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 رؤيت هستقبليت لتطىير أستخذام التعلين اإللكرتونً لذي أعضبء هيئت التذريس وهعبونيهن
 اإلسبسيت بذولت الكىيتبقسن اإلقتصبد املنزىل )علىم اإلسرة( بكليت الرتبيت 

 إعداد
 هرين إبراهين علً الكنذري أ/

 

 مستخلص البحث
ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى الكاقع الحالى إلستخداـ التعميـ األلكتركنى لدل  

أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية 
اإلساسية بدكلة الككيت مف كجية نظر الطالبات، ككضع الرؤية المستقبمية المقترحة 

ركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد لتطكير أستخداـ التعميـ اإللكت
المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت فى ضكء نتائج الكاقع الحالى 
الستطالع رألء الطالبات، استخدمت الباحثة المنيج الكصفي باستخداـ األسمكب المسحي 

نة البحث بالطريقة العمدية ممثمة فى الطالبات نظران لمالئمتة لطبيعة البحث، تـ اختيار عي
بالفرقة الرابعة بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة 

( طالبات كبنسبة 01( طالبة، حيث بمغت العينة االستطالعية عدد )55الككيت، لعدد )
طالبة بنسبة مئكية ( 55%(، كبمغت العينة االساسية عدد )01.01مئكية مقدارىا )

%(، ككانت أىـ النتائج أف الكاقع الحالى مف كجية نظر الطالبات 10.18مقدارىا )
إلستخداـ التعميـ األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى 
)عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت تشير إلى كجكد ضعؼ ممثالن فى أف 
الكفاية الذاتية إلستخداـ التعميـ األلكتركنى جاءت بدرجة متكسطة، كفاية إدارة منظكمة 
عممية التعميـ األلكتركنى مف أستخداـ كسائط التعميـ اإللكتركنى المجيزة عبر األنترنت أك 
مف خالؿ أبحاث الزمالء جاءت بدرجة متكسطة، كفاية تصميـ كأنتاج محاضرة بأستخداـ 

اإللكتركنى المتعمقة بمادة اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( جاءت بدرجة  كسائط التعميـ
ضعيفة، كفاية تقكيـ كمتابعة التعميـ اإللكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( 
جاءت بدرجة ضعيفة، كفاية مكاجية معكقات األمكانات كالكفاءة الطالبية فى التعاطى مع 
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مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( جاءت بدرجة ضعيفة، كتكصى التعميـ اإللكتركنى فى 
الباحثة بضركرة تفعيؿ كتطبيؽ الرؤية المستقبمية المقترحة لتطكير أستخداـ لمتعميـ 
اإللكتركنى كتكنكلكجيا التعميـ لدل لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ  بقسـ اإلقتصاد 

اإلساسية بدكلة الككيت مف خالؿ أستطالع رألء  المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية 
 الطالبات بالقسـ.

 املكدمـة ومشكلة البحث:
 The Introduction and the Research problem 

يتميز عالمنا المعاصر حاليان بالتطكرات السريعة كالمستمرة فى مجاؿ المعرفة  
يتخيمو اإلنساف مف قبؿ، كظير العممية كالتقنية الحديثة كبمغت تمؾ التقنية شأف لـ يكف 

ظيكر مفاىيـ جديدة فى عالـ التعميـ مثؿ التعميـ بكاسطة اإلنترنت كالتعميـ  ذلؾ جاليان فى
اإللكتركنى كالجامعة اإلفتراضية كغيرىا مف الكسائط اإللكتركنية التى تساعد المتعمـ عمى 

يـ التقميدل كأف نعمؿ عمى ، كلذا فقد جاء الكقت الذل يجب عمينا أف نتحرر مف التعمالتعمـ
إعادة تعميـ أبنائنا فى إطار التعميـ العممى المتطكر القائـ عمى اإلبداع كاإلبتكار كالفيـ 
كالبحث عف المعمكمة مف خالؿ االساليب العممية كالكسائؿ المتطكرة تكنكلكجيان فى أطار 

 تعميـ ألكتركنى حديث قائـ عمى التقنيات التكنكلكجية الحديثة.
عمى إف التعميـ اإللكتركنى ُيعد  (0)ـ(8110ريما الجرؼ )كد فى ىذا الصدد كتؤ  

بمثابة ثكرة عمى النظـ التقميدية فى التعميـ كالتعمـ بيدؼ إحداث تغيير فى فمسفة كأىداؼ 
المنظكمة التعميمية، كقد أسفرت ىذه الثكرة عف ظيكر نظـ جديدة لمتعميـ كالتعمـ، منيا ما 

يا اإللكتركنية كالتميفزيكف، كالفيديك، كالشرائط السمعية، مشغالت يعتمد عمى التكنكلكج
 األقراص الميزرية.

أنو مف مبررات تكظيؼ التعميـ اإللكتركنى  (8)ـ(8115أميف فيمى ) كما يكضح 
حاجتنا إلى تحقيؽ كتأكيد مبدأ أك مفيـك الجكدة الشاممة فى التعميـ، كالبحث عف المعايير 

                                                 
المقرررر اكلكترو،ررىم المررلتمر العلمررى ال،الررم يةرررم ال معيررة م(: 2001ريمااس داالج ف )اار    (1)

 .195)سملة عين شمس، ص المصرية للم،اهج وطرق التدريسم 
ال رودو الةراملة فرى م،وومرة المردل  الم،ورومى وادارو وطربط م(: 2004أمين فسروق فهما    (2)

التعليمم الملتمر العلمى الرابع حرو  المردل  الم،ورومى فرى التردريس والرتعلمم مركر  تطروير 
 .71أبري م م ص  4-3تدريس العلومم 
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تطمبات العصر، فاإلرتقاء بجكدة التعميـ كالتعمـ يتطمب تكظيؼ فعاؿ التعميمية المالئمة لم
 لتكنكلكجيا التعميـ اإللكتركنى كاستخداـ الكمبيكتر كاإلنترنت كغيره مف الكسائط التعميمية.

دالؿ أستيتيو، عمر سرحاف ، (3)ـ(8112الخالد ) محمكدكما يرل كؿ مف  
أف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في مجاؿ التعميـ ىك خيار  (5)ـ(8112)

أستراتيجي كضركرة ممحو في ضكء التدفؽ المعرفي اليائؿ كالثكرة التكنكلكجية كثكرة 
االتصاالت األمر الذم يتطمب إعداد المعمميف كالمتعمميف إعدادان يؤىميـ لمتعامؿ مع ىذه 

 ؾ المعمميف ليذه الكفايات التكنكلكجية الحديثة.التكنكلكجيا، كعمى ضركرة امتال 
إلى أف التعمـ اإللكتركنى ىك تعميـ  (5)ـRodny (2002) ركدنى كما يشير 

يقكـ أساسان عمى استخداـ الحاسكب كاألنترنت كيككف بيف الطالب كالبرنامج كيمكف أف 
يككف تفاعالن بيف الطالب كالمعمـ كقد تطكرت أداكت التعمـ اإللكتركنى لتشمؿ النص 

مكف التكاصؿ مع كالصكرة كالفديك كالصكت كااللعاب كالمحاكاه كبيذا النمط مف التعميـ ي
المتعمـ حيثما كاف عبر شبكة االنترنت كتعتبر ىذه التقنية بديالن مناسبان كفاعالن لنمط 

 التعميـ التقميدم. 
 ,Johnجكف ، (2)ـKelli, B (2002)كيمى  فى ىذا الصدد كؿ مفيتفؽ كما  

R (2007)منظكمة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية أك التعمـ اإللكتركنى عمى أف  (2)،ـ
التدريبية  لممتعمميف أك المتدربيف فى أم كقت كفى أم مكاف باستخداـ تقنيات المعمكمات 

األقراص  –القنكات المحمية أك الفضائية لمتمفاز  –كاالتصاالت التفاعمية مثؿ )اإلذاعة 
                                                 

مرردأ أمرتمع معلمررى مديريررة التربيررة والتعلريم لم،طقررة يمررا  ال،ا،يررة م(: 2006محماوج ف اس ااج   (3)
ة وأدوراهم الأل مر  لت،فيرا الم،راهج المب،يرة فرى طروع مةررو  للكفايات التك،ولو يا التعليمي

)رسررالة ما سررتيرمم يمررا م ال امعررة اصرد،يررةم ص  التطرروير التربرروأ ،حررو ااتصرراد المعرفررة
43. 

تك،ولو يا التعليم والتعلم اكلكترو،ىم يما م دار وائر م م(: 2006جالل أدتيتيه، عمر درحسن   ((4
 .71ص 

(5) Rodny S. (2002): The Integration of International Technology 
and Challenges" Educhnology,1(42) PP 5-13. 

(5) Kelli, B. (2002): Simulation .Based e-learning, Syracuse 
university, available at pp 60 www.google.com. 

(7) John, R (2007): Assessing higher order thinksing invideo gams, 
Journal of technology and teacher education, vol, 15, No.1, pp 
87-100, Tan. 
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المؤتمرات  –اإلنترنت   –أجيزة الحاسكب  –البريد اإللكتركنى  –التميفكف  –الممغنطة 
عف بعد( لتكفير بيئة تعميمية / تعممية تفاعمية متعددة المصادر بطريقة متزامنة فى 
الفصؿ الدراسى أك غير متزامنة عف ُبعد دكف إلتزاـ بمكاف محدد إعتمادان عمى التعمـ 

 الذاتى كالتفاعؿ بيف المتعمـ كالمعمـ.
 Harvey، ىارفى سايف (1)ـ(8115عبد السميع ) مصطفى كما يضيؼ كالن مف 

Singh (2003)جكف (9)ـ ،John, R (2007)كركز ، (01)ـKrouse 

مؤكديف عمى أف التعميـ اإللكتركنى ىك تعميـ يقكـ أساسان عمى استخداـ  (00)ـ(2007)
 –أجيزة الحاسكب  –البريد اإللكتركنى  –الحاسكب كاألنترنت مثؿ )األقراص الممغنطة 

اإلنترنت( كيككف بيف الطالب كالبرنامج كيمكف أف يككف تفاعالن بيف الطالب كالمعمـ كقد 
تطكرت أداكت التعمـ اإللكتركنى لتشمؿ النص كالصكرة كالفديك كالصكت كااللعاب 
كالمحاكاه كبيذا النمط مف التعميـ يمكف التكاصؿ مع المتعمـ حيثما كاف عبر شبكة 

 نية بديالن مناسبان كفاعالن لنمط التعميـ التقميدم.االنترنت كتعتبر ىذه التق
أف التعميـ اإللكتركنى يعتبر  (08)(ـ8112عبد اهلل يحيى )كيضيؼ فى ىذا الصدد  

مف أىـ االتجاىات الحديثة لتكنكلكجيا التعميـ كالتى أدت إلى تغيير فى دكر المعمـ مف 
كالمرشد كالمنظـ لمخبرات  ككنو المصدر الكحيد لممعمكمات كالمعرفة إلى دكر المكجو

التعميمية كالميسر لعممية التعمـ كالمصمـ لممكاقؼ التعميمية، كىذا التغير فى األدكار 

                                                 
تك،ولو يررا التعلرريم همفرراهيم وتطبيقرراتهم يمررا م دار م(: 2004مصااى   ع ااج ف داامي  محمااج   (8)

 .751الفكرم ص 
(9) Harvey Singh (2003): Building effective blended learning 

program, issue of education technology, vol, 43, No.6, 
December, PP 53. 

(10) John, R (2007): Assessing higher order thinksing invideo 
gams, Journal of technology and teacher education, vol, 15, 
No.1, pp 87-100. 

(11) Krause, K. (2007) : Griffith university Blended Learning 
strategy, Document number 2008/0016252, October PP 41. 

ال ودو فى التعليم اكلكترو،ى م  التصميم الرى اسرتراتي ات م(: 2006ع ج هللا يحي  آل محيس   (12)
مرارسم  امعرة  72-71التدريسم المرلتمر الردولى للتعلريم ير  بفعرد فرى الفتررو مر  ال،م،راع 

 .725ص  السلطا  اابوسم مسقطم سلط،ة يما  م
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يتطمب منا إعادة النظر فى تطكير نظمنا التعميمية كمناىجنا الدراسية كبرامج إعداد 
 المعمميف لكى تستكعب ىذه المعرفة كتكنكلكجياتيا.

مما سبؽ أف التعميـ اإللكتركنى أصبح كسيمة ىامة فى عممية التعمـ  الباحثةكترل  
الحديث كمف مقتضيات العصر الحالى كأسمكب تدريسى حديث يراعى الفركؽ الفردية 

كما أف ىناؾ العديد مف الفكائد التى تساىـ بيا تكنكلكجيا التعميـ فى عمميتى لممتعمميف، 
شباع حاجاتيـ لمتعمـ مف خالؿ الكسائط التعميـ كالتعمـ كمنيا إستثارة اىتماـ  المتعمميف كا 

التكنكلكجية مثؿ الحاسب اآللى كالتميفزيكف التعميمى كالفيديك كاألفالـ التعميمية المتحركة 
كالثابتة، المشاركة اإليجابية لممتعمـ مف خالؿ الكسائط التكنكلكجية كزيادة قدرتو عمى إتقاف 

يؿ كالتفكير اإلبتكارل، تحسيف نكعية التعميـ كزيادة فعاليتو المادة التعميمية كالقدرة عمى التخ
مف خالؿ جعؿ المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية كمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف 

 كاالىتماـ بتفريد التعميـ بإستخداـ الكسائط التكنكلكجية.
، (05)ـ(8115)الحسنات  عيسى ،(03)ـ(8115الشقراف ) رامىكما يؤكد كؿ مف  
أنة اصبح مف الضركرم تدريب القائميف عمى عممية التعمـ ( 05)ـ(8101) حسف إسماعيؿ

فى المجاؿ التعميمى العاـ كالجامعى كاكسابيـ كفايات استخداـ الحاسكب في التعميـ، أف 
يمتمؾ المعمـ كفايات الثقافة الحاسكبية مثؿ استخداـ محركات البحث كالقدرة عمى تحمؿ 

إلى شبكة االنترنت كانزاليا مف الشبكة، كذلؾ بيدؼ أف يكظؼ الممعـ الميارات الممفات 
 كؿ مف نبيؿالحاسكبية التي اكتسبيا في العممية التعميمية، كالتعميـ اإللكتركنى، كيضيؼ 

أنة لتحقيؽ  (02)ـ(8101بكعزة ) الحميد كعبد اليشمرل عمر ،(02)ـ(8113الفيكمى )

                                                 
ات اهات المعلمي  الحاصلي  يلى دورو أ،ت  ،حرو بر،رامج التردريب م(: 2005رفم  ف شقرفن   (13)

 )رسالة ما ستيرمم اصرد م  امعة اليرموعم اربد.
ب،راع وتصرديق ،مرواد تدريسرى لردمج تك،ولو يرا التعلريم وم،هراد م(: 2005عيد  ف حدنست   (14)

ال،ررا،وف فرررى اصرد م )أطروحرررة دكتررروراومم يمرررا م ال،قافررة اصدبيرررة والللويرررة للصررر  اصو  
 االرد م ال امعة اصرد،ية.  

التعليم اكلكترو،ى وايداد المعلمم م لة التعليم اكلكترو،رىم  امعرة  :م(2010إدمسعيل حدن   (15)
 //:httpمرررررر  المواررررررع   7177/ابررررررار/71م اسررررررتر ع بترررررراري  4الم،صرررررروروم )

Kenanaonline.com/users/abbasallan/posts /194470. 
الرررتعلم اكلكترو،رررى فرررى اصرد  ليرررار أسرررتراتي ى لتحقيرررق الرليرررة م(: 2003ن يااال ف  ياااوم    (16)

education/doc18-www.iturabic.org/e-، مر)ااا  داااس ق، مااان ف مو اااا  الوط،يرررة
Jordan.doc. 

http://www.iturabic.org/e-education/doc18-Jordan.doc
http://www.iturabic.org/e-education/doc18-Jordan.doc
http://www.iturabic.org/e-education/doc18-Jordan.doc
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بد مف تييئة البنية التحتية كتدريب القائميف عمى عممية متطمبات التعميـ اإللكتركنى ال
 التعمـ.

كما أكدت العديد مف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية المشابية كالمرتبطة عمى  
أىمية تكافر أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل القائميف عمى عممية التعميـ كالتعمـ فى مجاؿ 

، دراسة (01)ـ(8111محمد المعكلي )التعميـ العاـ كالجامعى مثؿ دراسة كؿ مف دراسة 
ماش، د. مارايز، س.فاف ديرفكلت، ل.  ، دراسة(09)ـVanfossen  (2001)فانفكسف 

 Mash R, J.,Marais D, Van Der walt فانديفيتنز، ـ. شتايف، د. ال بادرسيك

S.Van Deventer I,  Steyn, M., Lubadarios (2005)دراسة  (81)ـ
، (88)(ـ8112عبد المكلى )السيد حسف محمد، دراسة ، (80)ـ(8112محمكد الخالدم )

                                                                                                                            
وااع استلدام ةبكة اص،تر،ت م  اب  أيطراع م(: 2010عمر ف هشمرى، ع ج ف حميج  و عزة   (17)

مرا م م لرة دراسرات العلروم اص،سرا،يةم  م 7) 71هئية التدريس ب امعرة السرلطا  ارابوسم يف
 .347 – 377ص 

مرررردأ أمررررتمع معلمررررى المرحلررررة ال،ا،ويررررة العمررررا،يي  للكفايررررات م(: 2000محمااااج ف ملااااو     (18)
 االرد م  امعة اليرموع. –ولو يا التعليميمة وممارستهم لها )رسالة ما ستيرمم اربد التك،

 19)  Vanfossen N (2001): Competency of Using The Internet in the 
Classroom, Educational Technology 32 summer ( 14) ,65-66. 

