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  ملخص

ى التعرف إلى الدراسة ھدفت وافر عل ديري رضا ودرجة مدى ت دارس م ة الم  في الحكومي
ارب الباحثون قام ذلك تحقيق جلأ ومن ،التربوية للتقنيات المعلمين استخدام عن الغربية الضفة  اختي
 من مؤلفة استبانة عليھم وزعت الغربية الضفة مدارس من ومديرة ◌ً مديرا )٢٦٣( من مؤلفة عينة

رة )٢٨( م فق ق ت ن التحق دقھا م ا ص تخدم وثباتھ احثون واس رارات الب ب التك ة والنس  المئوي
ابية والمتوسطات ات الحس ة واالنحراف ار ،المعياري ات )ت( واختب تقلة للعين ل ،المس اين وتحلي  التب

ة المدارس في متوفرة التربوية التقنيات أن إلى النتائج وأشارت ،األحادي ةبنس الحكومي ، ب متفاوت
ات  ين للتقني دارس عن استخدام المعلم ديري الم وكما أشارت النتائج أيضا إلى أن درجة رضا م

ذلك و، التربوية مرتفعة ى ك ائج إل هأشارت النت ة إحصائية في درجة وجال ت ان روق ذات دالل د ف
ة ات التربوي ين للتقني تخدام المعلم ن اس دارس ع ديري الم ا م نس و  رض رات الج زى لمتغي تع

    .والمنطقة، ومستوى المدرسة، وسنوات الخبرة، والمؤھل العلمي، التخصص
 
Abstract 

This study aimed at identifying the availability and the degree of 
satisfaction of the West Bank state schools' principals with the teachers' 
use of teaching technologies. To achieve this aim, a sample of (263) male 
and female principals was chosen from West Bank Schools. A 
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questionnaire that consists of (28) items was given to the principals after 
the researchers had ensured its reliability and validity. The data obtained 
from the questionnaire was analyzed using frequencies, percentages, 
means, standard deviations, dependent t-test and one-way analysis of 
variance (ANOVA).  The findings of the study showed that teaching 
technologies are available in different percentages in the state schools. 
The findings also showed that the degree of satisfaction of the West Bank 
state schools' principals with the teachers' use of educational technologies 
was high. Moreover , the findings showed that there were no statistical 
significant differences in the degree of  satisfaction of the West Bank 
state schools' principals with the teachers' use of the teaching 
technologies due to the variables of sex, major, years of experience, 
qualification, level of school and region. 

  
  المقدمة

ة ة والجماعي ائل االتصال الفردي مل وس ع ليش ات واتس وم التقني ور مفھ د تط وأصبحت ، لق
ا ، جزءاً متكامالً في العملية التعليمية التعلمية ة منھ يم العام ق أھداف التعل ولھا دور كبير في تحقي

ادئ التخط، والخاصة ة خاضعاً لمب يط العلمي وانطالقاً مما سبق يصبح استخدام الوسائل التعليمي
ي لوب، المنھج دف أو األس ن الھ ة ع يلة التعليمي ل الوس ذلك ال تنفص زءاً ، وب بح ج ا تص ولكنھ

ذا النظام امالً من عناصر ھ ا بصورة ديناميك، متك ةيتفاعل معھ ة وإيجابي ار ، ي ي االعتب فتأخذ ف
  ).٢٠٠١، الحيلة(تؤثر في نواتج التعليم عوامل كثيرة 

حول التقنيات التربوية أنه ) ١٩٩٩( في عليان والدبس وقد أشارت بعض التجارب كما ورد
ردود كلما اشتركت أكثر من حاسة ان م ر في عملية التعليم والتعلم ك رة أكب ة والخب حيث ، المعرف

ة البصر إ ق حاس ن طري ان ع م اإلنس بة تعل مع ، %٧٥ن نس ة الس بة ، %١٣وحاس واللمس بنس
ة إشراك أكبر قدر ممكن من الحواس في وھذه النسب تؤكد أھمي، %٣والذوق ، %٣والشم ، %٦

ذكر، أسمع فأنسى: "وتؤكد أيضاً المثل الصيني الذي يقول، عملية التعليم والتعلم أعمل ، أرى فأت
   .وتثبت ما تم تعلمه، وسرعة التعلم، وأن التقنيات التربوية تساعد على التذكر، "فأتعلم

واستخدامھا ، وحسن اختيارھا، ربويةأن استعمال التقنيات الت إلى) ١٩٩٤( التل أشارتكما 
م، تؤدي إلى تشوق الطالب تعلم، وتثير الھم رات الم ادة ، وتوسع مجال خب م الم ى فھ وتساعد عل

ة، وتعدل السلوك، الدراسية يم االجتماعي وي الق راد، وتق ين األف ة ب روق الفردي فھي ، وتراعي الف
تعلم ع مستوى ال ي رف االً ف ھاماً فع اءة، تسھم إس ادة كف ة وزي ة التعليمي ر من ، العملي ومعالجة كثي

كاني ار الس الم كاالنفج ھدھا الع ي يش رة الت كالت المعاص ي، المش ار المعرف إن ، واالنفج ذا ف لھ
تعلم الجزءاً أساسياً من عملية التعليم ألنھا  دالتقنيات التربوية تع ا ، ةھممإحدى مصادر ال ا أنھ كم
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ا من إذ يمكن من ، حلقة الوصل بين المعلم والطالب ة م ة بطريق ة أو المعلوم ل المعرف ا نق خاللھ
  .المعلم إلى الطالب

ةإن حاجة المعلمين الستخدام كما  ات التربوي ر التقني وم بشكل أكب د ي اً بع زداد يوم ك، ت  وذل
ت، وجودة التدريس، ألنھا تؤدي إلى إحداث التعلم وفير الوق ال، وت د، والم يم ، والجھ وتجعل التعل
ادة ع زي تمرة م ة مس ة  عملي وقين وتنمي يم المع ي تعل د ف ا تفي امي كم ر النظ يم غي رص التعل ف

وبين ك .الموھ ق ذل ى يتحق وراً ، وحت اً متط ون فني م أن يك ى المعل ات ، عل ارات وكفاي اً مھ ممتلك
زة التع ف األجھ ي توظي ة ف تراتيجيات فاعل اواس ة وموادھ ه ، ليمي اعدة طلبت داف لمس وغ األھ بل

م إعداداً خاصاً سواء، انالتعليمية بدرجة مرتفعة من اإلتق ام بإعداد المعل ا االھتم ذا علين ل " ل قب
ة أھداف  التقنيات التربويةليكون قادراً على توظيف ، الخدمة كان ذلك أم في أثنائھا ة لخدم الحديث

ة ة التعليمي ر، العملي د والميس ه والمرش ه دور الموج بح ل ي يص يم ، ولك تراتيجية التعل م اس يرس
ةويھيئ مجاال، وينفذھا ة المختلف ى يكون الموجه ، ت الخبرة لطلبته ويزودھم بمصادر المعرف حت

  ).٢٠٠٠، الحيلة(لتفاعل النشط لعملية التعلم والمھيئ للبيئة التعليمية التي تضمن ا

تعلممھتشكل إحدى الوسائل ال التقنيات التربويةوبما أن  ة ال ة في تسھيل عملي د ، م ان ال ب ك
ا في من أن تحظى بقدر كبير من الدر ى توفيرھ ى العمل عل ار وصوالً إل اسة والتحديث واالبتك

دارس ا، الم ية لھ ة األساس ة التحتي وفير البني ؤثر ، وت ل وم كل فاع تخدامھا بش ى اس ث عل والح
ة وھناك عد، بي في أثناء عملية التعلموإيجا يلة التعليمي ى أن الوس ي أشارت إل د من الدراسات الت

تعد ، وانتھاء بالجھاز الحديث، والخارطة، والشريحة والصورة، مابتداء من الكتاب ومروراً بالفيل
وي ارة والتش التعزيز واإلث م ب و مفع داث ج ية إلح ات األساس ن المقوم ب ، قم م والطال يح للمعل يت

  ).١٩٩٦، عصيدة(لتفاعل اإليجابي إمكانية ا

اال)١٩٩٧( كما جاء في السيدوقد دلت اإلحصاءات والدراسات  وفير م تم ت ه ي ى أن ل  عل يق
ةمن وقت التعلم باستخدام )% ٤٠-٣٠(عن  ات التربوي ة ، التقني ى عالق تعلم عل ا تبقي الم ا أنھ كم

ابقة الخبرات الس ه ، حية ب ى وتمكن ارات إل ارف والمھ اظ بالمع ى من االحتف % ٣٨زمن يصل إل
  .أكثر من الفترة لدى المتعلم بدون وسيلة تعليمية

تعلموجدواھ التقنيات التربويةونظراً ألھمية  اھج ، ا بالنسبة لإلنسان الم ا في المن إن إدخالھ ف
ة  دول المتقدم و حسان(الفلسطينية جاء كحاجة ضرورية كما ھو الحال في مناھج ال ، )١٩٩٨، أب

ة يم المختلف ع مراحل التعل د خطت ، بل ويتم التأكيد على أھميتھا وضرورة استخدامھا في جمي وق
الي الفلسطين يم الع ة والتعل اموزارة التربي ي الع ائھا ف ذ إنش ة  ١٩٩٤، ية من وتأسيس اإلدارة العام

ة ١٩٩٧للتقنيات التربوية في العام  زة التعليمي ، خطوات ملموسة في مجال توفير الوسائل واألجھ
تعلم يم وال اء بمستوى ، حيث تم تطوير المدارس في ھذا المجال بھدف تحسين عملية التعل واالرتق

  ).أ٢٠٠٣، العالي وزارة التربية والتعليم(التعليم 

و  ة نح ود الحثيث ذل الجھ ى ب طينية إل الي الفلس يم الع ة والتعل عت وزارة التربي ا س ن ھن وم
زة و ن األجھ دارس م ات الم م احتياج وفير معظ ى ت ز عل ةالتركي ات التربوي الل  التقني ن خ م

ى ضافإ، المشاركة والتعاون بينھا وبين المجتمع المحلي والمدارس ومديريات التربية والتعليم ة إل
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زة ھساالتي مشاريع الدعم الخارجية  ى استخدام األجھ مت بشكل متواضع في تدريب المعلمين عل
المتالك مھارات وكفايات خاصة تؤھلھم الستخدامھا بشكل وظيفي  وصيانتھا التقنيات التربويةو
  ).ب٢٠٠٣، وزارة التربية والتعليم العالي(

ودوتكامالً مع ھذه  ة والت جھ يم الفلسطينيةوزارة التربي ذه ، عل ا لھ ةولم ات التربوي من  التقني
ديرين عن  توفر التقنيات التربوية ىمدأھمية كان ال بد من الوقوف على دراسة  ودرجة رضا الم

تخدام ين اس ا المعلم ة لھ دارس الضفة الغربي ي م ذ سياسات اإلدارة ، ف ئولون عن تنفي م المس ألنھ
دافھا ة وأھ ة واإلدارة التعليمي د، التربوي ة يع دير المدرس ر فم م عناص ن أھ ة  م ة التربوي العملي

ھا ل إ، وأشخاص ةب ة التعليمي زة العملي ه ركي ه، ن وغ أھداف ي بل وي ف ام الترب د النظ ه يعتم ، وعلي
ا، فالمدير ھو اإلداري األول في المدرسة ى رأس التنظيم فيھ ا المسؤولية ، ويقف عل ويتحمل فيھ
ق ، ية والمجتمعاألولى بل الكاملة أمام السلطة التعليم وھو المسئول عن نجاح المدرسة في تحقي

