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Abstract 
 

Title of the study: The Effect of Using a Suggested Educational Software on 

Developing the Competencies of E-Learning at Students of College of Education, 

Umm Al-Qura University and their attitude towards it.  

Aims of the Study:  This study aimed at identifying the effect of using a 

suggested educational software on developing the competencies of e-Learning at 

students of College of Education, Umm Al-Qura University, and the students' 

attitudes towards it.  

Questions of the study: They are summarized in "Are there statistical significant 

differences at (0.05) level in the achievement and performance of students between 

the pre and post measurement in the fields of (cognitive, using electronic devices, 

internet and software)? Also, are there differences statistically significant in the 

general attitude towards E-learning? Are there differences statistically significant in 

attitudes due to (specialty and level) towards e-learning? 

Procedures of the study: The sample of the study consisted of one group of (30) 

students. The sample of the study was selected in the cluster method, from the 

students of University College in Qunfoda, in order to achieve the aims of the study. 

These students are studied the course of "Producing and Designing Educational 

Software". Also, the descriptive and semi-experimental approaches have been used. 

Furthermore, experience, achievement test, card of performance observation, attitude 

scale and the appropriate statistical method was used in order to calculate the 

differences and comparisons between the pre and post tests. 

Results of the Study: Results of the study led to that there was statistically 

significant differences in the achievement test and performance of all the fields of the 

study (cognitive, using tools, internet and software designing) in favor of the post 

examination. Furthermore, there is effect for the suggested educational software on 

students' attitudes towards e-learning. There was no statistically significant 

differences in students' attitude towards e-learning according to the two variables of 

(specialty and level). The study recommends concentrating on the applied side, 

providing the required tools for e-learning and concentrating on competencies of e-

learning in Saudi Colleges of Education. Finally, making more studies in the field of 

e-learning.  
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 ) :٢٠٠٧(هدفت دراسة الدايل 









 

 ):٢٠٠٧(هدفت دراسة أبو شقري و حسن  








 
 ) :٢٠٠٨(هدفت دراسة الزهراني 
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 ):٢٠٠٨( هدفت دراسة املومني 







 
 ) :٢٠٠٨(هدفت دراسة النجدي 







 
 )٢٠٠٨(ي هدفت دراسة املطري













 
 ):٢٠٠٩(هدفت دراسة الشـهراني 
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) :٢٠٠٩(هدفت دراسة الغريبي 












 

 ) :٢٠٠٩(هدفت دراسة املرشود





 



 

 ) : ٢٠١٠(هدفت دراسة اجلريوي 
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 ) : ٢٠١٠(هدفت دراسة التوجيري 












 

 ) : ٢٠١٠(هدفت دراسة آلل
–








 
)  ٢٠١٢(هدفت دراسة آلل  
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: " (Fraynierz & Lockwood,1982)زهدفت دراسة فراينري







 
C.E.Hmelo And Others:1995 :( (هدفت دراسة هميلو وآخرون 










 
Sultan Adel&Jones Marshal :1995 ( :(هـدفت دراسـة سـلطان وجـونيز 
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Watkin:1996 :( (هدفت دراسة واتكني 
CD





 
McDonald, 1997) (: هـدفت دراسـة  مكدونالـد


NebraskaLincon




 
Kotfiatis:1999 :( (هدفت دراسة كوتفيـاتيز 


Theralonki







 
Buckly:2000 :( (هدفت دراسة بيوسكلي 

Stanford
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Burge&Marshall&beck:2002:( (هدفت دراسة بيـورج ومارشـال وبيسـك

ILE









 

Morse:2003 :( (هدفت دراسة مورس 
CD-ROM














 
Angeli&Valamides:2004 :( (هــدفت دراســة أنقيلــي وفامليــدز 
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o 

















 





Fraynierz,1982
C.E.Hmelo and Others 

,1995
Sultan and Marshal,1995

 
Mcdonald,1997


Kotfiatis,1999
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Buckly,2000
Angeli and 

Valamides ,2004
 

o 


Watkin,1996
Mcdonald,1997 

o 



Burge and others ,2002

Morse 
,2003

 
o 


Morse:2003



 

o 



Morse:2003



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٥٢ 
 




 



 

o 









 

 
   
 
  
  
  

 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٥٣ 
 

 
  

v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٥٤ 
 

 
  








 

 
 

 املنهج الوصفي: 





 
 التجريبي شبه املنهج: 


 

 :جمتمع الدراسة  .٣
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•  : 
o  
o  
o  
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x  

 
 

X 
 

 
 

:  أداة الدراسة 
  
  
  
  
  

  : الدراسة  واتأدخطوات بناء وتصميم 
 

• 
 

 األختبار القبلي تطبیق البرمجیة األختبار البعدي
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•  
•  
•  
• 

 
• 

 
• 

course lab
 

• 
 

•  
•  
• 

 
• 

 
•  
•  
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  .صدق و ثبات  االختبار التحصيلي: أوالً 
 

  .صدق احملكمني  .١
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  مت  حساب ثبات االختبار  باستخدام معامل الفاكرونباخ ،


 
 

 Cronbac,s 

 
  
  
  
  

  
  

  ).املالحظة ( صدق  وثبات بطاقة األداء : ثانيًا 
  .صدق احملكمني  .١
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 Cronbac,s 
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spss 
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spss 
 

 
د فـروق ذات داللـة إحصـائية  يف كفايـات التعلـيم اإللكرتونـي عنـد هل توج: أوالً 

ثقافــة  ( يف  حتصــيل الطــالب يف اــال  املعــريف ) ٠.٠٥( مســتوى  الداللــة  
 ؟بني القياس القبلي والبعدي) التعليم اإللكرتوني

         


           
 

