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بسم اهلل الرمحن الرحيم
قال تعاىل :
وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَىَ اهللُ عَمَلَكُمْ وَرَسَولُهُ وَالْمُؤْمنُونَ وَ
سَتُرَدَونَ إلَى عَامل الْغَيْب وَالشهَاَدَة فَيُنَبئكُمُ مبَا كُنُتمْ تَعْمَلُونَ
صدق اهلل العظيم
(التوبة)105:

أ

اإلهـــــداء
إلى من ركع العطاء أمام قدميها ،وأعطتني من دمها وروحها وعمرها حبا
وتصميما دفعا لغد أجمل***
إلى عيون لا ات امل من السهر ول ات امل من الدعاء ***
إلى مصباح أضا اء اسناه دربي ****إلى نبع الحنان عرفانا لها بالفضل والجميل
إلى القمر الذي أضاء ظالم عقلي وطريقي في الحياة**
إلى الشمس التي أذابت صمود قلبي وفجرت ينابيع األمل **
إلى ابتسامة جمال الكون من فمها ***
إلى الصدر الذي يضمني كلما ضاقت بي الدنيا **
إلى من عانقت روحها روحي عناقها األبدي **
إلى أغلى وأعز مخلوق **

“.....أمـــــي “

إلى جبين عانقته الشمس وغسلته حبات العرق
إلى سندي في هذه الحياة  ،،،،،إلى صاحب القلب الكبير
إلى تاج الراس ووردة أحالمي وينبوع حناني
إلى شمس األماني وأحلى األنام  ،،،،،،إلى الحبيب الغالي “ ....أبي“
إلى مشاعل الضياء وأزهار النرجس التي تفيض حبا ونقاء وعط ار " ....إخواني  ،وأخواتي"
إلى من أضاءوا لي الطريق  ،ورسموا األمل في كل خطوة مشيتها"  ....أساتذتي األفاضل"
إلى الذين سكنت صورهم وأصواتهم في ذاكرتي فتكونت من خاللهم أجمل اللحظات "  ....صديقاتي"
إليهم جميعا  ...أهدي أول ثمرات حصادي العلمي

الباحثة :أروى سالمة أبو عريبان

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالالم علالى ساليد المرساللين وعلالى ألال وصالحب ومالن سالار علالى هديال

إلى يوم الدين وبعد :الحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا العمل ،ومالا تالوفيقي إال بالاهلل ،ومالن تمالام الحمالد
والشالكر لال سالبحان وتعالالى أن أتقالدم بعظاليم الشالكر واالمتنالان ،ووافالر التقالدير والعرفالان ،إلالى األسالاتذة

األجالالء ،والعلمالاء األفاضالل ،الالذين كالان لهالم الفضالل الكبيالر فالي إخالراج هالذا البحال
وانطالقالا مالن حالدي

إلالى حيالز الوجالود،

المصالطفى صاللى اهلل عليال وساللم "ال يشالكر اهلل مالن ال يشالكر النالاس " (سالنن أبالي

داود)403 ،

وأخص بالشكر العميق كال من:

رئاسـة وادارة جامعـة األزهـر ،والشالكر موصالول ألعضالاء الهيئالة التدريسالية بقسالم أصالول التربيالة وأخالص

الدكتور الفاضل  /صهيب كمال األغا ،والدكتور الفاضـل /عـدلي داود الشـاعر اللالذان أشالرفا علالى هالذ

الرسالالة ،ولالم يالبخال علالي بجهالودهم الثمينالة ،وتوجيهالاتهم القيمالة ،والتالي كالان لهالا األثالر الواضال فالي
تشالجيعي علالى القيالام بهالذ الد ارسالة بشالكلها النهالائي ،حيال

كانالا متفانيالان ومعطالاءان ،فلقالد غم ارنالي مالن

فيض علمهما العزيالز وعطائهمالا الالوفير ،وال أملال مقابالل هالذا إال أن أوجال

لهالم عظاليم شالكري وامتنالاني،

وبالغ عرفاني ودعائي إلالى اهلل عالز وجالل أن يالوفقهم لمالا يحبال ويرضالا  ،وأن يسالدد خطالاهم لخدمالة العلالم
والباحثين.

وكل من الدكتور/محمود ابراهيم خلف اهلل  ،والدكتور/محمد هاشم اغا ،على تفضلهما بالموافقة على
االشت ار في مناقشة هذ الدراسة ،وابداء مالحظاتهما القيمة عليها مما سيثري محتواها؛ داعيتا المولى
عز وجل أن يحفظهما ،وأن يجزيهما عني خير

الجزاء.

وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أدا الدراسة ،

وأخيال ار أوجال كلمالة شالكر صالادقة إلالى أمالي العزيالزة وأبالي العزيالز ،والالى جميال أفالراد أسالرتي األعالزاء علالى
وقفتهم النبيلة بجانبي ،فبار اهلل فيهم جميعا وحقق لهم كل ما يصبون إلي من الخير....

راجية المولى عز وجل أن يؤتي هذا الجهد المتواض ثمار المرجوة ،ويحقق من المبتغى ،واخر دعواي
أن الحمد هلل رب العالمين.

الباحثة

ج

العنوان :دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية لدى
معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكومية وسبل تفعيله
أروى سالمة أحمد أبوعريبان
د .عدلي داود الشاعر

د .صهيب كمال األغا

ملخص الدراسة
هالدفت الد ارسالة إلالى تحديالد دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لالدى

معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة وسالبل تفعيلال بمحافظالات غالزة ، ،والكشال

عمالا إذا كالان

هنالا فالروق ذات داللالة احصالائية عنالد مسالتوى داللالة )  )α ≥ 0.0 5بالين متوسالطات درجالات تقالدير

أفالراد العينالة لدرجالة قيالام اإلدارة المدرسالية بالدورها فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لالدى

معلمي العلوم الحياتية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة تبعا لمتغيرات (الجنس ،سالنوات الخدمالة،
الالدورات التدريبيالة) ،ولتحقيالق أهالدا

الد ارسالة اسالتخدمت الباحثالة المالنه الوصالفي التحليلالي ،وقامالت

الباحثالة بتصالميم اسالتبانة لهالذا الغالرض تحتالوي علالى ) (40فقالرة موزعالة علالى أربال مجالاالت(دور اإلدارة

المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية ،دور اإلدارة المدرسية في

تطالوير اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لمعلمالي العلالوم الحياتيالة ،دور اإلدارة المدرسالية فالي تنميالة
مهارة استخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة ،دور اإلدارة المدرسية في توفير الدعم الفني والصيانة

عند استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية) ،كمالا شالملت علالى سالؤال مفتالو بهالد

الوصول إلى سبل تفعيالل مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالدى معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي
المالدارس الحكوميالة ،وقالد تكونالت عينالة الد ارسالة مالن ) (153مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس

الحكوميالة فالي الفصالل الثالاني للعالام الد ارسالي )(2017-2018م ،وتالم أخالذها بطريقالة العينالة العشالوائية

الطبقية من مجتم الدراسة األصلي البالغ ) ،(286وتم تحليل البيانات للحصول على النتائ باستخدام
برنام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )(SPSS

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
-

بلغت الدرجة الكلية لتقدير عينة الد ارسالة مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة لالدور
اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالديهم حصاللت علالى وزن
نسبي) ،(68.87%أي بدرجة كبيرة إلالى حالد مالا تقتالرب مالن المتوسالط ،حيال

جالاء مجالال(دور اإلدارة

المدرسالالية فالالي نشالالر الثقافالالة التقنيالالة التعليميالالة الحديثالالة) فالالي المرتبالالة األولالالى بالالوزن نسالالبي ))%74. 33
بدرجالالة كبيالرة ،يليال مجالالال (دور اإلدارة المدرسالالية فالالي تنميالالة مهالالارة اسالالتخدام الوسالالائل التقنيالالة التعليميالالة

الحديثالالة) بالالوزن نسالالبي ( )% 68 .25وبدرجالالة كبي الرة ،يلي ال مجالالال (دور اإلدارة المدرسالالية فالالي تطالالوير
د

اسالالتخدام التقنيالالات التعليميالالة الحديثالالة) بالالوزن نسالالبي ) )%67 .01وبدرجالالة متوسالالطة ،وأخي ال ار حصالالل
مج الالال(دور اإلدارة المدرسالالالية فال الالي تالالالوفير الالالالدعم الفن الالي والص الاليانة عن الالد اس الالتخدام التقنيال الالات التعليميالالالة

-

الحديثة) على المرتبة الرابعة بوزن نسبي ( )% 65 .90وبدرجة متوسطة.

ال يوجد فالروق ذات داللالة احصالائية عنالد مسالتوى ) )α ≥ 0.0 5بالين متوسالطات تقالديرات معلمالي

العلوم الحياتية للمتغيرات (الجنس ،سنوات الخدمة ،الدورات التدريبية).

ومن خالل النتائج ،توصي الباحثة بما يلي:
-

تعزيالز دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام تقنيالات التعلاليم لالدى معلمالي العلالوم

الحياتيالة مالن خالالل إعالداد بالرام تالدريب قائمالة علالى اتجاهالات عالميالة معاصالرة  ،وتالوفير الوسالائل
التقنية الالزمة.

-

توفير فنيين مختصين لتقديم الدعم الفني المباشر في حالة حدو أي مشاكل فنية لألجهزة التقنيالة

-

العمل الجاد من قبل اإلدارة المدرسية على نشر الوعي التقني المعلوماتي في المجتم المدرسي.

-

المستخدمة في المدارس.

التأكيالالد علالالى معيالالار الخب الرة التقنيالالة عنالالد اختيالالار اإلدارة المدرسالالية المناسالالبة  ،وأن تكالالون ممالالن لالالديهم

خبرة واسعة في المجال اإلداري والتعليمي والتقني.

-

أن تكالالون اإلدارة المدرسالالية علالالى اطالالال دائالالم بالمعالالار والمعلومالالات والمهالالارات واألسالالاليب الحديثالالة

-

إجراء دراسة مماثلة تتناول المقارنة بين المدارس الحكوميالة ومالدارس الوكالالة لالدور اإلدارة المدرسالية

التي تمكنها من أداء دورها في تطوير مهارات معلمي العلوم الحياتية .
في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية وسبل تفعيلها.

ه

Abstract
Title of the Study:
" School management role in developing the use of teaching techniques
skills for biology teachers in governmental schools and methods to
activate it"
Researcher: Arwa Salamh Ahmed Abu Oreiban
Supervisor: Dr. Suhaib Kamal Al Agha
Supervisor: Dr. adli Daood Al shaer
The current study aims at identifying the role of the school administration
in developing the skills of how the teachers of Biology in the governmental
schools use the educational techniques and how these techniques are activated
in the governorates of Gaza. This is conducted through, first, getting to know
the extent to which the school administration , in turn, develops the skills of
using educational techniques and the ways of activating them from the
perspective of the teachers of Biology. Second, detecting whether there were
statistically significant differences at the level of significance (α≤0 .
05)between the average degrees of the assessment of the sample members on
the extent to which the school administration is doing its role in developing
the use of the educational techniques for the teachers of Biology in the
governmental schools at the governorates of Gaza according to the variables
of (gender, years of experience, and training courses).
In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the
analytical descriptive method. She designed a questionnaires contains (40)
paragraphs distributed into four areas as follows: (the role of the school
administration in spreading the culture of modern educational technologies
and techniques among the teachers of Biology, its role in developing the use
of modern educational techniques for the teachers of Biology, its role in
providing technical support and maintenance when using the educational
و

techniques by the teachers of Biology). The questionnaire also included an
open question for the purpose of finding the ways of activating the modern
educational techniques used by the teachers of Biology in the governmental
schools. The study sample consisted of (153) teachers of Biology in the
governmental schools for the year of (2017- 2018)M. This sample was taken
by the random stratified sampling out of the original study population
estimated with (286). The data, then, were analyzed to get results using SPSS.

The study, therefore, reached several results, the most important of
which are:
1. The total degree of the assessment of the study sample, on the role of
the school administration in developing the use of the modern
educational techniques, has reached a relative percent of (68.87%),
which is fairly close to the average. Where the area of (the role of the
school administration in spreading the culture of the modern
educational technologies) came first with a relative average of
(74.33%), followed by the area of ( the role of the school
administration in developing the use of new educational technologies)
with a relative average of (68.25%). The area of (the role of the school
administration in the development of the use of modern educational
techniques) was followed by a relative average of (67.01%). Finally,
the area of (the role of the school administration in providing technical
support and maintenance when using the new educational techniques)
was ranked the fourth with a relative average of (65.90%).
2. There are no statistically significant differences at (α≤0 .05) between
the assessment averages of the teachers of Biology according to the
variables of (gender, years of experience, and training courses).
ز

Based on the results, the researcher recommends the following:
1. Enhancing the role of the school administration in developing and
improving the skills of using new educational methods and techniques
by the teachers of Biology through (preparing training programs based
on contemporary global trends, and providing the necessary technical
means).
2. Providing specialized technicians to serve with a direct technical
support in case of any technical problems faced the technical devices
used in schools.
3. Working hard by the school administration to spread the technical
awareness in the environment of the school.
4. Making the criterion of the technical expertise the priority when
selecting the appropriate school administration who shall have a wide
experience in the administrative, educational and technical domains.
5. Keeping up with updates of information, skills, and new methods that
enable the school administration to play its role in developing the skills
of the teachers of Biology.
6. Conducting a similar study on the comparison between governmental
schools and UNRWA schools to find out the role of the school
administration in developing the skills of the educational techniques
and the way of activating them.
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 المقدمة

الفصل االول
اإلطار العام للدراسة

 مشكلة الدراسة
 فرضيات الدراسة
 أهداف الدراسة
 أهمية الدراسة
 حدود الدراسة
 مصطلحات الدراسة

مقدمة:

تتعرض المجتمعالات العالميالة عامالة ،والعربيالة خاصالة لتغيالرات جذريالة وسالريعة تتنالاول مختلال

مظالاهر

الحياة من النواحي التقنية واالجتماعيالة والسياسالية واالقتصالادية ،فالعالالم يشالهد اليالوم انفجالارات وحركالات
وثورات على أصعدة مختلفة كاالنفجار المعرفي والتقني واالنفجار السالكاني والحركالات الطالبيالة وثالورة

المعلومات.

لالذا لالم تعالد أهميالة التعلاليم اليالوم محصالورة فالي المجالال التعليمالي فقالط ،ذلال أن الالدول المتقدمالة سالارعت
لوضال التعلالاليم فالالي ُسالاللم اهتماماتهالالا وأولوياتهالالا ،عالالن طريالالق خلالالق تنالالافس تعليمالالي اقتصالالادي حالالدي
واالهتمالالام بتزويالالد اإلدارة المدرسالالية والمعلالالم والطالالالب بمهالالارات المعلومالالات ووسالالائل تقنيالالة حديثالالة  ،فنجالالا

وتطور أي مدرسة يعتمد بشكل كبير على إدارة مدرسية منظمالة متكافلالة مال الجميال فالي داخالل المدرسالة

وخارجها تعتمد اسلوب التأثير والتأثر (أبو الضبعات.)12 :2009 ،

ويتض مما تقدم أن اإلدارة المدرسية ال تستطي أن تظل بمنأى عن المجتم الالذي أسسالت فيال ومالن
أجل  ،بل ينبغي لها أن تغطي طبيعة التغير الذي يجري في العالم وفي المجتم المحلي وأن تسهم في
تلبية حاجات هذا التغير لمصلحة هذا المجتم (اإلبراهيم.)225 :2010 ،

اإلداريالة

ومن ُهنالا تالأتي وظيفالة اإلدارة المدرسالية األساسالية فالي أي مدرسالة ،التالي تُعالد أعلالى الوظالائ
لكل مدرسة ،لما تقدم من حرص متزايد بالحفاظ على مدى فاعليالة تطبيالق المهالام التعليميالة والتربويالة

والتقنية واإلرشادية واالستثمار األمثالل للمالوارد الماديالة والعقليالة المتاحالة وصالوال بمخرجالات تعليميالة عقليالة

ابداعيالة متطالورة ،وال يالتم ذلال إال بمدرسالة عصالرية ،تقودهالا إدارة مدرسالية قالادرة علالى ممارسالة مهامهالا

اإلداريالة والفنيالة والتقنيالة الحديثالة بأساللوب قيالادي وضالمن المفهالوم العصالري لالددارة فالي العصالر الحالالي

لتحقيق مستوى تعليمي تعلمي متميز في اللغات والعلوم والرياضيات والحاسوب ،وبمفردات تتعامل م

عصر العولمة وعصر التقنيات التعليمية الحديثة وعصر التدفق الحر للمعلومالات ،لاليس أمامهالا سالوى

السير في طريق التفوق بخطى واثقة نحو السمو والرفعة (عايش.)47 :2009 ،
فالعصر الحدي

يتسم بأن عصر تقنيالات الوسالائل الحديثالة واالتصالاالت ،إذ لالم يعالد هنالال أي مجالال

مالن مجالاالت الحيالاة بمنالأى عالن تالأثير التقنيالات الحديثالة ،فقالد تغلغلالت تطبيقاتهالا فالي جميال المجالاالت،
شالملت الطالب ،والفضالاء ،واإلدارة المدرسالية ،والتعلاليم ،والهندسالة ،واالقتصالاد ،والعلالوم وغيرهالا ،أعالادت
تشالكيل العالقالات ،وأنمالاط الحيالاة ،وفرضالت تغييالرات فالي مختلال

الجوانالب منهالا التعلاليم ،وادا ارتال ،

ووسالائل التعليميالة الحديثالة ،الالذي يعالد مالن أكبالر المجالاالت ،وأكثرهالا تالأثي ار بالالتطورات المتسالارعة فالي

عصالر التقنيالات الحديثالة ،وعصالر االقتصالاد الرقمالي ،ولالم تتالر هالذ التطالورات خيالا ار للقالائمين علالى

فعالال للعمالل المرغالوب فيال بدرجالة
التعلاليم غيالر األخالذ بمالا يمكالن أن تقدمال التقنيالات المختلفالة مالن إنجالاز ل
التعلمية (الحيلة.)21:2008 ،
عالية من اإلتقان وبما يعود بالنف على العملية التعليمية
ل
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ولذل البد أن تسهم اإلدارة المدرسية في تهيئة معلم العلوم الحياتية بمستوى عال من التعليم والتالدريب
التقنالي الحالدي  ،إذ يالأتي إعالداد المعلالم فالي المدرسالة بشالكل متكامالل ال يقتصالر علالى اإلعالداد المعرفالي

والمهني فقط ،ليعطالي تصالو ار عالن مالدى نجالا المقالررات الد ارسالية ،ويتفالق مال ذلال قالدرة مقالرر العلالوم

الحياتيالة علالى تهيئالة الطالالب لحالل المشالكالت ،والتعامالل مال المواقال

التالي يتعالرض لهالا فالي حياتال

اليوميالة ،ويالذكر بيالر ) (Berkأن تالدريس العلالوم الحياتيالة باسالتخدام تقنيالات تعليميالة حديثالة متطالورة
تهد

إلى إعداد النشء للتكي

م التغيرات الحديثة قادرين على خوض مجاالت حديثالة فالي مختبالرات

العلوم الحياتية وابدا اختراعات جديدة في هندسة الجينات والشيفرة الوراثية (الربعاني.(33 :2011 ،

وتُظهالر الد ارسالات السالابقة أهميال دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات المعلمالين باسالتخدام التقنيالات
التعليمالة الحديثالة ومنهالا د ارسالة القحطالاني ) (2015ود ارسالة أبالو حسالب اهلل (( 2000ود ارسالة الشالمراني
وجالل ).(2017
ولما تُقدم التقنيات التعليمية الحديثة في التعليم من أنماط حديثة ومتطورة تُعد مقررات العلوم الحياتية
مجاال واسعا لتنمية المهارات التقنية لالدى المعلمالين والطالالب ،ومالن تلال المهالارات مالا يتصالل بمهالارات

التفكيالر ،حيال

يقالوم معلالم العلالوم الحياتيالة بشالكل كبيالر علالى تنميالة مهالارات االستقصالاء والتصالني

واالستدالل ،وتقويم الحلول المختلفة للمشكالت والقضايا العلمية ،وأيضا ما يتعلق بالمهارات البيئيالة،

ود ارسالة مكونالات البيئالة المختلفالة ،ومالا يحالد

بينهالا وفيهالا مالن تفالاعالت ،والتالأثيرات المختلفالة لهالذ

بالمهارت االجتماعية كالتخطيط والتعاون م االخالرين ،كمالا أن الفلسالفة التالي
ا
التفاعالت ،وما يتعلق

يقوم عليها مشرو تطوير العلوم الطبيعية والرياضيات والذي تبنت و ازرة التربية والتعليم تستند إلى عدة

محاور منها :تنمية مهارات التفكير ،وتنمية مهارات صناعة الق اررات واتخاذها ،وتنمية قدرات المتعلم
على تقديم المبادرات المخططة ،وربط التعلم بسياقات حياتية حقيقة (النوايس )60 :2007،

ورغم ذل فغالبا ما يتم تجاهالل دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير اسالتخدام الوسالائل التقنيالة الحديثالة إلالى

العملية التعليمية ،أو التقليل من أهميتها ،فضال عن تجاهالل اإلدارات العليالا لضالرورة تطالوير مهالارات

معلمي العلوم الحياتية في استخدام الوسائل التقنية الحديثة )(Browne and Ritchie, 1991

وترى الباحثة أن المشكلة األساسية لهذ الدراسة غياب اإلطار اإلداري المدرسي المدرب على الوسائل

التقنية الحديثة ،وعدم توفر جو الحرية والتشجي للمعلمين الستخدام هذ الوسائل الحديثة في التعليم،
وتعاني بعض المدارس من قدم األجهزة والوسائل التعليمية في مختبرات العلالوم ،وهالذا مالا أشالارت إليال

دراسة الناعبي ) ،(2010ودراسة العاجز ( ،)2008والتي أظهرت وجود العديد من العوائالق التالي تحالد
مالن اسالتخدام المعلمالين للتقنيالات التعليميالة الحديثالة فالي التعلاليم ومنهالا مالا هالو مالرتبط بالبنيالة التحتيالة
للمدرسة ،ومنها ما هو مرتبط بالمعلم نفس ومنها ما هو مرتبط باإلدارة المدرسية.
3

ولكالالي تتبلالالور لالالدى الباحثالالة أبعالالاد الد ارسالالة ،قامالالت بالالاالطال علالالى األدب التربالالوي لتكتمالالل رؤيتهالالا ألبعالالاد

المشكلة.

مشكلة الدراسة:

مالن خالالل عمالل الباحثالة معلمالة لمالادة العلالوم الحياتيالة الحظالت أن هنالا ضالع
اإلدارة المدرسالية وبالين معلمالي العلالوم الحياتيالة ،حيال

فالي التعالاون مالا بالين

لمسالت بأهميالة تطالوير اإلدارة المدرسالية بالوسالائل

التقنية وأهمية تنشئة معلمي العلوم الحياتية تنشئة تقنية متطورة من خالل العديد مالن الالدورات العلميالة
وورش العمالل وذلال

مالن خالالل التعالاون المتبالادل والمتكالاف

مالا بالين اإلدارة المدرسالية ومعلمالي العلالوم

الحياتيالة ،اطالال الطالرفين بكالل مالا هالو جديالد مالن وسالائل التنميالة والتطالوير المرتبطالة بالوسالائل التقنيالة
الحديثة لما ل من األثر الكبير على إخراج جيل من الطالب مطل على آخر تطورات العصر.
وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 ما دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية لدى معلمي العلومالحياتية في المدارس الحكومية؟ وما سبل تفعيله؟

ويتفر عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ما درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية لدى معلميالعلوم الحياتية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم الحياتية؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≥0.05بين متوسطات درجات تقديرأفراد العينة لدور اإلدارة المدرسية في تنمية مهارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لالدى معلمالي العلالوم

الحياتية تعزى لمتغيرات (الجنس ،سنوات الخدمة ،الدورات التدريبية)؟

 مالا سالبل تفعيالل دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لالدى معلماليالعلوم الحياتية؟

فرضيات الدراسة:

 .1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالة ) )α ≥0.05فالي تقالديرات أفالراد العينالة لالدور
اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لمعلمالي العلالوم الحياتيالة تعالزى

لمتغير الجنس) :ذكر ،أنثى(.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α ≥0.05في تقديرات أفراد العينة لدور
اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالا ارت اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لمعلمالي العلالوم الحياتيالة تعالزى

لمتغير سنوات الخدمة (:أقل من  5سنوات ،من  10-5سنوات ،أكثر من  10سنوات).
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 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا عند مسالتوى الدالالة ( )α ≥0.05فالي تقالديرات أفالراد العينالة لالدور
اإلدارة المدرسالالية فالالي تطالالوير مهالالارات اسالالتخدام التقنيالالات التعليميالالة لمعلمالالي العلالالوم الحياتيالالة تعالالزى

لمتغير الدورات التدريبية) أقل من 5دورات  5 ،دورات فأكثر)

أهداف الدراسة:

 .1التعالر إلالى دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لالدى معلمالي
العلوم الحياتية.

 .2الكشال

عمالا إذا كالان هنالا

فالروق ذات داللالة احصالائية عنالد مسالتوى الدالالة ) )α ≥0.05فالي

تقالديرات أفالراد العينالة لدرجالة قيالام اإلدارة المدرسالية بالدورها فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات

التعليمية لدى معلمي العلوم الحياتية تعزى لمتغير (الجنس  ،سنوات الخدمة ،الدورات التدريبية(.

 .3تحديد سبل تفعيل دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية لدى معلمي
العلوم الحياتية.

أهمية الدراسة:

 .1تكمالن أهميالة هالذ الد ارسالة ،بأنهالا تناولالت موضالوعا ذا أهميالة فالي تطالوير وتحالدي

العمليالة التعليميالة

التربوية المشتركة.

 .2قد تفيد هذ الدراسة في تطوير مهارات معلمي العلوم باألساليب التقنية المتطورة والحديثة.

 .3قد تساهم هذ الدراسة في إعداد جيل على وعي واطال بكل ما هو جديد بمجال التطوير ومجتم
المعرفة.

 .4قد تساعد هذ الدراسة بتوثيق العالقة ما بين اإلدارة المدرسية ومعلمي العلوم الحياتية.
 .5يمكالن اعتبالار هالذ الد ارسالة خطالوة أساسالية أولالى للكثيالر مالن الد ارسالات والبحالو الالحقالة حالول دور

اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية لدى معلمي العلوم الحياتية بمدارس

الحكومة وسبل تفعيل في محافظات فلسطين الجنوبية.

حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة في االتي:

 حـد الموضـو  :اقتصالرت الد ارسالة علالى قيالاس درجالة ممارسالة اإلدارة المدرسالية لالدورها فالي تطالويرمهارات استخدام التقنيات التعليمية لدى معلمي العلوم الحياتية للص

العاشر األساسي.

 -الحد المؤسسي :طبقت هذ الدراسة بمدارس الحكومة في محافظات فلسطين الجنوبية.

 حـد المكـان :المالدارس الحكوميالة بمحافظالات فلسالطين الجنوبيالة والتالي تشالمل  (:شالمال غالزة  ،غالزة،الوسطى ،خانيونس ،رف )
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 -الحد البشـري :اقتصالرت هالذ الد ارسالة علالى عينالة ممثلالة مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة للصال

العاشالر

األساسي في المدارس الحكومية.

 -حد الزمان :العام الدراسي ( (2017 -2018م.

مصطلحات الدراسة:

الدور:

ُيعرفال أبالو الوفالا ( )2006بأنال  :مهالام يقالوم بهالا قطالا أو مؤسسالة لتحقيالق أهالدا
(أبو الوفا.)160 :2006 ،
ويعرف ابراهيم أحمد (2010) :بأن مجموعة من الوظائ

أي تنظيم أو قطا مؤسسة من تحقيق أهدا

معينالة داخالل المجتمال

والمهام والمسئوليات المتوقعة والذي ُيمكن

معينة داخل المجتم )ابراهيم أحمد.)33: 2010 ،

وتعالر الباحثالة الالدور اجرائيالا :مالا تقالوم بال اإلدارة المدرسالية مالن عمليالات التطالوير والتحالدي

لمعلمالي

العلوم الحياتيالة داخالل المدرسالة عبالر تطالوير مهالاراتهم فالي اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة للوصالول
إلالى األهالدا
الغرض.

المنشالالودة بأقالل وقالالت وجهالالد والالالذي ُيقالاس مالالن خالالالل االسالالتبانة التالي أعالالدتها الباحثالالة لهالالذا

اإلدارة المدرسية:
اإلدارة المدرسية :هي جمي الجهود المنسقة التي يقوم بها مدير المدرسالة مال جميال العالاملين معال مالن
مدرسين واداريين وغيرهم بغية تحقيق األهدا

التربوية داخل المدرسة تحقيقا يتماشى م ما تهد

الي

األمة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أساس سليم (مساد.(25: 2005 ،
وتعالالر

الباحثالالة اإلدارة المدرسالالية بأنهالالا :مجموعالالة الممارسالالات والمهالالام واألدوار التالالي تقالالوم بهالالا إدارة

المدرسة الستثمار الموارد البشرية والمادية لتحقيق األهدا

التربوية بكفاءة وفعالية.

التطوير
ويطلق أيضا علي " التغيير التدريجي الذي يحد
لغة :يعني التغيير أو التحويل من طور إلى طورُ ،

في تركيب المجتم أو العالقات أو النظم أو القيم السائدة في )المعجم الوسيط.)3 :1998 ،
أما التطوير اصطالحا فيعني على درجة العموم :التحسين وصوال إلى تحقيق األهدا

المرجوة بصورة

أكثر كفاءة.
وعرف النوري( )1987بأن البدء بما هو موجود والتدرج بال مالن مرحلالة ألخالرى مالن خالالل تحليالل الواقال
لعناصر األولية ثم تتم عمليات تركيبية مخططة (عبد الغني النوري.)40 :1987 ،
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كمالالا عرف ال (بالالدوي )1984 ،بأن ال عمليالالة تزويالالد االداريالالين بالمهالالارات والمعلومالالات التالالي تسالالاعدهم علالالى
تحسين أدائهم في العمل ورف مستوى كفايتهم في مواجهة المشاكل (بدوي.)27 :1984 ،
التقنيات التعليمية:
عرفت تقنيات التعليم بأنها :عملية منهجيالة منظمالة فالي تصالميم عمليالة التعلاليم والالتعلم وتنفيالذها وتقويمهالا
في ضوء أهدا

محددة تقوم أساسا على نتائ البحالو فالي مجالاالت المعرفالة المختلفالة وتسالتخدم جميال

الموارد البشرية وغير البشرية المتاحة للوصول إلى تعلم أكثر فعالية وكفاءة (آدم.)14 :2012 ،
فالتقنيات التعليمية :مدخل للتدريس والتعلم ،والذي يمثل كامل عملية التعلاليم أو جالزءا منهالا ،يقالوم علالى
اسالتخدام وسالائل التعلاليم التقنالي االلكترونالي ،واألجهالزة كالأدوات لتحسالين فالرص الحصالول علالى التعلاليم،
واالتصال ،ويسهل اعتماد طرق جديدة لفهم وتطوير التعلم

).(Vlachopoulos &Cabrera, 2012

التقنية" :عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعار بشكل منظم في ميادين عدة لتحقيق أغراض ذات
قيمالة علميالة للمجتمال  ،وهالي االسالتخدام األمثالل للمعرفالة العمليالة وتطبيقاتهالا وتطويعهالا لخدمالة اإلنسالان"
(الحيلة.)22 :2012 ،

وهالي منظومالة متكاملالة مالن األجهالزة والبرمجيالات والعمليالات التالي تالؤدي إلالى تحقيالق األهالدا

المرجالوة

بفعالية وكفاية (السعود.)19 :2008 ،
يعالر

هيالنش ) (Heinish, 1993: 33تقنيالات التعلاليم :بأنهالا عمليالة معقالدة متكاملالة تشالمل األفالراد

وأساليب العمل واألفكار واألدوات والتنظيمات المناسبة التي تستخدمها لتحليل المشكالت التعليمية التي
تواجههالا وتقريالر وتطبيالق الحلالول لهالا ،ثالم تقياليم إدارة هالذ الحلالول وذلال فالي المواقال

التالي يكالون فيهالا

التعليم هادفا ويمكن التحكم في .
فيما يعبر عطار وكنسارة ) (79 :2002تقنيات التعليم بأنها :تطبيقات العلم لحل المشاكل العلمية،
أي معالجة النظريات والحقائق العلمية بطريقة منتظمة وشاملة يتم فيها االستفادة من األجهزة والمواد
والبرام كالحاسوب والتلفاز التعليمي والبرام التشغيلية ويطلق عليها التقنيات التعليمية.
العلوم الحياتية:
تعر

تهد

الباحثة العلوم الحياتية :علوم عملية تطبيقية تتناول دراسة مختل

إلى تفعيل أساليب االستنتاج وحل المشكالت والعص

تقنيات بيولوجية حديثة تسهم في رفاهية المجتم .
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أنوا الكائنات الحية ،

الذهني لتحسين ظرو

الحياة وتطوير

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
 المحور األول :اإلدارة المدرسية
 المحور الثاني :التقنيات التعليمية

المحور األول :اإلدارة المدرسية
تمهيد:

إن العالم بأسر يولي اهتماما متزايدا باإلدارة باعتبارها الوسيلة التي تقود التنمية والتقدم ،وأمام متغيرات
متسارعة وتحديات عد تعترض طريقة التطالوير ،باتالت الحاجالة ملحالة اآلن وأكثالر مالن أي وقالت مضالى

إلى العمل بااللتزام بالمسئولية المشالتركة والجهالد المشالتر والتعالاون الالدولي مالن أجالل التنميالة والتطالوير.
وهذا من شأن أن يملي ضرورة وجود نسي متكامل مالن القواعالد والالنظم اإلداريالة المرنالة ومالن األخالالق

اإلدارية القومية ،وان كانت هنا عالقالة مباشالرة ودائمالة بالين التطالوير واإلدارة فالنن مرجال

التطوير يعود أساسا إلى اإلدارة ،حي

ذلال هالو أن

الدول والمجتمعات والشعوب ال تنو وال تتطور تلقائيا بل يعتمالد

هذا النمو في األساس على وجود نظام إداري متكامل ومتطور ومالن هنالا كالان تواجالد اإلدارة فالي جميال

األنشطة وموقعها المتميز على جمي األصعدة أم ار مؤكدا ،وبذل فالنن االهتمالام بالاإلدارة لالم يعالد محليالا
بل تجاوز الحدود والنظم وأصب ذي شأن عالمي (فوزي.)1 :2000 ،

واذا كان هنا اتفاق على الدور االستراتيجي لددارة العامة في عملية التطوير ؛ فنن هذا الدور اتض

ت ازيالد فالي اآلونالة األخيالرة وفالي كالل األنظمالة ،وان تطالوير وتفعيالل دور وأداء اإلدارة العامالة يعالد حجالر
الزاوية في عملية التنمية المجتمعية ،فالتساؤل الجوهري الذي يطر نفس هنالا يكالون حالول نطالاق مهالام
اإلدارة العامة ومسئولياتها ،ألن هذا التساؤل يحدد مجالاالت واسالتراتيجيات عمالل اإلدارة العامالة وأدواتهالا
وعالقتهالا مال الكيانالات األخالرى فالي المجتمال والالدور األساسالي الالذي تلعبال اإلدارة المدرسالية فالي ذلال

التطوير المجتمعي (أبو بكر.)13 :2005 ،

وم تعقد الحياة وتحضرها أصبحت حاجة اإلنسان أكثر إلالى اآلخالرين ،فالاإلدارة وساليلة مهمالة وأساسالية

لتنظيم الجهود الجماعية ،ومن هنا جاءت حاجة اإلنسان لددارة ،فالفرد بحاجالة لالددارة لتنظاليم وتساليير

أمالور المؤسسالة ،فالأي مؤسسالة بحاجالة أيضالا لالددارة؛ مالن أجالل تنظاليم أمورهالا وتحقيالق التفاعالل بالين
مدخالتها المختلفة.

إلى تغذية المجتم بمخرجات إنسانية تساعد في

ولذل تعد المدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية ،تهد

إدارة عجلالة الحيالاة بكالل اقتالدار وتم لكالن ،ولقالد أصالبحت اإلدارة المدرسالية مجالاال خصالبا مالن مجالاالت

التطالوير التالي يشالهدها العالالم المعاصالر ،كمالا أن القناعالة بضالرورة تحسالين العمليالة التربويالة وتطويرهالا،
وزيادة فاعليتها وقدرتها على تحقيالق األهالدا

المرسالومة لهالا بالين األوسالاط التربويالة ،أخالذت تت ازيالد يومالا

بعد يوم بين أوساط التربويين ،وذل كل يرتبط بمستوى الكفاءة واالقتدار لدى القادة الذين يتولون مهام
إدارة وتساليير نظالام المدرسالة ،وبالتالالي يسالتطيعون مواجهالة كافالة التحالديات التالي تعتالرض طريقالة اتخالاذ

الق اررات الرشيدة وسبل التطوير المتنوعة ،وكما أنهم يملكون القدرة على إيجاد البدائل والحلول اإلبداعية

لكالل مالا يعتالريهم مالن معضالالت ،وبالتالالي تتحالدد فاعليالة اإلدارة المدرسالية – بالدرجالة األولالى -بفاعليالة
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العالاملين ،ألنال المحالر والموجال لكالل العناصالر ،واإلمكانالات المتالوفرة فالي المدرسالة ،مالن أجالل تحقيالق
األهدا  ،والطموحات ،واآلمال ،وتتوق

قالدرة إدارة المدرسالة الفاعلالة علالى كفالاءة مالديرها وقدرتال  ،الالذي

أصب ُينظر إلي كقائد تربوي ،يقود عناصر العملية التعليمية (أبو خطاب.)2 :2008 ،
لالذا حاولالت الباحثالة فالي هالذا الفصالل إلقالاء الضالوء علالى اإلدارة المدرسالية مالن خالالل نشالأتها وتطورهالا
ومفهومها ووظائفها الهام واألساسية وأهم المشاكل التي تواجهها.

نشأة اإلدارة المدرسية وتطورها:

يعتبر علالم اإلدارة بوجال عالام واإلدارة المدرسالية بوجال خالاص مالن العلالوم الحديثالة نسالبيا ،إال أن ممارسالة

العمل اإلداري علم قديم قدم المجتم االنساني ،وذل ألن تاريخ اإلنسان حافل بالعديد من األدلة التي
تشير إلى وجود نشاطات تنظيمية تدل على دراية ومعرفة بعدد كبير من األفكار التي عبالر عنهالا فيمالا

بعد رواد علم اإلدارة ،فلقد كش

علم األثار النقاب عن مجموعة كبيرة من المخلفات األثرية للحضارات

التي نكست انجازات إدارية متقنة (أحمد.)30 :2010 ،

وفي عام  1911م ظهر أول مفهوم لددارة بمعناها العلمالي وتطالورت اإلدارة تطالو ار سالريعا بعالد الحالرب

العالمية الثانية ،وم بداية القرن العشرين المنصرم اتخالذت الصالناعة والتصالني وكالذل التجالارة طريقهالا

إلى التضخم إذ كثرت المشروعات الصناعية ،األمر الذي استتب تطور الفكر اإلداري وما صحب من
وجود رواد لهم آراؤهالم واتجاهالاتهم الفكريالة فالي مجالال اإلدارة والتالي تبلالورت حتالى أصالبحت لهالا مدارسالها

ونظرياتها ،وبذل انتقل علم اإلدارة إلى رجال التربية في أمريكا (سليمان.)30 :2001 ،

أن اإلدارة العامة كعلم لها قواعالدها األسالبق عالن اإلدارة المدرسالية التالي اسالتخدمت كثيال ار
ومن هنا يتبين ل
من مفاهيمها وقواعدها من علم اإلدارة العامة قبل أن تبرز اإلدارة المدرسية كعلم مستقل بذات عنها إال
م بداية النص

الثاني من القرن العشرين ،وذل بعد انعقاد أول اجتما لرجال اإلدارة التعليمية على

المستوى القومي بالواليالات المتحالدة األمريكيالة عالام1946م فالي نيويالور تحالت عنالوان :المالؤتمر القالومي

للمتخصصين في مجال اإلدارة التعليمي ،ومنذ تل اللحظة بالدأت اإلدارة المدرسالية تفالرض نفسالها علالى
علوم التربية شأنها في ذل شالأن العلالوم األخالرى ،حيال

بالدأت مؤسسالة كلالوج األمريكيالة تهالتم بهالا ،ومالن

أوروبالا انتقلالت اإلدارة المدرسالية كعلالم إلالى االتحالاد السالوفييتي ثالم إلالى العالالم ،ومالن هنالا بالدأ علالم اإلدارة
يفرض نفس على العلوم التربوية (مصطفى.)21 :2002 ،

ثم تطورت اإلدارة المدرسية كعلم من العلوم التربوية المهمة تطو ار كبي ار وذل عبر االهتمام بهالذا العلالم

مالن خالالل جهالود عالدة ومتميالزة منهالا :وجالود أقسالام علميالة متخصصالة فالي الجامعالات ،واعتمالاد مقالررات

د ارسالية يدرسالها طلبالة الجامعالات والمعاهالد المتخصصالة بنعالداد المعلمالين مثالل  :مقالرر اإلدارة المدرسالية
ومقرر إدارة الص

وتنظيم ووسائل وتقنيات التعليم ،وطورت هذ األقسام بالرام وورش عمالل تالدريب
10

وتأهيالل العالاملين فالي اإلدارة المدرسالية مالن معلمالين ومشالرفين وتقنيالين مالن أجالل تطالوير أدائهالم داخالل

المؤسسات التعليمية (دياب.)22 :2001 ،

ومن المالحظ أن التطور الذي لحق بالاإلدارة المدرسالية قالد حالول مفهالوم اإلدارة المدرسالية مالن االقتصالار

على المحافظة على النظام المدرسي وتسيير األمور الروتينية بالمدرسة ومتابعة حضور وغياب الطلبة
وانضالباط العمليالة التعليميالة إلالى االهتمالام بتالوفير اإلمكانالات والخبالرات التالي تسالاعد علالى النمالو الشالامل

المتكامل والتطوير الكلي ،فاإلدارة المدرسية بذل لم تعد إدارة تسيير وتنظيم بقدر مالا هالي إدارة تطالوير
وتنمية وابدا  ،فانصب االهتمالام علالى الطالالب بصالفت محالور العمليالة التعليميالة ،وتهيئالة كافالة الظالرو

التي تساعد على النمو السليم فكريا وروحيا وجسميا (عابدين.)13 :2005 ،

ويتض مما سبق أن هذا التطور لددارة المدرسية جاء نتيجة تغيير النظالرة نحالو العمليالة التربويالة ككالل،

فتغيير هذ النظرة نت عن تغيير في االتجا نحو اإلدارة المدرسية مما فرض عليها االنتقال من مرحلة
ألخرى والتطوير في أداءها وأساليبها ووسائلها.