ا  ى اختالف أنواعھ ات المدرسية عل ة في العالق ة االتصال الثابت أھدافھا وتربية طالبھا وھو حلق
رئيس، ينوبين المشرفين والمعلم، خاصة بين المعلمين ببعضھم ة  وھو دائماً في المركز ال للعملي

ة ا للح، التعليمي بء تنظيمھ ه ع ةفعلي ائج الممكن ى أفضل النت م ، صول عل ه رس ذي يوج و ال وھ
  ). ١٩٩١، أحمد(الخطط المختلفة وتنفيذھا 

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتھا

وا دى ت ول م ة ح كلة الدراس ور مش ة تتمح ات التربوي ي فر التقني ة ف دارس الحكومي ي الم ف
ة  فة الغربي ةالض ة  ودرج دارس الحكومي ديرات الم ديري وم ا م تخدامھا مرض ن اس ل ع ن قب

ين احث، المعلم ظ الب ث الح وقعھ ونحي الل م ن خ ا ذ مم اك اھتمام وظيفي أن ھن ة  اال ة بالغ أھمي
األجھزة و بالتقنيات التربوية دارس ب د الم تم رف ا ي ةمن خالل م ات التربوي حيث ، المتنوعة التقني

د أن  ةأحدث تجھيز ھذه المدارس نقل دارس بع ذه الم ا لھ وفير التكنولوجي كانت نوعية في مجال ت
ة الفلسطينية أخذت ، محرومة ولسنين طويلة إبان االحتالل اإلسرائيلي ومع دخول السلطة الوطني

طينية الي الفلس يم الع ة والتعل ز ، وزارة التربي ة تجھي ات التربوي ة للتقني الل اإلدارة العام ن خ وم
تعلم و ة ال وض بعملي تم النھ ى ي ة حت ة المتنوع زة التعليمي ائل واألجھ دارس بالوس يم الم التعل

ذه ، الفلسطيني وحظ أن استخدام ھ ه ل دوالرات إال ان ين ال وبالرغم من التجھيزات التي بلغت مالي
ذه الدراسة خاصة وأن، لم يصل إلى المستوى المطلوب التقنيات ا جاءت ھ اك  ومن ھن ة حاجھن

ي تساعد ذه الدراسات الت يم لمثل ھ ع التعل ى النھوض بواق احث، عل أى الب ذا ارت مدى دراسة  ونل
ديرات في المدارس الحكومية في الضفة الغربية توافر التقنيات التربوية  ودرجة رضا مديري وم

  :من خالل طرح األسئلة التاليةالمدارس الحكومية عن استخدامھا 

  في المدارس الحكومية في الضفة الغربية؟ التقنيات التربويةتوافر مدى  ما .١

ي ا .٢ ة ف دارس الحكومي ديري الم ا م ة رض ا درج ين م تخدام المعلم ن اس ة ع فة الغربي لض
 ؟للتقنيات التربويةوالمعلمات 
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ين  .٣ ھل تختلف درجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عن استخدام المعلم
ات  ةوالمعلم ات التربوي اختالف للتقني دير: ب نس الم ي ، هوتخصص، ج ل العلم هوالمؤھ ، ل

  المنطقة؟و، ومستوى المدرسة، اإلدارية برتهخوسنوات 
  

  أھمية الدراسة

د و، تأتي أھمية ھذه الدراسة من أھمية موضوع التقنيات التربوية ذه الدراسة أن تفي يمكن لھ
ي  رار ف ة وأصحاب الق ات التربوي ام التقني اء أقس ويين ورؤس دارس والمشرفين الترب ديري الم م

ات الت ةوزارة التربية والتعليم العالي في معالجة مسألة استخدام التقني والمساھمة في رسم ، ربوي
ق  دارس عن طري يم داخل الم ة التعل د من فاعلي ي تزي ق االخطط واالستراتيجيات الت اع طرائ تب

ة ات التربوي ا التقني يم، التدريس التي تستخدم فيھ ع مستوى التعل تعلم، لرف ة ال ة عملي ادة كفاي ، وزي
ة ات التربوي دارس وتطوير التقني يم داخل الم ة التعل رامج  وزيادة فعالي ى ب اھج إضافة إل في المن

  .إعداد المعلمين وتأھيلھم وتدريبھم أثناء الخدمة
 

  فرضيات الدراسة

  :سعت الدراسة إلى اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية

توى  ال .١ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ديري ) ٠.٠٥= α(توج ا م ة رض ي درج ف
ين والمعلمات  ةلالمدارس الحكومية عن استخدام المعلم ات التربوي دارس الضفة  لتقني في م

  .جنس المدير لمتغيرالغربية الحكومية تعزى 

توى  .٢ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ديري ) ٠.٠٥=  α(ال توج ا م ة رض ي درج ف
ين والمعلمات  ة المدارس الحكومية عن استخدام المعلم ات التربوي دارس الضفة للتقني في م

  .المدير تخصص لمتغيرالغربية الحكومية تعزى 

د مستوى  .٣ ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ديري ) ٠.٠٥=  α(ال توج ين درجات رضا م ب
متغير المؤھل تعزى لللتقنيات التربوية المدارس الحكومية عن استخدام المعلمين والمعلمات 

  .العلمي للمدير

د مستوى  .٤ ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ديري ) ٠.٠٥=  α(ال توج ين درجات رضا م ب
ر سنوات تعزى لللتقنيات التربوية ارس الحكومية عن استخدام المعلمين والمعلمات المد متغي

  .الخبرة اإلدارية للمدير

د مستوى  .٥ ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ديري ) ٠.٠٥=  α(ال توج ين درجات رضا م ب
ى متغير مستوتعزى لللتقنيات التربوية المدارس الحكومية عن استخدام المعلمين والمعلمات 

  .المدرسة

د مستوى  .٦ ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ديري ) ٠.٠٥=  α(ال توج ين درجات رضا م ب
ات  ين والمعلم تخدام المعلم ن اس ة ع دارس الحكومي ة الم ات التربوي زى لللتقني ر تع متغي

  .المنطقة
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  أھداف الدراسة

  :سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية

 وية في المدارس الحكومية في الضفة الغربيةالتعرف إلى مدى توافر التقنيات الترب .١

ى .٢ رف إل ات  التع ين والمعلم تخدام المعلم ن اس ة ع دارس الحكومي ديري الم ا م ة رض درج
  .للتقنيات التربوية

ى ، والخبرة اإلدارية، والمؤھل العلمي، معرفة أثر الجنس والتخصص .٣ ومستوى المدرسة عل
ة درجة رضا مديري المدارس الحكومية عن استخدام ال ات التربوي ين والمعلمات للتقني معلم

  .في المدارس الحكومية في الضفة الغربية
  

  حدود الدراسة

ة اطق وھي :حدود مكاني ة من ى ثالث يمھا إل م تقس ة وت ي الضفة الغربي ة ف دارس الحكومي الم
  .وجنوب، ووسط، شمال

  المدارس الحكومية في الضفة الغربية  ومدير :حدود بشرية

  . ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراسي الثاني من العام الدراسي لفصل ا: حدود زمانية
  

  تعريف المصطلحات

م والطالب : التقنيات التربوية ي يستخدمھا كل من المعل واد واألدوات الت ھي األجھزة والم
  .)ب٢٠٠٠، الحيلة(لتسھيل عمليتي التعليم والتعلم

ده إحساس: مدير المدرسة اه إيجابي عال ھو قائد تربوي عن ه مسئول  بالمسؤولية واتج بأن
ة ي المدرس أثير ف ن الت ات ، ع ق اتجاھ ى خل ل عل يهإويعم ي مرؤوس ة ف الب ، يجابي د الط وعن

  ).٢٠٠١، عابدين(

ة دارس الحكومي الي  : الم يم الع ة والتعل ا وزارة التربي رف عليھ ي تش دارس الت ي الم ھ
  . الفلسطينية إداريا وماليا

 
  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية  :الً أو

زي أجرى  دفت) ٢٠٠٥(العن ى دراسة ھ ات  إل ى درجة استخدام معلمي ومعلم التعرف إل
ة ات التعليمي ة للتقني ة الثانوي ي ، المرحل اطن ف ر الب ي محافظة حف ا ف ي يواجھونھ والصعوبات الت

عودية ة الس ة العربي ة ، المملك ملت العين ة) ٣٨٢(وش ا ومعلم ات ، معلم راء العملي د إج وبع
ائج ال رت نت ائية أظھ ياإلحص تخدمة ھ ة المس ات التعليمي ر التقني ة أن أكث بورة : "دراس الس
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يرية ة"و، "الطباش ن البيئ ة م ياء حقيقي ة"و، "أش وم البياني رائط والرس اذج "و، "الخ النم
مات تخدام". والمجس ة االس ة قليل ات التعليمي ا التقني ينمائية ، أم الم الس از عرض األف ت جھ فكان

وبينت  .ثم جھاز عرض األفالم الثابتة، )ملم ٨أفالم (قية يليه جھاز عرض األفالم الحل، )ملم١٦(
ة أنتائج الدراسة أيضا  ة إحصائية في استخدام معلمي ومعلمات المرحل نه توجد فروق ذات دالل

  .والجنس، والتخصص، الثانوية للتقنيات التعليمية في تدريسھم تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

دي  رى الكن ا أج دف) ٢٠٠٤(كم ة ھ ة دراس ات التعليمي ف التقني ع توظي اح واق ى إيض ت إل
ان دارس سلطنة عم ام الباحث بتصميم، الحديثة في خدمة التعليم العام بم تبانة  وق ا اس م توزيعھ ت

ى  ة من عل ة عشوائية مكون ة) ٣١(عين ة الداخلي يم بالمنطق دارس التعل اً من بعض م ن، معلم  وم
ن ) ٦٠( ة م اً وطالب ةطالب ة الداخلي ر، المنطق ائج توأظھ ة  نت ين بأھمي ة وعي المعلم ذه الدراس ھ

ة بشكل مستمر ائج بعض االستجابات الخاصة ، استخدام الوسائل التعليمي ل كانت نت وفي المقاب
توفر الدورات التدريبية للمعلمين التي  ةندروكذلك .بواقع استخدام التقنيات الحديثة بالمدارس قليلة

ين ، وتطويرھا تدربھم على كيفية إنتاج المواد التعليمية ة المعلم د محاول مما شكل ھذا صعوبة عن
 . الوسائل التعليمية وأھميتھا فھومازدياد وعي الطالب بمو . توظيف التقنيات في خدمة التعليم

ى دراسة ھدفت) ٢٠٠٤(وأجرى المومني  ىالتعرف  إل مدى استخدام معلمي الدراسات  إل
ة ن ويةللتقنيات الترباالجتماعية في المرحلة الثانوية  يم وعوائق استخدامھا من وجھ ظرھم في إقل

ي األردن مال ف ن ، الش ة م ة الدراس ت عين ة ) ٢٥٧(وتكون ارھم بالطريق م اختي ة ت اً ومعلم معلم
ائج . بتطويرھاواستخدم الباحث استبانة قام ، العشوائية ر أوأظھرت النت ة األكث ن الوسائل التعليمي

يرية بورة الطباش وافراً ھي الس ة، ت ية واإلذاع زة الحاسوب، المدرس رات األرضية، وأجھ ، والك
ويليھا ، السبورة الطباشيرية: الوسائل األكثر استخداماً ھي أن وكذلك .وأقلھا توافراً منضدة الرمل

 .وأقلھا استخداماً كانت منضدة الرمل، واإلذاعة المدرسية، ولوحة اإلعالنات، الخرائط

ى معرف) ٢٠٠٣(وأجرت سميران  ةدراسة ھدفت إل ، ومدى استخدامھا، ة الوسائل التعليمي
ا ة لھ ة العربي د استخدمت ، وأھم العوائق التي تحول دون استخدام معلمي اللغ ةوق تبانة  الباحث اس

