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أثر استراتيجية التعمؼ االجتساعي اإللكتروني في تشسية التحريل 
في تدريس العمؾم والتؾاصل العمسي واالتجاهات نحؾ التعمؼ القائؼ 

 عمى وسائط التؾاصل االجتساعي 
 يحيى دمحم أبؾ جحجؾح

 أستاذ السشاىج وطخق تجريذ العمؾم
ym.jahjouh@alaqsa.edu.ps 

 فمدظيؽ -جامعة األقرى/ غدة
ىجف البحث الحالي إلى تقري أثخ استخاتيجية التعمؼ ممخص: 

االجتساعي اإللكتخوني في تشسية التحريل العمسي في مداق تجريذ 
العمؾم لجػ طالب كمية التخبية وتشسية ميارة التؾاصل العمسي وتشسية 

سائط التؾاصل اتجاىاتيؼ اإليجابية نحؾ التعمؼ القائؼ عمى و 
االجتساعي. والكذف عؽ الفخوق في الستغيخات الثالث تبعًا لستغيخ 
السعجل التخاكسي، والكذف عؽ العالقة بيؽ الستغيخات التابعة 

 الثالث.  
واتبع السشيج شبو التجخيبي ذو السجسؾعة الؾاحجة مع التظبيق 

ج وتؾصل إلى عجة نتائثالث أدوات  بحثية.  القبمي والبعجؼ، وصسؼ
مؽ أىسيا: وجؾد أثخ الستخاتيجية التعمؼ االجتساعي اإللكتخوني في 
تشسية التحريل العمسي في تجريذ العمؾم، وتشسية التؾاصل العمسي 
لجػ طالب كمية التخبية واالتجاىات نحؾ التعمؼ عبخ وسائط 
التؾاصل االجتساعي، ووجؾد فخق دال إحرائيًا بيؽ متؾسظي 

مختفعي ومشخفزي السعجل التخاكسي درجات التحريل العمسي بيؽ 
لرالح ذوؼ السعجل التخاكسي السختفع، وعجم وجؾد فخق دال 
إحرائيًا بيؽ متؾسظات درجات االتجاىات والتؾاصل العمسي تعدػ 

 لستغيخ السعجل التخاكسي.
استخاتيجية التعمؼ االجتساعي اإللكتخوني،  كمسات مفتاحية:

اىات نحؾ وسائط التؾاصل تجريذ العمؾم، التؾاصل العمسي، االتج
 .تظبيق الجمج االجتساعي.
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Abstract: This research aimed to investigate 

the effect of (ELSS) in developing the achievement 

in the course of science teaching among the 

students of the faculty of education; as well as, 

developing the skill of science communication and 

their positive attitudes about learning upon social 

media. In addition it aimed to detect differences in 

the three variables according to the variable of the 

cumulative average; the disclosure of the 

relationship between the three dependent variables. 

The researcher adopted the quasi-experimental 

method of one group with pre and post-application. 

The researcher designed three tools. 

The results showed the effect (ELSS) in 

developing science teaching achievement; and in 

developing the science communication and 

attitudes about learning based on social media 

among the students of the faculty of education.  

There were significant differences between 

means of achievement high and low cumulative 

average in favor of a high cumulative average. 

There is no a statistically significant differences 

between means scores related to attitudes and 

science communication.  

Key Words: e-learning -social strategy (ELSS), 

science teaching, science communication, attitudes 

about social media. 

 

 
Introduction: 

In the present age, it is no longer 

acceptable to teach without considering  

the role of the learners and involving them 

into different procedures of teaching and 

learning; and attention to the different 

fields such as  mental, emotional, skillful, 

and social. 

The millennial generations of students 

are digital natives coming to higher 

education with extensive experience in 

social media [1]. Current electronic media 

provides large amounts of unrelated 

information that are seeming of equal 

importance. Electronic media helped users 

to get meaningful empathic intrapersonal 

and interpersonal communication [2]. 