مفهوم اإلدارة المدرسية:

أصالبحت اإلدارة المدرسالية عمليالة هامالة فالي المجتمعالات المتقدمالة والمتطالورة وتالزداد أهميتهالا باسالتمرار
بزيادة المناشط البشرية واتساعها من ناحية(اإلدارة العامة) واتجاهها نحو التخصص والتفر عبر أنالوا

اإلدارة المتعددة في مجال التربية من اإلدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصالفية ،ولالذل عنالدما نريالد

أن نعر مفهوم اإلدارة المدرسية البد أوال أن نعر كلمة اإلدارة بشكل عام:
تعريف اإلدارة:

تعر اإلدارة في المصادر اإلدارية بأنها :تنسيق الموارد البشرية والغير بشرية من أجل تحقيق أهدا
المنظمة (بن حبتور.)29 :2004 ،

واإلدارة :ذل النشاط الذي يعمل من خاللال اإلداري علالى التالأثير فالي مجموعالة أشالخاص ينتظمالون فالي

مؤسسة فيحفزهم ويرشدهم وينظم أدوارهم في العمل ويكسب تعاونهم بأقصى إمكاناتهم من أجل تحقيق
األهدا

المخطط لها (عريف .)20 :2007 ،

ويقول فرديري تايلور  Ferderick Taylorمعرفا اإلدارة بالقول" :اإلدارة هي أن تعر بالضبط ماذا

تريد؟ ثم تتأكد من أن األفراد يؤدون بأحسن وأرخص طريقة ممكنة" (العالق.)20 :2008 ،

وعرفها مرسي بأنها ":مجموعة العمليات التي تتكامالل فيمالا بينهالا سالواء داخالل المنظمالات أو بينهالا وبالين
نفسها لتحقيق األغراض المنشودة " (ربي .)18 :2008 ،

اإلدارة هي ":عملية التخطيط واتخاذ الق اررات الصحيحة والمستمرة للمراقبة والتحكم بمصادر المؤسسات

للوصالول إلالى األهالدا

المرجالوة للمؤسسالة وذلال مالن خالالل توظيال

وتطالوير والساليطرة علالى المصالادر

البشرية والمالية والمواد الخام والمصادر الفكرية والمعنوية" (مصطفى.)9 :2014 ،
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المنشودة وذل باستثمار الموارد الماديالة والبشالرية

فاإلدارة هي عملية عقلية تنظيمية للوصول لألهدا

داخل أي مؤسسة بغية التطوير والتقدم بتل المؤسسة واالرتقاء بها.
تعريف اإلدارة المدرسية:

تعتبر اإلدارة المدرسية جزءا من اإلدارة التعليمية التي هي جزء أيضا من اإلدارة العامة ،ومال ذلال لقالد

َع لالر الكثيالر مالن البالاحثين والمفكالرين وعلمالاء التربيالة اإلدارة المدرسالية بالعديالد مالن التعريفالات إال أنهالا
اختلفت الختال األفكار والمدارس والفلسفات اإلدارية وسيتم تناولها على النحو التالي:

يعرفها حسن الحريري بأنهالا " :مجموعالة مالن العمليالات التالي تقالوم بهالا هيئالة المدرسالة بقصالد تهيئالة الجالو

الصالال الالذي تالتم فيال العمليالة التربويالة والتعليميالة بمالا يحقالق لهالا السياسالة التعليميالة وأهالدافها" (محمالد،
.)25 ،2008

ويعر جيمس فوكس واخرون اإلدارة المدرسية بأنهالا ":كالل نشالاط يتحقالق مالن و ارئال األغالراض التربويالة

تحقيقالا فعالاال ،ويقالوم بتنساليق وتوجيال الخبالرات المدرسالية والتربويالة وفالق نمالاذج مختالارة ومحالددة مالن قبالل
هيئات داخل اإلدارة المدرسية" (فوكس واخرون.)10 :2010 ،

وهالذا يعنالي أن اإلدارة المدرسالية عمليالة توجيال وتنساليق وتخطاليط لكالل عمالل تعليمالي أو تربالوي يحالد
داخل المدرسة من أجل تطوير وتقدم التعليم فيها.

ويعرفهالا مصالطفى وآخالرون بأنهالا " :مجموعالة مالن العمليالات التالي يقالوم أكثالر مالن فالرد بطريقالة المشالاركة
والتعاون والفهم المتبادل وهالي جهالاز يتالأل

مالن مالدير المدرسالة ومعاونيال والمدرسالين وكالل فالرد فالي هالذا

الجهالاز يعمالل فالي حالدود إمكانياتال مال أداء الخالدمات التالي تسالاعد علالى تحسالين العمليالة التربويالة
والتعليمية" (االبراهيم.)140 :2001 ،

ويعر البعض اإلدارة المدرسية على أنها ":مجموعة عمليات (تخطيط ،تنظيم ،تنساليق ،توجيال  ،تقالويم)
وظيفية تتفاعل بنيجابية ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة وخارجها وفقا لسياسة عامة وفلسفة تربوية

تضعها الدولة رغبة في إعداد النشء بما يتفق وأهدا

المجتم والدولة" (العمايرة.)9 :2012 ،

كذل تعر اإلدارة المدرسية بأنها ":مجموعة من العمليات واألنشالطة الموجهالة لتنظاليم شالؤون المدرسالة
وادارتهالا ،والتالي تتكامالل فيمالا بينهالا لبلالو األهالدا

التربويالة المدرسالية المحالددة ،والتالي تتفالق مال أهالدا

التربية والمجتم بطريقة تقوم على مبدأ التعاون والمشاركة اإليجابية" (السامرائي.)77 :2013 ،

وأما )المالدهونُ (2014 ،يعالر اإلدارة المدرسالية بأنهالا ":تلال الجهالود المنسالقة التالي يقالوم بهالا فريالق
مالن العالاملين فالي الحقالل التعليمالي مالن إداريالين وفنيالين بغيالة تحقيالق األهالدا التعليميالة داخالل المدرسالة
تحقيقا يتماشى م مالا تهالد

إليال الدولالة مالن تربيالة أبنائهالا تربيالة صالحيحة وعلالى أسالس عليمالة سالليمة"،

"وهي ذل الكل المنظم الذي يتفاعل بنيجابية داخل المدرسة وخارجها وفقا لسياسة عامة وفلسفة تربوية
تضالعها الدولالة رغبالة فالي إعالداد الناشالئين بمالا يتفالق مال أهالدا
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المجتمال والصالال العالام للدولالة" ،وهالذا

يقتضالي القيالام بمجموعالة متناسالقة مالن األعمالال واألنشالطة مال

نجاح (المدهون)48 :2014،

تالوفير المنالاخ المناسالب إلتمالام

وتعالر الباحثالة اإلدارة المدرسالية بأنهالا ":عمليالة عقليالة منظمالة تتضالمن جميال العمليالات التالي يقالوم بهالا

مالدير المدرسالة والعالاملين فيهالا للوصالول لألهالدا

والبشرية والرقي بأداء المدرسة ألعلى المستويات".

المنشالودة عبالر االسالتثمار األفضالل للمالوارد الماديالة

وبالذل إذا أدركنالا أن اإلدارة هالي مجموعالة العمليالات المتشالابكة التالي تتكامالل فيمالا بينهالا لتحقيالق غالرض

مشالتر  ،فالنن اإلدارة المدرسالية تصالب وفقالا لالذل مجموعالة مالن العمليالات المتشالابكة والمترابطالة التالي
تتكامالل فيمالا بينهالا لتحقيالق األهالدا

المنشالودة ،وبالذل

تتفالق اإلدارة المدرسالية مال اإلدارة العامالة فالي

الخطوات الرئيسية واإلطار العام للعملية اإلدارية وأسلوب العمل في كل منها ،فاإلدارة المدرسية تشتر
مال اإلدارة العامالة فالي عمليالات التخطاليط والتنظاليم والتوجيال والمتابعالة والتقالويم واتخالاذ القال اررات ووضال
القوانين واللوائ التي تنظم العمل في كل منهما.

أهمية اإلدارة المدرسية:

لقد اُطلق على العصر الذي نعيش في الكثير من المسميات ،فمن عصر اكتشا

التقنيات والحاسوب إلى عصر التغيير السري  ،فما من نشاط أو اكتشا

الفضاء إلى عصر

أو اختال ار إال ويكالون ورائهالا

إدارة تدفعها وتخرجها إلى حيز الوجود ،فاإلدارة أي إدارة كانت هي المسؤولة عن النجالا أو اإلخفالاق،
واليهالا ترجال أهميالة اإلدارة المدرسالية فالي تصالري

األمالور وتحقيالق األهالدا

التالي يطمال أي شالعب

للوصول إليها ،إن أهمية اإلدارة المدرسية تكمن في أنها الزمة لكل مدرسة ،فوجالود عالدد مالن المعلمالين

والطلبة وقدر من المال ال يؤدي إلى إعداد هؤالء الطلبة ،فالبد من وجود شخص بالتعاون م األخرين

يضال األهالدا

المالراد تحقيقهالا ،ويقالرر مالن ساليقوم بكالل وظيفالة محالددة لال  ،ويالوجههم ويرشالدهم وينسالق

التعاون فيمالا بيالنهم ،ويقالرر مالا إذا كانالت األعمالال التالي تمالت بالجهالد الجمالاعي مطابقالة لألعمالال المالراد
إتمامها ويحدد أسباب القصور إن وجدت؛ وكي

يمكن تصحيحها ،وتستند اإلدارة المدرسية في أهميتها

على األمور التالية التي أشار إليها (العمايرة:)2012،

 .1إعداد األفراد لألدوار المتغيرة في حياتهم ،حي

أنها:

أ -تسالهم فالي تربيالة الفالرد واعالداد للحيالاة ،مالن خالالل مالا تقالوم بال المدرسالة مالن تنشالئة لألجيالال ،ولالذل
تحظى باالهتمام والعناية الخاصة  ،وذل مالن خالالل السالعي الالدائم لتالدريب المالدراء وتنميالتهم مهنيالا

ليصبحوا أكثر قدرة على أداء مهامهم(العمايرة.)56 :2012 ،
ب -وسيلة لصناعة التعاون المثمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهدا

المدرسة ،وال يتم ذل إال من خالل

إدارة فاعلة قادرة على تمكين العاملين من أداء مهامهم على أكمالل وجال وأتمال (الصالرايرة وأخالرون،
.)23 :2010
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 .2كما وقد بين( أبو العال )2013،أهمية اإلدارة المدرسية بأنها :

أ-ضالرورية لكالل مدرسالة ،فهالي ترسالخ مبالدأ التعالاون والمشالاركة إضالافة إلالى كونهالا الزمالة لكالل جهالد
جماعي.

ب-تنفذ األعمال بواسطة أخرين من خالل تطبيق وظائ

اإلدارة المدرسية.

ج-تحول الموارد البشرية والمادية المتاحة إلى مشاري وبرام تربوية تطويرية مفيدة

د-اإلشبا الكامالل للحاجالات والرغبالات اإلنسالانية داخالل المدرسالة وخارجهالا وذلال مالن خالالل م ارعالاة
اإلدارة المدرسالية للحاجالات االجتماعيالة واالقتصالادية والثقافيالة للمعلمالين والطلبالة والمجتمال بشالكل

متوازن (أبو العال.)23 :2013 ،

وبذل أصبحت اإلدارة المدرسية بوابة لدصال ووساليلة للتقالدم هالدفها تطالوير العمليالة التعليميالة التعلميالة

في مختل

جوانب الحياة  ،فهي تلعب دو ار كبي ار وهاما في المدرسة؛ ألنها العقل المنظم والمخطط في

تحديالد المهالام لكالل فالرد داخالل المنظمالة المدرسالية وتسالعى مال الجميال لتحقيالق األهالدا

المنشالودة التالي

وضعتها في بداية تخطيطها وتوفر جمي اإلمكانات الالزمة للرقي بالمدرسة ككل متكامل.

أهداف اإلدارة المدرسية

إن أولى مقومات التقدم والتطور في المجال التعليمي خاصة والمجاالت األخرى عامة هي إيجاد نو
من اإلدارة القادرة على تحقيق األهدا

والطموحات ،ويمكن القول أن اإلدارة المدرسية أصبحت أعظالم

القوى المالؤثرة فالي عالالم اليالوم السالري التطالور والتقالدم ،حيال
لددارة المدرسية فلم يعالد هالد

شالهدت السالنوات الماضالية اتجاهالات جديالدة

اإلدارة المدرسالية تساليير شالئون المدرسالة سالي ار روتينيالا فقالط ،و المحافظالة

على النظام في المدرسة والتأكد من سير المدرسة وفق الجدول الموضو وهو حضور التالميذ وتغيبهم

والعمل على إتقانهم للمواد الدراسية ،بل أصب محالور العمالل فالي هالذ اإلدارة يالدور حالول التلميالذ وحالول
توفير كل الظرو

واإلمكانيات التي تساعد على توجي نمو العقلي والبدني والروحي والتي تعمل على

تحسالين العمليالة التربويالة لتحقيالق هالذا النمالو وذلال مالن خالالل مالا تالوفر اإلدارة مالن أدوات ووسالائل تقنيالة

حديثة تسهم في ذل التطور (أسعد.)14 :2005 ،
وبذل تهد

اإلدارة المدرسية إلى (ربي :)24 :2008 ،

 تنظيم وتسهيل تطوير نظام العمل بالمدرسة وتوفير كل الظالروتحقيق األهدا

التربوية واالجتماعية المرغوبة.

واإلمكانيالات التالي تسالاعد علالى

 االرتفا بمستوى أداء المدرسين لتنفيذ المناه الموضوعية من خالل تحقيق األهدا -كمالا ويحالدد (ساللمان )2012،أهالدا

التربوية.

اإلدارة المدرسالية عبالر االسالتخدام الصالحي والموجال للمالوارد

المادية والمعنوية والبشرية استخداما علميا وعقالنيا بما يحقق الكفاءة االنتاجية الموجودة في داخل
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المدرسة وفالي البيئالة المحليالة وتوظيفهالا فالي العمليالة التعليميالة باعتبارهالا الهالد
إدارة مدرسالية لالذا فالنن نجالا أي إدارة مدرسالية فالي مهامهالا يتوقال

األساسالي ألي أداء

بالدرجالة األسالاس علالى مالدى

نجاحها في استغالل الموارد لصال العملية التعليمية (سلمان.)20 :2012 ،

وفيما يلي مجموعة من أهدا

 -السعي للوصول إلى أهدا

اإلدارة المدرسية يضيفها( البنا :)2013،
التربية والتعليم.

 -بناء شخصية الطالب بناء متكامال علميا وعقليا وجسميا وانفعاليا.

 تنظاليم وتنساليق األعمالال الفنيالة واإلداريالة فالي المدرسالة تنظيمالا يقصالد بال تحسالين العالقالات بالينالعاملين في المدرسة.

 -وض خطط التطوير والنمو الالزم للمدرسة في الوقت الحالي والمستقبل.

 توفير النشاطات المدرسية التي تساعد على نمو شخصية الطالب نموا شامال. -اإلش ار

وتحقيقا لألهدا

على تنفيذ مشاري المدرسة حاض ار ومستقبال(البنا.)65 :2013،

التربوية والتعليميالة التالي يجالب المحافظالة عليهالا داخالل المدرسالة أصالب مالن الضالروري

على المسؤولين عن اإلدارة المدرسية أن يقفوا للمشكالت والمعتقدات الهدامة التي تتنالاقض مال تطالوير

التعليم ،وعلى هذا األساس يمكن القول بأن اإلدارة المدرسية لها أهميتها لكل طالالب ومعلالم واداري فالي

المدرسة ،ألنها تعمل على تحقيق األهدا

التربوية والتعليمية التي يتطل إليها المجتم ويراقبها بدقة،

هالذا بجانالب الكثيالر مالن االتجاهالات الحديثالة التالي تعمالل فالي غرسالها بنفالوس الطالالب والمعلمالين داخالل

المدرسة.

وظائف اإلدارة المدرسية
تتعالدد وظالائ

اإلدارة المدرسالية بتعالدد مجاالتهالا المتنوعالة ،فهالي عمليالة متعالددة وشالاملة لجميال منالاحي

العملية التعليمية واإلدارية التربوية في المؤسسة التعليمية ،والتي أصب أهم محاورها يدور حول تطوير
العمليالة التربويالة التعليميالة تطالوي ار شالامال حسالب اإلمكانالات والمالوارد المتاحالة مالن خالالل تنميالة الطلبالة
وتالوفير الظالرو

المالئمالة لالذل وتطالوير مهالارات معلمالي العلالوم الحياتيالة ،ونظال ار للتغيالرات الحاليالة

والتحالديات المسالتقبلية فالي مجالاالت الحيالاة الثقافيالة والسياسالية واالجتماعيالة ،فالنن دور اإلدارة المدرسالية

يكمن في ممارسة التغيير المستمر بتطوير العمليات اإلدارية من أجل الحصول على أفضل النتاجالات
القادرة على التكي

م مستجدات المستقبل (الصالحي.)13 :2011 ،

وعلى الرغم من أن االختال

حول أولويالة الوظالائ

نجالد إجماعالا إن اإلدارة التربويالة علالى اخالتال

التالي تباشالرها اإلدارة التربويالة بالين البالاحثين ،فنننالا

أنماطهالا تقالوم بالعمليالات األساسالية ومنهالا(التخطاليط

والتنظيم والرقابة والضبط واإلش ار  ،كما سنشير إليها في النقاط التالية:
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 .1التخطيط
وهو الرؤية العملية المنظمة والمبرمجة لتحقيق أهدا

التخطيط :تحديد أهدا
األهدا

المؤسسة التربوية (مساد.)12 :2005 ،

أداء المنشأة في المستقبل وتحديد المهام واستخدام الموارد المطلوبة في تحقيق

(المغربي.)33 :2007 ،

وهالو تحديالد أهالدا

معينالة ومعرفالة أهالم سالبل تحقيقهالا ،وفالي الوقالت الحاضالر هالو مسالتقبلي والتنبالؤ لمالا

سيكون علي المستقبل م االستعداد لمواجهت (خيري.)19 :2013 ،

وهو دراسة في الوقت الحاضر لطرق االستفادة من المالوارد المتاحالة لالدى المؤسسالة مسالتقبال (مصالطفى،

.)10 :2014

ونالحظ من التعريفات السابقة أن التخطيط عملية تنبؤ واستش ار

المستقبل لمواجهة التغيرات

والتحديات ،وسبل تحقيق األهدا

التي تسعى المدرسة لتحقيقها ،لذا يمكن القول بأن التخطيط هو

المتطورة والمتقدمة في فترات زمنية

معينة.

العملية التي يمكن من خاللها تحديد األهدا

الرئيسة وطريقة تحقيقها من خالل استثمار البرام

وتتض أهمية التخطيط في أن يتم من خالل تحديد الوسائل والتدابير الالزمة للوصول إلى األهدا

التربوية ،لذل

يعتبر من المهام األولى لددارة المدرسية وتتجلى أهمية التخطيط التربوي في أن

(الدليمي:)173 :2013 ،

 يساعد إدارة المدرسة ومعلميها على فهم األهدا -يساعد على التعر

التربوية واإلحاطة بمضامينها.

إلى اإلمكانيات البشرية والمادية وكل الوسائل المتاحة في المدرسة بشكل

يضمن حسن استثمارها في تحقيق األهدا

المرسومة.

 يؤدي إلى تنظيم الخبرات واإلمكانات المتاحة بما يضمن تجنب الصعوبات المختلفة ومحاوالتالخطأ في الوصول إلى األهدا (الدليمي.)173 :2013 ،

 .2التنظيم:

ال يمكن ألي إدارة مدرسية من النجا وتحقيق األهدا

المحددة لها إال من خالل وض أسس متينة

للتنظاليم اإلداري ،تسالتمد نظرياتهالا ومفاهيمهالا مالن العمليالة التربويالة اإلداريالة الكبالرى ومالن النظريالات
اإلدارية العصرية ،وفيما يلي سأخصص الحدي

عن مفهوم التنظيم ومزايا .

التنظاليم هالو تحقيالق خطالط المنشالأة وتعيالين المهالام وتجميعهالا فالي إدارات أو أقسالام وتوزيال المالوارد لهالا

(المغربي.)33 :2007 ،

ويكون العمليالات اإلداريالة وهالو توزيال المسالئوليات
وهو نظام ينسق العالقات اإلدارية ويحدد الوظائ
ل
والتنساليق بالين كافالة العالاملين بشالكل يضالمن أكبالر قالدر ممكالن مالن األهالدا المرجالوة (خيالري:2013 ،

.)15

التنظيم :هو رسم وتوزي المهام والمسؤوليات داخل المؤسسة (مصطفى.)10 :2014 ،
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ومن السابق تالحظ الباحثة أن التنظيم عبارة عن سلسلة من المهام والوظائ

التعليميالة علالى تحديالد األهالدا

التي تساعد المنظمات

والسالبل الكفيلالة بتحقيقهالا وقيالاس مالدى إنجازهالا وتقالدمها علالى جميال

األصعدة ومدى سيرها نحو التطور والتقدم ،ومن أهم مزايا التنظيم (مساد:)12 :2005 ،
-

تصني

المهمات الكفيلة بتحقيق األهدا

.

-

برمجة العمل وتحديد المسئوليات

-

تقسيم مراحل التنفيذ وتنظيم استخدام العناصر

-

االستفادة من الموارد

.

المتاحة.

البشرية.

وقد وض (عايش )2009،مقتضيات التنظيم في اإلدارة المدرسية وهي كالتالي :
-دراسة دقيقة ألوضا المدرسة والعاملين فيها من إداريين وأعضاء هيئة تدريس.

 اإلحاطة الشاملة باألنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالعملية التعليمية التعلمية. حسن تفويض الصالحيات وتقسيم األدوار وفق شروط ومعايير مدروسة ،فكل فرد يعي ما يجبأن يقوم ب ويحدد موقع عن اآلخرين(عايش.)85 :2009 ،

وترى الباحثة أن أهم مزايا التنظيم في اإلدارة المدرسية:

 -يقلل العشوائية والفوضى.

 يختصر الوقت والجهد ،ويقلل التكالي . -يحقق األهدا

المرجوة في األوقات المحددة لها.

 يساعد على اتخاذ الق اررات الهامة ويخفض احتمالية الفشل. .3الرقابة:
إن كفالاءة العمالل اإلداري فالي توحيالد األداء وتحسالين سالير العمليالة التربويالة التعليميالة وفقالا للخطالط
والسياسات المعتمدة في المدرسالة يعتمالد اعتمالادا كبيال ار علالى دور الرقابالة فالي ذلال  ،وفيمالا يلالي سالنتحد

عن تعري

الرقابة في اإلدارة المدرسية ،واألمور التي تشملها عملية المراقبة في اإلدارة المدرسية.

الرقابالة هالي رقابالة العالاملين لتحديالد مالا إذا المنشالأة تسالير فالي طريقهالا الصالحي نحالو تحقيالق أهالدافها ثالم
اتخاذ اإلجراءات الضرورية (المغربي.)33 :2007 ،

وهي ":التأكد من أن كل شيء يسير وفق الخطط الموضوعة والمبادئ التالي يجالب االلتالزام بهالا للكشال

عن المعوقات وتصحيحها" (خيري.)36 :2013 ،

وقد عرفها (مصطفى )10 :2014 ،هي ":العملية التي تحقق للمدير تطابق العمليات الحقيقية لما هو

محدد في الخطة وكش

األخطاء ومحاولة تصحيحها".

وقد أشار( الهنداوي )2012،إلى األمور التي تشملها عملية الرقابة في المدرسة وهي :
-وض معايير لمستويات األداء.
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 -تصحي األخطاء بشكل دوري.

 -إعادة النظر في السياسات المدرسية وبرامج (الهنداوي.)29 :2012 ،

 .4الضبط واإلشراف:

تعتبالر عمليتالي الضالبط واإلشال ار

مالن الواجبالات الهامالة واألساسالية لالددارة المدرسالية فهالي عبالارة عالن :

عمليالات تتعلالق بالتوجيال اليالومي واإلشال ار

علالى سالير العمالل وتالذليل الصالعوبات وحالل المشالكالت التالي

تعترض مسيرة العمل التربوي (مساد.)12 :2005 ،

هامة لعمليتي الضبط واالش ار

وذكر (الدعلي  )2009 ،عدة وظائ

 تنظيم وادارة وتنسيق العمل المدرسي. -اإلش ار

في اإلدارة المدرسية:

على برام النشاط المدرسي وتحسين  ،وتوجي التالميذ ومساعدتهم على التطوير(الدعلي ،

. )156 :2009

كما بين (العمرو )2013 ،وظائ

هامة لددارة المدرسية:

 القيام ببرنام فعال لتحقيق العالقات الناجحة بين المدرسة والمجتم المحلي.األداء والمحتوى.

 -تطوير المناه الدراسية من حي

 القيام بتوفير الخدمات التي تكمل التعليم المنظم داخل المدرسة وخارجها. -يعتبر ميدان العاملين من الوظائ

اإلجرائية لددارة المدرسية ،ويتعلالق هالذا الميالدان بتالوفير القالوى

البشرية الالزمة لتنفيذ البرام التعليميالة وكالذل رسالم سياسالة للعالاملين ومسالتوياتهم وأسالس اختيالارهم
وتوجيههم وتطويرهم واإلش ار

عليهم (العمرو.)176 :2013 :

أمالا مالن الواجبالات األساسالية لالددارة المدرسالية فالي عمليتالي الضالبط واالشال ار

هالي :التعالر علالى حالالة

التدريس في الفصول عن طريق المالحظة ،وعقد االجتماعات ،وتنظيم برام لتدريب وتطوير المعلمين
قبل وأثناء الخدمة  ،وتهيئة الفرص لالجتماعات العلمية التقنية (فوكس.)20 :2010 ،

وتالالرى الباحثالالة أن ال لتحسالالين وتطالالوير العمليالالة التعليميالالة البالالد مالالن أن يكالالون هنالالا ضالالبط واش ال ار

حدي

إداري

ومطل على كل ما هو جديد في هذا المجال.
وفعال يواكب التطور التقني والمهني ُ

مشكالت اإلدارة المدرسية:

تعاني اإلدارة المدرسية العديد من المشاكل التي تواجهها أثناء قيامها بدورها الهام واألساسي والتي ما
تؤدي غالبا إلى إحدا

قصور وعجز في وظائفها الهامة وهذا ما أشارت إلي دراسة العاجز ((2008

ودراسة الغفيري (، (2013فمنها ما هو متعلق باإلدارة نفسها ومنها ما هو مرتبط بالمعلم ومنها ما
يتناول جوانب

عديدة.

مشاكل اإلدارة المدرسية

ذكر (راغب )2011 ،بعض المشاكل التي ترتبط باإلدارة المدرسية نفسها ومنها:
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 قصور اإلدارة المدرسية سلفا عن مواكبة التطورات الحاصلة في التعليم واتجاهاتها اتجاهاتسياسية خالل السنوات األخيرة.

 -بعد هذ اإلدارة عن مجرى التطور في علوم اإلدارة والتقنيات اإلدارية الجديدة وعدم افادتها من

نتائ هذ العلوم وأدوات التقنيات في تطوير نفسها وتطوير غيرها في المؤسسة التعليمية والتغلب

على مشكالتها.

 عجز اإلدارات التربوية بأساليبها وطرائقها ومحتواها وأدواتها الحالية عن القيام بعملية التمهيدللتطورات التعليمية والتربوية المنتظرة والمتوق خالل السنوات القادمة.

 -ضع

إمكانيات اإلدارة المدرسية المادية والتقنية(راغب.)69 :2011 ،

وترى الباحثة أن أهم مشكالت اإلدارة المدرسية المرتبطة بمعلم العلوم الحياتية
 -ضع

مهارات القدرة على التخطيط الجيد للدروس.

مستوى معلمي العلوم الحياتية وضع

 -قلة استخدام معلمي العلوم الحياتية للوسائل التقنية الحديثة أثناء شر الدرس.

 -عدم رغبة بعض معلمي العلوم الحياتية بتطوير مهاراتهم الستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.

 عدم رغبة بعض معلمي العلوم الحياتية في المشاركة بالدورات التدريبية التي تعرضها اإلدارةوالو ازرة على بعض المعلمين لتطوير مهاراتهم.

 عدم وجود الدواف التشجيعية المادية والمعنوية من قبل اإلدارة المدرسية لمعلمي العلوم الحياتيةالمتميزين.

 عدم رغبة بعض معلمي العلوم الحياتية من استخدام الوسائل التعليمية المتطورة تخوفا من تعطلهاوتعرضهم للتوبيخ من قبل اإلدارة المدرسية.

وترى الباحثة أن هناك أنوا أخرى من المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية ومنها:
 -مشاكل صيانة األجهزة التقنية والدعم الفني.

 قلة األجهزة التقنية الحديثة في المختبرات العلمية. -اش ار أكثر من مدرسة في مبنى واحد.

 قلة الحجرات الخاصة بتنفيذ البرام واألنشطة التقنية الحديثة. -عدم توفر مصادر بديلة في حال انقطا التيار الكهربائي.

دور اإلدارة المدرسية تجاه:
أ-

التقدم التقني الحديث

فرضت التغيرات والتحوالت العالمية المعاصرة على أعضاء اإلدارة المدرسية أدوا ار جديدة ومستقبلية لم
يمارسوها من قبل في عديد من المجاالت المختلفة ومنها:
 -دور اإلدارة المدرسية في التجديد التربوي.
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 دور اإلدارة المدرسية في تهيئة المناخ المدرسي الداعم لدبدا ودور اإلدارة المدرسية في تمكينالعاملين.

 -دور اإلدارة المدرسية في التحفيز.

 اإلدارة المدرسية وثورة التقنيات والمعلومات واالتصاالت (عبد المنعم ومصطفى.)59 :2012 ، دورها بتطوير أدائها لتواكب تطورات العصر وتستفيد من تقنيات وفي مقدمتها برام تقنياتالتعليم لتحقق جمل األهدا

المتوخاة من اإلدارة المدرسية (عبود.)68 :2007 ،

 دور اإلدارة المدرسية في تقليل تكلفة العملية التعليمة من خالل توفير برام تقنية تعليمية عاليةتمتل القدرة على إنجاز األعمال اإلدارية والفنية والتعليمية (عامر.)68 :2007 ،

 ويشير الصيرفي ) (2001إلى دور اإلدارة المدرسية في خدم التطبيقات اإلدارية والتنظيمية منخالل توظيفها لبرام تقنيات التعليم الذي ينعكس إيجابا على المؤسسة التعليمية.

وترى الباحثة أن كلما طورت اإلدارة المدرسية من نفسها ومن جمي العاملين في المدرسة كلما

أسهمت في انتاج ابداعات عقلية فكرية من خالل تخري أفواج من الطلبة قادرين على تطوير مجال
العلوم الحياتية من خالل إسهاماتهم العلمية في هندسة الجينات والحقيبة الوراثية التي تعتبر من أهم

مجاالت التقدم التقني الحيوي الحدي

ب -عناصر العملية التعليمية

في العصر الحالي.

ويتناول دور اإلدارة المدرسية تجا عناصر العملية التعليمية وهي (التخطيط ،التنفيذ ،التقويم).

أوال :اإلعداد والتخطيط

تسالاعد اإلدارة المدرسالية معلالم العلالوم الحياتيالة فالي إعالداد وتخطاليط درسال قبالل الخالوض بعمليالة شالر

الدروس م التالميذ ،ويتم ذل من خالل ما تقوم ب اإلدارة المدرسية للمعلم في مجال تخطيط للدرس
عبر النقاط التالية (عدس:)109 :2004 ،

 -تعر اإلدارة المدرسية معلم العلوم الحياتية بأهداف األساسية والهامة.

 تساعد اإلدارة المدرسية معلم العلوم الحياتية لنقل هدف إلى الطلبة من خالل ما يقوم ب من توفيروسائل تقنية حديثة ومتطورة.

 تعزز اإلدارة المدرسية ثقة معلم العلوم الحياتية بكل خطوة يخطوها في الدرس وكيفية ربطها مما سبقها وبالخطوة التي ستلحقها.

 توازن اإلدارة المدرسية بين أنوا الخطط وتعيد النظر فيها إلجراء ما يلزمها من تعديل في ضوءالتجارب العملية لها.

وتتم عملية تصميم الدرس واعداد بعدة مراحل وهي كما ذكرها (العدوان والحوامدة:)2011 ،
 مرحلة التحليل الشامل (الفئة المستهدفة ،األهدا  ،المحتوى ،الزمن). مرحلة التصميم.20

 -مرحلة التطوير واإلنتاج(العدوان والحوامدة. )28 :2011 ،

ثانيا :التنفيذ

وهي عملية تتضمن اإلجراءات أو الممارسات الضرورية لنقل المنهاج من التصميم إلى التطبيق الفعلي
في التعليم الصفي (الفتالوي.)280 :2006 ،

وترى الباحثة أن عملية التنفيذ هي أن تقوم اإلدارة المدرسالية بتصالميم أدوارهالا الهامال والالزمالة لتحقيالق

األهدا

المنشودة وذل عبر تكامل أدائها م المعلمين والعامليين داخل المدرسالة ،ومالدى مقالدرة اإلدارة

المدرسية من توفير اإلمكانيات والتسهيالت الالزمة لتحقيق الهد

المنشود عبر فترة زمنية محددة.

استراتيجيات التنفيذ أثناء التدريس
ولكي تتم عملية تنفيذ الدروس من قبل المعلمين بكفاءة عالية على اإلدارة المدرسية أن تشج المعلمين
بالالتنوي فالي اسالتراتيجيات التنفيالذ داخالل الصال  ،وذلال عبالر تالوفير أحالدت الوسالائل التنقيالة التعليميالة
وتشجيعها للمعلمين لألنوا التعلم المتعدة التالية:

-

التعلم البرنامجي:

وهالو ذلال النالو مالن الخبالرة التعليميالة ،حيال

يأخالذ مكالان المعلالم بالنسالبة للطالالب برنالام يقالود الطالالب

خالل مجموعة من السلو المحدد ،صالمم ورتالب بحيال

يجعالل االحتمالال أكبالر بأنال سيسالتجيب مسالتقبال

بطريقالة معينالة ومرغالوب فيهالا ،وبمعنالى أخالر الطالالب ساليتعلم مالا صالمم البرنالام مالن أجالل تعلمال  ،وهالو
استراتيجية في التعلم الفردي ،يتفاعل فيها المتعلم مال برنالام تعليمالي موضالو فالي كتالاب مبالرم أو ألالة
تعليميالة يمكالن أن يتداولال المالتعلم وبالتالالي فهالي وعالاء يضالم البرنالام الالذي يقالوم بالالتعليم والالذي يعالد

معلمون أو أشخاص يتولون عملية التعليم (شحاتة.)45 :2007 ،

-

تهد

استراتيجية حل المشكالت:

هذ االستراتيجية إلى تعليم الطالب واكساب طرق التفكير في حل المشكالت في اسلوبين على

األقل األول يتعلق بما يكتب المتعلم نفس حي

يقوم المتعلم بتحديد المشكلة بصورة منطقية ثم يقوم

بكتابة برنام على الكمبيوتر لحل هذ المشكلة ووظيفة الكمبيوتر هنا اجراء الحسابات ،والنو األخر
يتعلق بما هو مكتوب من قبل أشخاص أخرين من أجل مساعدة المتعلم على حل المشكلة فيقوم

الكمبيوتر بعمل الحسابات بينما تكون وظيفة المتعلم معالجة واحد أو أكثر من المتغيرات ففي المسائل
الحسابية المتعلقة بالمثلثات فنن الكمبيوتر يساعد المتعلم في تزويد بالعوامل وما علي سوى الوصول

إلى الحل (مبارز واسماعيل/ 2010 ،أ.)36 :
-

استراتيجية المحاكاة:

برام يعرض فيها الكمبيوتر موق

مماثل للمواق

الحقيقية أو تقليدا محكما لظاهرة معينة مثل:
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-

برمجية لمحاكاة حالة مريض قلب:

يعالرض علالى الالدارس هنالا حالالة مالريض بالقلالب مبينالا درجالة ح اررتال وضالغط دمال وتنفسال وكالل نتالائ

ويطلالب منال أن يختالار العالالج المناسالب فالنذا نجال يقالوم الكمبيالوتر بتهنئتال علالى
التحلاليالت المعمليالة ُ
مهارت ويبشر أن المريض سيغادر غرفة اإلنعاش وفي حالة الخطأ يلوم ويطلب منال أن يتالرحم علالى
الفقيد المتوفي (مبارز واسماعيل / 2010 ،ب.)35 :

-

برنامج الوحدات المصغرة:

تشالمل البالرام علالى وحالدات تعليميالة منظمالة بشالكل متتالاب ويتالر للمالتعلم حريالة التقالدم فالي الالتعلم وفالق
سرعت الذاتية في هذا البرنام يتم تقسيم محتوى المادة التعليمية إلى وحدات صغيرة لكل منها عدد من
األهدا

السلوكية وبعد إنجاز المتعلم لكل وحدة بتعرض إلالى اختبالار تقالويمي لتحديالد مسالتوا واالنتقالال

للوحدة الثانية (الزغلول والمحايد.)226 :2007 ،

-

الفيديو التفاعلي:

وهالو أحالد أدوات الالتعلم الالذاتي بحيال

التعليميالة للمتعلمالين بعالد أن يالتم

يالتم مالن خاللال تقالديم المواقال

تسجيلها على شريط فيالديو ،وعالادة مالا يكالون جهالاز الفيالديو موصالوال بالحاسالوب الالذي يالتحكم فيال األمالر

الذي يمكن المتعلم من القيام باستجابات فاعلة أثناء عملية التعلم ،يتطلالب الفيالديو التفالاعلي تالوفر عالدد

من األجهزة تشمل :جهاز حاسوب ،جهاز فيديو ،شاشة عالرض ،أداة لالربط الفيالديو بالحاسالوب (الزغلالول
والمحايد.)229 :2007 ،

ثالثا :التقويم

تَعد عملية التقويم عملية أساسية وهامة في اإلدارة المدرسية  ،فهي فحص وتقييم شامل للنتائ  ،كما
أنها تهد إلى التأكد من أن الخطط تنفذ في وقتها بالطريقة الصحيحة المرسومة لها ،في حين تسعى
إلى الكش

عن المشكالت التي تواج كل عملية من عمليات اإلدارة من أجل معالجة وتطوير

المؤسسة ،فهي ضرورية في العمل المدرسي  ،وذل ألنها ترتبط ارتباطا وثيقا باألهدا

لهذا العمل

ومدى تحقيقها  ،كما أنها ترتبط بجمي مراحل تخطيط وتصميم وتنفيذ اجراءات هذا العمل ،فعملية

التقويم تهد

إلى التأكد من سير األعمال في اتجا األهدا

العاملين يتفق م مقتضيات الوظائ

المرسومة للمؤسسة من أن سلو

التي يمارسونها (أبو الوفا.(16:2000،

ويمكن النظر إلى عملية التقويم على أنها" الوظيفة اإلدارية التي تتولى المتابعة الدائمة للنشاطات
واألعمال داخل المدرسة للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة ،وبالتالي مدى تحقيقها لألهدا
المخططة"  ،ويوض

لنا هذا التعري

أن بالرغم من أن عملية التقويم تحتل المرتبة األخيرة من

عناصر العملية التعليمية فنن ال يمكن االستغناء عنها أثناء العملية اإلدارية ،فهي تستخدم دائما من

أجل الكش

عن االنحرافات ألجل تصحيحها(سليمان.)214:2001،
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ومن واجبات اإلدارة المدرسية في عملية التقويم هو اهتمامها بقياس مدى نجا

واإلش ار

في تحقيق األهدا

العامة والخاصة ،وبذل تعتبر مرحلة التقويم من أهم المراحل في أي

برنام تدريسي ،فهي تقدم المعلومات عن مقدار ما تم تحقيق من أهدا

البرنام وفعالية عناصر

العملية التعليمية ومكوناتها المختلفة وهي عملية مستمرة في أثناء التنفيذ الكتشا
والصعوبات التي تواج تنفيذ البرنام (العدوان والحوامدة.)30 :2011 ،
بذل

وسائل اإلدارة

تبرز أهمية عملية التقويم بأنها مرتبطة باألهدا

يلي(سليمان:)402:2001،

المشكالت

المحددة ،ويمكن توضي أهمية التقويم فيما

 اعتبار الوسيلة الهام لمعرفة مدى التقدم الذي يحرز الفرد أو الجماعة نحو تحقيق هد
األهدا

والوصول إلى الغاية.

 يساعد في معرفة نواحي القوة أو الضع

 ،ثم كش

من

االختبارات الالزمة ومن ثم يكون

التوجي  ،وكذل التخطيط بعمل جيد.

 تضمن نظرة إلى المستقبل باعتبار األبعاد الزمنية ،الماضي ،الحاضر ،والمستقبل ،والموازنة
بينها من حي

ترابط الخبرة.

وترى الباحثة أن اإلدارة المدرسية تلعب أدو ار جديدة في رف وتطوير المهارات داخل المدرسة من ناحية

ط ارئالق التالدريس والوسالائل التعليميالة الحديثالة  ،ولالذا يجالب أن تكالون اإلدارة المدرسالية علالى إطالال دائالم
ومسالتمر بالمعالار

والمهالارات واألسالاليب التالي تطالور مهالارات معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي اسالتخدام

التقنيات التعليمية الحديثة ،وأن تكون دائما ذات قدرة كبيرة على مواجهة وحالل المشالكالت التالي تواجال

جميال أفالراد العالاملين داخالل النظالام المدرسالي فالاإلدارة المدرسالية هالي البوصاللة الحساسالة التالي يقال عليهالا
عالالبء وض ال الخطالالط المناسالالبة لدبالالدا واالبتكالالار  ،وهالالي المسالالؤولة عالالن اسالالتراتيجيات التنفيالالذ المتطالالورة
والمرتبطالالة بالتقنيالالات الحديثالالة فالالي التعلالاليم ،والبالالد أن تهالالتم اإلدارة المدرسالالية بقيالالاس مالالدى نجاحهالالا ونجالالا

العالالاملين فالالي المدرسالالة عبالالر تطالالوير أسالالاليب التقالالويم و تخ الري طالالالب لهالالم القالالدرة فالالي مختب الرات العلالالوم
الحياتية معالجة المشاكل البيئية والحيوية و تطوير المجال االقتصادي من اختراعات علمية حديثة فالي

مجالالال هندسالالة الجينالالات والشالاليفرة الوراثيالالة والالالذي ُيعتب ال ار فالالر هالالام وأساسالالي مالالن فالالرو العلالالوم الحياتيالالة
الحديثة .
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المحور الثاني :التقنيات التعليمية
تمهيد:

تطو ار تقنيا متسارعا ،وتحاول الدول بمؤسساتها الحكومية واألهلية اإلفادة من هذا
يشهد العصر الحالي ل

التطور في تحسين الخدمات والصناعات التي تقدمها ،مما يسهم في تسخير المنجزات التي من شأنها
ل
عمليالات التواصالل والتعامالل مال المعلومالات ،كمالا يمكالن أن تسالهم فالي رفال رفاهيالة
أن تسالهل كثيال ار مالن
ل
الشعوب ،وبذل تعتبر تقنيات التعليم ركيزة هامة في العملية التربوية ،فالمعلم الناج هالو الالذي ُيحسالن

استخدام هذ التقنيات ،واإلدارة المدرسية المتقدمة هي من يتاب ويطور ويحفز هذا االستخدام.