ة عشوائية تكونت من ، قامت بإعدادھا وتطويرھا ى عين ة) ٥٢(ووزعت عل اً ومعلم د ، معلم وق
ين درجة  ين أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ةاستخدام المعلم ات التربوي  للتقني

  .عضو ھيئة التدريسھل العلمي لتعزى للمؤ

دى ) ٢٠٠٣(أما دراسة قوقزة  ة ل ة التعليمي ات التقني وافر الكفاي فقد ھدفت إلى معرفة مدى ت
وممارستھم لھا من وجھة نظرھم في ، معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية في محافظة جرش

تبانة تكونت من ، والمؤھل العلمي، كالخبرة العمليةضوء بعض المتغيرات  حيث أعد الباحث اس
وافروقد أظھرت نتائج الدراسة ، كفاية تقنية تعليمية موزعة على خمسة مجاالت) ٦٩( ات  ت كفاي

ا ، لدى معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية في محافظة جرش تقنية تعليمية بدرجة مرتفعة كم
د اختالف ً وج ة ا ي درج ة  ف ي المرحل يات ف ي الرياض دى معلم ة ل ة التعليمي ات التقني وافر الكفاي ت

ل رة والمؤھ ر الخب زى ألث ة تع ذلك و .الثانوي د اختالفك ً وج ي  ا ي ف ل العلم رة والمؤھ ر الخب ألث



 " ......مدى توافر ودرجة رضا مديري المدارس الحكومية في "ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٤٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

ة من  ة التعليمي ات التقني ممارسة معلمي الرياضيات في المرحة الثانوية في محافظة جرش للكفاي
  .وجھة نظرھم

فقد ھدفت إلى معرفة مدى اكتساب معلمي اللغة العربية في ) ٢٠٠٣(عبد الجليل  أما دراسة
ا في ، المدارس األساسية في محافظات شمال فلسطين لمفھوم تقنيات التعليم ع استخدامھم لھ وواق

ا ، تدريسھم الفعلي غ حجمھ ي بل ة الدراسة الت ) ٣٢٥(حيث قامت الباحثة بتطبيق استبانة على عين
اً ومعلم ا، ةمعلم رت النت ة أظھ ق الدراس د تطبي ات ئج وبع وم تقني ين إدراك مفھ ة ب ود عالق وج

ي، التعليم ق العمل يم في التطبي ا التعل يم و.وأھمية استخدام تكنولوجي ات التعل ع استخدام تقني إن واق
ات ين والمعلم دى المعلم داً ل ل ج ة قلي تراتيجية متكامل ه  .كاس ى ان ائج إل ارت النت ا أش د كم ال توج

اً فروق ذ ع المجاالت تبع ى جمي ات داللة إحصائية بين مجاالت مفھوم تقنيات التعليم ومعيقاته عل
ر يلمتغي ل العلم نسو، ي المؤھ ين ، الج ي ح دف ً فروق توج ة  ا ة التعليمي ر المؤسس زى لمتغي تع

 .ولصالح مدارس وكالة الغوث

يني  ة للحس ي دراس دفت) ٢٠٠٣(وف ى ھ دار إل ي الم باب عزوف معلم ى أس س التعرف إل
دريس الصفي حيث استخدم الباحث  ة في الت ات التعليمي الثانوية في الرياض عن استخدام التقني

ا ام بتطويرھ تبانة ق ن و، اس ة م ت العين ً ) ٥٣٨(تكون ا ة ، معلم ة الطبقي ارھم بالطريق م اختي ت
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات العزوف أشارت نتائج الدراسة إلى  وقد، العشوائية
 انه ال توجدفي حين تبين ، تخدام التقنيات التعليمية تعزى لمتغير المؤھل العلمي بشكل عامعن اس

  .فروق تعزى لمتغيري التخصص والخبرة

ة ) ٢٠٠٢(وقام النعمان  دارس تربي بدراسة ھدفت التعرف إلى واقع الوسائل التعليمية في م
ةمعلمودرجة استخدام ، أربد األولى من حيث توافر ھذه الوسائل ا ي ومعلمات اللغة اإلنجليزي ، لھ

ائج . معلماً ومعلمة) ٣٦٠(وقد استخدم الباحث استبانة وزعت على عينة مكونة من  وأظھرت النت
ً تدني ً واضح ا  . الوسائل التعليمية في استخدام ا

راھيم وداؤد  ة إلب ي دراس رف ) ٢٠٠١(وف دفت التع ة وھ ائل التعليمي ق والوس ى الطرائ إل
العراقالتعلمية الشائعة ا وى ب ة بمحافظة نين ة اإلعدادي اريخ في المرحل ، الستخدام لدى معلمي الت

ة من و ة) ٦٠(تكونت العين اً ومعلم أداة لل، معلم تبانة ك ان اس ى واستخدم الباحث تملت عل بحث اش
ام ة أقس ى ، ثالث ائج إل ير النت دأتش ه ال توج ين  ن تخدام المعلم ي اس ائية ف ة إحص روق ذات دالل ف

ات التربو ةللتقني رة ي ة والخب رات االختصاص والكلي ي متغي ر ، ف ي متغي روق ف رت ف ا ظھ بينم
  ) المصادر األصلية واألفالم والزيارات(الدورات التدريبية في ثالث وسائل تعليمية فقط 

ي إسماعيل  ة في ) ٢٠٠٠(أما دراسة بن ع الوسائل التعليمي ى الكشف عن واق د ھدفت إل فق
ك من ، المرحلة األساسية العليا من وجھة نظر المعلمينتدريس كتب التربية المھنية لصفوف  وذل

زة ، واستخدامھا حيث مدى توافر المواد واألجھزة التعليمية واد واألدوات واألجھ ومدى توافر الم
ة د شملت ، الالزمة إلجراء النشاطات العملية الواردة في كتب التربية المھني ة الدراسة فق ا عين أم

ه ة ذات ع الدراس ددھم والب، مجتم ة) ٧٧(الغ ع اً ومعلم وافر  .معلم ة ت ة قل ائج الدراس رت نت وأظھ
وافر وكذلك  .المواد واألجھزة التعليمية في مدارس عينة الدراسة بشكل عام روق لمدى ت وجود ف
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انه  إلىوكما أشارت النتائج ، المواد واألجھزة التعليمية بين المدارس األساسية والمدارس الثانوية
رات د فيد فروق وجت ال ة تعزى لمتغي زة التعليمي واد واألجھ ين لكل من الم رجة استخدام المعلم

ل ية والمؤھ رة التدريس روق ، الجنس والخب ود ف ين وج ين تب ي ح يف ين  ف تخدام المعلم ة اس درج
  .لألجھزة التعليمية تعزى للتخصص

  
  الدراسات األجنبية

أثر مستوى المدرسة وھدفت ھذه الدراسة المسحية الستكشاف  :(Kim, 2004)دراسة كيم 
ابالت، )L2(على تكاملية التقنية التربوية في الصفوف الثانوية  ، من خالل التحليل المسحي والمق

ة ات التربوي ى استخدام التقني ر لمستوى المدرسة عل ا ، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أث فكلم
ى ة أعل ات التربوي ان استخدام التقني ى ك ا ، كان مستوى المدرسة أعل ائج أن توقعات كم بينت النت

ة  ة حديث ى وسائل تكنولوجي اد عل ة من خالل االعتم ة التربوي المعلمين في التعليم باستعمال التقني
  . مرتفعة

دنر  ا دراسة فيل ي  :)Feldner, 2003(وأم دفالت ىت ھ ي يمكن أن  إل ات الت ار العالق اختب
تكونت عينة ، م تكنولوجيا التعليمتعكس تأثير إدارة المدرسة على مدى تنافس المعلمين في استخدا

واإلداريين الذين شاركوا في كلية التعليم التكنولوجي األدبي في ، الدراسة من معلمي الثاني عشر
من معلمي التوجيھي ومديري المدراس من أصل % ٨٩وكان عدد المشاركين ، الواليات المتحدة

ا الشمالية) ٤٢٣( ة داكوت ة في والي دير ود .مدرسة خاصة وحكومي اءة م ى أن كف ائج عل لت النت
ة استخدام ا في فعالي ين المدرسة اإلدارية تساھم إلى حد م ة  المعلم ا في عملي ا وتفعيلھ التكنولوجي

ادتھم ل قي ي ظ يم ف ال . التعل ي مج ة ف ر وخاص عة أكث ر وموس ات أكب ة بدراس وأوصت الدراس
 .التطبيقات العملية

و مال  ة بھدف :)Abumalha, 1998(وأجرى أب ن  دراس تفادة م دى االس ى م التعرف إل
ة، الوسائل التعليمية ين والموجھين ، في مدارس قطر عام ة من المعلم تبانة لعين وزع الباحث اس
ر دارس قط ي ، بم يم ف ات التعل ائل وتقني ن الوس ل م تخدم القلي ه يس ة أن ائج الدراس رت نت وأظھ

   .الفصول الدراسية بمدارس قطر عامة

ين  ا ل ام بھ ة ق ي دراس ل  :)Lin, 1996(وف ن قب ة م ات التعليمي تخدام التقني ع اس حول واق
ة من ، التربويين في كليات مجتمع مختارة في والية تكساس بواسطة استبانة تم توزيعھا على عين

)٣١٣ ( ً ا ى ، معلم ة عل ائل التقليدي تخدام الوس ين يفضلون اس ة أن المعلم ائج الدراس رت نت وأظھ
دة ات الجدي تخدام التقني وظفي، اس رورية  وأن م اعدة الض ديم المس ون بتق ائل يقوم ز الوس مرك

د ) التسھيالت(وأن األجھزة واإلمكانات ، للمعلمين ى تجدي وفرة في الغرف الصفية بحاجة إل المت
  .وتحديث وإعادة ترتيب
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  تعليق على الدراسات السابقةال

ة أوضحت معظم الدراسات السابقة أن ھناك اھتماما عالميا ومحليا باستخدام التقن .١ يات التربوي
 .وذلك لكونھا تساعد على تحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته، في عملية التعلم والتعليم

ة .٢ ة الحالي ات الدراس يح أدبي ي توض ة ف ة الحالي ابقة الدراس ات الس ض الدراس ادت بع ، أف
 . والرجوع إلى المصادر األصلية ذات العالقة بموضوع التقنيات التربوية

ا اختلفت على الرغم من وجو .٣ ابقة إال أنھ ذه الدراسة والدراسات الس ين ھ د قواسم مشتركة ب
، عنھا بتميزھا بأخذ رأي مدير المدرسة باعتباره قائدا تربويا يعمل على قيادة العمل التعليمي

  .لعمل الجاد لتحقيق األھدافزھم لومساعدة معلميه وحف
  

  واإلجراءاتالطريقة 
  

  منھج الدراسة

  .نظرا لمالءمتة ألغراض الدراسةنھج الوصفي استخدم الباحثون الم
  

  مجتمع الدراسة

ة ، مديرا ومديرة) ١٣٣٨( دراسة من تكون مجتمع ال دارس الحكومي ى إدارة الم يقومون عل
   ).٢٠٠٤/٢٠٠٥(في الضفة الغربية في فلسطين في العام الدراسي 

  
  عينة الدراسة

احث ام الب وائية ال ونق ة العش ة الطبقي تخدام الطريق ار باس ديراً )  ٢٧٥( ختي ة  م ديرة كعين وم
اطق على المنطقة الجغرافية الى ثالث فقد تم توزيع افراد مجتمع الدراسة بناءً ، للدراسة ومن ، من

