاون .2

  . تخصصه

تزويد المدرسة باحتياجاتها من األجهزة والمواد المخبرية والمحافظـة عليهـا وصـيانتها     .3

  . بالتعاون مع قسم التقنيات التربوية في المديرية

وإقامة معرض للتجارب وإنتاج  المشاركة في الدورات وورش العمل التي تعقدها المديرية .4

  . الطلبة داخل المدرسة

  . المحافظة على نظافة المختبر والعمل على تطويره ومراعاة أمور السالمة العامة .5

 .وضع خطة سنوية لتفعيل وتطوير مختبر العلوم .6

  )   2002وزارة التربية والتعليم، (

  

     :مهام معلم الحاسوب

  . لعمل على صيانتهاتفقد أجهزة الحاسوب وملحقاتها وا .1

  . التعاون مع معلمي المباحث األخرى وتدريبهم لعرض موادهم .2

العمل على تطوير مختبر الحاسوب ومتابعة الميزانية المخصصة له ومواكبة التطـور   .3

  .  في األجهزة والبرامج

  .المحافظة على نظافة المختبر ومراعاة السالمة العامة .4

تعقد على مستوى المديرية واالهتمـام بتفعيـل   المشاركة في الدورات والندوات التي  .5

  .  المختبر من خالل المشاركة في المسابقات



أ أ أ  

  ) 2002وزارة التربية والتعليم، .(وضع خطة سنوية لتفعيل وتطوير مختبر الحاسوب .6

  :مهام أمين المكتبة

تحديد احتياجات المكتبة بالتعاون مع أعضاء هيئة التـدريس تمهيـداً لشـرائها وفـق      .1

  .ت المرصودة في الموازنة حسب األصول الجاريةالمخصصا

  . وضع برنامج تفعيل المكتبة المدرسية بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس .2

تصنيف وفهرست وترتيب الكتب والمواد التعليمية وتنظيم إعارة لها من خـالل سـجل    .3

  .خاص

  .تبةإرشاد وتوجيه الطلبة في كيفية استعمال المكتبة وتشكيل لجنة أصدقاء المك .4

  .تشكيل لجنة تقييم الكتب الواردة للمكتبة المدرسية قبل إدراج الكتب في السجالت .5

المشاركة في الندوات وورش العمل ومعارض الكتب وعمل البحوث الالزمة لتفعيل  .6

المكتبة المدرسية والقيام بواجباتها لتنشيط عملية القراءة وخدمة العملية التعليمية 

  .التربوية

 .لتفعيل وتطوير المكتبة المدرسيةوضع خطة سنوية  .7

  )2002وزارة التربية والتعليم، (

  :  مهام مدير المدرسة في مجال التقنيات التربوية.ز

يقوم مدير المدرسة بمراجعة سجل التقنيات التربوية ويدققه مع رئيس قسم التقنيات ورئـيس  .1

  .قسم اللوازم



ب ب ب 

بة في نصاب المعلـم المشـرف علـى    تقوم إدارة المدرسة بتثبيت الحصص المخصصة للمكت.2

المكتبة في جدول الدروس األسبوعي بحيث يكون المعلم متواجداً في غرفة المكتبـة فـي هـذه    

  .                                 الحصص

تقوم إدارة المدرسة بتثبيت المعلمين الذين شاركوا في دورات المكتبات لتولي مهام اإلشـراف  .3

  .ادة من المعلومات التي تلقوها وتطبيقها عملياًعلى المكتبة واالستف

يحث مدير المدرسة المعلمين على استخدام المكتبة بالتعاون مع أمين المكتبة بحيث يتم تنظـيم  .4

زيارات متكررة للطلبة أسبوعياً في نفس الوقت الذي يكون فيه أمين المكتبة داخل غرفة المكتبة 

تمام الطلبة والطلب من كل منهم أن يقدم تلخيصاً للكتاب بحيث يتم عرض النشاطات التي تثير اه

الذي قرأه وإعداد األبحاث وإبراز الجيد من كل الموضوعات التي يكتبها الطلبـة فـي لوحـة    

اإلعالنات أو مجلة المدرسة والتعرف على الطرق الصحيحة الستخدام المعاجم كمعجـم لسـان   

  .العرب، المورد المنجد

ض المؤلفين واألدباء والكتاب المعروفين أو بعض المؤسسات التي تـدعم  تنظيم لقاءات مع بع.5

  .الثقافة والقراءة كاتحاد الكتاب الفلسطينيين مثال للحديث عن أهمية المكتبة المدرسية في الحياة

تثبيت هذه الحصص في جدول الدروس األسبوعي للمدرسة بحيث يتواجد المعلم المسؤول عن .6

  .تبر أثناء هذه الحصص مع حصص اإلستراحة للمعلمالمختبر في غرفة المخ

يقوم مدير المدرسة بالتوقيع على سجل المختبر بشكل دوري أسبوعياً ويتابع مـدى اسـتخدام   .7

معلمي العلوم للمختبر في تدريس العلوم ويشجعهم على ذلك ويأخذ بعين اإلعتبار عند تقييم أداء 

  .غرفة المختبر لدى المعلم المسؤول عن المختبريتم اإلحتفاظ بهذا السجل في .معلمي العلوم

  .مدير المدرسة هو المسؤول المباشر عن تفعيل واستخدام المختبر من قبل معلمي العلوم.8



ج ج ج  

  تشكيل لجنة تسمى لجنة تطوير المختبر المدرسي من مدير المدرسة والمعلمين المسؤولين .9

وضع خطـة لتحسـين وضـع المختبـر     عن المختبر في بداية العام الدراسي يكون من مهامها 

  .المدرسي متابعة تنفيذها خالل العام الدراسي

إطالع رئيس قسم التقنيات في المديرية على أي إضافات أو تغييرات أساسية فـي وضـع   .10

  .المختبر أو أية مشتريات لصالح المختبر 

راض تطوير يخصص للمختبر المدرسي ميزانية معينة في بداية العام الدراسي تخصص ألغ.11

المختبر من حيث البناء أو األثاث أو األجهزة واألدوات وذلك بشكل يتناسب مع إمكانات 

  .المدرسة المادية واحتياجاتها وال يجوز تحويل هذه الميزانية إلى أّي مجال آخر غير المختبر

لمـدارس  شراء اللوازم المخبرية يتم بالتنسيق مع قسم التقنيات وبواسطة عطاء واحد لجميع ا.12

تنظمه المديرية أو وزارة التربية وال يجوز شراء األجهـزة بشـكل منفـرد إال فـي الحـاالت      

  .ستثنائية وبموافقة المديرية وعلم رئيس قسم التقنيات في المديريةالا

تقوم المدرسة بإبالغ مديرية التربية خطياً بوجود أية أجهزة معطلة ويتم التنسيق مـع قسـم   .13

  .ى صيانتهاالتقنيات للعمل عل

تقوم إدارة المدرسة باطالع قسم التقنيات التربوية عند إنشاء أي مختبرات جديـدة أو تنفيـذ   .14

أعمال تطويرية خاصة بالمختبر تقوم بتنفيذها المدرسة أو المجتمع المحلي للمساعدة في وضـع  

ي الوقوع في أية المواصفات الصحيحة لألثاث والتمديدات الكهربائية وتمديدات الماء والغاز لتالف

  .أخطاء ممكنة

  ):مثل السرقة أو الحريق أو الفقدان(في حالة حدوث حادث  -

  .تقوم المدرسة بإعالم مديرية التربية والتعليم فوراً وبصورة رسمية وخطية بوقوع الحادث.15



د د د 

إبالغ الشرطة أو المدعي العام باألمر واستصدار تقرير من الشرطة يتضـمن ملـف فـتح    .16

  .القضية

تشكل لجنة مدرسية مكونة من مدير المدرسة واللجنة المالية والمعلم المختص تقوم بكتابة .17

 . تقرير تفصيلي بالحادث يتضمن وقائعه وكشفاً بالمفقودات واألضرار

يرسل مدير التربية تقرير لجنة المدرسة وتقرير الشرطة أو المدعي العام الى الوزارة مرفقاً .18

  .حظات ضروريةبكتاب يتضمن أية مال

تستمر المدرسة ومديرية التربية بمتابعة القضية باستمرار لدى الجهات المختصـة وموافـاة   .19

  .الوزارة بالتطورات المتعلقة بها

  )    2002وزارة التربية والتعليم، (

ويرى الباحث من خالل العرض السابق أن مدير المدرسة هو المسـؤول األول واألخيـر   

تها والخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة مستثمرةً في ذلك كل قـدرات  عن المدرسة ومحتويا

طاقهما وإمكانات أجهزتها وأدواتها بما في ذلك التقنيات التربوية الحديثة، ويسعى مدير المدرسة 

جاهداً لحث معلميه على بذل جهودهم في عملية التعليم، ويحاول قدر استطاعته تذليل الصعوبات 

أثناء عملية التعليم، وهو لذلك يدعم استخدام التقنيات التربوية وشراءها وتصنيعها،  التي تواجههم

ويوفر الميزانية المخصصة لذلك، وهنا يظهر ممارسة مدير المدرسة لـدوره اإلداري والفنـي   

  .بشكل مشترك، فهو يوظف طاقاته اإلدارية من أجل تحسين الممارسات التعليمية الفنية بالمدرسة

ح الدور المهم للسياسة التربوية العامة في صياغة أدوار مديري المدارس فـي  وهنا يتض

  .كيفية التعامل مع التقنيات التربوية

  

  



ه ه ه 

  الدراسات السابقة:ثانياً

  :تنقسم الدراسات السابقة إلى قسمين

  .الدراسات العربية  . أ

  الدراسات األجنبية  . ب

  :الدراسات العربية.أ

  )2003(دراسة الهنائي .1

  "معوقات اإلدارة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية بالداخلية " ن وكانت بعنوا

  :وهدفت هذه الدراسة إلى

معرفة أكثر المعوقات شيوعا لدى مديري ومديرات المنطقة الداخلية ومساعديهم فـي المحـاور   

  :اآلتية

 .المعوقات المتعلقة بمدير المدرسة والتنظيم المدرسي -

 المالية والمرافق والتجهيزات المعوقات المتعلقة بالمصادر -

وتتضـمن اللـوائح   " المعوقات المتعلقة بالعالقة بين المدرسـة ومديريـة التربيـة     -

 ".والتعميمات والقرارات التي تصل إلى المدارس عن طريق المديريات

 المعوقات المتعلقة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي؟ -



و و و 

  وجهة نظر المديرين ومساعديهم ؟ أي هذه المحاور يعتبر األكثر تأثيرا من

  ما هي الحلول المقترحة للتغلب على هذه المعوقات ؟

تكّون مجتمع البحث من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية ومساعديهم 

، وتم التطبيق على جميع أفراد مجتمع الدراسة نظراً )83(بالمنطقة الداخلية والبالغ عددهم 

  .لصغر حجمه

  :يق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة اشتملت على أربعة محاور هيولتحق

 .معوقات متعلقة بمدير المدرسة والتنظيم المدرسي

 .معوقات متعلقة بالمصادر المالية والمرافق والتجهيزات

 .معوقات متعلقة بالعالقة بين المدرسة ومديرية التربية

 .لمحليمعوقات متعلقة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع ا

واستخدمت النسب المئوية والتكرارات لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وكـان مـن نتـائج    

  :الدراسة أن أكثر المعوقات هي

  .كثرة األعباء والمھام الملقاة على مدير المدرسة

 .عدم استقرار التنظيم داخل المدرسة بسبب اإلجازات والنقل واالنتداب

 .ص لكل مدرسةعدم كفاية االعتمادات المالية المخص

  .عدم كفاية التجھيزات والوسائل التعليمية

 .البطء في تلبية احتياجات المدارس من المعلمين

 



ز ز ز 

 .قلة اهتمام أولياء األمور بأبنائهم الطلبة -

 .عدم قيام جملس اآلباء بالدور امللقى على عاتقه -

 .قلة استجابة أولياء األمور الستدعاءات املدرسة -

  :وأوصت الدراسة بما يلي

 .توفري الكادر اإلداري املتكامل يف املدرسة .1

 .تدريب اإلداريني عن طريق دورات تدريبية ومشاغل فعالة .2

 .توفري األجهزة والوسائل .3

 .إعطاء مدير املدرسة صالحيات أكرب، خصوصا فيما خيص مشاكل الطالب .4

 .فصل املراحل الدراسية بعضها عن بعض يف املباين .5

 .صيانة األجهزة والتقنيات التربويةختصيص فنيني مدربني على تشغيل و .6

 .توفري املعلمني وختفيف نصاهبم من احلصص .7

 .ال مركزية اإلدارة قدر املستطاع .8

 .العدالة يف توزيع االحتياجات املادية والبشرية على املدارس .9

 .التعاون املستمر بني املدرسة واملديرية واجملتمع احمللي .10

 .ز عمل متميزإعطاء احلوافز ومنحها لكل من يقوم بإجنا .11

 .الوقوف على مجيع املستجدات يف امليدان التربوي .12



ح ح ح  

 .مكافأة جمالس اآلباء إلشعارهم بأمهيتهم وإشراكهم يف حل بعض املشكالت .13

 .متابعة املشكالت اليت يتعرض هلا مدير املدرسة يف إدارته أوال بأول .14

 .األخذ بقرارات مدير املدرسة فيما يتعلق بفصل الطلبة .15

  .ن حسب املوقف دون اإلخالل بالنظامالتصرف بشكل مر .16

 .وضع أسس علمية دقيقة الختيار وإعداد وتدريب عناصر اإلدارة املدرسية .17

 .جتنب التداخل يف اختصاصات اإلدارة املدرسية .18

 .تطوير قنوات االتصال بني اإلدارة املدرسية واإلدارة التربوية .19

  .املنظمات التربويةتشجيع اإلدارة الدميوقراطية على كل مستويات اإلدارة يف  .20

  )2002(دراسة باجودة .2

إسهام إدارة المدرسة الثانوية فى المملكة العربية السعودية في تفعيل " وكانت بعنوان  

، وهدفت الدراسة إلى التعرف على إسهام إدارة المدرسـة الثانويـة فـي    "أداء المكتبة المدرسية

لمدرسية في الجوانب التربوية، الفنية، واإلدارية المملكة العربية السعودية في تفعيل أداء المكتبة ا

المنطقة التعليميـة، نـوع المبنـى،    (والتعرف على الفروق الدالة إحصائياً لعينة الدراسة حسب 

وفقاً للمعدل العـام، وتقـديم توصـيات    ) وظيفة المستجيب، المؤهل العلمي، التخصص العلمي

حقيق أهداف الدراسة أثار الباحث التساؤل الرئيس ومقترحات لزيادة فعالية المكتبة المدرسية، ولت

ما إسهام إدارة المدرسة الثانوية فى المملكة العربية السعودية في تفعيل أداء المكتبـة   الذي نصه

المدرسية ؟ وعدد من األسئلة الفرعية المتضمنة معرفة إن كانـت هنـاك فـروق ذات داللـة     

العمل الحـالي ألمـين المكتبـة     مية، نوع المبنى،المنطقة التعلي(إحصائية لعينه الدراسة حسب 

المدرسية، عدد الحصص التي يقوم بتدريسها أمين المكتبة، عدد الساعات التي يشـرف عليهـا،   



ط ط ط 

وظيفة المستجيب، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، عدد الـدورات التدريبيـة فـي مجـال     

  .لزيادة فعاليـة المكتبة المدرسيةوفقاً للمعـدل العام، وتقديم توصيات ومقترحات ) المكتبات

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وصمم استبانة لجمـع المعلومـات وطبــق    و

التكرارات، النسب المئوية، المتوسـطات الحسـابية، االنحرافـات    :(األساليب اإلحصائية اآلتية

 ).، اختبار شيفيه للمقارنة البعدية"ف"، اختبار "ت"اختبار "المعيارية، 

وتكون مجتمع الدراسة من مديري المدارس الثانوية فى المملكة العربية السعودية العامة 

وأمناء مكتباتها المعينـين علـى الوظـائف اإلداريـة     ) 1335(الحكومية النهارية البالغ عددهم 

منطقة تعليمية وإدارة تعلـيم تنتشـر فـي    ) 42(والذيـن يمثلون ) 234(والتعليمية البالغ عدهم 

) 290(وبلغ عدد أفراد عينة الدراسـة  .لها ةوالمحافظات التابع) 13(المملكة اإلدارية الـ مناطق

الحكوميـة  (فرداً يمثلون مديري المدارس الثانوية وأمناء المكتبات المدرسية بالمرحلة الثانويـة  

استبانة اسـتجاب مـنهم   ) 290(حيث وزع عليهم .تم اختيارهم قصدياً من مجتمع الدراسة) بنين

  ).220(تجابة كاملة اس

 :كما يلينتائج الدراسة وكانت 

هناك إسهام جيد واهتمام كبير من قبل إدارة المدرسة الثانوية فى المملكة العربية السـعودية   .1

 .في تفعيل أداء المكتبة المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس وأمناء المكتبات المدرسية

جانب التربوي تُعزى إلى اختالف المناطق التعليميـة،  وجود فروق ذات داللة إحصائية فى ال .2

وكانت هذه الفروق بين كل من منطقة الدمام وجدة لصالح منطقة جدة، وبين منطقـة الريـاض   

 .وجدة لصالح منطقة جدة

وجود فروق ذات داللة إحصائية فى الجانب الفني والجانب اإلداري تُعـزى إلـى وظيفـة     .3

 .مكتبات على مديري مدارسهمأي لصالح أمناء ال المستجيب



ي ي ي 

المنطقة التعليمية، نـوع المبنـى،   ( وجود فروق ذات داللة إحصائية لبقية أبعاد الدراسة معد .4

 .)المؤهل العلمي، التخصص العلمي

 :وأوصت الدراسة بما يلي

وتخصيص بند لها ضمن ميزانيـة وزارة  ، توفير الموارد المالية الالزمة للمكتبات المدرسية .1

 .ارف مع الحرص على تنويع مصادر التزويد وذلك باالستفادة من القطاع الخاصالمع

تأهيلهم وتدريبهم مما يسـاعد علـى    االهتمام بالعاملين بالمكتبات المدرسية وذلك من خالل .2

 .تطوير أساليب عملهم

إتاحة الفرصة للقائمين بأمر المكتبات المدرسية من غيـر المتخصصـين االلتحـاق بأقسـام     .3

 .لمكتبات ولو بالتفرغ الجزئي أو االنتسابا

توفير الحوافز المادية والمعنوية والوظيفية من خالل مساواتهم بـزمالئهم المعلمـين، علـى     .4

  .غرار جوائز التفوق العلمي في مناطق المملكة حبذا لو أحدث جائزة ألفضل مكتبة مدرسية

  )2001(دراسة شافعي. 3

  "رية لمدير المدرسة األساسية بدولة اإلماراتالممارسات اإلدا"وكانت بعنوان 

 :ت الدراسة إلىفوهد

التعرف على الكفايات اإلدارية المعاصرة لمدير المدرسة األساسية، والتعرف على نـواحي   -1 

  .القصور بها

الوصول إلى تصور مقترح من شأنه تطوير الممارسات اإلدارية لمدير المدرسـة األساسـية   -2

