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 يتمكن ولكي والتطبيق العممي بالنشاط المبحث محتوي  ارتباط األخرى  المواد عن التكنولوجيا مبحث يميز ما أكثر لعل
 الطمبة شكوى  خالل ومن الحاسوب، مختبر وهو مناسب مكان توافر من البد كان وتطبيقها األنشطة تنفيذ من الطالب

 وزارة تبذلها التي الكبيرة الجهود ورغم المدارس، في تواجدها من بالرغم الحاسوب مختبرات توظيف في عجز وجود من
 توظيف في تقصير هناك أن إال الحاسوب قيادة في األساسية بالمهارات وتزويدهم المعممين تدريب في والتعميم التربية

 .التدريس في الحاسوب لمختبر المعممين
   -: التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة وتكمن

 "ما والع توظٌف مختبر الحاسوب فً تدرٌس مبحث التكنولوجٌا للصف العاشر األساسً؟ " 

 -:ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 

 وجهة نظر المعممين والمعممات؟من ما واقع توظيف مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر . 1
 وجهة نظر الطالب والطالبات؟من ما واقع توظيف مختبر الحاسوب في تعمم مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر . 2
 ؟(معممة –معمم )هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المعممين والمعممات ُتعزى لمتغير الجنس . 3
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المعممين والمعممات ُتعزى لمتغير خبرة المعمم؟. 4
 ؟(طالبة –طالب )لمتغير الجنس ُتعزى هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات الطالب والطالبات . 5

 مشكلة الدراسة



 للصف التكنولوجٌا مبحث تدرٌس فً الحاسوب مختبر توظٌف والع على التعرف .1

 .والمعلمات المعلمٌن نظر وجهة من األساسً العاشر
 العاشر للصف التكنولوجٌا مبحث تعلم فً الحاسوب مختبر توظٌف والع على التعرف .2

 .والطالبات الطالب نظر وجهة من األساسً

 الحاسوب مختبر توظٌف حول والمعلمات المعلمٌن استجابات فً الفروق عن الكشف .3

   .الجنس لمتغٌر تُعزي األساسً العاشر للصف التكنولوجٌا مبحث تدرٌس فً

 الحاسوب مختبر توظٌف حول والمعلمات المعلمٌن استجابات فً الفروق عن الكشف.4

 .الخبرة لمتغٌر تُعزي األساسً العاشر للصف التكنولوجٌا مبحث تدرٌس فً
 فً الحاسوب مختبر توظٌف حول والطالبات الطالب استجابات فً الفروق عن الكشف .5

 .الجنس لمتغٌر تُعزي األساسً العاشر للصف التكنولوجٌا مبحث تدرٌس

 :أهداف الدراسة



 فً األساسٌة العناصر من ٌُعد فالحاسوب تتناوله الذي الموضوع أهمٌة إلى تعود الدراسة أهمٌة إن

 أهمٌة من أهمٌتها الحالٌة الدراسة وتكتسب كما .الدراسٌة المراحل جمٌع فً التكنولوجٌا مبحث تدرٌس

 المجال هذا استكشاف أن كما الدراسٌة، المراحل جمٌع فً العلمٌة المواد تدرٌس فً الحاسوب استخدام

 دراسات إلجراء الفرصة لهم ٌتٌح مما والمعرفٌة العلمٌة الحمائك من المزٌد معرفة على الباحثٌن سٌساعد

 .المجال هذا فً الحمة
   .برمتها التعلٌمة العملٌة تخدم علمٌة نتائج والمهتمٌن الباحثٌن الً تتٌح لد الحالٌة الدراسة ان كما

 منهاج فً والتطوٌر للتحدٌث المرار وأصحاب التعلٌمٌة العملٌة على للمائمٌن تفٌد الدراسة ان كما

 .الدراسٌة المراحل جمٌع فً التكنولوجٌا

 المعلمٌن تشجٌع على للعمل العالً والتعلٌم التربٌة وزرارة ومنها المختصة للجهات مناسبة حلول التراح

 الدراسً العام مدار على لهم تدرٌبٌة دورات عمد خالل من الحاسوب مختبر وتفعٌل الحاسوب الستخدام

 .متطورة تعلٌمٌة كوسٌلة الحاسوب استخدام كٌفٌة فً لدراتهم لتزوٌد

 :أهمية الدراسة



 :الحاسوب .1
 البٌانات باستمبال تسمح بطرٌمة مصمم إلكترونً جهاز هو" :بأنه (24 ،2004 الزعبً،) ٌعرفه

 المطلوبة النتائج واستخراج لالستخدام صالحة معلومات إلى البٌانات بتحوٌل وذلن ومعاملتها واختزانها

 ."المرار التخاذ

 

 :التكنولوجٌا مبحث .2
  عشر الثانً الصف إلى الخامس الصف من الفلسطٌنً المنهاج فً ممرر مبحث هو

)ps.gov.moehe.www(. 
 