ً رقامأفراد كل طبقة أعطى أثم  دارسألوبناء على جدول ا ا ديري الم ار م م اختي ، رقام العشوائية ت
والي  ة ح ع الدراس ى مجتم ة إل بة العين ت نس دھا ، %)٢٠.٦( وكان ي أع تبانة الت ع االس م توزي ت

دة ، على أفراد العينة ونالباحث تبانات العائ ان عدد االس أي بنسبة %)  ١٩.٧(بنسبة )  ٢٦٣( وك
ة%) ٩٥.٦( وع العين ن مجم ذكور . م ديرين ال دد الم غ ع ث بل بة ) ١٣٩(حي ، %)٥٢.٩(أي بنس

اث  م والجدول ر، %)٤٧.١(أي بنسبة ) ١٢٤(وعدد المديرات اإلن ين ) ٢(ق ة يب خصائص العين
   .الديمغرافية
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة  ):١( جدول

 النسبة المئوية العدد راتـــــيـغـتـمـال

 مستوى المدرسة
 63.1 166 أساسية
 36.9 97 ثانوية

 المنطقة
 46.4 122 مديريات شمال الضفة

 20.9 55 مديريات الوسط
 32.7 86 ات الجنوبمديري

 جنس المدير
 52.9 139 ذكر
 47.1 124 أنثى

 سنوات الخبرة اإلدارية للمدير
 28.5 75 سنوات ٥أقل من 

 30.4 80 سنوات ١٠-٥من 
 41.1 108 سنوات ١٠أكثر من 

 المؤھل العلمي للمدير
 24.7 65 دبلوم

 60.1 158 بكالوريوس فقط
 15.2 40 أعلى من بكالوريوس

 صص المديرتخ
 71.5 188  أدبي
 28.5 75 علمي

  
  أداة الدراسة

تبانة(بتصميم أداة قياس  ونقام الباحث، ھدافھاأوتحقيق من أجل معالجة مشكلة الدراسة  ، )اس
ة  ابقة المتعلق ات الس ى الدراس الرجوع إل ك ب ةوذل ات التربوي تعلمو بالتقني ادر ال ز مص ، مراك

ا ة بالوس رارات المتعلق رات والق الي والنش يم الع ة والتعل ن وزارة التربي ادرة ع ة الص ئل التعليمي
دة  ومن الدراسات، الفلسطينية ي إسماعيل )٢٠٠٠(؛ العمري )٢٠٠١(دراسة كل من الخوال ؛ بن

  ).١٩٩٤(؛  التل )١٩٩٥(الراشدي   ؛)١٩٩٨(بني دومي ، )٢٠٠٠(؛ خطاطبة )٢٠٠٠(

تبان رات االس د صيغت فق ة  ةوق واد األجھزةبالمتعلق ون والم تجابة  لتك ااالس  ةصالح: عليھ
وفرة، وغير صالحة، لالستخدام ر مت ا صيغت  .وغي راتالبينم ة بالرضا عن استخدام  فق المتعلق
ى والمواد بشكل يصف مدى رضا المدير عن استخدام التقنيات التربوية في المدارس  األجھزة عل
  : يكانت االستجابة على النحو التالحيث مقياس ليكرت الخماسي  طريقة

داً  .١ رة ج ة راضٍ  )٥(كبي دير المدرس ي ان م ات وتعن ر درج ة كبي تخدام  ةبدرج ن اس دا ع ج
 . التقنيات التربوية
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رة  .٢ ات  )٤(كبي ة درج دير المدرس ي ان م ر راضٍ وتعن ة كبي ات  ةبدرج تخدام التقني ن اس ع
  .التربوية

ات بدرجة متوسطة عن استخدام التق راضٍ وتعني ان مدير المدرسة درجات ) ٣(متوسطة  .٣ ني
  .التربوية

 .وتعني ان مدير المدرسة راضي بدرجة قليلة عن استخدام التقنيات التربوية) ٢(قليلة  .٤

دا  .٥ ة ج ة ) ١(قليل دير المدرس ي ان م داً  راضٍ وتعن ة ج ة قليل ات  بدرج تخدام التقني ن اس ع
   .التربوية

  
  صدق األداة

ذي أدرجت لومناسبتھا ، حيث الصياغة والوضوح من، للتحقق من صدق االستبانة لمجال ال
احث، واستخدامھاوشمولھا للجوانب المتعلقة بمدى توفر األجھزة والمواد التعليمية ، تحته  ونقام الب

ددھم  ين المختصين وع دد من المحكم ى ع تبانة عل امح)  ٣٠( بعرض االس ة ، كم ون درج يحمل
تو، والنجاح، وبيت لحم، القدس: أو الماجستير في جامعات الدكتوراه لو، بيرزي دس والق، الخلي
الي، المفتوحة ورؤساء ، إضافة إلى اإلدارة العامة للتقنيات التربوية في وزارة التربية والتعليم الع

يم ة والتعل ديريات التربي ض م ي بع ة ف ات التربوي ام التقني ين ، أقس ى آراء المحكم اء عل وبن
احث، ومالحظاتھم واقتراحاتھم رات وحذف بعضھا ونقام الب ديل بعض الفق رات ، بتع وإضافة فق

ك اعتمدت ، %٨٠حيث كانت نسبة االتفاق بين المحكمين على الفقرات المعتمدة ، جديدة د ذل وبع
زة أسماءفقرة تصف ) ٢٨(فأصبحت مؤلفة من ، االستبانة بصورتھا النھائية ي  األجھ واد الت والم

  .تستخدم في عملية التعلم والتعليم
  

  أداةثبات 

ا ة االتس ات بطريق اب الثب م حس داخليت ك ، ق ال ا وذل اخ ألف ات كرونب ة الثب اب معادل بحس
)(Cronbach Alpha ، د ات وق ة معامل الثب غ قيم ذه الو ) ٠.٨٧(بل ةھ ات من  قيم ة الثب مقبول

  . وتفي بغرض الدراسة
  

  إلحصائيةالمعالجة ا

احث، بعد جمع بيانات الدراسة ام الب ا للحاسوب ونق داً إلدخالھ ا تمھي د أدخلت ، بمراجعتھ وق
، استخراج األعدادو، الحاسوب بإعطائھا أرقاماً متسلسلة وتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية إلى

وقد فحصت فرضيات الدراسة . واالنحرافات المعيارية، والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية
ة ار ت : عن طريق االختبارات اإلحصائية التالي ا، )t- test(اختب اين األح ل التب ار تحلي دي واختب

)One Way Analysis of Variance( ،وكي ار ت ك باستخدام ، )Tukey- test( واختب وذل
  . SPSSوباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ، الحاسوب



 ٧٥١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعزوز عالونه وآخرون 

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومناقشتھا نتائج الدراسة

في المدارس الحكومية في الضفة  التقنيات التربويةتوافر مدى ما :  سؤال الدراسة األول
  الغربية؟

دى  ى م رف إل وافر للتع ةت ات التربوي ة التقني فة الغربي ي الض ة ف دارس الحكومي ي الم ، ف
الحيتھا دى ص ى م رف إل احث، والتع ام الب تخدام ق ة  ونلالس ب المئوي داد والنس اب األع بحس

  ).٤، ٣(الستجابات أفراد عينة الدراسة كما ھو موضح في الجدولين 

يمية في المدارس الحكومية في التكرارات والنسب المئوية لتوافر األجھزة التعل ):٣( جدول
  .الضفة الغربية

  اسم الجھاز
صالح 
  لالستخدام

غير صالح 
  لالستخدام

  المجموع  غير متوفر

  النسبة  العدد  النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد
  ١٠٠  ٢٦٣  ٤.٩  ١٣  ١.٢  ٣  ٩٣.٩  ٢٤٧  العرض العلوي
  ١٠٠  ٢٦٣  ٤٥.٦  ١٢  ٣  ٨  ٥١.٤  ١٣٥  عرض الشرائح
 عرض الصور

  المعتمة
١٠٠  ٢٦٣  ٦٩.٦ ١٨٣  ٣.٤  ٩  ٢٧  ٧١  

  ١٠٠  ٢٦٣  ١.١  ٣  ٠  ٠  ٩٨.٩  ٢٦٠  التسجيل الصوتي
  ١٠٠  ٢٦٣  ٦.١  ١٦  ٠.٧  ٢  ٩٣.٢  ٢٤٥  التلفزيون
  ١٠٠  ٢٦٣  ٧.٦  ٢٠  ١.٥  ٤  ٩٠.٩  ٢٣٩  الفيديو
  ١٠٠  ٢٦٣  ٢.٢  ٦  ٠.٨  ٢  ٩٧  ٢٥٥ )كمبيوتر( حاسوب

  ١٠٠  ٢٦٣  ٤.٢  ١١  ١.١  ٣  ٩٤.٧  ٢٤٩  طابعة حاسوب
علومات عرض الم
  بالحاسب

١٠٠  ٢٦٣  ٨٢.٩ ٢١٨  ٤.٦  ١٢  ١٢.٥  ٣٣  

الماسح الضوئي 
  )سكانر(

١٠٠  ٢٦٣  ٥١.٤ ١٣٥  ٣  ٨  ٤٥.٦  ١٢٠  

  ١٠٠  ٢٦٣  ٤.٢  ١١  ٢.٣  ٦  ٩٣.٥  ٢٤٦  ماكنة تصوير
  ١٠٠  ٢٦٣  ٥٠.٦ ١٣٣  ٣.٤  ٩  ٤٦  ١٢١  كاميرا تصوير

DVD  ١٠٠  ٢٦٣  ٨٨.٢ ٢٣٢  ٥.٧  ١٥  ٦.١  ١٦  
  ١٠٠  ٢٦٣  ٥١.٧ ١٣٦  ٣.٤  ٩  ٤٤.٩  ١١٨  شاشة عرض
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

التكرارات والنسب المئوية لتوافر المواد التعليمية في المدارس الحكومية في الضفة  ):٤( جدول
  .الغربية

  اسم الجھاز
صالح 
  لالستخدام

غير صالح 
  لالستخدام

  المجموع  غير متوفر

  النسبة  العدد  النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد
الشرائح 

  )الساليدات(
١٠٠  ٢٦٣  ٤٤.١  ١١٦  ٢.٣  ٦  ٥٣.٦  ١٤١  

  ١٠٠  ٢٦٣  ٧.٦  ٢٠  ٠.٤  ١  ٩٢  ٢٤٢  الشفافيات
أشرطة الفيديو 

  التعليمية
١٠٠  ٢٦٣  ٩.٥  ٢٥  ٠.٨  ٢  ٨٩.٧  ٢٣٦  

أشرطة تسجيل 
  كاسيت

١٠٠  ٢٦٣  ٣  ٨  ٠.٤  ١  ٩٦.٦  ٢٥٤  

برامج تعليمية 
  محوسبة

١٠٠  ٢٦٣  ٣٨  ١٠٠  ٠.٨  ٢  ٦١.٢  ١٦١  

  ١٠٠  ٢٦٣  ٤.٩  ١٣  ٠.٤  ١  ٩٤.٧  ٢٤٩  لوحات تعليمية
المجسمات 
  والنماذج

١٠٠  ٢٦٣  ٨.٤  ٢٢  ١.١  ٣  ٩٠.٥  ٢٣٨  

الخرائط 
  التوضيحية

١٠٠  ٢٦٣  ٣.٤  ٩  ٠  ٠  ٩٦.٦  ٢٥٤  

  ١٠٠  ٢٦٣  ٨٤.٧  ٢٢٢  ١.١  ٣  ١٤.٢  ٣٧  االنترنت
  ١٠٠  ٢٦٣  ١٤.٨  ٣٩  ٠.٤  ١  ٨٤.٨  ٢٢٣  لوحة الجيوب