  .بدولة اإلمارات



ك ك ك  

  -:رضت الباحثة مشكلة الدراسة في سؤال رئيس هووع

كيف يمكن تطوير الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة األساسية بدولة اإلمارات في ضوء الفكر 

  .اإلداري المعاصر، وبعض المتغيرات المجتمعية

التخطيط  - :ولإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس، طورت استبانة مكونة من خمس مجاالت هي

ظيم والتوجيه والمتابعة والتقويم، وطبقت هذه االستبانة في مناطق أبو ظبي والعين وأم والتن

، )924(مدير مدرسة من أصل ) 322(وقد أجريت الدراسة على .القيوين والمنطقة الغربية

  - :وأستخدمت اإلحصاء الوصفي والتحليلي لتفسير البيانات، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

مديري المدارس ال يستطيعون التنسيق بين جهات االختصاص لتدريب الهيئة ـ أن بعض 

  .المدرسة على استخدام التكنولوجيا المتطورةفي التعليمية 

الصالحيات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة لتسيير العملية  ىيعط ـ أن مدير المدرسة ال

  .التعليمية

الروتينية  واألعمال اإلداريةون ؤره في االهتمام بالشينحصر دو ساسيةمدير المدرسة األ إنـ 

  .ن وزارة التربية والتعليمعوفقا للوائح والنظم الصادرة 

من خالل المنطقة  إالاالتصال بين مدير المدرسة والمجتمع المحلي ومؤسساته ال يتم  إنـ 

  .التعليمية

لبرامج وأنشطة ال  اإلعدادعد على مكانات المادية والبشرية التي توفرها الوزارة ال تساإلا إنـ 

  .صفية مفيدة

الفني  وأدائهمن االهتمام بين مديري المدارس يتباين حول تحديد مستوى كفاءة العاملين إـ 

  .هميته في نجاح العمل وفي نواتج العملية التعليميةأووسائل تطويره بالرغم من 



ل ل ل 

في المدرسة التأسيسية بالبرامج المدرسية  اإلداراتـ أن هناك تدنيا في مستوى اهتمام بعض 

االجتماعي ومدرس التربية  لألخصائيالعالجية وبخاصة معالجة الضعف في اللغة وترك ذلك 

  .الخاصة

بين أفراد الهيئة  اإلنسانيةن مدير المدرسة يبذل جهودا واضحة في تنمية روح العالقات إـ 

  .التعليمية

دارية التي تواجههم إللتقارير عن المشكالت اعداد اإن مديري المدارس يختلفون في كيفية إـ 

  .المدرسية اإلدارةفي 

ميزانية المدرسة  إلعدادال يستخدم األساليب المحاسبية المتطورة  ساسيةـ أن مدير المدرسة األ

  .ومراقبتها

ن عالمعلمين ال يقتصر على التقارير السنوية الصادرة  أداءدور مدير المدرسة في تقويم  إنـ 

  .وال يبتكر أساليب أخرى للتقويم، تربية والتعليموزارة ال

والتدريب وال يوجد  واإلعدادـ ان جميع مديري المدارس يخضعون لنفس المعايير في االختيار 

  .برامج تدريبية لمديري المدارس التأسيسية على وجه الخصوص

الل الدراسة وفي ضوء العرض السابق للنتائج العامة للدراسة والتي تم التوصل اليها من خ

دارية إلقدمت الباحثة رؤيتها للتصور المقترح لتطوير الممارسات ا، النظري واإلطارالميدانية 

وتم تحديد شكل ، العربية المتحدة للتغلب على القصور اإلماراتلمدير المدرسة التأسيسية بدولة 

  :في المحورين التاليين إجرائيةالتصور المقترح بصورة 

العربية  اإلماراتدولة في  ساسيةعداد مدير المدرسة األوإ تيارعمليات اخ تطوير:المحور األول

  .المتحدة



م م م  

وتقرير الكفاءة والصفات ، والخبرة، حسب المؤهل العلمي ساسيةاختيار مدير المدرسة األ -

  .الشخصية

العربية المتحدة وفقا لما توصلت اليه  اإلماراتدولة في  ساسيةمدير المدرسة األ إعداد -

  .الدراسة

، في مجاالت التخطيط ساسيةلمدير المدرسة األ اإلداريةتطوير الممارسات :المحور الثاني

  .المتابعة والتقويم، التوجيه، التنظيم

 )2001( الشھرانيدراسة .4

 الليلية المتوسطة المدارس مديري تواجه التي اإلدارية الصعوبات "وھي بعنوان 

 تواجه التي اإلدارية الصعوبات على التعرف لىإ الدراسة ھدفت، و"الرياض بمدينة ومعلميھا

  .الرياض تعليم بإدارة ومعلميھا الليلية المتوسطة المدارس مديري

 االستبانة على معتمداً  التحليلي الوصفي المنھج الباحث استخدم الدراسة فاأھد لتحقيق و

 مديري تواجه يالت اإلدارية الصعوبات تصف عبارة) 44( على احتوت حيث للدراسة رئيسة كأداة

 فرداً ) 165( بلغت عينة على تطبيقھا وتم الرياض بمدينة ومعلميھا الليلية المتوسطة لمدارسا

ً ) 128( و وكيالً ) 16(و مديراً ) 21( :كالتالي وزعينم   .معلما

ة الليلي المتوسطة المدارس مديري تواجه التي اإلدارية الصعوبات أھم أن الدراسة نتائج كشفت

  :ھي الرياض تعليم رةبإدا معلميھاو

  .ذلك بعد تقلصھم ثم الدراسة بداية في التسجيل على الدارسين إقبال تزايد ـ1

 المتوسطة المدارس مديري تواجه التي اإلدارية الصعوبات حجم المسؤولين إدراك عدم ـ 2

  .ومعلميھا الليلية

  .الليلية المتوسطة بالمدارس اإلداريين نقص ـ 3

 العملية تدعم التي المختلفة التعليمية الوسائل إلى الليلية متوسطةال المدارس افتقار ـ 4



ن ن ن 

  .المتوافرة اإلمكانات لقلة الليلية المتوسطة المدارس في المختبرات استخدام نقص ـ 5.التعليمية

  .الليلية المتوسطة المدارس في للمختبر فني وجود عدم ـ 6

 عھدة بكونھا المدارس في المتوافرة لوسائلوا األجھزة من االستفادة من المعلمين تمكن عدم ـ 7

  .النھارية المدارس على

  .المدرسية المكتبات إلى الليلية المتوسطة المدارس افتقار ـ 8

  .الكبار تعليم مجال في تدريبية دورات على الحاصلين والمديرين المعلمين قلة ـ 9

 تعليم مجال في لميةع مؤتمرات أو ندوات في المشاركين والمديرين المعلمين قلة ـ 10

  :الدراسة نتائج على المبنية التوصيات أھمومن .الكبار

  :يلي بما الباحث يوصي الدراسة إليھا توصلت التي النتائج ضوء في

) 45( عن المسجلين نسبة التزيد بحيث الليلة المدارس في التسجيل عملية تنظيم ضرورة ـ 1

 ً   .الواحد الفصل في دارسا

 المتوسطة المدارس في والعاملين الكبار تعليم عن المسؤولين بين والتعاون المشاركة زيادة ـ 2

 ھذه في الميدانية المشكالت تحديد على تقوم التي اإلشرافية باألمور االھتمام وزيادة، الليلية

  .الميداني للواقع مالئمة األكثر المناسبة الحلول طرح في ھافي العاملين وإشراك المدارس

  .الليلية المتوسطة المدارس في المؤھلين اإلداريين من الكافي العدد توفير ـ 3

 رغبة عدم حال في المدرسة وكيل أو الليلية المدرسة بإدارة النھارية المدرسة مدير تكليف ـ 4

  .الليلي العملب المدير

 فارق لوجود الليلية المدارس من بدالً  المسائية المدارس إلى النھارية المدارس طالب تحويل ـ 5

  .الليلية المدارس في الدارسين وبين بينھم السن في كبير

 الليلية المتوسطة المدارس مديري تواجه التي اإلدارية للصعوبات المسؤولين توعية ـ 6

  .ومعلميھا

 والنھارية الليلية المدارس مديري مسؤوليات يحدد المدرسية للعھدة تنظيم وجود ضرورة ـ 7



س س س 

  .بينھما والتنسيق

  .الليلية المدارس في بالدارسين خاصة اھجمن إعداد ـ 8

  .المدارس ھذه في العاملين ترشيح في الليلية المدارس مديري مشاركة ـ 9

 لإلشراف الكبار تعليم مجال في المؤھلين التربويين والمشرفين اإلداريين من لجان تشكيل ـ 10

  .دراسي عام كل في الليلية المدارس في العاملين اختيار عملية على

 في للعمل المتقدمين بين المفاضلة عند الخبرة وسنوات الوظيفي األداء تقارير على االعتماد ـ 11

  .الليلية المدارس

 اإلمكانات توفير خالل من الليلية المتوسطة المدارس في التعليمية الوسائل توفير ضرورة ـ 12

  .النھارية بالمدارس أسوة المدارس ھذه في التعليمية العملية إلنجاح الالزمة والتجھيزات

  .الليلية للمدارس جيداً  مدربين مختبرات يفني بتوفير االھتمام ـ 13

  .المدرسية للمباني الدورية الصيانة توفير على العمل ـ 14

ً  الموجودة بالمدارس الفصول عدد وزيادة الليلية المدارس من أكبر عدد فتح ـ 15   .حاليا

  .والمحافظات المدن في لليليةا المدارس في اآللي الحاسب تعميم ـ 16

  .ومعلميھا الليلية المدارس لمديري الكبار تعليم مجال في تدريبية دورات عقد ـ 17

  .بھا العمل توليھم قبل ومعلميھا الليلية المدارس لمديري الكافي التأھيل ـ 18

 ندواتال في للمشاركة ومعلميھا الليلية المدارس لمديري اإلمكان بقدر الفرصة إتاحة ـ 19

  .والخارج الداخل في الكبار تعليم مجال في العلمية والمؤتمرات

  .الكبار تعليم مشرفي بحضور الليلية المدارس مديري بين تربوية لقاءات عقد ـ 20

  

  

  )2000(دراسة الدايل .5



ع ع ع 

تقويم مهام مديري المدارس المتوسطة في مجال تقنية التعليم بـوزارة  " وكانت بعنوان 

محـاور  ) 10(، واستخدم الباحث استبانة مكونـة مـن   "ملكة العربية السعوديةالمعارف في الم

موجهة إلى مديري المدارس، واستخدم التكرارات والنسب المئوية لحساب استجابات أفراد العينة 

  :مدير مدرسة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية) 44(المكونة من 

عداد لتقنية التعليم في مدارسهم بالشـكل المطلـوب، إذ   ال يقوم مديرو المدارس بالتخطيط واإل.1

  %.52.2بلغت نسبة القيام بمهام التخطيط واإلعداد 

ال يقوم مديرو المدارس بتحديد واقع تقنيات التعليم واحتياجاتها بشكل عالٍ، إذ بلغـت نسـبة   .2

  %.65.4تحديدهم لواقع التقنيات 

مواد واألجهزة التعليميـة والخامـات المطلوبـة    ال يقوم مديرو المدارس بتزويد المدارس بال.3

  %.65بالشكل المناسب، وبلغت نسبة تزويدهم للمدارس 

ال يوجد أي دور لمديري المدارس المتوسطة بالرياض في تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجهـا  .4

ليمية بالمدرسة سوى في تشجيع المعلمين على ذلك، وبلغت نسبة مساهمتهم في إنتاج الوسائل التع

  %.41.2وتصميمها 

أغلب مديري المدارس ال يقومون بمهامهم في توظيف الوسائل التعليميـة ومصـادر التعلـيم    .5

  %51.2األخرى، إذ بلغت نسبة التوظيف 

ال يفعل مديرو المدارس المتوسطة أي شيء من أجل تدريب المعلمين على استخدام التقنيـات  .6

بة مساهمة المديرين في مجال التدريب على اسـتخدام  التربوية سوى مجرد التشجيع، وبلغت نس

  %.32الوسائل التعليمية 

أغلب المديرين ال يقومون بمهامهم في حفظ المواد واألجهزة التعليمية، حيث بلغت نسبة القيام .7

  %.43بمهام الحفظ 



ف ف ف 

مراعـاة  أغلب المديرين ال يقومون بمهامهم في الصيانة الدورية للمواد واألجهزة التعليميـة و .8

عاملي األمن والسالمة، سوى في حفظ المواد واألجهزة في دواليب، وبلغت نسبة القيـام بمهـام   

  %.62الصيانة 

  %.20ال يقوم أغلب المديرين بمهام تطوير تقنية التعليم، وكانت نسبة القيام بهذه المهام .9

  )2000(دراسة عليمات .6

 "ساسية في محافظة المفرق األردنيةفي المدرسة األ اإلدارة مشكالت"وكانت بعنوان  

هدف البحث إلى التعرف على المشكالت التي تواجه إدارات المدارس األساسـية فـي   

، التربويالمفرق، لتشخيص جوانب القوة والضعف في عملية التعلم والتعليم في العمل  محافظة

 .لغرض تعزيز جوانب القوة، ووضع الحلول لمعالجة جوانب الضعف

في محافظة المفرق والبالــغ   األساسيةالمدارس  يريع البحث من جميع مدمجتم تكّون

 )128(البحث بطريقة عشوائية تكونت من  عينةحيث تم اختيار .مديراً ومديرة) 241(عددهـم 

فقرة تتعلق بالمشكالت اإلدارية التي ) 50(تكونت من  أداةوقد قام الباحث بتطوير .مديراً ومديرة

متفاوتة، حيث تم تطبيقها على عينة البحث بعد التأكـد مـن    بدرجاتدرسية تواجهها اإلدارة الم

تحقيق أهداف البحث تم تحليل استجابات أفـراد العينـة، ومناقشـة     أجلها وثباتها، ومن قدص

، ومن أبرز هذه المشكالت ةالمئوي نسبةالثلث األعلى وفقاً لدرجة الِحدة وال شكلتالمشكالت التي 

ضعف مستوى التعلم لدى الكثير من طلبة الصـفوف األولـى، وكثـرة    :االتوصل إليه تمالتي 

 قـدرة ألعضاء الهيئة التدريسية، وعدم توفر أجهزة الحاسوب بشكل كـاٍف، وعـدم    اإلجازات

  .الطالب على تقبل اللغة اإلنجليزية وغيرها

  :منها لنقاطامناقشة النتائج أوصى الباحث بعدد من  وبعد



ص ص ص 

 المـدارس احد بما يتناسب وعملية الـتعلم والتعلـيم فـي    تحديد عدد طلبة الصف الو 

الحاسـوب   لمـادة األساسية، والتعاون المتبادل بين اإلدارة والمجتمع المحلي، وتوفر األجهـزة  

  .المطلوبة التربويةوالتدرب عليها، وعقد الدورات المستمرة في ذلك لتحقيق األهداف 

  )1999(دراسة فرجاني .7

، وسعت هذه الدراسة إلى "عن بعد خدمة التعليم األساسي في مصرالتعليم "وكانت بعنوان 

  - :اإلجابة عن األسئلة التالية

  ؟ما مفهوم التعليم عن بعد -1

  ما هي الوسائط التقنية األكثر مالءمة للمتعلمين في نجاح التعليم عن بعد ؟  -2

المشرفين ولهذا الغرض استطلع الباحث آراء مجموعة من المعلمين ومديري المدارس و

  -:، واستخدم اإلحصاء الوصفي، وخلصت الدراسة الى النتائج التالية)243(التربويين، بلغت 

قلة معرفة المعلمين بسبب قصور التدريب الذي يحصلون عليه، وثقل العبء الملقى  -

  .عليهم

  .قلة التجهيزات ونقص أماكن المشاهدة في حالة الفيديو بالحاسوب -

والمشرفين بإمكانيات األجهزة والسبل األفضل  غياب معرفة مديري المدارس -

  .الستخدامها

وأوصت الدراسة بضرورة تقوية جهد التوعية بأساليب التعليم عن بعد في أوساط المعلمين 

  .والمديرين والمشرفين

  )1998(دراسة  المعمري .8



ق ق ق 

وقام فيها بدراسة المعوقات التي يواجهها مديرو المدارس الثانوية ومسـاعدوهم فـي   

) 36(مـديرا و  ) 95(لطنة عمان وعالقتها ببعض المتغيرات، وذلك باستخدام عينة مكونة من س

مساعداً، واستخدم الباحث اإلحصاء الوصفي، وقد تبين من النتائج أن أبرز المعوقات التي تواجه 

  ):مرتبة تنازليا(مدير المدرسة العماني ومساعده في المرحلة الثانوية هي 

  :بالعالقة بين المدرسة والمجتمع، وأكثر المعوقات شيوعا في هذا البعدالمعوقات المتعلقة  .1

قلة اهتمام أولياء األمور بأبنائهم الطلبة، واالعتقاد أن المدرسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عـن  

تربية الطلبة، وضعف إقبال أولياء األمور على المناشط التي تقيمها المدرسة، و قلـة اسـتجابة   

ر الستدعاءات المدرسة، وتدني المستوى التعليمي لبعض أفـراد المجتمـع، وعـدم    أولياء األمو

مساهمة فعاليات المجتمع المحلي في النشاطات التي تقيمها المدرسة، وعدم قيام مجلـس اآلبـاء   

  .بالدور الملقى على عاتقه لتفعيل العالقة مع المجتمع المحلي

والتجهيزات، وأكثر المعوقات شيوعا في هذا  المعوقات المتعلقة بالمصادر المالية والمرافق .2

 :البعد

عدم كفاية االعتمادات المالية المخصصة لكل مدرسة، وقلة االعتمـادات الماليـة المخصصـة    

لصيانة المدرسة، وقلة عدد عمال النظافة، وقلة نصيب المدرسة من أرباح الجمعية، وعدم كفاية 

التكييف في الفصول المدرسية، وعـدم كفايـة    المرافق التربوية بالمدرسة، والنقص في أجهزة

التجهيزات والوسائل، ونقص الكادر اإلداري، وعدم كفاية المخصصـات المتعلقـة بالمناشـط    

  .المدرسية، وتداخل مرحلتين في المدرسة الواحدة

المعوقات المتعلقة بالعالقة بين المدرسة ومديرية التربية، وأكثر المعوقات شيوعا في هـذا   .3

 :البعد



ر ر ر 

جراء حركة تنقالت المعلمين دون أخذ رأي المدرسة، وعدم توفر الفني المتخصص إلصـالح  إ

أعطال المختبرات، وقلة الصالحيات الممنوحة لمدير المدرسة مقابـل مسـؤولياته، و إجـراء    

تشكيالت المدرسة دون أخذ رأي مدير المدرسة، وغلبة الطابع الروتيني عند إنجاز المعـامالت  

 .اإلدارية

حين أن هناك أبعادا لم تصل إلى الحد الذي يمكن اعتبارها معوقات، وهي أبعاد المعوقات   في  

  .المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية والمعلمين والطلبة

ومن المتغيرات التي درسها الباحث متغير المنطقة التعليمية، وقد وجدت الدراسـة أن المنطقـة   