 :الحاسوب المختبر .3
 وملحماتها، الحاسوب أجهزة الستخدام المخصص المكان هو" :بأنه (12 ،2002 الشرهان،) ٌُعرفه

 ." المعلم وتدرٌب إشراف تحت للطالب المختلفة الحاسوبٌة النشاطات إجراء فٌه وٌتم
 

 :مصطلحات الدراسة
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 المديرين نظر وجهة من التدريس في الحاسوب استخدام واقع :بعنوان (2012 العواممة،) دراسة1.
 .الثانوية البمقاء محافظة مدارس في والطمبة والمعممين

 الحاسوب عمى المعتمدة لمتكنولوجيا المعممين استخدام درجة :بعنوان (2012 هللا، عبد) دراسة .2
 .الرسمية والقنطرة دمشق محافظة مدارس في ميدانية دراسة التعميمية العممية في
 تعمم في ومعمميهم العاشر الصف طمبة يواجهها التي المعوقات :بعنوان (2005الطيبي،) دراسة .3

 .نابمس محافظة في الحاسوب مبحث
 الثانوية المدارس في واالنترنت التعميمي الحاسوب استخدام واقع :بعنوان (2002 النداف،) دراسة .4
 األردن في

 في الحاسوب استخدام واقع حول المعممين آراء استطالع :بعنوان (2002 االديمي،) دراسة .5
 .اليمنية الثانوية المدارس

 :الدراسات السابقة



 .  استخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحميمي

 جمع خالله من يتم البحث في أسموب " بأنه المنهج هذا (263 ،2003) عبيدات عرف حيث
 التي الظاهرة عمى لمتعرف وذلك ما واقع او ما حادث أو ما ظاهرة عن والبيانات المعمومات

 مدي معرفة أجل من والضعف القوة جوانب عمى والتعرف لها الحالي الوضع وتحديد ندرسها
 .فيه أساسية أو جزئية تغيرات ألحداث الحاجة مدى أو الوضع هذا صالحيه

 بٌانات ثانوٌة 

 .كتب ، مراجع ، دراسات سابمة واحصائٌات  

 بٌانات أولٌة  

 االستبانة الخاصة بالمعلمٌن والمعلمات 

 واالستبانة الخاصة بالطالب والطالبات

 :منهجية الدراسة



 -:حدود مكانٌة 
 .رفح –العاشر التابعة لمدٌرٌة التربٌة والتعلم حٌث تمتصر الدراسة على مدارس الصف 

 -:حدود زمانٌة 
 م 2018-2017تبدأ الدارسة فً الفصل الثانً للعام الدراسً 

 -:حدود موضوعٌة 
التصر البحث بمجملِه على دراسة والع توظٌف مختبر الحاسوب فً تدرٌس مبحث التكنولوجٌا للصف 

 .العاشر االساسً

 :حدود الدراسة 



 .رفح-المعلمٌن ومعلمات مبحث التكنولوجٌا للصف العاشر فً مدارس مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم جمٌع . 1
 رفح-جمٌع طلبة الصف العاشر األساسً فً مدارس مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم. 2

 مجتمع الدراسة

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة عٌنة الدراسة
 النسبة المئوٌة العدد البٌان المتغٌر

 جنس المعلم

 55.0 11 معلم

 45.0 9 معلمة

 100% 20 المجموع

 الخبرة

 / / سنوات 5أقل من 

10-5 7 35.0 

 65.0 13 سنوات 10أكثر من 

 100% 20 المجموع

 جنس الطالب

 50.0 40 طالب

 50.0 40 طالبة

 100% 80 المجموع

 :جمتمع و عينة  الدراسة 



 الدراسةالباحثون االستبانة كأداة في استخدم 

 .الحاسوب مختبرات توظيف واقع تناولت التي السابقة الدراسات عمى االطالع1.