  ١٠٠  ٢٦٣  ٣٦.٩  ٩٧  ٢.٣  ٦  ٦٠.٨  ١٦٠  لوحة مغناطيسية
  ١٠٠  ٢٦٣  ٧٣.٧  ١٩٤  ٢.٧  ٧  ٢٣.٦  ٦٢  لوحة كھربائية
  ١٠٠  ٢٦٣    ٤٢.٦  ١١٢  ١.٥  ٥٥.٩  ١٤٧  لوحة وبرية

  ١٠٠  ٢٦٣  ٥.٤  ١٤  ٠  ٠  ٩٤.٦  ٢٤٩  الكرات األرضية

ا  التقنيات التربويةأن أعلى نسبة لتوافر ) ٤، ٣(يتضح من الجدولين  الصالحة االستعمال كم
يلي ذلك ، %)٩٨.٩) (جلالمس(أشار إليھا أفراد عينة الدراسة ھي وجود جھاز التسجيل الصوتي 

وب  از حاس وب، %)٩٧(جھ ة حاس وي ، %)٩٤.٧( وطابع رض العل از الع ، %)٩٣.٩(وجھ
ون  از التلفزي يحية ، %)٩٣.٢(وجھ رائط التوض يت ، %)٩٦.٦(والخ جيل كاس رطة تس وأش

ة، %)٩٦.٦( رات األرضية واألطالس الجغرافي ة ، %)٩٥(والك  ، %)٩٤.٧(واللوحات التعليمي
ة  وحظ قل ين ل ي ح ةف واد التالي زة والم وفر األجھ از : ت رض ، %)٦.٢( DVDجھ از ع وجھ
ة ، %)١٢.٥( LCD)(المعلومات بالحاسب  واالنترنت ، %)٢٧(وجھاز عرض الصور المعتم

ة ، %)١٤.٢( ة الكھربائي ة%). ٢٣.٦(واللوح يم النسب المئوي الل ق ن خ بة ، ويالحظ م أن النس
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابوا ذين أج دم صالحية  المئوية لعدد أفراد عينة الدراسة ال ةبع ات التربوي م  التقني ة ول كانت متدني
  .في أي من الوسائل% ٦تتجاوز 

ى  ك إل ود ذل د يع طينية وق الي الفلس يم الع ة والتعل ه وزارة التربي ذي تولي ر ال ام الكبي االھتم
ة ة والتعليمي دافھا التنموي ق أھ ة لتحقي ات المادي يم، لتوفير كافة االمكان ، خصوصاً في مجال التعل

ذلك ال دارس ك م الم ي دع دني ف ع الم ات المجتم ي ومؤسس ع المحل ال دور المجتم ن إغف  يمك
يم ، باألجھزة والمواد التعليمية زة مساھمة في تعل ذه األجھ وفير ھ ات لت رع بميزاني من خالل التب

ائھم وير ، أبن ى تط الي عل ات واألھ ذه المؤسس جيع ھ ي تش ارز ف دارس دور ب ديري الم ان لم وك
ً مھم اً كما أن للمعلم دور، مدارسھم بتوفير التقنيات التربوية وفير  ا دارس بت ديري الم في تشجيع م

ا ديريھم بتوفيرھ اتھم م اج ، األجھزة والمواد التعليمية من خالل مطالب ات المنھ ة مع متطلب مواكب
  . ي الجديدالفلسطين

از ، %)٦.١" (متدنية" DVDفي حين كانت نسبة توفر الـ  ذا الجھ وقد يعزى ذلك إلى أن ھ
ـ  ل ال رى مث دائل أخ ه بب تغناء عن ن االس ديو، CD-ROMيمك از ، والفي بة لجھ ا بالنس  LCDأم

وفره  بة ت ة"فنس ا " متدني ل ، %)١٢.٥(أيض دارس ال تتحم م الم ات معظ ك أن ميزاني ير ذل وتفس
  .%)١٤.١" (متدنية"أما بالنسبة لالنترنت فكانت نسبة توفره .ھذا الجھاز شراء مثل

ت و ميران اتفق ن س ل م ة ك ع دراس ائج م ذه النت وقزة ، )٢٠٠٣(ھ ايرة ، )٢٠٠٣(وق والعم
ي ، )٢٠٠٣( ة ف ة كافي ة بدرج زة التعليمي واد واألجھ وافر الم ى ت ذه الدراسات إل حيث أشارت ھ

  .المدارس التي شملتھا تلك الدراسة

إلتي أشارت نتائجھا إلى قلة توافر ). ٢٠٠٢(واختلفت نتائج ھذه الدراسة مع دراسة النعمان 
  .كفايتھا في المدارس التي شملتھا تلك الدراسات قلةاألجھزة والمواد التعليمية و

ة عن :  نيسؤال الدراسة الثا ما درجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربي
  ؟ للتقنيات التربويةالمعلمات استخدام المعلمين و

ة  ات المعياري ابية واالنحراف لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني استخرجت المتوسطات الحس
ات  ين والمعلم تخدام المعلم ة عن اس ي الضفة الغربي ة ف دارس الحكومي ديري الم لدرجة رضا م

  ).٥(وذلك كما ھو موضح في الجدول ، للتقنيات التربوية

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا أفراد عينة الدراسة عن المتوس  ):٥(جدول
  .للتقنيات التربويةاستخدام المعلمين والمعلمات 

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مجاالت الدراسة

 0.43 3.58 263 درجة الرضا عن المواد التعليمية

 0.40 3.59 263 درجة الرضا عن األجھزة التعليمية

 0.38 3.58 263  الدرجة الكلية للرضا 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

ة الدراسة عن استخدام ) ٥(يتضح من الجدول  راد عين ة لرضا أف ات أن الدرجة الكلي التقني
ة ة التربوي اس ، كانت مرتفع ة للمقي ى الدرجة الكلي ذه الدرجة عل ابي لھ غ المتوسط الحس حيث بل

اس ليكرت الخماسي) ٣.٥٨( ة بمتوسط حسابي ودرجة الرضا عن األ، وفق مقي زة التعليمي جھ
  ).٣.٥٨(تاله الرضا عن المواد التعليمية بمتوسط حسابي ، )٣.٥٩(

ين في الجدول  و مب ة فھ زة التعليمي أما بالنسبة لمتوسط درجات الرضا عن استخدام األجھ
)٦.(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الرضا عن استخدام األجھزة   ):٦(جدول 
  .لتعليمية مرتبة تنازلياا

رقم الفقرة في 
 االستبانة

 الجھاز الترتيب
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الرضا

  مرتفعة 0.75 4.63 ماكينة التصوير ١ ١١
  مرتفعة 0.76 4.41 جھاز التسجيل الصوتي 2 ٤
  مرتفعة 0.87 4.32 جھاز حاسوب 3 ٧
 مرتفعة 0.95 4.29 طابعة حاسوب 4 ٨
 مرتفعة 0.83 3.81 جھاز العرض العلوي 5 ١
 مرتفعة 0.94 3.52 جھاز التلفزيون  ٦ ٥
 متوسطة 0.94 3.45 جھاز الفيديو ٧ ٦
متوسطة 0.80 3.35 شاشة العرض ٨ ١٤
متوسطة 0.84 3.24 كاميرا التصوير ٩ ١٢

١٠ ٩ 
جھاز عرض المعلومات 

 بالحاسوب
متوسطة 0.67 3.15

 متوسطة 0.75 3.13 الماسح الضوئي ١١ ١٠
متوسطة 0.81 3.05 جھاز عرض الشرائح ١٢ ٢
١٣  ١٣  DVD 2.99 0.48 متوسطة

١٤  ٣  
جھاز عرض الصور 

  المعتمة
متوسطة 0.68 2.87

  مرتفعة 0.40 3.59 الدرجة الكلية

رات أداة الرضا، )٦(يتبين من الجدول  ابية لفق أن ، ومن خالل مالحظة المتوسطات الحس
ا  ات رض ى درج ت لصالح أعل ة كان زة التعليمي ين لألجھ تخدام المعلم ن اس دارس ع ديري الم م

ابي  ى متوسط حس ث حصلت عل ة التصوير حي جيل الصوتي، )٤.٦٣(ماكين از التس ا جھ ، يليھ
ابي  ط حس ابي ، )٤.٤١(بمتوس ط حس وب بمتوس از الحاس م جھ ل  ).٤.٣٢(ث ت أق ين كان ي ح ف

از عرض الصور  ي لجھ تخدام ھ ات الرضا عن االس ى متوسط درج ث حصل عل ة حي المعتم
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجھاز عرض الشرائح بمتوسط حسابي ، )٢.٩٩(بمتوسط حسابي  DVDوال، )٢.٨٧(حسابي 
  .وكانت درجة الرضا لجميع األجھزة التعليمية مرتفعة). ٣.٠٥(

ة  واد التعليمي ين للم دارس عن استخدام المعلم ديري الم أما بالنسبة لمتوسط درجات رضا م
  ).٧(ل كما ھو واضح في الجدو

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الرضا عن استخدام المواد   ):٧( جدول
  .التعليمية مرتبة تنازليا

رقم الفقرة 
في االستبانة

 المادة التعليمية الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

  االنحراف
  المعياري

درجة 
  الرضا

 مرتفعة 0.75 4.17 الخرائط التوضيحية ١ ٨

١٤ 2 
كرات األرضية واألطالس ال

 الجغرافية
4.11 0.75 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.88 4.07 أشرطة تسجيل كاسيت 3 ٤
 مرتفعة 0.80 4.03 لوحات تعليمية 4 ٦
 مرتفعة 0.89 3.92 الشفافيات 5 ٢
 مرتفعة 0.94 3.80 لوحة الجيوب 6 ١٠
 مرتفعة 0.78 3.80 المجسمات والنماذج 7 ٧
متوسطة 0.98 3.41 يميةأشرطة الفيديو التعل 8 ٣
متوسطة 0.77 3.30 لوحة وبرية 9 ١٣
متوسطة 0.79 3.25 لوحة مغناطيسية 10 ١١
متوسطة 0.78 3.08 )الساليدات(الشرائح  11 ١
متوسطة 0.56 3.05 لوحة كھربائية 12 ١٢
متوسطة 0.81 3.05 برامج تعليمية محوسبة 13 ٥
متوسطة 0.48 3.03 االنترنت 14 ٩

 مرتفعة 0.43 ٣.٥٨  الدرجة الكلية ***

ة كانت نالحظ ) ٧(من خالل الجدول  واد التعليمي ة"أن درجات الرضا لمعظم الم ، "مرتفع
ة كانت لصالح الخرائط  واد التعليمي ين للم وأن أعلى درجات رضا المديرين عن استخدام المعلم

ا الكرات األرضية واألطال، )٤.١٧(بمتوسط حسابي ، التوضيحية ةتبعتھ بمتوسط ، س الجغرافي
ابي  يت، )٤.١١(حس جيل كاس رطة تس م أش ابي ، ث ط حس ل  ).٤.٠٧(بمتوس ت أق ين كان ي ح ف

ة ، )٣.٠٣(بمتوسط حسابي ، درجات الرضا عن المواد التعليمية ھي االنترنت رامج التعليمي والب
بة ابي ، المحوس ة بمتوسط حس ات الكھربائي ا) ٣.٠٥(واللوح ل منھم ود .لك د يع ى  وق ك إل ه ذل أن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

جل أتشكل لدى المعلمين ثقافة خاصة بأھمية استخدام التقنيات التربوية المتوفرة في مدارسھم من 
دة اھج الفلسطينية الجدي ات المن ة متطلب تعلم ومواكب يم وال ة التعل ي ، المساھمة في تحسين عملي الت

