
بحث بعنوان 

دور معلمً العلوم فً اكساب مهارات التعلم اإللكترونً

لدى طلبة الصؾ العاشر األساسً 

بمحافظات ؼزة  

إعداد الباحثٌن 

صابرٌن صبري مصلح                                               حمدان ٌوسؾ األؼا 

ماجستٌر مناهج وطرق تدرٌس                                  ماجستٌر مناهج وطرق تدرٌس

محاضر ؼٌر متفرغ فً جامعة القدس المفتوحة                    معلم فً وزارة التربٌة والتعلٌم   

المؤتمر الدولً للتعلم والتعلٌم فً العالم الرقمً 



:  ملخص الدراسة

 اكساب فً العلوم معلمً دور تقصً إلى الدراسة هدفت•

 العاشر الصؾ طلبة لدى اإللكترونً التعلم مهارات

 المنهج الباحثان واستخدم .ؼزة بمحافظات األساسً

 وتكونت االستبانة فً الدراسة أداة وتمثلت .الوصفً

 التً اإللكترونً التعلم لمهارات متضمنة فقرة (19) من

 مجتمع من الدراسة عٌنة وتكونت .قائمة فً إعدادها تم

 ٌونس خان -والتعلٌم التربٌة مدٌرٌة فً العلوم معلمً

 عٌنة وتكونت ,ومعلمة معلما   (39) عددهم والبالػ

 بطرٌقة اختٌارهم تم وطالبة طالبا   (360) من الطلبة

  .نسبٌة طبقٌة عشوائٌة



 المتوسطات :التالٌة اإلحصائٌة األسالٌب استخدام وتم•

 ,النسبٌة واألوزان المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة

 لٌفٌنً واختبار ,مستقلتٌن لعٌنتٌن "ت" واختبار

 وتوصلت ,األحادي التباٌن وتحلٌل ,العٌنات لتجانس

 فً لدورهم العلوم معلمً ممارسة درجة أن إلى الدراسة

 من متوسطة جاءت اإللكترونً التعلم مهارات اكساب

 دالة فروق وتوجد ,أنفسهم والمعلمٌن الطلبة نظر وجهة

 تقدٌرات متوسطً بٌن (0.05) مستوى عند إحصائٌا  

 التعلم مهارات اكساب فً العلوم معلمً لدور الطلبة

 -(إناث -ذكور) الطلبة جنس لمتؽٌر تعزي اإللكترونً

.الذكور لصالح



 (0.05) مستوى عند إحصائٌا   دالة فروق توجد وال •
 اكساب فً لدورهم العلوم معلمً تقدٌرات متوسطً بٌن

  :التالٌة للمتؽٌرات تعزي اإللكترونً التعلم مهارات
 وسنوات ,والتخصص ,العلمً والمؤهل ,الجنس)

 معلمً تدرٌب بضرورة الدراسة وأوصت .(الخدمة
 ,مستمرة بصورة اإللكترونً التعلم مهارات على العلوم
 لتدرٌب عمل وورشات تدرٌبٌة دورات وتنفٌذ وإعداد
 اإللكترونً التعلم مهارات توظٌؾ على العلوم معلمً

 محتوى تخطٌط على القائمٌن دعوة ,للطلبة واكسابها
 بضرورة األساسً العاشر للصؾ العامة العلوم كتب
 مهارات لقائمة وفقا   موضوعاتها بعض صٌاؼة إعادة
  .اإللكترونً التعلم



 واألٌام المؤتمرات فً المشاركة على العلوم معلمً تشجٌع•

 منها لالستفادة اإللكترونً؛ بالتعلم الخاصة والندوات الدراسٌة

  .تجاربهم وعرض

 وفقا   معدة دروسا   تتضمن العامة العلوم لمبحث دلٌل إعداد•

 منه العلوم معلمً الستفادة اإللكترونً؛ التعلم مهارات لقائمة

.التعلمٌة -التعلٌمٌة المواقؾ تنفٌذ فً

 التعلم لمصادر األمثل االستثمار على الطلبة وتدرٌب تشجٌع•

 وبرامج ,الذكٌة والسبورة النقال الهاتؾ :مثل ,اإللكترونً

.األوفٌس

 الجامعات فً العلوم معلمً إعداد برامج تطوٌر ضرورة•

.اإللكترونً التعلم مهارات ضوء فً الفلسطٌنٌة



  :ٌلً ما الدراسة وتقترح

 مختلفة عٌنات تتناول الحالٌة، للدراسة مماثلة دراسات إجراء•

 تعمٌم إمكانٌة مدى على للوقوؾ مختلفة؛ دراسٌة مراحل من

.النتائج

 فً اإللكترونً التعلم مهارات لتنمٌة تجرٌبٌة دراسات إجراء•

.للطلبة العامة العلوم مبحث

 التعلم توظٌؾ على العلوم معلمً لتدرٌب مقترح برنامج إعداد•

.العلوم موضوعات بعض فً اإللكترونً

 لمهارات العلوم معلمً اكتساب مستوى بٌن العالقة دراسة•

.المهارات لنفس طالبهم واكتساب اإللكترونً، التعلم

 التعلم مهارات التربٌة كلٌة طلبة اكساب فً الجامعً التعلٌم دور•

  .اإللكترونً



....  شكراً لكم 