  20) Mash RJ, Marais, D. Vander walts, Van DeventerI, Steynm, 
Lubadarios, (2005): Assessment of Interaction in distance 
learning programmes utilizing the internet (webct) or 
interactive television med Edu "(ITV) (11): 1093-100. 

م لم،طقة يما  ال،ا،ية مدأ أمتمع معلمى مديرية التربية والتعليم(: 2006محموج ف اس ج   (21)
للكفايات التك،ولو يا التعليمية وأدوراهم الأل م  لت،فيا الم،اهج المب،ية فى طوع مةرو  

 التطوير التربوأ ،حو ااتصاد المعرفة )رسالة ما ستيرمم مر ع سابقم يما .
اكلكترو،ى أ،ر استلدام ك  م  التعلم م(: 2007حدن ف  سئ  محمج، ف ديج ع ج ف مو   ف ديج   (22)

والتعلم  المدمج فى ت،مية مهارات تصميم وا،تاد موااع الويب التعليمية لدأ طمب الدبلوم 
المه،ية  وات اهاتهم ،حو تك،ولو يا التعلم اكلكترو،ىم تك،ولو يا التربيةم دراسات وبحومم 

راع مع يدد لاص م  الملتمر العلمى ال،الم لل معية العربية لتك،ولو يا التربيةم باالةت
معهد الدراسات التربوية وي،وا،  )تك،ولو يا التعليم والتعلمم ،ةر العلم حيوية وابدا م فى 

  سبتمبرم بمرك  الملتمرات ب امعة القاهرومم ومتوفر يلى المواع التالى: 6-5الفترو م  
http://www.elearning.edu.sa/forumlattachment.php?attachmentid . 

http://www.elearning.edu.sa/forumlattachment.php?attachmentid
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دراسة ، (85)ـ(8111) مشاعؿ العبد الكريـ ، دراسة(83)ـ(8112محمد زيف الديف )دراسة 
   .(82)ـ(8108) سمكل عبد اهللدراسة ، (85)ـ(8108) رؤية خيك
مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( التى يتـ تدريسيا  أف الباحثة كما ترل 

لمطالبات بدايةن مف الفرقة األكلى إلى الفرقة الرابعة تتضمف العديد مف الميارات كالمعارؼ 
المتعددة البسيطة كالمركبة، كالتى تحتاج إلى مجيكد كبير مف أعضاء ىيئة التدريس أك 

العديدة كالمتغيرة، مما يستمـز معة تفعيؿ كسائؿ  معاكنييـ لتعميـ الطالبات تمؾ الميارات
كأساليب تدريسية حديثة تمكف مف زيادة التفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ كتيسر مف عممية 
التعمـ كتحقؽ تعمـ التعمـ بعيدان عف التعميـ التقميدل القائـ عمى الشرح التقميدل، كمف ىنا 

اكنييـ يعتمدكف فى أدائيـ التدريسى الحظت أف العديد مف أعضاء ىيئة التدريس أك مع
عمى التعمـ التقميدل فى تدريس المحاضرات العممية كالنظرية ألسباب مختمفة منيا ضعؼ 
الكفاءة فى إستخداـ التعميـ األلكتركنى بصكرة المختمفة، كمف ىنا تأتى الحاجة الماسة 

لكتركنى ليككنكا لمتدريب لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ عمى تقنيات التعميـ اإل 
، (82)ـ(8118) طكقاف خالدمف مكاكبيف لمتقدـ السريع فى تكنكلكجيا التعميـ، كما يؤكد كؿ 

كضع فمسفة جديدة قائمة عمى التحكؿ مف النمط  عمى (81)ـ(8113الفيكمى ) نبيؿ
التمقيني إلى النمط الذم يقـك عمى التفكير كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

في تحصيؿ المعمكمات كاالتصاالت ككسيمة في تحصيؿ المعرفة، كلتحقيؽ ىذا ككسيمة 
اليدؼ البد مف إعداد برامج لمتأىيؿ كالتدريب عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 

                                                 
كفايات التعلم اكلكترو،ىم  ده المملك  العربية السعوديةم م(: 2007محمج زين ف جين   (23)

 لوار م العلمية لل،ةر والتو يع.
اصهلية  وااع استلدام التعليم اكلكترو،ى فى مدارس المملكةم(: 2008مشسعل ف ل ج ف كريم   (24)

بمدي،ة الرياضم )رسالة ما ستير م،ةورومم المملكة العربية السعوديةم كلية التربيةم 
  امعة الملع سعود.

كفايات المعلم في طوع أدواره ال ديدو في القر  الحادف م(: 2012رؤية نوف  ايو   (25)
في والعةري  م  و هة ،ور أيطاع هيئة التدريس في كليات التربية دراسة ميدا،ية 

  امعات دمةق وحلب والبعمم رسالة ما ستيرم كلية التربيةم  امعة دمةق.
در ة استلدام المعلمي  للتك،ولو يا المعتمدو يلى م( : 2012دلوى حدين ع ج هللا   (26)

 الحاسوب في العملية التعليميةم رسالة ما ستيرم كلية التربيةم  امعة دمةق.
(27)
وزارة التربيةةةا والتم،ةةةيام برنةةةالت لنتةةةم التم،ةةةيا ل،  ةةةت  م بةةة  ا لةةة   م(:2002خالدددو ان دددا    

 ليروسوفت لؤس ا لنتم.
(28)
الةةةتم،ا اتلوترونةةةأل فةةةأل ا رست ايةةةار لسةةةتراؤيةأل لت  يةةة  الر  ةةةا م(: 2002نبيدددل يلميدددن     

 الوطنيام لرجع ساب .
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 فى ىذة الدراسة إلى التعرؼ عمى الباحثةكتسعى ، كاالتصاالت كاستخداـ التقنيات الحديثة
الكاقع الحالى إلستخداـ التعميـ األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ 
اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت مف كجية نظر 
الطالبات، ككضع الرؤية المستقبمية المقترحة لتطكير أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل 

يس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية أعضاء ىيئة التدر 
 .اإلساسية بدكلة الككيت فى ضكء نتائج الكاقع الحالى الستطالع أراء الطالبات

  The Research Purposesهدف البحث: 
 ييدؼ البحث إلى:  

التدريس الكاقع الحالى إلستخداـ التعميـ األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة  التعرؼ عمى -0
كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة 

 الككيت مف كجية نظر الطالبات.

كضع الرؤية المستقبمية المقترحة لتطكير أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء  -8
بية ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التر 
 اإلساسية بدكلة الككيت فى ضكء نتائج الكاقع الحالى الستطالع أراء الطالبات.

 The Research Questionsتساؤالت البحث: 
استخداـ التعميـ األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ ما كاقع  -0

مف كجية اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت 
 ؟ نظر الطالبات

الرؤية المستقبمية المقترحة لتطكير أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ما  -8
ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية 

 ؟ اإلساسية بدكلة الككيت فى ضكء نتائج الكاقع الحالى الستطالع أراء الطالبات

 The Research Terminologyث: مصطلحات البح

  : التعميـ اإللكتركنىElectronic Teaching The 
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التعمـ اإللكتركنى بأنة ىك تعميـ يقكـ أساسان عمى  (89)ـRodny (2002)يعرؼ ركدنى 
استخداـ الحاسكب كاألنترنت كيككف بيف الطالب كالبرنامج كيمكف أف يككف تفاعالن بيف 
الطالب كالمعمـ كقد تطكرت أداكت التعمـ اإللكتركنى لتشمؿ النص كالصكرة كالفديك 

ف التكاصؿ مع المتعمـ حيثما كاف كالصكت كااللعاب كالمحاكاه كبيذا النمط مف التعميـ يمك
 عبر شبكة االنترنت كتعتبر ىذه التقنية بديالن مناسبان كفاعالن لنمط التعميـ التقميدم. 

تكظيؼ كافة  بأنيا تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركنى (31)ـ(8113) محمد خميسكما يعرؼ 
أقراص  –ضائية قنكات ف –انترنت  -تقنيات المعمكمات كاالتصاالت التفاعمية )كمبيكتر 

مدمجة( فى عمميتى التعميـ كالتعمـ لتكفير بيئة تعميمية أكثر فاعمية كمتعددة المصادر 
 كفرديتو فى تحقيؽ األىداؼ التعميمية. كمعتمدة عمى نشاط المتعمـ

  Procedures of The Researchإجزاءات البحث:
  The Research Curriculumمنوج البحث: 

المنيج الكصفي باستخداـ األسمكب المسحي نظران لمالئمتة  الباحثواستخدمت  
 لطبيعة البحث. 

  The Research Sampleعينة البحث: 
تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ممثمة فى الطالبات بالفرقة الرابعة بقسـ  

( طالبة، 55اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت، لعدد )
%(، 01.01( طالبات كبنسبة مئكية مقدارىا )01حيث بمغت العينة االستطالعية عدد )

%(، كيتضح ذلؾ 10.18( طالبة بنسبة مئكية مقدارىا )55كبمغت العينة االساسية عدد )
 (. 0كما في جدكؿ )

 (0جدكؿ )
 تكصيؼ المجتمع الكمي لعينة البحث

 55ف = 

                                                 
(29) Rodny S (2002): The Integration of International Technology 

and Challenges" (42)1,مر ع سابقPP 5-13. 
 .751م،تو ات تك،ولو يةم مكتبة دار الكلمةم القاهروم ص م(: 2003محمج عىية اميس   (30)
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 ف ند ة ف مئوية ف لجج ف  يسن م

 %م77.77) 71 العي،ة االستطميية 7

 %م77.77) 45 العي،ة االساسية 7

 %711 55 الم مو 

  The Data- collection Methods & Toolsأدوات ووسائل مجع البيانات: 

بإعداد إستمارة إستبياف إلستطالع رأم عينة البحث فى الكاقع  الباحثوقامت  
الحالى إلستخداـ التعميـ األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد 
المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت مف كجية نظر الطالبات مف 

العممية كالدراسات السابقة، كمف خالؿ اإلطالع  خالؿ اإلطالع عمى األبحاث كالدكريات
 عمى شبكة المعمكمات، ثـ قامت بتحديد محاكر اإلستمارة كالتالى:

كفاية إستخداـ التعميـ األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ  -0
 اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت.

أنتاج( لدل  -تصميـ  –منظكمة عممية التعميـ األلكتركنى )تخطيط كفاية إدارة  -8
أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية 

 التربية اإلساسية بدكلة الككيت.

كفاية تقكيـ كمتابعة التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ  -3
 )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت.بقسـ اإلقتصاد المنزلى 

األدكات(  –كفاية مكاجية معكقات التعميـ اإللكتركنى فى األمكانات )األجيزة  -5
 التكنكلكجية الحديثة.

كفاية مكاجية معكقات التعميـ اإللكتركنى فى الكفاءة الطالبية فى التعاطى مع  -5
 التقنيات التكنكلكجية الحديثة.

( مف الساده الخبراء فى مجاؿ طرؽ 5ثـ قامت بعرض ىذه المحاكر عمى عدد ) 
(، مع 0)مرفؽاإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( التدريس كتكنكلكجيا التعميـ كفى مجاؿ 

مراعاة أال تقؿ خبراتيـ في المجاؿ عف عشر سنكات كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مدل 
المكافقة عمى كجكد المحكر أك عدـ  مناسبة المحاكر لميدؼ الذم كضعت مف أجمو،



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 242 

( 8(، كيكضح جدكؿ )0كجكده، المكافقة عمى صياغة المحكر أك تعديؿ صياغتو )مرفؽ
 نسبة آراء الخبراء حكؿ محاكر األستبياف.

 (8جدكؿ )
نسبة آراء الخبراء حكؿ محاكر استمارة استبياف أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء 

ـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية ىيئة التدريس كمعاكنيي
 بدكلة الككيت

 5ف = 

 ف محور م
أت سق 
أرفء 
 ف ا رفء

ف ندب 
 ف مئوية

7 
كفاية استلدام التعليم اصلكترو،ى لدأ أيطاع هيئة التدريس 
ومعاو،يهم بقسم اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم بكلية التربية 

 الكويت.اكساسية بدولة 
5 711% 

7 

 –كفاية ادارو م،وومة يملية التعليم اصلكترو،ى )تلطيط 
أ،تادم لدأ أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم بقسم  -تصميم 

اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم بكلية التربية اكساسية بدولة 
 الكويت.

5 711% 

3 
كفاية تقويم ومتابعة التعليم اكلكترو،ى لدأ أيطاع هيئة 
التدريس ومعاو،يهم بقسم اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم 

 بكلية التربية اكساسية بدولة الكويت.
5 711% 

4 
كفاية موا هة معواات التعليم اكلكترو،ى فى اصمكا،ات 

 اصدواتم التك،ولو ية الحدي،ة. –)اص ه و 
5 711% 

5 
الطمبية كفاية موا هة معواات التعليم اكلكترو،ى فى الكفاعو 

 فى التعاطى مع التق،يات التك،ولو ية الحدي،ة.
5 711% 

كجاءت ( نسبة آراء الخبراء المكافقيف عمى كجكد المحكر، 8يتضح مف جدكؿ ) 
كلكف أكصى الخبراء بضـ كالن مف المحكر  %( فى جميع المحاكر،011النسبة المئكية )

 الرابع كالخامس معان كىذه المحاكر ىى:
 
الكفاية الذاتية إلستخداـ التعميـ األلكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى المحكر األكؿ:  -0

 )عمـك اإلسرة(.
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 -تصميـ  –كفاية إدارة منظكمة عممية التعميـ األلكتركنى )تخطيط المحكر الثاني:  -8
 أنتاج( فى اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة(.

يـ اإللكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى كفاية تقكيـ كمتابعة التعم المحكر الثالث: -3
 )عمـك اإلسرة(.

كفاية مكاجية معكقات األمكانات كالكفاءة الطالبية فى التعاطى مع  المحكر الرابع: -5
 التعميـ اإللكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة(.

 

 أعضاء ىيئة  تحديد عبارات محاكر استمارة استبياف أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل
التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية 

 بدكلة الككيت:
تـ تحديد مجمكعة مف العبارات الخاصة بكؿ محكر بما يتناسب مع محاكر  

اإلستبياف التي تـ تحديدىا كفقان آلراء الخبراء، كقد راعت الباحثو عند تحديد العبارات أف 
ناسب العبارات مع محاكرىا، ككضكح العبارات، كأف تتناسب العبارات مع اليدؼ الذم تت

( يكضح تمؾ العبارات كنسبة 3( عباره كجدكؿ )51كضعت مف أجمو، كبمغ عدد العبارات )
 تكزيعيا:
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 (3جدكؿ )
محاكر استمارة استبياف أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ 

 قسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت كعدد عباراتياب
 عجج ع سرفته ف محـــور

 اصو 
الكفاية الااتية كستلدام التعليم اصلكترو،ى فى مادو اكاتصاد 

 الم، لى )يلوم اكسروم.
 يباره 71

 ال،ا،ي
تصميم  –اصلكترو،ى )تلطيط كفاية ادارو م،وومة يملية التعليم 

 أ،تادم فى مادو اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم. -
 يباره 75

 ال،الم
كفاية تقويم ومتابعة التعليم اكلكترو،ى فى مادو اكاتصاد 

 الم، لى )يلوم اكسروم.
 يبارات 7

 الرابع
كفاية موا هة معواات اصمكا،ات والكفاعو الطمبية فى التعاطى 

 التعليم اكلكترو،ى فى مادو اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم.مع 
 يبارات 7

 يباره 47 ف م)موع

  عرض استمارة استبياف أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس
كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة 

 المبدئيو:الككيت فى صكرتيا 
تـ عرض استمارة استبياف أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة  

التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة 
( متضمنة المحاكر كالعبارت التي تمثميا عمى 3 الككيت في صكرتيا المبدئيو )مرفؽ

مدل مناسبة العبارات لممحكر الذم تمثمو، كمناسبة العباره  الخبراء بغرض التأكد مف
لمظاىره المقاسو، كمدل كفاية العبارات لمتعبير عف المحكر، كمدل صالحيتيا لمصياغة، 

 ( نسبة أراء الخبراء في كؿ عباره مف عبارات االستبياف.5كيكضح جدكؿ )
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 (5جدكؿ )
استمارة استبياف أستخداـ التعميـ  النسبة المئكية آلراء الخبراء حكؿ عبارات محاكر

اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( 
 بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت

  5ف = 
 ف محور         

 ر م ف ل سرة

 ف رف   ف ثس ث ف ثسني فألول

 ف ند ة ف مئوية ف مئويةف ند ة  ف ند ة ف مئوية ف ند ة ف مئوية

7 71% 711% 711% 71% 

7 711% 711% 711% 711% 

3 71% 71% 71% 71% 

4 711% 711% 711% 71% 

5 71% 71% 71% 711% 

6 71% 71% 711% 711% 

1 711% 711% 711%  71% 

7 711% 71% 71% 711% 

2 71% 711% 711%  71% 

71 711% 711%   

77 71% 71%   

77 71% 711%   

73 711% 71%   

74 711% 71%   

75 41% 711%   

76 711%    

71 71%    
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( نسبة أراء الخبراء في كؿ عباره مف عبارت االستمارة، حيث 5يتضح مف جدكؿ ) 
%، كقد إرتضت الباحثو عمى أخذ العبارات التي 011 -% 81أنيا كاقعة ما بيف نسبة 

 ( عباره.52مجمكع اآلراء كقد بمغ عدد العبارات )% مف 21حصمت عمى نسبة مئكية أكثر مف 
  استمارة استبياف أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ

بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت في 
 صكرتيا النيائيو:

اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس بعد عرض استمارة استبياف أستخداـ التعميـ  
كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت في 

( عباره في صكرتيا 52( عباره عمي الخبراء، كأصبحت )51صكرتيا المبدئيو التي تضمنت )
لمكصكؿ لمصكرة النيائية  ( يكضح عدد عبارات كؿ محكر قبؿ كبعد الحذؼ5النيائيو، كجدكؿ )

ألستمارة االستبياف، ككذلؾ أكصي الخبراء بأف يتـ تصحيح االستمارة كفقان لميزاف تقدير ثالثى 
(، كيتضح ذلؾ كما فى جدكؿ 3)أكافؽ بدرجة كبيرة، أكافؽ بدرجة متكسطة، ال أكافؽ( مرفؽ)

 (.5(، كبالتالى أصبحت جاىزة لمتطبيؽ عمى العينة مرفؽ )2)
 (5جدكؿ )

 محاكر االستبياف كعدد العبارات التي تنتمي إلى 
 كؿ محكر قبؿ كبعد الحذؼ

 ف محسور م
عجج ف ل سرفت 
   ل ف حذ 

عجج ف ل سرفت 
  لج ف حذ 

الكفاية الااتية كستلدام التعليم اصلكترو،ى فى مادو  7
 اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم.