 
 

 
     t  
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       Fraynierz,1982 
 C.E.Hmelo,1995 Sultan and 

Marshal,1995 
Mcdonald,1997Kotfiatis,1999

Buckly,2000Angeli and Valamides ,2004 
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هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية  يف كفايـات التعلـيم اإللكرتونـي عنـد :ثانيًا 
يف  حتصـيل الطـالب يف جمـال اسـتخدام األجهـزة  ) ٠.٠٥( مستوى الداللـة 

 عدي ؟بني القياس القبلي والب) اإللكرتونية 
         

 
 

 

     t  
       
    







 





Burge&Marshall&beck:2002
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هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية يف كفايـات التعلـيم اإللكرتونـي عنـد : ثالثًا 
يف حتصــيل الطــالب يف جمــال اســتخدام   شــبكة ) ٠.٠٥( مســتوى الداللــة 

 االنرتنت ، بني القياس القبلي والبعدي؟



 

 
 

     t  
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ل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية يف كفايـات التعلـيم اإللكرتونـي عنـد ه:رابعًا 
يف  حتصــيل الطــالب يف جمــال عــرض برجميــات ) ٠.٠٥( مســتوى الداللــة 

 الوسائط املتعددة  بني القياس القبلي والبعدي؟
          

 


 

 
     t  
       
    

 
       

           


         
 

           


 
 

   `(Fraynierz & Lockwood,1982) 
C.E.HmeloAnd Others:1995     

Sultan Adel&Jone Marshal :1995   
Angeli&Valamides:2004 
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إحصائية يف التحصيل العام لكفايـات التعلـيم هل توجد فروق ذات داللة : خامسًا 
يف حتصـيل الطـالب  يف التحصـيل ) ٠.٠٥(اإللكرتوني عند مسـتوى الداللـة 

 الكلي؟


            
 

 
 

     t  
       
    

 



        


 




            
Burge&Marshall&beck:2002
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McDonald, 1997) Watkin:1996 
Kotfiatis:1999 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف كفايات التعليم اإللكرتونـي عنـد : سادسًا 
يف جمــال  اســتخدام األجهــزة يف  األداء الطــالب ) ٠.٠٥( مســتوى  الداللــة  

  ؟اإللكرتونية بني القياس القبلي والبعدي
         

  
 


 

     t  
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف كفايـات التعلـيم اإللكرتونـي عنـد :سابعًا 
يف  األداء الطالب يف اال  االنرتنت بني القيـاس ) ٠.٠٥( مستوى  الداللة  
  ؟القبلي والبعدي

         
          

 

 
     t  
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هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية  يف كفايـات التعلـيم اإللكرتونـي عنـد : ثامناً 
يف  األداء الطـالب يف اـال  برجميـات الوسـائط ) ٠.٠٥( مستوى  الداللـة  

  ؟املتعددة بني القياس القبلي والبعدي
        

          
           

 


 
 

     t  
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف كفايات التعلـيم اإللكرتونـي عنـد : تاسعًا 
  ؟يف  األداء الكلي بني القياس القبلي والبعدي) ٠.٠٥( مستوى  الداللة  

         


 


 

 
     t  
       
    

 
            


          

    
 










 
هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف االجتـاه  حنـو كفايـات التعلـيم : عاشرًا  

بني الطالب تعزى ملتغـري الربجميـة )٠.٠٥(اإللكرتوني عند مستوى الداللة 
  املقرتحة ؟
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه  حنو كفايات التعلـيم :  احلادي عشر 
 بني الطالب تعزى ملتغري التخصص ؟)٠.٠٥(اإللكرتوني عند مستوى الداللة 

 
           

 


 

 
     t  
       
    

 
   




 
      

         
            

          
        McDonald, 

1997)     Sultan Adel&Jones Marshal 
:1995Watkin:1996 
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يف االجتاه حنـو كفايـات التعلـيم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : الثاني عشر 
 بني الطالب تعزى ملتغري املستوى؟)٠.٠٥(اإللكرتوني عند مستوى  الداللة 

   


 


 

   
 


 


t 


 

       
    

            
  

 
         

 
          


 McDonald, 1997)     Sultan 

Adel&Jones Marshal :1995Watkin:1996 
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•  
• 

 
• 

 
 

 :الكتب  .١
• 

 
• –

 
•  
• 

 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
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• 
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• 
–––

 

• 
 

• 
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• 
 

• 
 

• 
 

•  

•  
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• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

 .الرسائل العلمية  .٢
• 


 

• 



 

• 


 
• 


 

• 
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• 
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• 



 

• 


 
• 


 

 .االت الرتبوية  .٣
• 


 

• 


 
• 

  
• 

––
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• 
 

• 


 
• 


 

• 
 

• 


 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

Power Point


 
• Data Show
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• 


 
• e-learning2.0

Social Networks 
• 


 

• 


 
• 


 

• 
–
 

• 
 

• 


 
• 


 

• 
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• 


 

 .رات والندوات املؤمت .٤
• 


 

• 





 
• 

 
• 


 

• 



 

• 
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• 
 

• 
 

 .املراجع املتوفرة على شبكة االنرتنت  .٥

• 
–

http://uqu.edu.sa/page/ar/124767 
 

• 



http://eli.elc.edu.sa/2009/content/Jarwan[abstract].doc

 

•  
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Elearn

/Pages/epodium.aspx 

• 
 http://telc.tanta.edu.eg – 

• 
-http://elearning.akbarmontada.com/t478 

topic 

• 
  

 -p://www.qu.edu.qa/home/publications/eduhtt
newsletter/issue17/edu_week 
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• 


 