ومما ال ش في أن التقدم في التلقنية ما هو إال نتاج للتقدم في التعليم؛ ولذل فنن مستوى تقدم التعليم
ومالا ُيبالذل فيال مالن جهالود وأمالوال يسالهم بشالكل مباشالر فالي الوصالول إلالى ابتكالارات جديالدة فالي المجالال

العلمي ،وما يتبعها من تطبيقات تقنية متعددة .وعلى االتجا األخر ،فنن التقدم في مجال التقنية يمكن
أن يعود أثر علالى تطالور التعلاليم ،مالن خالالل أنالوا متعالددة مالن وسالائل تقنيالة تعليميالة ،وتطالوير أسالاليب

التدريس ،وطرق إعداد المعلالم وتطالوير .وبالذل أصالبحت د ارسالة تقنيالات التعلاليم ضالرورة مالن الضالرورات
لضمان نجا أي نظالام تعليمالي ،بالل تعالد تلال الالنظم جالزءا ال يتجال أز فالي بنيالة منظومتهالا ،ومال أن بدايالة
االعتماد على تقنيات التعليم في عمليتي التعليم والالتعلم لهالا جالذورها التاريخيالة القديمالة إال أنهالا تطالورت
تطالو ار متالحقالا فالي اآلونالة األخيالرة مال ظهالور الالنظم التعليميالة الحديثالة ،فتوظيال

تقنيالات التعلاليم فالي

عمليتي التعليم والتعلم يساعد كال من المعلم والمتعلم على معرفة الوسالائط التعليميالة وأهالدافها وأهميتهالا
وكيفية اختيار المناسب منها لكل درس من الدروس (سويدان ومبارز.)11 :2007 ،

التطور التاريخي لمفهوم تقنيات التعليم:

م لالر مفهالوم تقنيالات التعلاليم بالعديالد مالن الم ارحالل ،أشالار إليهالا(شالمي وآخالرون )16 :2008 ،علالى النحالو
التالي :
 حركة التعليم البصري :في هذ المرحلالة كالان ينظالر لتقنيالات التعلاليم علالى أنهالا أيالة أداة سالواء كانالتتحقيالق األهالدا

التعليميالة

صورة أو نموذجا أو سواهما ،تُقدم للطالب خبالرة مرئيالة محسوسالة بهالد
حركة التعليم السمعي البصري :اعتبرت تقنيات التعليم في هذ المرحلة مجموعة من األدوات التي
تستخدم لنقل المعرفة واألفكار من خالل حاستي السم والبصر.

 مفهالوم االتصالال :وهالو عمليالة ديناميكيالة يالتم التفاعالل فيهالا بالين المرسالل والمسالتقبل داخالل مجالالالمعرفة الصفية ،فبدال من التركيز على األشياء الموجودة في المجال ،صار التركيز على العملية
الكاملالة التالي يالتم عالن طريقهالا توصاليل المعلومالات مالن المصالدر أي المرسالل سالواء كالان المعلالم أو
بعض واألجهزة إلى المستقبل (الطالب).
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 -مفهوم النظم :عبارة عالن مجموعالة مالن المكونالات المرتبالة والمنظمالة التالي تعمالل معالا لتحقيالق هالد

مشتر  ،وينظر هذا المفهوم لمجال تقنيات التعليم على أن نظام تعليمي متكامل ،المواد التعليمية
هي مكونات للنظام التعليمي ،وليست معينات منفصلة أو مواد تعليمية مستقلة.

 العلوم السلوكية :قدمت األهداوالظرو

التي يحد

السلوكية مفهوما جديدا لتقنيات التعليم ،ركز على سلو التلميذ،

في ظلها التعلم ،حي

تحول النظر لمفهوم تقنيات التعليم فالي هالذ المرحلالة

للتعزيز مالن المثيالرات إلالى الساللو المعالزز ،والتأكيالد علالى ضالرورة اسالتخدام األدوات لمسالاعدة بالدال
من مساعدت على العرض فقط.

وكما أشار (محمود )2012،أن مصطل تقنيات التعليم مر بعدة مراحل وهي :

 -المالحظة :وهي مرحلة خاصة باستخدام الحواس الخمس في جم البيانات.

 الرموز واإلشارات :وتتمثل في الرموز واإلشارات واألصوات ،واشعال النار أو قر الطبول. -المعينات البصرية :مثل الرسوم البيانية والنماذج والخرائط والرسم.

 المعينالات السالمعية والبصالرية :مثالل الطباعالة والرسالوم والصالور واآلالت التصالوير الفوتالوغرافي.والسينمائي وأجهزة عرض األفالم الثابتة والمتحركة وأجهزة التسجيل الصوتي.

 -الوسائل التعليمة :مثل الراديو والتلفزيون.

 ظهالور مفهالوم تقنيالات التعلاليم :بظهالور نظريالات الالتعلم والتعلاليم والمسالتحدثات التربويالة فالي علالمالمناه وطرق التدريس وما قدمت النظريات االرتباطية في علم النفس وظهور ما يسمى باآلالت
التعليميالة والالتعلم الالذاتي تغيالرت المفالاهيم التربويالة ومنهالا مفهالوم الوسالائل التعليميالة ،ولقالد ُحالدد

مصالطل تقنيالات التربيالة ب(الوسالائل البصالرية -وسالائل اإليضالا -الوسالائل التعليميالة -الوسالائط

التعليمية -الوسائل الوسيطة – المعينالات التربويالة -وسالائل االتصالال -تكنولوجيالا التعلاليم -وسالائل
تكنولوجيا التعليم -التكنولوجيا في التربية -تكنولوجيا التربية).

وقد أشار الحيلة ) (2005إلى مراحل تطور تقنيات

التعليم:

 عام ) (1908استعمل مصطل التعليم المرئي. -في النص

الثاني من القرن التاس عشر :ظهور (جهاز الرسوم المتحركة) الالذي يعتبالر مالن أول

الوسائل السمعية البصرية التي استخدمت في المدارس.

 -عام ) (1910تم طباعة أول كتالوج لألفالم التعليمية.

 عالام ) (1914-1918تطالورت حركالة التعلاليم البصالري ومنهالا التصالوير السالينمائي ومال اكتشالاالكهرباء تم اخت ار الكثير من أجهزة االسقاط الضوئي التعليمية والمسجالت التعليمية.

 -عام ) (1926وض سكنر أصول التعليم المبرم .
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 عالام ) (1932تطالورت الوسالائل التعليميالة واسالتخداماتها خاصالة أن الموجالات الالساللكية كانالت قالدعرفت بذل الوقت مما أدى اخت ار اإلذاعة المسموعة ثم المرئية (التلفاز).

 في األربعينات من القرن العشرين تم اخت ار الحاسب الذي كان ل الفضل األكبر في تطور الحياةالمعرفية.

 -عام ) (1970قدم تعري

جديد ينص على أن تقنيات التعليم ليسالت فقالط معالدات ووسالائل سالمعية

بصرية ووسائل بصرية بل هي طريقة منظمة لتصميم العملية التعليمية التعلمية وتنفيذها وتقويمهالا

(الحيلة.)24 :2005 ،

ولقد أشار عبيد ) (2011إلى مراحل تطور استخدام التقنيات التعليمية كاالتي:

المرحلة األولى :كانت التقنيات فيها تعتمد على الفردية المجردة حي

كانت الصناعة يدوية.

المرحلالة الثانيالة :اعتمالدت الوسالائل التقنيالة علالى السالم والبصالر وكالان ذلال نتيجالة للثالورة الصالناعية فالي

أواخالر القالرن التاسال عشالر فالاختر الراديالو والتلفالاز حيال

الصور والشرائ .

اسالتخدمت الصالورة والصالوت باإلضالافة إلالى

المرحلالة الثالثالة :اعتمالدت فيهالا الوسالائل التقنيالة كأحالد أهالم عناصالر التالدريس الحديثالة نتيجالة لتطالور

االختراعات واألجهزة ودخول االلكترون في معظم األجهزة واخت ار الكمبيوتر واألجهزة الحاسبة وبالتالي

أصالبحت األلالة هالي المعلالم للالدارس يتفاعالل معهالا ويالتعلم فوسالعت هالذ التقنيالات مالدار اإلنسالان ووفالرت
علي الوقت (عبيد.)23 :2011 ،

ومن السابق تالحظ الباحثة أن مفهوم التقنيات الحديثة لم يكالن سالهال عليال أن يصالل إلالى هالذا المفهالوم

إال مالن خالالل مالرور بالعديالد مالن الم ارحالل المتتابعالة والمتتاليالة ،ففالي بدايتال اعتمالد فقالط علالى حالواس

اإلنسالان لجمال البيانالات ومالن ثالم انتقالل إلالى مرحلالة اإلشالارات والطبالول ،وبعالدها ظهالرت الصالناعة التالي

كانت في بدايتها صناعات تقنية بسيطة وم تطور الصناعة وتقدمها تطورت الوسائل التقنية وتقدمت
تقالدم هائالل إلالى أن وصاللت إلالى مالا أصالبحت عليال مالن أدوات تقنيالة تكنولوجيالة حديثالة ومتطالورة تتنالافس

الدول فيما بينها على تصني أحد

تعريف تقنيات التعليم

اختل

التربويون في وض تعري

بالتسار الحاد

تل التقنيات.

معين لمفهوم تقنيات التعليم ويرج ذلال إلالى ارتبالاط تقنيالات التعلاليم

في تكنولوجيا المعلومات ،حي

أورد الكثير من العلمالاء تعريفالات أخالرى عديالدة لكلمالة

التقنيات ترى الباحثة أنها تتقارب من بعضها البعض أكثر من التباعد.
وفيما يلي بعض تل التعريفات:

صالن اهلل الالذي أتق َالن
التقنيات :جم تَقنيةَ ،والتقنية  :من إتقان الشيء ،أي إمكان  ،ومن قول تعالالىُ " :
كل شيء ،إن خبير بما تفعلون" النمل. (88) :
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وذكر الفيروز ابادي ( )1999معنالى أَتق َالن األمالر :أَح َكمال  ،والالتَقن بالكسالر -:الطبيعالة والرجالل الحالاذق،
ويقال أتقن فالن عمل إذا أحكم  ،وتفننوا أرضهم تقنيا أي :سقوها بالماء الخاثر لتجود.
بينمالا يالرى(سالالم وسالرايا )2003 ،إن كلمالة تقنيالات جمال تقنيال  ،وهالي ترجمالة للكلمالة اليونانيالة األصالل
) (technologyتكنولوجيا ،والتي تشير إلى علم الحرفة أو علم الفن ،والبعض يرى أنها مشتقة من

) (techniqueتقنيالة أو تقانالة ،بمعنالى التقنيالة أو علالم األداء التطبيقالي ،أي العلالم الالذي يهالتم بتطبيالق

النظريات ونتائ الدراسات التي توصلت إليها العلوم األخرى ،أي مجال مالن مجالاالت الحيالاة اإلنسالانية
لخدمالة وتطالوير وزيالادة فاعليالة الحيالاة العمليالة ،كالان هالذا األصالل اللغالوي لكلمالة تقنيالات منفصاللة عالن
التعليم.

وعنالد الكالالم عالن تعريال

تقنيالات التعلاليم يالرى (صالبري )2008،أن هالذا المصالطل قالد تباينالت حولال

المعالاني وتالداخلت معال مصالطلحات أخالرى عديالدة ،كالوسالائل التعليميالة مالثال ،والالذي يسالتخدم الالبعض
كمراد
تعريال

لكلمة تقنيات التعليم ،على الرغم من االختال

الكبير بينهمالا فالي الداللالة والمعنالى ،ولالذا ساليتم

كالل مالن تقنيالات التعلاليم والوسالائل التعليميالة علالى حالد  ،حتالى يالتم التفريالق بالين كالل مالن هالاذين

المصطلحين (صبري)54 :2008،

مصطل تقنيات التعليم :تعددت تعريفات مصالطل تقنيالات التعلاليم  ،كمالا ذكالر (خماليس )2001 ،نظال ار
لتعالدد األفالراد والمؤسسالات التعليميالة والمهنيالة التالي اسالتخدمت  ،وبنالاء علالى ذلال اختلفالت وجهالات نظالرهم

حالول تعريفال  ،وفقالا للمجالال الالذي اسالتخدمت فيال  ،فقالد ذكالر (الشالرهان )71 :2000 ،تعريال

جمعيالة

االتصاالت التربوية والتقنية بالواليات المتحدة األمريكية الذين عرفوا التقنيات التعليمية على أنها عملية

متشابكة متداخلة تتضمن المشاركة الفاعلة بين عدة عناصر تشمل :العنصر البشرين وأساليب العمل
واألفكالار ،واألدوات والمنظمالات التالي يتبعهالا لتحليالل المشالكالت التالي تالدخل جميال جوانالب التحليالل

اإلنساني وبناء الحلول المناسبة لهذ المشكالت وادارتها ،ثم تنفيذها ،وتقويم نتائجها.

وعرفهالا (مركالز التقنيالات التربويالة )2002 ،بأنهالا ":عمليالة منهجيالة منظمالة فالي تصالميم عمليالة التعلاليم
والتعلم وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهدا

محددة ،تقوم أساسا على نتائ البحو في مجاالت المعرفة

المختلفالة ،وتسالتخدم جميال المالوارد البشالرية والغيالر بشالرية للوصالول إلالى تعلالم أكثالر فاعليالة وكفايالة"(مركالز
التقنيات التربوية)14 :2002 ،

وقد عرفتها جوري-روسيبنليت )(Guri-Rosenblit 2005 p169على أن ":استخدام الوسائط التقنية

التعليمية االلكترونية لمجموعة متنوعة من األغراض التعليمية التي تتراو بين مهام الوظيفة اإلضافية

في الفصول الدراسية التقليدية إلى االستبدال الكامل للتعليم وجها لوج بلقاءات عبر
يعرفهالا (عسالقول": (2005 ،تلال

العمليالة التالي توظال

اساللوب الالنظم فالي المواقال

االنترنت".

التعليميالة سالعيا

لتخطيطها وتنفيذها وتقويمها مستعينة بالمصادر البشرية وغير البشرية ومستند إلى نتائ األبحا

مجال التعليم من أجل تحقيق األهدا

التعليمية "(عسقول.)9 :2005 ،
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في

تُ لعالالر جمعيالالة االتصالالاالت والتلقنيالالة التلربويالالة األمريكيالالة (Association for Educational
) Communications and Technology AECT 2012تقنيات التعليم" :بأنها النظرية والتطبيق

عمليات التَّعلُم ومصادرها".
في تصميم وتطوير واستخدام وادارة وتقويم ل
عر كارلتون التقنيات التعليمية هي ":العلم الذي يستخدم التقنية الفعالة في تقديم المعلومات والخبرات

السالمعية والبصالرية والمعلومالات التخصصالية األخالرى التالي تسالتخدم علالى نحالو واسال فالي التعلاليم" (عبيالد،
.)25 :2011

وتعر الباحثة التقنيات التعليمة " :هي كل اخت ار حدي

يستخدم بهد

الوصالول لألهالدا

التعليميالة

داخل وخارج المؤسسة التربوية".

خصائص التقنيات في التعليم

الر فالي العمليالة التعليميالة التعلميالة فهالي مالن األساساليات
تلعب تقنيات التعلاليم المتعالددة والمتنوعالة دو ار كبي ا

الالزمة للمعلم في كل حصة وفي أي وقت ولذل اهتمت العديد من الدراسات بمزايا اسالتخدام التقنيالات
التعليمية في مجال التعليم وتوصلت إلى المميزات التالية (الفقي:)38 :2011 ،
-

إتاحة الفرصة للتفاعل بين المتعلم والبرنام وتنمية كفايات التقنية.

زيادة قدرة دافعية المتعلم وانجاز وتنمية قدرات التخاذ الق اررات وحل المشكالت.
تحقيق التعلم الفعال من خالل اتاحة وقت كا

 -الحصول على المعلومات بمرونة وسهولة نقلها.

للمتعلم.

كما أشار (محمد وحوالة )2005 ،إلى أهم خصائص التقنيات في التعليم:
 -تجعل العملية التعليمية ممتعة وشيقة.

 توفر للمتعلم الوقت الكافي ليعمل حسب سرعت الخاصة. -تساعد الطالب على معرفة مستوا الحقيقي من خالل التقويم الذاتي(محمد وحوالة.)41 :2005 ،

مستجدات تقنيات التعليم

اهالتم المختصالون فالي المجالال التربالوي علالى تصالني

الهالد

مالن التصالني  ،فمالنهم مالن اهالتم بالتصالني

تلال التقنيالات ،واختلفالت تلال التصالنيفات بحسالب

ألغالراض تعليميالة ،ومالنهم مالن اهالتم بال ألغالراض

تنظيميالة ،كمالا أن مالنهم مالن تعالددت أغ ارضال بالين التعلاليم والتنظاليم ،وربمالا غيرهالا مالن أغالراض أخالرى

(قنديل.)1999 ،

يالرى (الزه ارنالي )1998 ،تقساليم تقنيالات التعلاليم التالي يمكالن اسالتخدامها فالي تالدريس األحيالاء إلالى قسالمين

رئيسين:
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 وسالائل تعليميالة تقليديالة :ومالن أهمهالا اللالو الخشالبي ،وألشالرطة المسالجلة ،والسالبورة بأنواعهالا،واللوحات.

 وسائل تعليمية تقنية حديثة :المختبرات العلمية الحديثة ،معامالل األحيالاء اإللكترونيالة ،والفيالديوهاتالعلمية ،والبرمجيات الحاسوبية ،والحاسوب االلي ،المجسمات العلمية ،الوسائل اإللكترونية.

وقد قسم (بلعاوي وأبو جبالن )2008 ،تقنيات التعليم على النحو التالي:

 على أساس الحواس :وسائل سمعية كالتسجيالت الصوتية ،وسالائل بصالرية كالشالرائ والشالفافيات،وسائل سمعية بصرية كبرام الحاسب االلي والتسجيالت الفديوي ووسائل لمسية.

 -على أساس الحداثة :وسائل قديمة كالسبورة الطباشيرية ،وسائل حديثة كأجهزة الحاسب االلي.

 على أساس أعداد المتعلمين  :وسائل فردية كبرمجيات الحاسب االلي ،وسائل جماعية كالعروضالتقديمية ،وسائل جماهيرية كبرام التلفاز وشبكات االنترنت(بلعاوي وأبو جبالن.)32:2008 ،

بينما قسمها (السبيعي )2008 ،إلى ثالثة أقسام رئيسة كالتالي:
 -التلفاز التعليمي والفيديو التعليمي.

 -المعامل التقنية الحديثة وأجهزة التسجيل.

 -تقنيات الحاسب اآللي (السبيعي.)54: 2008 ،

كمالا أشالار(العمري  )2014،إلالى مصالطل التقنيالات التعليميالة وهالو الالتعلم بوسالائل الالتعلم االلكترونيالة
المختلفالة ،مثالل :الحاسالوب وشالبكات وبرمجياتال  ،وأجهالزة الوسالائل التقنيالة التعليميالة االلكترونيالة األخالرى،

حيال ُينشالر المحتالوى عبالر االنترنالت أو االنت ارنالت أو اإلكسالترانت ،أو يعالرض بوساليلة عالرض جالاهز
عالارض البيانالات) ،(Data Showأو السالبورة البيضالاء ) (White Boardوتسالم هالذ الطريقالة ببنالاء

روابالط  linksمال مصالادر الحصالة ،وال تعنالي التقنيالات التعليميالة تحويالل المحتالوى الالورقي إلالى صالفحة

ويب ،أو قرص مدم  ،بل هو تحويل المحتوى إلى أنشطة تقنيالة الكترونيالة تفاعليالة ،يكالون المالتعلم هالو

الفاعل والباح

والمحلل للمعلومات عند تنفيذ األنشطة ،والمعلم ميسر ومرشد للمتعلم في تعلم الذاتي

ضمن مجموعات ،وذل باستخدام التقنيات الحديثة (العمري.)70 :2014 ،

وقد أدى التطور السري والهائل في شتى المجالاالت إلالى إفالراز منتجالات وتقنيالات حديثالة ،يحالاول خبالراء

التربية استخدامها في التعليم ،لذل نشهد بين فترة وأخرى مستجدات تقنية تعليمية تضا

إلى الرصيد

السابق ،وقد أشار كل من (عطار وكنسارة (2013 ،إلى أهم مستجدات تقنيات التعليم وكانت كالتالي:
-1اإلنترنت  2-التعليم المدم  3-الكائنات التعليمية  4-التعليم المتنقل  5-البال بيري في التعليم
-6النانو.

كمالا يتضال انعكالاس تالأثير التلقالدم فالي التقنيالة علالى التعلاليم مالن خالالل مالا ظهالر مالن مصالطلحات تربويالة
مرتبطالة بهالا؛ إذ يشالير الشالناق ) (2011إلالى ظهالور عالدد مالن المفالاهيم المرتبطالة باسالتخدام التلقنيالة فالي
التعليم ،مثل :التلعلم اإللكتروني ،والكتاب اإللكتروني ،والجامعة االفتراضية.
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وم ذل تعددت وتنوعت الوسائل التقنية الحديثة في ظل التقدم التقني والتكنولوجي الهائالل حيال

(عبيد )2011 ،إلى أنوا حسب التالي:

أشالار

 -الوسائل التعليمية السمعية :الراديو ،التسجيالت الصوتية ،االسطوانات ،المختبرات التقنية.

 الوسـائل التعليميـة البصـرية :المالحظالة المحسوسالة ،المشالاهدات الواقعيالة ،الالرحالت التعليميالة،المعارض والمتاح  ،الكتب ،المجالت ،الصح  ،الخرائط والكرات األرضية المصورات واللوحات
التخطيطية ،الرسوم التخطيطية والرموز البصرية ،الملصقات.

 الوسـائل التعليميـة السـمعية البصـرية :التلفزيالون التعليمالي ،الفيالديو ،التلفالون التعليمالي ،السالينما،المجسالمات التعليميالة ،أجهالزة عالرض الفاليلم الثابالت والشالرائ الناطقالة ،الحاسالوب(عبيالد:2011 ،
.)101

(بلعاوي وأبو جبالن )2007 ،كون هذا التصني

وتميل الباحثة إلى تصني

أشمل التصنيفات

وأعمها ،لتنو تقنيات التعليم بين القديم والحدي  ،والموج إلى الفرد والجماعة والجماهير والمخاطب

لحواس المتعلم ،كما أن اهتم بتقنيات التعليم الخاصة باألحياء من الناحية التعليمية والتنظيمية ،وترى

الباحثة أن العالم يعيش في الفترة األخيرة ثورة علمية تقنية كبيرة ،وأن هنا تطو ار ملحوظا في التقنيات
التعليمية كما وكيفا ،وهذا األمر سيلقي بظالل على عملية التعليم مستقبال.

مصادر تقنيات التعليم:
يمكالن ألي شالخص يبحال

عالن تقنيالات التعلاليم ،أن يجالدها فالي أكثالر مالن مكالان ،فقالد أشالار

(سالم )57 :2006 ،إلى أن أهم المصادر التالي يمكالن للمعلالم والمالتعلم الحصالول منهالا علالى التقنيالات

التعليمية ما يلي :المدرسة – البيئة المحلية – قسم تقنيات التعليم باإلدارة التعليمية -الو ازرات والهيئات
والشركات والتصميم واإلنتاج.

أهمية التقنيات في عملية التعليم والتعلم:

إن تقنيالات التعلاليم ضالرورة حتميالة ال منالاص منهالا ،فهالي تطالور علمالي يسالاهم فالي رقالي العمليالة التربويالة
والتعليمية ،وتحقق أهدا

التربية بنعداد الفرد للحياة وتنمية شخصيت من جمي جوانبها وبالتالي تربط

الفرد بالعالم الخارجي وتعد ليكون قاد ار على التعامل مع  ،فالتدريس في عصرنا الحالي قد انتقالل مالن
االعتماد الكامل علالى التالدريس اللفظالي إلالى تالدريس يتطلالب مالن جانالب المعلالم معرفالة ومهالارة فالي انتقالاء
وسائل االتصال المناسبة غير اللفظية ،واستخدامها بطريقة فعالة في تدريس اليومي ،فلم تعد الوسالائل

اللفظية وحدها كافية إلحدا تعليم أفضل ،إذ البد من أن تُستخدم فالي حجالرات الد ارسالة تقنيالات التعلاليم
الحديثالة إلالى جانالب اسالتخدام اللفظيالة المعتالادة ،وبهالذا يقالوم المعلالم بالدور رئاليس فالي تحقيالق التكامالل فالي
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استخدام التعليم التقليدي والحدي

بطرائق وأساليب تؤدي في النهاية إلالى إيجالاد نظالام متكامالل للتالدريس

ويحسن نوعية العملية التعليمية بأكملها (سري.)56 :2000 ،
يحقق أفضل النتائ ُ ،
ذل أن للحالواس تالأثي ار كبيال ار فالي إد ار األشالياء ،وأن الشاليء المحسالوس يمكالن فهمال فالي أيسالر الط ارئالق
وأبسالطها ،وغيالر المحسالوس يحتالاج إلالى جهالد وتعالب ،حتالى يفهمال المالتعلم ،فالمعرفالة تتعلالق بالالحواس،
وكلمالا تعالاون عالدد أكبالر مالن الحالواس فالي فهالم أمالر مالا كانالت عمليالة الالتعلم أقالوى أثال ار ،وأبقالى تالذك ار،

واالقتصار في التدريس على األلفاظ يؤدي إلى الملل والسأم لدى التلميذ ،ويكون متواصال يدوم ساعات

طويلة إذا كانت وسيلة تعليمية (الهاشمي.)36 :2002 ،
وتتمثالل أهميالة اسالتخدام تقنيالات التعلاليم فالي المهالام والوظالائ

التالي تؤديهالا ،واالسالهامات التالي تثالري بهالا

الميدان التربوي ،حتى أصب استخدامها ضالرورة ملحالة وهالذا مالا أكالد (الفرجالاني )17 :2000 ،بقولال :
إن تقنيات التعليم تستمد أهميتها من كونها ضرورة فرضتها طبيعة المواق

التعلمية المتنوعة.

وقد أشار (دومي والعمري )35 :2005 ،إلى أهمية استخدام تقنيالات التعلاليم فالي التعلاليم بعالدة عناصالر

منها:

 تتالي فرصالة التعلاليم الالذاتي وتحقالق ديموقراطيالة التعلاليم والثقالة بالالنفس (كالالتعلم مالن خالالل األجهالزةالحديثة).

 -تض المتعلمين في مواق

تعليمية تحفزهم على التفكير واستخدام الحواس.

 -تقلل الوقت والجهد والمال المبذول في عملية التعليم والتعلم.

كما حدد (الرنتيسي وعقل )11 :2013 ،أهمية تقنيات التعليم بمساهمتها في التغلب على بعض
المشكالت التعليمية ومن أهمها:

 التغلالب علالى مشالكالت وصالعوبات نقالل التعلاليم والخبالرات التعليميالة التالي يواجههالا المعلمالون أثنالاءالتدريس.

 -التغلب على مشكلة اللفظية وطريق العرض.

 التغلب على مشكلة الفروق الفردية بتفريد التعليم. -تعليم االعداد الكبيرة.

 -التغلب على مشكلة بعدي (الزمان والمكان).

 التغلب على مشكلة شرود تفكير المتعلمين وتشتت تفكيرهم التغلب على مشكلة تضخم المناه والمقررات. -التخطيط للتعليم.

 -إعادة التعليم والتدريب الذاتي والمستمر.
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وبين (السعود )2009 ،أهمية تقنيات التعليم إلسهامها الكبير في حل المشكالت التربوية وتميزها
باآلتي:

 تطوير قدرة الطالب على التعلم الذاتي والتحصيل بما يتفق م الفروق الفردية لغير . -تتي للمتعلم المجال أن يدرس بالسرعة والطريقة التي تناسب .

 كما أنها تسهم في عالج النقص الحاصل في أعداد هيئات التعليم ألن المؤسسة تعجز احيانا فيتلبية رغبات ومطالب المتدربين(السعود.)43 :2009 ،

كمالا أشالار (سالرايا )46 :2007 ،إلالى أن دواعالي االهتمالام باسالتخدام تقنيالات التعلاليم تتمثالل فالي عالدة
عناصر:

 تضاع -تضاع

معدل النمو العلمي والتقني.
اقبال األفراد على التعليم.

 -فاعلية تقنيات التعليم في تحقيق أهدا

التعليم.

 -تحسين عملية التعليم واالرتقاء بكفاءة المعلم.

 التقدم الهائل في مجال التربية واالستراتيجيات التربوية كمنظومة كبرى ،وتقنيات التعليم كمنظومةفرعية.

ويتض مما سبق أن هنا عدة فوائد ودواعي ومبررات تُحتم ضرورة االهتمام بتقنيات التعليم،
وتطبيقاتها في العملية التعليمية ،حتى نصل إلى المستوى الذي يكفي للتوافق واالنسجام م مجريات

العصر ،كي يكون لمجتمعنا موق على خريطة التعليم العالمي الجديد.

أهداف تقنيات التعليم:
تتعدد أهدا

تقنيات التعليم في التعليم نفس حسب التخصص والمجال المستخدم في .

فقد ذكر (الكلوب )66 :2000 ،بعض األهدا

التي تقدمها تقنيات التعليم للموق

 القدرة على ربط المعلومات السابقة لموضو ما بالمعلومات الجديدة. -إحدا

تعلم أفضل بوقت أقصر لجمهور أكبر بكلفة أقل.

في حين ذكر (قنديل )39 :1999 ،هنا أهدا
 -قط رتابة المواق

التعليمية.

تتمثل فيما يلي:

 توفير إمكانية دراسة األشياء الدقيقة والكبيرة. التغلب على البعدين الزماني والمكاني. -تقديم حلول التعليم للفئات الخاصة.
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التعليمي ومنها:

وأضا

ما يلي:

(الصوفي )98 :2001 ،إلى تل األهدا

 تساعد على تنمية قدرة الطالب على المالحظة النقدية ،المقارنة ،التحليل ،الوص  ،وتفسيراألشياء والمواق .

إن استخدامها يعطي وف ار غير قليل من

 المساعدة على اإلس ار في العملية التعليمية ،حيالوقت.

وقد أشار (الرنتيسي وعقل )10 :2011 ،إلى األهدا

األساسية لتقنيات التعليم:

 -طريقة للتفكير في التعليم والتعلم وهي بذل تفكي ار واعيا منظما.

 مدخل منطقي وشامل للتعليم قائم على التفكير العلمي وحل المشكالت حال جذريا وزيادة فعاليتوكفاءت .

 تحسين النظام التعليمي القائم وزيادة فاعليت التعليمية بكاملها وما تشمل علي من مكونات فتشملالمعلم والمتعلم والمنه والمصادر والبيئة التعليمية .....الخ ،بهد

تشخيصها وتحديد مشكالتها

ومواطن الخلل فيها واقت ار أنسب الحلول لها ،ثم تصميم هذ الحلول في شكل منتوجات تعليمية،

وتطويرها وتنفيذها وتقويمها بهد

وتضالي

تفعيل عمليتي التعليم والتعلم وتجويدهما.

الباحثالة أن معرفالة واطالال اإلدارة المدرسالية علالى تلال األهالدا

تسالاعد وتالدعم فالي اقنالا

المعلمين ،وتحفزهم على استخدام تقنيات التعليم وتفعيلها في العملية التعليمية ،وكلما اعتمدت عملية
التالدريس علالى تقنيالات التعلاليم بمهالارة وكفالاءة مالن المعلالم والمالتعلم ،اسالتطعنا أن نصالل إلالى األهالدا
المنشودة بجودة وفاعلية.

استخدامات تقنيات التعليم:

إن عملية التدريس المعتمدة على التقنية ،تعمل على إنشاء بيئة تعليمية نشطة وتفاعلية ،مما ينعكس

على اإلدارة المدرسية والمعلم والتلميذ انعكاسا ايجابيا ،لذا سو

المدرسية ومعلم العلوم الحياتية والطالب للتقنيات التعليمية:

نتناول في هذا الجانب استخدام اإلدارة

 .1استخدام اإلدارة المدرسية للتقنيات التعليمية:
مما

يشالج

اهتمالام اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لالدى المعلمالين أن لال

مجموعالة مالن الفوائالد والمميالزات مثالل :سالهولة التواصالل بينهالا وبالين معلالم العلالوم الحياتيالة وبينهالا وبالين
المؤسسات التعليمية وبينها وبين المدارس األخرى  ،وسهولة التوصل إلى التعلم ،واإلحساس بالمسالاواة،

واتاحالة الفرصالة للتركيالز علالى األفكالار المهمالة ،وامكانيالة التكالرار ،وتالوفر المالواد التعليميالة طالوال الوقالت،
وتعالدد طالرق تقياليم المعلمالين ،وتقليالل األعبالاء اإلداريالة علالى اإلدارة المدرسالية والمعلالم نفسال (ال ارضالي،

.)33 :2010
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وبالتالالي فالنن نجالا اإلدارة المدرسالية يتوقال

علالى مالدى جاهزيالة المدرسالة كمنظومالة كاملالة واسالتعدادها

للتطبيق ،من خالل عدد من المكونات ،أهمها :جاهزيالة أعضالاء هيئالة التالدريس فيهالا ،ومالدى امالتالكهم
للمهالارات والقاليم واالعتقالادات والكفايالات الالزمالة لمثالل هالذا النالو مالن التطالويرات ،فكلمالا كالان مسالتوى
االمتال عاليا ،كان مستوى جاهزيتهم أعلى ،وأدى ذل للنجا  ،فاليوم التربويون هم من أكثر الناس
حاجة للتقنيات التعليمية ،وذل لمواكبة التطورات السريعة في مجال التعليم (حمدان.)25 :2007 ،

 .2استخدام معلم العلوم الحياتية للتقنيات التعليمية

لقالد اتاحالت تقنيالات التعلاليم للمعلالم العديالد مالن المميالزات التالي تعينال علالى تفعيالل العمليالة التعليميالة ،وذكالر
(حسن )2003 ،و(القحطاني )2003 ،والرويس ( ،)2005أهم المميزات على النحو التالي:
 -توس مدار المعلم للمستجدات على الساحة العلمية والتربوية،وظرو

التغير للمجتم ومتطلبات

وتوقعات المتجددة.

 تجعل خبي ار ،يعلم كل شيء ،كالمرشد السالياحي فالي عالالم يعال بالمعلومالات ،ويحتالاج فيال التالميالذإلى من ُيرشدهم.

التعليمية ،وما يشمل علي

 تُكسب النزعة إلى التجريب والتجديد والوثوق بالنفس في تنظيم المواقمن أنشطة ،واستراتيجيات تدريبية ،باإلضافة إلى القدرة على البح واالستقصاء لحالل المشالكالت
التربوية عن دراية ووعي.

 تُكسالب اسالتراتيجيات تقويميالة تتفالق مال التطالور التقنالي ،لتقالويم نمالو التلميالذ العقلالي واالجتمالاعيوالحسي ليضمن استمرار .
وبالتالي فنن وظيفة المعلم أساسالا هالي إعالداد وتهيئالة البيئالة المناسالبة لالتعلم طالبال  ،وبالالطب فالنن المعلالم

وفي أثناء عملية اإلعداد والتجهيالز هالذ البالد وأن يفكالر فالي االسالتعانة بتقنيالات تعليميالة مختلفالة وبكيفيالة
توظيفها توظيفا فعاال في عملة ،وبالضرورة ال بد من أن يستخدم بعضالا منهالا واال أصالب درسال مجالرد

كالم في كالم.

 .3دور معلم العلوم الحياتية في عصر اإلنترنت كمصمم تعليمي:
م التقدم العلمي التقني البد أن يطور معلم العلوم الحياتية من نفس فالي جميال المجالاالت وأن يواكالب
كل ما هو جديد من اختراعات وندوات علمية تقنية وأن يكالون علالى د اريالة بأليالة اسالتخدام هالذ التقنيالات
وألية إصالحها إذا حد

لها أي خلل وأن يشر تالميذ بهالذ االخت ارعالات لاليس فقالط عالن طريالق شالر

المادة باستخدامها ولكن أيضا عن كيفية اسالتخدام التالميالذ لهالا وكيفيالة محاولالة إصالالحها إذا حالد
خلل فيها.
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أي

ويرى براون وهينشير )  (Brown & Henscheidأن دور المعلم الذي يستخدم التقنيات التعليمية في

التعليم ومنها اإلنترنت والحاسوب يتلخص في اآلتي:
 -دور الشار باستخدام الوسائل التقنية.

 دور المشج على التفاعل في العملية التعليمية التعلمية. -دور المشج على توليد المعرفة واإلبدا .

ويالرى( الحيلالة والغالزاوي (2003،فالي كتابال مهالارات التالدريس الصالفي أن هنالا عالدة مهالارات يجالب أن
يمتلكها المعلم التقني وهي:

 التخطيط الفصلي والدراسي. -اشتقاق وتحديد األهدا

التعليمية واألهدا

السلوكية من مصادرها المختلفة.

 -إثارة دافعية الطلبة بطرق عدة وتوفير التغذية الراجعة لهم.

 اختيار الوسائل التعليمية التعلمية والتقنية وتصميمها وانتاجها. -اش ار الطلبة في عملية التعليم والتعلم.

 تنفيذ الدروس باستخدام استراتيجيات تدريسية فاعلة. استخدام الحاسوب واالنترنت في التدريس الصفي. -تقويم الموق

التعليمي ككل (الحيلة والغزاوي.)72 :2003 ،

 .4استخدام الطالب للتقنيات التعليمية

إن اسالتخدام تقنيالات التعلاليم فالي التالدريس تجعالل الطالالب شالريكا فالي عمليالة التالدريس ،وتنمالي القالدرات
الذاتيالة ،والمواهالب الشخصالية لديال  ،فهالي تقالدم لال الكثيالر مالن المميالزات التالي ذكرهالا كالل مالن (ابالراهيم،
 )2001و (الدجاني وهبة )2001 ،كالتالي:
 -تقدم مواق

تعليمية غير تقليدية بالنسبة للطالب ،مما يثير تفكير .

 تتميالز بطبيعالة تدريسالية مميالزة ،وذلال السالتخدامها الصالور واأللالوان والرسالوم واألصالوات واللقطالاتالحية ،مما يسهل عملية التدريس ويجعلها أكثر تشويقا وجاذبية واثارة للطالب.

 -تساعد على تعلم مهارة البح

الذاتي في مصادر المعلومات عن البيانات والمعلومات.

 -تتي فرصة أكبر للطالب الذين يشعرون بالخجل أحيانا داخل الص

الدراسي التقليدي ،للمشاركة

في العملية التدريسية ،والتعبير عن أنفسهم ،مما يدعم جانب الثقة لديهم.

 تعطي الحرية للطالب للوصول إلى المادة التعليمية المقررة علي في أوقات وأماكن مختلفة. تتالي للطالالب فرصالة التالدريب والتمالرين إلتقالان المهالارات المختلفالة ،كالتالدريب علالى الرسالم ،وكيفيالةالبح

في المصادر والمعلومات.

 تتالي الفرصالة لتطبيالق بعالض المهالارات التالي تعلمهالا فالي مواقاللتطبيقها في بيئة حقيقية.
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ربمالا ال تتالوفر للطالالب الفرصالة

 تقالدم التغذيالة الراجعالة فالي الحالال ،ليتعالرونشاطات مختلفة.

الطالالب علالى صالحة ونجالا مالا قالام بال مالن تعيينالات

 تشج الطالب على العمل برو الفريق من خالل التعليم التعاوني ،وتبادل األفكار والخبرات فيمابينهم ،وان َب ُعدت المسافات.
 تسالاعد علالى نشالر الثقافالة المعلوماتيالة لالدى الطالالب ،والقالدرة علالى االنتقالاد مالن الفاليض المعلومالاتيالمتدفق.

 -تعزز مهارة اإلبدا والتفوق لدى الطالب.

أسباب استخدام التقنيات في التعليم:

يتم استخدام التقنيات لألسباب التالية (الفرا:)25 :1997 ،
 -توفير الوقت ،اإلد ار الحسي ،الفهم ،أسلوب حل المشكالت ،المهارات

كما أن هنا فوائد أخرى لتقنيات التعليم ومنها:
 -تدف نحو التعلم الذاتي والتعلم المفرد.

 تنمي الحس الجمالي فالتقنية التعليمية تكون في العادة ذات إخراج جيد وتناسق لوني جميل. -المساعدة على تنظيم المادة التعليمية.

 -تطور الميول اإليجابية لدى معلمي العلوم الحياتية والطالب.

وقد أوض ) (Barron& karen 2009أسباب استخدام التقنيات في التعليم:
 -تكامل التقنيات م المناه .

 -تشجي وتعزيز التعلم العملي الفعال.

 استخدام التقنيات لعرض وتقديم وتوضي المعلومات. تطوير مهالارات اإللمالام بأساساليات الوسالائط والتالي تنطالوي علالى تحليالل انتقالادي السالتخدام التقنيالاتوالمعلومات المستمدة من ( . (Barron& karen 2009:12

ويدف التوج نحو استخدام تقنيات التعليم في الصفو

الدراسية مجموعة من المميزات التي أشار إليها

الباحثون التربويون ،فعلى سبيل المثال :أشارت عدد من الدراسات إلى نتائ إيجابية فالي بعالض جوانالب
الالتعلم عنالد اسالتخدام أنالوا

مالن تقنيالات التعلاليم ومنهالا د ارسالة )yu lin Ho &wang, 2015(:

(( )Schnellert & Mills, 2010( )keengwe, 2011الشالديفات( )2011 ،الرشالاليد)2007 ،
(األحمد.)2007 ،

وفي هذا اإلطار ،يرى جريناجر ) (Grinager, 2006أن استخدام التقنيالة فالي التعلاليم يمكالن أن ُيسالهم

في اندماج الطلبة في محتوى تفاعلي ،كما يمكن ان ُيعزز مهارتا الفهم والتفكير من خالل االستقصاء
والعمل التعاوني ،ويساعد على تبني طالرق تعلالم فرديالة ،باإلضالافة إلالى اسالهام فالي وصالول الطلبالة إلالى
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معرفة حديثالة ودقيقالة ،ويمكالن أن يسالهم فالي تطالوير أسالاليب التقالويم داخالل الصال

الد ارسالي  .كمالا أشالار

المعهد العالمي لالتصال والتطور إلى أن استخدام تقنيات االتصال والمعلومات في مجموعة من الدول

َّ
إيجابيالة فيمالا يتعلالق بنتاحالة التعلاليم للجميال ؛ بسالبب الجالودة والفعاليالة التالي ظهالرت
النامية أدى إلى زيادة
من خالل التقنيات المستخدمة ،كما إنها ساعدت في تهيئة المتعلمين البالغين لسالوق العمالل؛ بنكسالابهم

مهارات للقرن الحادي والعشرين ،وعززت الفرصة للمساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم.

وتالرى الباحثالالة أن أهالالم أسالالباب اسالالتخدام التقنيالالات التعليميالة هالالو تطالالوير لقالالدرات اإلدارة المدرسالالية فالالي تبنالالي
اإلبدا المنتظر من معلمي العلوم الحياتية والطالب للنهوض بالمدرسة وتميزها.

وبالتالالي فالنن مالا يميالز اسالتخدام التقنيالات التعليميالة عالن غيرهالا مالن أنظمالة الالتعلم األخالرى أنهالا تالوفر

للمتعلمالين الالتعلم فالي أي وقالت وفالي أي مكالان ،وتسالاعدهم فالي االعتمالاد علالى أنفسالهم وتعطاليهم الحريالة
والجالرأة فالي التعبيالر ،وتنالو لهالم مصالادر الالتعلم مالن خالالل ارتباطالات متالوافرة مال مواقال تعليميالة أخالرى،
وحصولهم على تغذية راجعة فورية على عمليات التقييم كافة (عبد العزيز.)59 :2005 ،

وتظهر فاعلية التقنيات التعليمية من خالالل قالدرتها علالى تقالديم الخالدمات التعليميالة فالي أي وقالت وزمالان
وبشكل مستمر ،وخاصة للمتعلمين الذين ال يتوافر لهم الوقت والظرو

التعليمية )&chan 2002:53

.(Rossett

المالئمة لاللتحاق بالمؤسسات

ويؤكالد الفال ار ) (2003علالى أهميالة تالأمين متطلبالات التقنيالات التعليميالة مسالبقا ،سالواء مالن التجهيالزات ،أم

البرمجيالات ،أم التأهيالل والتالدريب ،وكالذل خالدمات الصاليانة ،حيال
وسو

أن التقنيالات التعليميالة بالدأت فعالال،

تؤدي إلى تغيرات أساسية في المجتم  ،لذا يجب مواكبتها بشكل مالئم.