71 76 

 –اصلكترو،ى )تلطيط كفاية ادارو م،وومة يملية التعليم  7
أ،تادم فى مادو اكاتصاد الم، لى )يلوم  -تصميم 
 اكسروم.

75 74 

كفاية تقويم ومتابعة التعليم اكلكترو،ى فى مادو اكاتصاد  3
 الم، لى  )يلوم اكسروم.

7 7 

كفاية موا هة معواات اصمكا،ات والكفاعو الطمبية فى  4
مادو اكاتصاد الم، لى التعاطى مع التعليم اكلكترو،ى فى 

 )يلوم اكسروم.
7 7 

 46 47 فإل)مس ي

 (2جدكؿ )
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 النسبة المئكية التفاؽ الخبراء حكؿ تحديد طريقة 
 تصحيح استمارة االستبياف

 5ف = 
 ف ند ة ف مئوية أت سق أرفء ف ا رفء أدلوب ف تقييم ف اسص  سإل)س ة عل  ف ل سرفت م

 صفر% صفر أبدا   -،ادرا   -أحيا،ا   -غالبا   -دائما   7
 صفر% صفر أبدا   -أحيا،ا   -دائما   7
 %71 7 ال أوافق -أوافق الى حد ما -أوافق تماما   3
 صفر% صفر ال -غير متأكد -،عم 4
ال  -أوافق بدر ة متوسطة -أوافق بدر ة كبيرو 5

 أوافق
7 71% 

  The Exploratory (Pilot) Studyالدراسة االستطالعية : 

( مف الطالبات بقسـ 01بإجراء الدراسة االستطالعية عمى عدد ) الباحثوقامت  
 اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت، كعينة تقنيف 

Standardization sample الثبات(. -إليجاد المعامالت العممية )الصدؽ 
 The Scientific Coefficient Of Theالمعامالت العممية لالستبياف: 

Questioner 
 بإجراء صدؽ كثبات االستمارة بالطرؽ العمميو التاليو. الباحثوقامت  

   The Validity Of The Questionerصدق اإلستبيان:   
 The Content Validity (Theصدؽ المضمكف )صدؽ المحكميف(:  -0

Judges Validity) 
 (. 5، 8كىك صدؽ السادة الخبراء كما فى جدكؿ ) 

 The Internal Consistency Validityصدؽ االتساؽ الداخمى:  -8
بيف درجة كؿ عباره كالدرجو الكمية قامت الباحثو بحساب قيمة معامؿ االرتباط  

لممحكر كبيف درجة المحكر كالدرجو الكمية الستمارة اإلستبياف، كيتضح ذلؾ كما في جدكؿ 
(2 ،1 .) 

 (2جدكؿ )
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 معامؿ إرتباط عبارات كؿ محكر 
  كالدرجة الكمية لممحكر

 01ف = 
 ف محور         

 ر م ف ل سرة
 ف رف   ف ثس ث ف ثسني فألول

7 1.641* 1.127* 1.736* 1.667* 

7 1.171* 1.673* 1.674* 1.614* 

3 1.176* 1.676* 1.627* 1.175* 

4 1.653* 1.725* 1.177* 1.177* 

5 1.774* 1.661* 1.627* 1.673* 

6 1.646* 1.664* 1.127* 1.621* 

1 1.611* 1.167* 1.177* 1.672* 

7 1.177* 1.674* 1.133* 1.614* 

2 1.772* 1.167*   

71 1.133* 1.737*   

77 1.677* 1.174*   

77 1.657* 1.157*   

73 1.623* 1.677*   

74 1.617* 1.625*   

75 1.612*    

76 1.667*    

 . 0.632( = 8(، وجر)ست حرية  0.05*  يمة  ر( ف )جو ية عنج مدتوى ملنوية  

المحكر كالدرجة الكمية ( اف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة 2يتضح مف جدكؿ ) 
( مما يدؿ عمى 1.195، 1.252لإلستبياف ذات داللو إحصائيان حيث تراكحت ما بيف )

 صدؽ االستبياف.
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 (1جدكؿ )
 صدؽ االتساؽ الداخمي لمحاكر استمارة االستبياف

 01ف = 

 ف محسور م
ملسمل 
 فالرت سى

7 
اكاتصاد الم، لى الكفاية الااتية كستلدام التعليم اصلكترو،ى فى مادو 

 )يلوم اكسروم.
1.777* 

7 
 -تصميم  –كفاية ادارو م،وومة يملية التعليم اصلكترو،ى )تلطيط 

 أ،تادم فى مادو اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم.
1.613* 

3 
كفاية تقويم ومتابعة التعليم اكلكترو،ى فى مادو اكاتصاد الم، لى  

 )يلوم اكسروم.
1.617* 

4 
موا هة معواات اصمكا،ات والكفاعو الطمبية فى التعاطى مع كفاية 

 التعليم اكلكترو،ى فى مادو اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم.
1.145* 

 . 0.632( = 8(، وجر)ست حرية  0.05*  يمة  ر( ف )جو ية عنج مدتوى ملنوية  

االتساؽ ( أف قيـ معامالت االرتباط الداؿ عمى صدؽ 1يتضح مف جدكؿ ) 
، 1.223الداخمي لمحاكر استمارة االستبياف ذات داللة إحصائيان حيث تراكحت ما بيف )

 ( مما يدؿ عمى أف محاكر االستمارة دالة.1.101
   Reliability Of The Questionerثبات االستبياف:  

كذلؾ  Test Retestتـ حساب ثبات االستبياف بطريقة إعادة تطبيؽ االختبار  
( يـك كذلؾ إليجاد قيمة معامؿ اإلرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني 05ني )بفاصؿ زم

 (.00، 01، 9كيتضح ذلؾ كما في جداكؿ )
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 (9جدكؿ )
 معامؿ اإلرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني 

 لعبارات اإلستبياف
 01ف = 

 ف محور         

 ر م ف ل سرة 
 ف رف   ف ثس ث ف ثسني فألول

1 1.643* 1.673* 1.127* 1.143* 

2 1.157* 1.112* 1.617* 1.627* 

3 1.661* 1.674* 1.147* 1.612* 

4 1.177* 1.176* 1.647* 1.675* 

5 1.771* 1.175* 1.677* 1.146* 

6 1.657* 1.657* 1.625* 1.677* 

7 1.675* 1.616* 1.147* 1.772* 

8 1.112* 1.175* 1.171* 1.167* 

9 1.774* 1.624*   

10 1.173* 1.676*   

11 1.667* 1.667*   

12 1.661* 1.647*   

13 1.151* 1.737*   

14 1.777* 1.627*   

15 1.127*    

16 1.143*    

 . 0.632( = 8(، وجر)ست حرية  0.05*  يمة  ر( ف )جو ية عنج مدتوى ملنوية  

، 1.253) ( أف قيـ معامالت اإلرتباط تراكحت ما بيف9يتضح مف جدكؿ ) 
 ( مما يدؿ عمى ثبات جميع عبارات اإلستبياف.1.115

 (01جدكؿ )
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 معامؿ اإلرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني 
 لمحاكر استمارة اإلستبياف

 01ف = 
 ملسمل فالرت سى ف محسور م

7 
الكفاية الااتية كستلدام التعليم اصلكترو،ى فى مادو اكاتصاد الم، لى         

 اكسروم.)يلوم 
1.141* 

7 
 -تصميم  –كفاية ادارو م،وومة يملية التعليم اصلكترو،ى )تلطيط 

 أ،تادم فى مادو اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم.
1.174* 

3 
كفاية تقويم ومتابعة التعليم اكلكترو،ى فى مادو اكاتصاد الم، لى  

 )يلوم اكسروم.
1.775* 

4 
والكفاعو الطمبية فى التعاطى مع  كفاية موا هة معواات اصمكا،ات

 التعليم اكلكترو،ى فى مادو اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم.
1.626* 

 . 0.632( = 8(، وجر)ست حرية  0.05*  يمة  ر( ف )جو ية عنج مدتوى ملنوية  

، 1.292( أف قيـ معامالت االرتباط تراكحت ما بيف )01يتضح مف جدكؿ ) 
 ثبات محاكر استمارة االستبياف.( مما يدؿ عمى 1.185

 (00جدكؿ )
 معامؿ ثبات الفا كركنباخ عمى محاكر المقياس ككؿ

 01ف = 

 ف محسور م
ملسمل 
 فالرت سى

7 
الكفاية الااتية كستلدام التعليم اصلكترو،ى فى مادو اكاتصاد الم، لى 

 )يلوم اكسروم.
1.167* 

7 
 -تصميم  –اصلكترو،ى )تلطيط كفاية ادارو م،وومة يملية التعليم 

 أ،تادم فى مادو اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم.
1.727* 

3 
كفاية تقويم ومتابعة التعليم اكلكترو،ى فى مادو اكاتصاد الم، لى 

 )يلوم اكسروم.
1.626* 

4 
كفاية موا هة معواات اصمكا،ات والكفاعو الطمبية فى التعاطى مع 

 فى مادو اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم.التعليم اكلكترو،ى 
1.172* 

 . 0.632( = 8(، وجر)ست حرية  0.05*  يمة  ر( ف )جو ية عنج مدتوى ملنوية  
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( أف قيـ معامؿ ثبات الفا كركنباخ عمى محاكر المقياس 00يتضح مف جدكؿ ) 
( مما يدؿ عمى أف جميع 1.190، 1.292ككؿ ذات داللة إحصائيان تراكحت ما بيف )

 عبارات المحاكر ذات ثبات. 
  The Main Studyالدراسة األساسية : 

الطالبات بقسـ ( مف 55بإجراء الدراسة األساسية عمى عدد )الباحثو قامت  
 اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت.

  The Statistics Treatmentالمعالجات اإلحصائية: 
 تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث كذلػؾ باسػتخداـ برنػامج  
SPSS .إلجراء العمميات اإلحصائية لمبحث 

   .معامؿ االرتباطCoefficient of correlation 

  .النسبة المئكيةThe percent    

  .معامؿ ألفا كركنباخCoefficient of Alpha Cronbach, L.J    
 8اختبار كا .Chi-square 

  Presenting The Results And Discussionعزض النتائج ومناقشتوا:

  Presenting The Resultsعزض النتائج: 
 (08جدكؿ )

الستجابات الطالبات لعبارات المحكر األكؿ كالخاص  8التكرارات كالنسب المئكية كمعامؿ كا
 بالكفاية الذاتية إلستخداـ التعميـ األلكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة(

 لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ
 55ف = 

 م
 ال أوففق أوففق  جر)ة متودىة أوففق  جر)ة ك يرة

 2كس
 % ك % ك % ك

1 38 84.44% 1 2.22% 6 13.33% *53.73 

 32.13* %31.11 14 صفر % صفر 68.89% 31 2

3 4 8.89% 12 26.67% 29 64.44% *21.73 

4 3 6.67% 2 4.44% 40 88.89% *62.53 
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5 14 31.11% 4 8.89% 27 60.00% *17.73 

 *58.80 %13.33 6 صفر % صفر 86.67% 39 6

7 13 28.89% 30 66.67% 2 4.44% *26.53 

 25.20* صفر % صفر 60.00% 27 40.00% 18 8

9 3 6.61% 72 47.77% 73 57.77% 74.23* 

71 41 91.11% 2 4.44% 2 4.44% 67.60* 

11 13 28.89% 30 66.67% 2 4.44% *26.53 

 40.13* صفر % صفر 24.44% 11 75.56% 34 12

 37.20* 73.33% 33 26.67% 12 صفر % صفر 13

 *46.80 صفر % صفر 20.00% 9 80.00% 36 14

15 3 6.67% 2 4.44% 40 88.89% *62.53 

16 6 13.33% 3 6.67% 36 80.00% *44.40 

 . 5.99=  0.05ف )جو ية عنج مدتوى ملنوية  2*  يمة كس

، 05.93المحسكبة تتراكح ما بيف ) 8كا( أف قيمة 08يتضح مف جدكؿ ) 
 (، كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائيو في جميع عبارات المحكر. 22.21
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 (0شكؿ )

 النسبة المئكية لمتكرارات الستجابات الطالبات لعبارات المحكر األكؿ كالخاص بالكفاية 
 لدل  المنزلى )عمـك اإلسرة(الذاتية إلستخداـ التعميـ األلكتركنى فى مادة اإلقتصاد 

 أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ
 (03جدكؿ )

الستجابات الطالبات لعبارات المحكر الثانى كالخاص  8التكرارات كالنسب المئكية كمعامؿ كا
 مادة أنتاج( فى  -تصميـ  –بكفاية إدارة منظكمة عممية التعميـ األلكتركنى )تخطيط 

 لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ ة(اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسر 
 55ف = 

 م
 أوففق  جر)ة ك يرة

أوففق  جر)ة 
 متودىة

 ال أوففق
 2كس

 % ك % ك % ك

1 6 13.33% 3 6.67% 36 80.00% *44.40 

 84.13* %97.78 44 صفر % صفر 2.22% 1 2

3 13 28.89% 30 66.67% 2 4.44% *26.53 

4 9 20.00% 27 60.00% 9 20.00% 74.41* 

 25.20* صفر % صفر 60.00% 27 40.00% 18 5

6 4 8.89% 15 33.33% 26 57.78% *16.13 

 22.80* %53.33 24 %46.67 21 صفر % صفر 7

8 3 6.61% 72 47.77% 73 57.77% 74.23* 

9 13 28.89% 30 66.67% 2 4.44% *26.53 

10 4 7.72% 12 26.67% 29 64.44% 77.13* 

11 9 20.00% 27 60.00% 9 20.00% 74.41* 

 63.33* %11.11 5 صفر % صفر 88.89% 40 12

13 4 8.89% 15 33.33% 26 57.78% *16.13 

14 38 84.44% 1 2.22% 6 13.33% 53.13* 
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 . 5.99=  0.05ف )جو ية عنج مدتوى ملنوية  2*  يمة كس

، 05.51المحسكبة تتراكح ما بيف ) 8كا( أف قيمة 03يتضح مف جدكؿ ) 
 (، كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائيو في جميع عبارات المحكر.15.03

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8شكؿ )
النسبة المئكية لمتكرارات الستجابات الطالبات لعبارات المحكر الثانى كالخاص بكفاية إدارة 

 أنتاج( فى مادة اإلقتصاد المنزلى  -تصميـ  –منظكمة عممية التعميـ األلكتركنى )تخطيط 
 لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ   )عمـك اإلسرة(

 (05جدكؿ )
 الستجابات الطالبات لعبارات المحكر الثالث كالخاص 8كمعامؿ كاالتكرارات كالنسب المئكية 

 مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(كمتابعة التعميـ اإللكتركنى فى  بكفاية تقكيـ
 لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ

 55ف = 

 م
 ال أوففق أوففق  جر)ة متودىة أوففق  جر)ة ك يرة

 2كس
 % ك % ك % ك

7 7 15.56% 7 15.56% 31 68.89% *25.60 
 22.80* %53.33 24 %46.67 21 %0.00 صفر 7
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3 4 7.72% 12 26.67% 29 64.44% 77.13* 
4 3 6.67% 2 4.44% 40 88.89% *62.53 
5 9 20.00% 27 60.00% 9 20.00% 74.41* 
 *17.53 صفر % صفر 4.44% 2 95.56% 43 6
 90.00* %100.00 45 %0.00 صفر صفر % صفر 1
7 1 2.22% 10 22.22% 34 75.56% *38.80 

 . 5.99=  0.05ف )جو ية عنج مدتوى ملنوية  2*  يمة كس

، 05.51المحسكبة تتراكح ما بيف ) 8كا( أف قيمة 05يتضح مف جدكؿ ) 
 (، كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائيو في جميع عبارات المحكر.91.11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3شكؿ )
 لمتكرارات الستجابات الطالبات لعبارات المحكر الثالث كالخاص بكفاية تقكيـالنسبة المئكية 