إال أنهـا تعـاني   .مدرسة بشكل أقل نسبيا عن باقي المناطقالداخلية تعاني من معوقات اإلدارة ال

من معوقات العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي والمعوقـات المتعلقـة بالمصـادر الماليـة     

  .والمرافق والتجهيزات

  ) 1992( المكتب العربي للتربية في دول الخليجدراسة .9

درسية من وجهة نظر المديرين في هدفت إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه اإلدارة الم

مـدير مدرسـة،   ) 114(مدارس المرحلة االبتدائية في دول الخليج العربية، وشملت الدراسـة  

هناك عددا من المعوقات التـي   أنواستخدمت التكرارات والنسبة المئوية، وأشارت النتائج إلى 

لتحصيلي، وإهمال التالميـذ  تواجه اإلدارة المدرسية منها التسرب، واالنخفاض العام للمستوى ا

للواجبات اليومية، وكثافة التالميذ داخل الصفوف، وعدم المحافظة على الكتب المدرسية، وعـدم  

متابعة أولياء األمور ألبنائهم في المدرسة، وتفشي األمية بين أولياء األمور، وارتفـاع نصـاب   

المبـاني المدرسـية    الحصص األسبوعي، وكثرة اإلجازات االضطرارية، وعدم صالحية بعض

المستأجرة، وقلة المرافق التربوية، وعدم توفر التجهيزات التكنولوجية الالزمة، باإلضـافة إلـى   

  .معوقات أخرى تتعلق بالكتب والمناهج والمعوقات اإلدارية األخرى

  



ش ش ش 

  )1992(دراسة اللواتي .10

مدارس االبتدائيـة  هدفت إلى كشف وتحديد المعوقات التي تواجهها اإلدارة المدرسية في ال

معلما ومعلمـة  ) 262(مديـرا ومديـرة و ) 81(في سلطنة عمان وقد تكونت عينة الدراسة من 

تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المناطق التعليمية في كل من مسقط، الباطنة شـمال، الباطنـة   

الدراسـة  وقد خرجـت  .جنوب، الداخلية، الشرقية شمال، واستخدمت الدراسة األوساط الحسابية

بنتائج تؤكد أن أكثر المعوقات التي تواجهها اإلدارة المدرسية في المدارس االبتدائية في سـلطنة  

عمان تأتي من معوقات األبنية والمرافق المدرسية، ثم معوقات مصـادرها التالميـذ وأوليـاء    

كما خرجـت  .األمور، ثم معوقات موجهي وإداري المناطق التعليمية ثم معوقات الهيئة التدريسية

  :الدراسة بنتيجة مؤداها أن أكثر المعوقات حدة هي

 ).انتهت هذه المشكلة حاليا حيث أصبحت جميع المدارس مكيفة(نقص مكيفات الهواء 

 .افتقار مكتبة المدرسة لمعظم الكتب الحديثة والمهمة

 قلة الحوافز للمعلمين

 .تفشي األمية بين أولياء األمور

 ألبنائهم قلة متابعة أولياء األمور

 .استخدام المدرسة لفترتين

 .قلة المرافق المناسبة لألنشطة المدرسية

 .ضعف التعاون بين البيت والمدرسة

 .كثرة عدد الطالب في الصف الواحد



ت ت ت 

 .كثرة الحصص للمعلمين

  )1991(دراسة المدحجي .11

هدفت إلى الكشف عن المعوقات اإلدارية التـي تعيـق إدارة المدرسـة الثانويـة فـي      

معلما ومعلمـة، واسـتخدمت   ) 160(مديرا ومديرة ) 40(لجمهورية اليمنية وتألفت عينتها من ا

  :الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي

 -مرتبة تنازليا حسب متوسط تكرار معوقاتهـا  -أن أكثر مصادر المعوقات اإلدارية - 

، ومجال األعمال اإلدارية التنفيذية للمصادر في مجال المناهج والكتب المدرسية:هي

البشرية والمادية، ومجال المدرسة والمجتمع المحلـي، ومجـال الطلبـة، ومجـال     

  .المعلمين

قلـة اسـتخدام   :أن أكثر المعوقات اإلدارية التي تعيق إدارة المدرسة الثانوية هـي  - 

صـفوف الدراسـية   الحوافز المادية والمعنوية لزيادة إنتاجية المعلمين وازدحـام ال 

بالطلبة، والنقص في تكنولوجيا التعليم واألدوات واألجهزة، وقلـة زيـارة أوليـاء    

األمور للمدرسة لالستفسار عن أبنائهم، وانخفاض الروح المعنوية لـدى المعلمـين   

 .بسبب انخفاض الرواتب

  )1990(دراسة الغانم .12

رسية واإلدارة التربوية في دولة هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقات بين اإلدارة المد

الكويت، والكشف عن المعوقات التي تؤثر في هذه العالقات، والبحث عن كيفية تطـوير هـذه   

مدير مدرسة، واسـتخدمت  ) 79(العالقات لتحقيق افضل عائد للعملية التعليمية، وشملت الدراسة 

بعض المعوقات التي تـؤثر  وجود :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، وكان من أهم نتائجها

  :سلبا على العالقة بين اإلدارة التربوية واإلدارة المدرسية ومن أبرزها



ث ث ث 

عدم أخذ رأي إدارة  المدرسة  عند اتخاذ أي إجراء يتصل بالمدرسـة وبخاصـة نقـل     - 

 .المدرسين أو اإلداريين

 .ضعف االهتمام بصيانة األجهزة واألدوات  - 

 .ضروريةعدم االستجابة لطلبات المدرسة ال - 

 .التفريق بين المدارس في حل ما يعترضها من معوقات - 

عدم وقوف إدارات المدارس على الجديد والمستحدث في المجال التربوي قبل تطبيقه في  - 

 .المدارس بوقت كاف

 .عدم صيانة المباني واألجهزة قبل بدء العام الدراسي - 

 .بديل احتياطيكثرة إجازات الوضع واألمومة في مدارس البنات مع عدم وجود  - 

 .ضعف توافر المهارة الفنية لدى بعض عمال الصيانة - 

 .عدم توافر أمناء المكتبات المتخصصين في كثير من المدارس - 

 .عدم توفر األماكن المناسبة لممارسة النشاط المدرسي في بعض المدارس - 

 .عدم تلبية حاجة بعض المدارس في توفير الموظفين المساعدين - 

 .ة فيما تصدره المدرسة من قراراتتدخل الجهات اإلداري - 

  

  

  



خ خ خ  

  :الدراسات األجنبية.ب

  )Allen,2003(دراسة ألين .1

  .كانت بعنوان الحاجات المطلوبة لمديري مدارس والية أوهايو في مجال التقنيات التربوية

وفحصت الدراسة , وسعت الدراسة إلى مطابقة هذه الحاجات مع المعايير الوطنية لمدير المدرسة

  .على هذه الحاجات) وخبرة المدير, مكان الدراسة(ثر متغيري أيضاً أ

وكانت هذه الدراسة األولى من نوعها في الواليـات  ، مدير مدرسة )374(وشملت عينة الدراسة 

  .المتحدة

  :وخلصت الدراسة إلى

والمعايير الوطنيـة لمـدير   ، هناك تقارب كبير بين أدوار مدير المدرسة التي يقوم بها فعلياً-1

  .مدرسةال

وموظفين قادرين على ، يحتاج مدير المدرسة إلى قدرة على تحضير برامج التقنيات التربوية-2

  ، كما أنه بحاجة إلى فريق عمل في هذا المجال، هذا التحضير

علـى الحاجـات المطلوبـة    )وخبرة مدير المدرسة، مكان المدرسة(لم يظهر أثر لمتغيري  -3

  .لمديري المدارس

     )Bridges، 2003( جدراسة بريد.2

تأثير المديرين في الرؤية الجديدة ألشـكال الـتعلم باسـتخدام التقنيـات     :وكانت بعنوان

  .التربوية

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية



ذ ذ ذ 

  .لتقنية التربويةاكقائد تعليمي في استخدام  هدورل اعتقادات المدير) 1

  .ما تصورات المعلمين لدور المدير) 2

  .دور مدير المدرسة في صياغة خطة التقنيات التربوية بالمدرسة ما) 3

, مدرسه في مقاطعـة دييغـو بالواليـات المتحـدة    ) 30(وشملت عينة الدراسة على 

  .واستخدمت المقابلة كأداة للبحث في جمع البيانات من المديرين والمعلمين

  :وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي

  .خاصة في مجال التزويد بالتقنية التربوية, لنسبة ألدوارهم كانت عاليةتوقعات المديرين با) 1

رأى المعلمون أن على مدير المدرسة إتاحة الوقت الكافي لهم في تخطيط الـتعلم باسـتعمال   ) 2

  .وا بدورهم في التزويد بمصادر التقنية التربويةدكما أنهم أشا, التقنيات التربوية

ز لتدريب المديرين على تحسين استخدامهم للتقنيات فـي سـبيل   ودعت الدراسة إلى إنشاء مراك

           .تحسين أداء الطالب

  )Christopher، 2003(دراسة كريستوفر .3

 ةوكانت بعنوان مدى استخدام مديري المدارس العامة تقنية المعلومات والعوامل المؤثر

   .في هذا االستخدام

المدارس التقنيات مـن أجـل اتخـاذ     رودراسة إلى معرفة كيف يستخدم مديوهدفت ال

  .والعالقة بين هذا االستخدام ودقة القرار، القرار أو دعمه



ض ض ض 

وجمعت البيانات باسـتخدام أداة مطـورة   ، مدير مدرسة في والية فرجينيا )397(ت العينة لوشم

مـدير  ) 12(باإلضافة إلى إجراء مقابالت باستخدام الهـاتف مـع   ، )1995(من قبل بيروأفيلو 

    :وأشارت النتائج إلى، سةمدر

مـع  ، % 40بنسبة مئوية تقل عن ، استخدام مديري المدارس التقنية في عملية اتخاذ القرار) 1

  .العلم أن الدراسة أوضحت أن أغلب مديري المدارس كانوا قادرين على استخدام التقنية

عتمادهم على التقنية المدارس على قدراتهم الخاصة وتأثيرهم الفردي أكثر من ا اعتمد مديرو) 2

   .التربوية

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب مديري المدارس في اسـتخدام التقنيـة إلدارة البيانـات    ) 3

  .سن أداء المدرسةوبالتالي يتح، حتى تتحسن عملية اتخاذ القرار، وتحليلها

  )Haack,2003(دراسة هاك .4

علـى   LTTAتقنيـة   وهي بعنوان تأثير تدريب مديري مدارس والية نبراسكا علـى 

  .تصوراتهم نحو المهارات التقنية، ومعايير مدير المدرسة، والمعلم

وهدفت هذه الدراسة إلى توجيه المديرين نحو استخدام التقنيات التربويـة، وإعـدادهم   

على مجموعة من المـديرين،   LTTAليكونوا محترفين في هذا المجال، من خالل تجريب تقنية 

مـدير  ) 137(التجريبي من خالل مجموعتين إحداهما ضابطة وحجمها  واعتمد الباحث األسلوب

، وُجمعت البيانات باستخدام استبانة الكترونية علـى  )198(مدرسة، واألخرى تجريبية وحجمها 

  .، وتحليل التباين الثنائيtشبكة االنترنت، واستخدم الباحث اإلحصاء الوصفي، واختبار 

أكثر إيجابيـة فـي    LTTAالذين خضعوا لتقنية  وكانت النتائج أن تصورات المديرين

المهارات التقنية، ومعايير المعلم والمدير، ودل ذلك تأثرهم باسـتخدامها فـي تخطـيط التعلـيم     

  .وتنفيذه



غ غ غ 

ولم تجد الدراسة أثراً للجنس على تصورات المديرين، أو أثراً لتفاعـل الجـنس مـع    

  .LTTAاستخدام تقنية 

  )May,2003(دراسة ماي .5

تأثير التقنية على األداء الوظيفي من وجهة نظر مـديري المـدارس   :ت بعنوانوكان

  .الثانوية

إلى معرفة فعالية استخدام تقنية الحاسوب في أداء مدير المدرسـة   ةوهدفت الدراس

ر وعدد سنوات خبرتـه كمـدي  ، كما هدفت إلى معرفة أثر متغيرات الجنس، لوظيفته بشكل أمثل

من أصل مجتمع ) 139(درسة، وأجريت الدراسة على عينة حجمها مدرسة، والعمر، ومكان الم

  .f، واختبار t، واستخدمت الدراسة اإلحصاء الوصفي، واختبار )843(عدده 

   :وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي

  .الستخدام التقنية تأثير إيجابي على األداء الوظيفي لمدير المدرسة الثانوية) 1

ولم يتطور إلـى الجانـب النـوعي    ، يتمركز على الجانب الكمي في األداء أغلب هذا التأثير) 2

   .والعمل اإلداري واتخاذ القرارات، والتدريب، خاصة في نواحي التخطيط، والفني

 بينما لـم يظهـر فـروق لمتغيـرات    ، ولصالح المديرات، هناك فروق تعزى لمتغير الجنس) 3

    .الخبرة، والعمر، ومكان المدرسة

  )Martiniz, 2003(مارتنيز دراسة .6

، وهدفت "أثر سلوك مدير المدرسة على استخدام المعلم للتقنية التربوية"وكانت بعنوان 

هذه الدراسة إلى معرفة مساهمة مدير المدرسة في استخدام المعلم للتقنية التربوية كماً ونوعـاً،  



ظ ظ ظ 

اسـتخدم اإلحصـاء   مدير مدرسة في والية ماسوشوسـيتش، و ) 320(وبلغ حجم عينة الدراسة 

  .الوصفي، واالرتباط المتعدد لتحليل البيانات

وأشارت النتائج إلى أن استخدام المعلم للتقنية التربوية ارتبط بشكل إيجـابي بسـلوك   

  .مدير المدرسة، وأن هذا االستخدام يرتفع كلما كان مدير المدرسة أكثر خبرة

  )Brown, 2002(دراسة براون .7

التي تؤثر على استخدام الحاسوب من قبل مـديري المـدارس    العوامل"  كانت بعنوان

  :، وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية"المتوسطة

  ما المهام التي يستخدم بها مديرو المدارس المتوسطة الحاسوب؟.1

  هل للتدريب أثر على استخدام المديرين لتقنية الحاسوب؟.2

بعاً لمتغيرات العمر، والجنس، والخبـرة، وتـوفر   هل هناك اختالف في استخدام الحاسوب ت.3

  حاسوب في المدرسة؟

مدير مدرسة في والية كاروالينا الشمالية، واستخدم الباحث ) 66(وُجمعت البيانات من 

  :اإلحصاء الوصفي والتحليلي، لفحص البيانات، وكانت النتائج على النحو اآلتي

االلكترونية، أو تكليف المعلمـين بمهمـات    استخدم مديرو المدارس الحاسوب في المراسالت.1

  .تعليمية، وتحديد مصادر إثراء الكتب المدرسية على شبكة االنترنت

التـدريب، والعمـر،   :هناك اختالف في استخدام المديرين للحاسوب تبعاً لمتغيرات الدراسـة .2

م الحاسـوب  والجنس، والخبرة، وتوفر جهاز حاسوب، فمدير المدرسة الذي تلقى تدريباً، يستخد

سـنوات   10أكثر من المدير الذي لم يتدرب، ومديرو المدارس أصحاب الخبـرة أكثـر مـن    

سـنوات فأقـل، وأصـحاب     5يستخدمون الحاسوب أكثر من مديري المدارس أصحاب الخبرة 



أ أ أ أ 

كما أن مدير المدرسة الذي يتوفر له جهاز حاسوب يستخدمه في عملـه  .سنوات 10- 5الخبرة 

  .مدير الذي ليس له جهاز حاسوباإلداري أكثر من ال

  )Dawood,2001(دراسة داوود .8

مواقف مديري المدارس ومساعديهم نحو استخدام الحاسوب فـي إدارة  " وكانت بعنوان 

  "المدرسة الثانوية الحكومية بالمملكة العربية السعودية 

 مساعد مدير مدرسة، وُحللـت البيانـات  ) 122(مدير مدرسة، و) 59(وشملت الدراسة 

، واختبار تحليل التبـاين األحـادي، ومعامـل ارتبـاط     tباستخدام اإلحصاء الوصفي، واختبار 

  .بيرسون

  :وكانت النتائج على النحو التالي

  .مواقف مديري المدارس ومساعديهم هي إيجابية تجاه استخدام الحاسوب في إدارة المدرسة .1

وب، كـان أكثـر تلهفـاً فـي     مديري المدارس الذين لم تتوفر لهم خبرة في استخدام الحاس .2

 .استخدامه في إدارة المدرسة أكثر من مديري المدارس مستخدمي الحاسوب

ال يوجد ارتباط بين مواقف مديري المدارس ومساعديهم، ومدة اسـتخدامهم للحاسـوب أو    .3

 .التدرب عليه، أو امتالكه

في أية مهمـة  لم يشعر المديرون ومساعدوهم أن لديهم قدرة عالية على استخدام الحاسوب  .4

 .تربوية

 .شعر المديرون ومساعدوهم، بحاجتهم للتدريب على الحاسوب، وامتالك حاسوب شخصي .5

 .حاجة المدارس إلى متخصصين في إدارة التعليم بواسطة الحاسوب .6



ب ب ب ب 

 .حاجة المدارس إلى حواسيب أكثر من حاجتها إلى إدارة .7

  )Peterson, 2000(دراسة بيترسون .9

، وحاولت الدراسة "ت التقنية الضرورية لمدير المدرسة الفعالالمهارا" بعنوان وكانت 

كشف المعرفة والمهارات والكفايات التقنية لمدير المدرسة حتى يسـتطيع أن يحقـق المعـايير    

  .الوطنية لمدير المدرسة

  :مدير مدرسة، بواسطة استبانة موزعة إلى مجاالت) 385(وُجمعت البيانات من 

  .لتقنيةمستوى أهمية المهارات ا.1

  .مستوى أهمية المعرفة التقنية.2

  .عوامل التردد من استخدام التقنية.3

  .التصور المفضل لمدير تقني.4

واستخدمت النسب المئوية، وتحليل التباين األحادي لفحص أثـر متغيـرات المنطقـة    

  .الجغرافية، ومرحلة الدراسة، والمستوى المادي للمدرسة

لدى مديري المدارس فـي المعرفـة والمهـارة     وأوضحت الدراسة أنه ال فهم واضح

والكفاية التقنية، وأن أغلب مديري المدارس رأوا أن البريد االلكتروني، وشبكة االنترنـت هـي   

وسائل مهمة لكون المدير تقني، ويحقق المعايير الوطنيـة، باإلضـافة إلـى بـرامج معالجـة      

  .النصوص، والجداول االلكترونية

ي المدارس الغنية يتفوقون على مديري المدارس الفقيـرة  وأوضحت الدراسة أن مدير

في المعرفة التقنية والتخطيط لها، بينما لم توجد فروق في باقي المتغيرات، وأوصـت الدراسـة   