6808.html-http://www.al3ez.net/vb/archive/index.php/t
 

• 



-http://www.ituarabic.org/E

Education 
•  

lhtmpost_05.-http://wwwskybolaris.blogspot.com/2008/11/blog
 

• 
 

  
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=8036

 
• 

http://www.elc.edu.sa   

• 
CourseLab 

 

http://hewar.kacnd.org/vb/showthread.php?t=4394
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  م      الرحمن الرحی بسم اهللا
  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي  
  جامعة أم القرى    

  المناھج وطرق التدریس
  تخصص تقنیات التعلیم

  مرحلة الدكتوراه   
  
  

استبانه  حصر احتياجات  كفايات التعليم اإللكرتوني لدى طالب 
  . كلية الرتبية جبامعة أم القرى

  
    :إعداد الطالب   

  .علي بن حبني محمد الزھراني 
٤٢٩٧٠١٣١  

  إشراف األستاذ الدكتور
  زكریا بن یحى الل

  ھـ١٤٣١/١٤٣٢الفصل الدراسي الثاني 
 
  

Email: strarnight77@hotmail.com 
  ٠٥٣٣٠١٢٩١٢: رقم الجوال 
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  سلمھ اهللا تعالى       / .............                    المكرم  األستاذ الدكتور 
  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته

س  وف تك  ون الدراس  ة تجریبی  ة  مكون  ة م  ن مجموع  ة واح  دة ، و تس  عى ھ  ذه الدراس  ة إل  ى معرف  ة أث  ر      
استخدام برمجیة مقترحة على تنمیة كفایات التعلیم اإللكتروني لدى طالب كلیة التربیة بجامعة أم القرى واتج اھھم  

  :ن خالل اإلجابة  على  السؤال الرئیسي التالي نحوھا، وذلك م
ما أثر استخدام برمجیة مقترحة على تنمیة كفایات التعلیم اإللكتروني لدى طالب كلی ة التربی ة بجامع ة أم الق رى     

  :؟ وتتفرع منھ األسئلة التالیة واتجاھھم نحوھا
ف  ي  ) ٠.٠٥( د مس  توى  الدالل  ة  ھ  ل توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة  ف  ي كفای  ات التعل  یم اإللكترون  ي عن      .١

 بین القیاس القبلي والبعدي؟) ثقافة  التعلیم اإللكتروني( تحصیل الطالب في المجال  المعرفي 
ف  ي  ) ٠.٠٥( ھ  ل توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة  ف  ي كفای  ات التعل  یم اإللكترون  ي عن  د مس  توى الدالل  ة         .٢

 بین القیاس القبلي والبعدي ؟) یة تحصیل الطالب في مجال استخدام األجھزة  اإللكترون
ف ي تحص یل   ) ٠.٠٥( ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في كفایات التعلیم اإللكتروني عند مستوى الداللة  .٣

 بین القیاس القبلي والبعدي ؟) الطالب في مجال استخدام   شبكة االنترنت 
ف  ي  ) ٠.٠٥( عن  د مس  توى الدالل  ة    ھ  ل توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة ف  ي كفای  ات التعل  یم اإللكترون  ي      .٤

 بین القیاس القبلي والبعدي ؟) تحصیل الطالب في مجال عرض برمجیات الوسائط المتعددة 
ھ  ل توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة ف  ي التحص  یل الع  ام لكفای  ات التعل  یم اإللكترون  ي عن  د مس  توى الدالل  ة     .٥

 في تحصیل الطالب  الكلي؟) ٠.٠٥(
ف ي  األداء   ) ٠.٠٥( لة إحصائیة  في كفایات التعلیم اإللكتروني عن د مس توى الدالل ة    ھل توجد فروق ذات دال .٦

 بین القیاس القبلي والبعدي ؟) في مجال استخدام األجھزة  اإللكترونیة 
ف ي األداء   ) ٠.٠٥( ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في كفایات التعلیم اإللكترون ي عن د مس توى الدالل ة       .٧

 بین القیاس القبلي والبعدي ؟) دام   شبكة االنترنت في مجال استخ
ف ي  األداء   ) ٠.٠٥( ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في كفایات التعلیم اإللكترون ي عن د مس توى الدالل ة      .٨

 بین القیاس القبلي والبعدي ؟) في مجال عرض برمجیات الوسائط المتعددة 
) ٠.٠٥(العام لكفایات التعلیم اإللكترون ي عن د مس توى الدالل ة     ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في األداء  .٩

 في تحصیل الطالب  الكلي؟
 ھل یوجد أثر للبرمجیة المقترحة على اتجاه الطالب نحو  التعلیم اإللكتروني ؟ .١٠
ھ  ل توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة ف  ي االتج  اه  نح  و كفای  ات التعل  یم اإللكترون  ي عن  د مس  توى الدالل  ة            .١١

 الطالب تعزى لمتغیر التخصص ؟بین )٠.٠٥(
ھ  ل توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة ف  ي االتج  اه نح  و كفای  ات التعل  یم اإللكترون  ي عن  د مس  توى  الدالل  ة            .١٢

 بین الطالب تعزى لمتغیر المستوى؟)٠.٠٥(
آمل  ین تحك  یم أدوات الدراس  ة آنف  ة ال  ذكر وإب  داء رأیك  م ومش  ورتكم العلمی  ة للوص  ول بھ  ا إل  ى الص  ورة     

 .المحققة ألھدافھا التعلیمیة ، ولكم خالص الشكر وجمیل العرفان المقبولة و
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  قائمة حبصر كفايات التعليم اإللكرتوني
  )ثقافة التعليم اإللكرتوني ( الثقافة املعرفية : اال األول 