 كمتابعة التعميـ اإللكتركنى فى فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة(
 لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ
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 (05جدكؿ )
 الستجابات الطالبات لعبارات المحكر الرابع كالخاص 8التكرارات كالنسب المئكية كمعامؿ كا

 بكفاية مكاجية معكقات األمكانات كالكفاءة الطالبية فى التعاطى مع التعميـ اإللكتركنى فى 
 )عمـك اإلسرة( لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ مادة اإلقتصاد المنزلى

 55ف = 

 م
 أوففقال  أوففق  جر)ة متودىة أوففق  جر)ة ك يرة

 2كس
 % ك % ك % ك

7 7 7.77% 4 7.72% 41 77.72% 67.71* 
7 77 74.44% 6 73.33% 77 67.77% 71.13* 
3 1 2.22% 10 22.22% 34 75.56% *38.80 
4 7 15.56% 7 15.56% 31 68.89% *25.60 
5 3 6.61% 72 47.77% 73 57.77% 74.23* 
6 6 73.33% 3 6.61% 36 71.11% 44.41* 
1 4 7.72% 7 4.44% 32 76.61% 51.13* 
7 2 71.11% 5 77.77% 37 67.72% 76.73* 

 . 5.99=  0.05ف )جو ية عنج مدتوى ملنوية  2*  يمة كس

، 05.93المحسكبة تتراكح ما بيف ) 8كا( أف قيمة 05يتضح مف جدكؿ ) 
 (، كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائيو في جميع عبارات المحكر.28.11
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 ( 5شكؿ )
النسبة المئكية لمتكرارات الستجابات الطالبات لعبارات المحكر الرابع كالخاص بكفاية 

مكاجية معكقات األمكانات كالكفاءة الطالبية فى التعاطى مع التعميـ اإللكتركنى فى مادة 
 اإلقتصاد 

 )عمكـ اإلسرة( لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ المنزلى
  Discussion of  Resultsمناقشة النتائج: 

مناقشة التساؤؿ األكؿ كالمتمثؿ فى: ما ىك كاقع استخداـ التعميـ األلكتركنى لدل  
أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية 

 اإلساسية بدكلة الككيت مف كجية نظر الطالبات ؟ 
حكر األكؿ كالخاص بالكفاية الذاتية إلستخداـ ( لعبارات الم08يتضح مف جدكؿ ) 

المحسكبة تتراكح  8كاالتعميـ األلكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( أف قيمة 
عند مستكل  5.99الجدكلية =  8كا(، كىي أكبر مف قيمة 22.21، 05.93ما بيف )
 (، مما يدؿ عمى أف جميع عبارات المحكر األكؿ ذات داللة إحصائيان.1.15معنكية )
أف االستجابة لمعبارات جاءت تدؿ عمى أف الكفاية الذاتية لدل  الباحثةكترل  

أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ إلستخداـ التعميـ األلكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى 
جاءت حيث )عمـك اإلسرة( فى ضكء التقنيات التكنكلكجية الحديثة جاءت بدرجة متكسطة، 

( تدؿ عمى 05، 08، 01، 2، 8، 0فى العبارات أرقاـ ) (أكافؽ بدرجة كبيرةاالستجابة )
أف لدييـ القناعة الكاممة بأىمية التعميـ األلكتركنى فى التعميـ الجامعى كخاصة فى الكقت 

لتقنيات التكنكلكجية الحديثة، كأنة مف ضركرات الكفاية الذاتية التمكف الراىف فى ضكء ا
مف التعميـ األلكتركنى لمتدريس لمطالبات لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( فى ضكء 

القسـ كالكمية فى مجاؿ  كما أف الدعـ الفني المقدـ مف قبؿالتقنيات التكنكلكجية الحديثة، 
األكتركنى ضعيؼ، كاإلعتقاد بأف كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ األلكتركنى تعمؿ عمى التعميـ 

كتحقؽ األستثارة كتزيد مف الكفاءة التدريسية لممتعمـ، تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية، 
التعميمية كالتشكيؽ لدل الطالبات لتحفيزىف عمى أتقاف عممية التعمـ العممى كالنظرل لمادة 

لى )عمكـ اإلسرة(، كما أنيا تساىـ فى إختصار كقت التعميـ كالتعمـ، كتمكف اإلقتصاد المنز 



أ/ مريم إبراهيم على الكندرى

 
  

 259 

مف التعمـ الذاتى كالنشط لمطالبات فى تعمـ الميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد 
 المنزلى )عمكـ اإلسرة(.

، 9، 1، 2، 3فى العبارات أرقاـ ) (أكافؽ بدرجة متكسطةكجاءت االستجابة ) 
تنمية بدرجة متكسطة عمى  حرص أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ( تدؿ عمى 00

داخؿ الكمية  بحضكر دكرات تدريبية كثقيفيةأنفسيـ مينيان فى مجاؿ التعميـ األلكتركنى 
كالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى، كتدريس مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( مف خالؿ 

ضعؼ ى كمما أتاحت الفرصة لتعميـ الطالبات، كما أف أستخداـ تكنكلكجيا التعميـ األلكتركن
تحكؿ دكف تطبيؽ التعميـ األلكتركنى مع األكتركنى الخبرة فى مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ 

في استخداـ األجيزة التكنكلكجيا المتعمقة متكسطة كالبعض منيـ خبرتة الطالبات، 
كيكجد ضعؼ مينى ى، بالكسائط التعميمية كتشغيميا الخاصة بالتعميـ األلكتركن

كتكنكلكجيى فى مجاؿ التعميـ األلكتركنى لتحضير المحاضرة العممية كالنظرية لمطالبات 
 .مستخدمة أسمكب التعميـ األلكتركنى

( تدؿ 02، 05، 03، 5، 5فى العبارات أرقاـ ) (ال أكافؽكجاءت االستجابة ) 
عمى أنة ال يكجد داخؿ الكمية دكرات تدريبية فى مجاؿ التعميـ األلكتركنى، كما ال يكجد 

مراكز خارجية لحضكر دكرات تدريبية تكجو لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ إلى 
األلكتركنى، كال التعميـ ؿ فى مجالمتدريب عمى تكنكلكجيا المعمكمات كالكسائط التعميمية 

التدريس لمطالبات لمادة  استخداـ التعميـ األلكتركنى لو فائدة فىالقناعة الكاممة أف 
أستخداـ كأكسابيف الميارات العممية كالنظرية، كال يتـ  اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(

مدمجة CD) فى المحاضرات العممية كالنظرية مف خالؿ أسطكانة ) األلكتركنى التعميـ
مكجكد عمييا مادة التعمـ، كال يكفر القسـ المادة التعممية مف خالؿ أسطكانة ) 

(CD مدمجة مكجكد عمييا مادة التعمـ أك مف خالؿ أبحاث الزمالء فى مجاؿ الكسائط
 األلكتركنى. االمتعددة كالفائقة إلستخداـ التعميـ

كفاية إدارة منظكمة ( لعبارات المحكر الثانى كالخاص ب03كيتضح مف جدكؿ ) 
أنتاج( فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك  -تصميـ  –عممية التعميـ األلكتركنى )تخطيط 

(، كىي أكبر مف قيمة 15.03، 05.51المحسكبة تتراكح ما بيف ) 8كااإلسرة( أف قيمة 
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( ، مما يدؿ عمى أف جميع عبارات 1.15عند مستكل معنكية ) 5.99الجدكلية =  8كا
 المحكر الثانى ذات داللة إحصائيان.

أف االستجابة لمعبارات جاءت تدؿ عمى أف كفاية إدارة منظكمة  الباحثةكترل  
عممية التعميـ األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ مف أستخداـ كسائط 

ـ اإللكتركنى المجيزة عبر األنترنت أك مف خالؿ الزمالء فى مادة اإلقتصاد المنزلى التعمي
)عمكـ اإلسرة( فى ضكء التقنيات التكنكلكجية الحديثة جاءت بدرجة متكسطة، أما تصميـ 
كأنتاج محاضرة بأستخداـ كسائط التعميـ اإللكتركنى المتعمقة بالميارات العممية كالنظرية 

جاءت االستجابة حيث المنزلى )عمـك اإلسرة( جاءت بدرجة ضعيفة، لمادة اإلقتصاد 
لمكسيط ( تدؿ عمى أف أستخداميـ 05، 08فى العبارات أرقاـ ) (أكافؽ بدرجة كبيرة)

يؤدل التعميمى اإللكتركنى المجيز عبر األنترنت كالمعركض مف خالؿ جياز البركجكتكر 
تعمـ الميارات العممية كالنظرية لمادة إلى تنمية األبداع كاإلبتكار لدل الطالبات فى 

اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(، كيمكنيـ إدارة عممية التعمـ األلكتركنى مف خالؿ الكسائط 
 المجيزة فقط مف خالؿ الزمالء أك مف خالؿ األنترنت كعرضيا عمى جياز البركجكتكر.

، 2، 2، 5، 5، 3فى العبارات أرقاـ ) (أكافؽ بدرجة متكسطةكجاءت االستجابة ) 
( تدؿ عمى أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ لدييـ بدرجة متكسطة 03، 00، 01، 9، 1

 إستخداـ الرسكـ كاالشكاؿ كالصكر كاأللكاف بما يتناسب كمكضكع المحاضرةالقدرة عمى 
رية لمادة لتعمـ الميارات العممية كالنظإعداد محاضرة بأستخداـ البكربكينت فقط  عند

اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(، كتصميـ كتخطيط كأنتاج محاضرة الميارات العممية 
كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بأستخدـ البكربكينت فقط دكف الكسائط 
التعميمية المتعددة كالفائقة، كأستخدـ المتصفح اإللكتركنى )األنترنت( لتجميع المادة 

 المستخدمة فى عممية التعميـ كالتعمـ عكضان عف أنتاج الكسيط التعميمى العممية
كيمكنيا ضبط كتجييز أجيزة الكسائط التكنكلكجية الخاصة بالتعميـ األلكتركنى اإللكتركنى، 
عمى  الميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة(قبؿ عرض 

بطريقة متسمسمة  اإللكتركنى الكسيط التعميمىة بإستخداـ الطالبات، كعرض المادة التعميمي
كمنطقية تضمف عممية التعمـ، كيمكنيف مف إدارة التعميـ اإللكتركنى بيف الطالبات فى 

الميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك مجمكعات نقاش متاحو لتعمـ 
ة عمى شبكة األنترنت مثؿ ياىك كجكجؿ ، كيمكنيف أستخدـ محركات البحث المختمفاإلسرة(
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الميارات العممية كالنظرية لمادة لمكصكؿ إلى كسائط تعميمية مجيزة لمتعميـ اإللكتركنى 
الفائقة(  –كاإلستعانة بالكسائط التعميمية )المتعددة ، اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(

تدريسى لمطالبات الميارات  المنتجة ألكتركنيان فى أبحاثى كأبحاث زميالتى بالقسـ أثناء
الكسيط التعميمى العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة(، كأستخداـ 

لمطالبات لتعمـ  البركجكتكراإللكتركنى المجيز عبر األنترنت كعرضة مف خالؿ جياز 
فركؽ الفردية كمراعاة الالميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(، 

فى مستكل التعمـ بيف الطالبات عند استخداـ الكسيط التعميمى اإللكتركنى المجيز عبر 
 األنترنت.
عدـ المقدرة ( تدؿ عمى 8، 0فى العبارات أرقاـ ) ()ال أكافؽكجاءت االستجابة  

لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ عمى أنتاج محاضرة بأستخداـ الييبرميديا متعمقة 
أستخداـ معظـ ميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(، أك بال

الميارات العممية برامج الكمبيكتر لتصميـ كتخطيط الكسائط المتعددة فى عممية تعمـ 
 كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(.

( لعبارات المحكر الثالث كالخاص بكفاية تقكيـ كمتابعة 05كيتضح مف جدكؿ ) 
المحسكبة تتراكح  8كاالتعميـ اإللكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(أف قيمة 

عند مستكل  5.99الجدكلية =  8كا(، كىي أكبر مف قيمة 91.11، 05.51ما بيف )
 (، مما يدؿ عمى أف جميع عبارات المحكر الثالث ذات داللة إحصائيان.1.15معنكية )
أف االستجابة لمعبارات جاءت تدؿ عمى أف كفاية تقكيـ كمتابعة  الباحثةكترل  

ـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمك 
حيث اإلسرة( فى ضكء التقنيات التكنكلكجية الحديثة جاءت بدرجة ضعيفة فى مجمميا، 

لدييـ القناعة ( تدؿ عمى أف 2فى العبارة رقـ ) (أكافؽ بدرجة كبيرةجاءت االستجابة )
الميارات العممية كالنظرية لمادة بأىمية تقكيـ التعميـ اإللكتركنى كجدكاىا عند تعمـ 

 .كصكالن ألفضؿ أسمكب تدريسى لدل الطالبات )عمـك اإلسرة(اإلقتصاد المنزلى 
( تدؿ عمى أنو يتـ 8فى العبارة رقـ ) (أكافؽ بدرجة متكسطةكجاءت االستجابة ) 

بدرجة متكسطة لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ القدرة عمى استخداـ التعمـ الذاتى 
النظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك كلعب األدكرا بعد تعميـ الطالبات الميارات العممية ك 
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كمتابعة كتقكيـ أنشطة الطالبات حتى باستخداـ الكسيط التعميمى اإللكتركنى اإلسرة( 
 .يشعرف باألنجاز فى عممية التعمـ

( تدؿ عمى 1، 2، 5، 5، 3، 0فى العبارات أرقاـ ) (أكافؽكجاءت االستجابة )ال  
ستقباؿ الرسائؿ مع الطالبات قكمكف أف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ ال ي بإرساؿ كا 

بالبريد  الميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(حكؿ تعمـ 
اإللكتركنى فى نفس الكقت كنكع مف المتابعة التعميمية، أك إستخداـ كتطبيؽ أساليب 

تعمـ مف خالؿ مكقع أك جركب لدل الطالبات فى عممية ال متنكعو لتقكيـ التعميـ اإللكتركنى
جماعى عبر مكاقع التكاصؿ اإلجتماعى، أك إستخدـ نتائج التقكيـ لمتعميـ اإللكتركنى 
لتحسيف عممية التعميـ كالتعمـ عبر تعميقات الطالبات أثناء المحاضرة، أك مساعدة كمتابعة 

الطالبات الطالبات عمى إستخداـ التكنكلكجيا فى التعمـ اإللكتركنى مف خالؿ إعطاء 
((CD  التى )مزكدة بالميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة

أك إشراؾ الطالبات في تقكيـ الكسيط التعميمى اإللكتركنى لمادة التعمـ يتعمميا الطالبات، 
لتالفى السمبيات كدعـ اإليجابيات، أك متابعة أداء كؿ طالبة أثناء التعمـ عند التدريس 

 .مستخدمة الكسيط التعميمى اإللكتركنى المجيز كمدل تقدميا فية
( لعبارات المحكر الرابع كالخاص بكفاية مكاجية معكقات 05كيتضح مف جدكؿ ) 

األمكانات كالكفاءة الطالبية فى التعاطى مع التعميـ اإللكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى 
(، كىي أكبر مف 28.11، 05.93ما بيف ) المحسكبة تتراكح 8كا)عمـك اإلسرة( أف قيمة 

(، مما يدؿ عمى أف جميع 1.15عند مستكل معنكية ) 5.99الجدكلية =  8كاقيمة 
 عبارات المحكر الرابع ذات داللة إحصائيان.

أف االستجابة لمعبارات جاءت تدؿ عمى أف كفاية مكاجية معكقات  الباحثةكترل  
األمكانات كالكفاءة الطالبية فى التعاطى مع التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس 
كمعاكنييـ فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( فى ضكء التقنيات التكنكلكجية 

فى العبارة  (أكافؽ بدرجة متكسطةالستجابة )جاءت احيث الحديثة جاءت بدرجة ضعيفة، 
تكزيع الطالبات فى مجمكعات تعمـ ذاتى ( تدؿ عمى قياميف بدرجة متكسطة فى 5رقـ )

بأستخداـ الكسيط التعميمى اإللكتركنى المجيز عبر أجيزة الكمبيكتر أك التميفكنات 
 متكسطة.المحمكلة لمتغمب عمى قمة أجيزة العرض )البركجكتكر( بالكمية بدرجة 
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( تدؿ 1، 2، 2، 5، 3، 8، 0فى العبارات أرقاـ ) (أكافؽ الكجاءت االستجابة ) 
يقكمكف بالتغمب عمى ضعؼ األجيزة عمى أف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ ال 

التكنكلكجية الخاصة بتشغيؿ الكسائط التعميمية لمتعميـ األلكتركنى بتشغيؿ أجيزة الكمبيكتر 
أك التغمب عمى عدـ كجكد متخصصيف كمساعديف ألعضاء لبات، المحمكلة ليف أك لمطا

ىيئة التدريس إلنتاج التعميـ األلكتركنى فى العممية التعميمية باإلستعانة بالزمالء الذيف 
أك تشغيؿ الكسائط التعميمية لمتعميـ األلكتركنى لدييـ خبرة فى أنتاج الكسائط التعميمية، 

مف خالؿ أجيزة  كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(الميارات العممية المجيزة ب
المحمكؿ المتطكرة لبعض الطالبات عبر األنترنت، أك التغمب عمى ضعؼ الكفاءة التعميمية 

بمساعدة  لمتعمـ الذاتى لبعض الطالبات بزيادة دافعيتيـ نحك التعمـ بالتعميـ األلكتركنى
ميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك مزكدة بالCD) )أك تكزيع األقراف، 
لمكسيط التعميمى اإللكتركنى عمى الطالبات المتعثرات تعميميان لتنمية مستكاىـ  اإلسرة(

المستخدمة لعرض المادة الكسائط التعميمية التعميمى، أك التغمب عمى عدـ حداثة أجيزة 
أجيزة الكمبيكتر أك الطالبات عمى أحضار لألستخداـ بتحفيز  التعميمية كعدـ صالحيتيا

التميفكنات المحمكلة لدييف أثناء المحاضرات التعميمية لمتابعة الكسيط التعميمى 
اإللكتركنى، أك التغمب عمى ضعؼ التعاطى التعميمى لبعض الطالبات لمكسيط التعميمى 

التعمـ الذاتى مف خالؿ تكميؼ الطالبات الفائقات بتعميميـ كتدريبيـ عمى  اإللكتركنى
 ألكتركنيان بعد المحاضرة كفى الكقت الحر.