  .بضرورة إدراج التقنية التربوية في برامج تأهيل اإلدارة المدرسية



ج ج ج ج 

  عقيب على الدراسات السابقةت

وبعضـها  ، أنها قد جاءت في موضوعات مختلفـة ، قةُيالحظ من قراءة الدراسات الساب

وبعضها اآلخر بحث فـي موضـوع يـرتبط بموضـوع     ، اقترب من موضوع الدراسة جزئياً

  .الدراسة

  :ومن المالحظات على الدراسات السابقة

بحث مهام مدير المدرسة في جزء من التقنيات التربوية مثل دراسـة  ، قسم من هذه الدراسات.1

ودراسـة  ، رسة في مجال المكتبـة المدرسـية  دوالتي فحصت إسهام مدير الم، )2002(باجودة 

  .التي فحصت كفايات مدير المدرسة في مجال التقنيات التربوية) 2001(شافعي 

بحثت الصعوبات والمعوقات التي تحد من قيام مدير المدرسة بمهامه ، قسم من هذه الدراسات.2

مثل دراسة الهنـائي  ، جاالت استخدام التقنيات التربويةومن هذه الم، في مجاالت التربية والتعليم

ودراسة مكتب التربية العربي لـدول  ، )2000(وعليمات ، )2001(ودراسة الشهراني ، )2003(

  ).1992(الخليج العربي 

ركزت بعض هذه الدراسات على المهارات التقنية التي يجب على مـدير المدرسـة إتقانهـا    .3

مثـل دراسـة ألـين    ، من أجـل تطـوير عمليـة اإلدارة والتربيـة    ، كمستخدم للتقنية التربوية

)Allen,2003( ، ودراسة ماي)May,2003( ، ودراسة براون)Brown, 2002.(  

، قسم من الدراسات ركز على العالقة التي تربط بين استخدام المعلمـين للتقنيـات التربويـة   .4

  ).Martiniz, 2002(ينيز ومساهمة اإلدارة المدرسية في هذا المجال مثل دراسة مارت

وكيفية ، توجه قسم من هذه الدراسات إلى تقنية استخدام الحاسوب أكثر من غيرها من التقنيات.5

ودراسـة  ، )Christopher,2003(مثل دراسة كريسـتوفر  ، استثمار مدير المدرسة هذه التقنية

  )Brown, 2002(ودراسة براون ، )Dawood, 2001(والداوود ، )May, 2003(ماي 



د د د د 

  :إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

، المكتبـات :تبحث العالقة بين مهام مدير المدرسة في التقنيات التربوية على كافـة أنواعهـا  .1

  ...،أجهزة العرض، مختبرات الحاسوب، مختبرات العلوم

، اإلشـراف و، والتدريب، والتنفيذ، تبحث الدور اإلداري لمدير المدرسة في مجاالت التخطيط.2

  .والتقويم

  .بحيث تشمل شمال الضفة الغربية، تستهدف قطاع واسع من المحافظات الفلسطينية.3

بخـالف بعـض   ، والثانوية، واألساسية العليا، شملت جميع المراحل الدراسية األساسية الدنيا.4

  .الدراسات التي تناولت مرحلة واحدة فقط

  .وليس اتجاهاته نحو استخدامها، تقنيات التربويةتفحص واقع مهام مدير المدرسة في مجال ال.5

تحاول فحص درجة التعاون بين اإلدارة المدرسية والمعلمين في مجاالت اسـتخدام التقنيـات   .6

  .التربوية
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  الثالثالثالثالفصل الفصل 

  هاهاالدراسة وإجراءاتالدراسة وإجراءات  طريقةطريقة

  

  ..منهج الدراسةمنهج الدراسة  --

  ..مجتمع الدراسةمجتمع الدراسة  --

  ..عينة الدراسةعينة الدراسة  --

  ..أداة الدراسةأداة الدراسة  --

  ..صدق األداةصدق األداة  --

  ..بات األداةبات األداةثث  --

  ..خطوات الدراسةخطوات الدراسة  --

  ..تصميم الدراسةتصميم الدراسة  --

  ..المعالجات اإلحصائيةالمعالجات اإلحصائية  --

  

  

  



و و و و  

  

  لثالثالفصل ا

  هاجراءاتإالدراسة و طريقة

مهام مديري المـدارس الحكوميـة فـي مجـال     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

ن استخدام التقنيات التربوية في مديريات شمال محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المـديري 

 المؤهـل العلمـي،  الخبـرة،   الجنس،(وذلك في ضوء مجموعة المتغيرات المستقلة  ،والمديرات

  ).مديرية التربية والتعليم

من هذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحـث فـي تحديـد    ضوقد ت

م أداة الدراسة وخطوات التحقق مـن صـدق وثبـات هـذه     اواستخد مجتمع الدراسة وعينتها،

  .إضافة إلى وصف تصميم الدراسة والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات.األداة

  :منهج الدراسة

ويهدف المنهج الوصفي إلى  تم استخدام المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة،

وبعبارة أخرى فهـو   موضوع الدراسة ومن ثم العمل على وصفها، لمهامتحديد الوضع الحالي ل

إلى جمع البيانات إما الختبار صحة الفرضيات التي تصف الوضع الحالي للفرد موضوع  يسعى

   .األسئلة المتصلة بذلك عنالدراسة أو لإلجابة 

  :مجتمع الدراسة

جميع المديرين والمديرات في المدارس الحكوميـة األساسـية   تكون مجتمع الدراسة من 

المـديرين  وقد تم الحصـول علـى أعـداد     ،والثانوية في جميع محافظات شمال الضفة الغربية

والمديرات من الدليل اإلحصائي المشترك بين وزارة التربية والتعليم العالي، والجهاز المركزي 



ز ز ز ز 

في شمال التابعين لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية المديرين والمديرات وقد بلغ عدد لإلحصاء، 

  ).604(الضفة الغربية 

  :عينة الدراسة

خدام الطريقة الطبقية العشوائية في اختيار عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس تم است

 )157(حيث بلغ عدد أفراد عينـة الدراسـة    ،ومديرية التربية والتعليموالخبرة والمؤهل العلمي 

، وقد اختيرت العينة بعد تقسيم من مجتمع الدراسة%  26 وهم يشكلون ما نسبتهمديراً ومديرة، 

، وإلى ست طبقات أخـرى وفـق   )مديرين، ومديرات(ة إلى طبقتين وفق الجنس مجتمع الدراس

، وبناء علـى التقسـيم   )جنين، قباطية، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، نابلس(مديرية التربية والتعليم 

مدير ومـديرة بعـد جمـع    ) 43(مدير ومديرة عشوائياً، وتم استثناء ) 200(السابق تم اختيار 

  .مدير ومديرة) 157(لعينة على االستبانات، لتستقر ا

  أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها وصف )3(رقم جدول  

  المئوية النسبة  العدد الفئة المتغير

  الجنس
  58  91  ذكر

  42  66  أنثى

  الخبرة

  16.6  26  سنوات 5أقل من 

  24.2  38  سنوات 10 – 5

  59.2  93  سنوات 10أكثر من 

  المؤهل العلمي

  33.1  52  دبلوم

  61.8  97  بكالوريوس

  5.1  8  ماجستير

  مديرية التربية

  والتعليم 

  16.6  26  جنين

  15.9  25  قباطية

  16.6  26  طولكرم

  10.2  16  قلقيلية
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  8.9  14  سلفيت

  31.8  50  نابلس

  %100  157 المجموع

  :أداة الدراسة

وذلك وفقـاً   اسة،كأداة لجمع المعلومات في هذه الدر بنائهااستخدم الباحث استبانة قام ب

  :للخطوات التالية

  .مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة .1

بـاجودة  من بنود االستبانات الواردة في بعض الدراسات العربية كمـا فـي دراسـة     إلفادةا .2

  ).2000(، والدايل )2001(دراسة شافعي ، و)2003( الهنائيودراسة  ،)2002(

  ).1ملحق ( قاموا بتحكيم هذه االستبانة األخذ بآراء المحكمين الذين .3

  :ين ئوقد اشتملت االستبانة في صورتها النهائية على جز

الجزء األول يحتوى على معلومات شخصية تتعلق بالمستجيب،أما الجزء الثـاني فيتكـون مـن    

مهام مديري المدارس الحكومية فـي مجـال اسـتخدام التقنيـات     فقرات االستبانة التي تتضمن 

 .ة في مديريات شمال محافظات الضفة الغربية من وجهة نظـر المـديرين والمـديرات   التربوي

  )2 ملحق رقم(

  :مجاالت هي ثمانيوهذه الفقرات موزعة على 

  .10 – 1تخطيط التقنيات التربوية، ويشتمل على الفقرات  :األولالمجال 

  . 17 - 11تحديد واقع التقنيات التربوية، ويشتمل على الفقرات : المجال الثاني

  .26 - 18التزويد في التقنيات التربوية، ويشتمل على الفقرات  :الثالثالمجال 



ط ط ط ط 

  .34 - 27تصميم التقنيات التربوية، ويشتمل على الفقرات  :الرابعالمجال 

  .42 - 35توظيف التقنيات التربوية، ويشتمل على الفقرات : المجال الخامس

  .50 - 43قنيات التربوية، ويشتمل على الفقرات التدريب على استخدام الت :السادسالمجال 

  .59 -51حفظ التقنيات التربوية وصيانتها، ويشتمل على الفقرات : المجال السابع

  .68 -60تقويم استخدام التقنيات التربوية، ويشتمل على الفقرات : المجال الثامن

  :مة القيام بالمهوقد اعتمد الباحث النسب المئوية التالية لتحديد درجة 

  .درجة ضعيفة جداً %:50أقل من  •

  .درجة ضعيفة:  % 59.9 -% 50 •

  .درجة متوسطة:  69.9% -% 60 •

 .درجة كبيرة:  79.9% -% 70 •

  )2000عقل، . (درجة كبيرة جداً: فأعلى% 80 •

  :صدق األداة

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين المختصين في التربيـة مـن حملـة    

وقد طلب من المحكمين إبداء الرأي في فقرات االسـتبانة مـن حيـث    ، ))1(ملحق (الدكتوراه 

صياغة الفقرات ومدى مناسبتها للمجال الذي وضعت فيه،إما بالموافقة على أهمية الصـعوبة أو  

تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها ولقد تم األخذ برأي األغلبية في عملية تحكيم فقرات األداة 

  )).2(ملحق(ي صورتها النهائية بحيث أصبحت االستبانة ف

  



ي ي ي ي 

  

  

  :ثبات األداة

حيث تم حساب معامل الثبـات   ،تم التأكد من ثبات األداة باستخدام معامل كرونباخ ألفا

، )0.96( بلغ معامـل الثبـات الكلـي    ث، حيلالتساق الداخلي لفقرات االستبانة ككل ولكل مجال

  .ت الدراسة واالستبانة ككليبين معامل الثبات لكل مجال من مجاال )4(رقم  لوجدو

  لثمانية، والدرجة الكليةمعامالت الثبات لمجاالت الدراسة ا )4(جدول رقم 

  معامل الثبات  المجال  الرقم

  0.86  .تخطيط التقنيات التربوية   .1

  0.71  .تحديد واقع التقنيات التربوية   .2

  0.77  .التزويد في التقنيات التربوية   .3

  0.87  .تصميم التقنيات التربوية   .4

  0.81  .توظيف التقنيات التربوية   .5

  0.82  .التدريب على استخدام التقنيات التربوية   .6

  0.82  .حفظ التقنيات التربوية وصيانتها   .7

  0.90  .تقويم استخدام التقنيات التربوية   .8

  0.96 الدرجة الكلية

  

  :الدراسة خطوات

  :ات الدراسة بالخطوات التاليةخطوتمثلت 



ك ك ك ك  

 وزارة التربيـة والتعلـيم  إلى لعليا في جامعة النجاح الوطنية كتاباً وجهت عمادة الدراسات ا -

ـ    الفلسطينية من أجل تسهيل تطبيق الدراسة في المدارس الحكوميـة العالي   اتفـي محافظ

  .))3(ملحق (شمال الضفة الغربية 

ـ  اتمديريإلى وجهت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كتاباً  - ات التربية و التعليم في محافظ

تتضمن الموافقة على إجراء الدراسة في مدارسها وتقديم ما يلزم مـن   شمال الضفة الغربية

  .))4(ملحق (تسهيالت للباحث 

ـ   اتوجهت مديري -  اتالتربية والتعليم التابعة لوزارة التربية و التعليم الفلسطينية فـي محافظ

ث في تطبيـق دراسـته   لمدارس من أجل تسهيل مهمة الباحإلى اكتباً  شمال الضفة الغربية

  )).5(ملحق (

قام الباحث بتوزيع االستبانات على عينة الدراسة واسترجاعها وذلك مـن خـالل زيارتـه     -

 ،10/7/2004و 20/6/2004في الفترة الواقعة ما بين ولمديريات التربية والتعليم للمدارس 

ارس أيام السبت، والجدير ذكره أن هذه الفترة هي من اإلجازة الصيفية، ويداوم مديري المد

) 170(تم اسـترجاع   استبانة،) 200(تم توزيع  مما مكّن الباحث من استالم االستبانات، وقد

  .استبانة صالحة للتحليل وهي التي شكلت عينة الدراسة) 157(وبقي، )13(منها وتم استبعاد 

الجتهـا  تم إدخال البيانات إلى جهاز الحاسـوب لمع  ،االستبانات من المدارس ُجمعتبعد أن  -

 إحصائياً، وبعد ذلك تم إجراء المعالجة اإلحصـائية لهـا واسـتخراج البيانـات وتحليلهـا،     

  .ومقارنتها مع الدراسات السابقة واقتراح التوصيات المناسبة

  :تصميم الدراسة

  :تضمنت الدراسة المتغيرات التالية

  :المتغيرات المستقلة التصنيفية وشملت  •



ل ل ل ل 

 ).ر،أنثىذك( وله مستويان :الجنسمتغير  .1

سنوات، أكثر مـن   10-5سنوات،  5أقل من (: مستوياتمتغير الخبرة وله ثالثة  .2

  ).سنوات 10

  )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير(ثالثة مستويات وله : متغير المؤهل العلمي .3

جنين، قباطية، طولكرم، قلقيلية، (وله ستة مستويات : مديرية التربية والتعليممتغير  .4

 )سلفيت، نابلس

  :في المجاالت التالية القيام بالمهاموهو درجة :  ةالتابع اتالمتغير •

  .تخطيط التقنيات التربوية: المجال األول  .1

  .تحديد واقع التقنيات التربوية: المجال الثاني .2

  .التزويد في التقنيات التربوية :الثالثالمجال  .3

  .تصميم التقنيات التربوية :الرابعالمجال  .4

  .ت التربويةتوظيف التقنيا: المجال الخامس .5

  .التدريب على استخدام التقنيات التربوية :السادسالمجال  .6

  .حفظ التقنيات التربوية وصيانتها: المجال السابع .7

  .تقويم استخدام التقنيات التربوية: المجال الثامن .8

  :اإلحصائي اتالمعالج

  :الباحث املعاجلات اإلحصائية اآلتيةاستخدم 



م م م م 

نحرافات المعيارية والنسـب المئويـة،   التكرارات والمتوسطات الحسابية واال .1

لوصف واقع مهام مدير المدرسة الحكومية في مجـاالت اسـتخدام التقنيـات    

 .التربوية

 .لعينتين مستقلتين، لفحص داللة الفروق تبعاً لمتغير الجنس   tاختبار  .2

، لفحص داللة الفروق  One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .3

 .خبرة، والمؤهل العلمي، والمحافظةتبعاً لمتغيرات ال

 Repeated Measuredاختبار تحليل التباين متعـدد القياسـات المتكـرر     .4

Design   واإلحصائيWilk’s Lambda  للمقارنة بين المتغيرات التابعـة ،

 .في الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ن ن ن ن 

  
  

  الفصل الرابعالفصل الرابع

  نتائج الدراسةنتائج الدراسة

  

  ..اسةاسةالنتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدرالنتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدر  ::أوالًأوالً

  ..النتائج المتعلقة باإلجابة عن فرضيات الدراسةالنتائج المتعلقة باإلجابة عن فرضيات الدراسة  ::ثانياًثانياً

  
  
  

  

  

  

  

  

  



س س س س  

  لفصل الرابعا

  نتائج الدراسة

مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال استخدام التقنيات التربوية يف مديريات مشال حمافظات الضفة الغربية من وجهة نظر املديرين تناولت هذه الدراسة حتديد 

  .ومديرية التربية والتعليم التابعة هلا املدرسةوخرباهتم  ، ومؤهالهتم العلمية ديرينباختالف جنس امل هذه املهامستقصت الدراسة مدى اختالف كما ا. واملديرات

اليت مت  على مجيع أفراد عينة الدراسة ومتت معاجلة البيانات اإلحصائية ا، ومت تطبيقهمت استخدام استبانة تتضمن مثانية جماالت ولتحقيق ذلك، 

 مخسة، واعتماداً على تقسيم سلم االستجابة مت اعتماد )SPSS )Statistical Package for Social Sciencesاحلصول عليها باستخدام 

  :وفقاً للترتيب التايل هاممستويات للنسب املئوية لالستجابات على جماالت امل

  .درجة ضعيفة جداً%: 50أقل من  -

  .درجة ضعيفة: % 59.9 -% 50 -

  .درجة متوسطة: 69.9% -% 60 -

 .درجة كبيرة: 79.9% -% 70 -

  .درجة كبيرة جداً :فأعلى% 80 -

أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها الصفرية، تم الحصول علـى النتـائج    نولإلجابة ع

  :التالية

  

  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة: أوالً

 ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات ل ختطيط التقنيات التربوية يف ما واقع مهام مديري املدارس احلكومية يف جما .10



ع ع ع ع 

في مجال تخطـيط   على فقرات االستبانة ديرينحسبت المتوسطات والنسب المئوية الستجابات الم، ولإلجابة عن هذا السؤال

   .ئج اإلجابة على السؤالنتا) 5(،    و يبين جدول رقم مهمةبال قياممرتبة تنازلياً حسب درجة الالتقنيات التربوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال                تخطيط التقنيات التربوية  )5(جدول رقم 