وهالي تسالهم أيضالا فالي زيالادة فاعليالة المتعلمالين ،وتمكالنهم مالن تحمالل مسالؤولية أكبالر فالي تعلمهالم ،فيصالب

المالتعلم أكثالر قالدرة علالى االكتشالا
والعبد اهلل.)86 :2011 ،

والتحليالل والتركيالب واكتسالاب مهالارات تعلاليم عاليالة المسالتوى (حسالام

القواعد والمعايير التي يجب مراعاتها عند استخدام تقنيات التعليم:

إن تقنيات التعليم لها العديد من القواعالد التالي يجالب علالى كالل معلالم االلتالزام بهالا ،وتشالر عليهالا اإلدارة

المدرسالية ،حتالى تتحقالق األهالدا
بالموق

التعليميالة المنشالودة منهالا ،حيال

تالرتبط عمليالة اختيارهالا ارتباطالا وثيقالا

التعليمي المراد تعليم بكافال عناصالر  ،فقالد أشالار (الحيلالة )52 :2003 ،إلالى أننالا ال نسالتطي

أن ننظالر للتقنيالات التعليميالة بمعالزل عالن العناصالر األخالرى ،كاألهالدا

الساللوكية ،ومهالارات المعلالم

وقد ارتال  ،وخصالائص التلميالذ ،وتشالجي اإلدارة المدرسالية ،وخصالائص المحاليط أو البيئالة ،والتقالويم ،حتالى

نهي لتل التقنيات أفضل الظرو

لتحقيق أكبر فائدة منها.

ويشالير (زغلالول وآخالرون (2001،إلالى أنال يمكالن توضالي القواعالد التالي يجالب مراعاتهالا عنالد اسالتخدام
تقنيات التعليم ووسائلها المتنوعة أثناء تعليم مهارات األنشطة التعليمية فيما يلي:
37

 -تحديد الهد

من استخدامها.

 أال يكون الغرض منها هو الترفي  ،بل هي جزء مكمل للعملية التعليمية. -الموق

التعليمي هو الذي يحدد مستوى جودتها من عدم .

 -ارتباطها بالمنه والتكامل مع .

 مالءمتها ألعمار المتعلمين وخبراتهم السابقة ومستوى ذكاءهم. -تقويمها من خالل المعلم والمتعلم.

 يتوافق م الغرض الذي تسعى إلى تحقيق . -صدق المعلومات التي تقدمها.

 -يجب أن تتي الفرصة للمتعلم بأن يكون ذا فاعلية ونشاط.

وأضا

(فرج )11 :1999 ،أهم معايير اختيار تقنيات التعليم تتمثل في:

 أن تتناسب م البيئة التي تعرض فيها ،من حي -أن يكون بها عنصر الحركة قدر اإلمكان.

عاداتها وتقاليدها والمواد الطبيعية والصناعية

بينما فصل (محمد واخرون )2001 ،أهم معايير اختيار تقنيات التعليم أن تكون على النحو التالي:
 نابعالة مالن المالنه الد ارسالي ،مالئمالة لموضالوعات  ،ومتوافقالة مال موضالو الالدرس ،ومحققال ألهدافالالسلوكية.

 -تتناسب م مستوى الطالب ،وترغبهم في البح

واالطال واالستقصاء ،وتساعدهم على استنباط

خبرات جديدة.

 تتالوفر فيهالا الخصالائص الفنيالة الالزمالة ،كالبسالاطة ،ووحالدة المعلومالات ن ومناسالبتها زمالن الحصالةالدراسية ،ووضو ألوانها ،ومرونتها في التغيير والتعديل.

 تكون رخيصة الثمن ن متينة الصن  ،يسهل إصالحها. -تتناسب م التطور العلمي والتقني للمجتم .

 -تكون موادها األولية من بيئة الطالب ،كل ما أمكن ذل .

 يتناسب حجمها ومساحتها وصوتها م قاعة الدراسة وعدد الدارسين. تكون الكتابة المرفقة معها من قاموس الدارسين ،وأن تفت لهم المجال إلكسابهم مفردات ومدركاتومفاهيم جديدة بخط واض مقروء بسهولة.

وتالرى الباحثالة أن م ارعالاة القواعالد الصالحيحة عنالد اسالتخدام تقنيالات التعلاليم يجعالل نتائجهالا أفضالل بدرجالة
كبيالرة ،لالذل ينصال بالأن يكالون مال كالل تقنيالة تعليميالة دليالل يبالين اسالتخدامها ويوضال القواعالد الالزمالة

لالستفادة منها ومرشد تقني لكيفية االستخدام األمثل لتل الوسائل.
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معوقات استخدام التقنيات التعليمية في التعليم:

على الرغم من نتائ البحو والدراسات والممارسات الفعليالة التالي أكالدت علالى أهميالة التقنيالات التعليميالة

فالي رفال مسالتوى وجالودة عمليتالي التعلاليم والالتعلم كد ارسالة الحالارثي ( )2013ود ارسالة الصالرايرة وأبالو حميالد
( )2016والت الالي أك الالدت عل الالى ال الالدور اله الالام ال الالذي تلعبال ال اإلدارة المدرس الالية ف الالي نش الالر تقني الالات التعل الاليم ف الالي
المجتمال المدرسالي ،فننال ما ازلالت هنالا مجموعالة مالن الصالعوبات والمعوقالات والتحالديات التالي تحالد مالن
اسال ال الالتخدام بعال ال الالض المعلمال ال الالين لتقنيال ال الالات التعلال ال الاليم كمال ال الالا أشال ال الالارت إلي ال ال ال د ارسال ال الالة الغفيال ال الالري ( (2013ود ارسال ال الالة

العاجز( ،(2008وذل للدور السلبي الذي تؤدي اإلدارة التعليمية من تجاهل أهمية هذ الوسائل التقنية
الحديثة في تقدم وتطور المجتمعات ومن أهم هذ المعوقات (عبيد:)63 :2011 ،

 التعقيدات الروتينية التي تفرضها القوانين اإلدارية بالمدارس فيما يختص بالعهدة وانتقاالت األجهزةواألدوات واجراءات اإلصال والصيانة واالستهال .

 عدم تخصيص معظم المدارس بميزانية مناسبة إلنتاج الوسائل التعليمية األساسية التي تحتاجهالا،أو الستخدامها ،أو شراء المناسب منها:

 قلة الحوافز المادية واألدبية التي تخصص لتشالجي االبتكالار والتجديالد فالي المالدارس ،أو السالتخدامالوسائل الرخيصة المحسنة من البيئة المحلية.

 عدم تخصيص نسبة من درجات التقديرات الفنية السنوية للمعلمين لكفايتهم في اسالتعمال الوسالائلالتعليمية المالئمة.

 النقص الواض فالي اسالتعدادات كثيالرة فالي المبالاني المدرسالية ،وبخاصالة القالديم منهالا وانعالدام أمالاكناإلظالالم فالي الغالر الفنيالة ،وعالدم وجالود قاعالة لالجتماعالات أو العالروض الضالوئية بمعظمهالا ،إن

ادخال أي تقنية جديدة بالص

يتطلب تعديال في بيئة الص

ومكونات .

كما أشار (دومي والعمري )45 :2005 ،إلى أهم معوقات استخدام تقنيات الوسائل التعليمية:
 صالعوبة الحصالول علالى التقنيالات التعليميالة ،فالال تحصالل اإلدارة المدرسالية علالى المالواد واألجهالزةالتعليمية بمجرد مخاطبة مديرية التربية والتعليم بذل .

 عدم التشجي على تصني التقنيات التعليمية باستخدام مصادر البيئالة خشالية بعالض المعلمالين مالنتل

التقنية وتحمل المسئولية.

وقالد أشالار كالوهلر ومشالي ار ) (Koehler & Mishra, 2009وجالود عالدد مالن التحالديات التالي تواجههالا

تقنيات التعليم ،ومنها :ظهور تقنيات جديدة تتميز بأن عملياتهالا الداخليالة مبهمالة للمسالتخدم ،كمالا يمكالن
الد ارسالي وخارجال  ،وأنهالا تتطالور بصالورة سالريعة ،مقارنالة بمالا

أن تُسالتخدم بالأكثر مالن شالكل داخالل الصال
كان يستخدم المعلم سابقا من معينات تدريسية ،مثل :السبورة ،كما يشيران إلالى أن التَّقنيالة فالي التعلاليم
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تتميز بالحياديالة والتَّحيالز فالي آن واحالد؛ فالبعض التَّقنيالات قالد تكالون مناسالبة لمواقال

تدريسالية معينالة ،فالي

تدريسي إلى اخر.

حين أنها غير مناسبة لمواق أخرى ،كما يمكن أن تُقَدم بقيود مختلفة من موق
وهالذ التحالديات جعلالت كالوهلر وميشال ار يقترحالان مالدخال تفاعليالا السالتخدام تقنيالات التَّعلاليم فالي الصال

الد ارسالي يتضالمن تالداخال بالين ثالثالة أنالوا مالن المعالار  ،وهالي :المعرفالة التَّدريسالية والمعرفالة بالالمحتوى

والمعرفة التقنية وأطلالق علالى التالداخل بالين هالذ المعالار المعرفالة التقنيالة التدريسالية الخاصالة بالالمحتوى،
ووفقالا لهالذا التصالور فالنن التقنيالة ال يمكالن تقالديمها بشالكل منفالرد مسالتقل عالن السالياق التربالوي وسالياق

المحتوى(Bull & Bell 2008) .

وقد أشار (الحازمي )58 :2004 ،إلى عدد من هذ المعوقات ،وكانت كالتالي:
 معوقات ذاتية خاصة بالمعلم :مثل عدم مقدرت على اإلبدا والتجديد. معوقات إدارية :مثل نقص التدريب والتوافق م المقرر الدراسي. -معوقات فنية :وتتمثل في نقص األجهزة واإلمكانات والصيانة.

وبذل يتض مالن خالالل العالرض السالابق أن معوقالات اسالتخدام تقنيالات التعلاليم بشالكل عالام متعالددة ،وقالد
توصاللت هالذ الد ارسالة إلالى أكبالر ثالثالة معوقالات السالتخدام التقنيالات فالي تنميالة مهالارات معلمالي العلالوم

الحياتية وهي:

ارتفا أسعار بعض التقنيات ،عدم توفر الحوافز اإلدارية لمن يستخدم هذ التقنية فالي التعلاليم ،ضالع
الصيانة ،وقد ذكر (محمد واخرون )2001 ،بعضا من تل المعوقات على النحو التالي:
 عدم توافر جمي تقنيات التعليم الالزمة لمادة التخصص. -عدم توفر الظرو

المالئمة الستخدام التقنيات التعليمية.

 -صعوبة الحصول على تقنيات التعليم.

 عدم التشجي على صناعة التقنيات باستخدام مصادر البيئة المحلية. عدم معرفة كثير من المعلمين بكيفية تشغيل وسائل وتقنيات التعليم. -ارتفا ثمن تكالي

بعض التقنيات التعليمية.

 صعوبة اختيار التقنيات التعليمية المناسبة لبعض الدروس ،لقلة خبرة المعلم. -عدم وجود مكان مناسب في بعض المدارس يصل لعرض الوسيلة.

وذكالر (العريفالي )49 :2003 ،أنال علالى الالرغم مالن الم ازيالا العديالدة التالي توفرهالا تقنيالات التعلاليم فالي
التدريس ،فنن هذ التقنية ال تخلو من بعض المساوئ ومنها ما يلي:
 -التكلفة العالية المرتبطة بتوفير البنية األساسية لتقنيات التعليم.

 نظ ار للتغيرات السريعة والمتتابعة في مجال تقنيات التعليم ،فنن يصعب على المؤسسات واإلداراتالتعليمية مجاراة هذ التغيرات واللحاق بها.
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 يتطلب عملية دم تقنيالات التعلاليم فالي المالواد الد ارسالية وقالت كثيالر ،والمعلمالين يحتالاجون إلالى وقالتلمعرفالة أجهالزة الحاسالب اآللالي وبرامجال  ،وكيفيالة اسالتخدامها ،كمالا يلالزمهم وقالت كالافي فالي التخطاليط
ألنشطة تقنيات التعليم.

 هنا الكثير من المعلمين في العالم العربي تنقصهم الخبرة الكافية في مجال تقنيالات التعلاليم ،كمالاأن هنا نقصا حادا في البرام التدريبية.

وتضي

الباحثة إلى ما سبق ما يلي :ضع

اإلعداد الجيد للمعلم في المرحلة الجامعية بمجال تقنيات

التعليم وخصوصا في مجال التخصص ،وندرة البرام التدريبية أثناء الخدمة الخاصة بتقنيالات التعلاليم،
كما أن البنية األساسية في أغلب المدارس غير مهيأة الستخدام وتفعيالل تقنيالات التعلاليم ،خمالول اإلدارة

المدرسية في تطوير مهارات استخدام المعلمين للتقنيات التعليمية الحديثة.

أما العريفي ) (2003: 56فقد وجد أهم العقبات التي تواج تطبيق التقنيات في التعليم ،وهي :ضع

البنيالة التحتيالة ،وضالع

الجالودة التعليميالة ،ومحدوديالة المحتالوى فالي الميالدان ،وغيالاب الخطالة الوطنيالة،

وغياب التفاعل اإلنساني ،وكلفة

التطوير.

وقالد وجالد الخطيالب ) (2012: 46أيضالا بعضالا مالن المعيقالات ،مثالل :ضالع
وضالع

التقني.

امالتال المهالارات الالزمالة السالتخدام التقنيالة ،وضالع

تالوافر التالدريب التقنالي،

تالوافر بالرام التطالوير اإلداري التربالوي

وللتغلب على هذ العقبات من وج نظر الباحثة البد من االهتمام بعدة جوانب أساسية في هذا المجال
وهي:

 -تثقي

اإلدارة المدرسية بأهمية الوسائل التقنية في تطوير المدرسة.

 تطالوير مهالارات المعلمالين فالي اسالتخدام التقنيالات التعليميالة مالن خالالل الالدورات التدريبيالة والتفاعليالةالتي تعقدها الو ازرة في هذا الجانب.

 -االهتمام بالبنية التحتية للتقنيات التعليمية.

 -متابعة اإلدارة المدرسية لكل ما هو جديد ومستحد

في هذا الجانب.

وبذل تمارس اإلدارة المدرسية دو ار محوريا في عملية تطوير اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالدى

معلمي العلوم الحياتية في مجتم الدراسة ،وتعتمد عمليالة تطالوير التعلاليم علالى اإلدارة نفسالها ،ومقالدرتها
علالى مواكبالة التطالورات الجديالدة فالي مجالال تقنيالات الوسالائل التعليميالة ،وتقالوم اإلدارة المدرسالية فالي أثنالاء

ذل بدور كبير لدم تقنيات الوسائل التعليمية في التعليم نتيجة لتعدد العوامل التي يمكن أن تُسهم في
نجالا عمليالة الالدم أو فشاللها ،ولالذل تُعالد اإلدارة المدرسالية ذات دور بالارز فالي توضالي رؤيالة المدرسالة

التي تنبثق منها محاوالت إدخال تقنيات الوسائل التعليمية الحديثة إلى العملية التعليمية  ،وتأثيرها على
معلمي العلوم الحياتية ليقوموا بتطبيق تل الرؤية (.)Anderson, 2002
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وبنالاء علالى ذلال

يؤكالد ليثالود وزمالئال ( (Leithwood Begley and Cousins, 1992أن اإلدارة

المدرسالية يجالب أن تكالون قالادرة علالى إيجالاد رؤيالة مشالتركة تطويريالة لمهالارات اسالتخدام معلمالي العلالوم
الحياتيالة للوسالائل التقنيالة الحديثالة ،حيال

تسالتوجب طبيعالة المهالام الموكلالة لالددارة المدرسالية أن تجعلهالا

قريبة مالن الطالالب والمعلمالين ،وأن تُسالهل عمليالة إدخالال تقنيالات الوسالائل التعليميالة الحديثالة إلالى مجتمال
الد ارسالة ،وأن تكالون قالادرة علالى اتخالاذ القال اررات الالزمالة والهامالة أثنالاء تطبيالق االسالتخدام  ،والتالدخل فالي
الوقت المناسب ،حي

تستطي اإلدارة المدرسية المتقنة الستخدام هالذ التقنيالات تسالهيل عمليالة التفاعالل

بالين معلمالي العلالوم  ،وتبالادل الخبالرات والتجالارب فيمالا بيالنهم ،وتسالاعد علالى إيجالاد بيئالة خصالبة لمعلمالي

العلوم الحياتية للتعلم ،والتأمالل فالي طالرق اسالتخدام التقنيالات التعليميالة المتالوافرة فالي عمليالة التالدريس ،إمالا

العليالا ،
من خالل التواصل م المعلمين أو في أثناء االجتماعات أو من خالل التواصل مال اإلدا ارت ُ
أو م الطالب (.(Baylor and Ritchite, 2002
ولذل يرتبط مفهوم األداء الفعالال السالتخدام تقنيالات التعلاليم بالممارسالة الفعليالة النشالطة  ،والعمالل الالذاتي

المستقل ،وقدرات معلم العلوم الحياتية على توظي

البح

الوسالائل التعليميالة بصالفة مسالتمرة ،لتعميالق اسالتخدام تلال

واالكتشالا

المعتمالد علالى تطبيقالات تقنيالات

التقنيالات للتطالوير الالذاتي للمقالدرات المهنيالة

للمعلالم؛ ليكالون متقنالا لمالا تعلمال  ،وتتالي لال فرصالة التحالر بالداخلها والتفاعالل معهالا  ،وتسالاعد علالى أن
يكون نشطا بآرائ وأفكار  ،ومنتجا للمعرفة ،وناش ار لها (أمين.)69 :2007 ،

وترى الباحثة أن تقنيات التعليم ليست مجرد توضي للمادة التعليميالة باسالتخدام األجهالزة الحديثالة ،وانمالا

هي القدرة على إثارة القدرات العقليالة لالدى الطالالب وتعلاليم مالادة العلالوم الحياتيالة بطريقالة مثيالرة للتشالويق،
وضمان وصولها للطالب  ،فهي منظومة متكاملة تشمل :مدخالت ،عمليات ،مخرجات ،تغذية راجعة،
ومن هنا لم يعد دور

اإلدارة

المدرسية محصور بمتطلبات وحاجالات العالاملين فالي المدرسالة ،بقالدر مالا هالو

دور موجال للتفكيالر بتطالوير القالدرات والمهالارات الالزمالة للتعامالل مال متطلبالات المسالتقبل ،وبالذل ُيعالد

تطوير مهارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالدى معلمالي العلالوم الحياتيالة مالن أساساليات تحسالين
وتطوير التعليم واإلدارة المدرسية نفسها لتحقيق مجتم تعلم متطور.

سبل تفعيل دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليميـة لـدى معلمـي العلـوم

الحياتية:

ت الالرى الباحث الالة أن هن الالا العدي الالد م الالن الس الالبل الهام الالة ف الالي تفعي الالل دور اإلدارة المدرس الالية لتط الالوير مه الالارات

استخدام التقنيات التعليمية لدى معلمي العلوم الحياتية وهي:

 .1إعادة هيكلة النظام التعليمي بنعطاء مزيالد مالن االسالتقاللية اإلداريالة والتربويالة للمدرسالة ،وجعلهالا
مسؤولة عن مستوى أدائها.

 .2تطوير معايير قياس األداء في مواد العلالوم الحياتيالة ضالمن نظالام جالاد للمسالائلة مالن قبالل اإلدارة
المدرسية.
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 .3اختيار اإلدارة المدرسية وفقا لمعايير تقنية حديثة وخبرة واسعة في هذا المجال.
 .4تهيئة البيئة المدرسية وجعلها مناخ يشج على التجديد والتطوير.
 .5تحفيز اإلبدا واالبتكار التقني إما معنويا أو ماديا.
 .6تفعيل دور اإلدارة المدرسية في توظي

تقنيات التعليم في العمل.

 .7التأكيالالد علالالى اسالالتخدام التقنيالالات التعليميالالة الحديثالالة عالالن طريالالق (تطبيقالالات الجالالداول االلكترونيالالة ،
تطبيقات الوسائط المتعددة في االجتماعات ،تطبيقات البريد االلكتروني).

 .8اش ار اإلدارة المدرسية جمي العاملين في إعداد الخطط التنفيذية التطويرية.
 .9تخصيص موازنة محددة لتشجي المعلمين والطالب واإلداريين على التطوير التقني.

 .10اتاح الالة الفرص الالة ل الالددارة المدرس الالية للتعبي الالر ع الالن آرائه الالم ف الالي مج الالال التط الالوير باس الالتخدام التقني الالات
التعليمية أثناء االجتماعات الو ازرية.

 .11عمالالل معالالارض سالالنوية لتعالالرض فيهالالا انجالالازات المعلمالالين والطالالالب التقنيالالة مالالن خالالالل اس الالتخدام
خامات البيئة المحلية.

 .12األخالالذ باسالالتراتيجية اإلدارة الرقميالالة لالتصالالال والتواصالالل بالالين العالالاملين داخالالل المدرسالالة والقيالالادات
التربوية خارجها.

 .13تدريب العاملين في اإلدارة المدرسية واكسابهم المهارات التقنية والفنية اإلدارية.
 .14تطالالوير البنالالي التنظيميالالة اإلداريالالة بمالالا يتناسالالب مال متطلبالالات عصالالر تقنيالالات االتصالالال والتواصالالل
الحدي .

 .15االستفادة من المستجدات التقنية في اإلدارة المدرسية م االستفادة من تجربة الربط بالين الالو ازرة
والمديريات والتطل لألفضل تقنيا.

 .16تطوير الوسائل التقنية الموجودة في مختبرات العلوم.
 .17تخصيص حصص صيانة أجهزة تقنية لدداريين والمعلمين والطالب.
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 تمهيد:

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 أوالً :الدراسات العربية
 ثانياً :الدراسات األجنبية
 ثالثاً :التعقيب العام على الدراسات السابقة

تمهيد:

تعالد الد ارسالات السالابقة األرضالية الرئيسالية الالذي ينطلالق فيال الباحال

فالي د ارسالت وهالي بمثابتال المالدخل

العلمي الرئيسي لهذ الد ارسالة التالي تناولالت موضالو اإلدارة المدرسالية ودورهالا فالي تنميالة مهالارات معلمالي

العلالوم الحياتيالة لمالا تمثلال عمليالة اإلدارة المدرسالية مالن تطالوير األداء واألدوار الفنالي واإلداري داخالل
المدرسة ومنها المعلمين وسو

تتناول الباحثة الدراسات العربيالة واألجنبيالة التالي تحالد

نفس  ،وسيتم عرض الدراسات السابقة من القديم إلى الحدي .

عالن الموضالو

أوال :الدراسات العربية:

 .1دراسـة أبـو حسـب اهلل ) (2000بعنـوان" :دور مـدير المدرسـة وأثـره فـي النمـو المهنـي لمعلمـي
المدارس الحكومية بقطا غزة"

هالدفت التعالر إلالى بيالان واقال دور مالدير المدرسالة وأثالر فالي النمالو المهنالي لمعلمالي المالدارس الحكوميالة
لقطالا غالزة مالن وجهالة نظالرهم ،وتحديالد السالبل التالي تسالهم فالي تعزيالز النمالو المهنالي للمعلمالين مالن قبالل

مالديريهم ،وقالد اسالتخدم الباحال

المالنه الوصالفي التحليلالي ،وكانالت أداة الد ارسالة عبالارة عالن اسالتبانة ،أمالا

عينة الدراسة تكونت من) (494معلم ومعلمة من العاملين في المرحلة األساسالية العليالا لمديريالة التربيالة
والتعلاليم بخالانيونس ،وخلصالت الد ارسالة إلالى النتالائ التاليالة :اعتبالار الالدورات التدريبيالة معيالا ار هامالا فالي

موضو ترقيات المعلمين ،وتعزيز المالديرين المبالدعين فالي مجالال تنميالة تطالوير النمالو المهنالي لمعلماليهم
وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لهم.

 .2دراسـة الكنـدي ) (2005بعنـوان" :واقـع توظيـف التقنيـات التعليميـة فـي خدمـة التعلـيم بمـدارس
سلطنة عمان"

هدفت التعالر إلالى ايضالا واقال توظيال

التقنيالات التعليميالة فالي خدمالة التعلاليم بمالدارس ساللطنة عمالان،

وكذل تسليط الضوء على صعوبات توظي

التقنيالات فالي خدمالة التعلاليم العالام بساللطنة عمالان ،وأعتمالد

على المنه الوصفي التحليلي  ،وقد استخدم الباحال

االسالتبانة كالأداة للد ارسالة ،وتكالون مجتمال الد ارسالة

من عينة عشوائية مكونة من ( )31معلما ومن ) (60طالبا وطالبة من مدرستين بالمنطقة الداخلية ،
ومن أهم النتائ التي توصلت إليها الدراسة:

 -وعي المعلمين بأهمية استخدام الوسائل التعليمية بشكل مستمر.

 عدم توفر دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على كيفية إنتاج المواد التعليمية وتطويرها. -ازدياد وعي الطالب بمعنى الوسائل التعليمية وأهميتها.
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 .3دراسة العاجز ) (2008بعنوان" :المشكالت التي تواجه معلمي التعليم التقني والمهني بمحافظات
غزة من وجهة نظرهم"

هالدفت التعالر إلالى المشالكالت التالي تواجال معلمالي التعلاليم التقنالي والمهنالي بمحافظالات غالزة مالن وجهالة
نظالرهم ،و الكشال

عمالا إذا كالان هنالا فالروق ذات داللالة إحصالائية للتقالديرات المتوقعالة للمشالكالت التالي

تواج معلمي التعليم المهنالي والتقنالي وفقالا لمتغيالرات الجهالة المشالرفة  ،سالنوات الخدمالة ،و التوصالل إلالى

سبل التغلب على المشكالت التي تواج معلمالي التعلاليم المهنالي والتقنالي  ،وقالد اسالتخدم الباحال

المالنه

الوصفي التحليلي لمكانت الخاصة في مجال البحو التربوية ومالئمت للعديد من المشكالت التربوية ،
واسالتخدم الباحال

االسالتبانة المكونالة مالن ) (48فقالرة لجمال البيانالات  ،موزعالة علالى ) (3مجالاالت

)مشكالت تتعلق بالطلبة  ،مشكالت تتعلق بالمعلمين أنفسهم ،مشكالت تقنية ومهنية).

واشتمل مجتم الدراسة على جميال المعلمالين والمعلمالات العالاملين فالي كليالة تالدريب غالزة وكليالة فلسالطين

التقنية والبالغ عددهم ) (194معلما وكانت عينة الدراسة ) (120معلمالا مالن كليالة فلسالطين التقنيالة ديالر
البل وكليالة تالدريب غالزة ،وبعالد تحليالل النتالائ توصاللت الد ارسالة إلالى أن قلالة البالرام التشالجيعية وضالع

مشاركة الطالب في المنالاه التقنيالة والمهنيالة مالن أهالم مشالكالت المنالاه  ،وأوصالت الد ارسالة بضالرورة

نشر ثقافة التعليم المهني والتقني في المجتم الفلسطيني واالهتمام بالمعلمين واالرتقاء بهم وتعزيزهم.

 .4دراسـة الـذبياني ) (2008بعنـوان" :واقـع التقنيـات المعاصـرة فـي تـدريس الرياضـيات بالمرحلـة
المتوسطة بمحافظة ينبع من وجهة نظر المعلمين"

هدفت التعر إلى واق التقنيالات المعاصالرة فالي تالدريس الرياضاليات بالمرحلالة المتوسالطة بمحافظالة ينبال

من وجهة نظر المعلمين ،وقد استخدمت الباحثة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة
لجم المعلومات  ،وقد ت لكون مجتم الدراسة ) (67معلما للرياضيات بمحافظة ينب هم عينالة البحال ،
وأظهرت نتائ الدراسة انخفاض في توافر التقنيات ودرجة اسالتخدامها وأن هنالا صالعوبات تحالول دون

استخدام التقنيات ،لالم يكالن للمؤهالل التعليمالي دور فالي إيجالاد فالروق ذات داللالة فالي حالال اختلال

المؤهالل

التعليمالي أو لعالدد سالنوات الخبالرة أو الحصالول علالى دورات ،ومالن التوصاليات المقدمالة :تالوفير التقنيالات
الحديثة  ،واجراء دراسات لتحديد حاجات المعلمين من التقنيات التعليمية.

 .5دراسة التركي ) (2009بعنوان" :الواقع التقني ألعضاء هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض"
هدفت التعر إلى الواق التقني ألعضاء هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض واقت ار برنام تدريبي
لتطالوير أدائهالم  ،وأعتمالد الباحال

علالى المالنه الوصالفي التحليلالي ،وقالد تالم اسالتخدام االسالتبانة كالأداة

للدراسة ،أما مجتم الدراسة تكون من جمي أعضاء هيئة التدريس وعددهم )(288عضوا في مختلال
األقسام ومن أهم النتائ التي توصلت إليها الدراسة:

 استخدام الحاسب لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية المعلمين بالرياض ال ترقى إلى مستوى عال،ومعظم االستخدامات هي مجاالت أخرى غير البح
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والتدريس.

 قلالة تالوافر األجهالزة وقلالة الخبالرة فالي االسالتخدام وقلالة البرمجيالات الالزمالة مالن أهالم المعوقالات التاليتواجههم.

 .6دراسة الناعبي ) (2010بعنوان" :مدى امتالك معلمي ومعلمات التعليم العام واألساسي الوسائل
والمهارات األساسية لتقنيات التعليم بسلطنة عمان"

هدفت التعر إلى مدى امتال معلمي ومعلمات التعليم العام واألساسي في المنطقة الداخلية بساللطنة
عمالان الوسالائل والمهالارات األساسالية لتقنيالات التعلاليم ،ومالدى اسالتخدامهم لهالا لألغالراض الشخصالية
والتالدريس ،والعوائالق التالي تحالد مالن اسالتخدامهم لهالا ،وقالد كانالت أداة الد ارسالة عبالارة عالن اسالتبانة لجمال

البيانات ،وبلغ مجمو أفراد العينة ) (179معلما ومعلمة ،وأظهالرت النتالائ أن أفالراد العينالة ال يمتلكالون

الوسائل والمهارات األساسية لتقنيات التعلاليم بصالورة كافيالة  ،ومالن ثالم كالان اسالتخدامهم لهالا متالدنيا سالواء
على مستوى االستخدام الشخصي أم أغراض التدريس.

كمالا أظهالرت النتالائ وجالود عوائالق تعيالق اسالتخدامهم لتقنيالات التعلاليم مرتبطالة بالبيئالة المدرسالية المتعلقالة
بعالدم تالوافر التجهيالزات والبنيالة التحتيالة الالزمالة ،وبعضالها مالرتبط بالالمعلمين أنفسالهم ،لعالدم امالتالكهم

المهارات الضرورية  ،ولم تُظهر النتائ وجود أثر لمتغيرات الجنس والتخصص والخبرة والمؤهل العلمي
فالي اسالتخدام المعلمالين والمعلمالات لتقنيالات التعلاليم  ،ولكالن أثالر التخصالص والخبالرة كالان واضالحا فالي
امتالكهم المهارات األساسية لصال معلمي ومعلمات العلوم والرياضيات وحديثي الخبرة في التدريس.

 .7دراسة باخذلق ) (2010بعنوان" :الكفايات التقنية لعرض وانتاج الوسائط المتعددة لـدى معلمـات
األحياء للمرحلة الثانوية بمكة المكرمة"

هدفت التعر إلالى إعالداد قائمالة بالكفايالات التكنولوجيالة التعليميالة لعالرض وانتالاج الوسالائط المتعالددة لالدى

معلمات األحياء للمرحلة الثانويالة بمكالة المكرمالة ،وقالد تالم اسالتخدام المالنه الوصالفي التحليلالي ،وأمالا أداة
الدراسة عبارة عن استبانة تقاليس مالدى تالوافر الكفايالات لالدى المعلمالات  ،وكانالت عينالة الد ارسالة )(117
معلمة أحياء بالمرحلة الثانوية  ،وأسفرت النتائ عن توافر كفايات عالية في عالرض الوسالائط المتعالددة
لدى المعلمات م توافر كفايات بدرجة متوسطة إلنتاج الوسائط المتعددة لدى نفس المعلمات.

 .8دراسة عاشور ( )2010بعنوان ":درجة استخدام مديري ومـديرات المـدارس الثانويـة فـي محافظـة
اربد لتقنيات التعليم"

هدفت التعر إلى درجة اسالتخدام مالديري ومالديرات المالدارس الثانويالة فالي محافظالة اربالد لتقنيالات التعلاليم،

وكالالذل مالالدى وجالالود فالالروق ذات داللالالة احصالالائية فالالي درجالالة اسالتخدام المالالديرين والمالالديرات لتقنيالالات التعلالاليم
تعالالزى إلالالى متغي الرات (الجالالنس ،والمؤهالالل العلمالالي ،وسالالنوات الخدمالالة) ،وتكونالالت عينالالة الد ارسالالة مالالن ()180

مالالدي ار ومالالديرة  ،وتوصالاللت الد ارسالالة إلالالى النتالالائ التاليالالة :أن اسالالتخدام المالالديرين والمالالديرات لتقنيالالات التعلالاليم
جالالاءت متوسالالطة ،وعالالدم وجالالود فالالروق ذات داللالالة احصالالائية فالالي اسالالتجابة أفالراد العينالالة تعالالزى للجالالنس علالالى
جميال المجالالاالت ،باسالالتثناء مجالالال القالوانين ومشالالروعية اسالالتخدام تقنيالالات التعلالاليم ،وجالالاءت الفالالروق لصالالال
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الالالذكور ،وعالالدم وجالالود فالالروق تعالالزى للمؤهالالل العلمالالي علالالى جميال المجالالاالت باسالالتثناء مجالالال البنيالالة التحتيالالة

والتجهيزات الفنية السالتخدام تقنيالات التعلاليم ،وجالاءت لصالال حملالة الماجسالتير  ،والالى وجالود فالروق ذات
داللة احصائية تعزى لسنوات الخدمة وذل لصال ذوي الخدمالة مالن ) )5-10سالنوات فالي مجالال البنيالة
التحتي الالة والتجهيال الزات الفني الالة الس الالتخدام تقني الالات التعل الاليم  ،ومج الالال كفاي الالات الم الالدير ف الالي اس الالتخدام تقني الالات

المعلومات واالتصاالت .

 .9دراسة مقلح والمقدادي ) (2010بعنوان" :مدى استخدام معلمي المرحلة األساسية والثانوية فـي
إربد لتقنيات التعليم اإللكتروني ومعيقات استخدامها"

هالدفت التعالر إلالى الوقالو

علالى مالدى اسالتخدام معلمالي المرحلالة األساسالية والثانويالة فالي اربالد لتقنيالات

التعلاليم اإللكترونالي ومعيقالات اسالتخدامها ،وقالد اسالتخدم المالنه الوصالفي التحليلالي وكانالت أداة الد ارسالة
عبارة عن استبانة  ،تكونت العينة من ) (640معلما ومعلمة  ،وقد أظهرت الدراسة النتائ التالية:

 درجة استخدام المعلمين والمعلمات لتقنيات التعليم اإللكتروني متوسطة ،أما درجة المعيقالات التاليتحد من استخدامهم لتقنيات التعليم اإللكتروني عالية.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس على درجة االستخدام لصال المعلمين.

 .10دراسة الزيود ) (2012بعنـوان" :درجـة ممارسـة مـديري المـدارس الثانويـة لتقنيـات التعلـيم مـن
وجهة نظرهم بمملكة البحرين"

هدفت التعر إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في مملكة البحرين لتقنيات التعلاليم
من وجهة نظرهم ،وعالقتها باإلبدا اإلداري  ،وتكونت عينة الدراسة من ) (15مدي ار ومديرة و)(194
معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائ وجود مستوى مرتف لدرجة ممارسة تقنيات التعليم لدى المدراء ،ووجود
مسالتوى مرتفال مالن اإلبالدا اإلداري لالدى المالدراء  ،وتبالين وجالود عالقالة ارتباطيالة دالالة احصالائيا بالين

تقديرات مديري المدارس لدرجة ممارستهم لتقنيات التعليم ،وتقديرات معلميهم لمستوى ابداعهم اإلداري ،

وأشالارت النتالائ إلالى عالدم وجالود فالروق ذات داللالة احصالائية بالين درجالة ممارسالة المالدراء الحكالوميين

لتقنيات التعليم تعزى لمتغير الجنس والخبرة ،فضال عن وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى للخبالرة

العملية ،وأشارت النتائ إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مسالتوى اإلبالدا اإلداري لمالدراء

المدارس من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس.

 .11دراسة الحارثي )(2013بعنوان" :دور تقنيات التعليم في تحسين أداء هيئة التدريس"
هدفت التعر إلى دور تقنيات التعليم في تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس ،ولتحقيق هالد

اعتمد الباح

على المنه الوصفي التحليلي ،وقد استخدم الباح

الدارسالة

االستبانة كأداة للدراسة أمالا مجتمال

الدراسة هم أعضاء هيئة التدريس بالكلية والبالغ عالددهم ) (155عضالو هيئالة تالدريس ،وكانالت مالن أهالم
النتائ التي توصلت إليها الدراسة:

 اتفق أفراد العينة إلى عدم وجود معوقات تواجههم عند استخدامهم للتقنية.48

 أن أفراد العينة يقومالوا بالأداء أعمالالهم علالى مسالتوى عالال مالن المهنيالة والكفالاءة ولالديهم المهالارة لحاللالمشكالت التي تواجههم.

 .12دراسة عليمات ) (2013بعنوان" :مدى استخدام معلم العلوم لمستحدثات تقنيـات التعلـيم أثنـاء
التدريس بمحافظة المفرق"

هالدفت التعالر إلالى مالدى اسالتخدام معلمالي العلالوم بمحافظالة المفالرق لمسالتحدثات تكنولوجيالا التعلاليم فالي
تدريسالهم ،وقالد تالم اسالتخدام المالنه التجريبالي ،ولتحقيالق أهالدا

الد ارسالة اسالتخدم الباحال

أداة مالحظالة

مكونالة مالن ) (46عبالارة غطالت سالتة مجالاالت رئيسالة وقالد طبقالت علالى عينالة مكونالة مالن ( )108معلمالا
ومعلمالة  ،وتوصاللت الد ارسالة إلالى النتالائ كالان أهمهالا :أن اسالتخدام مسالتحدثات التكنولوجيالا التعلاليم فالي

تدريسالهم جالاء ترتيبهالا بالنسالبة للمجالاالت كالاآلتي :الحاسالوب ،بالرام الوسالائط المتعالددة ،وجهالاز عالرض

البيانات اإللكتروني والهات

النقال.

 .13دراسـة الغفيـري ) (2013بعنـوان" :مشـكالت اسـتخدام تقنيـات التعلـيم اإللكترونـي مـن منظـور
التربية اإلسالمية "

هدفت إلى معرفة أهم مشكالت استخدام تقنيات التعليم اإللكتروني وتقديم معالجة لمشالكالت اسالتخدام
تقنيالات التعلاليم اإللكترونالي مالن منظالور التربيالة اإلسالالمية  ،وقالد اسالتخدم الباحال

المالنه الوصالفي

التحليلي ،وصمم استبانة لجم المعلومات  ،أما عينة الدراسة هي ) (279معلما ،ومن نتائ الدراسة :

قصور المناه بما يتوافالق مال اسالتخدام الالتعلم اإللكترونالي ،ونالدرة المتخصصالين فالي صاليانة وبرمجالة
تقنيات التعليم  ،وقلة تجهيزات قاعات الدرس بما يلزم من أجهزة.

 .14دراسة المدهون ) (2014بعنوان" :دور اإلدارة المدرسية في الحد من معوقات اإلبدا التقنـي
والتكنولوجي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة"

هدفت التعر إلى دور اإلدارة المدرسية في الحالد مالن معوقالات اإلبالدا التقنالي التكنولالوجي لالدى طلبالة

المرحلالة الثانويالة بمحافظالات غالزة ،كمالا هالدفت إلالى الكشال

عالن وجالود فالروق ذات داللالة إحصالائية بالين

متوسطات استجابات عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعليمية ،وقد استخدم

الباحال

المالنه الوصالفي التحليلالي  ،وتكالون مجتمال الد ارسالة مالن جميال معلمالي ومعلمالات تكنولوجيالا

المعلومات للص

الحالادي عشالر بمحافظالات غالزة والبالالغ عالددهم ) (176معلالم ومعلمالة  ،وكانالت أداة

الدراسة عبارة عن استبانة تكونت من أربع مجاالت تناولت دور اإلدارة المدرسية في الحد من معوقات
اإلبالدا التقنالي والتكنولالوجي المتعلقالة باألسالرة والمدرسالة والمجتمال والطالالب ،وقالد توصاللت الد ارسالة إلالى

النتالائ التاليالة :توجالد فالروق ذات داللالة احصالائية بالين متوسالطات تقالدير عينالة الد ارسالة لالدور اإلدارة

المدرسية في الحد من معوقات اإلبدا التقني و التكنولوجي تعالزى لمتغيالر الجالنس (معلالم ومعلمالة) فالي

مجال دور اإلدارة المدرسية في الحد من معوقات اإلبدا التقني و التكنولوجي المتعلقة بالمجتم تعزى

لمتغير الجالنس لصالال الالذكور ،وكمالا ال توجالد فالروق ذات داللالة احصالائية بالين متوسالطات تقالدير عينالة
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الدراسة لدور اإلدارة المدرسية في الحد من معوقات اإلبدا التقني و التكنولوجي تعزى لمتغير الخدمة،
كما توجد فروق ذات داللالة احصالائية بالين متوسالطات تقالديرات عينالة الد ارسالة حالول مجالالي دور اإلدارة

المدرسالية فالي الحالد مالن معوقالات اإلبالدا التكنولالوجي المتعلقالة باألسالرة والمدرسالة تعالزى لمتغيالر المنطقالة
التعليمية لصال مديرية شرق خان يونس.

 .15دراسة القحطاني ) (2015بعنوان" :واقع استخدام مديري المدارس الثانويـة للتقنيـات التعليميـة
من وجهة نظر المعلمين"

هدفت التعر إلى واق استخدام مديري المدارس الثانوية للتقنيات التعليمية من وجهالة نظالر المعلمالين،
وقد اعتمد الباح

على المنه الوصفي التحليلي أما أداة الدراسة عبارة عن استبانة  ،وقد تكونت عينة

الد ارسالة مالن ) (129معلالم يعملالون بمالدارس الثانويالة بالريالاض ،ومالن أهالم النتالائ التالي توصاللت إليهالا
الدراسة:

 هنا إيمان من قبل مديري المدرسة بأهمية استخدام التقنيات التعليمية في متابعة إدخال البياناتالطالالب ،ألن ذلال يسالاعد علالى اسالتكمال العمالل اإلداري وأن هنالا ضالع

مالن قبالل المالدراء فالي

االطال على البحو التربوية المتعلقة بالتقنيات التعليمية ،وأوصى الباح

في نهاية دراست بعدة

توصيات كان أهمها:

 أن تقوم و ازرة التعليم بزيادة االهتمام باختيار مديري المدارس المؤهلين تربويا واداريا. -التأكيد على مديري المدارس بضرورة استخدام التقنيات الحديثة في المدارس.