  درجة توفر الكفایة  الكفایة  م
متوسط  عالیة  عالیة جدا

  ة
  قلیلة جدا  قلیلة

            نيتعریف التعلیم اإللكترو  - ١
            التعریف بأھداف التعلیم اإللكتروني  - ٢
            التعریف بفوائد التعلیم اإللكتروني  - ٣
            معرفة خصائص التعلیم اإللكتروني   - ٤
            معرفة مقومات التعلیم اإللكتروني   - ٥
            معرفة معوقات التعلیم اإللكتروني  - ٦
            معرفة ایجابیات التعلیم اإللكتروني   - ٧
            معرفة سلبیات التعلیم اإللكتروني   - ٨
            معرفة أنواع التعلیم اإللكتروني  - ٩

            معرفة كفایات التعلیم اإللكتروني  - ١٠
            معرفة  أدوات التعلیم اإللكتروني  - ١١
            معرفة بعض أنظمة برمجیات التعلیم اإللكتروني  - ١٢
            تعددةمعرفة المقصود بالوسائط الم  - ١٣
           معرفة  عناصر الوسائط المتعددة  - ١٤
            معرفة مراحل إنتاج البرمجیة التعلیمیة  - ١٥
            .معرفة تعریف االنترنت العالمیة   - ١٦
            معرفة دور الشبكات في التعلیم اإللكتروني  - ١٧
            معرفة األجھزة المستخدمة في التعلیم اإللكتروني  - ١٨
            وحدات اإلدخال  معرفة  - ١٩
            معرفة وحدات اإلخراج  - ٢٠

  :.............................................................................اإلضافة 
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  .جمال استخدام األجهزة  واألدوات: احملور الثاني 
  درجة توفر الكفایة  الكفایة  م

متوسط  عالیة  عالیة جدا
  ة

  اقلیلة جد  قلیلة
           یربط توصیالت الحاسب  اآللي  وملحقاتھ   -١
           یستطیع تشغیل جھاز الحاسب اآللي وملحقاتھ  -٢
           یشغل  جھاز العرض داتاشو  بكفاءة  -٣
           توصیل الكامیرا الرقمیة بالحاسب اآللي  -٤
           .یشغل الكامیرا  الرقمیة   -٥
           .یوصیل السبورة  الذكیة   -٦
           .یشغیل السبورة  الذكیة   -٧
           توصیل الفیدیو بالحاسب اآللي   -٨
            .یشغل الفیدیو  الموصول بالحاسب   -٩

            .استخدام جھاز السبورة الضوئیة   -١٠
            یستخدم نسخ وحفظ الملفات والمجلدات  -١١
            یتعامل مع مشغالت األقراص المدمجة بكفاءة  -١٢
           حدات اإلدخال المختلفة یستخدم و  -١٣
            یستخدم وحدات اإلخراج  المختلفة  -١٤

  
  :.............................................................................اإلضافة 
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  .جمال استخدام   شبكة االنرتنت: احملور الثالث 
  درجة توفر الكفایة  الكفایة  م

طمتوس  عالیة  عالیة جدا
  ة

  قلیلة جدا  قلیلة

            القدرة على تجھیز إعدادات االنترنت  - ١
            )العالمیة ( القدرة على االتصال بالشبكة    - ٢
            .القدرة على تصفح  صفحة الویب  - ٣
            استخدام تحدیث الكشف عن الشبكات الالسلكیة  - ٤
            القدرة على الدخول  إلى المكتبات الرقمیة   - ٥
            قدرة على إنشاء حساب  الفصول  االفتراضیة ال  - ٦
            القدرة على تحمیل البرامج من االنترنت  - ٧
            .القدرة على إنشاء البرید اإللكتروني   - ٨
            إرسال واستقبال البرید اإللكتروني ومرفقاتھ  - ٩

            القدرة على استخدام  برامج المحادثة الفوریة   - ١٠
            .لى استخدام مربع الحوار الشات القدرة ع  - ١١
            .المشاركة في المنتدیات التعلیمیة   - ١٢
            .استخدام مؤتمرات الفیدیو الصوتیة   - ١٣
            .القدرة على إنشاء المدونة الشخصیة   - ١٤

  
  .:............................................................................اإلضافة 
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  جمال استخدام برجميات الوسائط املتعددة : احملور الرابع 
  درجة توفر الكفایة  الكفایة  م

متوسط  عالیة  عالیة جدا
  ة

  قلیلة جدا  قلیلة

           ).course lab( تثبیت  برنامج كورس الب   - ١
           .إنشاء وحدات المقرر اإللكتروني   - ٢
           .تحریر شریحة العنوان   - ٣
           .ر الشریحة الرئسیة تحری  - ٤
           .بنیة الوحدة   - ٥
           . إضافة الشرائح   - ٦
           إضافة وحدة  - ٧
           إضافة فصول   - ٨
           .استخدام القوائم  - ٩

           .استخدام محرر النصوص   - ١٠
           .استخدام محرر الصور    - ١١
           ).الشخصیات ( استخدام الكائنات المعقدة   - ١٢
           ).البالونات (استخدام الكائنات    - ١٣
           .استخدام خیارات التصمیم  - ١٤
           .استخدام العناصر الخارجیة   - ١٥
            .تحدید المتغیرات   - ١٦
           ).Adobe Flash(تشغیل برنامج أدوب فالش   - ١٧
            ).real palyer( تشغیل برنامج   - ١٨
           ).power point(ینت تشغیل وعرض برنامج البوربو  - ١٩
           ).course lab( تثبیت  برنامج كورس الب   - ٢٠

  :.............................................................................اإلضافة 
  : ....................اللقب العلمي  ..................: .............االسم 

 :.....................التخصص     :........... لكلیة ا:..........الجامعة 
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  م                        الرحمن الرحیبسم اهللا 

