
شرق غزة نحو التعلٌم اإللكترونً / اتجاه طلبة المرحلة الثانوٌة فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

مقدم لٌوم المؤتمر الطالبً العلمً األول ضمن مشروع نشر ثقافة البحث العلمً فً التعلٌم العام والمنعقد 

2016/  5/  25ٌوم األربعاء 

إعداد

مصطفى خلٌفة                 محمد على                 فهمً السرحً              عبد الرحمن أبو هّدة

وزارة التربٌة والتعلٌم العالً

مجلس البحث العلمً

شرق غـزة–مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

للبنٌن( ب)مدرسة شهداء الزٌتون الثانوٌة 

إشراف

إٌاد دلول. بدٌع حمدان                                                                                     أ . أ 



شرق غـــزة نحو / التعرف على مستوى اتجاه طلبة المرحلة الثانوٌة فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم  -

.التعلٌم اإللكترونً 

وكذلك فحص داللة الفروق بٌن متوسط درجة اتجاه الطلبة نحو التعلٌم اإللكترونً وفقا للمتغٌرات  -

وجود مهتم أو ٌعمل فً مجال  ،الجنس، الصف، الفرع ، المعدل ، وجود حاسوب لدى األسرة : )التالٌة

(الحاسوب داخل األسرة، وحضور الطالب لدورات تدرٌبٌة فً مجال الحاسوب

أهداف الدراسة



شرق / تتمحور مشكلة الدراسة حول قٌاس مستوى اتجاه طلبة المرحلة الثانوٌة فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم  -

:غــــزة نحو التعلم اإللكترونً، لذا حاول الباحثون فً هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالٌة

شرق غزة نحو التعلٌم اإللكترونً؟/ ما هو مستوى اتجاه طلبة المرحلة الثانوٌة فً مدٌرٌة التعلٌم    -

αهل ٌوجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة  - :فً اتجاه الطلبة ٌعزى لمتغٌرات  0,05 =

وجود أحد أفراد األسرة مهتم أو ٌعمل فً ،  وجود حاسوب فً البٌت،  المعدل،  الفرع،  الصف، الجنس ) 

؟(   لحضور دورات تدرٌبٌة فً مجال الحاسوب،  مجال الحاسوب

مشكلة الدراسة وأسئلتها 



أهمٌة الدراسة

:تنبع أهمٌة الدراسة الحالٌة من االعتبارات التالٌة

.الرغبة فً تسلٌط الضوء على التعلٌم اإللكترونً كوسٌلة حدٌثة من وسائل التعلم  - 1

إعطاء أصحاب القرار صورة عن وضع التعلٌم اإللكترونً فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم شرق  - 2

.غـــزة 

.ٌمكن اعتبار هذه الدراسة مرجع للمهتمٌن فً هذا المجال مستقبالً  - 3



.هو شعور إٌجابً أو سلبً نحو موضوع أو شخص أو وضع أو فكر معٌن   :االتجاه  -

.هً المرحلة التعلٌمٌة التً تأتً مباشرة بعد الصف العاشر  :التعلٌم الثانوي  -

هو التوظٌف المناسب للحاسوب واإلنترنت لتقدٌم الدعم للمهارات والتعلم والمعرفة باتباع  :التعلٌم اإللكترونً   -

نهج شمولً ال ٌقتصر على أي مقررات أو أي تجهٌزات تقنٌة معٌنة بل ٌنصب التركٌز فً عملٌة التعلم على  

.مسارات التعلم المتكاملة التً تتغٌر وفقاً للطالب وتعاونه ومٌوله والمادة العلمٌة للموضوع ومستوى الكفاءة  

مصطلحات الدراسة



أداة الدراسة

تم بناء أداة القٌاس بناًء على دراسات سابقة وهً عبارة عن استبانة تم التأكد من ثباتها باستخدام 

معامل ألفا كرونباخ  ثم عرضها  الباحثون على عدد من المتخصصٌن التربوٌٌن ومدرسً الجامعات لتحكٌمها 

واعتمد الباحثون على رأي المحكمٌن وإجماعهم كمؤشر على صدق محتوى االستبانة وكانت االستبانة 

فقرة 26تحتوي على  

وبعد األخذ  بمالحظات المحكمٌن تم إعداد االستبانه بصورتها النهائٌة وكانت اإلستبانة تحتوي على  