  مرتبة تنازلياً وفق المتوسط الحسابي للفقرة

  الفقرة  م

رقمها

في مجال 

  التخطيط

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  عياريالم

النسبة 

  المئوية

درجة 

القيام 

 بالمهمة

1  
أحدد مسؤوليات المعلمين وأمـين  

  .المكتبة وأمين المختبر في الخطة
3  4.57  0.66  91.4  

كبيرة 

  جداً



ف ف ف ف 

2  
أوفر التسـهيالت واإلمكانـات   

  .المادية والبشرية لتنفيذ الخطة
10  4.52  0.74  90.2  

كبيرة 

  جداً

3  
أبلغ المعلمـين بخطـة التقنيـات    

  .ربويةالت
2  4.31  0.78  86.2  

كبيرة 

  جداً

4  

أطالب المعلمين بخطة للتقنيات 

التربوية التي يسـتخدمها كـلُّ   

  .حسب تخصصه

8  4.08  0.92  81.6  
كبيرة 

  جداً

5  
أضع خطة شـاملة وواضـحة   

  .للتقنيات التربوية
1  4.06  0.76  81.2  

كبيرة 

  جداً

6  
أناقش المعلمين فـي خططهـم   

  .للتقنيات التربوية
9  4.05  0.89  81.0  

كبيرة 

  جداً

7  

ــي ضــوء  ــدل الخطــة ف أع

مالحظــات المعلمــين وقســم 

  .التقنيات التربوية

  كبيرة  79.4  0.80  3.97  7

8  
أناقش قسم التقنيـات التربويـة   

  .بالمديرية في الخطة
  كبيرة  73.2  0.94  3.66  5

9  
أناقش المشرفين التربويين فـي  

  .خطة التقنيات التربوية
  رةكبي  70.0  0.95  3.50  6

10  
أستعين بمتخصصين في تخطيط 

  .التقنيات التربوية بالمدرسة
4  3.47  0.98  69.4  

متوسط

  ة

  80.4  0.56  4.02  الدرجة الكلية لمجال التخطيط
كبيرة 

  جداً
أن تخطيط المديرين الستخدام التقنيات التربوية جاء بدرجة كبيرة جـداً، وبمتوسـط حسـابي    ) 5(يتضح من جدول رقم 

  ). 91.4(و ) 69.4(، وأن مهام التخطيط جاءت بين نسب مئوية )80.4(مئوية بلغت ، ونسبة )4.02(

 ؟ ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال حتديد واقع التقنيات التربوية يف  واقعما  .11

حديـد  في مجال ت على فقرات االستبانة ينديرحسبت المتوسطات والنسب المئوية الستجابات الم، ولإلجابة عن هذا السؤال

  .نتائج اإلجابة عن السؤال) 6(،  ويبين جدول رقم مهمةبال قياممرتبة تنازلياً حسب درجة الالتقنيات التربوية  واقع

  

  



ص ص ص ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت التربوية مرتبة تنازلياً المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال تحديد واقع التقنيا) 6(جدول رقم 

 وفق المتوسط الحسابي للفقرة

  الفقرة  م

رقمها في

مجال 

تحديد 

  الواقع

متوسط 

  حسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

القيام 

 بالمهمة

1  
أحدد التقنيـات التربويـة الصـالحة    

  .والتالفة الموجودة بالمدرسة
1  4.68  0.52  93.6  

كبيرة 

  جداً

2  
لمعلمين تحديد احتياجاتهم أطلب من ا

  .من التقنيات التربوية
4  4.64  0.60  92.8  

كبيرة 

  جداً

كبيرة   89.4  0.66  4.47  5أحدد احتياجات المدرسة بشكل نهائي   3



ق ق ق ق 

  جداً  .من التقنيات التربوية

4  
أخصص كشـوفاً ودفـاتر لحصـر    

  .التقنيات التربوية
2  4.46  0.69  89.2  

كبيرة 

  جداً

5  
التقنيات التربوية  أكلف موظفاً لتوثيق

  .ومتابعتها
3  4.08  0.99  81.6  

كبيرة 

  جداً

6  
أحدد قدرات المدرسة علـى إنتـاج   

  .التقنيات التربوية
  كبيرة  75.6  0.70  3.78  6

7  
أشخص حاجة المدرسة لمتخصـص  

  .في التقنيات التربوية
  كبيرة  75.2  0.91  3.76  7

  كبيرة  85.4  0.45  4.27 الدرجة الكلية لمجال تحديد واقع التقنيات التربوية
، )4.27(أن تحديد المديرين لواقع التقنيات التربوية جاء بدرجة كبيرة جدا، وبمتوسط حسابي ) 6(يتضح من جدول رقم 

  ). 93.6(و ) 75.2(، وأن فقرات تحديد واقع التقنيات التربوية جاءت بين نسب مئوية )85.4(ونسبة مئوية بلغت 

  

  

  

 ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات س احلكومية يف جمال التزويد بالتقنيات التربوية يف مهام مديري املدار واقعما  .12

 التزويدفي مجال  على فقرات االستبانة ديرينحسبت المتوسطات والنسب المئوية الستجابات الم ، ولإلجابة عن هذا السؤال

   .نتائج اإلجابة عن السؤال) 7(يبين جدول رقم ،  ومهمةبال قياممرتبة تنازلياً حسب درجة الالتقنيات التربوية ب

  

  

  

  

  



ر ر ر ر 

  

  

  

  

  

  

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال التزويد بالتقنيات التربوية مرتبة تنازلياً  )7(جدول رقم 

  وفق المتوسط الحسابي للفقرة

  الفقرة  م

رقمها في

مجال 

التزويد 

 بالتقنيات

المتوسط 

  لحسابيا

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

القيام 

  بالمهمة

1  
ــة  ــغ قســم التقنيــات التربوي أبل

بالمديرية عن حاجة المدرسة مـن  

  .التقنيات

1  4.75  0.49  95.0  
كبيرة 

  جداً

2  
أخصص ميزانية بالمدرسة لتوفير 

  .التقنيات التربوية
2  4.66  0.59  93.2  

كبيرة 

  جداً

3  
ت التربويـة  أراعي ربط التقنيـا 

  .بالمنهاج
8  4.37  0.57  87.4  

كبيرة 

  جداً

4  
أراعي في تزويد مدرستي بنوعية 

  .متميزة من التقنيات التربوية
7  4.31  0.64  86.2  

كبيرة 

  جداً

5  
أراعي في تزويد مدرستي بأعداد 

  .كافية من التقنيات التربوية
6  4.21  0.65  84.2  

كبيرة 

  جداً

6  
أطلب من المعلمين إنتاج بعـض  

  .التقنيات التربوية بالمدرسة
3  4.07  0.75  81.4  

كبيرة 

 جداً



ش ش ش ش 

  

7  
أتعرف إلى الجديـد فـي مجـال    

  .التقنيات التربوية
  كبيرة  76.4  0.70  3.82  5

8  

أتعرف إلى المؤسسات والشركات 

المتخصصة في إنتـاج التقنيـات   

  .التربوية

  كبيرة  70.0  0.84  3.50  4

9  

أدعو متخصصين فـي التقنيـات   

ــة ل ــة،   التربوي ــارة المدرس زي

  .لالستفادة من خبراتهم

  متوسطة  69.4  0.96  3.47  9

  82.6  0.42  4.13  الدرجة الكلية لمجال التزويد بالتقنيات التربوية
كبيرة 

  جداً
،  )4.13(أن تزويد المديرين بالتقنيات التربوية جاء بدرجة كبيرة جدا،  وبمتوسـط حسـابي   ) 7(يتضح من جدول رقم 

  ). 95(و ) 69.4(،  وأن فقرات التزويد بالتقنيات التربوية جاءت بين نسب مئوية )82.6( ونسبة مئوية بلغت

 ؟ ات مشال الضفة الغربيةحمافظيف مديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال تصميم التقنيات التربوية  واقعما  .13

تصميم في مجال  على فقرات االستبانة ديرينلمحسبت المتوسطات والنسب المئوية الستجابات ا ، ولإلجابة عن هذا السؤال

   .نتائج اإلجابة عن السؤال) 8(،  ويبين جدول رقم مهمةبال قياممرتبة تنازلياً حسب درجة الالتقنيات التربوية 

  

  

  

  

  

  

  



ت ت ت ت 

  

  

  

  

يات التربوية مرتبة تنازلياً تصميم التقن       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال  )8(جدول رقم 

  وفق المتوسط الحسابي للفقرة

  الفقرة  م

رقمها في

مجال تصميم 

  التقنيات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

القيام 

 بالمهمة

1  
أشجع المعلمين والطلبة على 

  .إنتاج التقنيات التربوية
6  4.29  0.73  85.8  

كبيرة 

  جداً

2  

يفاء التقنيـات  أراعي اسـت 

التربوية للمواصفات العلمية 

  .والفنية

7  4.06  0.70  81.2  
كبيرة 

  جداً

3  

أوفر األدوات والمواد الخام 

الالزمة إلنتـاج التقنيـات   

  .التربوية

4  4.05  0.77  81.0  
كبيرة 

  جداً

4  

ــات   ــم التقني ــب قس أخاط

ــوفير األدوات  ــة لت التربوي

والمواد الخام الالزمة إلنتاج 

  .تربويةالتقنيات ال

8  4.02  0.94  80.4  
كبيرة 

  جداً

5  

أذلل العقبات التـي تواجـه   

إنتاج التقنيات التربوية فـي  

  .المدرسة

  كبيرة  76.2  0.78  3.81  2

6  

أحدد المشكالت التي تحول 

دون إنتاج التقنيات التربوية 

  .بالمدرسة

  كبيرة  74.8  0.79  3.74  1



ث ث ث ث 

7  
أوفر المكان الالزم إلنتـاج  

  .التقنيات التربوية
  كبيرة  74.6  0.92  3.73  5

8  
أضع خطة مناسبة إلنتـاج  

  .التقنيات التربوية بالمدرسة
  كبيرة  70.2  0.86  3.51  3

  كبيرة  78.0  0.59  3.90 الدرجة الكلية لمجال تصميم التقنيات التربوية
، ونسبة مئوية )3.90(مبتوسط حسايب أن مهام املديرين يف جمال تصميم التقنيات التربوية جاء بدرجة كبرية، و) 8(يتضح من جدول رقم 

  ).85.8(و ) 70.2(،  وأن فقرات تصميم التقنيات التربوية جاءت بني نسب مئوية )78.0(بلغت 

 ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال توظيف التقنيات التربوية يف  واقعما  .14

توظيف في مجال  على فقرات االستبانة ديرينمتوسطات والنسب المئوية الستجابات المحسبت ال ، ولإلجابة عن هذا السؤال

   .نتائج اإلجابة عن السؤال) 9(،  ويبين جدول رقم مهمةبال قياممرتبة تنازلياً حسب درجة الالتقنيات التربوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



خ خ خ خ 

  

  

توظيف التقنيات التربوية مرتبة تنازلياً       ئوية لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم )9(جدول رقم 

  وفق المتوسط الحسابي للفقرة

  الفقرة  م

رقمها في

مجال 

توظيف 

 التقنيات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

القيام 

بالمه

  مة

1  
أشجع المعلمين علـى اسـتخدام   

  .التقنية التربوية في تدريسهم
4  4.62  0.57  92.4  

كبيرة 

  جداً

2  

أطلب من المعلمين ذكر التقنيات 

التربوية التي يستخدمها في دفتر 

  .التحضير

3  4.39  0.67  87.8  
كبيرة 

  جداً

3  

أتأكــد مــن معرفــة المعلمــين 

ــة   ــات التربوي ــتخدام التقني اس

  .وتشغيلها

2  4.29  0.63  85.8  
كبيرة 

  جداً

4  

أوضح مفهوم التقنيات التربويـة  

فـي تحسـين العمليـة     ودورها

  .التعليمية لدى المعلمين

1  4.24  0.65  84.8  
كبيرة 

  جداً

5  
أنــاقش المعلمــين فــي نتــائج 

  .استخدامهم للتقنيات التربوية
5  4.18  0.68  83.6  

كبيرة 

  جداً

6  

أتابع حصصاً صـفية للوقـوف   

على استخدام المعلمين للتقنيـات  

  .التربوية

8  4.05  0.77  81.0  
كبيرة 

  جداً

7  
ش المشرفين فـي اسـتخدام   أناق

  .المعلمين للتقنيات التربوية
  كبيرة  79.8  0.74  3.94  7

8  

أجهز قاعة مناسـبة بالمدرسـة،    

مخصصة السـتخدام التقنيـات   

  .التربوية

  كبيرة  71.6  1.12  3.58  6

  83.2  0.49  4.16  الدرجة الكلية لمجال توظيف التقنيات التربوية
كبيرة 

  جداً



ذ ذ ذ ذ 

،  ونسبة )4.16(مهام املديرين يف جمال توظيف التقنيات التربوية جاء بدرجة كبرية جداً،  ومبتوسط حسايب  أن) 9(يتضح من جدول رقم 
  ).92.4(و ) 71.6(،  وأن فقرات تصميم التقنيات التربوية جاءت بني نسب مئوية )83.2(مئوية بلغت 

 ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات قنيات التربوية يف مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال التدريب على استخدام الت واقعما  .15

التدريب في مجال  على فقرات االستبانة ديرينحسبت المتوسطات والنسب المئوية الستجابات الم، ولإلجابة عن هذا السؤال

   .ئج اإلجابة عن السؤالنتا) 10(، ويبين جدول رقم مهمةبال قياممرتبة تنازلياً حسب درجة الالتقنيات التربوية على استخدام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال التدريب على استخدام التقنيات التربوية  )10(جدول رقم 

  مرتبة تنازلياً وفق المتوسط الحسابي للفقرة



ض ض ض ض  

  الفقرة  م

رقمها في

مجال 

 التدريب

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  عياريالم

النسبة 

 المئوية

درجة 

القيام 

 بالمهمة

1  

أحث المعلمين على المشاركة 

في التدريب علـى اسـتخدام   

  .التقنيات التربوية

3  4.25  0.71  83.0  
كبيرة 

  جداً

2  

أطلب من المعلمين الُمدربين،  

إثراء خبرات زمالئهـم فـي   

  .استخدام التقنيات التربوية

6  4.10  0.77  82.0  
كبيرة 

  جداً 

3  

لب من قسم التقنيات التربوية أط

إشراك معلمي مدرسـتي فـي   

دورات التدريب على اسـتخدام  

  .التقنيات التربوية

8  4.07  0.88  81.4  
كبيرة 

  جداً 

4  

ــة  ــات التدريبي ــدد الحاج أح

للمعلمين في مجـال اسـتخدام   

  .التقنيات التربوية

4  4.01  0.78  80.2  
كبيرة 

  جداً 

5  

أوفر كتبـاً ومراجـع حديثـة    

ات التربوية فـي مكتبـة   للتقني

  .المدرسة

  كبيرة  77.6  0.83  3.88  5

6  
أعطي المعلمين المدربين مزايا 

  .إضافية عن غير المدربين
  كبيرة  70.6  1.00  3.53  7

7  
أحضر الندوات التـي تنـاقش   

  .استخدام التقنيات التربوية
2  3.37  1.01  67.4  

متوسط

  ة

8  
أشترك في دورات التـدريب  

  .ةعلى التقنيات التربوي
1  3.32  1.08  66.4  

متوسط

  ة
  كبيرة  76.4  0.59  3.82 توظيف التقنيات التربويةالدرجة الكلية لمجال

أن مهام املديرين يف جمال التدريب على استخدام التقنيات التربوية جاء بدرجة كبرية،  ومبتوسط حسايب ) 10(يتضح من جدول رقم 
  ).83.0(و ) 66.4(ميم التقنيات التربوية جاءت بني نسب مئوية ، وأن فقرات تص)76.4(، ونسبة مئوية بلغت )3.82(

 ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال حفظ التقنيات التربوية وصيانتها يف  واقعما  .16

حفـظ  في مجـال   الستبانةعلى فقرات ا ديرينحسبت المتوسطات والنسب المئوية الستجابات الم، ولإلجابة عن هذا السؤال

   .نتائج اإلجابة عن السؤال) 11(، ويبين جدول رقم مهمةبال قياممرتبة تنازلياً حسب درجة ال وصيانتها التربويةالتقنيات 



غ غ غ غ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال حفظ التقنيات التربوية وصيانت )11(جدول رقم 

  تنازلياً وفق المتوسط الحسابي للفقرة

  الفقرة  م

رقمها في

مجال حفظ 

 التقنيات

متوسط 

  حسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

القيام 

 بالمهمة

1  
أطلب مـن المعلمـين التبليـغ    

  .الفوري عن األعطال
9  4.64  0.51  92.8  

كبيرة 

  جداً



ظ ظ ظ ظ 

2  

أطلب إصالح األعطـال التـي   

قنيات التربويـة أوالً  تصيب الت

  .بأول

3  4.62  0.54  92.4  
كبيرة 

  جداً

3  
أرسل التقنيـة المعطلـة إلـى    

  .الصيانة أوالً بأول
5  4.46  0.64  89.2  

كبيرة 

  جداً

4  
أخصص مكاناً مناسـباً لحفـظ   

  .التقنيات التربوية
1  4.39  0.77  87.8  

كبيرة 

  جداً

5  
أوفر قطع الغيار المناسبة للتقنية 

  .مدرسةالتربوية في ال
6  4.20  0.82  84.0  

كبيرة 

  جداً

6  
أتعرف أماكن صيانة التقنيـات  

  .التربوية
7  4.18  0.79  83.6  

كبيرة 

  جداً

7  
أطلب بـدائل عـن التقنيـات    

  .التربوية المعطلة
8  4.06  0.84  81.2  

كبيرة 

  جداً

8  
أحدد نظامـاً مناسـباً لتـداول    

  .التقنيات التربوية
  كبيرة  78.2  0.76  3.91  2

9  

حصاً دورياً مـن قسـم   أطلب ف

التقنيات للتقنيات التربوية فـي  

  .المدرسة

  كبيرة  77.6  0.83  3.88  4

  85.2  0.47  4.26  الدرجة الكلية لمجال حفظ التقنيات التربوية وصيانتها
كبيرة 

  جداً
، )4.26(اً،  ومبتوسط حسايب أن مهام املديرين يف جمال حفظ التقنيات التربوية وصيانتها جاء بدرجة كبرية جد) 11(يتضح من جدول رقم 

  ).92.4(و ) 77.6(،  وأن فقرات تصميم التقنيات التربوية جاءت بني نسب مئوية )85.2(ونسبة مئوية بلغت 

  ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات  احلكومية يف جمال  تقومي استخدام التقنيات التربوية يف  مهام مديري املدارس واقعما  .17

تقـويم  في مجـال   على فقرات االستبانة ديرينحسبت المتوسطات والنسب المئوية الستجابات الم، السؤالولإلجابة عن هذا 

   .نتائج اإلجابة عن السؤال) 12(، ويبين جدول رقم مهمةبال قياممرتبة تنازلياً حسب درجة الالتربوية استخدام التقنيات 

  

  



أ أ أ أ أ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال تقويم استخدام التقنيات التربوية مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرا )12(جدول رقم 