 .16دراسة الصرايرة وأبو حميد ) (2016بعنوان" :دور اإلدارة المدرسية في نشر تقنيات التعليم في
المجتمع المدرسي من وجهة نظر مساعدي مدراء المدارس"

هدفت إلى تقصي دور اإلدارة المدرسية في نشر تقنيات التعليم في المجتم المدرسالي مالن وجهالة نظالر
مساعدي مدراء المدارس ،وقد استخدم الباحثان المنه الوصالفي التحليلالي ،ولتحقيالق الهالد

تالم تطالوير

استبانة مكونة من ) (42فقرة توزعت في خمسة مجاالت هي:نشر الثقافة المعلوماتية التقنية في محيط
المدرسة ،ومدير المدرسة وتقنيات التعليم وتوفير الدعم الفني والصيانة ،وتوفير البنية التحتية المناسبة
 ،وتشالجي المعلمالين علالى اسالتخدام تقنيالات التعلاليم ،أمالا عينالة الد ارسالة فتألفالت مالن) (74مالن مسالاعدي

مدراء المدارس في مديرية التربية والتعليم لمنطقة المزار الجنوبي ،وقد كشفت الدراسة النتائ االتية :أن

دور اإلدارة المدرسالية فالي نشالر اسالتخدام تقنيالات التعلاليم فالي المجتمال المدرسالي كالان متوسالطا علالى

المستوى الكلي وفي جمي المجاالت ،وبينت مستوى المجاالت كل على حدة ،وعدم وجالود فالروق ذات

داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصالص علالى المسالتوى الكلالي ،فالي جميال المجالاالت  ،باسالتثناء مجالال

مدير المدرسة وتقنيات التعليم ،إذ ُوجد في فرق لصال التخصصات االنسانية ،وفي ضوء النتائ التي
تم التوصل إليها توصي الدراسة بما يأتي:
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 اشال ار المعلمالين والطلبالة وأوليالاء أمالورهم فالي المحاضالرات والنالدوات والالورش التالي تعالدها اإلدارةالمدرسية من خالل إعداد برام تدريب متخصص .

 إجراء دراسة مماثلة تتناول المقارنة بالين المالدارس الحكوميالة والمالدارس الخاصالة فالي أقالاليم المملكالةالثالثة .

 .17دراسة الشمراني والجالل ) (2017بعنوان" :تصورات معلمي العلوم في إدارة التعليم حول أهمية
استخدام تقنيات التعليم ومعيقاتها في تدريس العلوم"

هدفت التعر إلى تصورات معلمي العلوم في إدارة التعليم بالخرج حول أهمية استخدام تقنيات التعلاليم
ومعيقاتها في تدريس العلوم واستخدم الباحثان المنه الوصفي التحليلي الذي يعتمد على رصد ووص

وتحليل البيانات المتعلقة بآراء العينة المستهدفة  ،واستخدما استبانة طبقت على عينالة اسالتطالعية مالن
معلمي العلوم يتبعون لمكتب تعلاليم بقيالق وعالددهم ) (28معلمالا  ،وشالمل مجتمال الد ارسالة جميال معلمالي
العلوم في إدارة التعليم بالخرج وعددهم ) (305معلمالا و ) (351معلمالة ،وأظهالرت النتالائ وجالود تقالدير
عالال ألهميالة اسالتخدام تقنيالات التعلاليم فالي تالدريس العلالوم  ،كمالا أظهالرت النتالائ عالدم وجالود فالروق ذات

داللة احصائية بين متوسطات تقدير العينة لألهمية تعزى الى متغيرات (الجنس ،نو المؤهل العلمالي،

الخبرة ،التدريب ،التخصص) ،كما أظهرت النتائ أيضا أن مستوى محور معيقات استخدام التقنية في
تدريس العلوم وق عند المستوى المتوسط .

ثانيا :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ) (catching's, 2000بعنوان" :العوامل التي تساعد على تطبيق التقنية في التدريب
المهني"

هالدفت التعالر إلالى اكتشالا

العوامالل التالي تسالاعد علالى تطبيالق التقنيالة فالي التالدريب المهنالي فالي بعالض

المدارس االبتدائية في والية لويزيانا األمريكية ودور اإلدارة في ذل التطبيق  ،وقد ركزت عينة الدراسة
علالى أربال مالدارس ابتدائيالة فقالط مالن هالذ الواليالة كد ارسالة حالالة ولتحقيالق أهالدا

الد ارسالة قالام الباحال

باسالتخدام المالنه الوصالفي التحليلالي واسالتخدم االسالتبانة والمالحظالة المباشالرة كالأدوات للد ارسالة ،وتمثلالت

أهم النتائ فالي :غيالاب اسالتثمار الوسالائط التقنيالة والتكنولوجيالة فالي التالدريب  ،وعالدم أخالذ رأي المتالدربين
عند التخطيط لبرام التدريب.

 .2دراسة ) (Franks, 2007بعنوان" :فاعلية نموذج تدريبي للمدربين في تنمية الكفاءة المهنية
لمعلمي العلوم بالمرحلة اإلبتدائية بوالية تكساس األمريكية:

هالدفت إلالى تحديالد فاعليالة نمالوذج تالدريبي للمالدربين فالي تنميالة الكفالاءة المهنيالة لمعلمالي العلالوم بالمرحلالة

االبتدائية بوالية تكساس األمريكية ،وقد تم استخدام المنه الوصفي التحليلي وكانت أداة الدارسة عبارة

عالن اسالتبانة  ،وكالان عالدد المالدارس التالي طبالق فيهالا هالذا النمالوذج خمالس مالدارس ابتدائيالة يتبعالون إدارة
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تعليمية واحدة  ،وقد أظهرت نتائ الدارسة االرتباط الوثيق بين ارتفا المستوى المهني للمعلمين نتيجة

ارتفا المستوى المهني للمدربين .

 .3دراسة ) ( joseph, 2008بعنوان" :دور مدير المدرسة الثانوية في تكامل دمج تقنيات التعليم
في المدرسة الثانوية"

هدفت التعر إلالى دور مالدير المدرسالة الثانويالة فالي تكامالل دمال تقنيالات التعلاليم فالي المدرسالة الثانويالة ،
وكيال

يالؤثر ذلال فالي دور مالدير المدرسالة  ،فضالال عالن تركيزهالا علالى كيفيالة تغييالر دور مالدير المدرسالة

الثانوية عن استخدام التقنيات التعليمية في مجال عملال والعوامالل التالي تالؤثر فالي دور علالى التعلاليم فالي
المدرسالة  ،وقالد خلصالت الد ارسالة إلالى أن دور التقنيالات التعليميالة فالي المدرسالة مالن وجهالة نظالر مالديري
المدارس إيجابي.

 .4دراسة ( )Adeyinka, et al, 2011بعنوان" :واقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة في
الدول االفريقية "

هدفت التعر إلى واق استخدام التقنيات التعليمية الحديثة في الدول اإلفريقية عموما وكون في تطور

مالن عدمال  ،واعتمالد علالى المالنه الوصالفي التحليلالي  ،وتالم اسالتخدام االسالتبانة كالأداة وقالد تكالون مجتمال

الد ارسالة مالن المعلمالين فالي المالدارس الثانويالة بالبعض الالدول اإلفريقيالة بواقال ( )700معلالم ومعلمالة،
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ منها:

 هنا نقص في الدعم الفني في المدارس ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -نقص خبرة المعلمين في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 أكثر العوامل التي تعيق استخدام المعلمين لتل األدوات وتقلل أداءهم االستعداد التام والثقة بالنفسبالالرغم مالن كالونهم ينظالرون إلالى تلال التقنيالات بأنهالا مفيالدة أكثالر فالي التالدريس والالتعلم وتحسالن مالن

أداءهم.

 تدريب المعلمين على استخدام التقنيات التعليمية الحديثة. -تبنى المدارس لتل التقنيات في مجالس التدريس.

 .5دراسة ) (Olokoba, 2014بعنوان" :أثر تقنيات المعلومات واالتصاالت على أداء معلمي
المدارس الثانوية في والية كوا ار بنيجيريا"

هالدفت التعالر إلالى أثالر تقنيالات المعلومالات واالتصالاالت علالى أداء معلمالي المالدارس الثانويالة فالي واليالة

كوا ار بنيجيريا ،استخدم الباح

المنه الوصفي التحليلي ،وقد تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،أمالا

مجتم الدراسة مكون من ) (300معلم ومعلمة من ثال

التي توصلت إليها الدراسة:

مناطق بوالية كوا ار بنيجيريا ،من أهم النتائ

 إن العديالد مالن المالدارس ال تشالج المعلمالين علالى اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة فالي األنشالطةالتعليمية بسبب عدم امتالكهم لها أو عدم حرصهم على تطبيقها.
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 -إن تدريب المعلمين على استخدام تل التقنيات لم يرتقي إلى المستوى المطلوب.

ثالثا :التعقيب العام على الدراسات السابقة

تلخالص الباحثالة بعالد اسالالتطالعها علالى الد ارسالات السالالابقة المتعلقالة بالاإلدارة المدرسالالية بالأن موضالوعاتها قالالد

تنوعت فمنها ما يتعلق بالدور اإلدارة المدرسالية وأثرهالا فالي النمالو المهنالي للمعلمالين كد ارسالة أبالو حسالب اهلل
( ،)2000ومنه ال الالا م ال الالا يتعل ال الالق بدرج ال الالة اس ال الالتخدام وممارس ال الالة اإلدارة المدرس ال الالية لتقني ال الالات التعل ال الاليم كد ارس ال الالة
عاشالالور( )2010ود ارسالالة الزيالالود ( )2012ود ارسالالة القحطالالاني ( ، )2015ومنهالالا مالالا يتعلالالق بالالدور اإلدارة
المدرسية في الحد من معوقالات اإلبالدا التقنالي والتكنولالوجي كد ارسالة المالدهون ( ، )2014ومنهالا مالا هالو
هالالاد

لتقصالالي دور اإلدارة المدرسالالية فالالي نشالالر تقنيالالات التعلالاليم فالالي المجتم ال المدرسالالي مالالن وجهالالة نظالالر

مساعدي مدراء المدارس كدراسة الصرايرة وأبو حميد ()2016

أم الالا بالنس الالبة للد ارس الالات المتعلق الالة بالص الالعوبات والمش الالكالت الت الالي تواجال ال معلم الالي التعل الاليم التقن الالي والمهن الالي
ومشكالت استخدام تقنيات التعليم االلكتروني كدراسة العاجز ( )2008ودراسة الغفيالري( ،)2013وكمالا
شالالملت واقال التقنيالالات المعاصالرة فالالي التالالدريس وألعضالالاء هيئالالة التالالدريس ،وتالوافر واسالالتخدام أعضالالاء هيئالالة
التدريس واإلدارة المدرسية لها ،وواق استخدامها في الدول االفريقية ،وتوظيفهالا فالي خدمالة التعلاليم وأثرهالا

على أداء المعلمين كدراسة الذبياني( )2008والتركي ( )2009ونشوان ( )2011والقحطالاني ()2015
ود ارسالة ( )Adey in Kaetal, 2011ود ارسالة الكنالدي ( )2005والنالاعبي ( )2010ومقلال والمقالدادي

( )2010وعليمالالات ( )2013ود ارسالالة ) ،Franks(2007وكمالالا شالالملت الكفايالالات التقنيالالة ألعضالالاء هيئالالة

التالالدريس وعالالرض وانتالالاج الوسالالائط المتعالالددة لالالدى معلمالالات األحيالالاء كد ارسالالة بالالن بكالالر( (2011وباخالالذلق

()2010

أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة
اتض للباحثة أن الدراسة الحالية تتفق م الدراسات السابقة في بعض األوج وتختلال

معهالا فالي أوجال

أخرى ،وتتمثل األوج من وجهة نظر الباحثة بما يلي:
أوجه االتفاق

تتفالالق الد ارسالالة الحاليالالة م ال الد ارسالالات السالالابقة فالالي تناولهالالا لموضالالوعين أساسالالين وهمالالا اإلدارة المدرسالالية ،

والتقنيالالات التعليميالالة ،حي ال

أشالالارت جمي ال الد ارسالالات السالالابقة أنهمالالا موضالالوعا بالغالالا األهميالالة فالالي تطالالوير

مهارات المعلمين و اإلدارة المدرسية.

اختلفت الدارسة الحاليالة عالن بعالض الدارسالات السالابقة كد ارسالة عليمالات ( )2013فالي المالنه التجريبالي،

ودراسة ) AdeyinKa et al (2011في المنه الوصفي المسحي
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وتتفق هذ الدراسة م جمي الدراسات السابقة في استخدامها لالستبانة كأداة لجم البيانات  ،باسالتثناء

دراسة ) ، AdeyinKa et al (2011ودراسة عليمات ( ،)2013حي

استخدم بطاقة المالحظة كأداة

للدراسة.

وتتفالق هالذ الد ارسالة مال د ارسالة عليمالات ( )2013ود ارسالة باخالذلق ( (2010بعينالة الد ارسالة المكونالة مالن

(معلمي العلوم الحياتية).

أوجه االختالف

الد ارس الالة الحالي الالة ع الالن جميال ال الد ارس الالات الس الالابقة ف الالي أنهال الا تناول الالت موض الالوعاَ جدي الالدا ل الالدور اإلدارة

تختلال ال

المدرسية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لالدى معلمالي العلالوم الحياتيالة وسالبل تفعيلال فالي
المدارس الحكومية بقطا غزة من وجهة نظر معلمي العلوم الحياتية ،حي

علم الباحثة تناولت هذا الموضو .

إن ال توجد د ارسالة فالي حالد

اختلفت الدارسة الحالية عن بعض الدارسات السالابقة كد ارسالة ) AdeyinKa et al (2011فالي المالنه
الوصفي المسحي.

واختلفالت مال د ارسالة عليمالات ( )2013ود ارسالة ) AdeyinKa et al (2011فالي أداة الد ارسالة والتالي
كانت عبارة عن بطاقة مالحظة.
وتختل

هالذ الد ارسالة عالن بالاقي الد ارسالات السالابقة فالي عينالة الد ارسالة فيمالا عالدا د ارسالة عليمالات ()2013

ودراسة باخذلق(.)2010

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
 بناء فكرة الدراسة وتحديد وصياغة األهدا -تعري

 ،والتعر على المفاهيم المتعلقة بالدراسة.

المصطلحات.

 تحديد المنه المناسب واإلجراءات المناسبة للدراسة. -تحديد المتغيرات التصنيفية المناسبة للدراسة.

 -تحديد األساليب االحصائية المالئمة لمثل هذا النو من الدراسة.

 تحديد الطريقة المالئمة الختيار عينة الدراسة كي تكون ممثلة لخصائص مجتم الدراسة األصالليوبالتالي امكانية تعميم نتائجها على البيئات المطابقة.

مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 تميالالزت الد ارسالالة الحاليالالة عالالن الد ارسالالات السالالابقة بكونهالالا تناولالالت موضالالوعاَ جديالالداَ وهالالو" دور اإلدارةالمدرسية في تطوير مهارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لالدى معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس

الحكومية وسبل تفعيل ".

 تتميالالز الد ارسالالة الحاليالالة عالالن الد ارسالالات السالالابقة بأنهالالا تالالدرس تقالالدير معلمالالي العلالالوم الحياتيالالة بمالالدارسالحكومة في قطا غزة لدور اإلدارة المدرسية في تطالوير اسالتخدام التقنيالات التعليميالة وسالبل تفعيلالة
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من وجهة نظر معلمي العلوم الحياتية أنفسهم ،حي

أن أغلب الدراسات السابقة كانت تدرس مدى

استخدام المعلمين للتقنيات التعليمية دون ايضا دور اإلدارة المدرسية في تطوير هذ المهارة.

 -تناولت هذ الدراسة المناطق التعليمية السب التي انتهت من تطبيق أداة االستبانة في مدارسها.
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الفصل الرابع
منهج الدراسة وإجراءاتها
 تمهيد
 منهج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أداة الدراسة
 صدق االستبانة وثباتها
 خطوات الدراسة
 المعالجة اإلحصائية المستخدمة

تمهيد:

يتناول هذا الفصل وصفا للخطوات واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الجانب الميداني من هذ

الد ارسالة ،وذلال مالن حيال

تعريال

مالنه الد ارسالة ،ووصال

مجتمال الد ارسالة وتحديالد العينالة التالي طبقالت

عليهالا الد ارسالة واعالداد أداة الد ارسالة المسالتخدمة والد ارسالة االسالتطالعية التالي هالدفت للتحقالق مالن صالدق

األداة وثباتها ،والتوصل للنتائ النهائية وتفسيرها ،كما يتضمن األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها

في الدراسة الحالية لمعالجة النتائ  ،وفيما يلي وص

لهذ اإلجراءات.

منهج الدراسة:

"وهي الطريقة البحثية التي اختارتها الباحثة للمساعدة في الحصول علالى معلومالات تمكنهالا مالن اجابالة

أسئلة الدراسة من مصادرها لتحقيق أهدا
ولتحقيق أهدا

خاللال وصال

الدراسة (اآلغا واألستاذ.)82 :2003 ،

الدراسة قامالت الباحثالة باسالتخدام المالنه الوصالفي بأساللوب التحليلالي ،الالذي يحالاول مالن

الظالاهرة موضالو الد ارسالة ،وتحليالل بياناتهالا ،والعالقالة بالين مكوناتهالا واآلراء التالي تطالر

حولها ،والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تُحدثها.

ويعر المنه الوصفي التحليلي بأن ":المنه الذي ُيمكن من خالل وص
ُ
وتحليل بياناتها ،وبيان العالقات بين مكوناتها ،واآلراء التي تُطر حولها ،والعمليات التي تتضمنها

(أبو حطب.)104 :2010 ،

وكون أيضا أحد أشكال التحليالل والتفسالير العلمالي المالنظم لوصال

الظاهرة موضو الدراسة،

ظالاهرة أو مشالكلة محالددة وتصالويرها

كميا عن طريق جم معلومات مقننة عن الظاهرة أو المشالكلة وتصالنيفها وتحليلهالا واخضالاعها للد ارسالة

الدقيقة (ملحم.)34 :2000 ،

وقد اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسين للمعلومات:

-

المصـادر الثانويـة :حيال

قامالت الباحثالة بمراجعالة الم ارجال ،الكتالب العربيالة واألجنبيالة ،الالدوريات

والمجالالت العلميالة المحكمالة ،المنشالورات الخاصالة والمواقال اإللكترونيالة المتعلقالة بالموضالو قيالد

الد ارسالة ،والتالي تتعلالق بالدور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة لالدى
معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة وسالبل تفعيلال  ،بهالد

إثالراء موضالو الد ارسالة بشالكل

علمي ،وذل من أجل التعر إلى األسس والطرق العلميالة السالليمة فالي كتابالة الد ارسالة ،وكالذل أخالذ

-

وتحدثت في مجال الدراسة.
تصور عام عن أخر المستجدات التي حدثت
ل
المصـادر األوليـة :وذلال بالبحال فالي الجانالب الميالداني بتوزيال اسالتبيانات لد ارسالة بعالض مفالردات
الدراسة وحصر وتجمي المعلومات الالزمة في موضو الدراسة ،ومن ثم تفريغهالا باسالتخدام برنالام

) :SPSS (Statistical Package For Social Scienceاإلحصالائي ،واسالتخدام المعالجالات

اإلحصائية المناسبة بهد

الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضو الدراسة.
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مجتمع الدراسة:

بلغ حجم المجتمال األصاللي للد ارسالة ) (286مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة ،مالنهم

) (128معلم يمثلون ما يقارب ) ،(44.76%و) (158معلمة تمثل ما يقارب ) (55.24%من مجمو

معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكومية للفصل الثاني من العام الدراسي 2017/2018م.

عينة الدراسة:

هذا وقد تم اختيار عينة الدراسة بمرحلتين هما:

العينة االستطالعية:

تم اختيار عينة عشالوائية اسالتطالعية قوامهالا ) (32مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة

من كالال الجنسالين مالن مجتمال الد ارسالة األصاللي ،وتالم تطبيالق األداة المسالتخدمة (االسالتبانة) فالي الد ارسالة
الحالية على هذ العينة بهد

التحقق من صالحية األداة للتطبيق على أفراد العينالة الكليالة ،وذلال مالن

خالل حساب صدقها وثباتها بالالطرق اإلحصالائية المالئمالة ،علمالا أنال تالم اسالتبعاد هالذ العينالة مالن العينالة
الكلية.

العينة الفعلية( التطبيقة):
قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية من مجتم الدراسة األصلي حي

بلالغ عالدد أفالراد العينالة ) (153مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة مالن كالال الجنسالين،

اسالتجاب مالنهم ) (148معلمالا ومعلمالة وبنسالبة تقالارب ) (50%مالن مجتمال الد ارسالة ،مالنهم ) (68مالن
بنسالبة ) ، (54.1%وهالي نسالبة مقاربالة لنسالب

الالذكور بنسالبة ) (45.9%ومالنهم ) (80مالن اإلنالا
الجنسين في مجتم الدراسة.
وفيما يلي توصي

دقيالق لعينالة الد ارسالة باسالتخدام الجالداول واألشالكال التوضاليحية بمالا يسالهم فالي تكالوين

تصور دقيق لتوزي عينة الدراسة وتكوينها .

وصف العينة

بعالد جمال االسالتبانات قامالت الباحثالة بندخالال البيانالات بهالد

اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ،SPSSوفيما يلي وص

تحليالل النتالائ باسالتخدام برنالام الالرزم

عينة الدراسة:

جدول ) :(4.1توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

68

45.9

أنثى

80

54.1

المجمو

148

100%
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45.9%
54.1%

ذكر

أنثى

شكل ( :)4.1توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الجنس

يتض لنا من جدول ) (4.1وشكل ) (4.1أن ) (54.1%هم من اإلنا

البالغة )(45.9%

وهي أعلى نسبة من الذكور

وتعالالزو الباحثالالة ذل ال  :إلالالى أن اإلدارة المدرس الالية تهالالتم دائمالالا بمالالا ه الالو م الرتبط بتطالالوير مهاراتهالالا ومه الالارات
المعلمالالين وخاصالالة معلمالالي العلالالوم الحياتيالالة إال أن نتالالائ ذل ال تتفالالاوت حسالالب الرغبالالة والدافعيالالة الداخليالالة

لددارة و المعلم.

جدول ( :)4.2توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

5

3.4

5-10

49

33.1

أكثر من10

94

63.5

المجمو

148

100%

63.5%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

33.1%

30.00%
20.00%
3.4%

10.00%
0.00%

10-5

شكل ( :)4.2توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب سنوات الخدمة
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يتض لنا من جدول ) (4.2وشكل رقم ) (4.2أن ) (3.4%من عينة الدراسة لديهم سنوات خدمة أقل

من  5سنوات ،بينما ) (33.1%لديهم سنوات خدمة ما بالين  10-5سالنوات ،وأخيال ار ) (63.5%لالديهم
سنوات خدمة أكثر من  10سنوات .

وتعالالزو الباحثالالة ذل ال لألسالالباب التاليالالة :للالالدور الكبيالالر الالالذي تبذل ال اإلدارة المدرسالالية فالالي تطالالوير مهالالارات
معلمي العلوم الستخدام التقنيات التعليميالة الحديثالة عبالر السالنوات ،إلالى جانالب النضال الفكالري والمعرفالي

الذي تصل إلي اإلدارة المدرسية ومعلمي العلوم الحياتية ذوو الخبرة األكبالر فالي هالذا المجالال ،باإلضالافة
إلى التعاون المتبادل ما بالين اإلدارة المدرسالية وو ازرة التربيالة والتعلاليم فالي تالوفير الوسالائل التقنيالة المناسالبة

لمعلمي العلوم الحياتية وكيفية االستخدام لمثل هذ الوسائل التقنية.
جدول ( :)4.3توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الدورات التدريبية
الدورات التدريبية

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  5دورات

21

14.2

من  5دورات فأكثر

127

85.8

المجمو

148

100%

الدورات التدريبية
أقل من

دورات من

دورات ف كثر

شكل ( :)4.3توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الدورات التدريبية

يتض لنا من جدول ) (4.3وشكل رقم ) (4.3أن ) (14.2%من أفراد العينة تلقالوا أقالل مالن  5دورات
تدريبية ،بينما ) (85.8%من أفراد العينة تلقوا من  5دورات فأكثر .

وتعزو الباحثة ذل  :لدور اإلدارة المدرسية في توفير الدورات التعليمية التدريبية لمعلمي العلوم الحياتية
تحت اش ار

ومتابعة و ازرة التربية والتعليم فننها تُسهم في إحدا
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تغيير واض للممارسات العملية لهم

ويحدث بأساليب تقنية معاصرة  ،ويرج الفضل أيضا إلى
ويطور ذل من أدائهم ُ
عند االستخدامُ ،
تشجي اإلدارة المدرسية لمثل هذ الدورات عبر ما توفر من شهادات وغيرها من أساليب التشجي .

أداة الدراسة:

االسالتبانة بأنهالا :أداة ذات أبعالاد وبنالود تسالتخدم للحصالول علالى معلومالات أو آراء ،يقالوم

تُع لالر
باالستجابة لها المفحوص نفس وهي كتابية تحريرية (اآلغالا واألسالتاذ .)116 :2004 ،وبعالد االطالال

علالى األدب التربالوي والد ارسالات السالابقة المتعلقالة بموضالو الد ارسالة واسالتطال رأي المشالرفين ،وآراء
التربويين والمتخصصين  ،قامت الباحثالة ببنالاء االسالتبانة ،وذلال لتحقيالق أهالدا

الد ارسالة ولجمال المزيالد

من البيانات والمعلومات والحقائق ليتم تطبيقها علالى العينالة  ،واإلجابالة علالى تسالاؤالت الد ارسالة المتعلقالة
بالدور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالدى معلمالي العلالوم

الحياتية وسبل تفعيل  ،وقد قُسمت االستبانة إلى قسمين رئيسين هما:
القسـم األول :وهالو عبالارة عالن المعلومالات العامالة عالن المسالتجيب (الجالنس ،سالنوات الخدمالة ،الالدورات
التدريبية).

القسم الثاني :يتمثل في مجاالت الدراسة ويشالمل ) (40فقالرة موزعالة علالى ) (4مجالاالت ،كمالا اشالتملت
علالى سالؤال مفتالو بهالد

الوصالول إلالى سالبل تفعيالل مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالدى

معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة ،والجالدول التالالي يبالين توزيال فقالرات االسالتبانة علالى
مجاالتها:

جدول ( :)4.4توزيع فقرات استبانة دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات

استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية وسبل تفعيله على مجاالتها
مجاالت االستبانة
المجال األول :دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة
لدى معلمي العلوم الحياتية .
المجال الثالاني :دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير اسالتخدام التقنيالات التعليميالة
الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية.
المجال الثال  :دور اإلدارة المدرسية في تنمية مهارة استخدام الوسائل التقنية
التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية.
المجالال ال اربال  :دور اإلدارة المدرسالية فالي تالوفير الالدعم الفنالي والصاليانة عنالد
استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية.
المجمو

عدد الفقرات
10
10
10
10
40
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خطوات بناء االستبانة:

 .1تحديد األبعاد الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 .2صياغة الفقرات التي تق تحت كل مجال.

 .3تصميم االستبانة في صورتها األولية التي تكونت من ) (5مجاالت و) (125فقرة والملحق رقم)(1
يوض االستبانة في صورتها األولية.

 .4عرض االستبانة علالى ) (17مالن المحكمالين المختصالين ،بعضالهم أعضالاء هيئالة تالدريس فالي جامعالة
األزهالر ،والجامعالة االسالالمية ،وجامعالة القالدس المفتوحالة وجامعالة األقصالى ،والملحالق رقالم ) (2يبالين

أعضاء لجنة التحكيم.

 .5وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بهالا المحكمالون تالم تعالديل وصالياغة بعالض الفقالرات ،وقالد بلالغ عالدد
فق ارت االستبانة بعد صياغتها النهائية ) (40فقرة ،موزع على أرب مجالاالت ،وتالتم االسالتجابة علالى
االستبانة وفقا لتدرج خماسي على طريقة ليكرت (بدرجة كبيرة جدا -بدرجة كبيرة -بدرجة متوسطة-
بدرجة قليلة -بدرجة قليلة جدا) وتصح على التوالي بالدرجات ) :(5-4-3-2-1وجمي الفقالرات

إيجابيالة التصالحي  ،ويالتم احتسالاب درجالة المفحالوص علالى االسالتبانة بجمال درجاتال علالى كالل مجالال

وجم درجات على جمي المجاالت لحساب الدرجة الكلية دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات

اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالدى معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة ،وتتالراو

الدرجالة علالى االسالتبانة ككالل بالين ( (40- 200درجالة وتعبالر الدرجالة المنخفضالة عالن ضالع

دور

اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لدى معلمالي العلالوم الحياتيالة

فالي المالدارس الحكوميالة؛ فيمالا تعبالر الدرجالة المرتفعالة عالن قالوة هالذا الالدور ،والملحالق رقالم ) (3يبالين
االستبانة في صورتها النهائية ،ولتقنين االستبانة فقد أجرت الباحثة التالي:

صدق وثبات االستبانة:

يقصد بصدق االستبانة "التأكد من أنها سو تقيس ما وضعت لقياس " ،كما ُيقصد بالصدق" :شمول
االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضو فقراتها ،ومفرداتها من
ناحية ثانية ،بحي

تكون مفهومة لكل من يستخدمها (عبيدات وآخرون.)179 :2000 ،

وإليجاد صدق وثبات االستبانة قامت الباحثة بتطبيقها على عينة عشوائية استطالعية بلغت ) (32من

معلمي العلوم الحياتية من كال الجنسين ،وقد تم استثناء هذ العينة من العينة الكلية ،ومن ثم تم جم
المعلومات واتخاذ إجراءات التأكد من صدق وثبات االستبانة على النحو التالي:

أوال :صدق المحكمين:

عددا من المحكمين المتخصصين في مجال الظاهرة أو

ُيقصد بصدق المحكمين "هو أن يختار الباح
المشكلة موضو الدراسة (الجرجاوي ،)107 :2010 ،وللتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل صدق
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المحكمين ،قامت الباحثة بعرض الصورة األولية لالستبانة (ملحق  )1والبالغ عدد فقراتها ) (125على
عدد من المحكمين والمختصين في المجال التربوي (ملحق  )2وذل بهد

معرفة آرائهم ومالحظاتهم

ومقترحالاتهم حالول مجالاالت االسالتبانة وفقراتهالا ومالدى وضالوحها ،وترابطهالا ،ومالدى تحقيقهالا ألهالدا

الدراسة ،وبعد استعادة االسالتبانات قامالت الباحثالة بتفريالغ مجموعالة المالحظالات التالي أبالداها المحكمالون،
وفي ضوئها قامت الباحثة بنعادة صياغة بعض الفقرات التي لم يتم اإلجما على مالءمتهالا للد ارسالة،

وحذ

إحدى الفقرات بناء على رأي مجمو المحكمين ،حي

انظر ملحق ) )3بمجمو ) (40فقرة.

وصلت أداة الدراسة إلى صورتها النهائية

ثانيا :صدق االتساق الداخلي:

لحساب صدق االتسالاق الالداخلي السالتبانة" دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات
التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية فالي المالدارس الحكوميالة وسالبل تفعيلال "؛ فقالد قامالت الباحثالة

بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت االستبانة األربعة،

م بيان مستوى الداللة أسفل

الجدول:

جدول ( :)4.5معامل ارتباط درجات فقرات المجال األول (دور اإلدارة المدرسية في نشر
الثقافة التقنية التعليمية الحديثة) مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل االرتباط®

الفقرات
تشج اإلدارة المدرسية المعلمين على تبنالي مواقال

1

تربويالة تجديديالة مسالايرة للتطالور

التقني والعلمي.

**.671

2

توج المعلمين بمزايا التعلم اإللكتروني وأهمية ادماج الطلبة فيها.

**.744

3

تشج المعلمين ذوي الكفاءة العالية على استخدام التقنيات الحديثة بمكافئات مالية.

*.428

تح

4

**

.754

المعلمين على ضرورة استخدام الوسائل التقنية في التعليم.

تشج ثقافة التعلم والتدريب الذاتي في المدرسة من خالل اسالتخدام الوسالائل التقنيالة

5

التعليمية الحديثة.

**.699

6

تفعل استخدام التقنيات التعليمية الحديثة بما يساعد الطلبة لمتابعة دروسهم.

**.669

7

تنو في مصادر المعرفة والمعلومات بأسلوب متطور.

**.707

8

تشج االطال على تجارب األخرين في استخدام التقنيات التعليمية.

**.741

9

تمتل سبل التعامل الواعي م األجهزة التقنية.

**

10

تعزز ثقافة التغيير والتطوير باستخدام التقنيات التعليمية الحديثة.

**.786

.791

*دالة عند0.05

**دالة عند0.01

قيمة ر الجدولية د=(30) .عند مستوى داللة  ، 0.05 = 0.349وعند مستوى داللة 0.01 = 0.449
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جدول ) (4.6معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (دور اإلدارة المدرسية في تطوير استخدام
التقنيات التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية) مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل االرتباط

الفقرات

®

1

تتاب اإلدارة المدرسية باستمرار استخدام المعلمين للتقنيات التعليمية الحديثة.

**.671

2

تعقد لقاءات توعوية حول أهمية التقنيات التعليمية الحديثة.

**

3

تدرب المعلمين على برام استخدام التقنيات التعليمية.

**

4

تتي المجال للمعلمين بتحميل البرام التربوية العالمية عبر شبكة اإلنترنت المتوفرة في المدرسة.

**.789

5

تُطل معلمي العلوم الحياتية على كل ما هو جديد من تطورات تقنية حديثة عبر االنترنت .
تمثل دو ار جوهريا في تفعيل استخدام التقنيات التعليمية الحديثة.

**

7

تنمي رو المنافسة بين المعلمين في استخدام التقنيات التعليمية أثناء شر الدروس.

**.608

8

تشج المعلمين على مواكبة كل ما هو جديد في مجال الوسائل التقنية الحديثة.

**

9

تتي الحوار بين المعلم والطالب عبر شبكات التواصل االجتماعي.

**

6

.799
.851

**

.757
.702
.594

 10تنظم حوا ار تعليميا مباش ار ما بين المعلم والمشر على شبكة اإلنترنت عبر محادثة فيس بو .
**دالة عند0.01

.801

**.688

*دالة عند0.05

قيمة ر الجدولية د=(30) .عند مستوى داللة  ، 0.05 = 0.349وعند مستوى داللة 0.01 = 0.449
جدول ( )4.7معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (دور اإلدارة المدرسية في تنمية مهارة استخدام
الوسائل التقنية التعليمية الحديثة) مع الدرجة الكلية للمجال
م

معامل

االرتباط

الفقرات

®
1

تسالاهم اإلدارة المدرسالية فالي تنميالة مهالارة المعلمالين علالى التخطاليط عبالر اسالتخدام الوسالائل التقنيالة
الحديثة.

2

تح

3

تتاب توظي

4

**.718

المعلمين على استخدام أساليب تقويم حديثة تعتمد على التكنولوجيا.

**

المعلمين للتقنيات التعليمية الحديثة أثناء شر الدروس.

تتالي فرصالة االبتكالار واإلبالدا لتنميالة مهالارات المعلمالين عبالر اسالتخدام الوسالائل التقنيالة التعليميالة
الحديثة.

5

تركز على استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لمتابعة مستويات الطلبة.

6

تطلب من المعلمين تزويدها بالتقارير المطلوبة الكترونيا.

7

تنمي مهارة التعليم الحديثة للمعلمين عبر التدريب اإللكتروني.

8

تساهم في تحديد األهدا

9

تطور مهارة المعلم بالشر عبر استخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة.

**.791
**.567
**.728
**.698
**.765
**.702

 10توض للمعلمين أفضل اإلجراءات التنفيذية المناسبة الستخدام السبورة الذكية.
*دالة عند0.05

قيمة ر الجدولية د=(30) .عند مستوى داللة  ، 0.05 = 0.349وعند مستوى داللة 0.01 = 0.449
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.707

**.790

التي تساعد المعلم على االختيار السليم للوسائل التقنية التعليمية الالزمة.

**دالة عند0.01

**.622

جدول ( )4.8معامل ارتباط درجات فقرات المجال الرابع (دور اإلدارة المدرسية في توفير الدعم الفني
والصيانة عند استخدام التقنيات التعليمية الحديثة) مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل

الفقرات

االرتباط®

تتعالاون اإلدارة المدرسالية مال المعلمالين فالي التغلالب علالى المشالكالت الفنيالة التالي تالواجههم عنالد

1

استخدامهم للتقنيات التعليمية الحديثة.

**.724

2

توفر مصد ار بديال للتيار الكهربائي في حالة انقطاع أثناء الدروس التوضيحية.

**.748

3

توفر للمعلمين الخبراء الفنيين إلعطاء نصائ االستخدام والصيانة.

**

4

توفر األماكن المناسبة لحفظ الوسائل التقنية الحديثة.

**.771

5

تزود المختبرات بالمواد واألجهزة التقنية الالزمة للعمل المخبري.

**

.778

6

تساهم بتوفير الدعم المالي لشراء التقنيات التعليمية الحديثة.

**

.623

7

توفر شبكة انترنت داخلية من تمديدات خاصة.

**

.655

8

تقدم المساعدة للمعلمين إذا واجهتهم مصاعب تشغيل األجهزة التقنية الحديثة.

**.851

9

تفعل مواق الكترونية للرد على األسئلة واالستفسارات المتعلقة بصيانة األجهزة التقنية.

**

10

تُلحالق المعلمالين بالدورات تدريبيالة للتغلالب علالى مشالكالت اسالتخدام الوسالائل التقنيالة التعليميالة
الحديثة.

**دالة عند0.01

.836

.520

**.668

*دالة عند0.05

قيمة ر الجدولية د=(30) .عند مستوى داللة  ، 0.05 = 0.349وعند مستوى داللة 0.01 = 0.449

يتض من الجداول السابقة أن جمي معامالت االرتباطات لدرجات فقرات كل مجال م الدرجة الكلية

للمجال الذي تنتمي إلي دالة إحصائيا عند مستوى ( )α=0.01, 0.05وبذل يتض أن فقرات استبانة
دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية

في المدارس الحكومية األربعة تتسم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي ،أي أن األداة تقيس ما
صممت لقياس .

ثالثا :الصدق البنائي :

لحساب الصدق البنائي؛ قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت

استبانة "دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم

الحياتية وسبل تفعيل " والدرجة الكلية لالستبانة ،والجدول التالي يبين ذل :
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جدول ( :)4.9معامل ارتباط درجات مجاالت استبانة دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات

استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية وسبل تفعيله مع الدرجة الكلية لالستبانة
معامل االرتباط®

المجاالت
المجال األول :دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليمية
الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية.
المجال الثاني :دور اإلدارة المدرسية في تطوير استخدام التقنيات
التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية.

المجال الثال  :دور اإلدارة المدرسية في تنمية مهارة استخدام الوسائل
التقنية التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية.
المجال الراب  :دور اإلدارة المدرسية في توفير الدعم الفني والصيانة عند
استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية.
**دالة عند0.01

**.831
**.929
**.908
**.699
*دالة عند0.05

قيمة ر الجدولية د=(30) .عند مستوى داللة  ، 0.05 = 0.349وعند مستوى داللة 0.01 = 0.449

يتضال مالن الجالدول السالابق أن جميال معالامالت االرتبالاط فالي جميال المجالاالت والدرجالة الكليالة لهالا دالالة

إحصائيا عند مستوى ( ،)α=0.01وبذل يتض أن مجاالت استبانة دور اإلدارة المدرسية في تطوير
مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالدى معلمالي العلالوم الحياتيالة وسالبل تفعيلال األربعالة تتسالم
بدرجة عالية من الصدق البنائي ،أي أن األداة تقيس ما صممت لقياس .
ثبات االستبانة:

يعني الثبات أن إذا طبق مقياس على مجموعالة مالن األفالراد ورصالدت درجالات كالل فالرد فالي هالذا المقيالاس

ثالم أعيالد إجالراء نفالس المقيالاس علالى نفالس هالذ المجموعالة ورصالدت أيضالا درجالات كالل فالرد ،فالنن الترتيالب
النسبي لألفراد في المرة األولى يكون قريبا لترتيبهم النسبي في المرة الثانية (أبو ناهيالة)179 :2000 ،
وقد قامت الباحثة بحساب ثبات األداة بالطريقتين التاليتين:

أوال :طريقة التجزئة النصفية :Split-half method

تم حساب ثبات استبانة "دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة

لدى معلمي العلوم الحياتية وسبل تفعيل " باستخدام قانون التجزئة النصفية ،وذل

من خالل إيجاد

معامل االرتباط لبيرسون بين مجمو درجات الفقرات الفردية ومجمو درجات الفقرات الزوجية؛ حي
حساب معامل االرتباط بين النصفين بمعادلة بيرسون:
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تم

وقد تم تعديل طول األداة باستخدام معادلة سبيرمان براون للمجاالت الزوجية الفقرات (النصفين
متساويين) والجدول التالي يبين قيم الثبات (االرتباطات) قبل وبعد التعديل:
جدول ( )4.10معامل الثبات الستبانة دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات
التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية وسبل تفعيله وفقا لطريقة التجزئة النصفية
االرتباط قبل

المجاالت

التعديل®

المجال األول :دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية.
المجالال الثالاني :دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لمعلمالي العلالوم
الحياتية.

المجال الثال  :دور اإلدارة المدرسالية فالي تنميالة مهالارة اسالتخدام الوسالائل التقنيالة التعليميالة الحديثالة لمعلمالي
العلوم الحياتية.
المجالال ال اربال  :دور اإلدارة المدرسالية فالي تالوفير الالدعم الفنالي والصاليانة عنالد اسالتخدام التقنيالات التعليميالة
الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية.
الدرجة الكلية لالستبانة.

معامل

الثبات

.707

.828

.720

.837

.733

.846

.807

.893

.774

.872

يتض من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها مرتفعة ،وكانت قيمة معامل الثبات بطريقة
التجزئة النصفية للدرجة الكلية لالستبانة ) (.872وهي قيمة مرتفعة أيضا ،وذل يدل على الوثوق بهذ
االستبانة في التعر على دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة
لدى معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكومية وسبل تفعيل .
ثانيا :باستخدام معامل كرو نباخ الفا)(Gronbach Alpha
قامت الباحثة بتقدير ثبات استبانة دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية
الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية وسبل تفعيل في صورتها النهائية بحساب معامل كرو نباخ ألفا
للمجاالت األربعة المكونة لالستبانة وللدرجة الكلية لها ،والجدول التالي يوض ذل :
جدول ( )4.11قيم معامالت ثبات استبانة دور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات
التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية
+وسبل تفعيله بطريقة كرو نباخ ألفا

المجاالت

المجالال األول :دور اإلدارة المدرسالية فالي نشالر الثقافالة التقنيالة التعليميالة الحديثالة لالدى
معلمي العلوم الحياتية.

المجالال الثالاني :دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة
لمعلمي العلوم الحياتية.
المجالال الثالال  :دور اإلدارة المدرسالية فالي تنميالة مهالارة اسالتخدام الوسالائل التقنيالة
التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية.

المجالال ال اربال  :دور اإلدارة المدرسالية فالي تالوفير الالدعم الفنالي والصاليانة عنالد اسالتخدام
التقنيات التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية.
الدرجة الكلية لالستبانة
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عدد الفقرات

قيمة ألفا

10

.863

10

.899

10

.886

10

.889

40

.952

يتض من الجدول السابق أن جمي قيم ألفا مرتفعة ،وكانت قيمة معامل كالرو نبالاخ ألفالا للدرجالة الكليالة
لالسالتبانة ) (.952وهالي قيمالة مرتفعالة أيضالا ،والتالي تطمالئن الباحثالة للوثالوق باالسالتبانة لتطبيقهالا علالى
العينة الكلية.
مما سبق يتض أن األداة) االستبانة (تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات مما يؤهلها للتطبيق على

العينة الكلية للدراسة.