  المملكة العربیة السعودیة
  وزارة التعلیم العالي  

  جامعة أم القرى    
  التدریسالمناھج وطرق 

  تخصص تقنیات التعلیم
  مرحلة الدكتوراه   
  
  

تصميم برجمية مقرتحة لتنمية كفايات التعليم اإللكرتوني 
  .لدى طالب كلية الرتبية جبامعة أم القرى 

  
    :إعداد الطالب   

  .علي بن حبني محمد الزھراني 
٤٢٩٧٠١٣١  

  إشراف األستاذ الدكتور
  زكریا بن یحى الل

  ھـ١٤٣٢/١٤٣٣ الفصل الدراسي الثاني
 
  

Email: strarnight77@hotmail.com 
  ٠٥٣٣٠١٢٩١٢: رقم الجوال 
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Adobe Photoshop

Sound RecorderWindows Movie Maker 
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PointMacromedia FlashSwitch
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Hardware


Software 

 
• Input Units  

• Central Processing Unit 
• Main Memory 

 
o Random Access Memory (RAM) 
o Read Only Memory (ROM) 

• Secodary Storage Units 
o Floppy Disks  

o  Hard Disks  
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 بسم ا الرمحن الرحيم      

  المملكة العربیة السعودیة
  وزارة التعلیم العالي  

  جامعة أم القرى    
  المناھج وطرق التدریس

  نیات التعلیمتخصص تق
  مرحلة الدكتوراه   
  
  

  اختبار 
أثر استخدام برجمية مقرتحة على تنمية كفايات التعليم 

  ة جبامعة أم القرى واجتاههم حنوهاإللكرتوني لدى طالب كلية الرتبي
  

    :إعداد الطالب   
  .علي بن حبني محمد الزھراني 

٤٢٩٧٠١٣١  
  إشراف األستاذ الدكتور
  زكریا بن یحى الل

  ھـ١٤٣٢/١٤٣٣الدراسي الثاني الفصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 
 

 :.............الكلیة / ..............                                           اسم الطالب 
  :...........المستوى                                        : .............      التخصص 

  : .................عددھا : .............                                الدورات التدریبیة  
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  مفتاح اإلجابة على األسئلة
  ٤  ٣  ٢  ١  رقم  ٤  ٣  ٢  ١  رقم  ٤  ٣  ٢  ١  رقم 

٤١          ٢١          ١          
٤٢          ٢٢          ٢          
٤٣          ٢٣          ٣          
٤٤          ٢٤          ٤          
٤٥          ٢٥          ٥          
٤٦          ٢٦          ٦          
٤٧          ٢٧          ٧          
٤٨          ٢٨          ٨          
٤٩          ٢٩          ٩          

٥٠          ٣٠          ١٠          
٥١          ٣١          ١١          
٥٢          ٣٢          ١٢          
٥٣          ٣٣          ١٣          
٥٤          ٣٤          ١٤          
٥٥          ٣٥          ١٥          
٥٦          ٣٦          ١٦          
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٥٩          ٣٩          ١٩          
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 ه ه ه 

  
  

 م      الرمحن الرحيبسم ا  
  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي  
  جامعة أم القرى    

  المناھج وطرق التدریس
  تخصص تقنیات التعلیم

  مرحلة الدكتوراه   
  
  

  بطاقة حتكيم برجمية مقرتحة 
  بعنوان 

أثر استخدام برجمية مقرتحة على تنمية كفايات التعليم 
اإللكرتوني لدى طالب كلية الرتبية جبامعة أم القرى واجتاههم 

  حنوها
  

    :إعداد الطالب   
  .علي بن حبني محمد الزھراني 

٤٢٩٧٠١٣١  
  إشراف األستاذ الدكتور
  زكریا بن یحى الل

  ھـ١٤٣١/١٤٣٢الفصل الدراسي الثاني 
 
  

Email: strarnight77@hotmail.com 
  ٠٥٣٣٠١٢٩١٢: رقم الجوال 

  
  

  سلمھ اهللا تعالى / ................................. الدكتور / سعادة األستاذ
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

لباحث بتصمیم برمجیة مقترحة لتنمیة كفایات التعلیم اإللكتروني لدى طالب كلیة التربی ة بجامع ة أم   قام ا
تخص ص تقنی ات التعل یم ، وانطالق ًا م ن ثق ة        -القرى ، وذلك لنیل درج ة ال دكتوراه ف ي المن اھج وط رق الت دریس       

مھا و باإلجابة على بنودھا حس ب م ا ترون ھ    الباحث بخبرتكم العریقة في ھذا المجال ، فإنھ یأمل منكم التكرم بتحكی
  .مناسبا ، وإبداء رأیكم ومقترحاتكم لتطویرھا ، والتحقق من كونھا صالحة للتطبیق ومحققة ألھداف الدراسة

  ولكم خالص الشكر وفائق التقدیر                       
  الباحث                                                                                
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 و و و 

  .بنود تحكیم البرمجیة المقترحة 
  التعدیل المقترح  درجة الموافقة   العبارة   م

  غیر موافق  موافق
       .دقة المحتوى وسالمتھ العلمیة   -١
مراع      اة  تحق      ق األھ      داف      -٢

 المذكورة 
      

االس   تخدام المالئ   م لألص   وات     -٣
 واأللوان

      

یمی     ة ع     رض األھ     داف  التعل  -٤
  بوضوح 

      

        تكامل األھداف مع المحتوى   -٥
س  ھولة ال  دخول إل  ى البرمجی  ة      -٦

  والخروج منھا
      

التنس   یق عل   ى الشاش   ة واض   ح   -٧
  وجمیل 

      

        سھولة  استخدام البرمجیة   -٨
تت  یح اختی  ار أج  زاء مح  ددة م  ن   -١٠

  محتوى البرمجیة 
      

نصوص البرمجیة س لیمة اللغ ة     -١١
  نىواضحة المع

      

ال تتع      ارض م      ع  السیاس      ة     -١٢
  التعلیمیة بالمملكة 

      

  :مالحظات أخرى ترغب في إضافتھا 
........................................................................................  