كتشير الباحثة أف ما تكصمت إليو مف نتائج يتفؽ مع ما تكصمت إليو نتائج  
درجة استخداـ المعمميف لمتكنكلكجيا المعتمدة أف  (30)ـ(8108) سمكل عبد اهللدراسة 

أىـ  أف( 38)ـ(8108) رؤية خيكدراسة ، نتائج عمى الحاسكب ككسيمة تعميمية قميمة
كفايات المعمـ في ضكء أدكاره الجديدة في القرف الحادم كالعشريف مف كجية نظر أعضاء 

                                                 
درجة استخدام المعممين لمتكنولوجيا المعتمدة عمى الحاسوب  ـ(:8108سمكل حسيف عبد اهلل ) (31)

 مرجع سابق.في العممية التعميمية، 
كفايات المعمم في ضوء أدواره الجديدة في القرن الحادي والعشرين  ـ(:8108)رؤية نكاؼ خيك  (32)

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كميات التربية دراسة ميدانية في جامعات دمشق 
 .مرجع سابقوحمب والبعث، 
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ىيئة التدريس في كميات التربية ىى استخداـ المعمميف لمتكنكلكجيا المعتمدة عمى 
 الحاسكب كخاصة التعميـ اإللكتركنى.

كالتى تكصمت  (33)ـVanfossen  (2001)فانفكسف كما تضيؼ نتائج دراسة  
إلى كجكد نقص حاد في تدريب المعمميف عمى استخداـ االنترنت كتكنكلكجيا التعميـ 
اإللكتركنى، كفي الحكار الذم يتـ بيف الطمبة كالمعمميف في استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 

 التعمـ أف مف أىـ كفايات (35)ـ(8112محمد زيف الديف )كاالتصاالت، نتائج دراسة 
نى الكاجب تكافرىا لدم المعمميف ىى الثقافة المعمكماتية كالتعامؿ مع برامج اإللكترك 

عداد المقرات االلكتركنية.  كخدمات الشبكة كا 
عمى مدم امتالؾ المعمميف في  (35)ـ(8112محمكد الخالدم )كما تؤكد دراسة  

مديرية التربية كالتعميـ الثانية في عماف لمكفايات التكنكلكجية التعميمية ككشفت النتائج 
عف أف المعمميف كفقان لمجاالتيا الرئيسية بدرجة عالية مف كجية نظر المعمميف 

يف كالمشرفيف كأشارت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان في درجة امتالؾ المعمم
محمد دراسة ك لمكفايات التكنكلكجية التعميمية تعزل لمتغير الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة، 

 في امتالؾ الكفايات التكنكلكجية التعميمية لممعمميف.  (32)ـ(8111المعكلي )

 عمى فاعمية كتأثير (32)ـ(8111) مشاعؿ العبد الكريـكما تؤكد نتائج دراسة  
مكافقة ، كأيضان فى مدارس المممكة األىمية  بمدينة الرياضاستخداـ التعميـ اإللكتركنى 

أفراد الدراسة بشدة عمى أف طرؽ التعميـ اإللكتركنى فى المممكة تتمثؿ فى أربعة 

                                                 
 33)  Vanfossen N (2001): Competency of Using The Internet in the 

Classroom, مر ع سابق. 
 كفايات التعلم اكلكترو،ىم مر ع سابق.م(: 2007محمج زين ف جين   (34)
مردأ أمرتمع معلمرى مديريرة التربيرة والتعلريم لم،طقرة يمرا  ال،ا،يررة م(: 2006محماوج ف اس اج  (35)

الأل مر  لت،فيرا الم،راهج المب،يرة فرى طروع مةررو  للكفايات التك،ولو يا التعليميرة وأدوراهرم 
 ااتصاد المعرفة )رسالة ما ستيرمم مر ع سابقم.التطوير التربوأ ،حو 

معلمررررى المرحلررررة ال،ا،ويررررة العمررررا،يي  للكفايررررات  مرررردأ أمررررتمعم(: 2000محمااااج ف ملااااو     (36)
 التك،ولو يا التعليميمة وممارستهم لها )رسالة ما ستيرمم مر ع سابق.

دارس المملكرة اصهليرة التعليم اكلكترو،ى فرى مروااع استلدام م(: 2008مشسعل ف ل ج ف كريم   (37)
 بمدي،ة الرياض )رسالة ما ستير م،ةورومم مر ع سابق.
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استخدامات كغير مكافقيف عمى اثنتيف مف استخدامات طرؽ التعميـ اإللكتركنى فى 
 .اإللكتركنى كرفضكا اثنتيف منيماالمدرسة، كما قامكا بالمكافقة عمى بعض أنماط التعميـ 

كما أكدت بعض الدراسات عمى أىمية تكافر أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل  
القائميف عمى عممية التعميـ كالتعمـ فى مجاؿ التعميـ العاـ كالجامعى مثؿ دراسة كؿ مف 

 ,Mash R ماش، د. مارايز، س.فاف ديرفكلت، ل. فانديفيتنز، ـ. شتايف، د. ال بادرسيك

J.,Marais D, Van Der walt S.Van Deventer I,  Steyn, M., Lubadarios 

   .(39)(ـ8112عبد المكلى )السيد حسف محمد، دراسة ، (31)ـ(2005)
يكسؼ العريفي ،  (51)ـRodney (2002)ركدنى كما يؤكد كؿ مف  

نايؼ ، (58)ـ(8101) تيسير الخزاعمو، مجدل المشاعمة، محمد الطكالبو، (50)ـ(8113)
عمى أىمية كضركرة  (55)ـ(8101مأمكف ) محمد اليرش، عايد، (53)ـ(8112العتيبي )

التدريب الشامؿ عمى ىذه التقنية الخاصة بالتعمـ اإللكتركنى، كما أف مف أىـ معكقات 
التعمـ االلكتركني ىك افتقار القائميف عمى عممية التعميـ كالتعمـ إلى آليات التعمـ 
االلكتركني، نقص في الدكرات التدريبية الستخداـ منظكمة التعمـ االلكتركنية، كعدـ 

 متالكيـ لميارات استخداـ ىذه المنظكمة، ضعؼ فعالية برامج تدريب المعمميف.ا
                                                 

  38) Mash RJ, Marais, D. Vander walts, Van DeventerI, Steynm, 
Lubadarios, (2005): Assessment of Interaction in distance 
learning programmes utilizing the internet (webct) or 
interactive television med Edu مر ع سابق. 

أ،ر استلدام ك  م  التعلم اكلكترو،ى م(: 2007حدن ف  سئ  محمج، ف ديج ع ج ف مو   ف ديج   (39)
ميم وا،تاد موااع الويب التعليمية لدأ طمب الدبلوم والتعلم المدمج فى ت،مية مهارات تص

 .مر)  دس قالمه،ية  وات اهاتهم ،حو تك،ولو يا التعلم اكلكترو،ىم تك،ولو يا التربيةم 
(6) Rodny S (2002): The Integration of International Technology 

and Challenges, (42)1,مر ع سابقPP 5-13. 
التعلم اكلكترو،ى تق،ية وايدو وطريقة رائدوم الرياضم السعوديةم  ه(: 1424يود  ف لري     (41)

 ه.71/7/7474،دوو التعليم اكلكترو،ى مدارس الملع فيص  الرياض 
مرردأ توويرر  معلمررى التربيررة م(: 2010تيدااير ف ازفعلااه، م)ااجى ف مشااسعلة، محمااج ف ىوف  ااه   (42)

 .415مم ص3)76العليا للتعلم اكلكترو،ىم مر ع سابقم والتعليم فى المرحلة اصساسية 
معيقات الرتعلم اكلكترو،رى فرى و راو التربيرة والتعلريم السرعودية مر  م(: 2006نسي  ف لتي     (43)

 و ه  ،ور القادو التربويي  )رسالة ما ستيرمم الكرع االرد م  امعة ملت .
استلدام م،وومة التعلم اكلكترو،ى م  و هرة معواات م(: 2010عسيج ف هرش، محمج مأمون   ((44

،ور معلمى المرحلة ال،ا،ويةم اصرد م فى لواع الكرورو الم لرة اصرد،يرة فرى العلروم التربويرة 
 .41-71مم ص 7)
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إلى أنة ىناؾ مجمكعو مف الميارات التي  (55)ـ(8112الحمفاكل )كما يشير  
ينبغي عمى أف يمتمكيا القائميف عمى عممية التعميـ كالتعمـ لضماف نجاح التعميـ 

إللكتركنى كالتعامؿ مع شبكة االنترنت اإللكتركنى كتتمثؿ في كفايات إدارة التعميـ ا
 كاستخداـ البريد اإللكتركنى كتحميؿ البرامج ككضعيا عمى االنترنت. 

في مجمؿ مناقشة نتائج كاقع استخداـ التعميـ األلكتركنى لدل  الباحثة كترل 
أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية 
اإلساسية بدكلة الككيت مف كجية نظر الطالبات أف الكفاية الذاتية إلستخداـ التعميـ 

اإلسرة( فى ضكء التقنيات التكنكلكجية  األلكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك
الحديثة جاءت بدرجة متكسطة، أف كفاية إدارة منظكمة عممية التعميـ األلكتركنى مف 
أستخداـ كسائط التعميـ اإللكتركنى المجيزة عبر األنترنت أك مف خالؿ الزمالء فى مادة 

حديثة جاءت بدرجة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( فى ضكء التقنيات التكنكلكجية ال
متكسطة، أما تصميـ كأنتاج محاضرة بأستخداـ كسائط التعميـ اإللكتركنى المتعمقة 
بالميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( جاءت بدرجة ضعيفة، 
ى أف كفاية تقكيـ كمتابعة التعميـ اإللكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( ف

ضكء التقنيات التكنكلكجية الحديثة جاءت بدرجة ضعيفة، أف كفاية مكاجية معكقات 
األمكانات كالكفاءة الطالبية فى التعاطى مع التعميـ اإللكتركنى فى مادة اإلقتصاد المنزلى 
)عمـك اإلسرة( فى ضكء التقنيات التكنكلكجية الحديثة جاءت بدرجة ضعيفة، كبذلؾ أمكف 

ما ىك كاقع استخداـ التعميـ عمى تساؤؿ البحث األكؿ كالمتمثؿ فى:  لمباحثة اإلجابة
األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( 

 بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت مف كجية نظر الطالبات ؟  
ستقبمية المقترحة لتطكير مناقشة التساؤؿ الثانى كالمتمثؿ فى: ما ىى الرؤية الم 

أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى 
)عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت فى ضكء نتائج الكاقع الحالى 

 الستطالع أراء الطالبات ؟
  :مكدمة عن الزؤية املستكبلية املكرتحة 

                                                 
يصررر المعلوماتيررةم يمررا م دار مسررتحد،ات تك،ولو يررا التعلرريم فررى م(: 2006و يااج ف حل ااسوى   (45)

 صفاع لل،ةر.
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لتطكير أستخداـ التعميـ  ىذة الرؤية لتمثؿ بداية إطار عمؿحثة الباتقدـ  
األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( 
بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت فى ضكء نتائج الكاقع الحالى الستطالع أراء 

تطكير كفايتيـ الشخصية ديثة، كىي محاكلة الطالبات فى ضكء التقنيات التكنكلكجية الح
القدرة عمى أنتاج كتصميـ التعميـ األلكتركنى مف خالؿ الدكرات التدريبية كالذاتية فى 

كالتثقيفية حكؿ ذلؾ الشأف، مف خالؿ إستثمار المكارد كاالمكانات المتاحة أفضؿ إستثمار 
التقنيات  لكتركنى فى ضكءلتحقيؽ الكفاية التدريسية حكؿ تطكير أستخداـ التعميـ األ 

التكنكلكجية الحديثة، كالتى سكؼ تساىـ فى تكفير الكقت كالجيد فى عممية تعمـ فعالة 
محققة إلىداؼ التعمـ العصرل، ككصكالن إلي االنتقاؿ إلي الجكدة الكاقعية الحقيقية فى 
عممية التعمـ كالتى تسعى إلييا دائمان الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى بدكلة الككيت كالتى 

كما أف ىذة الرؤية تعد كسيمة لمتطكر يشعر بيا المستفديف مف الطالبات بالكميات، 
كاالمتداد كتحسف المستكم كزيادة اإليجابيات فى عممية التعمـ كتالفى السمبيات، فقد 
اعتمدت عمي التكازف بيف المكارد المتاحػة كالفرص المحتممة لتحقيؽ الكفايات التدريسية 

، بغرض أف الطمكح المستقبمى قد يؤدم إلى قبكؿ قدران مف لكتركنىإلستخداـ التعميـ األ 
عدـ التػكازف كعدـ االتساؽ بيف المكارد كالفرص المستقبمية، كيعني ذلؾ ممئ الفجػكة بيف 

 الطمػكح كالمكارد عف طريػؽ زيادة المكارد كليس تقميؿ الطمػكح.
  : فلسفة الزؤية املستكبلية 

يماف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ فى أىمية تتمثؿ ىذة الفمسفة فى مدل  إقتناع كا 
تطكير الكفايات التدريسية لدييـ فى مجاؿ أستخداـ التقنيات التكنكلكجية الحديثة فى 

فى كمدل أىمية تطبيقة  التعميـ األلكتركنىأساليب التدريس الحديثة كنخص بالذكر منيا 
 .لؾ الجكدة الشاممة فى منظكمة  التعميـالمحاضرات الدراسية النظرية كالعممية محققيف بذ

   : هدف الزؤية املستكبلية 
تيدؼ الرؤية أك النمكذج المستقبمي المقترح إلى تطكير استخداـ التعميـ األلكتركنى لدل 
أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية 

ائج الكاقع الحالى الستطالع أراء الطالبات فى ضكء اإلساسية بدكلة الككيت فى ضكء نت
التقنيات التكنكلكجية الحديثة، كالتى سكؼ يككف ليا الدكر اإلساسى كالفعاؿ نحك زيادة 
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العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد عممية التعمـ كنتائجيا لدل الطالبات فى تعمـ الميارات 
ع كالحافز ليـ نحك تطكير سمككياتيـ ، كالتى سكؼ تككف الدافالمنزلى )عمكـ اإلسرة(

 كزيادة مستكل التعمـ كايضان التحصيؿ المعرفى.
 :أليات التنمية والتطويز املكرتحة فى هذة الزؤية املستكبلية 

ضركرة اإلستفادة مف تقييـ الكضع الراىف كالحالى الذل تكصمت إلية الباحثة مف  -0
كتطكير استخداـ التعميـ خالؿ كجية نظر الطالبات كالبناء عمية نحك تنمية 

اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ 
 اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت.

يماف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ فى أىمية تطكير الكفايات  -8 ضركرة إقتناع كا 
تكنكلكجية الحديثة فى أساليب التدريسية لدييـ فى مجاؿ أستخداـ التقنيات ال

 التدريس الحديثة.

ضركرة أيجاد دكر كاضح كقكل كبارز لمكمية كالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى مف  -3
خالؿ مراكزىا المتخصصة بتنمية كتطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ 

كرات إلى إيجاد جكدة أداء حقيقية نحك استخداـ التعمـ األلكتركنى، بعقد الد
التدريبية كالتثقيفية مف خالؿ برنامج كامؿ كشامؿ، خالؿ إجازة نصؼ العاـ 

 الدراسى، أك خالؿ إجازة نياية العاـ الدراسى لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ.

ضركرة إعتماد كؿ مف القسـ كالكمية كالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى أف مف  -5
كر دكرات تدريبية مقتضيات الترقى مف درجة إلى درجة أخرل أك أعمى ىك حض

كتثقيفية فى التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ، كتنتيى 
بأختبارات حقيقة فى أجتياز أنتاج كتصميـ الكسائط التعميمية كأليات تفعيؿ 

 كتحقيؽ الكفاءة كالميارات الشخصية لتطبيؽ التعمـ األلكتركنى.

لمادية كالبشرية لتطبيؽ أليات التدريس ضركرة تكفير كؿ اإلحتياجات كاإلمكانات ا -5
كالتعميـ األلكتركنى فى الكمية كقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة(، ككضعيا فى 
محؾ التطبيؽ الراىف كالسريع بأنشاء كحدة متخصصة آلنتاج كتصميـ تكنكلكجيا 

مى حدة التعميـ األلكتركنى فى الكمية كالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى كبكؿ كمية ع
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لتقدـ يد المساعدة كالمعاكنة لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ فى أنتاج 
 كتصميـ تكنكلكجيا التعميـ األلكتركنى. 

