
   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراستعنىان 
دور استراتيجية الصف المقموب في إكساب بعض مفاىيم المواطنة الرقمية بمبحث التكنولوجيا لدى طالبات الصف 

العاشر األساسي 
 

 :البحثًأعضاء الفرٌق  
النجاريمان سميمان أبو                        العتيميشذى نبيل 

صويصآسيا محمود أبو جزر                    رانيا مازن أبو 
البشيتيإسالم عادل 

 :الدراستة املشرف على /املعلم
عزة مسعد وادي

 :املدرستاسم 
الثانوية بنات سممةمدرسة أم 

 :املدٌرٌتاسم  
شرق خان يونس -مديرية التربية والتعميم

 

 :الدراستتارٌخ االنتهاء من إعداد  
13/4/2017

 



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةهشكلة  
:تكمن مشكمة الدراسة باإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي

 المواطنة مفاىيم بعض إكساب في المقموب الصف استراتيجية دور ما
األساسي؟ العاشر الصف طالبات لدى التكنولوجيا بمبحث الرقمية
:التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع

األساسي؟ العاشر الصف طالبات لدى إكسابيا الواجب الرقمية المواطنة مفاىيم ما .1
 الرقمية المواطنة مفاىيم بعض إكساب في المقموب الصف استراتيجية دور ما .2

   األساسي؟ العاشر الصف طالبات لدى التكنولوجيا بمبحث
  



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةاف أهد 
:اآلتي إلى الدراسة ىدفت

 الصف طالبات لدى إكسابيا الواجب الرقمية المواطنة  مفاىيم تحديد .1
.األساسي العاشر

 إكساب في المقموب الصف استراتيجية تحدثو الذي الدور إلى التعرف .2
 الصف طالبات لدى التكنولوجيا بمبحث الرقمية المواطنة مفاىيم بعض

.األساسي العاشر



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةأهوية  
:أنيا في الدراسة أىمية تكمن

 األمثل االستخدام نحو المدارس طمبة لدى إيجابية اتجاىات بناء في الدراسة تفيد قد .1
.لمتكنولوجيا

 واالتصال المعمومات تقنية مجال في الحديثة لمتوجيات استجابة الدراسة ُتعد .2
.التربوي الميدان في وتطبيقاتيا

 مع تتناسب والتي الدراسات من النوع ىذا إلى العربية التربوية المكتبة حاجة .3
.والعشرين الواحد القرن في الطمبة وتوجيات متطمبات

.صالح رقمي مواطن إيجاد عمى قادرة تعميمية بيئة إعداد .4



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةهصطلحات  
:الرقمية المواطنة

 التقنية استخدام في  المثمى الطريقة عمى الطالبات تربية " :بأنيا إجرائياً  الباحثات تعرفيا
 نفسو ينفع أن عمى قادر صالح رقمي مواطن إيجاد أجل من االجتماعي التواصل ومواقع
“.اإلنترنت شبكة عمى ينشره ما خالل من ووطنو
:المقموب الصف
 التواصل مواقع توظف االنترنت عبر تعميمية بيئة " :بأنو إجرائياً  البحثي الفريق يعرفو

 مسؤولية عميين وتقع الطالبات عمى مسبقاً  العممية المادة لعرض أنواعيا بمختمف االجتماعي
“.الفصل في الدرس شرح



هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين 
   العام

 م2017-2016للعام الدراسي 
 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 

 (حنى جٍل حبثً واعد )
 

 :الدراسةهنهج 
 لموضوع لمالئمتو الوصفي المنيج الدراسة ىذه في الباحثات استخدمت

.الدراسة موضوع الظاىرة وصف خاللو من حاولن والذي الدراسة



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةحدود  
:التالية الحدود عمى الدراسة تشمل

 التكنولوجيا مقرر في "الالسمكية االتصاالت" الثانية الوحدة :الموضوعية الحدود .1
.األساسي العاشر لمصف

 شرق /والتعميم التربية مديرية –بنات الثانوية سممة أم مدرسة :المكانية الحدود .2
.خانيونس

.األساسي العاشر الصف طالبات :البشرية الحدود .3
   الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل في الدراسة تطبيق تم :الزمانية الحدود .4

.م 2016-2017



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةجمتوع وعينة   

:الدراسة مجتمع
 الثانوية سممة أم بمدرسة األساسي العاشر الصف طالبات جميع من الدراسة مجتمع تكون
.طالبة (168) عددىن والبالغ ،(2017 –2016)الدراسي العام في والمسجالت بنات،

:الدراسة عينة
 عشوائية بطريقة العاشر الصف طالبات من الدراسة مجتمع من طالبة (33)اختيار تم

.بسيطة



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 
 :الدراسةأدوات 

 المواطنة مفاىيم لبعض استبانة بتصميم البحثي الفريق قام الدراسة أسئمة عن لإلجابة
 معايير تسعة أصل من فقط رئيسية معايير خمس من االستبانة تكونت حيث الرقمية،

  .المستيدفة العمرية الفئة مع يتناسب بما اختيارىم وتم



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 
 :الدراسةنتائج 

:إلى الباحثات توصمت االستبانة نتائج خالل من
 ساعدت حيث الرقمية، المواطنة لمفيوم الطالبات وعي في المقموب الصف استراتيجية دور .1 

“وصالحة؟ فعالة رقمية مواطنة تكوني كيف” :آخر بمعنى بيا وعيين زيادة عمى
 وجذباً  فعالية أكثر التعممية التعميمية العممية جعل عمى المقموب الصف استراتيجية ساعدت .2

 التعميمية العممية لخدمة واليوتيوب االجتماعي التواصل مواقع وظفت أنيا وخاصة الطالبات، النتباه
.ويسر سيولة أكثر بصورة

 خالل من معنى ذو التعمم جعمت حيث والتجريد، الجمود من المقموب الصف استراتيجية قممت .3
.الحالي العصر وحاجات الطالبات رغبات يمبي جديد قالب في المجردة العممية  المادة تقديم



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 
 :الدراسةتىصيات 

:التالية التوصيات استخالص يمكن فإنو إلييا، التوصل تم التي النتائج خالل من
 روح أصبحت ألنيا الدراسية المناىج في الرقمية المواطنة مفاىيم تضمين ضرورة .1

 .فيو نعيش الذي العصر
  .بيا وعييم وزيادة الرقمية المواطنة لمفاىيم الطمبة إكساب ضرورة .2
.المقموب الصف استراتيجية مفيوم عمى لتدريبيم لمطمبة عمل وورش  دورات عقد .3
.الدراسية المواد مختمف تدريس في المقموب الصف استراتيجية توظيف .4