  :......الجامعة : .............. الربتة العلمیة : ..................... األسم 
  :..........التوقیع :................. التخصص :.................. الكلیة 
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 ح ح ح 

  م      الرحمن الرحیبسم اهللا 
  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي  
  جامعة أم القرى    

  المناھج وطرق التدریس
  تخصص تقنیات التعلیم

  همرحلة الدكتورا   
  
  

وبرمجیات  بطاقة مالحظة أداء الطالب  لكفایات  استخدام األجھزة واالنترنت 
  .الوسائط المتعددة 

  
  

    :إعداد الطالب   
  .علي بن حبني محمد الزھراني 

٤٢٩٧٠١٣١  
  إشراف األستاذ الدكتور
  زكریا بن یحى الل

  ھـ١٤٣١/١٤٣٢الفصل الدراسي الثاني 
 
  

Email: strarnight77@hotmail.com 
  ٠٥٣٣٠١٢٩١٢: قم الجوال ر

  
  
  

  .البیانات الشخصیة : أوًال 
  
  
  
  

  .تعلیمات المالحظة : ثانیًا 
 .الدقة في استكمال بیانات الطالب بشكل صحیح  .١
 .التأكد من صحة البیانات ومحتویات البطاقة بشكل صحیح  .٢
 في الخانة التي لم تتحققýفي الخانة التي تحققت ، وعالمة þضع عالمة  .٣
 .ى للمالحظة المحققة مرة واحدة الحد األدن .٤

  : محاور الدراسة 
  .استخدام األجھزة : المحور األول 

  أداء الكفایة  الكفایة  م
  لم یتحقق  تحقق

یربط توصیالت الحاسب  اآللي    -١
 وملحقاتھ 

    

     یشغیل جھاز الحاسب اآللي وملحقاتھ  -٢
     یشغل  جھاز العرض داتاشو  بكفاءة  -٣
میرا الرقمیة بالحاسب یوصیل الكا  -٤

 اآللي
    

  .....:...........الكلیة  .............            / .اسم الطالب 
  .....:...........المستوى    ...........             : ...التخصص 

 : .................عددھا : .............      الدورات التدریبیة  
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     .یشغل الكامیرا  الرقمیة   -٥
     .یوصیل السبورة  الذكیة   -٦
     .یشغیل السبورة  الذكیة   -٧
     یوصیل الفیدیو بالحاسب اآللي   -٨
      .یشغل الفیدیو  الموصول بالحاسب   -٩

      .یستخدام جھاز السبورة الضوئیة   -١٠
      فات والمجلداتیستخدم نسخ وحفظ المل  -١١
یتعامل مع مشغالت األقراص المدمجة   -١٢

  بكفاءة
    

  
  

  .استخدام االنترنت : المحور الثاني 
  أداء الكفایة  الكفایة  م

  لم یتحقق  تحقق
      القدرة على تجھیز إعدادات االنترنت  -١
( الق     درة عل     ى االتص     ال بالش     بكة      -٢

  )العالمیة 
    

      .ویبالقدرة على تصفح  صفحة ال  -٣
      یحدیث الكشف عن الشبكات الالسلكیة   -٤
الق   درة عل   ى ال   دخول  إل   ى المكتب   ات     -٥

  الرقمیة 
    

الق   درة عل   ى إنش   اء حس   اب  الفص   ول    -٦
  االفتراضیة 

    

الق    درة عل    ى تحمی     ل الب    رامج م     ن      -٧
  االنترنت

    

      .القدرة على إنشاء البرید اإللكتروني   -٨
إللكترون   ي إرس   ال واس   تقبال البری   د ا   -٩

  ومرفقاتھ
    

الق درة عل  ى اس  تخدام  ب  رامج المحادث  ة    -١٠
  الفوریة 

    

الق   درة عل   ى اس   تخدام مرب   ع الح   وار     -١١
  .الشات 

    

      .المشاركة في المنتدیات التعلیمیة   -١٢
      .استخدام مؤتمرات الفیدیو الصوتیة   -١٣
      .القدرة على إنشاء المدونة الشخصیة   -١٤

  
  .استخدام برمجیات الوسائط المتعددة : ث المحور الثال

  أداء الكفایة  الكفایة  م
  لم یتحقق  تحقق

 course( تثبیت  برنامج كورس الب   -١
lab.( 

    

     .إنشاء وحدات المقرر اإللكتروني   -٢
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     .یحریر شریحة العنوان   -٣
     .یحریر الشریحة الرئسیة   -٤
     .یحدید بنیة الوحدة   -٥
     . یحة جدیدةیضیف شر  -٦
     .یستخدام القوائم  -٧
     .یستخدام محرر النصوص   -٨
     .یستخدام محرر الصور    -٩

     ).البالونات (یستخدام الكائنات    -١٠
      .یستخدام العناصر الخارجیة   -١١
 Adobe(یشغیل برنامج أدوب فالش   -١٢

Flash.(  
    

      ).real palyer( یشغیل برنامج   -١٣
ل وعرض برنامج البوربوینت یشغی  -١٤

)power point.( 
    

درجة ، وتحسب لھ في  ٤٠كفایة یمنح الطالب علیھا  ٤٠مجموع الكفایات السابقة :  مالحظة 
  .الجانب التطبیقي
درجة  ١٠٠: درجة على الجانب النظري وبالتالي یصبح مجموع الدراجات  ٦٠یضاف إلى ذلك 