تقييـ الكضع الراىف لمكحدات المكجكدة حاليان أف كجدت كالتعرؼ عمى كاقع  -2
كمدل اإلحتياجات المادية  تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركنىإمكانياتيا نحك تطبيؽ 

كالبشرية كالمدل الزمنى كالبرامج الزمنية كاألجيزة كاألدكات كأعماؿ الصيانة 
 .                                             تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركنىكالتجديدات الممحة كالالزمة لتطبيؽ 

كصيؼ المقرر مف قبؿ ضركرة كضع الكسائط التعميمية الخاصة بكؿ مادة  مع ت -2
 منسؽ المادة فى ضكء تطبيؽ أليات الجكدة الشاممة.

ضركرة قياـ المجاف الخاصة بالجكدة كاإلعتماد بعدـ إعتماد األقساـ التى التحقؽ  -1
 الكفايات التدريسية لتكنكلكجيا التعميـ اإللكتركنى.

بيؽ ضركرة المتابعة كالتقكيـ كالتحسيف المستمر مف قبؿ القسـ كالكمية لتط -9
يجاد كؿ السبؿ كالطرؽ إلزالة عقبات التنفيذ،  منظكمة التعمـ اإللكتركنى كا 
كاإلعتماد عمي خطط سريعة فى تطبيؽ أليات التطكير نحك استخداـ التعمـ 
األلكتركنى كتحقيؽ كتككيد الجكدة فى التمكيف لدل أعضاء ىيئة التدريس 

 .إللكتركنى كتكنكلكجيا التعميـلمكفايات الذاتية كالتدريسية فى التعميـ ا كمعاكنييـ

لمكفايات الذاتية  ضركرة اإلىتماـ بتدريب أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ -01
نحك تفعيؿ تطبيؽ نظـ التقكيـ اإللكتركنى )المرحمى كالنيائى(  كالتدريسية

عتماد ذلؾ مف قبؿ الكمية كالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى مما يزيد مف  كا 
 ى تقكيـ الطالبات.الشفافية كالعدالة ف

عتمادىا فى  -00 ضركرة تفعيؿ البرامج اإللكتركنية التعميمية التى تـ إعدادىا كا 
الرسائؿ العممية مف قبؿ السادة اإلساتذة أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ 

 بشكؿ فعمى لتطبيقيا فى عممية التعمـ لدل الطالبات.

مة لمتطبيؽ كالتعديؿ، تتعامؿ أف الرؤية المقترحة غير ركتينية كقاب الباحثةكتؤكد  
مع األجاؿ الفكرية كالقصيرة كالمتكسطة كالطكيمة، كتراعى المركنة، االستمرارية، ككاقعية 
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ككضكح األىداؼ كتكامميا، العقالنية كالتخصص، اإللزاـ كااللتزاـ، كاالبتكار كاالعتماد عمى 
 كتركنى.الذات، الذل يحقؽ الكفاية التدريسية لتكنكلكجيا التعميـ اإلل

 االستنتاجات والتوصيات:
   The Conclusions And The Recommendations  

  The Conclusionsاالستنتاجات: 
الكفاية الذاتية إلستخداـ التعميـ األلكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ  -0

فى  الككيتاإلقتصاد المنزلى )عمكـ اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة فى مادة 
 ضكء التقنيات التكنكلكجية الحديثة جاءت بدرجة متكسطة. 

كفاية إدارة منظكمة عممية التعميـ األلكتركنى مف أستخداـ كسائط التعميـ  -8
اإللكتركنى المجيزة عبر األنترنت أك مف خالؿ أبحاث الزمالء لدل أعضاء ىيئة 

اإلسرة( بكمية التربية اإلقتصاد المنزلى )عمكـ التدريس كمعاكنييـ فى مادة 
فى ضكء التقنيات التكنكلكجية الحديثة جاءت بدرجة  اإلساسية بدكلة الككيت

 متكسطة.
كفاية تصميـ كأنتاج محاضرة بأستخداـ كسائط التعميـ اإللكتركنى المتعمقة  -3

بالميارات العممية كالنظرية لمادة اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( جاءت بدرجة 
 يكجد ضعؼ شديد فى تحقيؽ ىذة الكفاية. ضعيفة، حيث

كفاية تقكيـ كمتابعة التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ فى  -5
فى  اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيتمادة 

 ضكء التقنيات التكنكلكجية الحديثة جاءت بدرجة ضعيفة.
معكقات األمكانات كالكفاءة الطالبية فى التعاطى مع التعميـ  كفاية مكاجية -5

اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ فى مادة 
فى ضكء التقنيات التكنكلكجية  اإلسرة( بكمية التربية اإلساسية بدكلة الككيت

 الحديثة جاءت بدرجة ضعيفة.
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ؤية المستقبمية المقترحة لتطكير الكفايات التدريسية ضركرة تفعيؿ كتطبيؽ الر  -2
بقسـ  لمتعميـ اإللكتركنى كتكنكلكجيا التعميـ لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ

 اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة(.
  The Recommendationsالتوصيات: 

الرؤية  الككيتكمية التربية اإلساسية، كالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى بدكلة تبنى  -0
المقترحة لتطكير استخداـ التعميـ اإللكتركنى كتكنكلكجيا التعميـ لدل أعضاء ىيئة 

 التدريس كمعاكنييـ.

زيادة االىتماـ كالتكسع فى البنية التحتية كتجييزىا بالتقنيات التعميمية التكنكلكجية  -8
كمية قبؿ لتحسيف كتطكير ظركؼ استخداـ منظكمة التعمـ اإللكتركني، مف  الحديثة

 . التربية اإلساسية، كالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى بدكلة الككيت

كمية التربية اإلساسية، كالييئة العامة كضع برنامج تدريبي متكامؿ كمكثؼ مف قبؿ  -3
لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ، لتطكير  لمتعميـ التطبيقى بدكلة الككيت

يات التعمـ اإللكتركنى، كتحفيزييـ ماديان كفاياتيـ فى أنتاج كتخطيط كتصميـ تقن
كمعنكيان لمف يتقف منيـ كفايات أنتاج كتخطيط كتصميـ تكنكلكجيا التعمـ 

 اإللكتركنى. 
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 The Foreign The Arabic Referencesاملزاجع العزبية واألجنبية: 
  The Arabic Referencesاملزاجع العزبية:  
عداد المعمـ، مجمة التعميـ  ـ(:8101إسماعيؿ حسف ) -0 التعميـ اإللكتركنى كا 

 مف المكقع 8100/إبار/81( إسترجع بتاريخ 5اإللكتركنى، جامعة المنصكرة، )

  http:// Kenanaonline.com/users/abbasallan/posts /194470. 

دارة كضبط الجكدة الشاممة فى  ـ(:8115أميف فاركؽ فيمى ) -8 المدخؿ المنظكمى كا 
منظكمة التعميـ، المؤتمر العممى الرابع حكؿ المدخؿ المنظكمى فى التدريس 

 .02أبريؿ، ، ص  5-3كالتعمـ، مركز تطكير تدريس العمكـ، 
محمد عبد الرحمف الطكالبو ك  مجدل سميماف المشاعمةك  تيسير محمد الخزاعمو -3

معممى التربية كالتعميـ فى المرحمة األساسية العميا لمتعمـ مدل تكظيؼ ـ(: 8101)
 82اإللكتركنى، دمشؽ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك التربكية كالنفسية، 

 .515(،ص3)

أثر استخداـ كؿ مف  ـ(:8112السيد عبد المكلى السيد )ك  حسف البائع محمد -5
ن تاج مكاقع الكيب التعمـ اإللكتركنى كالتعمـ  المدمج فى تنمية ميارات تصميـ كا 

التعميمية لدل طالب الدبمـك المينية  كاتجاىاتيـ نحك تكنكلكجيا التعمـ اإللكتركنى، 
تكنكلكجيا التربية، دراسات كبحكث، عدد خاص مف المؤتمر العممى الثالث لمجمعية 
العربية لتكنكلكجيا التربية، باالشتراؾ مع معيد الدراسات التربكية كعنكانو 

بداع، فى الفترة مف )تكنكلكجيا الت سبتمبر،  2-5عميـ كالتعمـ( نشر العمـ حيكية كا 
 بمركز المؤتمرات بجامعة القاىرة،، كمتكفر عمى المكقع التالى: 

mentidhttp://www.elearning.edu.sa/forumlattachment.php?attach . 
تكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ اإللكتركنى،  ـ(:8112عمر سرحاف )ك  دالؿ أستيتيو -5

 عماف، دار كائؿ.
إتجاىات المعمميف الحاصميف عمى دكرة أنتؿ نحك برنامج  ـ(:8115رامى الشقراف ) -2

 التدريب )رسالة ماجستير(، األردف، جامعة اليرمكؾ، إربد.

كفايات المعمـ في ضكء أدكاره الجديدة في القرف  ـ(:8108رؤية نكاؼ خيك ) -2
الحادم كالعشريف مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية دراسة 

http://www.elearning.edu.sa/forumlattachment.php?attachmentid
http://www.elearning.edu.sa/forumlattachment.php?attachmentid
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ميدانية في جامعات دمشؽ كحمب كالبعث، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 
 دمشؽ.

ث عشر، المقرر اإللكتركنى، المؤتمر العممى الثال ـ(:8110ريما سعد الجرؼ ) -1
 .095الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، جامعة عيف شمس، ص 

درجة استخداـ المعمميف لمتكنكلكجيا المعتمدة  ـ(:8108سمكل حسيف عبد اهلل ) -9
 عمى الحاسكب في العممية التعميمية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة دمشؽ.

ات إستخداـ منظكمة التعمـ معكق ـ(:8101محمد الدىكف مأمكف )ك  عايد اليرش -01
اإللكتركنى مف كجية نظر معممى المرحمة الثانكية، األردف، فى لكاء الككرة المجمة 
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 السعكدية، كمية التربية، جامعة  الممؾ سعكد.

معيقات التعمـ اإللكتركنى فى كزراة التربية كالتعميـ  ـ(:8112العتيبى )نايؼ  -81
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 قائمـــة املزفكات

 أسماء السادة الخبراء. (0مرفؽ )
استطػػػػالع رأل السػػػػػػػػادة الخبراء حكؿ تحديد محػػػػاكر استمػػػػػارة  (8مرفؽ )

استبيػػػػاف أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس 
كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية 

 اإلساسية بدكلة الككيت، مف كجية نظر الطالبات.
استطالع رأم السادة الخبراء حكؿ تحديد عبارات محػػػػاكر  (3مرفؽ )

ميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة التدريس استمػػػػػارة أستخداـ التع
كمعاكنييـ بقسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التربية 

)الصكرة  اإلساسية بدكلة الككيت، مف كجية نظر الطالبات
 .األكلية(

استمػػػػػارة استبيػػػػاف أستخداـ التعميـ اإللكتركنى لدل أعضاء ىيئة  (5مرفؽ )
قسـ اإلقتصاد المنزلى )عمـك اإلسرة( بكمية التدريس كمعاكنييـ ب

)الصكرة  التربية اإلساسية بدكلة الككيت، مف كجية نظر الطالبات
 .النيائية(
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 (1مرفق  

  *(أدمسء ف دسجة ف ا رفء

 الكظيفة االسـ ـ

0 

راء
لخب
ة ا
ساد

ء ال
سما

أ
 

 المنزلىأستاذ مساعد بقسـ عمكـ األقتصاد  أ.ـ.د/ أكمؿ شكقى جاب اهلل
 جامعة الزقازيؽ - بكمية التربية النكعية

 أستاذ مساعد بقسـ العمـك التربكية كالنفسية أ.ـ.د/ صالح شريؼ عبدالكىاب 8
 جامعة الزقازيؽ - بكمية التربية النكعية

 أستاذ متفرغ بقسـ عمـك األقتصاد المنزلى أ.د/ فتحى محمد حسف 3
 الزقازيؽجامعة  - بكمية التربية النكعية

 أستاذ مساعد بقسـ عمكـ األقتصاد المنزلى أ.ـ.د/ ىانى حممى محمد 5
 جامعة الزقازيؽ - بكمية التربية النكعية

 أستاذ مساعد بقسـ عمكـ األقتصاد المنزلى أ.ـ.د/ ناىد شحاتة 5
 جامعة الزقازيؽ - بكمية التربية النكعية

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ع حسب الحرو  اله ائية.تم ترتيب اصسما )*م
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 (2مرفق  

أدتاجفم  ف ا رفء حول تحجيج محسور فدتمسرة فدت يسنفدتىالع رأى ف دسجة 
ف تلليم فإل كترون   جى أعضسء هيئة ف تجريس وملسونيهم  قدم فإل تصسج ف منز   
  علوم فإلدرة(  كلية ف تر ية فإلدسدية  جو ة ف كويت، من و)هة نظر ف ىس  ست

 
 ............................................... ف ديج ف  سضل فألدتسذ ف جكتور/

 تحية طيبة كبعد،،،
 الباحثة/ مريـ إبراىيـ عمى الكندرل.أحيط سيادتكـ عممان بأف  
 :تقـك بعمؿ بحث إنتاج عممي بعنكاف 
 رؤية مدتق لية  تىوير أدتاجفم ف تلليم فإل كترون   جى أعضسء هيئة "

  قدم فإل تصسج ف منز    علوم فإلدرة(  كلية ف تر ية  ف تجريس وملسونيهم

 "فإلدسدية  جو ة ف كويت

أف سيادتكـ مف السادة الخبراء في ىذا المجاؿ، كلذلؾ تأمؿ الباحثة الباحثة كترل  
( أماـ المحكر المناسب لإلستمارة في أخذ رأل سيادتكـ في اإلستمارة بكضع عالمة )

ضافة ما تركنو سيادتكـ   مناسبان في ذلؾ الشأف.كا 
 وت ضلوف  ق ول فسئق فإلحترفم وف تقجير،،،

         
 الباحثة 

 بيانات خاصة بالخبير:
 ..........................................................:  اإلسـ -0
  ..........................................................: الدرجة العممية -8
.............................................................:  الكظيفة -3
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 منسدب ف محسور م
غير 
 منسدب

7 

كفاية استلدام التعليم اصلكترو،ى لدأ أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم 
بقسم اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم بكلية التربية اكساسية بدولة 

 الكويت.

 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

7 

أ،تادم  -تصميم  –كفاية ادارو م،وومة يملية التعليم اصلكترو،ى )تلطيط 
لدأ أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم بقسم اكاتصاد الم، لى )يلوم 

 اكسروم بكلية التربية اكساسية بدولة الكويت.

 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

3 

كفاية تقويم ومتابعة التعليم اكلكترو،ى لدأ أيطاع هيئة التدريس 
ومعاو،يهم بقسم اكاتصاد الم، لى )يلوم اكسروم بكلية التربية 

 اكساسية بدولة الكويت.

 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

4 

 –كفاية موا هة معواات التعليم اكلكترو،ى فى اصمكا،ات )اص ه و 
 اصدواتم التك،ولو ية الحدي،ة.

 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

5 

كفاية موا هة معواات التعليم اكلكترو،ى فى الكفاعو الطمبية فى 
 التعاطى مع التق،يات التك،ولو ية الحدي،ة.

 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

 ـــ

 محسور أارى ترون ديسجتكم إ ترفحهس:

7- ............................................................................. 

7- ............................................................................. 

3- ............................................................................. 

 ـــ ـــ
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 (3مرفق  

 ف دسجة ف ا رفء حول تحجيج ع سرفت محسور فدتمسرة فدت يسنفدتىالع رأى 
أدتاجفم ف تلليم فإل كترون   جى أعضسء هيئة ف تجريس وملسونيهم  قدم فإل تصسج 
ف منز    علوم فإلدرة(  كلية ف تر ية فإلدسدية  جو ة ف كويت، من و)هة نظر 

 ف ىس  ست

  ف صورة فألو ية(

 تحية طيبة كبعد،،،
 الباحثة/ مريـ إبراىيـ عمى الكندرل.أحيط سيادتكـ عممان بأف  
 :تقـك بعمؿ بحث إنتاج عممي بعنكاف 

رؤية مدتق لية  تىوير أدتاجفم ف تلليم فإل كترون   جى أعضسء هيئة ف تجريس "
  قدم فإل تصسج ف منز    علوم فإلدرة(  كلية ف تر ية  وملسونيهم

 "فإلدسدية  جو ة ف كويت

ساىمتـ سيادتكـ بإبداء الرأل في تحديد عبارات المحاكر الخاصة باالستبياف كقد  
كلذلؾ تأمؿ الباحثة في أخذ رأل سيادتكـ في عبارات المحاكر الخاصة باإلستبياف بكضع 

ضافة ما تركنو سيادتكـ مناسبان في ذلؾ عالمة ) ( أماـ العبارة المناسبة لالستمارة، كا 
 الشأف.

 
 ق فإلحترفم وف تقجير،،،وت ضلوف  ق ول فسئ

      
 الباحثة    
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 منسدب ف محسور وف ل سرفت م
غير 
 منسدب

 ـــ
ف محور فألول: ف ك سية ف ذفتية إلدتاجفم ف تلليم فأل كترون  ف  مسجة 
 فإل تصسج ف منز    علوم فإلدرة(  جى أعضسء هيئة ف تجريس وملسونيهم.

 ـــ ـــ

7 

ومعاو،يهم الق،اية الكاملة بأهمية التعليم لدأ أيطاع هيئة التدريس 
اصلكترو،ى فى التعليم ال امعى ولاصة فى الوات الراه  فى طوع 

 التق،يات التك،ولو ية الحدي،ة.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

7 

ومعاو،يهم أ،ة م  طرورات الكفاية الااتية يعتقد أيطاع هيئة التدريس 
للطالبات المهارات العملية اصلكترو،ى للتدريس  التمك  م  التعليم

فى طوع التق،يات التك،ولو ية وال،ورية لمادو اكاتصاد الم، لى 
 الحدي،ة. 