كل من  سھمتأوالتي ، تعتمد في معظمھا على أنشطة تتطلب استخدام األجھزة والمواد التعليمية
ذا ، الوزارة والمدرسة والمجتمع المحلي بتوفيرھا وتدريب المعلمين عليھا من اجل استخدامھا وھ

ً كله شكل رضا عالي ين والمعلمات  ا لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية عن استخدام المعلم
ذابا، لھا ذي، وذلك ألھمية التقنيات التربوية في جعل التدريس مشوقا وج ديرين  األمر ال جعل الم

ةأيؤمنون ب ة التعليمي ر جدوى في العملي زة أكث واد وأجھ ا أن ، ن استخدام التقنية الحديثة من م كم
ى ة:درجة الرضا المرتفعة قد تعزى إل ات التربوي ة للتقني ا في ، وجود إدارة عام ام لھ اد أقس وإيج

و، المديريات زة والم ة بمعظم األجھ ة بحيث تم تزويد معظم المدارس الحكومي ة الالزم اد التعليمي
يم ة التعل ا ، لعملي ة تفعيلھ ات ومتابع ك التقني تعمال تل ول اس ين ح ديرين والمعلم د دورات للم وعق
ال كل فع دد.بش ريجين الج ن الخ ات م ين والمعلم م المعلم ات ، وان معظ ى اطالع بالتقني م عل وھ

ة ر، الحديثة زة التعليمي واد واألجھ وفر الم د ويحاولون استخدامھا لسھولة ت ى جھ ا إل غم احتياجھ
زة الموجودة . كبير ة الستخدام األجھ ة والمالئم اني المدرسية الحديث وكذلك توفير العديد من المب

ى أنشطة تتطلب .في المدرسة ا عل د في معظمھ ي تعتم ة الت اھج الفلسطينية الحديث وأيضا إن المن
ة ي المدرس ودة ف ة الموج واد التعليمي زة والم تخدام األجھ دور ا. اس دارس وال ديري الم د لم لجدي

ين رفين مقيم ارھم مش ين، باعتب رة للمعلم رافية مباش ارات إش ون بزي ى حث ، يقوم ون عل ويعمل
  .المعلمين باستمرار على استخدام األجھزة والمواد التعليمية الحديثة

واختلفت مع ).١٩٩٧(وأبو جراد ، )٢٠٠٤(ھذه النتائج اتفقت مع دراسة كل من المومني و
ن  ل م ة ك دي دراس ل ، )٢٠٠٤(الكن د الجلي يني ، )٢٠٠٣(وعب ارت ). ٢٠٠٣(والحس ث أش حي

  .دراساتھم إلى تدني درجة استخدام المعلمين للتقنيات التربوية في مدارسھم
  

  الفرضية األولى

توى  د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ديري ) ٠.٠٥=  α(ال توج ا م ة رض ي درج ف
ين و تخدام المعلم ة عن اس دارس الحكومي ات الم ةالمعلم ات التربوي دارس الضفة  للتقني ي م ف

 .جنس المديرلمتغير الغربية الحكومية تعزى 

احث تخدم الب ى اس ية األول حة الفرض ن ص ق م ار ت  ونللتحق ى ) t-test(اختب رف إل للتع
ةالفروق بين درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن استخدام المعلمين والمعلمات  ات التربوي  للتقني

  ).٨(وذلك كما ھو واضح في الجدول ، يرجنس المد متغيرى لتعز
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لداللة الفروق بين درجة رضا أفراد عينة الدراسة عن ) t- test(نتائج اختبار ت   ):٨( جدول
  .متغير جنس المديرل تعزى للتقنيات التربويةاستخدام المعلمين والمعلمات 

  العدد  الجنس  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ات درج
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

األجھزة 
  التعليمية

  ٠.٤١  ٣.٥٩  ١٣٩  ذكر
٠.٧٠٣  ٠.٣٨٢  ٢٦١  

  ٠.٣٨  ٣.٥٧  ١٢٤  أنثى
المواد 
  التعليمية

  ٠.٤٤  ٣.٥٥  ١٣٩  ذكر
٠.٤٨٢  - ٠.٧٠٤  ٢٦١  

  ٠.٤١  ٣.٥٩  ١٢٤  أنثى
الدرجة 
  الكلية

  ٠.٤٠  ٣.٥٧  ١٣٩  ذكر
٠.٨٤٢  - ٠.٢٠٠  ٢٦١  

  ٠.٣٤  ٣.٥٨  ١٢٤  أنثى

دول  ن الج ه ال ت) ٨(يتضح م ائية وجان ة إحص روق ذات دالل ة )٠.٠٥=  α(د ف ي درج  ف
ر جنس تعزى ل للتقنيات التربويةرضا أفراد عينة الدراسة عن استخدام المعلمين والمعلمات  متغي

ة أ، المدير زة التعليمي ةم سواء في مجال الرضا عن استخدام األجھ واد التعليمي يث كانت ح، الم
دارس  ة في م زة التعليمي واد واألجھ ين والمعلمات للم ديرين عن استخدام المعلم درجة رضا الم

ذكور أ وذلك على اختالف جنس، "مرتفعة"الضفة الغربية الحكومية  ديرين سواء ال اث مالم . اإلن
ى تشير النتيجة وھذه ، وتعني ھذه النتيجة قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير جنس المدير إل

ة  ات التربوي ين للتقني دارس عن استخدام المعلم ، أن الجنس ال يؤثر على درجة رضا مديري الم
ا المعلمون والمعلمات يعودقد و ، ذلك إلى تشابه ظروف العمل في محافظات الوطن التي نشأ فيھ

وا الم ة ودرس ع المحلي ات المجتم ات وكلي ن خريجي الجامع م م ھا وادحيث أن معظمھ ا نفس م وق
  .انفسھم بتدريسھا المعلمين

ايرة : وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة كل من ان ، )٢٠٠٣(العم ا أشارت ).٢٠٠٢(والنعم بينم
ذكور الح ال روق لص ود ف ى وج ة إل ات اآلتي زي : الدراس ومني ، )٢٠٠٥(العن ، )٢٠٠٤(والم

روق، )٢٠٠٢(والعمري ، )٢٠٠١(والخوالدة  ى وجود ف ة إل لصالح  كما أشارت الدراسات اآلتي
  ). ٢٠٠٠(والبطاينة وبركات ، )٢٠٠٠(وعقل ، )٢٠٠١(دراسة إبراھيم وداود : اإلناث

  
  الفرضية الثانية

توى  د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ديري ) ٠.٠٥=  α(ال توج ا م ة رض ي درج ف
ات  ين والمعلم تخدام المعلم ة عن اس دارس الحكومي ةالم ات التربوي دارس الضفة  للتقني ي م ف

 .تخصص المديرلمتغير الحكومية تعزى  الغربية

روق ) t-test(اختبار ت  ونللتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدم الباحث للتعرف إلى الف
ين والمعلمات  ةبين درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن استخدام المعلم ات التربوي تعزى  للتقني

  ).٩(وذلك كما ھو واضح في الجدول ، متغير تخصص المديرل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

لداللة الفروق في درجة رضا المديرين عن استخدام ) t-test(نتائج اختبار ت   ):٩( دولج
  .متغير تخصص المديرل عزىت للتقنيات التربويةالمعلمين والمعلمات 

 العدد التخصصات  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

األجھزة 
 تعليميةال

  ٠.٤٢  ٣.٥٨ ١٨٨  أدبية
٠.٩٨٠  ٠.٠٢٥  ٢٦١  

  ٠.٣٥  ٣.٥٨  ٧٥  علمية
المواد 
 التعليمية

  ٠.٤٤  ٣.٥٥ ١٨٨  أدبية
٠.٣١٢  - ١.٠٧٣  ٢٦١  

  ٠.٣٩  ٣.٦١  ٧٥  علمية
الدرجة 
  الكلية

  ٠.٣٩  ٣.٥٧ ١٨٨  أدبية
٠.٥٤٢  - ٠.٦١٢  ٢٦١  

  ٠.٣٣  ٣.٦٠  ٧٥  علمية

ه ال ت) ٩(يتضح من الجدول  د مستوى د فوجان ة إحصائية عن ) ٠.٠٥= α(روق ذات دالل
ين والمعلمات  ةبين درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن استخدام المعلم ات التربوي تعزى  للتقني

واد ، متغير تخصص المديرل ين والمعلمات للم دير عن استخدام المعلم فقد كانت درجة رضا الم
ول ، .الف تخصصاتھمبشكل عام وذلك باخت" مرتفعة"واألجھزة التعليمية  ذه النتيجة قب ي ھ وتعن

ال يؤثر على  تخصصإلى أن ال تشير النتيجة ذهوھ، الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير التخصص
ة ات التربوي ين للتقني د . درجة رضا مديري المدارس عن استخدام المعلم ودوق ى كون  يع ك إل ذل

ائج المدير مسئوال عن استخدام المعلمين للتقنيات التربوية ة لجميع التخصصات لتحقيق نت   أكاديمي
   .أفضل

ع  ائج م ذه النت ت ھ ائج واتفق ةنت ات اآلتي يني : الدراس ايرة ، )٢٠٠٣(الحس ، )٢٠٠٣(والعم
زي :  كما اختلفت ھذه النتائج مع دراسة كل من). ٢٠٠١(براھيم وداؤد إ سميران ، )٢٠٠٥(العن
  ).١٩٩٤(والتل ، )٢٠٠١(والخوالدة ، )٢٠٠٣(
  

  ة الثالثةالفرضي

د مستوى  ة إحصائية عن ديري ) ٠.٠٥=  α(ال توجد فروق ذات دالل ين درجات رضا م ب
ين والمعلمات  ةالمدارس الحكومية عن استخدام المعلم ات التربوي ر المؤھل تعزى ل للتقني متغي

  .العلمي للمدير

احث ار تحلي ونوللتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم الب اـل التبايـاختب  Oneدين األح
Way  )ANOVA ( ين تخدام المعلم ن اس ة ع ة الدراس راد عين ا أف ات رض ين درج روق ب للف

ات  ةوالمعلم ات التربوي زى للتقني ديرل تع ي للم ل العلم ر المؤھ ي ، متغي و واضح ف ا ھ ك كم وذل
  ).١٠(الجدول 
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للفروق بين درجات رضا ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   ):١٠( جدول
متغير المؤھل ل تعزى للتقنيات التربويةعينة الدراسة عن استخدام المعلمين والمعلمات أفراد 

  .العلمي للمدير

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

األجھزة 
 التعليمية

 0.167 2 0.334 بين المجموعات
 0.161 260 41.932 ل المجموعاتداخ 0.357 1.035

  262 42.266 المجموع

المواد 
 التعليمية

 0.344 2 0.689 بين المجموعات
 0.184٥ 260 48.285 داخل المجموعات 0.159 1.854

  262 48.973 المجموع

الدرجة 
 الكلية 

 0.245 2 0.490 بين المجموعات
 0.141 260 36.634 داخل المجموعات 0.178 1.739

  262 37.124 المجموع

دول  ن الج ح م ه الأ) ١٠(يتض د مستـة إحصائيـروق ذات داللـد فـوجت ن   وى ـــة عن
)α =ين والمعلمات ) ٠.٠٥ ة الدراسة عن استخدام المعلم راد عين ات بين درجات رضا أف للتقني

ة زى ل التربوي ديرتع ي للم ل العلم ر المؤھ دي، متغي ا الم ة رض ت درج د كان تخدام فق ن اس رين ع
ة، "مرتفعة"المعلمين والمعلمات للمواد واألجھزة التعليمية   .وذلك على اختالف مؤھالتھم العلمي