خطوات الدراسة:

إلنجاز الدراسة الميدانية اتبعت الباحثة مجموعة من اإلجراءات التالي ذكرها:
-

بعد اطال الباحثة على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضو ؛ قامالت الباحثالة
ببنالاء أداة الد ارسالة (اسالتبانة دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة

الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكومية وسالبل تفعيلال ) بنشال ار

الدراسة.

المشالرفين علالى

 قامت الباحثة بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص للتأكد من صالحيةفقراتها ومدى انتمائها للمجال ،ومن ثم أجرت التعديالت على االستبانة بناء على توصياتهم.

 حصاللت الباحثالة علالى كتالاب مالن عمالادة الد ارسالات العليالا بجامعالة األزهالر موجهالة إلالى الجهالاتالمختصالة بالو ازرة التربيالة والتعلاليم العالالي؛ لتسالهيل مهمالة الباحثالة فالي الحصالول علالى اإلحصالائيات

المتعلقة بمجتم الدراسة ،وتطبيق االستبانة على عينة الدراسة.

 قامت الباحثة بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من ) (32معلمي العلوم الحياتية منكال الجنسين للتأكد من صدق وثبات االستبانة.

 قامت الباحثة بتطبيق االستبانة على عينة الدراسة الكلية. قامت الباحثة بجم االستبانات من أفراد العينة بعد تعبئتها من قبلهم ،ومن ثم تم استبعاد ) (5مناالستبانات التي لم تنطبق عليها شروط التعبئة .

 قامالت الباحثالة بتالرقيم وترميالز االسالتبانات ،كمالا تالم إدخالال البيانالات إلالى الحاسالب اآللالي ومعالجتهالاإحصالائيا مالن خالالل برنالام الالرزم االحصالائية للد ارسالات االجتماعيالة ) ،(SPSSوالحصالول علالى

نتائ الدراسة واإلجابالة علالى تسالاؤالت الد ارسالة المتعلقالة بالدور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات

اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالدى معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة وسالبل
تفعيل .

 قامت الباحثة بتفسير النتائ التي نتجت عن االستبانة ،والدرجات التالي حصالل عليهالا كالل مجالال،والفقرات التي حصلت على أعلى الدرجات وأدناها ،ومن ثم قامت بوض التوصيات.
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المعالجات اإلحصائية المستخدمة:

لقد تمالت معالجالة البيانالات باسالتخدام الحاسالوب حسالب برنالام  SPSSبرنالام الالرزم اإلحصالائية للعلالوم
االجتماعية بهد

اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،وذل بالطرق اإلحصائية التالية:

 األساليب المستخدمة في التحليل اإلحصائي:

 -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية بهد

إيجاد استجابات عينة الدراسة

على فقرات االستبانة ومجاالتها ودرجتها الكلية.

 معامل االرتباط بيرسون :استخدم للكشالعالقة بين متغيرات الدراسة.

عن صدق االتساق الداخلي لألداة ،كما استخدم لدراسة

 -معادلة كرو نباخ ألفا إليجاد ثبات االستبانة.

 معادلة سبيرمان براون لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفيةSplit half method. -اختبار "ت " T-testللكش

عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتين مسالتقلتين ،الجالنس

)ذكور-إنا ) الدورات التدريبية (أقل من  5دورات – من  5دورات فأكثر).

 تحليالل التبالاين األحالادي " " One-way ANOVAللتعالر علالى داللالة الفالروق بالين متوسالطاتدرجات مجموعات أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة.

 األساليب المستخدمة في التحليل البياني:

 األعمالدة " "Barوتسالتخدم لتمثيالل متغيالر واحالد يكالون نوعيالا ،كمالا تسالتخدم األعمالدة المجزئالةوالمزدوجة ،وتستخدم في المقارنة بين المتغيرات ،وقد استخدمت في معظم متغيرات الدراسة.

 -الدائرة " "Pie-plotوهي وص

متغير واحد على شكل دائرة ،وتقسم إلى عدة مسالاحات أو تمثالل

المتغير حسب نسبت المئوية ،وقد استخدمت لوص
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متغيرات الدراسة .

الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها والتوصيات
 المحك المعتمد في الدراسة
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
 ملخص نتائج الدراسة
 التوصيات
 بحوث ودراسات مقترحة

تمهيد:

يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائ الدراسة التي تم التوصالل إليهالا ،وذلال مالن خالالل اإلجابالة عالن أسالئلة

الد ارسالة ،واسالتعراض أبالرز نتالائ االسالتبانة والتالي تالم التوصالل إليهالا مالن خالالل تحليالل فقراتهالا ،بهالد

التعالر إلالى (دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات الحديثالة لالدى معلمالي العلالوم
الحياتيالة وسالبل تفعيلال ( والوقالو

علالى متغيالرات الد ارسالة التالي اشالتملت علالى (الجالنس ،سالنوات الخدمالة،

الدورات التدريبية) ،وذل باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لكل منها ،كمالا تالم تفسالير النتالائ فالي
ضوء اإلطار النظري وربطها بنتائ الدراسات السابقة.

المحك المعتمد في الدراسة

قامت الباحثة باعتماد المعيار التالي للحكم على الدرجة والوزن النسبي لفقرات االستبانة ومجاالتها وفق

سلم ليكرت الخماسي وقد تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ليكرت الخماسي
لدرجة االستخدام  1قليلة جدا 2 ،قليلة 3 ،متوسطة 4 ،كبيرة 5 ،كبيرة جدا ،ولتحديد طول فترة مقياس
ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا المستخدم في مجاالت الدراسة تم حساب المدى) ، (5-1-4ثم
تقساليم علالى عالدد فتالرات المقيالاس الخمسالة للحصالول علالى طالول الفقالرة أي ) (4/5= 0.8بعالد ذلال تالم

إضالافة هالذ القيمالة إلالى أقالل قيمالة فالي المقيالاس وهالي الواحالد الصالحي وذلال لتحديالد الحالد األعلالى للفتالرة
األولى وهكذا (2012

)ozene

والجدول التالي يوض أطوال الفترات كما يلي:
جدول ( :)5.1المحك المعتمد في الدراسة
درجة

قليلة جدا

قليلة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

الوزن

1

2

3

4

5

الفترة

1-1.80

أكثر من1.80-

أكثر من2.60-

أكثر من3.40-

أكثر من4.20-

الوزن

من20%-

أكثر من36%-

أكثر من52%-

أكثر من68%-

أكثر من84%-

الموافقة

النسبي

36%

2.60
52%

3.40
68%

4.20
84%

5.0

100%

ومالن الجالدول السالابق يتضال لنالا بالأن الدرجالة التالي ستحصالل عليهالا فقالرات االسالتبانة ومجاالتهالا ساليتم

اعتمادها وفق هذا المعيار.
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النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :ما درجة تقدير عينة الدراسة من معلمي العلوم الحياتية

في المدارس الحكومية لدور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة
وسبل تفعيله؟

ولدجابة عن هذا السؤال ،قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنح ار

المعياري والوزن النسبي

السالتجابات أفالراد العينالة علالى اسالتبانة" دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات

التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية وسبل تفعيلال "بمجاالتهالا ودرجتهالا الكليالة ،والجالدول التالالي
يبين ذل :
جدول ( :)5.2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت استبانة دور اإلدارة

المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية وسبل تفعيله ودرجتها
الكلية (ن=)148
م
1
2

مجاالت االستبانة
المجالال األول :دور اإلدارة المدرسالية فالي

نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة.

المجالال الثالاني :دور اإلدارة المدرسالية فالي
تطوير استخدام التقنيات التعليمية الحديثة.

عدد

المتوسط

الفقرات

الحسابي

االنحراف

الوزن

المعياري النسبي%

الترتيب الحكم

10

37.168

6.024

74.33

1

كبيرة

10

33.506

7.024

67.01

3

متوسطة

المجالال الثالال  :دور اإلدارة المدرسالية فالي
 3تنميالة مهالالارة اسالالتخدام الوسالائل التقنيالة

10

34.128

6.845

68.25

2

كبيرة

التعليمية الحديثة.
المجالال ال اربال  :دور اإلدارة المدرسالية فالي

 4توفير الالدعم الفنالي والصاليانة عنالد اسالتخدام

10

32.952

8.118

65.90

4

متوسطة

التقنيات التعليمية الحديثة.
الدرجة الكلية لالستبانة

40

24.117 137.756

68.87

**

كبيرة

يتضال مالن الجالدول السالابق أن الدرجالة الكليالة لتقالدير عينالة الد ارسالة مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي
المدارس الحكومية لدور اإلدارة المدرسية في تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة وسالبل
تفعيل حصلت على وزن نسبي ) (68.87%أي بدرجة كبيرة إلى حد ما تقترب من المتوسط.

وتفسالر الباحثالة النتيجالة السالابقة بالأن معلمالي العلالوم الحياتيالة يالرون أن اإلدارة المدرسالية تسالعى لتطالوير

مهارات استخدام التقنيات التعليمية لديهم ولكن بحسب توافر اإلمكانات ،والتي تتص

في ظل األزمة المالية التي تمر بها كافة مؤسسات المحافظات الجنوبية.
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بأنهالا متواضالعة

أما ترتيب مجاالت االستبانة حسب أوزانها النسبية فكان كما يلي:
-

جالاء المجالال األول (دور اإلدارة المدرسالية فالي نشالر الثقافالة التقنيالة التعليميالة الحديثالة) فالي المرتبالة
األولى ،حي

حصل على وزن نسبي ) (74.33%وبدرجة كبيرة ،وتفسر الباحثة ذلال بالأن امالتال

الثقافة التقنية أساس لالنطالق و لتفعيل اإلدارة المدرسية لدورها نحو تنمية مهارات الوسالائل التقنيالة
التعليميالة ،وتطويرهالا وتالوفير الالدعم الفنالي عنالد اسالتخدامها ،وهالذا يالدل علالى إسالهام اإلدارة المدرسالية
بدرجالة كبيالرة فالي نشالر الثقافالة التقنيالة فالي المجتمال المدرسالي ،وهالذ النتيجالة تتفالق مال د ارسالة
عاشالور) ،(2010وتختلال

مال د ارسالة الزيالود ) (2010والتالي أظهالرت وجالود مسالتوى متالدني بدرجالة

نشر اإلدارة المدرسية للثقافة التقنية التعليمية الحديثة.
 -جالاء المجالال الثالال

(دور اإلدارة المدرسالية فالي تنميالة مهالارة اسالتخدام الوسالائل التقنيالة التعليميالة

الحديثالة) فالي المرتبالة الثانيالة ,حيال
الباحثالة هالذ النتيجالة إلالى حال

حصالل علالى وزن نسالبي ) (68.25%وبدرجالة كبيالرة ،وتعالزو

اإلدارة المدرسالية الالدائم علالى التواصالل باألسالاليب والوسالائل التقنيالة

الحديثالة ومتابعتهالا المسالتمرة السالتخدام المعلمالين لهالذ التقنيالات ،وتشالجيعها لهالم علالى اسالتخدامها،
ومكافأة الطالب عند استعمالها  ،وهذا يتفق م دراسة الزيود ).(2012

 جاء المجال الثاني (دور اإلدارة المدرسية في تطوير استخدام التقنيات التعليمية الحديثة) في المرتبةالثالثالة ،حيال

حصالل علالى وزن نسالبي ) (67.01%وبدرجالة متوسالطة ،وتعالزو الباحثالة هالذ النتيجالة

إلى أن ربما يعود السبب في ذل إلى عالدم وجالود إدارة مدرسالية ذات كفالاءة عاليالة وخبالرة فالي مجالال
استخدام التقنيات التعليمية الحديثة ،ووجود نقص في تدريب أوال اإلدارة المدرسية على استخدام هذ

التقنيالات الحديثالة ،وثانيالا نقالص تالدريب المعلمالين علالى كيفيالة االسالتخدام األمثالل لمثالل هالذ الوسالائل

التقنية  ،وأيضا عدم توفر مثل هذ الوسالائل التقنيالة الحديثالة فالي بعالض المالدارس الحكوميالة ،وتفسالر

أيضا الباحثة هذ النتيجة عدم إعطاء الحرية للمعلم والطالب للتجريب و االستعمال بأوقات فراغهم.

 جالاء المجالال ال اربال (دور اإلدارة المدرسالية فالي تالوفير الالدعم الفنالي والصاليانة عنالد اسالتخدام التقنيالاتالتعليمية الحديثة) في المرتبة الرابعة ,حي

حصل على وزن نسبي ) (65.90%وبدرجة متوسطة.

وتفسالر الباحثالة ذلال بالأن االدارة المدرسالية تحتالاج إلالى تغطيالة ماليالة لتالوفير الالدعم الفنالي والصاليانة عنالد

اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة عنالد تعطيلهالا ،وهالذا األمالر قالد ال يتالوافر لالدى االدارة المدرسالية ،أو
تنتظالر أن تقالوم االدارة التعليميالة بالذل  ،وهالي بالذل تتفالق مال د ارسالة النالاعبي ) (2010والتالي أظهالرت

وجالود عوائالق تعيالق اسالتخدام تقنيالات التعلاليم مرتبطالة بالبنيالة التحتيالة للمدرسالة ،والمتعلقالة بعالدم تالوافر

التجهيزات والبنية التحتية الالزم ويرج أيضا ذل إلى سوء الوض االقتصادي الذي يمر ب قطا غزة
والذي يحول دون توفير تكالي

صيانة األجهزة .
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ولمزيد من النتائج ،قامت الباحثة بدراسة فقرات كل مجال على حدة ليتبين التالي:

أوال :فيما يتعلق بالمجال األول :دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة:
قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا

المجال كما يوضحها الجدول التالي:

جدول ( :)5.3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات

أفراد العينة على فقرات المجال األول (دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة(
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب الحكم

تشالج اإلدارة المدرسالية المعلمالين علالى تبنالي
1

2
3
4

5

تربويالة تجديديالة مسالايرة للتطالور التقنالي

مواقال

2

كبيرة

3.864

.761

77.29

4

كبيرة

2.500

1.332

50.0

10

منخفضة

4.108

.792

82.16

1

كبيرة

4.061

.766

81.22

والعلمي.

توج المعلمالين بم ازيالا الالتعلم اإللكترونالي وأهميالة
ادماج الطلبة فيها.
المعلمالين ذوي الكفالاءة العاليالة علالى

تشالج

استخدام التقنيات الحديثة بمكافئات مالية.
تحال

المعلمالين علالى ضالرورة اسالتخدام الوسالائل

التقنية في التعليم.
تشج ثقافة التعلم والتدريب الذاتي في المدرسالة
مالن خالالل اسالتخدام الوسالائل التقنيالة التعليميالة

4.060

2.526

81.21

3

كبيرة

الحديثة.
6
7
8
9
10

تفعالل اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة بمالا
يساعد الطلبة لمتابعة دروسهم.
تنالو فالي مصالادر المعرفالة والمعلومالات بأساللوب
متطور.
تشالج

االطالال

علالى تجالارب األخالرين فالي

استخدام التقنيات التعليمية.
تمتل سبل التعامل الواعي م األجهزة التقنية.
تعزز ثقافة التغيير والتطوير باسالتخدام التقنيالات
التعليمية الحديثة.
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3.709

.767

74.18

8

كبيرة

3.723

.745

74.45

7

كبيرة

3.756

.838

75.13

5

كبيرة

3.655

.805

73.10

9

كبيرة

3.729

.813

74.59

6

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في مجال دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنيـة

التعليمية الحديثة كانتا:
-

الفقالرة ) (4والتالي نصالت علالى "تحال

المعلمالين علالى ضالرورة اسالتخدام الوسالائل التقنيالة فالي التعلاليم "

احتلت المرتبة األولى بوزن نسالبي قالدر ) (82.16%أي بدرجالة كبيالرة ،وتعالزو الباحثالة ذلال إلالى أن

لالددارة المدرسالية دو ار بالار از فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام معلمالي العلالوم الحياتيالة للتقنيالات التعليميالة

الحديثالة ،وذلال العتقالاد أن اسالتخدام المعلمالين لهالذ التقنيالات الحديثالة فالي التعلاليم يسالاهم فالي تحقيالق

التطالور العلمالي والرقالي فالي العمليالة التربويالة التعليميالة ،وتحقالق أهالدا

التربيالة مالن خالالل إعالداد بيئالة

افتراضية للمتعلم في الحياة الواقعية وتنمية شخصيت من جمي الجوانب وبذل تعزز مهارة اإلبدا
والتفوق لديهم وتعمل علالى تهيئالتهم لسالوق العمالل ،كمالا وتسالاعد علالى تطالوير قالدرات المعلمالين وذلال
بنحدا

تعلم أفضل وبوقت أقصر وبكلفة أقل ،واتفقت هذ النتيجة م دراسة العاجز )(2008

 -الفقالرة ) (1والتالي نصالت علالى "تشالج اإلدارة المدرسالية المعلمالين علالى تبنالي مواقال

.

تربويالة تجديديالة

مسالايرة للتطالور التقنالي والعلمالي "احتلالت المرتبالة الثانيالة بالوزن نسالبي قالدر ) (81.22%أي بدرجالة

كبيرة.

وتعزو الباحثة ذل إلى أن التطور التقني والعلمي بدون تبني مواق

تربويالة تجديديالة مسالايرة لال يالؤدي

إلى حدو فجوة بين التربية والتقنية ،وهالذا يؤكالد الالدور الكبيالر الالذي تلعبال اإلدارة المدرسالية فالي متابعالة
كل ما هو جديد ومستحد

في هذا الجانب.

فيما كانت أدنى فقرتين في مجال دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة:
 الفقرة ) (3والتي نصت على " تشج المعلمين ذوي الكفاءة العاليالة علالى اسالتخدام التقنيالات الحديثالةبمكافآت مالية " احتلت المرتبة العاشرة واألخيرة بوزن نسبي قدر ) (50%أي بدرجة منخفضة.

وتعالزو الباحثالة ذلال إلالى أن االدارة المدرسالية ليسالت مخولالة بتقالديم مكافالآت ماليالة إلالى المعلمالين ذوي
الكفاءة العالية على استخدام التقنيات الحديثة ،بالل يعالود ذلال إلالى و ازرة التربيالة والتعلاليم ،وهالو مالا يكالون

ضمن مسابقات في هذا المجال ،وهو قليل الحدو  ،باإلضافة إلى سوء الوض االقتصادي الذي يمر
ب قطا غزة مما أثر ذل على ميزانية و ازرة التربية والتعليم وجمي العاملين فيها وفي المدارس نفسالها،

وتراج تبرعات األفراد المالية للمدارس .

 الفقالرة ) (9والتالي نصالت علالى "تمتلال سالبل التعامالل الالواعي مال األجهالزة التقنيالة " احتلالت المرتبالةالتاسعة وقبل األخيرة بوزن نسبي قدر ) (73.10%أي بدرجة كبيرة.

وتعزو الباحثة ذل إلى أن االدارة المدرسية قد تمل سبل التعامالل الالواعي مال األجهالزة التقنيالة ،كونهالا

مؤهلة لذل  ،وهي متخصصة في هذا المجال ،وقد تكون اإلدارة المدرسية ذات كفاءة في هذا المجالال،
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فبعض اإلدارات المدرسية ذات نمط تقني حدي

وهي قابلة لتقبل برام تدريبية قائمة على االتجاهات

العالمية المعاصرة ،وتتفق هذ النتيجة م دراسة الناعبي

).(2010

ثانيـا :فيمـا يتعلـق بالمجـال الثـاني :دور اإلدارة المدرسـية فـي تطـوير اسـتخدام التقنيـات التعليميـة

الحديثة:

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا

المجال كما يوضحها الجدول التالي:

جدول ) :(5.4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة
على فقرات المجال الثاني (دور اإلدارة المدرسية في تطوير استخدام التقنيات التعليمية الحديثة)
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المتوسط

الفقرة
تتالاب اإلدارة المدرسالية باسالتمرار اسالتخدام المعلمالين
للتقنيات التعليمية الحديثة.
تعقد لقاءات توعوية حول أهميالة التقنيالات التعليميالة
الحديثة.
تالدرب المعلمالين علالى بالرام

اسالتخدام التقنيالات

التعليمية.
تتالي

المجالال للمعلمالين بتحميالل البالرام

التربويالة

العالمية عبر شبكة اإلنترنت المتوفرة في المدرسة.
تُطل معلمي العلوم الحياتية على كل ما هالو جديالد
من تطورات تقنية حديثة عبر االنترنت.
تمثالل دو ار جوهريالا فالي تفعيالل اسالتخدام التقنيالات
التعليمية الحديثة.
تنمالي رو المنافسالة بالين المعلمالين فالي اسالتخدام
التقنيات التعليمية أثناء شر الدروس.
تشج المعلمين علالى مواكبالة كالل مالا هالو جديالد فالي
مجال الوسائل التقنية الحديثة.

تتالي

الحالوار بالين المعلالم والطالالب عبالر شالبكات

التواصل االجتماعي.
تنظم حوا ار تعليميا مباش ار مالا بالين المعلالم والمشالر
على شبكة اإلنترنت عبر محادثة فيس بو .
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االنحراف الوزن

المعياري النسبي

الترتيب الحكم

3.736

.867

74.72

1

كبيرة

3.337

.900

66.75

6

متوسطة

3.412

.910

68.24

5

كبيرة

66.08 1.092 3.304

7

متوسطة

64.05 1.075 3.202

8

متوسطة

3.486

.836

69.72

4

كبيرة

3.628

.882

72.56

3

كبيرة

3.662

.837

73.24

2

كبيرة

61.48 1.017 3.074

9

متوسطة

53.24 1.186 2.662

10

متوسطة

يتضـح مـن الجـدول السـابق أن أعلـى فقـرتين فـي مجـال دور اإلدارة المدرسـية فـي تطـوير اسـتخدام

التقنيات التعليمية الحديثة كانتا:

 الفقرة ) (1والتي نصت على " تتاب اإلدارة المدرسية باستمرار استخدام المعلمين للتقنيات التعليميةالحديثة " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدر ) (74.72%أي بدرجة كبيرة .

وتعالزو الباحثالة ذلال إلالى أن صالحيفة تقالويم اإلدارة المدرسالية للمعلالم تشالتمل علالى بنالود تفحالص مالدى

اسالتخدام المعلمالين للتقنيالات التعليميالة الحديثالة ،لالذا فمالن المهالام الموكلالة لالددارة المدرسالية تتبال مالدى

استخدام المعلمالين للتقنيالات التعليميالة الحديثالة ،ويالدل ذلال علالى وعالي اإلدارة المدرسالية بأهميالة اسالتخدام
التقنيالات التعليميالة الحديثالة لمالا تحققال مالن التغلالب علالى العديالد مالن المشالكالت التالي تواجال المعلالم أثنالاء

التعليم  ،كما أن دواعالي متابعالة اإلدارة المدرسالية السالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة ُيضالاع

ويضاع
النمو العلمي والتقني ُ ،

اقبال الطالب على التعليم ويشجعهم ويحقالق أهالدا

معالدل

التعلاليم ويسالاهم

في تحسين عملية التعليم واإلرتقاء بكفاءة المعلم ،وقد اتفقت هذ النتيجة م دراسة الحارثي ).(2013
 الفقالرة ) (8والتالي نصالت علالى " تشالج المعلمالين علالى مواكبالة كالل مالا هالو جديالد فالي مجالال الوسالائلالتقنية الحديثة "احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدر ) (73.24%أي بدرجة كبيرة.

وتعزو الباحثة ذل إلى وعي االدارة المدرسية بالنتائ االيجابية المترتبة على مواكبة المعلمين لكل مالا
هالو جديالد فالي مجالال الوسالائل التقنيالة الحديثالة ،ومالن أهمهالا تحقيالق أحالد الجوانالب المهمالة للنمالو المهنالي

للمعلم ،وخلق تفكير واعي مالنظم ،كمالا يحقالق تقالدم هائالل فالي مجالال اإلدارة المدرسالية والتربويالة وتقنيالات
التعليم.

فيمـا كانـت أدنـى فقـرتين فـي مجـال دور اإلدارة المدرسـية فـي تطـوير اسـتخدام التقنيـات التعليميـة

الحديثة:

 -الفقالرة ) (10والتالي نصالت علالى" تالنظم حالوا ار تعليميالا مباشال ار مالا بالين المعلالم والمشالر علالى شالبكة

اإلنترنت عبر محادثة فيس بو "احتلت المرتبة العاشرة واألخيرة بوزن نسبي قدر ) (53.24%أي
بدرجة متوسطة.

 الفقرة ) (9والتالي نصالت علالى" تتالي الحالوار بالين المعلالم والطالالب عبالر شالبكات التواصالل االجتمالاعي"احتلت المرتبة التاسعة وقبل األخيرة بوزن نسبي قدر ) (61.48%أي بدرجة متوسطة.

وتعزو الباحثة ذل إلى وجود صعوبة في تنظيم مثل هذا الحوار لتباين ظرو

الكهرباء واالنترنت في

منطقة سكنى كل من المعلم والمشر والطالب  ،وقد ال تكون اإلدارة المدرسية مدربة على إنشاء مثل
تل الحوارات وبالتالي هذا الشأن يضع

اإلدارة المدرسية في هذا الجانب ،واتفقت هاتان الفقرتان مال

دراسة الناعبي ) ،(2010وتناقضت الفقرة ) (9م دراسة الصرايرة وأبو حميد ) (2016والتي حصلت
فيها الفقرة على درجة مرتفعة بمتوسط حسابي ) (3.89وانح ار
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معياري ).(0.90

ثالثا :فيما يتعلق بالمجال الثالث :دور اإلدارة المدرسـية فـي تنميـة مهـارة اسـتخدام الوسـائل التقنيـة

التعليمية:

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا

المجال كما يوضحها الجدول التالي:

جدول ) :(5.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة على فقرات
المجال الثالث (دور اإلدارة المدرسية في تنمية مهارة استخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة)

م

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الترتيب الحكم

تسالاهم اإلدارة المدرسالية فالي تنميالة مهالارة المعلمالين
علالى التخطاليط عبالر اسالتخدام الوسالائل التقنيالة

4

كبيرة

3.493

.876

69.86

6

كبيرة

3.567

.809

71.35

2

كبيرة

3.520

.836

70.40

الحديثة.

تح

المعلمين علالى اسالتخدام أسالاليب تقالويم حديثالة

تعتمد على التكنولوجيا.
تتالاب توظيال

المعلمالين للتقنيالات التعليميالة الحديثالة

أثناء شر الدروس.

تتالي

فرصالة االبتكالار واإلبالدا

لتنميالة مهالارات

5

كبيرة

المعلمالين عبالر اسالتخدام الوسالائل التقنيالة التعليميالة 3.513

3.675

.866

73.51

1

كبيرة

3.101

1.048

62.02

9

متوسطة

3.074

.997

61.48

 10متوسطة

3.297

.891

65.94

8

متوسطة

3.527

.899

70.54

3

كبيرة

3.358

1.030

67.16

7

متوسطة

.922

70.27

الحديثة.

تركالز علالى اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة
لمتابعة مستويات الطلبة.

تطلالب مالن المعلمالين تزويالدها بالتقالارير المطلوبالة
الكترونيا.

تنمي مهارة التعلاليم الحديثالة للمعلمالين عبالر التالدريب
اإللكتروني.

تساهم في تحديد األهدا

التي تساعد المعلم علالى

االختيار السليم للوسائل التقنية التعليمية الالزمة.
تطالور مهالارة المعلالم بالشالر عبالر اسالتخدام الوسالائل
التقنية التعليمية الحديثة.

توضال

للمعلمالالين أفضالالل اإلجالراءات التنفيذيالالة

المناسبة الستخدام السبورة الذكية.
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يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في مجال دور اإلدارة المدرسية في تنمية مهارة استخدام

الوسائل التقنية التعليمية كانتا:

 الفقالرة ) (5والتالي نصالت علالى" تركالز علالى اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لمتابعالة مسالتوياتالطلبة "احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدر ) (73.51%أي بدرجة كبيرة.

وتعزو الباحثة ذل إلى تطبيقات التقنيات التعليمية تستخدم في كافة جوانب العملية التعليميالة بمالا فيهالا

متابعة مستويات الطلبة وتحسالينها مالن خالالل وضال الخطالط العالجيالة ،والالى البالرام التقنيالة الحاسالوبية

التي وفرتها مديرية التربية والتعليم والتي ألزمت المعلمين على ادخالال عالمالات طالبهالم عبالر مثالل هالذ
البرام ومتابعتها باستمرار من قبل اإلدارة المدرسية عبر حاسوب المدرسة.
 -الفقرة ) (3والتي نصت على " تتاب توظي

المعلمين للتقنيات التعليمية الحديثة أثناء شر الدروس

"احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدر ) (71.35%أي بدرجة كبيرة.

وتعالزو الباحثالة ذلال إلالى أن االدارة المدرسالية تنظالر بنيجابيالة إلالى المعلالم الالذي يالتمكن مالن توظيال

التقنيات التعليمية أثناء شر الدروس لما لذل من تقريالب المعلومالة ألذهالان الطلبالة وتجساليدها  ،مالا
تمتلكال هالذ التقنيالات مالن قالدرة علالى محاكالاة الواقال والتغلالب علالى البعالدين الزمالاني والمكالاني  ،وقالد

اتفقت م دراسة الصرايرة وأبو حميد ).(2016

فيما كانت أدنى فقرتين في مجال دور اإلدارة المدرسية في تنمية مهارة استخدام الوسائل التقنية

التعليمية:
-

الفقرة ) (7والتي نصت على " تنمي مهارة التعليم الحديثة للمعلمين عبر التدريب اإللكتروني "احتلت
المرتبة الثانية عشرة واألخيرة بوزن نسبي قدر ) (61.48%أي بدرجة متوسطة .

وتعزو الباحثة ذل إلى أن التدريب االلكتروني يحتاج إلى توافر طاقم تدريبي يجم بين العلوم التربوية
والعلوم التقنية ،ويشر علي و ازرة التربية والتعليم ،كما أن يحتاج إلى اشت ار م شركات توفير البيئة

االفتراضية الالزمة للتدريب االلكتروني مثل شراء الصفو

االفتراضية عبر شركات مثل

 ، Wimba ،Elluminateو ،FirestoneKوهذ االشتراكات ذات تكلفة عالية.

 الفقرة ) (6والتالي نصالت علالى " تطلالب مالن المعلمالين تزويالدها بالتقالارير المطلوبالة الكترونيالا " احتلالتالمرتبة الحادية عشرة بوزن نسبي قدر ) (63.40%أي بدرجة متوسطة .

وتعالزو الباحثالة ذلال

إلالى أن التقالارير االلكترونيالة تحتالاج إلالى تالوافر التيالار الكهربالائي واالنترنالت لالدى

المعلالم ،فيجالد المعلالم وفالي ظالل الظالرو

التالي تعيشالها المحافظالات غالزة مالن انقطالا مسالتمر للتيالار

الكهربالائي واالنترنالالت ،أن اللجالالوء للتقالالارير المكتوبالالة أيسالالر لال  ،وهالالي بالالذل
الناعبي

).(2010
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اتفقالالت مال

درسالالة
ا

رابعـا :فيمـا يتعلـق بالمجـال الرابـع :دور اإلدارة المدرسـية فـي تـوفير الـدعم الفنـي والصـيانة عنـد

استخدام التقنيات التعليمية الحديثة:

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا

المجال كما يوضحها الجدول التالي:

جدول ( :(5.6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة على فقرات
المجال الرابع (دور اإلدارة المدرسية في توفير الدعم الفني والصيانة عند استخدام التقنيات التعليمية الحديثة)
م

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الترتيب الحكم

تتعالاون اإلدارة المدرسالية مال المعلمالين فالي التغلالب
2

كبيرة

 1على المشكالت الفنية التي تواجههم عند استخدامهم 3.574

1.203 3.466

69.32

4

كبيرة

1.127 3.081

61.62

8

متوسطة

3.655

.987

73.10

1

كبيرة

3.560

.984

71.21

3

كبيرة

1.099 2.912

58.24

9

متوسطة

1.180 3.168

63.37

7

متوسطة

.997

68.64

5

كبيرة

1.155 2.770

55.40

 10متوسطة

1.045 3.331

66.62

متوسطة

.948

71.48

للتقنيات التعليمية الحديثة.

2
3
4
5
6

تالوفر مصالد ار بالديال للتيالار الكهربالائي فالي حالالة
انقطاع أثناء الدروس التوضيحية.
تالوفر للمعلمالين الخبالراء الفنيالين إلعطالاء نصالائ
االستخدام والصيانة.
تالوفر األمالالاكن المناسالبة لحفالظ الوسالائل التقنيالة
الحديثة.
تالزود المختبالرات بالالمواد واألجهالزة التقنيالة الالزمالة
للعمل المخبري.

تساهم بتوفير الدعم المالالي لشالراء التقنيالات التعليميالة
الحديثة.

 7توفر شبكة انترنت داخلية من تمديدات خاصة.
8
9

تقالدم المسالاعدة للمعلمالين إذا واجهالتهم مصالاعب
تشغيل األجهزة التقنية الحديثة.
تفعل مواق الكترونية للرد على األسئلة واالستفسارات
المتعلقة بصيانة األجهزة التقنية.

تُلحق المعلمين بدورات تدريبية للتغلب على مشكالت
10
استخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة.
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3.432

6

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في مجال دور اإلدارة المدرسية في توفير الدعم الفني

والصيانة عند استخدام التقنيات التعليمية الحديثة كانتا:
-

الفقرة ) (4والتي نصت على " توفر األماكن المناسبة لحفظ الوسائل التقنية الحديثة "احتلت المرتبة
األولى بوزن نسبي قدر ) (73.10%أي بدرجة كبيرة.

وتعزو الباحثة ذل إلى إد ار اإلدارة المدرسية لقيمالة الوسالائل التقنيالة الحديثالة مالن حيال
ومالن حيال

الفائالدة العلميالة

الكلفالة الماديالة ،فضالال عمالا تقدمال اإلدارة المدرسالية للمعلمالين مالن تسالهيل السالتخدام هالذ

التقنيالات الحديثالة ،وأشالارت د ارسالة جوزيال

) (2008إلالى دور اإلدارة المدرسالية اإليجالابي فالي تالوفير

األماكن المناسبة ودمجها في التعليم.

 الفقالرة ) (1والتالي نصالت علالى " تتعالاون اإلدارة المدرسالية مال المعلمالين فالي التغلالب علالى المشالكالتالفنية التي تواجههم عند استخدامهم للتقنيات التعليمية الحديثالة " احتلالت المرتبالة الثانيالة بالوزن نسالبي

قدر ) (71.48%أي بدرجة كبيرة.

وتعزو الباحثة ذل إلى أن اإلدارة المدرسية تتفهم وجود هذ الصعوبات ،وأن بدون هذا التعاون بينها
وبين المعلم تفقد التقنيات التعليمية الغاية والهد

من وجودها في البيئة المدرسية في حال لم يتم تذليل

هذ المشكالت التي تواج المعلمين عند استخدامهم إياها ،كون أن المعلم حينئذ سيستنك
استخدامها وتوظيفها ،وقد اتفقت هذ النتيجة م دراسة صرايرة وأبو حميد

عن

).(2016

فيمـا كانـت أدنـى فقـرتين فـي مجـال دور اإلدارة المدرسـية فـي تـوفير الـدعم الفنـي والصـيانة عنـد

استخدام التقنيات التعليمية الحديثة:

 الفقرة ) (9والتي نصت على "تفعل مواق الكترونية للرد على األسئلة واالستفسارات المتعلقة بصيانةاألجهزة التقنية " احتلت المرتبة العاشرة واألخيرة بوزن نسبي قدر ) (55.40%أي بدرجة متوسطة.

وتعزو الباحثة ذل إلى أن االدارة المدرسية قد ترى في أن اسالتخدام الوسالائل التقليديالة أسالهل وأيسالر مالن
استدعاء فنيين يعملوا في مديرية التربية والتعليم .

الفقالرة ) (6والتالي نصالت علالى " تسالاهم بتالوفير الالدعم المالالي لشالراء التقنيالات التعليميالة الحديثالة "احتلالت
المرتبة التاسعة وقبل األخيرة بوزن نسبي قدر ) (58.24%أي بدرجة متوسطة.

وتعزو الباحثة ذل إلى أن االدارة المدرسية– رغم مساهمتها بدعوة أولياء األمور مالن أصالحاب رؤوس

األموال ومخاطبة بعض الجهات المتبرعة -إال أن ذل يعالد مسالاهمات منهالا ،وليسالت مهالام موكلالة بهالا،
وقد اتفقت هذ الفقرة م د ارسالة النالاعبي ) ،(2010وسالوء الوضال االقتصالادي الالذي يمالر بال قطالا غالزة
أثر على ميزانية التربية والتعليم .
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكومية
لدور اإلدارة المدرسية فـي تطـوير مهـارات اسـتخدام التقنيـات التعليميـة الحديثـة وسـبل تفعيلـه تعـزى
لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)؟

ولدجابالة عالن هالذا السالؤال؛ قامالت الباحثالة بالمقارنالة بالين متوسالط تقالديرات المعلمالين /الالذكور (ن=)68
ومتوسالط تقالديرات المعلمالات/اإلنالا ( )ن= (80لالدور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام

التقنيات التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية موضو الد ارسالة باسالتخدام اختبالار ت ""T. test
للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين ،والجدول التالي يوض ذل :
جدول ) :(5.7اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة من معلمي العلوم الحياتية لدور اإلدارة

المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة وسبل تفعيله تبعا لمتغير الجنس (ن=))148
االنحراف

المجاالت

الجنس

العدد

المتوسط

المجال األول :دور اإلدارة المدرسية في

ذكر

68

36.367

5.180

نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة.

أنثى

80

37.850

6.614

المجال الثاني :دور اإلدارة المدرسية في

ذكر

68

33.426

6.656

أنثى

80

33.575

7.363

ذكر

68

33.632

6.130

أنثى

80

34.550

7.411

ذكر

68

32.088

7.881

أنثى

80

33.687

8.293

ذكر

68

135.514

22.466

أنثى

80

139.662

25.421

تط الالوير اس الالتخدام التقني الالات التعليمي الالة
الحديثة.

المجالال الثالال  :دور اإلدارة المدرسالية

في تنمية مهارة استخدام الوسائل التقنية

التعليمية الحديثة.

المجال الراب  :دور اإلدارة المدرسية في

تالوفير الالالدعم الفنالالي والصالاليانة عنالد
استخدام التقنيات التعليمية الحديثة.
الدرجة الكلية لالستبانة

البعدي

قيمة" ت" مستوى الداللة
1.498

.128

.812

1.196

1.043

غير دالة

إحصائيا

غير دالة

إحصائيا

غير دالة

إحصائيا

غير دالة

إحصائيا

غير دالة

إحصائيا

قيمة" ت "الجدولية عند درجة حرية ) (148-2وعند مستوى داللة  ، (0.05) = 1.98وعند مستوى داللة(0.01) = 2.61

يتض من الجدول السابق أن قيم" ت "المحسوبة أقالل مالن قيمالة" ت "الجدوليالة علالى مجالاالت االسالتبانة،
وعلالى درجتهالا الكليالة ،وهالذا يالدل علالى أنال ال توجالد فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة
( )α≤0.05بالين متوسالطات تقالديرات عينالة الد ارسالة مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة
لدور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة وسبل تفعيل تعزى لمتغيالر
الجنس ،وهذ النتيجة منطقية.
82

وتفسالر الباحثالة النتيجالة السالابقة بالأن المعلمالين مالن كالال الجنسالين يعتقالدون أن مالن أهالم مهالام االدارة
المدرسية العمل على تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لديهم ،كونها تُسهم في تحسين
نوعيالة التعلاليم وزيالادة فعاليتال  ،و زيالادة الخبالرة لالدى كالل مالن المعلالم والطلبالة ،وبالذل أن غالبيالة المعلمالين
والمعلمالات مالن أفالراد العينالة لالديهم نظالرة متشالاب للالدور الالذي تلعبال اإلدارة المدرسالية فالي نشالر اسالتخدام
تقنيالات التعلاليم فالي المجتمال المدرسالي ،وتتفالق هالذ النتيجالة مال د ارسالة عاشالور ) (2010ود ارسالة الزيالود
). (2012

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

ينص السؤال الثال من أسئلة الدراسة على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكومية
لدور اإلدارة المدرسية فـي تطـوير مهـارات اسـتخدام التقنيـات التعليميـة الحديثـة وسـبل تفعيلـه تعـزى
لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر من  10سنوات)؟
ولدجابة عن هذا السؤال تم اسالتخدام اختبالار تحليالل التبالاين األحالادي  One Way ANOVAللكشال
عن الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من معلمي العلوم الحياتية لدور اإلدارة المدرسية فالي
تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثالة لالديهم تبعالا لمتغيالر سالنوات الخدمالة ،والجالدول التالالي
يوض ذل :
جدول  (5.8):نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات معلمي العلوم الحياتية لدور
اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لديهم تعزى لمتغير سنوات الخدمة
(ن=)148
درجات

متوسط

الحرية

المربعات
41.134
36.224

مصدر التباين

مجمو المربعات

المجالالال األول :دور اإلدارة المدرسالالية

بين المجموعات

82.268

2

فالالي نشالالر الثقافالالة التقنيالالة التعليميالالة

داخل المجموعات

5252.509

145

المجمو

5334.777

147

المجال الالال الثال الالاني :دور اإلدارة المدرسال الالية بين المجموعات

107.909

2

53.955

داخل المجموعات

7145.084

145

49.276

المجمو

7252.993

147

بين المجموعات

201.978

2

100.989

فالالي تنميالالة مهالالارة اسالالتخدام الوسالالائل داخل المجموعات

6686.583

145

46.114

المجمو

6888.561

147

بين المجموعات

243.150

2

121.575

فالي تالوفير الالدعم الفنالي والصاليانة عنالد داخل المجموعات

9445.519

145

65.142

المجمو

9688.669

147

بين المجموعات

2299.669

2

1149.834

داخل المجموعات

83203.575

145

573.818

المجمو

85503.243

147

المجاالت

الحديثة.
في تطوير اسالتخدام التقنيالات التعليميالة
الحديثة.
المجالال الثالال  :دور اإلدارة المدرسالية
التقنية التعليمية الحديثة.
المجالالال ال اربال  :دور اإلدارة المدرسالالية
استخدام التقنيات التعليمية الحديثة.
الدرجة الكلية لالستبانة

قيمة" ف"

1.136

القيمة

مستوى الداللة

االحتمالية
.324

غير دالة
إحصائيا

1.095

.337

غير دالة
إحصائيا

2.190

.116

غير دالة
إحصائيا

1.866

.158

غير دالة
إحصائيا

2.004

.139

غير دالة
إحصائيا

الجدولية عند درجة حرية ( (145-2وعند مستوى داللة  ، (0.05) = 3.00وعند مستوى داللة (0.01) = 4.61
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يتضال مالن الجالدول السالابق أن قاليم"

"المحسالوبة أقالل مالن قيمالة"

"الجدوليالة علالى جميال مجالاالت

االستبانة ،وعلى الدرجة الكلية لالستبانة ،وهذا يدل علالى أنال ال توجالد فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد
مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من معلمي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس
الحكوميالة لالدور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة وسالبل تفعيلال
تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
وتفسالر الباحثالة النتيجالة السالابقة بالأن المعلمالين ومنالذ فتالرة اإلعالداد والتربيالة العمليالة يوجهالوا نحالو توظيال
التقنيات التعليمية الحديثة ،ليجنالي نتالائ ومالردود إيجالابي خالالل العمليالة التربويالة ،وبالتالالي أصالب ل ازمالا
على اإلدارة المدرسية أن تكمل هذا الدور وتسير على نفس المنوال في غرس الوعي والممارسة العملية
لمهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة ،ومن هنا فننها تُعد الخطط الالزمة لتطوير هالذ المهالارات
لالدى المعلمالين ،وبالذل

إن اإلدارة المدرسالية توجال العنايالة واالهتمالام بالالمعلمين ذوي الخبالرة فالي هالذا

المجال.