.  
  :جدول الدرجات على المحاور األربعة 

         
  المحاور
  الدرجات

( الثقافة اإللكترونیة 
  )المعرفي 

استخدام 
  األجھزة

برمجیات الوسائط   تطبیقات االنترنت
  المتعددة

المجموع الكلي 
  للدرجات

    ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  الجانب النظري
الجانب 

  التطبیقي
١٤  ١٤  ١٢  ٠  

مجموع 
  الدرجات

١٠٠  ٢٩  ٢٩  ٢٧  ١٥  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٧( ملحق رقم 
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 ك ك ك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  م                        الرحمن الرحیبسم اهللا 

  المملكة العربیة السعودیة
  وزارة التعلیم العالي  

  جامعة أم القرى    
  المناھج وطرق التدریس

  تخصص تقنیات التعلیم
  مرحلة الدكتوراه   
  
  

اختبار مقياس االجتاه حنو برجمية  كفايات التعليم 
  .طالب كلية الرتبية جبامعة أم القرى  اإللكرتوني لدى

  
    :إعداد الطالب   

  .علي بن حبني محمد الزھراني 
٤٢٩٧٠١٣١  

  إشراف األستاذ الدكتور
  زكریا بن یحى الل

  ھـ١٤٣٢/١٤٣٣الفصل الدراسي األول 
 
  

Email: strarnight77@hotmail.com 
  ٠٥٣٣٠١٢٩١: رقم الجوال 

  
  
  

  ونيمقیاس االتجاه نحو التعلیم اإللكتر
  :تعلمیات المقیاس 

  ...أخي الطالب 
ال یعد ھذا المقیاس اختبار لك وال یترتب علیھ نجاح أو رسوب، وإنما أداة لتحدید اتجاھك نحو برمجیة كفایات 

أسفل االختیار ) ü(التعلیم اإللكتروني ، ویتألف من ثالثین عبارة والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة بدقة وتضع 
  :رك تجاھھ برمجیة كفایات التعلیم اإللكتروني ، وإلیك المثال التالي الذي یعبر عن شعو
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 ل ل ل 

   

  : وإلیك اإلرشادات التالیة 
 .ن اإلجابة الصحیحة ھي التي تعبر بصدق عن شعوركال توجد عبارات صحیحة وعبارات خاطئة وأ .١
 . تأكد من اإلجابة عن جمیع العبارات ووضع عالمة واحدة فقط  .٢
  الباحث .                                         ال تبدأ قبل أن یؤذن لك  .٣

  بني الزھرانيعلي بن ح                                                                        

  
  رقم

  
  العبارة

  درجة توفر العبارة
  ال  أوافق  غیر متأكد  موافق

     ü  أشعر بمتعة وسعادة عن دراستي من خالل التعلیم اإللكتروني  ١
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 م م م 

  
  
  
  
  

  
  رقم

  
  العبارة

درجة 
  توفرالعبارة

غی          ر   موافق
  متأكد

ال  
  أوافق

        .أشعر أن التعلیم اإللكتروني یعطي دافعیة للتعلم السریع   ١
أشعر بسعادة عند دراستي للمواد من خ الل التعل یم اإللكترون ي ع ن       ٢

  .الحصص التقلیدیة 
      

        م التعلیم اإللكترونيأشعر بسعادة ومتعة عند استخدا  ٣
        .أشعر أن التعلیم اإللكتروني یكسبني مھارات جدیدة   ٤
        .ال أشعر بالوقت عند دراستي للمواد من خالل التعلیم اإللكتروني   ٥
اكره دراستي للمواد من خالل التعلیم اإللكتروني وأكون سعیدا عن د    ٦

  ) .ع(تعطل األجھزة واألدوات  
      

        .فة  المزید حول التعلیم اإللكتروني أسعى لمعر  ٧
        ).ع(أشعر بالقلق عند التعامل مع اآلخرین  على الشبكة   ٨
أك  ون متف  اعال ف  ي الدراس  ة م  ن خ  الل التعل  یم اإللكترون  ي ول  یس          ٩

  .كالدراسة بالحصص التقلیدیة 
      

        .تعد الدراسة من خالل التعلیم اإللكتروني سھلة وممتعة   ١٠
التعل   یم اإللكترون   ي بت   وفیر الدراس   ة وال   تعلم حس   ب ال   زمن  یتمی   ز  ١١

  والمكان
      

        .أحب الدراسة من خالل التعلیم اإللكتروني عن الحصص التقلیدیة   ١٢
أش   عر بالض   یق والقل   ق عن   د ح   ل الت   دریبات م   ن خ   الل التعل   یم          ١٣

 ) .ع(اإللكتروني 
      

        .أحب أن أقدم درسًا من  خالل شبكة االنترنت   ١٤
        ) .ع(أتمنى إلغاء الدراسة من خالل التعلیم اإللكتروني   ١٥
        .أشعر أن التمكن من كفایات التعلیم اإللكتروني تلبي احتیاجاتي   ١٦
أشعر بالضیق وطول الوقت عن د دراس تي للم واد م ن خ الل التعل یم         ١٧

  ).ع (اإللكتروني 
      

رح أي تس اؤالت أو  التعلیم اإللكتروني یعطي الطالب الحریة ف ي ط     ١٨
  .استفسارات بعیدا عن االحراج  من اآلخرین

      

        .أرى أن اتقان التعامل مع التعلیم اإللكتروني كفایة جدیرة باالھتمام   ١٩
التعل  یم اإللكترون  ي یش  جع عل  ى التفاع  ل ب  ین الط  الب  م  ع بعض  ھم     ٢٠