  تنازلياً وفق المتوسط الحسابي للفقرة

  الفقرة  م

رقمها في

مجال 

تقويم 

استخدام 

  التقنيات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

القيام 

 بالمهمة

1  

تـائج  أتناقش مع المعلمين فـي ن 

استخدام التقنيات التربوية في تعليم 

  .الطلبة

9  4.00  0.75  80.0  
كبيرة 

  جداً

2  
أطلب من المعلمين تقويم استخدام 

  .التقنيات التربوية على تعلم الطلبة
  كبيرة   79.8  0.70  3.98  7

  كبيرة  78.4  0.81  3.92  1أجري تقويمـاً مسـتمراً لخطـة      3



ب ب ب ب ب 

  .التقنيات التربوية بالمدرسة

4  
درجة مناسبة للتقنيـات   أخصص

  .التربوية عند تقويم أداء المعلم
  كبيرة  78.2  0.87  3.91  3

5  
أطور معـايير فنيـة السـتخدام    

  .المعلمين للتقنيات التربوية
  كبيرة  75.4  0.72  3.77  2

6  
أطلب من المعلمين تقويم التقنيـات  

  .التربوية الجاهزة أو المصنعة محلياً
  كبيرة  75.2  0.91  3.76  6

7  
د تقارير دورية لحالة التقنيـات  أع

  .التربوية بالمدرسة
  كبيرة  75.0  0.87  3.75  4

8  

أكتب حلوالً واقتراحات لمعالجـة  

ــول دون   ــي تح ــكالت الت المش

  .استخدام  التقنيات التربوية

  كبيرة  74.2  0.84  3.71  5

9  
أشرك الطلبة في تقويم اسـتخدام  

  .التقنيات التربوية
8  3.38  0.98  67.6  

متوسط

  ة

لدرجة الكلية لمجال تقويم استخدام التقنياتا

  التربوية 
  كبيرة  76.0  0.62  3.80

، )3.80(ومبتوسط حسايب  ،أن مهام املديرين يف جمال تقومي استخدام التقنيات التربوية جاء بدرجة كبرية) 12(يتضح من جدول رقم 
  ).80.0(و ) 67.6(ية جاءت بني نسب مئوية ، وأن فقرات تقومي استخدام التقنيات التربو)76.0(ونسبة مئوية بلغت 

  )13(جدول رقم وقد جاءت المجاالت الثمانية مرتبة تنازلياً من حيث األهمية كما يوضح 

  مجاالت مهام مديري المدارس الحكومية في استخدام التقنيات التربوية مرتبة               )13(جدول رقم 

  تنازلياً حسب األهمية                  

  المجال  م
ترتيبه في 

  أداة الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

القيام 

 بالمجال

  85.4  0.45  4.27  الثاني  تحديد واقع التقنيات التربوية  1
كبيرة 

  جداً

2  
ــة   ــات التربوي ــظ التقني حف

  وصيانتها
  84.2  0.47  4.26  السابع

كبيرة 

  جداً

  83.2  0.49  4.16  الخامس  ويةتوظيف التقنيات الترب  3
كبيرة 

  جداً



ج ج ج ج ج 

  82.6  0.42  4.13  الثالث  التزويد بالتقنيات التربوية  4
كبيرة 

  جداً

  80.4  0.56  4.02  األول  تخطيط تقنيات التربوية  5
كبيرة 

  جداً

  كبيرة  78.0  0.59  3.90  الرابع  تصميم التقنيات التربوية  6

7  
التدريب على استخدام التقنيات 

  التربوية
  كبيرة  76.4  0.59  3.82  ادسالس

8  
ــات   ــتخدام التقني ــويم اس تق

  التربوية
  كبيرة  76.0  0.62  3.80  الثامن

  80.8  0.40  4.04  الدرجة الكلية
كبيرة 

  جداً
أن درجة قيام مديري المدارس الحكومية بمهامهم في استخدام التقنيات التربوية كانت كبيرة ) 13(يتضح من جدول رقم 

،  وأن درجة القيام بالمهام وفقاً لمجاالت أداة الدراسة تراوحـت  )80.8(، ونسبة مئوية )4.04( جداً،  وبمتوسط حسابي

  ).85.4(و ) 76.0(بين النسب المئوية 

  

  

  :الدراسة فرضياتالنتائج المتعلقة باإلجابة عن : ثانياً

 :النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل .6

ات مشال حمافظمديريات بني جماالت مهام مديري املدارس احلكومية يف ) α  =0.05(مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على :ونصت على

  .الضفة الغربية

  Repeated Measured Designاين متعدد القياسات املتكرر اختبار حتليل التبولفحص الفرضية األوىل،  أُستخدم 

  نتائج فحص الفرضية األوىل) 14(م  ،  ويبني جدول رقWilk’s Lambda ولكس المبدا واإلحصائي

 Wilk’sواإلحصائي   Repeated Measured Designاين متعدد القياسات املتكرر اختبار حتليل التب نتائج )14(جدول رقم 

Lambdaلفحص داللة الفروق بني جماالت الدراسة  ،  



د د د د د 

  درجات حرية املقام  درجات حرية البسطFقيمة   قيمة ولكس المبدا
مستوى 
  لةالدال

0.385  34.291  7  150  0.0001*  

  )α  =0.05(دال إحصائياً على مستوى  *

بني جماالت مهام مديري املدارس ) α  =0.05(ة ـذات داللة إحصائية على مستوى الداللإىل وجـود فروق ) 14(تشري نتائـج جدول رقم 

للمقارنات البعدية بني متوسطات  Sidakاالت تعود هذه الفروق،  أُستخدم اختبار سيداك ،  وملعرفة لصاحل أي اجملات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات احلكومية يف 

   Sidakسيداك نتائج اختبار ) 15(اجملاالت،  ويبني جدول رقم 

  

  

  

  أداة الدراسة                                                 للمقارنات البعدية بني متوسطات جماالت  Sidakسيداك اختبار   نتائج )15(جدول رقم   

  اجملال
التخ
  طيط

التحد
  يد

التزو
  يد

التصم
  مي

التوظ
  يف

التدر
  يب

 احلفظ
التقو
  مي

التخ
  طيط

  
-

0.24
7*  

-
0.11

0  

0.11
7  

-
0.14

4*  

0.20
1*  

-
0.24

2*  

0.21
4*  

التحد
  يد

    
0.13

7*  
0.36

4*  
0.10

2  
0.44

7*  
0.04

5  
0.46

1*  

التزو
  يد

      
0.22

7*  

-
0.03

4  

0.31
0*  

-
0.13

2*  

0.32
4*  

التصم
  مي

        
-

0.26
1*  

0.08
4  

-
0.35

9*  

0.09
7  

التوظ
  يف

          
0.34

5*  

-
0.09

8  

0.35
9*  

-            التدر
0.44

0.01
4  



ه ه ه ه ه 

  *3  يب

               احلفظ
0.45

6*  

التقو
  مي

                

  )α  =0.05(دال إحصائياً على مستوى  *

  :إىل) 15(جدول رقم تشري نتائج 

 .دريب والتقوميتفوق جمال ختطيط التقنيات التربوية على جمايل الت -

 .تفوق جمال حتديد واقع التقنيات التربوية على جماالت التخطيط،  والتزويد،  والتصميم،  والتدريب،  والتقومي -

 .تفوق جمال التزويد بالتقنيات التربوية على جماالت التصميم،  والتدريب،  والتقومي -

 .والتدريب،  والتقوميتفوق جمال توظيف التقنيات التربوية على التخطيط،  والتصميم،   -

  .والتقومي ، التدريبالتزويد،  و ، والتصميم ، تفوق جمال حفظ التقنيات التربوية وصيانتها على جماالت التخطيط -

 :النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية .7

ات حمافظمديريات رس احلكومية يف يف جماالت مهام مديري املدا) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :ونصت على

  .ُتعزى ملتغري اجلنس مشال الضفة الغربية

  نتائج فحص الفرضية الثانية) 16(لعينتني مستقلتني،  ويوضح جدول رقم  tولفحص هذه الفرضية،  أُستخدم اختبار 

  

  

  

  



و و و و و 

  

  

  

  

  

  

  

  وفق متغري اجلنس املدارس احلكومية  ت مهام مديرييف جمااللعينتني مستقلتني، لفحص داللة الفروق  tنتائج اختبار  )16(جدول رقم 

  اجملال

  )66= ن (مديرات   )91= ن (مديرين 

 tقيمة 
مستوى 
املتوسط   الداللة

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  0.594  0.534  0.60  3.99  0.54  4.03  التخطيط

  0.671  0.425  0.48  4.28  0.43  4.25  التحديد

  0.378  0.885  0.42  4.16  0.41  4.10  التزويد

  0.326  0.986  0.58  3.95  0.59  3.86  التصميم

  0.463  0.735  0.46  4.20  0.51  4.14  التوظيف

  0.345  0.947  0.57  3.87  0.62  3.78  التدريب

  0.883  0.147  0.48  4.27  0.47  4.26  احلفظ

  0.234  1.194  0.65  3.73  0.59  3.85  التقومي

 الدرجة
  الكلية

4.03  0.41  4.05  0.40  0.278  0.782  

  )155(، ودرجات حرية )α  =0.05(دال إحصائياً على مستوى  *



ز ز ز ز ز 

يف جماالت مهام مديري املدارس ) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة إىل عدم وجود  )16(جدول رقم تشري نتائج 

  .ُتعزى ملتغري اجلنس غربيةات مشال الضفة الحمافظمديريات احلكومية يف 

 :النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة .8

مديريات يف جماالت مهام مديري املدارس احلكومية يف ) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  ال توجد :ونصت على

  .ُتعزى ملتغري اخلربة ات مشال الضفة الغربيةحمافظ

الوصف اإلحصائي جملاالت الدراسة ) 17(،  ويبني جدول رقم One Way ANOVAار حتليل التباين األحادي ولفحص الفرضية،  أُستخدم اختب

  نتائج فحص الفرضية الثالثة) 18(وفق فئات متغري اخلربة،  ويبني جدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت الدراسة متغري اخلربة )17(جدول رقم 

  الخبرة
  
  

  لمجاالتا

  )26=ن(سنوات  5أقل من 
سنوات  10–5من

  )38=ن(

سنوات  10أكثر من 

  )93=ن(

 المتوسط

 الحسابي

  االنحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

االنحرا

  ف 

 المعياري
  0.61  4.05  0.40  4.04  0.62  3.90  التخطيط
  0.47  4.26  0.39  4.33  0.44  4.17  التحديد
  0.39  4.15  0.46  4.15  0.45  4.02  التزويد
  0.60  3.95  0.55  3.85  0.59  3.79  التصميم
  0.49  4.18  0.48  4.19  0.51  4.07  التوظيف
  0.55  3.89  0.59  3.81  0.71  3.59  التدريب
  0.46  4.26  0.48  4.31  0.47  4.19  احلفظ
  0.64  3.81  0.58  3.80  0.60  3.79  التقومي

  0.41  4.07  0.35  4.06  0.44  3.93 الدرجة الكلية

  



ح ح ح ح ح 

  

  

  

  

  

          ،  لفحص داللة One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )18(جدول رقم 

  وفق متغير الخبرة في مجاالت مهام مديري المدارس الحكوميةالفروق             
  المجال

  مصدر التباين
مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
Fمة قي

مستوى 

  الداللة

  التخطيط

  0.236  2  0.472  بين المجموعات

  0.317  154  48.811 خالل المجموعات  0.477  0.745

    156  49.283  المجموع

  التحديد

  0.219  2  0.438 بين المجموعات

  0.200  154  30.724 خالل المجموعات  0.336  1.097

    156  31.162  المجموع

  التزويد

  0.180  2  0.360 عاتبين المجمو

  0.173  154  26.591 خالل المجموعات  0.355  1.042

    156  26.951  المجموع

  التصميم

  0.322  2  0.644 بين المجموعات

  0.347  154  53.366  خالل المجموعات  0.397  0.929

    156  54.010 المجموع

  التوظيف

  0.130  2  0.259 بين المجموعات

  0.241  154  37.074  لمجموعاتخالل ا  0.585  0.538

    156  37.333 المجموع

  التدريب

  0.893  2  1.785 بين المجموعات

  0.346  154  53.229  خالل المجموعات  0.079  2.582

    156  55.014 المجموع

  الحفظ
  0.120  2  0.241  بين المجموعات

0.538  0.585  
  0.224  154  34.423 خالل المجموعات



ط ط ط ط ط 

    156  34.663 المجموع

  التقويم
  0.003  2  0.006 بين المجموعات

  0.386  154  59.460  خالل المجموعات  0.991  0.009

    156  59.466 المجموع

  الدرجة الكلية
  0.167  2  0.335 بين المجموعات

  0.164  154  25.214  خالل المجموعات  0.362  1.022

    156  25.549 المجموع

يف جماالت مهام مديري املدارس ) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة إىل عدم وجود  )18( جدول رقمتشري نتائج 

  .ربةُتعزى ملتغري اخل ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات احلكومية يف 

 :النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة .9

مديريات يف جماالت مهام مديري املدارس احلكومية يف ) α  =0.05(داللة فروق ذات داللة إحصائية على مستوى ال ال توجد :ونصت على

  .املؤهل العلميُتعزى ملتغري  ات مشال الضفة الغربيةحمافظ

الوصف اإلحصائي ) 19(،  ويبني جدول رقم One Way ANOVAولفحص الفرضية، أُستخدم اختبار حتليل التباين األحادي 

  نتائج فحص الفرضية الرابعة) 20(ملؤهل العلمي،  ويبني جدول رقم جملاالت الدراسة وفق فئات متغري ا

  

  

  

  

  

  

  



ي ي ي ي ي 

  

                      املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت الدراسة وفق فئات ) 19(جدول رقم 

  متغري املؤهل العلمي                 

  المؤھل العلمي

  

  المجاالت

  )8=ن( ماجستير  )97=ن(بكالوريوس )52=ن(دبلوم

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

 االنحراف 

  المعياري

  0.47  3.96  0.58  4.01  0.54  4.04  التخطيط
  0.39  4.07  0.44  4.29  0.46  4.25  التحديد
  0.52  3.92  0.43  4.14  0.37  4.13  التزويد
  0.48  3.83  0.61  3.89  0.57  3.93  التصميم
  0.43  3.98  0.50  4.18  0.48  4.15  التوظيف
  0.66  3.40  0.63  3.80  0.49  3.91  التدريب
  0.42  4.06  0.49  4.28  0.45  4.25  احلفظ
  0.57  3.67  0.62  3.83  0.62  3.79  التقومي

  0.38  3.86  0.42  4.05  0.37  4.05 الدرجة الكلية

  

  

  

  

  

  

  



ك ك ك ك ك  

  

                 ، لفحص داللة One Way ANOVAختبار تحليل التباين األحادي نتائج ا )20(جدول رقم   

  وفق متغير المؤهل العلمي في مجاالت مهام مديري المدارس الحكوميةالفروق 
  المجال

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 المربعات
Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  التخطيط

  0.033  2  0.066 بين المجموعات

  0.320  154  49.217  خالل المجموعات  0.902  0.103

    156  49.283 المجموع

  التحديد

  0.181  2  0.362 بين المجموعات

  0.200  154  30.800  خالل المجموعات  0.407  0.904

    156  31.162 المجموع

  التزويد

  0.190  2  0.380 بين المجموعات

  0.173  154  26.571  خالل المجموعات  0.335  1.102

    156  26.951 المجموع

  التصميم

  0.046  2  0.093  بين المجموعات

  0.350  154  53.917 خالل المجموعات  0.876  0.133

    156  54.010 المجموع

  0.153  2  0.306  بين المجموعات التوظيف

  0.240  154  37.027 خالل المجموعات  0.530  0.637

    156  37.333 المجموع

  التدريب

  0.952  2  1.904  بين المجموعات

2.760  0.066
  0.345  154  53.110 خالل المجموعات  9

    156  55.014  المجموع

  الحفظ

  0.202  2  0.404 بين المجموعات

  0.222  154  34.260 خالل المجموعات  0.406  0.907

    156  34.663  المجموع

  التقويم

  0.107  2  0.214 بين المجموعات
0.27

7  
  0.385  154  59.253 خالل المجموعات  0.758

    156  59.467  المجموع

الدرجة 

  الكلية

  0.140  2  0.279 بين المجموعات
0.851  0.429  

  0.164  154  25.269  خالل المجموعات



ل ل ل ل ل 

    156  25.549 المجموع

يف جماالت مهام مديري املدارس ) α  =0.05(ى الداللة فروق ذات داللة إحصائية على مستوإىل عدم وجود  )20(جدول رقم تشري نتائج 

  .ؤهل العلميُتعزى ملتغري امل ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات احلكومية يف 

 :النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة .10

مديريات رس احلكومية يف يف جماالت مهام مديري املدا) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  ال توجد :ونصت على

  .مديرية التربية والتعليمُتعزى ملتغري  ات مشال الضفة الغربيةحمافظ

الوصف اإلحصائي ) 21(،  ويبني جدول رقم One Way ANOVAولفحص الفرضية، أُستخدم اختبار حتليل التباين األحادي 

  نتائج فحص الفرضية الرابعة) 22(ول رقم جملاالت الدراسة وفق فئات متغري مديرية التربية والتعليم،  ويبني جد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



م م م م م 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، لفحـص داللـة   One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحـادي  ) 22(جدول رقم 

وفق متغير مديرية التربيـة   في مجاالت مهام مديري المدارس الحكوميةالفروق 

  والتعليم

  المجال
  مصدر التباين

مجموع

 المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

  مستوى

  الداللة 

  0.748  0.537  0.172  5  0.861 بين المجموعات  التخطيط



ن ن ن ن ن  

  0.321  151  48.422 خالل المجموعات

    156  49.283 المجموع

  التحديد

  0.165  5  0.824 بين المجموعات

  0.201  151  30.337 خالل المجموعات  0.537  0.821

    156  31.162 المجموع

  التزويد

  0.126  5  0.628 بين المجموعات

  0.174  151  26.323 خالل المجموعات  0.609  0.720

    156  26.951 المجموع

  التصميم

  0.253  5  1.266 بين المجموعات

  0.349  151  52.744 خالل المجموعات  0.606  0.725

    156  54.010 المجموع

  0.103  5  0.515 بين المجموعات  التوظيف

  0.244  151  36.818 خالل المجموعات  0.833  0.422

    156  37.333 المجموع

  التدريب

  0.359  5  1.796 بين المجموعات

  0.352  151  53.217 خالل المجموعات  0.408  1.019

    156  55.014 المجموع

  

  

  

  الحفظ

  0.187  5  0.937 بين المجموعات

0.839  0.524  
خالل

  المجموعات
33.726  151  0.223  

    156  34.663 المجموع

  التقويم

  0.180  5  0.901 بين المجموعات

خالل  0.802  0.465

  المجموعات
58.566  151  0.388  



س س س س س 

    156  59.467 المجموع

الدرجة 

  الكلية

  0.076  5  0.381 بين المجموعات

0.458  0.807  
خالل

  المجموعات
25.167  151  0.167  

    156  25.549 المجموع
  )α  =0.05(دال إحصائياً على مستوى  *

فروق ذات داللة إحصائية على مستوى إلى عدم وجود ) 22(تشير نتائج جدول رقم 

ات شمال محافظمديريات في مجاالت مهام مديري المدارس الحكومية في ) α  =0.05(الداللة 

  .مديرية التربية والتعليمتُعزى لمتغير  الضفة الغربية

 

  

 

  

  

  

  

  
  
  
  



ع ع ع ع ع 

  
  الخامسالخامسالفصل الفصل 

  نتائج الدراسةنتائج الدراسةمناقشة مناقشة 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  اخلامسلفصل ا

  نتائج الدراسةمناقشة 

مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال استخدام التقنيات التربوية يف مديريات مشال حمافظات الضفة الغربية من وجهة نظر املديرين تناولت هذه الدراسة حتديد 

  .ومديرية التربية والتعليم التابعة هلا املدرسةوخرباهتم  ،ومؤهالهتم العلمية ديرينباختالف جنس امل هذه املهامة مدى اختالف كما استقصت الدراس. واملديرات