ر ال ة بمتغي ذه النتيجة تشير  مؤھل العلمي وتعني ھذه النتيجة قبول الفرضية الصفرية المتعلق وھ
ات ال يؤثر على درجة رضا مديري المدارس عن استخد مؤھل العلميإلى أن ال ين للتقني ام المعلم
ودوقد ، التربوية ل عن  يع دريس ال تق رة في الت م خب ديرين لھ ة الدراسة من الم ى أن عين ك إل ذل

نوات اجحين، خمس س ين الن ن المعلم انوا م ات ، حيث ك تخدام التقني ي اس ر ف م دور كبي ان لھ وك
ة ات التربوي زھم المستمر من خال، التربوية مما يجعلھم قدوة لمعلميھم في استخدام التقني ل تركي

من ھذه الوسائل  ونوتوفير ما يحتاجه المعلم، حول أھمية استخدامھا كرافد أساسي ومھم للمنھاج
ة، في مدارسھم دركون ، كما أن عينة الدراسة تتكون من مديرين من ذوي التخصصات المختلف ي

ة للطالب بسھولة ويسر ذا أد، أھمية التقنيات التربوية في إيصال المعلوم ى درجة رضا وھ ى إل
  . حول استخدام معلميھم للتقنيات التربوية" مرتفعة"

وعبد ، )٢٠٠٣(العمايرة ، )٢٠٠٤(المومني : اتفقت ھذه النتائج مع كل من الدراسات اآلتية
وخطاطبة ، )٢٠٠٣(في حين اختلفت ھذه النتائج مع دراسة كل من الحسيني ). ٢٠٠٣(الجليل 

  ).٢٠٠٠(وعقل ، )٢٠٠٠(



 " ......مدى توافر ودرجة رضا مديري المدارس الحكومية في "ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

  الرابعةالفرضية 

د مستوى  ة إحصائية عن ديري ) ٠.٠٥=  α(ال توجد فروق ذات دالل ين درجات رضا م ب
ين والمعلمات  ةالمدارس الحكومية عن استخدام المعلم ات التربوي ر سنوات تعزى ل للتقني متغي

  .الخبرة اإلدارية للمدير

احث تخدم الب ة اس ية الرابع حة الفرض ن ص ق م اين ا ونوللتحق ل التب ار تحلي ادي اختب ألح
)ANOVA( ، وذلك كما ھو واضح في الجدول)١١.(  

للفروق بين درجات رضا ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   ):١١( جدول
متغير سنوات تعزى ل للتقنيات التربويةأفراد عينة الدراسة عن استخدام المعلمين والمعلمات 

  .الخبرة اإلدارية للمدير

 مصدر التباين المجال
موع مج

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

األجھزة 
التعليمية

 0.406 2 0.811 بين المجموعات
 0.159 260 41.454 داخل المجموعات 0.080 2.55

  262 42.266 المجموع

المواد 
التعليمية

 0.355 2 0.714 بين المجموعات
 0.186 260 48.259 ل المجموعاتداخ 0.148 1.919

  262 48.973 المجموع

الدرجة 
 الكلية 

 0.370 2 0.741 بين المجموعات
 0.140 260 36.383 داخل المجموعات 0.073 2.642

  262 37.124 المجموع

د مستوى وجت نه الأ) ١١(يتضح من الجدول  ) ٠.٠٥=  α(د فروق ذات داللة إحصائية عن
ين والمعلمات بين درجا ةت رضا أفراد عينة الدراسة عن استخدام المعلم ات التربوي حسب  للتقني

دير ة للم رة اإلداري ر سنوات الخب ين ، متغي تخدام المعلم ديرين عن اس د كانت درجة رضا الم فق
وتعني  .وذلك على اختالف سنوات الخبرة اإلدارية لديھم، "مرتفعة" للتقنيات التربويةوالمعلمات 

دير وھذه الن ة للم رة اإلداري ذه تشير  تيجة قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير سنوات الخب ھ
دارس عن  ديري الم ى درجة رضا م ؤثر عل دير ال ت ة للم رة اإلداري ى أن سنوات الخب النتيجة إل

ء قد يكون المدير صاحب الخبرة اإلدارية القليلة راغبا في أدا، استخدام المعلمين للتقنيات التربوية
ة  وكذلك للدورات. متميز ليثبت قدرته اإلدارية أمام مرؤوسيه ا وزارة التربي ي تقيمھ ة الت التدريبي

ة ات التربوي ف التقني ال توظي ي مج ين ف ديرين والمعلم ن الم ل م يم لك تخدامھا والتعل ي  واس ف
التي  رغبة مديري المدارس في تطوير مدارسھم واالھتمام بعناصر العملية التعليمية و، المدارس

  .تعود بالفائدة على الطالب



 ٧٦١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعزوز عالونه وآخرون 

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ل م ة ك ع دراس ائج م ذه النت ت ھ د اتفق ومني : وق يني ، )٢٠٠٤(الم ، )٢٠٠٣(والحس
وخطاطبة ، )٢٠٠٥(العنزي : في حين اختلفت ھذه النتائج مع دراسة كل من). ٢٠٠٠(والعمري 

  ). ٢٠٠٠(وعقل ، )٢٠٠٣(
  
  رضية الخامسةالف

د ة إحصائية عن ديري ) ٠.٠٥=  α(مستوى  ال توجد فروق ذات دالل ين درجات رضا م ب
ةالمدارس الحكومية عن استخدام المعلمين والمعلمات  ات التربوي ر مستوى تعزى ل للتقني متغي

  .المدرسة

ين درجات رضا ) t-test(للتحقق من صحة الفرضية الخامسة استخدم اختبار ت  للفروق ب
ةلأفراد عينة الدراسة عن استخدام المعلمين والمعلمات  ات التربوي ، حسب مستوى المدرسة لتقني

  ).١٢(وذلك كما ھو واضح في الجدول 

بين درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن استخدام ) t- test(نتائج اختبار ت   ):١٢( جدول
  .متغير مستوى المدرسةتعزى ل للتقنيات التربويةالمعلمين والمعلمات 

  المجال
مستوى 
 المدرسة

 العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 *اإلحصائية

األجھزة 
 التعليمية

  ٠.٤٠  ٣.٥٣ ١٦٦  أساسي
٠.٠٠٦  - ٢.٧٩٤  ٢٦١*  

  ٠.٣٨  ٣.٦٧  ٩٧  ثانوي
المواد 
 التعليمية

  ٠.٤٥  ٣.٥٥ ١٦٦  أساسي
٠.٣٩٥  - ٠.٨٥٢  ٢٦١  

  ٠.٣٩  ٣.٦٠  ٩٧  ثانوي
الدرجة 
  الكلية

  ٠.٣٨  ٣.٥٤ ١٦٦  أساسي
٠.٠٥٠  - ١.٩٧٢  ٢٦١  

  ٠.٣٤  ٣.٦٤  ٩٧  ثانوي

  ١.٩٧٢قيمة ت الجدولية ، )٠.٠٥= α( دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 

د مستوى ) ١٢(يتضح من الجدول  ة إحصائية عن روق ذات دالل ه توجد ف ) ٠.٠٥=  α(أن
ين والمعلمات  ةللتقنبين درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن استخدام المعلم ات التربوي تعزى  ي

وقد كانت ھذه الفروق لصالح المدارس ، متغير مستوى المدرسة وذلك في الدرجة الكلية للمقياسل
دارس ) ٣.٥٤(مقابل ، )٣.٦٤(الثانوية والتي كانت درجة الرضا أعلى شيء بمتوسط حسابي  للم

زة التعليم. األساسية ةكذلك كانت ھناك فروق في مجال الرضا عن استخدام األجھ د كانت ، ي وق
ابي  ط حس ة بمتوس دارس الثانوي الح الم روق لص ذه الف ل ، )٣.٦٧(ھ دارس ) ٣.٥٣(مقاب للم

ية واد ، األساس ة إحصائية في مجال الرضا عن استخدام الم روق ذات دالل م تظھر ف في حين ل
ر مستوى المدرسة و .التعليمية ة بمتغي ول الفرضية الصفرية المتعلق تشير  وتعني ھذه النتيجة قب

تخدام  دارس عن اس ديري الم ى درجة رضا م ؤثر عل ى أن مستوى المدرسة ال ت ذه النتيجة إل ھ
  .المعلمين للتقنيات التربوية



 " ......مدى توافر ودرجة رضا مديري المدارس الحكومية في "ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

إلى أن المدارس مجھزة بوسائل تعليمية تتالءم مع طبيعة المنھاج الذي يحتاج ذلك  قد يعودو
دار، إلى وسائل وأجھزة لتتواكب معه ة باستخدامھم وكل ھذا أدى إلى اھتمام معلمي الم س الثانوي

دارس ذه الم ديري ھ ل م ى ني ا أدى إل ة مم ات التربوي ا التقني ن الرض ة م ة مرتفع ا أن. درج  كم
دارس األ ن الم ر م ات اكب ا ميزاني د بھ ة يوج دارس الثانوي يةالم ى ، ساس زى السبب إل د يع ا ق كم

يا ا ھتمام الوزارة والمديرية والمجتمع المحل دارس األساسية  بھ ر من الم ق أكث ة في تحقي للرغب
   .نتائج مرتفعة في امتحان الثانوية العامة

ة ع دراس ة م ذه الدراس ت ھ ات : واتفق ة وبرك يم ).1998(البطاين ة ك ع دراس ت م واختلف
)٢٠٠٤ .(  
  

  الفرضية السادسة

د المستوى  ديري ) ٠.٠٥=α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ين درجات رضا م ب
  .متغير المنطقةتعزى ل للتقنيات التربويةالمعلمين والمعلمات  المدارس الحكومية عن استخدام

احث تخدم الب ة اس ية السادس حة الفرض ن ص ق م ادي  ونوللتحق اين األح ل التب ار تحلي اختب
)ANOVA ( ين للفروق بين درجات رضا أفراد عينة الدراسة من المديرين عن استخدام المعلم

  ).١٣(وذلك كما ھو موضح في الجدول ، لمنطقةمتغير ال تعزى للتقنيات التربويةوالمعلمات 

للفروق بين درجات رضا ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   ):١٣(جدول 
 تعزى للتقنيات التربويةأفراد عينة الدراسة من المديرين عن استخدام المعلمين والمعلمات 

  .متغير المنطقةل

مجموع مصدر التباين المجال
 المربعات

ت درجا
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
*اإلحصائية

ة 
رج
د

ضا 
لر
ا

ن 
ع

م 
خدا
ست
ا

زة 
جھ
األ

ية
يم
عل
الت

 

 0.59120.295بين المجموعات
 0.160 41.675260داخل المجموعات 0.160 1.843

  262 42.266 المجموع
ة 
رج
د

ضا 
لر
ا

ن 
ع

م 
خدا
ست
ا

د 
وا
لم
ا

ية
يم
عل
الت

 
 1.02820.514بين المجموعات

 0.184 47.945260داخل المجموعات 0.063 2.787
  262 48.973 المجموع

ة 
رج
الد

ة 
كلي
ال

ضا 
لر

ن 
 ع
ير
مد
ال

دام
تخ
الس
ا

 

 0.66220.331بين المجموعات

 0.140 36.462260داخل المجموعات 0.097 2.359

  262 37.124 المجموع

  .)٣(قيمة ف الجدولية ، )٠.٠٥= α( ة دال إحصائياً عند مستوى الدالل  *

د المستوىانه ال توج) ١٣(يتضح من الجدول  ة إحصائية عن ) ٠.٠٥=α( د فروق ذات دالل
ين والمعلمات  ةبين درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن استخدام المعلم ات التربوي تعزى  للتقني



 ٧٦٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعزوز عالونه وآخرون 

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةل ر المنطق تخدام المعلم.متغي ن اس ديرين ع ا الم ة رض ت درج د كان ات فق ات ين والمعلم للتقني
ة ة( التربوي ديھم، )مرتفع ة ل تالف المنطق ى اخ ك عل ية  .وذل ول الفرض ة قب ذه النتيج ي ھ وتعن