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
ينص السؤال الراب من أسئلة الدراسة علالى :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة
( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكومية
لدور اإلدارة المدرسية فـي تطـوير مهـارات اسـتخدام التقنيـات التعليميـة الحديثـة وسـبل تفعيلـه تعـزى
لمتغير سنوات الدورات التدريبية (أقل من  5دورات 5 ،دورات فأكثر)؟
ولدجابة عن هذا السؤال؛ قامت الباحثة بالمقارنة بين متوسط تقديرات المعلمين /الذين تلقوا أقل مالن 5
دورات تدريبيالة( (ن= )21ومتوسالط تقالديرات المعلمالين /الالذين تلقالوا مالن  5دورات تدريبيالة فالأكثر
(ن= )127لدور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لالديهم موضالو
الد ارسالة باسالتخدام اختبالار ت " "T. testللفالروق بالين متوسالطات عينتالين مسالتقلتين ،والجالدول التالالي
يوض ذل :
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جدول ( :(5.9اختبار)ت) للفروق بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة من معلمي العلوم الحياتية لدور اإلدارة
المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة تبعا لمتغير الدورات التدريبية (ن=)148
االنحراف

المجاالت

الدورات التدريبية

العدد

المتوسط

المجال األول :دور اإلدارة المدرسية

أقل من  5دورات

21

38.666

7.115

من  5دورات فأكثر

127

36.921

5.819

أقل من  5دورات

21

33.857

6.872

من  5دورات فأكثر

127

33.448

7.074

أقل من  5دورات

21

33.095

6.662

من  5دورات فأكثر

127

34.299

6.886

أقل من  5دورات

21

32.619

7.933

من  5دورات فأكثر

127

33.007

8.178

أقل من  5دورات

21

138.238

22.407

من  5دورات فأكثر

127

137.677

24.471

فالي نشالر الثقافالة التقنيالة التعليميالة

الحديثة.

المجال الثاني :دور اإلدارة المدرسية

فال ال ال الالي تطال ال ال الالوير اسال ال ال الالتخدام التقنيال ال ال الالات

التعليمية الحديثة.

المج ال ال ال ال ال ال ال ال الالال الثالال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  :دور اإلدارة

المدرسالية فالي تنميالة مهالارة اسالتخدام
الوسائل التقنية التعليمية الحديثة.

المجال الراب  :دور اإلدارة المدرسية

في توفير الدعم الفني والصيانة عند

استخدام التقنيات التعليمية الحديثة.
الدرجة الكلية لالستبانة

البعدي

قيمة" ت"

1.232

.246

.745

.203

.098

مستوى

الداللة

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

قيمة" ت "الجدولية عند درجة حرية ) (148-2وعند مستوى داللة  ، (0.05) = 1.98وعند مستوى داللة(0.01) = 2.61

يتضال مالن الجالدول السالابق أن قاليم" ت "المحسالوبة أقالل مالن قيمالة" ت "الجدوليالة علالى جميال مجالاالت
االسالتبانة ،وعلالى درجتهالا الكليالة ،وهالذا يالدل علالى أنال ال توجالد فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى

الداللة ( )0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكومية
لدور اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة وسبل تفعيل تعزى لمتغير

الدورات التدريبية.

وتفسالر الباحثالة النتيجالة السالابقة بالأن اإلدارة المدرسالية أصالبحت تملال الالوعي الكامالل بأهميالة مهالارات

استخدام التقنيات التعليميالة الحديثالة ،ممالا يعالزز تالوجههم نحالو تطالوير هالذ المهالارات ومالن عالدة مصالادر
منهالا التعالاون مال أقالرانهم مالن خالالل الزيالارات التبادليالة ،والالدخول إلالى المواقال االلكترونيالة المختصالة،

واالسالتعانة باألصالدقاء أصالحاب الخبالرة مالن المالدارس األخالرى ومالن خريجالي تقنيالات التعلاليم ،فأصالبحت

بالذل الالدورات التدريبيالة إحالدى آليالات التطالوير وليسالت اآلليالة الوحيالدة ،وتتفالق هالذ النتيجالة مال د ارسالة

الصرايرة وأبو حميد

).(2016
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النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على :ما سبل تفعيل مهارات استخدام التقنيات التعليمية

الحديثة لدى اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية وطرق تطويرها؟

ولدجابالة عالن هالذا السالؤال؛ قامالت الباحثالة بتوجيال سالؤال مفتالو إلالى أفالراد عينالة الد ارسالة ،حيال
بتجميال اسالتجاباتهم ،حيال

قامالت

اسالتجاب ) (117معلمالة ومعلمالة ،فيمالا لالم يسالتجب علالى هالذا السالؤال )(31

معلم ومعلمة من أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم ) (148معلم ومعلمة ،وسو

تورد الباحثة فيما يلي

أهم سبل تفعيل مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لدى اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية
وطرق تطويرها؛ التي اقترحها أفراد عينة الدراسة على السؤال المذكور:

جدول ) :(5.10تحليل آراء معلمي العلوم الحياتية ألهم أهم سبل تفعيل مهارات
استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لدى اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية وطرق تطويرها
التكرار

%

م

59

50.43

21

18.0

21

18.0

17

14.53

5

عمل عدة نشرات توضيحية الستخدام األجهزة الحديثة مثل السبورة الذكية.

17

14.53

6

توفير  LCDفي المختبرات العلمية واستخدامها في عرض المادة التعلمية.

14

12.0

14

12.0

10

8.55

10

8.55

10

8.55

10

8.55

12

االطال على تجارب األخرين واالسترشاد بندارات دول أخرى.

7

6.0

13

عرض مقاط فيديو توضيحية.

7

6.0

14

التعامل م مؤسسات المجتم المدني لتوفير خبرات يمكن االستفادة منها.

7

6.0

7

6.0

1
2
3
4

7
8
9
10
11

15

العبارة
عقد دورات تدريب متواصلة لطرق ووسائل التعامل م التقنيات التعليمية
الحديثة.

تجهيز المختبرات المدرسية بوسائل تقنية وانترنت ،لمشاهدة وعرض الوثائق
العلمية.

توفير مصادر بديلة للتيار الكهربائي كالطاقة الشمسية.
توفير بنية تحتية كالكهرباء ،والحاسوب وشبكة انترنت ،ولوحة ذكية
ومجسمات.

الشراكة والتشبي م المؤسسات المتخصصة بالعلوم الحياتية ،والمراكز
التقنية.

عقد ورشات عمل جماعية لمناقشة المعوقات االقتصادية والتقنية التي تواجههم
خالل العام الدراسي وكيفية التعامل معها.

تبادل الزيارات ووسائل االتصال والتواصل بين المدارس المختلفة لتحديد
أفضل الطرق الستخدامها.

استخدام البوربوينت والفالشات في عرض العديد من النشرات التطويرية في
مجال هندسة الجينات.

اش ار الطالب في تحضير فيديوهات تعليمية حديثة .

اش ار المعلمين في متابعة بعضهم البعض ،واألخذ عن تجاربهم ومهاراتهم
ووسائلهم ضمن مدارس متعددة.

86

التكرار

%

م
17

متابعة االنترنت) صفحة اليوتيوب (وما عليها من برام تدريبية ثرية.

4

3.42

18

تفعيل الحاسوب وعرض الفيديوهات المرتبطة بالمنهاج.

4

3.42

19

توفير أجهزة الحاسوب وشبكة االنترنت في غر االجتماعات إلتاحة ُسبل

4

3.42

4

3.42

4

3.42

22

توفير مادة علمية الكترونية الستخدامها في تدريب الجمي .

4

3.42

23

مالحقة التطور التقني في مجال العلوم الحياتية ومواكبت .

4

3.42

24

توظي

الذكية.

4

3.42

25

توفير أجهزة الحاسوب وشبكة االنترنت خاصة بالمعلم داخل الص .

3

2.56

3

2.56

27

عمل مجموعات عبر مواق التواصل االجتماعي.

3

2.56

28

استخدام الرحالت المعرفية عبر. Web Quest

3

2.56

29

تزويد المدارس بمجسمات علمية حديثة ثالثية األبعاد تالئم المناه الدراسية.

3

2.56

3

2.56

31

عمل صفحة على االنترنت تخص التطورات المتتابعة في مجال األحياء.

3

2.56

32

استقطاب وسائل حديثة وبسيطة يسهل التعامل معها.

3

2.56

20
21

26

30

العبارة

االتصال والتواصل بشكل أفضل.

فت المجال لددارات التدريسية للتنقل بين المؤسسات المهمة وعدم الممانعة

والحجب عن المؤسسات التي تختل

معها إدارة التعليم أو المدرسة.

إجراء توأمة وتكامل بين منه التكنولوجيا لما يتعلق بالتقنيات الحديثة وكيفية

التعامل معها.

تطبيقات الهوات

مراجعة توصيات ومقترحات الدراسات العلمية والدراسات العليا في تفعيل

مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية.

زيارة المؤسسات المهمة سواء المحلية أو الدولية من خالل شبكة االنترنت،
والتعر على الوسائل والطرق االبداعية التي تستخدمها.

يتض مالن الجالدول السالابق ،وبعالد تحليالل آراء معلمالي المهالارات الحياتيالة أفالراد عينالة الد ارسالة ألهالم سالبل
تفعيل مهارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة لالدى اإلدارة المدرسالية فالي المالدارس الحكوميالة وطالرق

تطوير  ،وحساب التك اررات والنسب المئويالة بالأن السالبل التالي أجمال عليهالا معلمالي العلالوم الحياتيالة بلغالت
)(32مقترحا من وجهة نظرهم ،كان من أهمها:

 -عقد دورات تدريب متواصلة لطرق ووسائل التعامل م التقنيات التعليمية الحديثة.

 تجهيز المختبرات المدرسية بوسائل تقنية وانترنت؛ لمشاهدة وعرض الوثائق العلمية. -توفير مصادر بديلة للتيار الكهربائي كالطاقة الشمسية.

 توفير بنية تحتية كالكهرباء ،والحاسوب وشبكة انترنت ،ولوحة ذكية ومجسمات. -عمل عدة دروس توضيحية باستخدام األجهزة الحديثة مثل السبورة الذكية.
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ملخص نتائج الدراسة:

وهنا تعرض الدراسة ملخص ألهم النتائ التي توصلت إليها:

 .1أن الدرجالة الكليالة لتقالدير عينالة الد ارسالة مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة لالدور

اإلدارة المدرسية في تطوير مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة وسبل تفعيل حصلت على
وزن نسبي ) (68.87%أي بدرجة كبيرة إلى حد ما تقترب من المتوسط .

 .2كان ترتيب مجاالت االستبانة حسب أوزانها النسبية كما يلي:

 .3جالاء المجالال األول( دور اإلدارة المدرسالية فالي نشالر الثقافالة التقنيالة التعليميالة الحديثالة )فالي المرتبالة
األولى ,حي

حصل على وزن نسبي ) (74.33%وبدرجة كبيرة.

 .4جالاء المجالال الثالال ( دور اإلدارة المدرسالية فالي تنميالة مهالارة اسالتخدام الوسالائل التقنيالة التعليميالة
الحديثة )في المرتبة الثانية ,حي

حصل على وزن نسبي ) (68.25%وبدرجة كبيرة.

 .5جالاء المجالال الثالاني( دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير اسالتخدام التقنيالات التعليميالة الحديثالة )فالي
المرتبة الثالثة ,حي

حصل على وزن نسبي ) (67.01%وبدرجة متوسطة.

 .6جاء المجال الراب ( دور اإلدارة المدرسية فالي تالوفير الالدعم الفنالي والصاليانة عنالد اسالتخدام التقنيالات
حصالل علالى وزن نسالبي ) (65.90%وبدرجالة

التعليميالة الحديثالة )فالي المرتبالة الرابعالة ,حيال
متوسطة.

 .7ال توجالد فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة ( )0.05بالين متوسالطات تقالديرات عينالة
الد ارسالة مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة لالدور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير
مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لديهم تعزى لمتغير الجنس.

 .8ال توجالد فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة ( )0.05بالين متوسالطات تقالديرات عينالة
الد ارسالة مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة لالدور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير
مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لديهم تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

 .9ال توجالد فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة ( )0.05بالين متوسالطات تقالديرات عينالة
الد ارسالة مالن معلمالي العلالوم الحياتيالة فالي المالدارس الحكوميالة لالدور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير
مهارات استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لديهم تعزى لمتغير الدورات التدريبية.

 .10أن السالبل التالي أجمال عليهالا معلمالي العلالوم الحياتيالة لتفعيالل مهالارات اسالتخدام التقنيالات التعليميالة

الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكومية وسبل تفعيل ؛ بلغت ) (38مقترحالا مالن
وجهة نظرهم ،كان من أهمها:

 عقد دورات تدريب متواصل للمعلمين على طرق ووسائل التعامل م التقنيات التعليمية الحديثة. تجهيز المختبرات المدرسية بوسائل تقنية وانترنت؛ لمشاهدة وعرض الوثائق العلمية.88

 -توفير مصادر بديلة للتيار الكهربائي كالطاقة الشمسية.

 توفير بنية تحتية كالكهرباء ،والحاسوب وشبكة انترنت ،ولوحة ذكية ومجسمات. -عمل عدة دروس توضيحية باستخدام األجهزة الحديثة مثل السبورة الذكية.

التوصيات:

وفي ضوء النتائ تم التوصل إليها  ،توصي الدراسة بما يأتي:

 .1تعزيالز دور اإلدارة المدرسالية فالي تطالوير اسالتخدام تقنيالات التعلاليم لالدى معلمالي العلالوم الحياتيالة مالن
خالل إعداد برام تدريب قائمة على اتجاهات عالمية معاصرة.

 .2توفير فنيين مختصين لتقديم الدعم الفني المباشر في حال حدو أي مشالكالت فنيالة فالي األجهالزة
التقنية المستخدمة في المدارس.

 .3توفير الدعم المعنوي والمالي الالزم لنشر ثقاف استخدام تقنيات التعليم في المجتم المدرسي.

 .4التأكيد على معيار الخبرة التقنية عند اختيار اإلدارة المدرسية المناسبة ،وأن تكون ممن لديهم خبرة
واسعة في المجال اإلداري والتعليمي والتقني.

 .5أن تكالون اإلدارة المدرسالية علالى إطالال دائالم بالمعلومالات والمعالار

والمهالارات واألسالاليب التالي

تمكنها من أداء دورها في تطوير مهارات معلمي العلوم الحياتية باستخدام التقنيات الحديثة.

 .6عمل دورات وبرام تدريبية تُعنى بتدريب اإلدارة المدرسية لتمكيالنهم مالن ممارسالة المهالارات التقنيالة
الحديثة.
 .7تحويل الدورات التقليدية التي تقوم بها اإلدارة المدرسية إلى برام التدريب القائمة على االتجاهات
العالمية المعاصرة حتى يالتمكن جميال معلمالي العلالوم الحياتيالة مالن مسالايرة االتجاهالات العالميالة فالي

التطوير التقني.

 .8التطوير التقني المستمر لمعلم العلوم الحياتية وكافة المعلمين لمواكبالة التطالورات فالي المسالتحدثات
العلمية والتقنية ،مما ُيسهم في رف األداء لديهم ويحسن من جودة العملية التعليمية.

بحوث ودراسات مقترحة:

من خالل نتائ الدراسة واالطال على الدراسات السابقة تقتر الباحثة مجموعة من الدراسات:
 .1د ارسالالة تتنالالاول المقارنالالة بالالين المالالدارس الحكوميالالة ومالالدارس الوكالالالة لالالدور اإلدارة المدرسالية فالالي تطالالوير
مهارات استخدام التقنيات التعليمية لدى معلمي العلوم الحياتية.

 .2د ارس الالة تتن الالاول س الالبل تفعي الالل اإلدارة المدرس الالية لتط الالوير مه الالارات معلم الالي العل الالوم الحياتي الالة بالتقني الالات
التعليمية الحديثة.

 .3دراسة تتعرض ألهم عقبات تطوير اسالتخدام التقنيالات التعليميالة التالي تواجال معلمالي العلالوم الحياتيالة
من وج نظر اإلدارة المدرسية.
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املصادر واملراجع

المصادر والمراجع
أوال /المصادر
-

القران الكريم.

السنة النبوية

ثانيا :المراجع العربية:

 إبراهيم ،أبو السعود ) :(2001دور اإلنترنت في إعداد الخريجين وتدريس اللغات مع تقديم رؤيةاستراتيجية للتعليم في األقطار العربية ،القاهرة ،مصر.

 ابراهيم ،عالدنان) :(2010اإلدارة تربوية مدرسـية صـفية ،دار اليالازوري ،مؤسسالة حمالادة للد ارسالاتالجامعية والنشر والتوزي  ،عمان ،االردن.

 أبالالو الضالالبعات ،زكريالالا ( :)2009إعــداد وتأهيــل المعلمــين األســس التربويــة والنفســية ،دار الفكالالرللنشر ،عمان ،األردن.

 أبو العال ،ليلى محمالد) :(2013مفاهيم ورؤى في اإلدارة والقيادة التربوية بين األصالة والحداثة،دار الجنادرية للنشر والتوزي  ،عمان ،األردن.

 -أبو الكش  ،محمد ناي

) :(2006اإلدارة المدرسية المعاصرة ،دار جرير ،عمان ،األردن.

 أبو الوفا ،جمال ( :)2006دور قيادات المدرسة االبتدائية في تنمية االبدا الجماعي لدى العاملينبها لمواجهة تحديات العولمة -دراسة ميدانية ،مجلة مستقبل التربية العربية.57-53 ،42 ،

 أبالو الوفالا ،جمالال ) :(2006دور قيالادات المدرسالة االبتدائيالة فالي تنميالة االبالدا الجمالاعي لالدىالعاملين بها لمواجهة تحديات العولمة  ،مجلة مستقبل التربية ،العدد42-75.

 أبالالالو الوفال الالا ،جمال الالال( :)2000اتجاهــــات حديثــــة فــــي اإلدارة المدرســــية  ،دار المعرفال الالة الجامعيال الالة،االسكندرية ،مصر

 أبو بكر ،مصطفى محمود) :(2005اإلدارة العامـة رؤيـة اسـتراتيجية لحمايـة الجهـاز االداري مـنالتخلف والفساد ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر.

 -أبالو خطالاب ،إبالراهيم محمالد شالعيب ) :(2008معوقالات اإلدارة المدرسالية الفاعلالة فالي المالدارس

الحكوميالة بمحافظالات غالزة مالن وجهالة نظالر المالديرين وسالبل االرتقالاء بال  ،رسـالة ماجسـتير غيـر
منشورة.

 أبو ناهية ،صال الدين ) :(2000الطرق اإلحصائية في البحث والتدريس ،الطبعة الثانية ،مكتبةاألنجلو المصرية ،القاهرة.
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 ابالراهيم أحمالد ،ابالراهيم ) :(2010الجوانـب السـلوكية فـي االدارة المدرسـية ،دار الفكالر العربالي،القاهرة ،مصر.

 اإلدارة العامالة للتخطاليط التربالوي( :(2009احصـائيات عــن التعلـيم العـام فــي محافظـة الباحــة ،و ازرةالتربية والتعليم ،المملكة العربية السعودية

 آدم ،بشالالير ( :)2012التقنيــات التعليميــة فــي تعلــم وتــدريس اللغــات األجنبيــة ،جامعالالة الخرطالالوم،السودان.

 أسعد ،وليد أحمد ) :(2005اإلدارة المدرسية ،مكتبة المجتم العربي ،عمان ،االردن. أمين زينب ) :(2007تقييم الذات التكنولوجي وعالقت بمستويات األداء التقنالي لالدى طالالب كليالاتالتربية النوعية ،مؤتمر المعلوماتية ومنظومة التعليم :دراسات وبحـوث ،الجمعيالة العربيالة لتكنولوجيالا
التربية في الفترة  6-5يوليو.2006

 بالالارون( )Barronوكالالارين(:)Karenإدارة العمليـــة التعليميـــة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة ،ترجمالالة:عبدالوهاب قصير ،دار الشعا للنشر والعلوم ،حلب ،سوريا

 -بدوي ،أحمد ( :)1984معجم مصطلحات العلوم اإلدارية ،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،مصر.

 بدوي ،محمود فوزي) :(2010إدارة التعليم والجودة الشاملة ،دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر،اإلسكندرية ،مصر.

 بلعالاوي ،برهالاننمر وأبالو جالبالن ،هالاني صالال أبالو جلبالان ) :(2008االسـتراتيجيات الحديثـة فـيتدريس العلوم الشرعية والقران الكريم ،مكتبة الفال  ،الكويت.

 -بن حبتور ،عبد العزيز صال ) :(2004اإلدارة االستراتيجية  ،دار المسيرة ،عمان ،االردن.

 -بن حبتور ،عبد العزيز صال ) :(2009مبادئ اإلدارة العامة ،دار المسيرة ،عمان ،األردن.

 البنالا ،هالالة مصالبا ) :(2013اإلدارة المدرسـية المعاصـرة ،دار الصالفاء للنشالر والتوزيال  ،عمالان،األردن.

 -جاليمس هارولالد فالوكس ،تشالال از دوارديسالن وألال

وندسالور ارفالز) :(2010اإلدارة المدرسـية مبادئهـا

وعملياتها ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،مصر.

 الحالارثي ،عالائض ) :(2013تقنيالات التعلاليم ودورهالا فالي األداء مالن وجهالة نظالر أعضالاء هيئالةالتدريس في كلية المل خالد العسكرية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ناي

العربية للعلوم

األمنية ،السعودية.

 الحال الالازمي ،عبال الالداهلل سال الالليمان( :(2004دور مال الالدير المدرسال الالة فال الالي المتابعال الالة وتقال الالويم المعلمال الالين ،مجلــــةالتربية،المجلد،11ص ،46-43البحرين.

 حجي ،أحمد ) :(1998اإلدارة التعليمية واالدارة المدرسية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.92

 -حداد ،عواط ) :(2002وص

الوظائ

ومراجعة األداء ،مجلة رسالة المعلـم ،المجلالد ،41العالدد

الراب .144-145،

 الحرير ،رافدة ) :(2010مهارات اإلدارة الصفية ،دار الفكر ،عمان ،األردن. حسامو  ،سهى والعبداهلل ،فواز( :)2011واق التعليم االلكتروني في جامعة تشالرين مالن وجهالة نظالرأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة  ،مجلة جامعة دمشق ،عدد ،27ملحق243-278 ،2011

 حسن ،السيد محمد أبو هاشم ) :(2003أدوار المعلم بين الواق والمأمول ،بحـث علمـي مقـدم إلـىندوة مدرسة المستقبل ،جامعة المل سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 حسين ،سالالمة عبالد العظاليم ) :(2004اتجاهـات حديثـة فـي اإلدارة المدرسـية ،دار الفكالر ،عمالان،األردن.

 الحلفالاوي ،محمالد ) :(2006مسـتحدثات تكنولوجيـا التعلـيم فـي عصـر المعلوماتيـة ،دار الفكالر،عمان ،االردن.

 حمالدان ،محمالد ) :(2007التجالارب الدوليالة والعربيالة فالي مجالال التعلاليم االلكترونالي ،المجلـةالفلسطينية في التربية المفتوحة عن بعد ،جامعة القدس المفتوحة. 287-32، 1(1)،

 الحيلة ،محمد ) :(2005تصميم وانتاج الوسائل التعليمية التعلمية ،دار المسيرة ،عمان ،األردن -الحيلة ،محمد محمود ) :(2004مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة ،عمان ،األردن.

 الحيلالة ،محمالد محمالود ) :(2008تكنولوجيـا التعلـيم بـين النظريـة والتطبيـق ،دار المساليرة  ،عمالان،األردن.

 -الحيلة ،محمد والغزاوي ،محمد ) :(2003تصميم التعليم ،دار المسيرة ،عمان ،األردن.

 الخطيب ،عامر ) :(2004محاضرات في مناهج البحث العلمي ،مكتبة القدس ،غزة ،فلسطين. الخطيالب ،لطفالي ) :(2012حالوافز ومعيقالات اسالتخدام التعلاليم االلكترونالي مالن وجهالة نظالر أعضالاءالهيئالة التدريسالية فالي الجامعالة العربيالة المفتوحالة ،مؤتـة للبحـوث والدراسـات -العلـوم اإلنسـانية
واالجتماعية.349-378، 2(27)،

 خليفالة ،اينالاس ) :(2007الشـامل فـي الوسـائط التعليميـة ،دار المنالاه للنشالر والتوزيال  ،عمالان،األردن.

 خماليس ،محمالد عطيالة ) :(2001تطـور تكنولوجيـا التعلـيم ،دار قبالاء للنشالر والطباعالة والتوزيال ،القاهرة ،مصر.

 الخواجا ،عبدالفتا محمد ) :(2009تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية ،دار الثقافة ،عمان،األردن.

 خيري ،اسام ) :(2013اإلدارة العامة ،دار الراية ،عمان ،االردن.93

 الالدجاني ،دعالاء جبالر ،عطالا اهلل ،هبالة نالادر ) :(2001الصالعوبات التالي تعيالق اسالتخدام اإلنترنالت،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 درة ،جودة ) :(2012األساسيات في اإلدارة المعاصرة منحنى نظامي ،دار وائل ،عمان ،االردن. -الدعيل  ،إبراهيم بن عبدالعزيز ) :(2009اإلدارة العامة واإلدارة التربوية ،الرواد ،عمان ،األردن.

 الالدليمي ،طالارق عبالد) :(2009االتجاهـات الحديثـة فـي اإلدارة التربويـة والمدرسـية ،مركالز ديبونالولتعليم التفكير ،عمان ،األردن.

 دومي ،حسن و العمري ،عمالر) :(2005أساسـيات فـي تصـميم وانتـاج الوسـائل التعليميـة ،مكتبالةالفال  ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

 دياب ،اسماعيل ) :(2001اإلدارة المدرسية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،االسكندرية ،مصر. -الراضي ،أحمد) :(2010التعليم االلكتروني ،دار أسامة للنشر والتوزي  ،عمان ،األردن

 -راغب ،راغب أحمد ) :(2011اإلدارة التربوية في القطا المدرسي ،دار البداية ،عمان ،األردن.

 الربعاني  ،أحمد حمد( :)2011تجارب عالمية وعربية فالي تعلاليم المهالارات الحياتيالة ،مجلـة التطـويرالتربوي44-47 ، )63( ،

 -ربي  ،هادي مشعان) :(2008تطوير اإلدارة المدرسية ،مكتبة المجتم العربي ،عمان ،االردن.

 الرنتيسي ،محمود وعقل ،مجالدي( :)2013تكنولوجيا التعليم (النظريـة والتطبيـق العملـي) ،الجامعالةاالسالمية ،مكتبة افاق ،غزة ،فلسطين

 الرويس ،عبدالعزيز) :(2005الطالالب وتحالديات المسالتقبل نمالوذج علمالي ،مجلـة المعرفـة،115 ،ص ،83-86الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 الزغلالول ،عمالاد والمحايالد ،شالاكر ) :(2007سـيكولوجية التـدريس الصـفي ،دار المساليرة ،عمالان،األردن.

 زمالودا) : (2009التغييـر داخـل المـدارس خلـق ثقافـة التحسـن المسـتمر ،كتالاب متالرجم عالن وليالدعزت شحادة ،العبيكان ،أبوظبي ،االمارات العربية المتحدة.

 الزه ارنالي ،علالي بالن إبالراهيم ) :(1998مهـارات التـدريس فـي الحلقـات القرآنيـة ،دار ابالن عفالان،الخبر ،المملكة العربية السعودية.

 سالالم ،أحمالد وعالادل سالرايا ( :(2003منظومـة تكنولوجيـا التعلـيم ،مكتبالة الرشالد ،الريالاض ،المملكالةالعربية السعودية.

 السالالامرائي ،مهالالدي( :)2013التفكيالالر االبالالداعي لالالدى طلبالالة كليالالات التربيالالة ،المجلــة العربيــة للتربيــة،تونس

 السبيعي ،عبداهلل بن منصور حمد ) :(2008استخدام معمل القران الكريم في تنمية مهارات التالوةواالحتفالاظ بالالتعلم لالدى طالالب الصال

السالادس االبتالدائي بمالدارس تحفاليظ القالران الكالريم بمدينالة
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الريالاض ،رسـالة ماجسـتير ،قسالم المنالاه وطالرق التالدريس ،كليالة التربيالة ،جامعالة الملال

سالعود،

الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 -السرور ،نادية هايل( :)2002مقدمة في االبدا  ،دار الفكر للنشر والتوزي ،عمان ،األردن

 سري ،حسن) :(2000العملية التعليمية القرآنية وطـرق تـدريس القـران الكـريم ،مركالز اإلسالكندريةللكتاب ،اإلسكندرية ،مصر.

 السالعود ،خالالد محمالد ) :(2009تكنولوجيـا ووسـائل التعلـيم وفاعليتهـا ،مكتبالة المجتمال العربالي،عمان ،األردن.

 السالعود ،خالالد) :(2008تكنولوجيـا ووسـائل التعلـيم وفاعليتـه ،مكتبالة المجتمال العربالي للنشالروالتوزي  ،عمان ،األردن.

 -سالمة ،عبد الحافظ) :(2010مدخل إلى تصميم التدريس ،دار البداية ،عمان ،األردن.

 سليمان ،عرفات عبد العزيز ) :(2001استراتيجية اإلدارة في التعليم مالمح من الواقع المعاصـر،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،مصر.

 -سويدان  ،أمل ) :(2007التقنية في التعليم  ،دار الفكر ،عمان ،األردن.

 سالويدان ،أمالل ومبالارز ،منالال ):(2007التقنيـة فـي التعلـيم مقـدمات أساسـية للطالـب المعلـم ،دارالفكر ،عمان ،األردن.

 شالحات  ،حسالن ):(2007اسـتراتيجيات التعلـيم والـتعلم الحديثـة وصـناعة العقـل العربـي ،الالدارالمصرية اللبنانية ،القاهرة ،مصر.

 الشرهان ،جمال بن عبالدالعزيز ):(2000الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيـا التعلـيم ،مطالابالحميضي ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 شمى ،نادر واسماعيل ،سام ) :(2008مقدمه في تقنيات التعليم ،دار الفكر ،عمان ،األردن. الشناق ،قسيم( :)2011واق استخدام الوسائط االلكترونية المتعددة فالي تعلاليم العلالوم بدولالة االمالاراتالعربية المتحدة من وجهة نظر المعلمين ،المجلة الدولية لألبحاث التربوي.185-207،29 ،

 صالالال  ،سالالمير أبالالو الفتالالو ( :)2011منظومالالة التعل الاليم الجالالامعي وعصالالر المعرفالالة مظالالاهر األزم الالةاألليات المقترحة ،دورية البحوث اإلدارية،)4(،ص. 34-79

 الصبا  ،هبة علي ط ) :(2010استخدام السبورة الذكية وفق اطار مقتر لمعايير الجودة الشاملة،بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي الثالـث ،ص ،22-27كليالة العلالوم التربويالة ،جامعالة جالرس الخالاص،
األردن.

 -صالبري ،مالاهر يوسال

) :(2008مـن الوسـائل التعليميـة إلـى تكنولوجيـا التعلـيم ،مكتبالة الرشالد،

الرياض ،المملكة العربية السعودية.
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 الص الرايرة ،خالالالد والمجالالالي ،محمالالد داود وصالالال  ،عبالالدالكريم اللصاصالالمة ( :)2010الحاســـوب فـــياإلدارة المدرسية ،دار المسيرة ،عمان ،األردن.

 الصوفي ،عبداهلل إسماعيل ) :(2001التكنولوجيا الحديثة والتربية والتعليم ،مؤسسالة الالوراق للنشالروالتوزي  ،عمان ،األردن.

 -الصيرفي ،محمد عبدالفتا ( :)2003اإلدارة الرائدة ،دار الصفاء للنشر والتوزي  ،عمان ،األردن

 -الطويل ،هاني عبدالرحمن ) :(1999اإلدارة التعليمية مفاهيم وافاق ،دار وائل ،عمان ،األردن.

 -عابدين ،محمد ) :(2005اإلدارة المدرسية الحديثة ،دار الشروق للنشر والتوزي  ،عمان ،األردن.

 عال الالامر ،طال الالارق عبال الالدالرؤو ( :)2007اإلدارة اإللكترونيــــة نمــــاذج معاصــــرة ،دار السال الالحاب للنشال الالروالتوزي  ،القاهرة ،مصر.

 عالايش ،أحمالد جميالل ) :(2009اإلدارة المدرسـية نظرياتهـا وتطبيقاتهـا التربويـة ،دار المساليرة،عمان ،األردن.

 عايش ،أحمد جميل ) :(2009إدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربويـة ،دار المساليرة ،عمالان،األردن.

 عالايش ،احمالد جميالل ) :(2009اإلدارة المدرسـية نظرياتهـا وتطبيقاتهـا التربويـة ،دار المساليرة،عمان ،االردن.

 عبدالرحمن ،محمود يوس  (2010) :التطوير اإلداري مفاهيم حديثة ،دار البداية ،عمان ،االردن. -عبدالعزيز ،مجدي( :)2005التدريس اإلبداعي وتعلم التفكير  ،عالم الكتب ،القاهرة ،مصر

 عبدالقادر ،محمد وزاهر ،ضياء ) :(2012القيادة التربوية مـدخل قـائم علـى حـل المشـكالت ،دارالفكر ،عمان ،األردن.

 عبدالمنعم ،نادية ومصطفى ،عزة ):(2012اإلدارة المدرسية المعاصرة في ظل المتغيرات العالمية،المجموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،مصر.

 -عبود ،حار ( :)2007الحاسوب في التعليم ،دار وائل للنشر والتوزي  ،عمان ،األردن.

 عبيالالد ،ماجالالدة السالاليد( :)2012الوســائل التعليميــة وانتاجاتهــا للعــاديين وذوي االحتياجــات الخاصــة،دار صفاء للنشر والتوزي  ،عمان ،األردن.

 عبيالد ،ماجالدة الساليد ( :)2011الوسـائل التعليميـة وانتاجهـا للعـاديين وذوي االحتياجـات الخاصـة،دار صفاء للنشر والتوزي  ،عمان ،األردن.

 -عبيد ،ماجدة السيد ) :(2011الوسائل التعليمية وانتاجها ،دار صفاء ،عمان ،األردن.

 عبيدات ،سهيل ) :(2007اعداد المعلمين وتنميتهم ،المكتبة الوطنية ،عمان ،األردن. العتيبي ،محمد بن مطر بن محمالاس ) :(1998واقال االسالتخدامات التعليميالة لشالبكة االنترنالت لالدىمعلمالي المرحلالة الثانويالة فالي مدينالة الريالاض والصالعوبات التالي تالواجههم والحلالول المقترحالة ،رسـالة
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ماجستير ،قسالم المنالاه وطالرق التالدريس ،كليالة العلالوم االجتماعيالة ،جامعالة اإلمالام محمالد بالن سالعود
اإلسالمية :الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 -العجمي ،فالال ) :(2004الصالعوبات التالي تواجال االدارة المدرسالية مالن وجهالة نظالر مشالرفي وديالري

ومعلمي المدارس المتوسطة في دولة الكويت والحلول المقترحة لها ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة اليرمو  ،اربد ،االردن .

 العجمي ،محمد ) :(2008اإلدارة والتخطيط التربوي ،دار المسيرة ،عمان ،األردن. -عدس ،محمد عبدالرحيم ) :(2004فن التدريس ،دار الفكر ،عمان ،األردن.

 العالدوان ،زيالد والحوامالدة ،محمالد فالؤاد ) :(2011تصـميم التـدريس بـين النظريـة والتطبيـق ،دارالمسيرة ،عمان ،األردن.

 عريف  ،سامي ) :(2007اإلدارة التربوية المعاصرة ،دار الفكر ،عمان ،االردن. -العريفي ،يوس

) :(2003التعليم اإللكتروني تقنية واعدة وطريقة رائدة ،ورقة عمل مقدمـة للنـدوة

العالميـة األولـى للتعلـيم اإللكترونـي المنعقـدة بمـدارس الملـك فيصـل ،الريالاض ،المملكالة العربيالة
السعودية.

 عسا  ،محمود عبدالمجيد ) :(2015دراسات تربوية رؤى تأصـيلية للخـروج عـن المـألوف،مكتبالةسمير منصور ،غزة ،فلسطين.

 -عسقول ،محمد عبدالفتا ) :(2005الوسائل والتكنولوجيا في التعليم ،افاق ،غزة ،فلسطين.

 عطالالارد ،عبالالداهلل و كنسالالارة  ،احسالالان( :)2002وســائل االتصــال التعليميــة ،مكالالة المكرمالالة  ،المملكالالةالعربية السعودية

 عطوي ،جودت عالزت ) :(2012اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العمليـة،دار الثقافة ،عمان ،األردن.

 العالق ،بشير ) :(2008اإلدارة الحديثة نظريـات ومفـاهيم ،دار اليالازوري العلميالة للنشالر والتوزيال ،عمان ،االردن.

 -علالي ،خضالر ،وعجيالب ،يحالي محمالد ) :(2016مالدى اسالتخدام تقنيالات التعلاليم الحديثالة فالي تعلاليم

اللغات في معهد اللغات بجامعتي تشرين ودمشق من وجهالة نظالر المدرسالين فالي الجالامعتين ،مجلـة
جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.211-236 ،38 (1) ،

 -العمرو ،إبراهيم علي ) :(2013اإلدارة واإلدارة التربوية ،دار البداية عمان ،األردن.

 العمالري ،محمالد) :(2014التعلاليم االلكترونالي وتقنياتال الحديثالة ،أبحـاث ومنشـورات عمـادة البحـثالعلمي والدراسات العليا ،جامعة اليرمو .

 الفار ،ابراهيم ) :(2003تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي العشرين ،دار الكتابالجامعي ،العين ،اإلمارات العربية المتحدة.
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 الفار ،ابراهيم ): (2000تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين ،دار الكتابالجامعي ،القاهرة ،مصر.

 الفار ،إبراهيم عبد الوكيل ) :(2002فاعلية استخدام نمط التالدريس الخصوصالي كأحالد أنمالاط تعلاليمالرياضاليات المعالزز بالحاسالوب علالى تحصاليل تالميالذ الصال

األول اعالدادي علالى موضالو

المجموعات واتجاهاتهم نحو الرياضيات ،مجلة كلية التربية ،11 ،ص.35-39

 فالت اهلل ،منالدور عبدالسالالم ) :(2007تقالويم مالنه التكنولوجيالا وتنميالة التفكيالر فالي ضالوء معالاييرالجالودة بالالتعليم فالي الجمهوريالة العربيالة المصالرية .مجلـة لرسـالة الخلـيج العربـي ،مكتالب التربيالة

العربي لدول الخلي  :الرياض ،المملكة العربية السعودية

 الفالتالوي ،سالهيلة محسالن ) :(2006المنهـاج التعليمـي والتـدريس الفاعـل ،دار الشالروق للنشالروالتوزي  ،عمان ،األردن.

 -الفرا ،عبداهلل عمر ) :(1997المدخل الى تكنولوجيا التعليم ،مكتبة االرشاد ،صنعاء ،اليمن.

 الفرا ،يحيى) :(2003التعلم االلكتروني ،رؤى من الميدان ،الندوة الدولية األولى للتعليم االلكترونيالمنعقــدة فــي مــدارس الملــك فيصــل بالريــاض ،فالالي الفتالرة مالالن21-23/4/2003م19-،
21/2/1424ه ،و ازرة التربية والتعليم.

 -فالرج ،عبالداللطي

بالن حسالين ):(1999المنـاهج وطـرق التـدريس التعليميـة الحديثـة ،دار الفنالون

للنشر والتوزي  ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية

 -فرج ،عبداللطي

بن حسين ) :(2009التدريس الفعال ،دار الثقافة للنشر والتوزي  ،عمان ،األردن.

 الفرجاني ،عبالد العظاليم عبالد السالالم ) :(2000تقنيـات االتصـال التعليمـي مـن القـران والسـنة ،دارغريب للطباعة والنشر والتوزي  ،القاهرة ،مصر

 -الفقي ،عبد المؤمن ):(1994اإلدارة التربوية المعاصرة ،دار الفكر ،عمان ،االردن.

 الفقي ،عبداإلل إبراهيم ):(2011انتاج برامج الوسائط المتعددة ،دار الثقافة ،عمان ،األردن. فلمبالان ،غالدير زيالن الالدين ) :(2014احتياجالات أعضالاء هيئالة التالدريس مالن المهالارات الخاصالةوالمعار التقنية في جامعة الطائ  ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ).30 -70 ،3 (4

 فودة ،ألفت محمد ) :(2008الحاسب االلي واستخداماته في التعليم ،بدون دار نشر. -فوزي ،صال الدين ) :(2000اإلدارة العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر.

 فوكي ،جيمس ،ترجمة وهيب سمعان واخرون( :)2010اإلدارة المدرسية مبادئها وعملياتها ،مكتبالةالنهضة المصرية ،القاهرة  ،مصر

 الفيروز ابادي ،مجد الدين يعقوب ) :(1994القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان. القحطاني  ،محمد بن محمد بن عبد المحسالن ( :)2015واقال اسالتخدام مالديري المالدارس للتقنيالاتالحديثة بمدينة الرياض ،المجلة التربوية المتخصصة .188-200 ،(4) 7 ،
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 القحطاني ،مفل قبالن بجاد ) :(2003واق استخدام أعضاء هيئة التالدريس للتقنيالات التعليميالة فاليكليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية واتجاهاتهم نحوهالا .رسالة ماجستير غير منشـورة ،قسالم
تقنيات التعليم ،كلية التربية ،جامعة اليرمو  ،عمان ،األردن.
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ل
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املالحـــــق

ملحق رقم ()1
أدارة الدراسة في الصورة األولية
جامعــة األزهر  -غزة

عمادة الدراسات العليا
كليــــــــة التربيـــــــــــــــــة

قســــــم أصول التربية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
تحكيم استبانة

الدكتور الفاضل.................................. :حفظ اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات
نظ ال ار ألهميالالة الالالدور الالالذي تمثل ال اإلدارة المدرسالالية فالالي المنظومالالة التربويالالة والتعليميالالة وانطالقالالا مالالن أهميالالة
الدور الحيوي للمدراء التربويين في تطالوير العمليالة التعليميالة التعلميالة فالي المالدارس وتمكينهالا مالن تحقيالق
أهدافها المنشودة  ،فنن الباحثالة تقالوم بالنجراء د ارسالة علميالة لنيالل درجالة الماجسالتير فالي التربيالة تخصالص

(أصول التربية) بعنوان( :دور اإلدارة المدرسية في تطـوير مهـارات معلمـي العلـوم الحياتيـة باسـتخدام
التقنيــات التعليميــة الحديثــة لطلبــة الصــف العاشــر) وتهالالد

الد ارسالالة إلالالى معرفالالة وجال نظالالر المشالرفيين

التربويين والمعلمين حول إمكانية اإلدارة المدرسية نحو تطوير مهارات معلمي العلوم الحياتية باسالتخدام

التقنيالالات التعليميالالة الحديثالالة لمالالا لهالالا مالالن األثالالر البالالالغ فالالي تحسالالين وتطالالوير واق ال اإلدارة المدرسالالية نحالالو
األفضل  ،ولذا قامت الباحثة بنعداد استبانة مكونة من ( )125عبارة موزعة على خمسة محاور هي :
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م.
1

عدد العبارات

محاور االستبانة
دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم

22

الحياتية
2

دور اإلدارة المدرسية في تنمية مهارة استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم
الحياتية

3

دور اإلدارة المدرسية في تطوير استخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة لمعلمي
العلوم الحياتية

4

دور اإلدارة المدرسية في توفير الدعم الفني والصيانة عند استخدام التقنيات التعليمية

5

المعوقات التي تواج اإلدارة المدرسية في تنمية مهارات استخدام التقنيات التعليمية

الحديثة

لمعلمي العلوم الحياتية

25
29
26
23

ولكالالونكم مالالن القيالالادات التربويالالة وخب الراء فالالي هالالذا المجالالال فالالنن الباحثالالة تأمالالل مالالن سالالعادتكم التكالالرم بتحكالاليم

عبارات هذ االستبانة من حي

مناسبتها ومدى انتمائها للمحور ،األمر الذي سيسهم – بنذن اهلل تعالى

– فالالي الوصالالول إلالالى تحقيالالق أهالالدا

االستبانة ستكون وفقا للتدرج الثال

الد ارسالالة ،علمالالا بالالأن اسالالتجابات أف الراد عينالالة الد ارسالالة علالالى عبالالارات

(كبيرة ،متوسطة  ،ضعيفة )

مقالالد ار انشالالغاالتكم ،شالالاك ار لتعالالاونكم ،وممتنالالا لمسالالاعدتكم ،أرج الوا التفضالالل بقبالالول فالالائق االحت الرام ومكنالالون

التقدير ،وجزاكم اهلل عني خير الجزاء.