ف ف ف ف ف 

سئلة الدراسـة واختبـار فرضـياتها    أل بعد الحصول على نتائج الدراسة من إجاباتو

  .فيما يلي مناقشة لنتائج الدراسة الصفرية،

  :أسئلة الدراسةبلمتعلقة النتائج امناقشة : أوالً 

 ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات ما واقع مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال ختطيط التقنيات التربوية يف  .18

التقنيات التربوية جاء بدرجة كبيـرة جـداً، وبمتوسـط حسـابي      أن تخطيط المديرين الستخدام) 5(الجدول  أشارت نتائج

، ويرى الباحث أن هـذه الدرجـة   )91.4(و ) 69.4(، وأن مهام التخطيط جاءت بين نسب مئوية )80.4(لغت ، ونسبة مئوية ب)4.02(

الكبيرة جداً تعود إلى معرفة مديري المدارس بتعليمات قسم التقنيات التربوية، والتي تنص على أن مدير المدرسة هو المسـؤول عـن   

ص مهام أمين المختبر العلمي، ومشرف مختبر الحاسوب، وأمين المكتبـة، هـذا   خطة التقنيات التربوية، كما أن هذه التعليمات تخص

التخصيص أراح مديري المدارس، ومكنهم من متابعة هذه المهام ومعرفتها، كما أن خبرة مدير المدرسة أتت بعد عملـه معلمـاً مـدة    

في التقارب بين ) Allen,2003(جاء به ألين  وتتفق هذه النتائج مع ما.ليست بسيطة، وأفادت هذه الخبرة في عمله كمدير مدرسة

األدوار الفعلية لمدير المدرسة، وبين المعايير الوطنية األمريكية لمدير المدرسة، ويدل ذلك على ارتفاع وعي المديرين بأدوراهم فـي  

نتـائج دراسـة بيترسـون     مجال التخطيط وفي كافة المستويات، والذي إحداها التقنيات التربوية، وتختلف نتائج هـذه الدراسـة مـع   

)Peterson,2003 (   ،في غياب الفهم الواضح في المعرفة والكفاية التقنية، والتي تدل على غياب التخطيط؛ لغيـاب المعرفـة

في أن تاثير التقنية لدى المديرين لم يتطور إلى مستوى التخطيط ، وتختلف مع ) May,2003(وتختلف أيضاً مع ما جاء به ماي 

في المساهمة المنخفضة لمديري المدارس في عدم وجود خطة واضحة للتزويد أو التدريب، وتختلـف  ) 2001(لشهراني نتائج دراسة ا

، في حين وصـلت  % 52.2في أن نسبة قيام مديري المدارس بمهام التخطيط واإلعداد قد بلغت ) 2000(أيضاً مع نتائج دراسة الدايل 

  %. 80.4النسبة في هذه الدراسة إلى 

 ؟ ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال حتديد واقع التقنيات التربوية يف  عواقما  .19

، )4.27(أن تحديد المديرين لواقع التقنيات التربوية جاء بدرجة كبيرة جداً، وبمتوسـط حسـابي   ) 6(الجدول  أشارت نتائج

ويعزو الباحـث هـذه   ).93.6(و ) 75.2(بين نسب مئوية  واقع التقنيات التربوية جاءت ، وأن فقرات تحديد)85.4(ونسبة مئوية بلغت 

 الدرجة الكبيرة جداً إلى تفقد المديرين إلمكانات األجهزة والتقنيات المتوفرة بالمدرسة، ومعرفته للصالح والتالف منها، كما أن مـديري 
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ما يحتاجونه في تدريسهم من تقنيات تربوية، كي يرصدوا لهـا الميزانيـة    المدارس يخاطبون المعلمين في بداية العام الدراسي لتحديد

المطلوبة، وبالتالي يتمكن مدير المدرسة من تحديد التقنيات التربوية المطلوبة للمدرسة، كما أن تعليمات وزارة التربية والتعليم تـنص  

قنيات مختبر العلـوم، وسـجالت أخـرى للمكتبـة،     على توفير سجالت خاصة للتقنيات التربوية حسب التخصص، فهناك سجالت لت

في أن مديري المدارس ال يقومون بتحديـد واقـع   ) 2000(وسجالت لمختبر الحاسوب، وتختلف نتائج هذه الدراسة مع جاء به الدايل 

  .عالية جداًأي درجة % 85.4، وبلغت النسبة في هذه الدراسة %65.4تقنيات التعليم بشكلٍ عالٍ، إذ بلغت نسبة هذا التحديد 

 ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال التزويد بالتقنيات التربوية يف  واقعما  .20

، ونسـبة  )4.13(أن تزويد المديرين بالتقنيات التربوية جاء بدرجة كبيرة جداً، وبمتوسط حسابي ) 7(الجدول  أشارت نتائج

ويفسر الباحث هذه الدرجة الكبيرة ).95(و ) 69.4(قرات التزويد بالتقنيات التربوية جاءت بين نسب مئوية ، وأن ف)82.6(مئوية بلغت 

جداً إلى توفر كميات كبيرة من التقنيات التربوية في مديريات التربية والتعليم، والتي تُقدم على شكل منح ، وتقوم مـديريات التربيـة   

لمخاطبات الرسمية من مديري هذه المدارس، كما أن حرص مديري المـدارس علـى صـرف    بتحويلها إلى المدارس المحتاجة وفق ا

ا الميزانية الخاصة بالتقنيات التربوية يزيد من قدرتهم على تزويد مدارسهم بهذه التقنيات، ومن الواضح أن التقنيات التربوية على توفره

م أمواالً كثيرة، كما أن قيام المعلمين والطلبة بإنتاج بعض هذه التقنيات هـو  ونوعيتها الجيدة ال تكلف المدرسة أو مديرية التربية والتعلي

في النسبة المرتفعة التـي قـّيم    (Bridge, 2003(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج بريدج .مصدر من مصادر التزويد أيضاً

) Dawood,2001(النتائج مع نتائج دراسة داوود المديرون بها أنفسهم من حيث تزويدهم مدارسهم بالتقنيات التربوية، واختلفت 

في حاجة المدارس الماسة ألجهزة الحاسوب، ويدل هذا على نقص هذه األجهزة من المدارس، لعدم التزود بها، وتختلف النتائج أيضـاً  

ود بها، و تختلف أيضاً في النقص الواضح ألجهزة الحاسوب في المدارس األردنية، وذلك لعدم التز) 2000(مع نتائج دراسة عليمات 

، وهي نسبة منخفضة مقارنة بهذه %65في أن نسبة قيام مديري المدارس بتزويد مدارسهم بتكنولوجيا التعليم بلغت ) 2000(مع الدايل 

) 1992(،        و تختلف النتائج أيضاً مع نتائج دراسة مكتب التربية العربي لدول الخلـيج  % 82.6الدراسة والتي بلغت بها النسبة 

في افتقار ) 1992(في عدم توفر التجهيزات التكنولوجية الالزمة في المدرسة الخليجية، وتختلف النتائج أيضاً مع نتائج دراسة اللواتي 

في عدم كفاية ) 1998(مكتبة المدرسة للكتب الحديثة؛ وذلك لعدم تزويدها بهذه الكتب، و تختلف النتائج أيضاً مع نتائج دراسة المعمري 

  .تجهيزات والوسائل المدرسية، مما شكّل عائقاًَ في استمرار عملية التعليم بشكل مناسبال

 ؟ ات مشال الضفة الغربيةحمافظيف مديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال تصميم التقنيات التربوية  واقعما  .21
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، ونسبة مئوية بلغت )3.90(ومبتوسط حسايب  ة،بوية جاء بدرجة كبريالتقنيات التريف جمال تصميم املديرين  مهامأن ) 8( أشارت نتائج اجلدول

ويفسر الباحث الدرجة الكبرية يف جمال التصميم إىل حرص ).85.8(و ) 70.2(التقنيات التربوية جاءت بني نسب مئوية تصميم ، وأن فقرات )78.0(

، كما أن خربة مدير املدرسة كمعلم تساعده يف هذا اجملال بشكل كبري، إذ البد من قيامه مديري املدارس على توفري املواد األولية إلنتاج تقنيات تربوية مدرسية

يف اخنفاض مستوى مشاركة مدير املدرسة يف إنتاج الوسائل التعليمية ) 2000(بتصميم بعض هذه التقنيات، وختتلف هذه النتائج مع ما جاء به الدايل 

  %.41.2يع املعلمني على إنتاج الوسائل وتصميمها، وبلغت نسبة مشاركة مدير املدرسة وتصميمها، إذ اقتصرت هذه املشاركة على تشج

 ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال توظيف التقنيات التربوية يف  واقعما  .22

، ونسبة مئوية )4.16(ومبتوسط حسايب  ة جداً،جاء بدرجة كبري التقنيات التربويةيف جمال توظيف املديرين  مهامأن ) 9(اجلدول  أشارت نتائج

وتعود هذه الدرجة الكبرية جداً إىل التشجيع الذي يبديه  ).92.4(و ) 71.6(التقنيات التربوية جاءت بني نسب مئوية توظيف ، وأن فقرات )83.2(بلغت 

ن مديري املدارس يدققون على استخدام هذه التقنيات يف احلصص الصفية أو يف دفاتر مديري املدارس ملعلميهم أثناء استخدامهم التقنيات التربوية، كما أ

، وتتفق هذه التحضري اليت يروهنا أسبوعياً، كما أن دور مدير املدرسة كمشرف مقيم وحضوره حصصاً صفية، يضيف إىل رصيده يف توظيف التقنيات التربوية

ن أغلب مديري املدارس كانوا قادرين على استخدام التقنية التربوية، وهذا يؤدي إىل تعزيز يف أ) Christopher,2003(النتائج مع كريستوفر 

يف االرتباط اإلجيايب بني ) Martiniz,2003(توظيفها واستخدامها من قبل أعضاء اهليئة التدريسية، وتتفق النتائج أيضاً مع نتائج دراسة مارتينيز 

يف اإلسهام اجليد واالهتمام الكبري من قبل إدارة املدرسة ) 2002(تربوية، و تتفق النتائج أيضاً مع نتائج دراسة باجودة سلوك مدير املدرسة واستخدام التقنية ال

يف عدم توفر ) Dawood,2001(الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف تفعيل أداء املكتبة املدرسية، و ختتلف نتائج الدراسة مع  ما جاء به داوود 

يف أن أغلب ) 2000(العالية ملديري املدارس أو مساعديهم على استخدام احلاسوب يف أي مهمة تربوية، وختتلف النتائج أيضاً مع نتائج دراسة الدايل  القدرة

  %51.2مديري املدارس ال يقومون مبهامهم يف توظيف الوسائل التعليمية ومصادر التعليم األخرى، إذ بلغت نسبة قيامهم بدور التوظيف 

 ؟ات مشال الضفة الغربيةحمافظمديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال التدريب على استخدام التقنيات التربوية يف  واقعما  .23

، )3.82(ومبتوسط حسايب  ة،التقنيات التربوية جاء بدرجة كبرييف جمال التدريب على استخدام املديرين  مهامأن ) 10( أشارت نتائج اجلدول

وتعود هذه الدرجة الكبرية إىل ).83.0(و ) 66.4(التقنيات التربوية جاءت بني نسب مئوية التدريب على استخدام ، وأن فقرات )76.4(وية بلغت ونسبة مئ

ضمن " التربوية التقنيات"توصية مدير املدرسة باعتماد معلميه ضمن دورات التدريب على استخدام التقنيات التربوية، كما أن مديري املدارس خيتاروا موضوع 

اً على تدريب مشروع املدرسة وحدة تدريب، لكن برامج التدريب املوجودة تفتقر إىل إدراج تدريب املديرين على استخدام التقنيات التربوية، وتركز كثري
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نيات التربوية، وذلك لقلة معرفة املعلمني يف قصور دور مدير املدرسة يف جمال التدريب على استخدام التق) 1999(املعلمني، وختتلف هذه النتائج مع فرجاين 

يف املسامهة املنخفضة ملدير املدرسة يف جمال التدريب، حيث مل يتمكن املعلمون من ) 2001(باستخدامها، وختتلف نتائج الدراسة مع نتائج دراسة الشهراين 

يف اقتصار مهام مديري املدارس يف جمال التدريب على ) 2000(سة الدايل استخدام األجهزة والوسائل التعليمية، وختتلف نتائج الدراسة أيضاً مع نتائج درا

، وختتلف نتائج الدراسة %32استخدام التقنيات التربوية على تشجيع املعلمني على استخدامها، وبلغت نسبة القيام مبهام التدريب على استخدام التقنية التربوية 

م مديري املدارس يف تدريب أعضاء اهليئة التدريسية على استخدام التكنولوجيا، وختتلف أيضاً مع ما جاء به قلة اهتما) 2001(أيضاً مع نتائج دراسة شافعي 

  .يف أن أداء مدير املدرسة مل يتطور إىل جمال التدريب) (May, 2003(ماي 

 ؟ات مشال الضفة الغربيةفظحمامديريات مهام مديري املدارس احلكومية يف جمال حفظ التقنيات التربوية وصيانتها يف  واقعما  .24

، )4.26(ومبتوسط حسايب  ة جداً،جاء بدرجة كبريوصيانتها التقنيات التربوية يف جمال حفظ املديرين  مهامأن ) 11(اجلدول  أشارت نتائج

هذه الدرجة الكبرية جداً إىل ويفسر الباحث ).92.4(و ) 77.6(التقنيات التربوية جاءت بني نسب مئوية تصميم ، وأن فقرات )85.2(ونسبة مئوية بلغت 

فري سبل األمان حملتويات االهتمام البالغ من جانب مديري املدارس الذي مرده تعليمات وزارة التربية والتعليم واليت تؤكد على ضرورة احملافظة على التقنيات وتو

سرعة املديرين يف التبليغ عن األعطال وإصالحها، كي ال تتوقف ويضاف إىل ذلك . خمتربات العلوم واحلاسوب، ومكتبة املدرسة؛ خوفاً من عمليات السرقة

يف عدم توفر فنيو الصيانة، وميكن ملديري املدارس ) 2003(عملية التدريس املعتمدة أصالً على هذه التقنيات، وختتلف هذه النتائج مع نتائج دراسة اهلنائي 

يف اقتصار مهام مديري املدارس يف جمال حفظ تقنيات ) 2000(تلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدايل التسريع يف توفري الصيانة الالزمة للتقنيات التربوية، وخت

، وختتلف أيضاً نتائج الدراسة مع نتائج دراسة الغامن %43التعليم وصيانتها على ختصيص أماكن حمددة للحفظ، وبلغت نسبة القيام مبهام احلفظ والصيانة 

يف عدم االهتمام بصيانة أعطال املختربات، وذلك ) 1998(صيانة األجهزة واألدوات، وختتلف أيضاً مع نتائج دراسة املعمري يف ضعف االهتمام ب) 1990(

  .لعدم وجود متخصص لصيانة األعطال

  ؟بيةات مشال الضفة الغرحمافظمديريات  احلكومية يف جمال  تقومي استخدام التقنيات التربوية يف  مهام مديري املدارس واقعما  .25

، ونسبة )3.80(ومبتوسط حسايب  ة،التقنيات التربوية جاء بدرجة كبرييف جمال تقومي استخدام املديرين  مهامأن ) 12(اجلدول  أشارت نتائج

رية إىل ويعزو الباحث هذه الدرجة الكب ).80.0(و ) 67.6(التقنيات التربوية جاءت بني نسب مئوية تقومي استخدام ، وأن فقرات )76.0(مئوية بلغت 

ذلك فهم يتناقشون مع االهتمام الفين ملديري املدارس، وسعيهم ألن تثمر التقنيات التربوية تعليم أفضل، وأال يكون استخدام التقنيات التربوية جمرد زينة، ل
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لب مديري املدارس ال يقومون مبهام تطوير يف أن أغ) 2000(معليمهم يف نتائج االستخدام، ويف استثمار التقنية التربوية على أكمل وجه، وختتلف مع الدايل 

  %.20تقنية التعليم، وأن نسبة القيام بالتطوير منخفضة جداً، وبلغت 

أن درجة قيام مديري المدارس الحكومية بمهـامهم فـي   ) 13(وأشارت نتائج الجدول 

، )80.8(، ونسبة مئويـة  )4.04(استخدام التقنيات التربوية كانت كبيرة جداً، وبمتوسط حسابي 

و ) 76.0(وأن درجة القيام بالمهام وفقاً لمجاالت أداة الدراسة تراوحت بـين النسـب المئويـة    

ويدل هذا على وعي مديري المدارس بأهمية استخدام التقنية التربوية، ونشأ هذا الوعي ).85.4(

بـره  من خالل خبرة مدير المدرسة كمعلم، ومن خالل تعليمات وزارة التربية والتعليم التـي تعت 

المسؤول األول واألخير عن التقنيات التربوية بالمدرسة، وتتفق هذه النتائج مع نتـائج دراسـة   

اإلسهام الجيد واالهتمام الكبير لمديري المدارس الثانوية فـي تفعيـل المكتبـة    ) 2002(باجودة 

دوار في التوقعات العاليـة أل  (Bridge, 2003(المدرسية، وتتفق أيضاً مع نتائج دراسة بريدج 

المديرين في مجال التزويد، وهذا ما أكده المعلمون، وتتفق أيضـاً مـع نتـائج دراسـة ألـين      

)Allen,2003 (     في التقارب الكبير بين األدوار الفعلية لمـدير المدرسـة والمعـايير الوطنيـة

فـي التـأثير   ) May, 2003(األمريكية لمدير المدرسة، و تتفق أيضاً مع نتائج دراسـة مـاي   

ي لمدير المدرسة في استخدام التقنيات التربوية، وتتفق أيضاً مـع نتـائج دراسـة داوود    اإليجاب

)Dawood, 2001 (   في المواقف اإليجابية لمديري المدارس في استخدام الحاسـوب فـي إدارة

في استخدام مديري المـدارس  ) Brown, 2002(المدرسة، وتتفق أيضاً مع نتائج دراسة براون 

في إدارة المدرسة، وتختلف نتائج الدراسة الحالية مـع نتـائج دراسـة الـدايل     للتقنية التربوية 

  .في االنخفاض الملحوظ لمهام مدير المدرسة في كافة أبعاد استخدام التقنيات التربوية) 2000(

  :الدراسة بفرضياتالنتائج المتعلقة مناقشة : ثانياً

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  .11
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بين ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :ونصت على

  .ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات مجاالت مهام مديري المدارس الحكومية في 

ذات داللة إحصائية على مستوى إلى وجـود فروق ) 14(أشارت نتائـج الجدول 

ات شمال محافظمديريات الحكومية في  بين مجاالت مهام مديري المدارس) α  =0.05(الداللـة 

  :إلى) 15(كما أشارت نتائج الجدول الضفة الغربية، 

 .تفوق مجال تخطيط التقنيات التربوية على مجالي التدريب والتقويم -

تفوق مجال تحديد واقع التقنيات التربوية على مجاالت التخطـيط، والتزويـد، والتصـميم،     -