ى درجة رضا تشير  الصفرية المتعلقة بمتغير المنطقة و ؤثر عل ة ال ت ى أن المنطق ھذه النتيجة إل
ة ات التربوي ين للتقني تخدام المعلم ن اس دارس ع ديري الم ك ، م ود ذل د يع ات وق ى أن التعليم إل

و ن ال ادرة ع يم الص ة والتعل ديريات التربي تخدام زارة وم رورة اس ة وض ى أھمي ث عل ي تح الت
ة ات التربوي ين للتقني ة  المعلم ديرينومتابع م الم ع المحافظات لھ ي جمي دة ف ى أن ، واح إضافة إل

ديريات وفق نسب محددة بتعلي الوزارة في عدالة ى الم ى توزيع التقنيات التربوية عل مات أدى إل
  .لھا المعلمين ر ھذه الوسائل التي يتم استخدامتوف
  

  التوصيات

 التوصيات مجموعة منإلى  ونيشير الباحث، في ضوء النتائج التي كشفت عنھا ھذه الدراسة
  :وھي

دارس  - ات الم ي احتياج ورة تلب وب متط رات حاس ة بمختب دارس الحكومي ع الم د جمي تزوي
 .التعليمية

دارس - ع الم د جمي ة  تزوي تالحكومي اج ، باالنترن ع المنھ ب م ة تتناس ع تعليمي اء مواق وإنش
 .الفلسطيني الحديث

 تدريب المعلمين على إنتاج المواد والوسائل التعليمية التي يحتاجونھا في عملية التدريس -

 .نيات التربوية غير المتوفرة فيھاتزويد المدارس الحكومية بكافة التق -

   .بوية غير صالحة االستخدام في المدارسالعمل على إصالح التقنيات التر -

ة استخدام - ي  الحاسب عمل دورات تدريبية للمعلمين في كيفي ةاآلل  بخاصةواالنترنت  بعام
 واستخدام االنترنت في التعليم 

م - افي  التقليل من األعباء اإلدارية والمھنية الملقاة على عاتق المعل ه الوقت الك وفر ل ى يت حت
  .ات التربويةالتقنيلتھيئة استخدام 

  .الميزانية الخاصة باإلنفاق عليھا من ضمن ميزانية المدرسة مديري المدارس زيادة -

ارف  - تلعب مراكز مصادر التعلم دورا كبيرا في إكساب المعلمين الكثير من المھارات والمع
دھا  ى رف ديريات والعمل عل واالتجاھات لذا يجب تفعيل دور ھذه المراكز الموجودة في الم

  .در العلمية المؤھلة القادرة على تفعيلھا بالميدانبالكوا

تخدام  - ع اس ي واق املة تبحث ف راء دراسات ش ةضرورة إج ات التربوي ي  التقني ودة ف الموج
  . المنھاج الفلسطيني الجديد

ام  - ين ورؤساء أقس ويين والمعلم ة نظر المشرفين الترب إجراء دراسات مشابھه لمعرفة وجھ
  .التقنيات التربويةاستخدام التقنيات التربوية في واقع 
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  قائمة المراجع العربية واألجنبية
راھيم - ائز، فاضل؛ وداؤد، إب ة"). ٢٠٠١. (ف ائل التعليمي ق والوس ائعة / الطرائ ة الش التعلمي

مجلة العلوم . "االستخدام لدى معلمي التاريخ في المرحلة اإلعدادية بمحافظة نينوى بالعراق
  .٣٤١-٩٣ .)١٢(٢ .التربوية والنفسية

ان - و حس د، أب ي "). ١٩٩٨. (خال ه معلم ي تواج ة الت ائل التعليمي تخدام الوس ات اس معيق
ل ات في محافظة الخلي وم واالجتماعي يم العل ة في تعل تير. "المدارس الحكومي الة ماجس  رس

 .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، غير منشورة

د - راھيم، أحم ية ).١٩٩١( .إب وير اإلدارة المدرس و تط دة .نح ات الجدي  .دار المطبوع
  .مصر، اإلسكندرية

ة"). ٢٠٠٠. (صالح، بني إسماعيل - ة المھني دريس كتب التربي ة في ت  واقع الوسائل التعليمي
ر منشورة. "لصفوف المرحلة األساسية العليا من وجھة نظر المعلمين تير غي ، رسالة ماجس

 .، األردنإربد، جامعة اليرموك

دارسوا"). ١٩٩٨. (حسن، بني دومي - وم في م دريس كتب العل ة في ت  قع الوسائل التعليمي
رش ة ج ي محافظ يم ف ة والتعل ة التربي ة لمديري ا التابع ية العلي ة األساس الة . "المرحل رس

 .، األردنإربد، جامعة اليرموك، ماجستير غير منشورة

ؤثرة في استخدام وسائل االتصال"). ١٩٩٤. (باسمة، التل -  دراسة استقصائية للعوامل الم
ر منشورة. "التعليمية في مدارس المرحلة األساسية في األردن ة ، رسالة ماجستير غي جامع

  .، األردنإربد، اليرموك

يني - د، الحس ن "). ٢٠٠٣. (أحم اض ع ي الري ة ف دارس الثانوي ي الم زوف معلم باب ع أس
دريس الصفي ة في الت ر منشورة. "استخدام التقنيات التعليمي تير غي الة ماجس ة، رس  الجامع

 .، األردنعمان، األردنية

از عرضھا). أ ٢٠٠٠. (محمد، الحيلة - في  تقنيات إنتاج الشفافات التعليمية واستخدامھا وجھ
   .االردن، عمان .دار المسيرة للنشر والتوزيع. ٢ط. عملية التعليم والتعلم

ة). ب ٢٠٠٠. (محمد، الحيلة - ة التعلمي اج الوسائل التعليمي شر المسيرة للن دار. تصميم وإنت
  .األردن، عمان .والتوزيع

  .العين. دار الكتاب الجامعي. التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية).  ٢٠٠١.  (محمد، الحيلة -

ة في"). ٢٠٠٠. (أسامة، خطاطبة - ة اإلسالمية للوسائل التعليمي  واقع استخدام معلمي التربي
ھم ين أنفس ة نظر المعلم ن وجھ د م دارس محافظة إرب ت. "م الة ماجس ر منشورةرس  .ير غي

  .االردن، إربد. جامعة اليرموك

دة - د، الخوال ة"). ٢٠٠١. (محم ة العربي دريس اللغ ة في ت ائل التعليمي ات استخدام الوس  معيق
ين ر المعلم ة نظ ن وجھ رش م ة ج ي محافظ ة ف ة الثانوي ر. "للمرحل تير غي الة ماجس  رس

 .االردن، إربد .جامعة اليرموك، منشورة
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دي - د هللا، الراش ائل "). ١٩٩٥. (عب المية للوس ة اإلس ي التربي تخدام معلم ويم اس تق
قط ي محافظة مس ة ف ة اإلعدادي ر منشورة.  "التعليميةبالمرحل تير غي الة ماجس ة ، رس جامع

 .مانعُ ، مسقط .قابوس السلطان

ة "). ٢٠٠٣. (سليمة، سميران - ة للمرحل ة للوسائل التعليمي تقويم استخدام معلمي اللغة العربي
ة الشمالية الشرقيةاألساسية العلي -ا من وجھة نظرھم في مديرية التربية والتعليم للواء البادي

  .األردن .الخرطوم .جامعة الفاشر .رسالة ماجستير غير منشورة. "األردن

يد - ي، الس د عل يم). ١٩٩٧. (محم ا التعل ة وتكنولوجي ائل التعليمي ر  .الوس روق للنش دار الش
   .األردن، عمان .والتوزيع

ة). ٢٠٠١. (دمحم، عابدين - ع .اإلدارة المدرسية الحديث ان، دار الشروق للنشر والتوزي ، عم
  .األردن

ل - د الجلي ين، عب ي "). ٢٠٠٣. (حن ية ف دارس األساس ي الم ة ف ة العربي ي اللغ اب معلم اكتس
ھم ي تدريس ا ف تخدامھم لھ ع اس يم وواق ا التعل وم تكنولوجي طين لمفھ مال فلس ات ش  محافظ

  .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رةر منشورسالة ماجستير غي. "اليومي

يدة - طفى، عص اج "). ١٩٩٦. (مص دريس منھ ي ت ة ف ائل التعليمي تخدام الوس ات اس معيق
ة من  االجتماعيات للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية في منطقة شمال الضفة الغربي

ة ذه المرحل ر منشورة ".وجھة نظر معلمي ھ تير غي الة ماجس ةجام .رس ة النجاح الوطني  .ع
  .فلسطين، نابلس

ان - دبس، علي ي؛ وال د، ربح يم). ١٩٩٩. (محم ا التعل ائل االتصال وتكنولوجي دار . ١ط .وس
  .األردن، عمان. صفاء للنشر والتوزيع

ة").  ٢٠٠٣. (محمد، العمايرة - ة الغوث الدولي دارس وكال األردن في /آراء معلمي بعض م
واجھھم في استخدامھا ،أھمية استخدام التقنيات التعليمية ي ت وم. "والصعوبات الت ة العل  مجل

 .١٦٤-١٣٨ .)٤(٤ .التربوية والنفسية

ري - ليمان، العم ة ").  ٢٠٠٠. (س ائل التعليمي اج الوس ات إنت ين لكفاي تالك المعلم دى ام م
ان ة بسلطنة عم ر منشورة. "وتقديرھم ألھميتھا في المدارس الحكومي تير غي الة ماجس  .رس

   .األردن، إربد .جامعة اليرموك

زي - الم، العن ة").  ٢٠٠٥. (س ات التعليمي ة للتقني ة الثانوي ات المرحل تخدام معلمي ومعلم  اس
عودية ة الس ة العربي ي المملك اطن ف ر الب ة حف ي محافظ ا ف ي يواجھونھ عوبات الت   ."والص

 .األردن، عمان ،الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة

مدى توافر الكفايات التقنية التعليمية لدى معلمي الرياضيات في "). ٢٠٠٣. (سليمان، قوقزة -
ة نظرھم ا من وجھ تھم لھ الة. "المرحلة الثانوية في محافظة جرش وممارس تير  رس ماجس
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ي ). ٢٠٠٤. (سالم، الكندي - ا واقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة والصعوبات الت تواجھھ
ان لطنة عم ام بس يم الع دارس التعل ت  ."بم ى االنترن ور عل ث منش بح
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ومني - د، الم ة "). ٢٠٠٤. (محم ي المرحل ة ف ات االجتماعي ي الدراس تخدام معلم دى اس م
تخدامھا  ات اس ة ومعيق ائل التعليمي ة للوس يالثانوي مال ف يم الش ي إقل رھم ف ة نظ ن وجھ  م

  .األردن، المفرق، جامعة آل البيت .رسالة ماجستير غير منشورة. "األردن

ان - ن، النعم ائل "). ٢٠٠٢. (أيم ة للوس ة اإلنجليزي ات اللغ ي ومعلم تخدام معلم ع اس واق
ى د األول ة إرب الة ما. "التعليمية في تربي ر منشورةرس ة اليرموك، جستير غي د .جامع ، إرب

 .األردن

ات ). أ٢٠٠٣. (العالي الفلسطينيةوزارة التربية والتعليم  - ة للتقني إلدارة العام الخطة السنوية ل
 .فلسطين، رام هللا، التربوية

ة. مراكز مصادر التعلم). ب٢٠٠٣. (وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية - ، نشرة تربوي
  .فلسطين، رام هللا
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