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

3 

ت،مية أ،فسهم مه،يا  فى يلى أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يحرص 
 دال  الكلية. بحطور دورات تدريبية وت،قيفيةم ا  التعليم اصلكترو،ى 

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

4 

دال  الكلية دورات تدريبية فى أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم ي د 
 م ا  التعليم اصلكترو،ى. 

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

5 

مراك  لار ية لحطور يتو   أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم الى 
ب يلى تك،ولو يا المعلومات والوسائط التعليمية دورات تدريبية للتدري

 .اصكترو،ىالتعليم فى م ا  
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

6 

 صيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهمأيتقد كطالبة أ  الديم الف،ي المقدم 
 اصكترو،ى طعي .التعليم القسم والكلية فى م ا   م  اب 

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

1 

اكاتصاد الم، لى بتدريس مادو أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يقوم 
م  لم  أستلدام تك،ولو يا التعليم اصلكترو،ى كلما أتاحت لهم الفرصة 

 .  المهارات العملية وال،وريةلتعليم الطالبات 
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

7 

فى أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم طع  لبرو أيتقد كطالبة أ  
تحو  دو  تطبيقهم للتعليم اصلكترو،ى م ا  تك،ولو يا التعليم 

 .اصلكترو،ى مع الطالبات
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 
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 منسدب ف محسور وف ل سرفت م
غير 
 منسدب

2 

في متوسطة لبرتهم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم أيتقد كطالبة أ  
استلدام اص ه و التك،ولو يا المتعلقة بالوسائط التعليمية وتةليلها 

 .اللاصة بالتعليم اصلكترو،ى
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

71 

أيتقد تمام اكيتقاد أ  أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم لديهم كطالبة 
تعم  يلى تحقيق أهدا  اصلكترو،ى الق،اية أ  وسائ  تك،ولو يا التعليم 

 .وت يد م  الكفاعو التدريسية للمتعلمالعملية التعليميةم 
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

77 

لدأ أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم أةاهد طع  مه،ى وتك،ولو يى 
حطير المحاطرو العملية وال،ورية فى م ا  التعليم اصلكترو،ى لت

 .التعليم اصلكترو،ى للطالبات مستلدمي  أسلوب
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

77 

أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يدركو  أ  أيلم  يدا  كطالبة أ  
يحقق اصست،ارو والتعليمية والتةويق لدأ  استلدام التعليم اصلكترو،ى

 الطالبات لتحفي ه  يلى أتقا  يملية التعلم العملى وال،ورأ.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

73 

استلدام الق،اية الكاملة أ  أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم لدأ 
العملية التدريس للطالبات المهارات  التعليم اصلكترو،ى ليس ل  فائدو فى

 .وال،ورية
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

74 

استلدام التعليم اليقي  الكام  أ  أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم لدأ  
يساهم فى التصار وات التعليم والتعلمم ويمك  م  التعلم اصلكترو،ى 

 .الااتى وال،ةط للطالبات
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

75 

 اصلكترو،ى أ  أستلدام التعليمأيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يعتقد 
 يقل  م  ال هد المباو  لك  م  يطو هيئة التدريس والطالبات.

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

76 

فى  اصلكترو،ى التعليمأيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يستلدم 
مدم ة مو ود CD) المحاطرات العملية وال،ورية م  لم  أسطوا،ة )

 يليها مادو التعلم.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 
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 منسدب ف محسور وف ل سرفت م
غير 
 منسدب

71 

م  لم  صيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يوفر القسم المادو التعلمية 
مدم ة مو ود يليها مادو التعلم م  لم  أبحام CD) أسطوا،ة )

 التعليمال ممع فى م ا  الوسائط االمتعددو والفائقة كستلدام 
 .اصلكترو،ى

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

 ـــ

 ع سرفت أارى يمكن أضسفتهس :
7- .................................................................... 
7- .................................................................... 
3- .................................................................... 

 ـــ ـــ

 ـــ
 –ف محور ف ثسن : ك سية إجفرة منظومة عملية ف تلليم فأل كترون   تاىيى 

ف منز    علوم فإلدرة(  جى أعضسء أنتسج( ف  مسجة فإل تصسج  -تصميم 
 هيئة ف تجريس وملسونيهم.

 ـــ ـــ

7 

ستطيع أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم أ،تاد محاطرو بأستلدام ي
 .الهيبرميديا متعلقة بالمهارات العملية وال،ورية لمادو اصاتصاد الم، لى

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

7 

أستلدام معوم برامج لدأ أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم القدرو يلى 
 الكمبيوتر لتصميم وتلطيط الوسائط المتعددو فى يملية التعلم.

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

3 

استلدام الرسوم واالةكا  يستطيع أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم 
ايداد محاطرو  ي،د والصور واصلوا  بما يت،اسب وموطو  المحاطرو

 للتعلم. بأستلدام البوربوي،ت
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

4 

يستطيع أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم تصميم وتلطيط وأ،تاد  
محاطرو بأستلدم البوربوي،ت فقط دو  الوسائط التعليمية المتعددو 

 والفائقة.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

5 

يستلدم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم المتصفح اكلكترو،ى 
)اص،تر،تم لت ميع المادو العلمية المستلدمة فى يملية التعليم والتعلم 

 اكلكترو،ى. يوطا  ي  أ،تاد الوسيط التعليمى
 ف مقترح:ف تلجيل 

....................................................................... 

  

6 

يحرص أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يلى طبط وت هي  أ ه و 
الوسائط التك،ولو ية اللاصة بالتعليم اصلكترو،ى اب  يرض المهارات 

 التعليمية ال،ورية والعملية يلى الطالبات.
 ف مقترح:ف تلجيل 
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 منسدب ف محسور وف ل سرفت م
غير 
 منسدب

....................................................................... 

1 

يعرض أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم المادو التعليمية بإستلدام 
بطريقة متسلسلة وم،طقية تطم  تعلم  اكلكترو،ى الوسيط التعليمى

 . المهارات التعليمية ال،ورية والعملية
 ف مقترح:ف تلجيل 

....................................................................... 

  

7 

يحرص أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يلى ادارو التعليم اكلكترو،ى 
بي  الطالبات فى م مويات ،قاش متاح  لتعلم المهارات الحركية لمادو 

 .التمري،ات اكيقايية
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

2 

يستلدم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم محركات البحم الملتلفة يلى 
ةبكة اص،تر،ت م،  ياهو و و   للوصو  الى وسائط تعليمية م ه و 

 للتعليم اكلكترو،ى.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

71 

بالوسائط التعليمية )المتعددو أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يستعي  
 الفائقةم الم،ت ة ألكترو،يا  أ،،اع التدريس للطالبات. –

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

77 

أيطاع هيئة التدريس الوات الملصص للمحاطرو غير كافي لدأ 
لتعليم الوسيط التعليمى اكلكترو،ى لكى يمك،هم م  استلدام ومعاو،يهم 

 .الطالبات
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

77 

الوسيط التعليمى اكلكترو،ى أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يستلدم 
 .للطالبات البرو كتورالم ه  يبر اص،تر،ت ويعرطو،ة م  لم   ها  

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

73 

لوسيط التعليمى اكلكترو،ى أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم ايستلدم 
لت،مية الم ه  يبر اص،تر،ت والمعروض م  لم   ها  البرو وكتر 

 .اصبدا  واكبتكار لدأ الطالبات فى التعلم
 ف مقترح:ف تلجيل 

....................................................................... 

  

74 

الفروق الفردية فى مستوأ أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يرايي 
التعلم بي  الطالبات ي،د استلدام الوسيط التعليمى اكلكترو،ى الم ه  

 يبر اص،تر،ت.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 
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 منسدب ف محسور وف ل سرفت م
غير 
 منسدب

75 

ادارو يملية التعلم اصلكترو،ى أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يستطيع 
م  لم  الوسائط الم ه و فقط م  لم  ال ممع أو م  لم  اص،تر،ت 

 وم  ،م يرطها يلى  ها  البرو كتور.
 ف مقترح:ف تلجيل 

....................................................................... 

  

 ـــ

 ع سرفت أارى يمكن أضسفتهس:
7- .................................................................... 
7- .................................................................... 
3- ................................................................... 

 ـــ ـــ

 ـــ
ف  مسجة فإل تصسج ف محور ف ثس ث: ك سية تقويم ومتس لة ف تلليم فإل كترون  

 .هيئة ف تجريس وملسونيهمف منز    علوم فإلدرة(  جى أعضسء 
 ـــ ـــ

7 

يقوم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم بإرسا  واستقبا  الرسائ  مع 
الطالبات حو  ما تعلم  بالبريد اكلكترو،ى فى ،فس الوات ك،و  م  

 .المتابعة التعليمية
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 
 
 

  

7 

يستلدم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم التعلم الااتى ولعب اصدورا 
باستلدام الوسيط بعد تعليم الطالبات المهارات العملية وال،ورية 

يةعر   ويتابع  ويقوم  أ،ةطة الطالبات حتىالتعليمى اكلكترو،ى 
 باص، ا  فى يملية التعلم.

 ف تلجيل ف مقترح:
....................................................................... 

  

3 

يقوم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم بإستلدام وتطبيق أساليب 
تعلم م  لدأ الطالبات فى يملية ال مت،وي  لتقويم التعليم اكلكترو،ى

 مواع أو  روب  مايى يبر موااع التواص  اك تمايى.لم  
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

4 

يستلدم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم ،تائج التقويم للتعليم 
الطالبات أ،،اع اكلكترو،ى لتحسي  يملية التعليم والتعلم يبر تعليقات 

 المحاطرو.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

5 

يقوم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم بدور أساسى فى مسايدو 
ومتابعة الطالبات يلى استلدام التك،ولو يا فى التعلم اكلكترو،ى م  

م ودو بالمهارات العملية وال،ورية التى CD) )ات لم  ايطاع الطالب
 يتعلمها الطالبات.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 
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 منسدب ف محسور وف ل سرفت م
غير 
 منسدب

6 

لدف أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم الق،اية بأهمية تقويم التعليم 
صفط  أسلوب تدريسى لدأ  وصوال  اكلكترو،ى و دواها ي،د التعلم 

 الطالبات.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

1 

في الطالبات يحرص أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يلى اةراع 
 لتمفى السلبيات وديم اكي ابيات.تقويم الوسيط التعليمى اكلكترو،ى 

 ل ف مقترح:ف تلجي
....................................................................... 

  

7 

يتابع أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم أداع ك  طالبة أ،،اع التعلم ي،د 
التدريس مستلدما  الوسيط التعليمى اكلكترو،ى الم ه  ومدأ تقدمها 

 فية.
 ف تلجيل ف مقترح:

....................................................................... 

  

 ـــ

 ع سرفت أارى يمكن أضسفتهس:
7- .................................................................... 
7- .................................................................... 
3- .................................................................... 

 ـــ ـــ

 ـــ
ف محور ف رف  : ك سية موف)هة ملو ست فألمكسنست وف ك سءة ف ىال ية ف  
ف تلسى  م  ف تلليم فإل كترون  ف  مسجة فإل تصسج ف منز    علوم فإلدرة( 

 . جى أعضسء هيئة ف تجريس وملسونيهم

 ـــ ـــ

7 

يستطيع أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم التللب يلى طع  اص ه و 
التك،ولو ية اللاصة بتةلي  الوسائط التعليمية للتعليم اصلكترو،ى م  

 لم  أ ه و الكمبيوتر المحمولة لهم وللطالبات.
 ف تلجيل ف مقترح:

...................................................................... 

  

7 

يتللب أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يلى يدم و ود متلصصي  
كمسايدي  صيطاع هيئة التدريس ك،تاد التعليم اصلكترو،ى فى العملية 

الوسائط التعليمية باكستعا،ة بال ممع الاي  لديهم لبرو فى أ،تاد 
 التعليمية.

 ف تلجيل ف مقترح:
...................................................................... 

  

3 

يستطيع أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم تةلي  الوسائط التعليمية 
للتعليم اصلكترو،ى الم ه و م  لم  أ ه و المحمو  المتطورو لبعض 

 .الطالبات يبر اص،تر،ت
 ف تلجيل ف مقترح:

...................................................................... 

  

4 
يتللب أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يلى طع  الكفاعو التعليمية 
 للتعلم الااتى لبعض الطالبات ب يادو دافعيتهم ،حو التعلم اصلكترو،ى
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 منسدب ف محسور وف ل سرفت م
غير 
 منسدب

 بمسايدو اصارا .
 ف تلجيل ف مقترح:

...................................................................... 

5 

يقوم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم بتو يع الطالبات فى م مويات 
تعلم ااتى بأستلدام الوسيط التعليمى اكلكترو،ى الم ه  يبر أ ه و 

العرض الكمبيوتر أو التليفو،ات المحمولة للتللب يلى الة أ ه و 
 .)البرو وكتورم
 ف تلجيل ف مقترح:

...................................................................... 

  

6 

م ودو بالمهارات CD) )يقوم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم بتو يع 
للوسيط التعليمى اكلكترو،ى يلى الطالبات المتع،رات ال،ورية والعملية 

 .لت،مية مستواهم التعليمىتعليميا  
 ف تلجيل ف مقترح:

...................................................................... 
 

  

1 

الوسائط يتللب أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يلى الة يدد أ ه و 
لألستلدام  المستلدمة لعرض المادو التعليمية ويدم صمحيتهاالتعليمية 

أ ه و الكمبيوتر أو التليفو،ات المحمولة بتحفي  الطالبات يلى أحطار 
 .لديهم أ،،اع المحاطرات التعليمية لمتابعة الوسيط التعليمى اكلكترو،ى

 ف تلجيل ف مقترح:
...................................................................... 

  

7 

يلى طع  التعاطى التعليمى أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم يتللب 
م  لم  تكلي  الطالبات الفائقات بتعليمهم وتدريبهم  لبعض الطالبات

 يلى التعلم الااتى ألكترو،يا  بعد المحاطرو وفى الوات الحر.
 ف تلجيل ف مقترح:

...................................................................... 

  

 ـــ

 ع سرفت أارى يمكن أضسفتهس:
7- .................................................................... 
7- .................................................................... 
3- .................................................................... 

 ـــ ـــ
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*** الرجاء مف سيادتكـ بعد إبداء الرأل فى العبارات الخاصة بكؿ محكر تحديد أسمكب 
التقييـ األمثؿ لإلجابة عمى ىذه العبارات باختيار أسمكب تقييـ كاحد فقط مف 

 األساليب اآلتية: 
 غير منسدب منسدب أدلوب ف تقييم ف اسص  سإل)س ة عل  ف ل سرفت م

   أبدا    -،ادرا     -أحيا،ا     -غالبا     -دائما    7

   أبدا    -أحيا،ا     -دائما    7

   ال أوافق   -أوافق الى حد ما    -أوافق تماما    3

   ال   -غير متأكد     -،عم   4

   ال أوافق   -أوافق بدر ة متوسطة      -أوافق بدر ة كبيرو    5

 ـــ

 إضسفست أارى ترونهس ديسجتكم: 

7-............................................................... 

7-............................................................... 

 ـــ ـــ
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 (4مرفق  

 عزيزتى الطالبة:
 تحية طيبة كبعد،،،

 الباحثة/ مريـ إبراىيـ عمى الكندرل.أحيط سيادتكـ عممان بأف  
 :تقـك بعمؿ بحث إنتاج عممي بعنكاف 

دتاجفم ف تلليم فإل كترون   جى أعضسء هيئة ف تجريس فرؤية مدتق لية  تىوير "
  قدم فإل تصسج ف منز    علوم فإلدرة(  كلية ف تر ية  وملسونيهم

 "فإلدسدية  جو ة ف كويت

( أماـ الخانة التي تناسب رأيكـ، مع العمـ أنو كتأمؿ بأخذ رأيكـ بكضع عالمة ) 
ال تكجد إجابة صحيحة كأخرل خاطئة إنما الميـ ىك صدؽ اإلجابة مع ما تشعرل بو فعالن، 

بصراحو  تقرئى كؿ عباره بدقو كتظيرل رأيؾكفيما يمي مجمكعو مف العبارات كالمطمكب اف 
منيا  ي تنطبؽ عمي مكقفؾدل اإلجابو التكتعبرل عف شخصيتؾ إذاء كؿ عباره ثـ تحد

 كذلؾ كالتالي:

(أماـ العبارة تحت كممة إذا كانت العباره تتناسب مع رأيكى : فضع عالمة  )  -1
 .أكافؽ بدرجة كبيرة

( أماـ العبارة إذا كانت العباره تتناسب الى حد ما مع رأيكى: فضع عالمة  )  -2
 .أكافؽ بدرجة متكسطةتحت كممة 

ال (أماـ العبارة تحت كممة ب مع رأيكى: فضع عالمة  )إذا كانت العباره ال تتناس  -3
 .أكافؽ

 شكرا عمي تعاكنكى الصادؽ معنا
          
 الباحثة        
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 ف ل سرفت م
أوففق 
 جر)ة 
 ك يرة

أوففق 
 جر)ة 
 متودىة

ال 
 أوففق

 ـــ
المحور اصو : الكفاية الااتية كستلدام التعلريم اصلكترو،رى 

الم، لررى )يلرروم اكسررروم لرردأ أيطرراع فررى مررادو اكاتصرراد 
 هيئة التدريس ومعاو،يهم.

 ـــ ـــ ـــ

7 
لرردأ أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم الق،ايررة الكاملررة 
بأهمية التعليم اصلكترو،ى فى التعليم ال امعى ولاصرة فرى 

 الوات الراه  فى طوع التق،يات التك،ولو ية الحدي،ة.