 .والتدريب، والتقويم

 .زويد بالتقنيات التربوية على مجاالت التصميم، والتدريب، والتقويمتفوق مجال الت -

 .تفوق مجال توظيف التقنيات التربوية على التخطيط، والتصميم، والتدريب، والتقويم -

تفوق مجال حفظ التقنيات التربوية وصيانتها على مجاالت التخطيط، والتصميم، والتزويـد،   -

 .التدريب، والتقويم

انب اإلداري لمدير المدرسة على الجانب الفني له، ويعزو الباحث هذه النتيجة ويالحظ تفوق الج

إلى االهتمام األكبر لمدير المدرسة باإلدارة، وثقته بمعلميه جعلته يفوض دوره الفني لهم، وأن 

زمن ممارسة مدير المدرسة لدور فني في مجال استخدام التقنيات التربوية أقل بكثير من 

اري، ويتحدد الدور الفني في زيارات صفية للمدرسين، ومشاهدة دفاتر ممارسته لدور إد

  .التحضير
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ث ث ث ث ث 

في ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة : ونصت على

تُعزى  بيةات شمال الضفة الغرمحافظمديريات مجاالت مهام مديري المدارس الحكومية في 

  .لمتغير الجنس

فروق ذات داللة إحصائية على مستوى إلى عدم وجود ) 16(أشارت نتائج الجدول 

ات شمال محافظمديريات في مجاالت مهام مديري المدارس الحكومية في ) α  =0.05(الداللة 

، ويعود السبب في عدم االختالف إلى خضوع المديرين تُعزى لمتغير الجنس الضفة الغربية

المديرات للتعليمات نفسها الواردة من وزارة التربية والتعليم، باإلضافة إلى اشتراكهم في و

في عدم  (Haack, 2003(الدورات نفسها التي تعقدها وزارة التربية والتعليم، وتتفق مع هاك 

وتختلف هذه النتائج مع نتائج . وجود فروق تُعزى للجنس في تأثير استخدام التقنية التربوية

في تفوق مديرات المدارس على مديريها في استخدام تقنية  (May, 2003(اسة ماي در

في ) (Brown, 2002(الحاسوب وأداء المهام بشكل أمثل، وتختلف أيضاً مع ما جاء به براون 

  .أن مديرات المدارس يستخدمن الحاسوب أكثر من مديريها
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) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  ال توجد: ى ونصت عل

 ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات في مجاالت مهام مديري المدارس الحكومية في 

  .تُعزى لمتغير الخبرة

فروق ذات داللة إحصائية على مستوى إلى عدم وجود ) 18(أشارت نتائج الجدول 

ات شمال محافظمديريات الت مهام مديري المدارس الحكومية في في مجا) α  =0.05(الداللة 



خ خ خ خ خ 

ويفسر الباحث عدم االختالف إلى أن الخبرة ال تغير في .خبرةتُعزى لمتغير ال الضفة الغربية

النمط المألوف لمديري المدارس، إذ يميل مديري المدارس إلى تطبيق تعليمات وزارة التربية 

تي تدخل، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ألين والتعليم دون أن يكون للرأي الذا

)Allen,2003 ( في عدم ظهور أثر لمتغير الخبرة في معرفة الحاجات المطلوبة لمديري مدارس

في ) May, 2003(والية أوهايو في مجال التقنيات التربوية، وتتفق كذلك مع نتائج دراسة ماي 

استخدام التقنية على أداء مدير المدرسة  عدم وجود فروق تُعزى لمتغير الخبرة في تأثير

في أن مديري المدارس ) Brown, 2002(لوظائفه، وتختلف النتيجة مع نتائج دراسة براون 

يستخدمون الحاسوب أكثر من أصحاب الخبرة         ) سنوات 10أكثر من (أصحاب الخبرة 

حالية مع نتائج دراسة سنوات، وكذلك تختلف نتائج الدراسة ال) 10 –5(، و)سنوات فأقل 5(

في ارتباط استخدام المعلم للتقنية التربوية بخبرة مدير المدرسة، ) Martiniz,2003(مارتينيز 

  .فكلما كان مدير المدرسة أكثر خبرة، كلما ارتفع استخدام المعلم للتقنية التربوية
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) α  =0.05(اللة إحصائية على مستوى الداللة فروق ذات د ال توجد: ونصت على

 ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات في مجاالت مهام مديري المدارس الحكومية في 

  .المؤهل العلميتُعزى لمتغير 

فروق ذات داللة إحصائية على مستوى إلى عدم وجود ) 20(أشارت نتائج الجدول 

ات شمال محافظمديريات المدارس الحكومية في في مجاالت مهام مديري ) α  =0.05(الداللة 

ويفسر ذلك في إتباع مديري المدارس للتعليمات .مؤهل العلميتُعزى لمتغير ال الضفة الغربية

الواردة من وزارة التربية والتعليم، كما أن المؤهالت العلمية الموجودة ليست في مجال التقنيات 

دبلوم وحامل الماجستير، وتتفق هذه النتيجة مع التربوية، لذلك ال يبدو اختالف بين حامل ال

في عدم وجود فروق بين مديري المدارس في تفعيل المكتبة المدرسية، ) 2002(دراسة باجودة 

  .تُعزى لمتغير المؤهل العلمي



ذ ذ ذ ذ ذ 
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) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  ال توجد: ونصت على

 ات شمال الضفة الغربيةمحافظمديريات في مجاالت مهام مديري المدارس الحكومية في 

  .مديرية التربية والتعليمتُعزى لمتغير 

فروق ذات داللة إحصائية على مستوى إلى عدم وجود ) 22(أشارت نتائج الجدول 

ات شمال محافظديريات مفي مجاالت مهام مديري المدارس الحكومية في ) α  =0.05(الداللة 

ويعزو الباحث عدم االختالف إلى تشابه .مديرية التربية والتعليمتُعزى لمتغير  الضفة الغربية

ظروف المدرسة الفلسطينية من حيث السياسة التربوية، كما أن مركزية النظام التربوي تعامل 

نتيجة دراسة ألين  وتتفق هذه النتيجة مع.جميع األفراد والمؤسسات بنفس الصفة والتعليمات

(Allen, 2003)  في عدم ظهور فروق تُعزى لمتغير مكان الدراسة في الحاجات المطلوبة

في عدم وجود فروق  (May, 2003)(لمديري المدارس، وكذلك تتفق مع نتيجة دراسة ماي 

مع تُعزى لمتغير مكان المدرسة في تأثير التقنية على األداء الوظيفي لمديري المدارس، وتختلف 

في وجود دالة إحصائياً تُعزى إلى اختالف المنطقة التعليمية في تفعيل ) 2002(نتيجة باجودة 

  .مدير المدرسة للمكتبة المدرسية

  :التوصيات 

  :بناء على نتائج الدراسة، فإن الباحث يوصي بما يلي

 .تحديد ميزانية خاصة من ميزانية المدرسة، لإلنفاق على التقنيات التربوية -

على صيانة األجهزة والتقنيات التربوية، حتى ال يقف ) قد يكون أحد المعلمين(مختص تدريب  -

 .عدم صالحية األجهزة للعمل عائقاً أمام استخدامها في تحقيق عملية التعليم

 .إنشاء مركز لمصادر التعلم في كل مديرية تربية وتعليم -



ض ض ض ض ض 

بوية، قبل إعداد خطـة التقنيـات   إشراك كافة المعلمين في تحديد احتياجاتهم من التقنيات التر -

  .التربوية بالمدرسة وأثناء إعدادها

  المراجع

  المراجع باللغة العربية

معيقات استخدام الوسائل التعليمية التي تواجه مدرسي المـدارس  ): 1998(أبو حسان، خالد 
غير رسالة ماجسـتير (. الحكومية في تعليم العلوم واالجتماعيات في محافظة الخليل

 .فلسطين: ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس)منشورة

  .اجلامعة املفتوحة: طرابلس ،الطبعة الثانية ،اإلدارة املدرسية): 1997( إبراهيم حممد أبو فـروة،

  .مكتبة املعارف احلديثة :اإلسكندرية ،اإلدارة املدرسية يف األلفية الثالثة): 2001( أمحد إبراهيم، أمحد

سهام إدارة المدرسة الثانويـة فـى المملكـة العربيـة     إ): 2002(، عبد اهللا باجودة
رسـالة ماجسـتير غيـر    . (السعودية في تفعيل أداء المكتبـة المدرسـية  

  .الرياض: جامعة أم القرى). منشورة

. اتجاهات مديرات ومعلمات المدارس نحو استخدام الوسائل التعليمية): 1995(الجندي، علياء 
بين المطالب والتحديات، المنعقدة في كلية التربية،  بحث مقدم إلى ندوة تقنيات التربية

 .جامعة الملك سعود

: ة، القـاهر اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية): 1998(إسماعيل دحجـي، أحمـ
  .دار الفكر العربي

تحديد معوقات استخدام الوسائل التعليمية في التعليم العـام بالمملكـة   ): 2000(حكيم، أحمد 
بحث مقـدم إلـى نـدوة    . دية من خالل مراجعة نتائج الدراسات السابقةالعربية السعو

 .تكنولوجيا التعليم المنعقدة في كلية التربية، جامعة الملك سعود

مدى تقبل عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس األردن ومعلميها ): 1998(حمدي، نرجس 
ص ): 2(25. مجلـة دراسـات  . ألدوراهم المستقبلية كما تطرحها تكنولوجيا المعلومات

 465-453ص 

دار المسـيرة  . 1ط. تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيـق ): 1998(الحيلة، محمد محمود 
 األردن :للنشر والتوزيع والطباعة، عمان



غ غ غ غ غ 

تقويم مدى فعالية برنامج اإلدارة العليا للقيادات التربويـة  ): 1998( الخطيب، أحمد وآخرون
، المركز الـوطني لتنميـة الكفـاءات البشـرية، سلسـلة      والتعليم في وزارة التربية

 .األردن: عمان، )62(المركز منشورات 

تقويم مهام مديري المدارس المتوسطة في مجال تقنية التعليم بـوزارة  ): 2000(الدايل، سعد 
دراسة مقدم إلى ندوة تقنيات التربيـة بـين   . المعارف في المملكة العربية السعودية

 .ب والتحديات، والمنعقدة في كلية التربية جامعة الملك سعودالمطال

 ،اإلدارة التربوية في استراتيجية تطوير التربية العربيـة ): 1997( انطوان ،رحمة
اتجاهـات التربيـة    ،فعاليات المؤتمر التربوي األول دراسة تحليلية تقويمية،

  .2، مج وتحديات المستقبل

، 2، طي اإلدارة المدرسية واإلشراف التربويف): 1997(رمزي رالقاد دعب ،رمزي
  .عمان

. مكتبـة القـاهرة الحديثـة   . 2ط. الوسائل التعليمية في دائرة الضوء): 2003( فتحي، سراج
 .مصر :القاهرة

تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجهـا لـذوي االحتياجـات    ): 2001(سالمة، عبد الحافظ محمد 
  .األردن: عمان): 1(ط . والتوزيعدار اليازوري العلمية للنشر . الخاصة

دار الشـروق للنشـر   . 1ط.الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم): 1997(السيد، محمد علي 
    األردن :عمان. والتوزيع

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التجهيزات التكنولوجيـة  ): 2003(السيد، يسري 
دة طالب الشعب العلميـة بكليـات التربيـة    وعالقتها بدرجة استخدامهم لها ومدى استفا

، السنة الرابعـة،  9ع ،120-115ص ص  ،مجلة التربية. بجامعة جنوب الوادي منها
 .القاهرة

الممارسات اإلدارية لمدير المدرسـة األساسـية بدولـة    ): 2001(، فاطمة شافعي
  .مصر: جامعة القاهرة). غير منشورةرسالة ماجستير ( .اإلمارات

 المـدارس  مـديري  تواجـه  التي اإلدارية الصعوبات): 2001(مد ، محالشهراني
). رسالة ماجستير غير منشورة. (الرياض بمدينة ومعلميها الليلية المتوسطة

  .الرياض: جامعة أم القرى 

اإلدارة التربوية والسـلوك المنظمـي، سـلوك األفـراد     ): 1998( الطويل، هاني عبد الرحمن
  .ر وعكشةشقي: ، عمانوالجماعات في النظم



ظ ظ ظ ظ ظ 

معيقات استخدام الوسائل التعليميـة فـي منهـاج االجتماعيـات     ): 1997(عصيدة، مصطفى 
للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية في منطقة شمال الضفة الغربية من وجهة 

، جامعة النجاح الوطنيـة،  )رسالة ماجستير غير منشورة(. نظر معلمي هذه المرحلة
 .فلسطين: نابلس

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحكومية في محافظتي ): 1996( د سعيدعطاطرة، زيا
، جامعة اليرموك، )ورةرسالة ماجستير غير منش(، جرش وعجلون من وجهة نظرهم

 .إربد

استخدام الوسائل التعليمية والصعوبات التي تحول دون اسـتخدامها لـدى   ): 2000(عقل، فواز 
مجلـة النجـاح   . مدارس الثانوية في محافظـة جنـين  معلمي اللغة االنجليزية في ال

 .57-43ص ص . لألبحاث

. مشكالت اإلدارة في المدرسة األساسية في محافظة المفرق األردنية): 2002(عليمات، صالح 
  .3، مج 43، ص 3ع .المجلة العربية للبحوث التربوية

ارس األساسـية فـي   دور برنامج تدريب مديري ومديرات المد): 1997( العموش، نايف حامد
ـ   (، محافظة المفرق في إكسابهم الكفايات المهنية ، )ورةرسالة ماجسـتير غيـر منش

 .جامعة اليرموك، إربد

معيقات استخدام الوسائل التعليمية من وجهة نظر معلمي الرياضـيات  ): 2002(عودة، أحمد 
غيـر   رسالة ماجستير(. للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس

 .فلسطين: ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس)منشورة

رسالة (، تقويم برنامج اإلدارة المدرسية في سلطنة عمان): 1996( الغافري، راشد بن سليمان
 .، جامعة اليرموك، إربد)شورةماجستير غير من

  .24ع  ،دراسات تربويةالكويت، اإلدارة املدرسية وعالقتها باإلدارة التعليمية يف دولة ): 1990(زالغامن، عبد العزي

رسـالة  . التعليم عن بعد خدمة التعليم األساسي في مصر): 1999(، حسن فرجاني
  .مصر: جامعة القاهرة. ماجستير غير منشورة

رسالة ( ,املشكالت اليت تواجهها اإلدارة املدرسية يف املدارس االبتدائية بسلطنة عمان): 1992(اللوايت، حممد 
  .كلية التربية: جامعة السلطان قابوس). شورةماجستري غري من

 .دار زهران: عمان، األردن ،التنمية اإلدارية): 1997( المؤمن، قيس وآخرون

رسالة . (املعوقات اإلدارية اليت تعيق إدارة املدرسة الثانوية يف اجلمهورية اليمنية): 1991(، حسن املدحجي
  .اليمن: جامعة صنعاء). ماجستري غري منشورة



أ أ أ أ أ أ  

بعض التحديات التي تعيق االسـتفادة مـن التقنيـات    ): 2000(مشيقح، عبد الرحمن صالح ال
بحث مقدم إلى ندوة تقنيات التربيـة بـين المطالـب والتحـديات،     . التربوية الحديثة

 .والمنعقدة في كلية التربية جامعة الملك سعود

و المشـكالت التـي يواجههـا مـدير    ): 1998(سيف بن سعيد بن ماجد المعمري،
 ،المدارس الثانوية ومساعدوهم في سلطنة عمان وعالقتها ببعض المتغيرات

  . كلية التربية :جامعة السلطان قابوس). رسالة ماجستير غير منشورة(

المعوقات التـي تواجـه اإلدارة   ): 1992(للتربية في دول الخليج  المكتب العربي
دائيـة فـي دول   المدرسية من وجهة نظر المديرين في مدارس المرحلة االبت

اإلمارات . منشورات المكتب العربي للتربية في دول الخليج. الخليج العربية
  .العربية المتحدة
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Abstract 

 This  study aimed at getting to know the tasks of the governmental 

schools principals in the fields of using educational techniques at 

governmental schools in the directorates of the governorates of the north of 

West Bank.  This study aimed to answer the following questions :- 

1- What’s the reality of the task of the governmental schools principals 

in the fields of planning the educational techniques in the directorates of 

the north of the West Bank? 

2- What’s the reality of the tasks of the governmental schools 

principals in the field of limiting the reality of educational techniques in 

the directorates of the north of the West Bank? 



ع ع ع ع ع ع  

3- What’s the reality of  the tasks of the governmental schools 

principals in the field of providing educational techniques in the 

directorates of the north of the West Bank? 

4- What’s the reality of the tasks of the governmental schools 

principals in the field of designing educational techniques in the 

directorates of the north of the West Bank? 

5- What’s the reality of the tasks of the governmental schools 

principals in the field of employing educational techniques in the 

directorates of the north of the West Bank? 

6- What’s the reality of the tasks of governmental schools principals in 

the field of training to use educational techniques in the directorates of 

the governorates of the north of the West Bank? 

7- What’s the reality of the tasks of governmental schools principals in 

the field of keeping educational techniques and their maintenance in the 

directorates of the north of the West Bank? 

8- What’s the reality of the tasks of governmental schools principals in 

the field of evaluating the use of educational techniques in the 

directorates of the north of the West Bank? 
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9- Do the tasks of governmental schools principals differ in the field of 

using educational techniques by the difference of the variables of sex, 

experience, educational qualification and governorate? 

 

 

The study sample has consisted of (157) principals of males and females 

with an average of (26%) of the schools principals in the directorates of the 

education in the governorates of the north of the West Bank. The 

population of the study was (604) principals. 

The study has used one measuring tool that was a questionnaire which was 

built by the researcher to be suitable for the aim of study.  It was made sure 

of the study’s truth by showing it to a group of arbitrators which consisted 

of (8) members and it was made sure of the certainty of tool by using the 

formula of (Crunbakh Alpha) and the value of the certainty modulus was 

(0.96). 

To know the tasks of the governmental schools principals in the fields of 

using educational techniques at governmental schools in the directorates of 

the governorates of the north of the West Bank, the importance of each of 

the items of the study tool was found out and they were arranged in the 

descending order according to their arithmetic mean. 



ص ص ص ص ص ص 

 The study has revealed the following results:- 

- the degree of governmental schools principals performance of 

their tasks in using  educational techniques was very large with 

arithmetic mean of (0.04) and a percentage of (80.8). 

- there are no differences of statistical significance at the level 

of denotation (0.05 = α) in the fields of the tasks of governmental 

schools principals in the directorates of the north of the West Bank 

and that are attributed to the variables of sex, experience, educational 

qualification and governorate 

In the light of the study’s results, the researcher recommends that :- 

- A special budget out of the school budget must be defined to 

be spent for educational techniques. 

- A specialist (may be one of the teachers) must train to use the 

educational techniques and equipment so that the damage of 

equipment won’t be an obstacle in the face of using them to achieve 

the process of teaching. 

- A center for the learning resources must be constructed in 

every educational directorate. 
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- All teachers must be involved in identifying their needs of 

educational techniques before and during the preparation of the 

school’s educational techniques plan. 

- Teacher training on using educational technology. 

  

  

  

  

  

  

  

 