 (1 رقم ممحق) فقرة (20) من تكونت حيث بالمعممين خاصة االستبانة اعداد2.

 (2 رقم ممحق) فقرة (15) من تكونت حيث بالطمبة خاصة االستبانة اعداد3.

خراجها عميها لمتعديل محكمين عمى االستبانة عرض4.  ( 3 رقم ممحق ) .النهائية بالصورة وا 

 .النهائية بالصورة واخراجها المحكمين اراء حسب االستبانة عمى التعديل5.

 .الخماسي (ليكرت) مقياس وفق االستبانة الفقرات من فقرة كل عن اإلجابة يتم6.

 :التالية بالمراحل األداة بناء عممية مرت ولقد

المقياس بطريقة تم استخدام مقياس صدق المحكمين  ومقياس صدق االتساق الداخمي وثبات 
لكاًل من استبانة   spssبرنامج الحاسوب عن طريق   Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ 

 المعممين والمعممات واستبانة الطالب والطالبات

 :أدوات الدراسة 



نسبة والع توظٌف مختبر الحاسوب فً تدرٌس مبحث التكنولوجٌا للصف أن 1.

 .عال  وهو مستوى %( 85.6)العاشر األساسً من وجهة نظر المعلمٌن بلغت 
 

أن نسبة والع توظٌف مختبر الحاسوب فً تعلم مبحث التكنولوجٌا للصف . 2
 .وهو مستوى عال  %( 72.5)العاشر األساسً من وجهة نظر الطلبة بلغت 

 

 :نتائج الدراسة 



ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً والع توظٌف مختبر الحاسوب فً تدرٌس مبحث التكنولوجٌا للصف . 3

 .العاشر األساسً تبعاً لمتغٌر جنس المعلم

 

 
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً والع توظٌف مختبر الحاسوب فً تدرٌس مبحث التكنولوجٌا للصف  .4

 .العاشر األساسً تبعاً لمتغٌر خبرة المعلم

 

 
 

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً والع توظٌف مختبر الحاسوب فً تعلم مبحث التكنولوجٌا للصف العاشر . 5

 .األساسً تبعاً لمتغٌر جنس الطالب لصالح الذكور

 مستوى الداللة "ت "  االنحراف المعٌاري المتوسط التكرار الجنس

 0.25 4.28 11 ذكر
0.02 0.98 

 0.71 4.28 9 أنثى

 مستوى الداللة "ت "  االنحراف المعٌاري المتوسط التكرار الخبرة

5-10 7 4.33 0.31 
0.32 0.74 

 0.58 4.25 13 10أكثر من 

 المتوسط التكرار الجنس
االنحراف 

 المعٌاري
 "ت " 

مستوى 

 الداللة

 0.95 3.89 40 كر
2.89 0.01 

 0.93 3.37 40 أنثى

 :تابع نتائج الدراسة 



 تىصيات الدراسة

 .المعممين والمعممات عمى توظيف مختبر الحاسوب ألغراض البحث تشجيع1.
 .التأكيد عمى المعممين والمعممات االهتمام بالطمبة المبدعين في مجال الحاسوب. 2
عداد التأكيد من قبل المشرفين التربويين والمعممين عمى ضرورة توظيف مختبر الحاسوب في . 3

 .المنشورات والبرامج المختمفة المتعمقة بمبحث التكنولوجيا
 .  تشجيع الطمبة عمى التردد باستمرار لمختبر الحاسوب وخصوصا الطمبة المتميزين والمبدعين. 4
 .توعية الطالب عمى أهمية مختبر الحاسوب في زيادة تحصيمهم العممي لمبحث التكنولوجيا. 5

التأكيد عمى المعممين والمعممات عقد دروس توضيحية خاصة بمبحث التكنولوجيا وذلك من خالل . 6
 .مختبر الحاسوب

 :تىصيات الدراسة



 زيارة مدرسة مريم فرحات زيارة مدرسة فتحي الشقاقي متابعة المعلم المشرف

زيارة احد الفصول في 

 مدرسة مريم فرحات
متابعة الوزارة ألبحاث 

 الطالب

متابعة مديرية التربية 

 ألبحاث الطالب

 :ملحق صىر خاص بفريق البحث العلمي