   

7 

ومعاو،يهم أ،ة مر  طررورات يعتقد أيطاع هيئة التدريس 
اصلكترو،ررى للترردريس  الكفايررة الااتيررة الررتمك  مرر  التعلرريم

للطالبرررات المهرررارات العمليرررة وال،وريرررة لمرررادو اكاتصررراد 
 فى طوع التق،يات التك،ولو ية الحدي،ة. الم، لى 

   

3 
ت،ميررة يلررى أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم يحرررص 

بحطور دورات أ،فسهم مه،يا  فى م ا  التعليم اصلكترو،ى 
 دال  الكلية. تدريبية وت،قيفية

   

4 
دال  الكليرة دورات أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم ي د 

 تدريبية فى م ا  التعليم اصلكترو،ى. 
   

5 

مراكررر  يتو ررر  أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم الرررى 
لار ية لحطور دورات تدريبيرة للتردريب يلرى تك،ولو يرا 

التعلررررريم فرررررى م رررررا  المعلومرررررات والوسرررررائط التعليميرررررة 
 .اصكترو،ى

   

6 
صيطررراع هيئرررة أيتقرررد كطالبرررة أ  الرررديم الف،ررري المقررردم 

القسررم والكليررة فررى م ررا   مرر  ابرر  الترردريس ومعرراو،يهم
 اصكترو،ى طعي .التعليم 

   

1 

بترردريس مررادو أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم يقرروم 
مرر  لررم  أسررتلدام تك،ولو يررا التعلرريم اكاتصرراد الم، لررى 

اصلكترو،رررى كلمرررا أتاحرررت لهرررم الفرصرررة لتعلررريم الطالبرررات 
 .  المهارات العملية وال،ورية

   

7 
أيطررراع هيئرررة التررردريس طرررع  لبررررو أيتقرررد كطالبرررة أ  

تحرو  اصلكترو،رى فرى م را  تك،ولو يرا التعلريم ومعاو،يهم 
 .دو  تطبيقهم للتعليم اصلكترو،ى مع الطالبات

   

2 
أيطرررراع هيئررررة الترررردريس ومعرررراو،يهم أيتقررررد كطالبررررة أ  

فرررري اسررررتلدام اص هرررر و التك،ولو يررررا متوسررررطة لبرررررتهم 
المتعلقررة بالوسررائط التعليميررة وتةررليلها اللاصررة بررالتعليم 
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 .اصلكترو،ى

71 

أيتقررد تمررام اكيتقرراد أ  أيطرراع هيئررة الترردريس كطالبررة 
ومعررراو،يهم لرررديهم الق،ايرررة أ  وسرررائ  تك،ولو يرررا التعلررريم 

تعمرر  يلررى تحقيررق أهرردا  العمليررة التعليميررةم اصلكترو،ررى 
 .وت يد م  الكفاعو التدريسية للمتعلم

   

77 

لررردأ أيطررراع هيئرررة أةررراهد طرررع  مه،رررى وتك،ولرررو يى 
حطرير التعلريم اصلكترو،رى لتفى م ا  التدريس ومعاو،يهم 

 المحاطرو العملية وال،وريرة للطالبرات مسرتلدمي  أسرلوب
 .التعليم اصلكترو،ى

   

77 

أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم أيلررم  يرردا  كطالبررة أ  
يحقررق اصسررت،ارو  اسررتلدام التعلرريم اصلكترو،ررىيرردركو  أ  

والتعليمية والتةويق لدأ الطالبات لتحفير ه  يلرى أتقرا  
 يملية التعلم العملى وال،ورأ.

   

73 
الق،ايرة الكاملرة أ  أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم لدأ 

الترردريس  اسررتلدام التعلرريم اصلكترو،ررى لرريس لرر  فائرردو فررى
 .العملية وال،وريةللطالبات المهارات 

   

74 
اليقرري  الكامرر  أ  أيطرراع هيئررة التردريس ومعرراو،يهم لردأ 

يسررراهم فرررى التصرررار وارررت اسرررتلدام التعلررريم اصلكترو،رررى 
 .التعليم والتعلمم ويمك  م  التعلم الااتى وال،ةط للطالبات

   

75 
 التعلرررريمأيطرررراع هيئررررة الترررردريس ومعرررراو،يهم يسررررتلدم 
فررى المحاطرررات العمليررة وال،وريررة مرر  لررم   اصلكترو،ررى

 مدم ة مو ود يليها مادو التعلم.CD) ة )أسطوا،

   

76 

صيطررراع هيئرررة التررردريس يررروفر القسرررم المرررادو التعلميرررة 
مدم ررة مو ررود CD) مرر  لررم  أسررطوا،ة )ومعرراو،يهم 

يليهررا مررادو الررتعلم مرر  لررم  أبحررام الرر ممع فررى م ررا  
 .اصلكترو،ى الوسائط االمتعددو والفائقة كستلدام التعليم

   

 ـــ

ال،ررررا،ى: كفايررررة ادارو م،وومررررة يمليررررة التعلرررريم المحررررور 
أ،ترادم فرى مرادو اكاتصراد  -تصميم  –اصلكترو،ى )تلطيط 

الم، لرررى )يلررروم اكسرررروم لررردأ أيطررراع هيئرررة التررردريس 
 ومعاو،يهم.

 ـــ ـــ ـــ

ستطيع أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم أ،تاد محاطررو ي 7
بأستلدام الهيبرميديا متعلقة بالمهرارات العمليرة وال،وريرة 
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 .لمادو اصاتصاد الم، لى

7 
لررردأ أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم القررردرو يلرررى 
أستلدام معوم برامج الكمبيوتر لتصميم وتلطيط الوسائط 

 المتعددو فى يملية التعلم.

   

3 

اسرررتلدام يسرررتطيع أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم 
الرسررررروم واالةررررركا  والصرررررور واصلررررروا  بمرررررا يت،اسرررررب 

ايرررداد محاطررررو بأسرررتلدام  ي،رررد وموطرررو  المحاطررررو
 للتعلم. البوربوي،ت

   

4 
يسررررتطيع أيطرررراع هيئررررة الترررردريس ومعرررراو،يهم تصررررميم 
وتلطيط وأ،تاد محاطررو بأسرتلدم البوربوي،رت فقرط دو  

 التعليمية المتعددو والفائقة.الوسائط 

   

5 

يسرررتلدم أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم المتصرررفح 
اكلكترو،ى )اص،تر،رتم لت ميرع المرادو العلميرة المسرتلدمة 
فرررى يمليرررة التعلررريم والرررتعلم يوطرررا  يررر  أ،تررراد الوسررريط 

 اكلكترو،ى. التعليمى

   

6 

يحرررص أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم يلررى طرربط 
أ هررر و الوسررائط التك،ولو يرررة اللاصررة برررالتعليم وت هيرر  

اصلكترو،ررررى ابرررر  يرررررض المهررررارات التعليميررررة ال،وريررررة 
 والعملية يلى الطالبات.

   

1 

يعرض أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم المرادو التعليميرة 
بطريقررة متسلسررلة  اكلكترو،ررى الوسرريط التعليمررىبإسرتلدام 

ال،وريررررة المهررررارات التعليميررررة وم،طقيررررة تطررررم  تعلررررم 
 .  والعملية

   

7 
يحررررص أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم يلرررى ادارو 
التعلرريم اكلكترو،ررى بررري  الطالبررات فرررى م مويررات ،قررراش 
 .متاح  لتعلم المهارات الحركية لمادو التمري،ات اكيقايية

   

2 
يسرررتلدم أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم محركرررات 

م،رر  يرراهو و و رر  البحررم الملتلفررة يلررى ةرربكة اص،تر،ررت 
 للوصو  الى وسائط تعليمية م ه و للتعليم اكلكترو،ى.

   

بالوسرررائط أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم يسرررتعي   71
الفائقرررةم الم،ت ررة ألكترو،يررا  أ،،ررراع  –التعليميررة )المتعررددو 
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 التدريس للطالبات.

77 
الوسرررريط أيطرررراع هيئررررة الترررردريس ومعرررراو،يهم يسررررتلدم 

التعليمى اكلكترو،ى الم ه  يبر اص،تر،ت ويعرطو،ة مر  
 .للطالبات البرو كتورلم   ها  

   

77 

لوسرررريط أيطرررراع هيئررررة الترررردريس ومعرررراو،يهم ايسررررتلدم 
التعليمررى اكلكترو،ررى الم هرر  يبررر اص،تر،ررت والمعررروض 

لت،ميرة اصبردا  واكبتكرار لردأ م  لم   ها  البرو وكتر 
 .التعلمالطالبات فى 

   

73 
الفرروق الفرديرة أيطاع هيئة التدريس ومعراو،يهم يرايي 

فررى مسررتوأ الررتعلم برري  الطالبررات ي،ررد اسررتلدام الوسرريط 
 التعليمى اكلكترو،ى الم ه  يبر اص،تر،ت.

   

74 

ادارو يمليررة أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم يسررتطيع 
مرر  الررتعلم اصلكترو،ررى مرر  لررم  الوسررائط الم هرر و فقررط 

لم  ال ممع أو م  لم  اص،تر،ت وم  ،م يرطرها يلرى 
  ها  البرو كتور.

   

 ـــ
المحررور ال،الررم: كفايررة تقررويم ومتابعررة التعلرريم اكلكترو،ررى 
فررى مررادو اكاتصرراد الم، لررى )يلرروم اكسررروم لرردأ أيطرراع 

 .هيئة التدريس ومعاو،يهم
 ـــ ـــ ـــ

7 
بإرسرا  واسرتقبا  يقوم أيطاع هيئة التدريس ومعراو،يهم 

الرسررائ  مررع الطالبررات حررو  مررا تعلمرر  بالبريررد اكلكترو،ررى 
 .فى ،فس الوات ك،و  م  المتابعة التعليمية

   

7 

يسررتلدم أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم الررتعلم الررااتى 
ولعررررب اصدورا بعررررد تعلرررريم الطالبررررات المهررررارات العمليررررة 

ويترابع  باستلدام الوسريط التعليمرى اكلكترو،رى وال،ورية 
ويقوم  أ،ةطة الطالبات حتى يةعر  باص، را  فرى يمليرة 

 التعلم.

   

3 

يقوم أيطاع هيئة التدريس ومعاو،يهم بإسرتلدام وتطبيرق 
لرردأ الطالبررات  أسرراليب مت،ويرر  لتقررويم التعلرريم اكلكترو،ررى

ر تعلم مر  لرم  موارع أو  رروب  مرايى يبرفى يملية الر
 موااع التواص  اك تمايى.

   

يستلدم أيطراع هيئرة التردريس ومعراو،يهم ،ترائج التقرويم  4
للتعلرريم اكلكترو،ررى لتحسرري  يمليررة التعلرريم والررتعلم يبررر 
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 تعليقات الطالبات أ،،اع المحاطرو.

5 

يقوم أيطاع هيئة التردريس ومعراو،يهم بردور أساسرى فرى 
مسايدو ومتابعرة الطالبرات يلرى اسرتلدام التك،ولو يرا فرى 

مر ودو CD) )التعلم اكلكترو،ى م  لم  ايطاع الطالبات 
 بالمهارات العملية وال،ورية التى يتعلمها الطالبات.

   

6 
لرردف أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم الق،ايررة بأهميررة 

وصررروال  تقرررويم التعلررريم اكلكترو،رررى و ررردواها ي،رررد الرررتعلم 
 صفط  أسلوب تدريسى لدأ الطالبات.

   

1 
يحرررص أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم يلررى اةررراع 

لتمفررى تقررويم الوسرريط التعليمررى اكلكترو،ررى فرري الطالبررات 
 اكي ابيات.السلبيات وديم 

   

7 
يتررابع أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم أداع كرر  طالبررة 
أ،،ررراع الرررتعلم ي،رررد التررردريس مسرررتلدما  الوسررريط التعليمرررى 

 اكلكترو،ى الم ه  ومدأ تقدمها فية.

   

 ـــ

المحررررور الرابررررع : كفايررررة موا هررررة معواررررات اصمكا،ررررات 
فرى  والكفاعو الطمبيرة فرى التعراطى مرع التعلريم اكلكترو،رى

مادو اكاتصاد الم، لى )يلروم اكسرروم لردأ أيطراع هيئرة 
 .التدريس ومعاو،يهم

 ـــ ـــ ـــ

7 

يسررتطيع أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم التللررب يلررى 
طررع  اص هررر و التك،ولو يرررة اللاصرررة بتةرررلي  الوسرررائط 
التعليميررة للتعلرريم اصلكترو،ررى مرر  لررم  أ هرر و الكمبيرروتر 

 وللطالبات.المحمولة لهم 

   

7 

يتللب أيطاع هيئة التدريس ومعراو،يهم يلرى يردم و رود 
متلصصرري  كمسررايدي  صيطرراع هيئررة الترردريس ك،ترراد 
التعلرررريم اصلكترو،ررررى فررررى العمليررررة التعليميررررة باكسررررتعا،ة 

 بال ممع الاي  لديهم لبرو فى أ،تاد الوسائط التعليمية.

   

3 
تةررررلي  يسررررتطيع أيطرررراع هيئررررة الترررردريس ومعرررراو،يهم 

الوسررائط التعليميررة للتعلرريم اصلكترو،ررى الم هرر و مرر  لررم  
 أ ه و المحمو  المتطورو لبعض الطالبات يبر اص،تر،ت.

   

يتللرررب أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم يلرررى طرررع   4
الكفرراعو التعليميررة للررتعلم الررااتى لرربعض الطالبررات ب يررادو 
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 ا .بمسايدو اصار دافعيتهم ،حو التعلم اصلكترو،ى

5 

يقوم أيطراع هيئرة التردريس ومعراو،يهم بتو يرع الطالبرات 
فرررى م مويرررات تعلرررم ااترررى بأسرررتلدام الوسررريط التعليمرررى 
اكلكترو،ررى الم هرر  يبررر أ هرر و الكمبيرروتر أو التليفو،ررات 
المحمولرررررررة للتللرررررررب يلرررررررى الرررررررة أ هررررررر و العررررررررض 

 .)البرو وكتورم

   

6 

 )يقررروم أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم بتو يرررع 
(CD للوسيط التعليمى م ودو بالمهارات ال،ورية والعملية

اكلكترو،ررررى يلررررى الطالبررررات المتع،رررررات تعليميررررا  لت،ميررررة 
 .مستواهم التعليمى

   

1 

يتللررب أيطرراع هيئررة الترردريس ومعرراو،يهم يلررى الررة يرردد 
المسرررتلدمة لعررررض المرررادو الوسرررائط التعليميرررة أ هررر و 

تحفيررر  الطالبرررات لألسرررتلدام ب التعليميرررة ويررردم صرررمحيتها
أ هرر و الكمبيرروتر أو التليفو،ررات المحمولررة يلررى أحطررار 

لررررديهم أ،،رررراع المحاطرررررات التعليميررررة لمتابعررررة الوسرررريط 
 .التعليمى اكلكترو،ى

   

7 

يلرررى طرررع  أيطررراع هيئرررة التررردريس ومعررراو،يهم يتللرررب 
مررر  لرررم  تكليررر   التعررراطى التعليمرررى لررربعض الطالبرررات

وترردريبهم يلررى الررتعلم الررااتى الطالبررات الفائقررات بتعلرريمهم 
 ألكترو،يا  بعد المحاطرو وفى الوات الحر.
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A future vision to development Using Electronic learning for the 
Teaching Staff and their assistants in Department of Home Economics 

(Family sciences) Faculty of Basic Education in Kuwait  

      Maryam Ibrahim Ali Al Kandari
*
  

Abstract Of Research 

 The research aims to identify the current realities of the use of 

e-learning for Teaching Staff and their assistants Home Economics 

Department (family sciences), Faculty of Basic Education in Kuwait 

from the perspective of the students, and the development of the 

proposed future vision to develop the use of e-learning among 

Teaching Staff members and their assistants Home Economics 

Department (family sciences), Faculty of Basic Education in Kuwait 

in light of the current realities of the poll Roye students Results , the 

researcher used the descriptive method using a screening method 

because of the relevance of the nature of search, Was selected sample 

purposively represented students fourth year of Home Economics 

Department (family sciences), Faculty of Basic Education in Kuwait, 

to the number (55) Student, where the sample reconnaissance reached 

the number of 10 students and a percentage of (18.18%), and reached 

the basic sample number (45) students as a percentage of (81.82%), 

and the most important results that the current situation from the 

perspective of the students to use e-learning among faculty members 

and their assistants home Economics Department (family sciences), 

Faculty of basic Education in Kuwait indicate a weak representative in 

the self-sufficiency for the use of e-education came to a fair degree, 

the adequacy of the management system of e-learning process of using 

the media e-learning processed via the Internet or through research 

colleagues were moderately, Adequacy of the design and production 

of a lecture using a media e-learning on the substance of Home 

Economics (family sciences) came weakly, adequacy evaluation and 

follow-up e-learning in the subject of Home Economics (family 

sciences) was too weak, the adequacy of the face of obstacles potential 

                                                 
* Manager in the Office of Education, Faculty of Basic Education process for Applied Education 

Institute in Kuwait. 
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student and efficiency in dealing with e-learning material home 

Economics (family sciences) was too weak, and the researcher 

recommends the need to activate and apply the proposed future vision 

to develop the use of e-learning and IT education among the faculty 

members and their assistants home Economics Department (family 

sciences), Faculty of basic Education in Kuwait through Poll Roye 

students section. 

 