  .بعض 
      

        .ماھو جدید التعلیم اإللكتروني یمكن الطالب من االطالع على كل  ٢١
        .أحب أن أكون على معرفة ودرایة بفوائد التعلیم اإللكتروني   ٢٢
        .أشعر بالخمول والملل عند الدراسة من خالل التعلیم اإللكتروني   ٢٣
أش  عر بالراح  ة عن  دما أتح  دث ع  ن التعل  یم اإللكترون  ي واس  تخداماتھ    ٢٤

  .المختلفة 
      

لوم  ات بطریق  ة أفض  ل م  ن التعل  یم   یع  رض التعل  یم اإللكترون  ي المع   ٢٥
  التقلیدي 

      

        ) .ع(أشعر بأھمیة الحصص التقلیدیة عن التعلیم اإللكتروني   ٢٦
        .یؤدي التعلیم اإللكتروني إلى تفاعل أكثر بین الطالب واألستاذ   ٢٧

  : .................المستوى                   : ...............     اسم الطالب 
  : ..............التخصص                     : ..................... الكلیة 
 :..........عددھا : ................           ت التدریبیة الدورا
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 ن ن ن 

  عبارة عكسیة) ع (
  .جدول تفریغ اإلجابة على مقیاس االتجاه نحو برمجیة كفایات التعلیم اإللكتروني

  المستوى
  العبارات

  ال أوافق  غیر متأكد  موافق

        العبارات الموجبة
        العبارات السالبة

  
  

  
  ) ٨(  ملحق رقم

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

        .یساعد التعلیم اإللكتروني الفرد على التفكیر وتوقع النتائج   ٢٨
لدراس  ة م  ن خ  الل التعل  یم اإللكترون  ي ع  ن الدراس  ة   أش  عر بأھمی  ة ا  ٢٩

  .بالحصص التقلیدیة 
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 س س س 

  )٩( ملحق 
  قائمة بأمساء حمكمي أدوات الدراسة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٩( ملحق رقم 
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 ع ع ع 

  م                        الرحمن الرحیبسم اهللا 
  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي  
  جامعة أم القرى    

  المناھج وطرق التدریس
  التعلیم تخصص تقنیات

  مرحلة الدكتوراه   
  
  

  قائمة بأمساء حمكمي أدوات الدراسة
  

    :إعداد الطالب   
  .علي بن حبني محمد الزھراني 

٤٢٩٧٠١٣١  
  إشراف األستاذ الدكتور
  زكریا بن یحى الل

  ھـ١٤٣٢/١٤٣٣الفصل الدراسي األول 
 
  

Email: strarnight77@hotmail.com 
  ٠٥٣٣٠١٢٩١: رقم الجوال 

  
  
  
  
  

    رقم
  االسم

  
  الجامعة

  
  التخصص

  بطاقة

جیة
رم

الب
جاه  

الت
سا

قیا
م

جیة  
رم

الب
ار

ختب
ا

  

داء
األ

ظة 
الح

م
ت  

ایا
لكف

را
ص

ح
  

علی          اء عب          د اهللا     .د.أ  -١
  الجندي

 ü ü ü  ü ü  تكنولوجیا التعلیم  جامعة أم القرى 

 ü ü ü  ü  ü  التعلیم اإللكتروني  جامعة المجمعة  أحمد محمد سالم. د . أ  -٢
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 ف ف ف 

 ü ü ü  ü  ü  التعلیم اإللكتروني  جامعة أم القرى  محمد كنساره إحسان. د.أ  -٣

 المجدأبو احمد  .د .أ  -٤
  مفضل

 ü ü ü  ü  ü  الریاضیات والحاسبات   جامعة سوھاج

خالد محمد محمد . د  -٥
      فرجون

 ü  ü      ü  يالتعلیم االلكترون  جامعة الكویت
  
  

محمد محمود عبد . د  -٦
  الوھاب

 ü ü ü  ü ü  م اإللكترونيالتعلی  الجامعةاإلسالمیة

سعد محمد عثمان . د  -٧
  الشحات

 ü ü ü  ü  ü  التعلیم اإللكتروني  جامعة الملك سعود

أحمد صادق عبد . د  -٨
  المجید

  ü ü ü  ü  ü  تكنولوجیا التعلیم  جامعة سوھاج

 ü ü ü  ü  ü  تكنولوجیا التعلیم  جامعة سوھاج  شعیب جمال صالح . د  -٩

 ü ü ü  ü  ü  تكنولوجیا التعلیم  ة سوھاججامع  أحمد أبو العز . د  -١٠

 فعبد اللطیخالد  .د  -١١
  عمران

 ü ü ü  ü  ü  تكنولوجیا التعلیم  جامعة سوھاج

 ü ü ü  ü  ü  تكنولوجیا التعلیم  جامعة سوھاج  فكرى السید محمد .د  -١٢
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 ص ص ص 

 ü ü ü  ü  ü  مدیر التعلیم اإللكتروني  جامعة سوھاج  حافظ حلميشعبان .د  -١٣

التقویم بالمركز    جامعة سوھاج  بدران معبد الكری .د  -١٤
  الوطني لالمتحانات

ü ü ü  ü  ü 

 ü ü ü  ü  ü  القیاس والتقویم   جامعة الباحة   محمد راشد الزھراني. د  -١٥

نھ     ى إب     راھیم فتح     ي . د  -١٦
  إبراھیم

المعھ    د الع    الي للحاس    ب 
  اآللي

 ü  ü      ü  تكنولوجیا التعلیم
  
  

 ü ü ü  ü  ü  القیاس والتقویم  تعلیمالتربیة وال  محمد حسن الزبیدي.د  -١٧

ط             رق ت             دریس    جامعة أب   محمد القواس .د  -١٨
  الریاضیات

ü ü ü  ü  ü 
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