الباحثة :أروى سالمة أبو عربيان

أوال البيانات األولية
يرجى مأل البيانات التالية وذل بوض إشارة (× ) في المرب المناسب
الجنس

ذكر

الوظيفة

معلم

سنوات الخدمة

أكثر من 10سنوات
المؤهل العلمي
الدورات التدريبية

أقل من 5سنوات
دبلوم تربية
أقل من  5دورات

انثى
مشر
أكثر من 5سنوات
بكالوريوس
أكثر من  5دورات
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وأقل من 10سنوات
ماجستير فأكثر

ثانيا :محاور الدراسة
المحور األول :دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليميـة الحديثـة لـدى معلمـي العلـوم الحياتيـة

لطلبة الصف العاشر
الرقم

منتمية

العبارة

1

يسهم مدير المدرسة في حل المشكالت التي تواجال المعلمالين أثنالاء

2

يسال ال ال الالتخدم مديرالمدرسال ال ال الالة بنفسال ال ال ال ال ب ال ال ال الرام العال ال ال الالروض التوض ال ال ال الاليحية

استخدامهم للتقنيات التعليمية الحديثة في التدريس

االجتماعات المدرسية أثناءpower point
3

يرسل مديرالمدرسة دعوات الحضور لندوات علمية باستخدام البريالد
اإللكتروني

4

يستخدم مدير المدرسة التقنيالات التعليميالة الحديثالة للتسالري فالي حالل

5

يالالرى مالالدير المدرسالالة أن تالالدريب المعلمالالين علالالى التقنيالالات التعليميالالة

المشكالت م الجهات المعنية

الحديثة ينعكس إيجابا على تحصيل الطلبة
6

يفعل مدير المدرسة استخدام التقنيات التعليمية الحديثالة بمالا يسالاعد
الطالب لمتابعة دروسهم

7

يالالوفر مالالدير المدرسالالة التالالدريب الالالالزم السالالتخدام التقنيالالات التعليميالالة
الحديثة داخل المدرسة

8

يسالالهل مالالدير المدرسالالة اسالالتخدام التقنيالالات التعليميالالة الحديثالالة الطالالال

9

يتواصالالل مالالدير المدرسالالة مال المعلمالالين والمش الرفين مالالن خالالالل البريالالد

المعلمين على أقرانهم
اإللكتروني

10

يع الالزز م الالدير المدرس الالة ثقاف الالة التغيي الالر والتط الالوير باس الالتخدام التقني الالات
التعليمية الحديثة

11

يبني مدير المدرسة عالقات شراكة فاعلة م البيئة الخارجيالة عبالر

12

مدير المدرسة التقنيات التعليمية الحديثة بفاعلية في اإلدارة

التقنيات الحديثة
يوظ

المدرسية
13

ينمالي مالدير المدرسالالة كفايالات االتصالال وحالالل المشالكالت بالمنظومالالة
التعليمية عبر الوسائل التقنية الحديثة

14

ينو مدير المدرسة بمصادر المعرفالة والمعلومالات ويقالدمها بأساللوب
تقني متطور متعدد الوسائط
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

الرقم

منتمية

العبارة

15

يتال الالي مال الالدير المدرسال الالة فرصال الالة االبتكال الالار واالبال الالدا بتنميال الالة مهال الالارات

16

يساهم مدير المدرسة فالي اكسالاب المعلالم مهالارات اسالتخدام الوسالائل

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

استخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة

التقنية التعليمية الحديثة
17

يشالالج مالالدير المدرسالالة المعلمالالين علالالى تبنالالي مواقال

تربويالالة تجديديالالة

مسايرة للتطور التقني والعلمي
18

يثق

مدير المدرسة المعلمين بمزايا التعلم اإللكتروني

وأهمية ادماج الطلبة فيها
19

يش الالج م الالدير المدرس الالة المعلم الالين ذو الكف الالاءة العالي الالة ف الالي اس الالتخدام

20

يتاب مدير المدرسة باستمرار اسالتخدام المعلمالين للتقنيالات التعليميالة

التقنيات الحديثة بمكافئات مالية

الحديثة
21

يشج مدير المدرسة ثقافة التعلم والتدريب الذاتي فالي المدرسالة مالن
خالل استخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة

22

يثق ال

مالالدير المدرسالالة المعلمالالين بم ازيالالا الالالتعلم عبالالر الب الرام العلميالالة

التعليمية الوثائقية

المحور الثاني :دور اإلدارة المدرسية في تطوير استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية
العبارة

الرقم

منتمية

1

تستخدم اإلدارة المدرسية البريد اإللكتروني للتواصل م المعلمين

2

ترتب اإلدارة المدرسية عقد محاضرات في مجال التقنيات التعليمية الحديثة

3

تدرب اإلدارة المدرسية المعلمين على برام استخدام التقنيات التعليمية

4

تبقى اإلدارة المدرسية على أتم االستعداد عند انقطا الكهرباء في الدروس

5

تطل ال اإلدارة المدرسالالية علالالى كالالل مالالا هالالو جديالالد مالالن تطالالورات تقنيالالة حديثالالة

6

تلعالالب اإلدارة المدرسالالية دور جالالوهري فالالي تفعيالالل اسالالتخدام التقنيالالات التعليميالالة

7

تفعالالل اإلدارة المدرسالالية مالالا تقالالوم ب ال و ازرة التربيالالة والتعلالاليم مالالن خطالالط ألجالالل

8

تش الالج اإلدارة المدرس الالية المعلم الالين عل الالى اس الالتخدام الفي الالديوهات العلمي الالة ف الالي

التوضيحية power point
عبر االنترنت
الحديثة

تطوير النظام التربوي لمواكبة عصر التقدم التقني
شر الدرس
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غير
منتمية

مناسبة

غير
مناسبة

العبارة

الرقم

منتمية

9

توفر اإلدارة المدرسية بديال عند انقطا التيار الكهربائي

10

تبس ال الالط اإلدارة المدرس ال الالية الفه ال الالم العمل ال الالي الس ال الالتخدام الوس ال الالائل التقني ال الالة

11

التعليمية
تح ال ال

اإلدارة المدرسال الالية المعلمال الالين علال الالى ضال الالرورة اسال الالتخدام الوسال الالائل

التقنية في التعليم

12

تسالالم اإلدارة المدرسالالية للمعلمالالين بتحميالالل البالالرام التربويالالة العالمي الالة

13

تنم الالي اإلدارة المدرس الالية رو المنافس الالة ب الالين المعلم الالين عن الالد اس الالتخدام

14
15

عبر كمبيوتر المدرسة

التقنيات التعليمية عند شر الدروس
تشالالج اإلدارة المدرسالالية المعلالالم علالالى مواكب الالة كالالل مالالا هالالو جدي الالد ف الالي
مجال الوسائل التقنية الحديثة
تتال الالي اإلدارة المدرسال الالية الح ال الوار بال الالين المعلال الالم والطالال الالب عبال الالر شال الالبكات
التواصل االجتماعي

16

تعال الالرض اإلدارة المدرسال الالية مهال الالارات الال الالتعلم للمعلمال الالين بطريقال الالة اإللقال الالاء

17

تسالجل اإلدارة المدرسالية المناقشالات اإللكترونيالالة أثنالاء النالدوات العلميالالة

18

اإللكتروني

لالستفادة منها كمرج للمعلمين وقت الحاجة
تنظم اإلدارة المدرسية حالوار تعليمالي مباشالر مالا بالين المعلالم والمشالر
على شبكة اإلنترنت عبر محادثة فيس بو

19

توفر اإلدارة المدرسية للمعلم العديد من الطالرق الجديالدة المتطالورة فالي

20

تشالالج اإلدارة المدرسالالية المعلالالم علالالى اسالالتخدام الحاسالالوب فالالي التعلالاليم

تقديم المعلومات بصورة شيقة وممتعة
كاستراتيجية تعليمية متطورة

21

تقدم اإلدارة المدرسية برام تعليمية توفر معلومات وبيانالات يسالهل تخزينهالا

22

توج ال ال اإلدارة المدرسال الالية المعلمال الالين إلال الالى إدخال الالال عالمال الالاتهم وحفظهال الالا عب ال الر

23

تساهم اإلدارة المدرسية في اإلعداد الجيد للوسالائل التقنيالة التعليميالة الحديثالة

24

تنمالالي اإلدارة المدرسالالية قالالدرات المعلمالالين بمجالالال تشالالغيل واسالالتخدام الوسالالائل

25

تطور اإلدارة المدرسية مهارة المعلم بمجال شبكة المعلومالات والتعلاليم

واسترجاعها وقت الحاجة

المنظومة اإللكترونية لموق الو ازرة
الستخدامها

التقنية التعليمية الحديثة

عن بعد
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

المحور الثالث :دور اإلدارة المدرسـية فـي تنميـة مهـارة اسـتخدام الوسـائل التقنيـة التعليميـة الحديثـة لمعلمـي

العلوم الحياتية
الرقم

منتمية

العبارة

1

تسالاهم اإلدارة فالي تنميالة قالالدرة المعلالم علالى التخطالاليط عبالر اسالتخدام الوسالالائل

2

تُهالاليء اإلدارة المعلالالم بالالالمنه المدرسالالي الحالالدي

المسالالتخدم للوسالالائل التقنيالالة

3

تالالوفر اإلدارة خطالالط تعليميالالة حديثالالة لتبنالالي فك الرة اسالالتخدام التقنيالالات التعليميالالة

4

تعتمد اإلدارة في كل أعمالها علالى اإلنترنالت كمصالدر للمعلومالات والبيانالات

5

تركالالز اإلدارة علالالى اسالالتخدام التقنيالالات التعليميالالة الحديثالالة لمتابعالالة مسالالتويات

6

تطلب اإلدارة من المعلمين تزويدها بالتقارير المطلوبة الكترونيا

7

تنمي اإلدارة رو المنافسة بين المعلمين عند استخدامهم للتقنيالات التعليميالة

8

تساهم اإلدارة في تحديد األهدا

التي تسالاعد المعلالم علالى االختيالار السالليم

9

تثيالالر اإلدارة دواف ال وميالالول المعلمالالين مالالن خالالالل رف ال كفالالاءة العمليالالة التربويالالة

10

توض اإلدارة للمعلم أفضالل اإلجالراءات التنفيذيالة المناسالبة للمعلالم باسالتخدام

11

تقت الالر اإلدارة للمعل الالم اس الالتراتيجية خاص الالة لتحقي الالق أه الالدا

ال الالتعلم باس الالتخدام

12

تصمم اإلدارة أساليب تقويم حديثة لتطوير مهارات المعلمين

13

تالالزود اإلدارة المدرسالالية المختب الرات بالالالمواد واألجه الزة التقنيالالة الالزمالالة للعمالالل

التقنية الحديثة
الحديثة
الحديثة
الهامة

الطلبة

في شر الدروس

للوسائل التقنية التعليمية لتحقيقها
باستخدام التقنيات الحديثة
اللوحة اإللكترونية

تقنيات تعليمية حديثة

المخبري

المعلم للتقنيات التعليمية الحديثة أثناء شر الدروس

14

تتاب اإلدارة توظي

15

تس الالاعد اإلدارة المعل الالم بتع الالدد ط الالرق الت الالدريس الحديث الالة الت الالي تنم الالي التفكي الالر

16

تبني اإلدارة المادة التعليمية للمعلم عبر نمط التعلم الذاتي الحدي

17

تنمي اإلدارة مهارة التعلم الحديثة للمعلمين عبر التدريب اإللكتروني

18

تُعال لالر اإلدارة المعلالالم بالالدور التقنيالالات التعليميالالة الحديثالالة فالالي تحقيالالق األهالالدا
التعليمية التربوية

العلمي لدى الطالب
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

الرقم

منتمية

العبارة

19

تطالالور اإلدارة مهالالارة المعلالالم بالشالالر عبالالر اسالالتخدام الوسالالائل التقنيالالة التعليميالالة

20

تُشج اإلدارة المعلم في شر المنه باستراتيجية التعليم المبرم الحدي

21

تطور اإلدارة ا مهارة المعلم المعرفية المرتبطة بمجال تقنيات التعليم

22

تص الالمم اإلدارة المدرس الالية لوحال الة إرش الالادات الكتروني الالة تح الالرص عل الالى س الالالمة

23

توفر اإلدارة المدرسية وسائل السالمة المتطورة في المختبر

24

ته ال الالتم اإلدارة المدرس ال الالية بمقترح ال الالات وأراء المعلم ال الالين ح ال الالول تط ال الالوير العم ال الالل

25

تتعالالاون اإلدارة المدرس الالية م ال معلم الالي العالالوم ف الالي المدرسالالة إلنج الالاز مش الالاري

26

تتواصال ال الالل اإلدارة المدرسال ال الالية م ال ال ال مؤسسال ال الالات المجتم ال ال ال التطويريال ال الالة لتال ال الالوفير

27

تشج اإلدارة المدرسية استخدام الوسائل التقنية التعليمية داخل المختبرات

28

تت الالاب اإلدارة المدرس الالية ك الالل م الالا ه الالو جدي الالد ف الالي مج الالال المختبال الرات العلمي الالة

29

توج اإلدارة المدرسية المعلم نحو تنفيذ تجارب علمية ذات طاب ابتكاري

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

الحديثة

الطالب في المختبر

المخبري

مخبرية تطويرية

مستلزمات المختبرات التقدمية

المتطورة

المحــور الرابــع  :دور اإلدارة المدرســية فــي تــوفير الــدعم الفنــي والصــيانة عنــد اســتخدام التقنيــات التعليميــة

الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية
الرقم

منتمية

العبارة

1

تتعاون اإلدارة المدرسية م المعلمين في التغلب على المشكالت الفنية

2

توفر اإلدارة المدرسية الدعم الفني للمعلمين

3

توفر اإلدارة المدرسية الخبراء الفنيالين إلعطالاء نصالائ االسالتخدام والصاليانة

4

تتجاوب اإلدارة المدرسية بسرعة لحل المشكالت التقنية الفنية

5

توفر اإلدارة المدرسية الصيانة الدورية للوسائل التقنية التعليمية الحديثة

6

تسال الالاهم اإلدارة المدرسال الالية بتال الالوفير الال الالدعم المال الالالي لش ال الراء التقنيال الالات التعليميال الالة

7

تالالنظم اإلدارة المدرسالالية األنشالالطة الهامالالة لتطالالوير مهالالارات اسالالتخدام التقنيالالات

قبل استخدام التقنيات التعليمية الحديثة

الحديثة

التعليمية الحديثة
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

الرقم

منتمية

العبارة

8

ت الالدعم اإلدارة المدرس الالية النش الالاطات الت الالي تنم الالي ق الالدرات المعلم الالين الس الالتخدام

10

تعمل اإلدارة المدرسية على تقوية االتصال م الخبراء التقنيين لشر طرق

11

تساهم في تدريب أعضاء هيئة التدريس على حل بعض المشالكالت التقنيالة

12

تعال اإلدارة المدرسية األجهزة التقنية التعليمية فنيا أثناء التحدي

والتطور

13

تق الالدم اإلدارة المدرس الالية المس الالاعدة للمعلم الالين إذا واجه الالتهم مص الالاعب تش الالغيل

14

تجالالري اإلدارة المدرسالالية الالالدورات الالزمالالة لحصالالول المعلالالم علالالى المعلومالالات

15

تقدم اإلدارة المدرسية شهادات الخبرة للمعلمين األكفالاء فالي صاليانة الوسالائل

16

تُطلال اإلدارة المدرسالالية المعلمالالين علالالى كالالل مالالا هالالو جديالالد فالالي مجالالال تقنيالالات

17

تفع الالل اإلدارة المدرس الالية مواقال ال الكتروني الالة لل الالرد عل الالى األس الالئلة واالستفس الالارات

18

تُلحالق اإلدارة المدرسالالية المعلمالالين بالالدورات تدريبيالة السالالتخدام الوسالالائل التقنيالالة
التعليمية الحديثة

19

ت الالوفر اإلدارة المدرس الالية األم الالاكن المناس الالبة لحف الالظ الوس الاليلة التقني الالة الحديث الالة

20

توفر اإلدارة المدرسية المواد الخام الالزمة لصيانة الوسائل التقنية الحديثة

21

توفر اإلدارة المدرسية شبكة داخلية من تمديدات خاصة بشبكة االنترنت

22

تأخذ اإلدارة المدرسية باالعتبار مالحظات المعلمين عند اسالتخدام الوسالائل

23

تالالوفر اإلدارة المدرسالالية المنالالاه الرقميالالة والكتالالب االلكترونيالالة لتطالالوير خبالرات

24

ت الالوفر اإلدارة المدرس الالية ش الالبكات معلوماتي الالة تخصص الالية مرتبط الالة بمؤسس الالات

25

تُعال اإلدارة المدرسية جوانب قصور استخدام الوسائل التقنية الحديثة

26

تُطلال اإلدارة المدرسالالية المعلمالالين علالالى كالالل مالالا هالالو جديالالد فالالي مجالالال تقنيالالات
التعليم الحديثة

التقنيات التعليمية الحديثة

استخدام التقنيات التعليمية

التي قد تواجههم أثناء االستخدام

األجهزة التقنية الحديثة

الكافية لطرق استخدام التقنيات الحديثة
التقنية الحديثة

التعليم الحديثة

المتعلقة بصيانة األجهزة التقنية

الستخدامها مرة أخرى

التقنية التعليمية الحديثة
المعلمين

تعليمية للمعلمين
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

المحــور الخــامس :المعوقــات التــي تواجــه اإلدارة المدرســية فــي تنميــة مهــارات اســتخدام التقنيــات التعليميــة
الحديثة لمعلمي العوم الحياتية

م

منتمية

الفقرة

1

قلة توفر الوسائل التقنية التعليمية الحديثة للمعلمين

2

تهمل اإلدارة المدرسية معالجة مشكلة نقص األجهزة التقنية التعليمية

3

صعوبة توفير مولدات كهربائية تتحمل تشغيل جمي أجهالزة المدرسالة فالي حالالة

4

نق الالص المب الالالغ المالي الالة الالزم الالة لتغطي الالة تك الالالي

اس الالتقدام أجهال الزة تقني الالة تعليمي الالة

5

عدم توفر األجهزة والمواد الخام لصن وسائل جديدة

انقطا التيار الكهربائي
حديثة

تهيئة الصفو

الدراسية الستخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة

6

ضع

7

اهمال اإلدارة المدرسية في تشجي المعلمين البتكار وسائل تعليمية حديثة

8

ندرة المعلومات الكافية عن الوسائل التقنية التعليمية الحديثة واستخداماتها
الصلة بين المعلمين والخبراء التقنيين

9

ضع

10

قل الالة ال الالدورات التدريب الالة الالزم الالة للمعلم الالين الس الالتخدام الوس الالائل التقني الالة التعليمي الالة

11

نالالدرة الح الوافز الماديالالة التالالي تشالالج المعلمالالين علالالى ابتكالالار وسالالائل تقنيالالة تعليميالالة

12

عالالدم تالالوفر كالوادر متخصصالالة لتالالدريب المعلمالالين داخالالل المدرسالالة علالالى اسالالتخدام

13

اهمال اإلدارة المدرسية في تنمية الرغبة لدى المعلمين للتطوير واالبتكالار عبالر

14

عدم مالئمة مختبرات العلوم الستخدام الوسائل التقنية الحديثة

15

ندرة الحوافز المادية للمعلمين من أجل ابتكار وسائل تقنية حديثة

16

صالالعوبة قناعالالة المعلمالالين المقالالاوميين للتغييالالر باسالالتخدام الوسالالائل التقنيالالة الحديثالالة

17

تخو

بعض المعلمين من استخدام الوسائل التقنية التعليمية في الص

18

تهمالل اإلدارة المدرسالية حالل مشالكالت المعلمالين التالي تالواجههم عنالد اسالتخدامهم

19

تشج اإلدارة المدرسية المعلمالين علالى حالل المشالكالت عبالر التقنيالات التعليميالة

20

قلة توعية اإلدارة المدرسية المعلمين ألهدا

الوسائل التقنية التعليمية الحديثة

21

ال تش ال الالر اإلدارة المدرس ال الالية المعلم ال الالين ب ال الالالق اررات الخاص ال الالة بوس ال الالائل التقني ال الالات

22

تخ الالو

المعل الالم م الالن انتق الالال دور م الالن دور المعل الالم إل الالى دور مص الالمم تقن الالي عن الالد

23

عدم وعي اإلدارة المدرسية بأهمية التقنيات التعليمية في التعليم

الحديثة
جديدة

تقنيات تعليمية حديثة

الوسائل التقنية الحديثة

في شر الدروس

التقنيات التعليمية الحديثة
الحديثة

التعليمية الحديثة

استخدام للوسائل التقنية الحديثة
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مناسبة

غير

مناسبة

ملحق رقم ()2

قائمة أسماء المحكمين
الرقم

التخصص

االسم

مكان العمل

.1

أ .د فؤاد علي العاجز

أصول تربية

الجامعة االسالمية

.2

د  .محمد عثمان اآلغا

أصول تربية

الجامعة االسالمية

.3

أ.د فايز كمال شلدان

أصول تربية

الجامعة االسالمية

أ .د  .سليمان حسين المزين

أصول تربية

الجامعة االسالمية

ب .د  .حمدان عبد اهلل الصوفي

أصول تربية

الجامعة االسالمية

اهلل

ادارة تربوية

جامعة االقصى

ادارة تربوية

جامعة االقصى

أصول تربية

جامعة االقصى

 .د  .رائد حسن حجار

إدارة تربوية

جامعة االقصى

خ .أ .د زياد على الجرجاوي

أصول تربية

جامعة القدس المفتوحة

د .د  .لينا زياد صبي

أصول تربية

جامعة القدس المفتوحة

ذ .د  .ناصر جاسر اآلغا

أصول تربية

جامعة القدس المفتوحة

ر .د  .مروان وليد المصري

ادارة تربوية

جامعة القدس المفتوحة

ز .د  .اياد على الدجني

إدارة تربوية

الجامعة االسالمية

س .د  .منور عدنان نجم

أصول تربية

الجامعة االسالمية

ش .د  .محمد هاشم آغا

أصول تربية

جامعة األزهر

علم نفس

جامعة األزهر

ت .د  .محمود ابراهيم خل
 .د  .ناجي رجب سكر
ج .د  .رندة عيد شرير

ص.

أ .د صال الدين محمد أبو ناهية
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ملحق رقم ()3

أداة الدراسة في صورتها النهائية
جامعــة األزهر  -غزة

عمادة الدراسات العليا
كليــــــــة التربيـــــــــــــــــة

قســــــم أصول التربية /اإلدارة التربوية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
استبانة تعبئة

المعلم.................................. :حفظ اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات
نظ ال ار ألهميالالة الالالدور الالالذي تمثل ال اإلدارة المدرسالالية فالالي المنظومالالة التربويالالة والتعليميالالة وانطالقالالا مالالن أهميالالة
الدور الحيوي للمدراء التربويين في تطالوير العمليالة التعليميالة التعلميالة فالي المالدارس وتمكينهالا مالن تحقيالق

أهدافها المنشودة  ،فنن الباحثالة تقالوم بالنجراء د ارسالة علميالة لنيالل درجالة الماجسالتير فالي التربيالة تخصالص

(أصالالول التربيالالة) بعنال الوان( :دور اإلدارة المدرســـية فـــي تطـــوير مهـــارات اســـتخدام التقنيـــات التعليميـــة
الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية في المدارس الحكوميـة وسـبل تفعيلـه) ،لالذا قامالت الباحثالة بنعالداد

استبانة مكونة من ( )40عبارة موزعة على أربعة محاور

لذا أرجو من سيادتكم التكرم بقراءة كالل فقالرة مالن فقالرات االسالتبانة ،وتحديالد درجالة مالوافقتكم عليهالا بوضال

إشالالارة ( × ) ف الالي العالالامود المناس الالب  ،وكلالالي ثق الالة وأمالالل ف الالي اجالالابتكم ع الالن جمي ال فقالالرات االسالالتبانة بدق الالة
وموض الالوعية ،وذلال ال للوص الالول إل الالى نت الالائ ص الالحيحة ودقيق الالة  ،إض الالافة لتعبئ الالة البيان الالات األولي الالة المتعلق الالة

بمتغيرات الدراسة  ،علما بأن هذ البيانات والمعلومات لن تستخدم إال ألغراض البح

العلمي

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والشكر
الباحثة :أروى سالمة أبو عريبان
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أوال البيانات األولية
يرجى مأل البيانات التالية وذل بوض إشارة (×) في المرب المناسب
الجنس:

ذكر

سنوات الخدمة:
الدورات التدريبية:

أقل من  5سنوات
أقل من  5دورات

انثى
أكثر من 10سنوات

من  5ال  10سنوات
من  5دورات فأكثر

المحور األول :دور اإلدارة المدرسية في نشر الثقافة التقنية التعليمية الحديثة لدى معلمي العلوم الحياتية
الرقم

كبيرة جدا

العبارة

1

تشج المعلمين على تبني مواق

2

توج المعلمين بمزايا التعلم اإللكتروني وأهمية ادماج الطلبة فيها

3

تشال الالج المعلمال الالين ذوي الكفال الالاءة العاليال الالة علال الالى اسال الالتخدام التقنيال الالات

التقني والعلمي

تربوية تجديدية مسايرة للتطور

الحديثة بمكافئات مالية

المعلمين على ضرورة استخدام الوسائل التقنية في التعليم

4

تح

5

تش الالج ثقاف الالة ال الالتعلم والت الالدريب ال الالذاتي ف الالي المدرس الالة م الالن خ الالالل

6

تفع الالل اس الالتخدام التقني الالات التعليميال الالة الحديث الالة بم الالا يس الالاعد الطلبال الالة

7

تنو في مصادر المعرفة والمعلومات بأسلوب متطور

8

تش الالج االط الالال عل الالى تج الالارب األخال الرين ف الالي اس الالتخدام التقني الالات

9

تمتل سبل التعامل الواعي م األجهزة التقنية

10

تعزز ثقافة التغيير والتطوير باستخدام التقنيات التعليمية الحديثة

استخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة
لمتابعة دروسهم

التعليمية
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

المحـــور الثـــاني :دور اإلدارة المدرســـية فـــي تطـــوير اســـتخدام التقنيـــات التعليميـــة الحديثـــة لمعلمـــي العلـــوم

الحياتية
م

كبيرة

العبارة

جدا

1

تتاب باستمرار استخدام المعلمين للتقنيات التعليمية الحديثة

2

تعقد لقاءات توعوية حول أهمية التقنيات التعليمية الحديثة

3

تدرب المعلمين على برام استخدام التقنيات التعليمية

4

تت الالي المج الالال للمعلم الالين بتحمي الالل البال الرام التربوي الالة العالمي الالة عب الالر ش الالبكة اإلنترن الالت

5

تُطل معلمي العلوم الحياتية على كل ما هو جديد مالن تطالورات تقنيالة حديثالة عبالر
االنترنت

6

تمثل دو ار جوهريا في تفعيل استخدام التقنيات التعليمية الحديثة

7

تنم الالي رو المنافس الالة ب الالين المعلم الالين ف الالي اس الالتخدام التقني الالات التعليمي الالة أثن الالاء ش الالر

8

تشج المعلمين على مواكبة كل ما هو جديد في مجال الوسائل التقنية الحديثة

9

تتي الحوار بين المعلم والطالب عبر شبكات التواصل االجتماعي

كبيرة متوسطة قليلة

قليلة
جدا

المتوفرة في المدرسة

الدروس

 10تالالنظم ح الوا ار تعليميالالا مباش ال ار مالالا بالالين المعلالالم والمشالالر علالالى شالالبكة اإلنترنالالت عبالالر
محادثة فيس بو

المحور الثالث :دور اإلدارة المدرسية في تنمية مهارة استخدام الوسـائل التقنيـة التعليميـة الحديثـة لمعلمـي

العلوم الحياتية

كبيرة

م

العبارة

1

تسالالاهم فالالي تنميالالة مهالالارة المعلمالالين علالالى التخطالاليط عبالالر اسالالتخدام الوسالالائل التقنيالالة

جدا

الحديثة

المعلمين على استخدام أساليب تقويم حديثة تعتمد على التكنولوجيا

2

تح

3

تتاب توظي

4

تت الالي فرص الالة االبتك الالار واإلب الالدا لتنمي الالة مه الالارات المعلم الالين عب الالر اس الالتخدام الوس الالائل

5

تركز على استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لمتابعة مستويات الطلبة

6

تطلب من المعلمين تزويدها بالتقارير المطلوبة الكترونيا

7

تنمي مهارة التعليم الحديثة للمعلمين عبر التدريب اإللكتروني

المعلمين للتقنيات التعليمية الحديثة أثناء شر الدروس

التقنية التعليمية الحديثة

8

تساهم في تحديد األهدا

9

تطور مهارة المعلم بالشر عبر استخدام الوسائل التقنية التعليمية الحديثة

التعليمية الالزمة

التي تساعد المعلم على االختيار السليم للوسائل التقنيالة

 10توض للمعلمين أفضل اإلجراءات التنفيذية المناسبة الستخدام السبورة الذكية
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كبيرة متوسطة قليلة

قليلة
جدا

المحــور الرابــع :دور اإلدارة المدرســية فــي تــوفير الــدعم الفنــي والصــيانة عنــد اســتخدام التقنيــات التعليميــة

الحديثة لمعلمي العلوم الحياتية

كبيرة

م

العبارة

1

تتعال الالاون م ال ال المعلمال الالين فال الالي التغلال الالب علال الالى المشال الالكالت الفنيال الالة التال الالي ت ال الواجههم عنال الالد

2

توفر مصد ار بديال للتيار الكهربائي في حالة انقطاع أثناء الدروس التوضيحية

3

توفر للمعلمين الخبراء الفنيين إلعطاء نصائ االستخدام والصيانة

4

توفر األماكن المناسبة لحفظ الوسائل التقنية الحديثة

5

تزود المختبرات بالمواد واألجهزة التقنية الالزمة للعمل المخبري

6

تساهم بتوفير الدعم المالي لشراء التقنيات التعليمية الحديثة

7

توفر شبكة انترنت داخلية من تمديدات خاصة

8

تقدم المساعدة للمعلمين إذا واجهتهم مصاعب تشغيل األجهزة التقنية الحديثة

9

تفعالالل مواق ال الكترونيالالة للالالرد علالالى األسالالئلة واالستفسالالارات المتعلقالالة بصالاليانة األجه الزة

جدا

كبيرة متوسطة قليلة

قليلة
جدا

استخدامهم للتقنيات التعليمية الحديثة

التقنية

 10تُلحالالق المعلمالالين بالالدورات تدريبيالالة للتغلالالب علالالى مشالالكالت اسالالتخدام الوسالالائل التقنيالالة
التعليمية الحديثة

مــا ســبل تفعيــل مهــارات اســتخدام التقنيــات التعليميــة الحديثــة لــدى اإلدارة المدرســية فــي المــدارس

الحكومية وطرق تطويره؟

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
................................................................................................
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ملحق رقم ()4
تسهيل
مهمة

118

119

120

121

122

123

ملحق رقم ()5

المدارس الحكومية
الجنس

المديرية

المدرسة

م
1

ابن خلدون األساسية "أ" للبنات

انثى

خان يونس

2

ابن خلدون األساسية "ب" للبنات

انثى

خان يونس

3

ابن رشد الثانوية للبنات

انثى

الوسطى

4

ابن زيدون األساسية للبنين

ذكر

الوسطى

5

أبو عبيدة بن الج ار األساسية للبنين

ذكر

شمال غزة

6

أبوذر الغفاري الثانوية للبنين

ذكر

غرب غزة

7

احسان األغا الثانوية للبنات

انثى

شرق خان يونس

8

أحالم الح ارزين االساسية للبنات

انثى

خان يونس

9

أحمد شوقي الثانوية للبنات

انثى

غرب غزة

10

أسامة بن زيد الثانوية للبنين

ذكر

شمال غزة

11

أسرار القبندي الثانوية للبنات

انثى

رف

12

اإلسراء الثانوية للبنين

ذكر

خان يونس

13

اإلمام الشافعي الثانوية للبنين

ذكر

شرق غزة

انثى

شمال غزة
الوسطى

بن عبد العزيز الثانوية للبنات

14

األمير ناي

15

البري األساسية للبنات

انثى

16

التقوى الثانوية للبنين

ذكر

غرب غزة

17

الجليل الثانوية للبنات

انثى

غرب غزة

18

الجنان الثانوية للبنين

ذكر

خان يونس

19

الحرية األساسية "أ" للبنين

ذكر

شرق غزة

20

الدوحة الثانوية "ب" للبنين

ذكر

رف

21

الرملة األساسية للبنات

انثى

شرق غزة

22

الرياض الثانوية للبنات

انثى

الوسطى

23

الزهراء األساسية للبنات

انثى

شرق غزة

24

الشجاعية الثانوية "ب" للبنات

انثى

شرق غزة

25

الشهيد ابراهيم المقادمة الثانوية للبنين

ذكر

الوسطى
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الجنس

المديرية

المدرسة

م
26

الشهيد محمد الدرة األساسية للبنين

ذكر

خان يونس

27

الشوكة الثانوية للبنات

انثى

رف

28

الصفوة األساسية المشتركة

انثى

خان يونس

29

العروبة الثانوية للبنات

انثى

الوسطى

30

العز بن عبد السالم الثانوية للبنين

ذكر

الوسطى

31

العودة الثانوية للبنين

ذكر

شرق خان يونس

32

الفالوجا الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

33

القادسية الثانوية للبنات

انثى

رف

34

القدس الثانوية للبنات

انثى

رف

35

الق اررة الثانوية للبنين

ذكر

شرق خان يونس

36

القسطينة الثانوية للبنين

ذكر

شمال غزة

37

الكويت الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

38

الماجدة وسيلة بن عمار الثانوية للبنات

انثى

غرب غزة

39

المجدل األساسية "أ" للبنات

انثى

شرق غزة

40

المعري األساسية للبنين

ذكر

شرق خان يونس

41

المعري الثانوية للبنات

انثى

شرق خان يونس

42

المنفلوطي الثانوية "ب" للبنين

ذكر

الوسطى

43

الناصرة األساسية "ب" للبنات

انثى

شرق غزة

44

النور واألمل الثانوية المشتركة للمكفوفين

مشتركة

الوسطى

45

النيل األساسية للبنين

ذكر

غرب غزة

46

أم الفحم الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

47

أم سلمة الثانوية للبنات

انثى

شرق خان يونس

48

آمن بنت وهب الثانوية للبنات

انثى

رف

49

بشير الريس الثانوية للبنات

انثى

غرب غزة

50

بالل بن ربا األساسية للبنين

ذكر

الوسطى

51

بلقيس اليمن الثانوية للبنات

انثى

غرب غزة

52

بني سهيال األساسية للبنات

انثى

شرق خان يونس

53

بني سهيال الثانوية للبنين

ذكر

شرق خان يونس
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الجنس

المديرية

المدرسة

م
54

بيت المقدس الثانوية للبنات

انثى

خان يونس

55

بيت حانون األساسية للبنات

انثى

شمال غزة

56

بيت دجن األساسية "أ" للبنين

ذكر

شرق غزة

57

بيت الهيا الثانوية للبنين

ذكر

شمال غزة

58

بيسان األساسية للبنات

انثى

شرق غزة

59

بئر السب الثانوية "ب" للبنين

ذكر

رف

60

تل الربي الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

61

تل الزعتر الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

62

جبل المكبرالثانوية للبنين

ذكر

شمال غزة

63

جرار القدوة الثانوية للبنات

انثى

خان يونس

64

جرار القدوة الثانوية للبنين

ذكر

خان يونس

65

جمال عبد الناصر الثانوية للبنين

ذكر

شرق غزة

66

جنين الثانوية للبنين

ذكر

شرق خان يونس

67

حطين األساسية " أ " للبنين

ذكر

شرق غزة

68

حليمة السعدية األساسية للبنات

انثى

شمال غزة

69

حمامة األساسية " أ " للبنات

انثى

غرب غزة

70

حمد بن خليفة الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

71

حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

72

خالد العلمي األساسية للبنين

ذكر

غرب غزة

73

خالد بن الوليد الثانوية للبنين

ذكر

الوسطى

74

خليفة بن زايد الثانوية للبنين

ذكر

شمال غزة

75

خليل الرحمن الثانوية للبنين

ذكر

شمال غزة

76

خليل النوباني الثانوية للبنات

انثى

شرق غزة

77

خولة بنت األزور الثانوية للبنات

انثى

الوسطى

78

دالل المغربي الثانوية"ب" للبنات

انثى

شرق غزة

79

ذات الصواري الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

80

رابعة العدوية الثانوية للبنات

انثى

رف

81

رامز فاخرة األساسية للبنات

انثى

غرب غزة
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م
82

المدرسة
رفيدة األسلمية الثانوية للبنات
فلتر األساسية "ب" للبنين

الجنس

المديرية

انثى

الوسطى

ذكر

الوسطى
شرق غزة

83

رودل

84

زينب الريس األساسية المشتركة

انثى

85

سامي العلمي الثانوية للبنين

ذكر

غرب غزة

86

سعاد الصبا الثانوية للبنين

ذكر

غرب غزة

87

سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

انثى

الوسطى

88

سليمان اآلغا الثانوية للبنات

انثى

خان يونس

89

سليمان سلطان الثانوية "أ" للبنين

ذكر

غرب غزة

90

سليمان سلطان الثانوية "ب" للبنين

ذكر

غرب غزة

91

سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنات

انثى

خان يونس

92

سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنين

ذكر

خان يونس

93

شادية أبو غزالة الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

94

شعبان الريس الثانوية للبنات

انثى

شرق غزة

95

شفا عمرو األساسية للبنات

انثى

رف

96

شهداء الزيتون الثانوية " ب " للبنين

ذكر

شرق غزة

97

شهداء الشاط الثانوية للبنات

انثى

غرب غزة

98

شهداء الشجاعية الثانوية للبنين

ذكر

شرق غزة

99

شهداء المغازي الثانوية للبنين

ذكر

الوسطى

 100شهداء النصيرات الثانوية للبنين

ذكر

الوسطى

 101شهداء بني سهيال الثانوية للبنات

انثى

شرق خان يونس

 102شهداء جباليا الثانوية للبنين

ذكر

شمال غزة

 103شهداء خزاعة الثانوية للبنات

انثى

شرق خان يونس

 104شهداء خزاعة الثانوية للبنين

ذكر

شرق خان يونس

 105شهداء دير البل الثانوية للبنات

انثى

الوسطى

 106شهداء رف الثانوية للبنات

انثى

رف

 107صبحة الح ارزين األساسية للبنين

ذكر

شرق غزة

 108صبحي أبو كرش األساسية للبنات

انثى

شرق غزة

 109صب ار وشاتيال الثانوية للبنات

انثى

الوسطى
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المديرية

م

انثى

غرب غزة

 111طبريا الثانوية للبنات

انثى

خان يونس

 112طيبة الثانوية للبنات

انثى

شرق خان يونس

 113عباس محمود العقاد الثانوية للبنات

انثى

رف

ذكر

شرق غزة

 115عبد الفتا حمود األساسية للبنين

ذكر

شرق غزة

 116عبد القادر الحسيني االساسية للبنات

انثى

خان يونس

 117عبد الكريم العكلو الثانوية للبنين

ذكر

الوسطى

 118عبد اهلل بن رواحة األساسية المشتركة

انثى

الوسطى

 119عبد اهلل بن رواحة األساسية للبنين

ذكر

الوسطى

 120عبسان الجديدة األساسية للبنات

انثى

شرق خان يونس

 121عثمان بن عفان الثانوية للبنين

ذكر

شمال غزة

 122عدنان العلمي الثانوية للبنين

ذكر

غرب غزة

 123عرفات للموهوبين الثانوية بنات

انثى

غرب غزة

 124عرفات للموهوبين الثانوية بنين

ذكر

غرب غزة

 125عسقالن األساسية للبنين

ذكر

شرق خان يونس

 126علي بن أبي طالب الثانوية للبنات

انثى

شرق غزة

 127عمار بن ياسر الثانوية للبنين

ذكر

شرق خان يونس

 128عمورية األساسية للبنين

ذكر

الوسطى

 129عوني الحرتاني الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

 130عيلبون الثانوية للبنات

انثى

شرق خان يونس

 131غازي الشوا األساسية للبنين

ذكر

شمال غزة

 132فاروق الف ار الثانوية للبنات

انثى

خان يونس

 133فتحي البلعاوي األساسية للبنين

ذكر

الوسطى

 134فتحي الشقاقي الثانوية بنين

ذكر

رف

 135فهد االحمد الصبا الثانوية للبنات

انثى

شرق غزة

 136فهمي الجرجاوي األساسية للبنات

انثى

شرق غزة

 137فيصل بن فهد الثانوية للبنات

انثى

شمال غزة

 110صال خل

 114عبد الرؤو

المدرسة
األساسية للبنات

الشري

األساسية للبنين

128

الجنس

المديرية

م

 138قيساريا الثانوية المشتركة

انثى

الوسطى

 139كفر قاسم الثانوية للبنات

انثى

غرب غزة

 140كمال ناصر الثانوية للبنين

ذكر

خان يونس

 141محفوظ النحنا األساسية للبنات

انثى

غرب غزة

ذكر

رف

 143مرمرة األساسية للبنات

انثى

رف

 144مريم بنت عمران الثانوية للبنات

انثى

الوسطى

 145مريم فرحات الثانوية للبنات

انثى

رف

 146مسقط النصيرات الثانوية للبنات

انثى

الوسطى

 147مصطفى صادق الرافعي الثانوية للصم  -بنين

ذكر

غرب غزة

 148مصطفى صادق الرافعي للصم الثانوية  -بنات

انثى

غرب غزة

 149مصعب بن عمير األساسية للبنات

انثى

غرب غزة

 150مصعب بن عمير الثانوية للبنات

انثى

غرب غزة

 151ممدو صيدم الثانوية للبنات

انثى

الوسطى

 152نسيبة بنت كعب األساسية "أ" للبنات

انثى

شمال غزة

 153نسيبة بنت كعب األساسية "ب" للبنات

انثى

شمال غزة

 154هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات

انثى

شرق غزة

 155وفاء العامر الثانوية المشتركة

انثى

الوسطى

 156يافا الثانوية للبنين

ذكر

شرق غزة

 142محمد يوس

المدرسة

النجار الثانوية للبنين
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