فقرة 23

. استخدم الباحثون المنهج الوصفً التحلٌلً القتناعهم بأن هذا المنهج ٌالئم مشكلة الدراسة وأهدافها 

منهجٌة البحث



.شرق غـــزة / مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم –قطاع غـــزة   : (الجغرافٌة ) الحدود المكانٌة 

 2016حتى مارس عام  2016من فبراٌر عام  : الحدود الزمانٌة

شرق غزة نحو / إقتصر الباحثون فً هذه الدراسة على قٌاس اتجاه طلبة مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم  : الحدود الموضوعٌة

.التعلٌم اإللكترونً 

( .الحادي عشر والثانً عشر ) أجرٌت هذه الدراسة على فئة الطالب والطالبات فً المرحلة الثانوٌة  : الحدود البشرٌة

حدود الدراسة



:مجتمع الدراسة 

شرق ) فً مدارس مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم ( الحادي عشر والثانً عشر ) ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع طلبة المرحلة الثانوٌة 

إناث  والجدول التالً  ٌوضح  4343ذكور و  3384منهم   7727حٌث كان عدد الطلبة الكلً  2016/  2015فً العام ( غـــزة 

.أعداد الطلبة فً كل فرع  

:عٌنة الدراسة 

:  تكونت عٌنة الدراسة من جزأٌن

.طالب وطالبة واستخدمت هذه العٌنة لحساب ثبات وصدق اإلستبانة 50تكونت من : العٌنة اإلستطالعٌة –1

 240استبانة تم إرجاع  260استخدمت لإلجابة على تساؤالت وفرضٌات الدراسة حٌث قام الباحثون بتوزٌع : العٌنة الفعلٌة –2

من العدد الكلً لمجتمع%  3,1استبانة لظروف خاصة بالطلبة والعٌنة الفعلٌة تمثل ما نسبته 

الدراسة تم اختٌارهم بأسلوب العٌنة الطبقٌة



:نتائج السؤال األول  

من أجل تفسٌر النتائج المتعلقة بهذا السؤال فقد اعتمد الباحثون على جدول لٌكارت الخماسً وقد قام الباحثون بحساب

االستبانة لمعرفة اتجاه الطلبة نحو كل فقرة وكذلك المتوسط المرجح المتوسط المرجح والوزن النسبً لكل فقرة من فقرات 

الكلً لمعرفة اتجاه الطلبة نحو التعلٌم اإللكترونً 

.أى أن اتجاه الطلبة ٌتمٌز بالموافقة المعقولة%  77,4وكان الوزن النسبً الكلً للفقرات 

% 51فقد كان الوزن النسبً لها " أرى أن التعلٌم اإللكترونً ٌلقى بعض اإلهتمام فً المجالت واإلذاعة المدرسٌة " وبالنسبة للفقرة 

.وهذه النسبة حسب مقٌاس لٌكارت الخماسً تتسم بعدم الموافقة وكان ترتٌب هذه الفقرة هو األخٌر

:نتائج السؤال الثالث  :نتائج السؤال الثانً  

:نتائج السؤال الخامس  :نتائج السؤال الرابع  



:نتائج السؤال السادس  

:نتائج السؤال السابع  

:نتائج السؤال الثامن  



التوصٌات

المقترحات

.االهتمام بموضوع التعلم اإللكترونً فً اإلذاعات والنشرات والمجالت المدرسٌة وتوعٌة الطلبة بأهمٌة التعلم اإللكترونً   –1

.تطوٌر مختبرات الحاسوب والتأكد من وجود سبورة ذكٌة فً كل مختبر   –2

.زٌادة األنشطة اإللكترونٌة والمسابقات على مستوى المدٌرٌة وذلك من أجل زٌادة دافعٌة الطلبة نحو التعلم اإللكترونً    –3

.تعمٌم هذا البحث ونشره على مستوى المدٌرٌات لالستفادة منه   –4

.زٌادة األبحاث المتعلقة بالتعلٌم اإللكترونً لما ٌتمتع به هذا الموضوع من أهمٌة قصوى فً مجال التربٌة   –1

.تطبٌق هذه الدراسة لتشمل مدٌرٌات أخرى وتطبٌقها على فئات طالب أخرى   –2