Depending on the importance of social 

media, and the enormous data it includes 

what is important and unimportant. This 

calls for the need to direct learners for 

useful information. As well as, making of 

private pages and management of 

educational groups, through social media 

to make advantage of their potential; and 

the investment of students' time in 
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achieving scientific achievement, scientific 

thinking and scientific interests. 

Therefore, they can be intelligently 

integrated into methodological activities 

and non-curricular activities, taking into 

account the criteria of interest, harmony, 

attractiveness, specialization and to be 

cited. 

In learning strategies, the learners adopt 

different self-regulated learning strategies 

resulting in different e-learning outcomes; 

and integrate self-regulated learning 

strategy support with e-learning system 

design and development [3]. 

The use of social media offers a forum 

for a teacher that aligns with scientific 

thinking around learning and development 

[4]. 

Social media enhances student learning, 

satisfaction, and sense of connectedness 

[5]. Since some of education roles are 

preparing students to be college members 

and ready for the career, the use of social 

media as a component of schooling should 

be explored [6]. 

Using of social media as a learning tool, 

a rationale for why open forms of social 

media, can be appropriate for students and 

can be investigated. The ways in which 

one study integrates social media with his 

teaching is then described before student's 

outcomes and then explained. It is 

necessary to involve those considering 

integrating social media tools into their 

pedagogy [7]. 

The adoption of a strategy based on a 

combination of social learning and e-

learning in science teaching is necessary. 

Increasing, the benefits of each type 

and reducing their risks. It works to 

achieve the learning goals with maximum 

energy and capacity. 

Megele [8] study  redesign module to 

enhance students‟ engagement and 

learning through embedding social media 

technologies into the academic curriculum 

as a learning and assessment strategy, this 

increased the students‟ engagement and 

the depth with breadth of their learning, 

while enhances its  appreciation for both e-

professionalism and personal learning 

networks.  

Moll &Nielsen [9] study has been 

conducted a survey that examines science 

students‟ social media learning behaviors 

especially how students actually use social 

media for learning science. The Social 

Media and Science Learning can be used 

by both educators and researchers to 

understand how social media tools can be 

effective in a way that allows learning 

process to be enhanced  and easily used. 

 Mercieca & Kelly [10] study described 

the support that early career teachers 

Australian teachers are permitted to log 

into private groups of social media as 

facebook. It suggests that further research 

needs to be conducted in order to show 

how private media groups could support 

the needs of early career teachers teachers. 

Mercer-Mapstone & Kuchel [11] study 

confirmed that communication skills are 

one of the five nationally recognized 

learning outcomes for obtaining an 

Australian Bachelor of science degree. 

However, it was found that 

communication skills taught in Australian 

undergraduate science degrees are not 

developed sufficiently. Results indicate 

that 10 of the 12 core science 

communication skills used for evaluation 

were absent from more than 50% of 

assessment tasks and 77.14% of all taught 

assessment tasks which had less than 5 

core communication skills explicitly. 

Prominent trends show that 

communication skills in tasks aimed at 

non-scientific audiences were taught more 

explicitly than in tasks aimed at scientific 

audiences. 

Based on that, the skills of scientific 

communication need more special care by 

learners; and to attract their attention to 

science communication along with the 

non-science communication of social 

media. 
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Because current social technologies 

illuminate education, ethics, economy 

process, mobile electronic technologies 

have the potential to enhance further 

critical pedagogy and have great 

importance in teaching democratic 

important to construction teacher‟s ability 

[12]. 

Rapid growth in public communication 

of science and technology has led to many 

diverse training programs. A 

comprehensive set of learning goals  

contribute to science communication 

development such as the definition of 

science communication learning that 

addresses affective issues, content 

knowledge, methods, reflection, 

participation, and identity. No single 

program can achieve all learning goals 

[13]. Social media has transformed the 

way individuals and communities interact. 

This offers potentially limitless and 

flexible opportunities for communication 

and learning [14]. Teachers of science 

should be trained to communicate well 

using social media [15]. Scholars have 

suggested the potential of social media is 

needed for integrating formal and informal 

learning, although the majority of young 

people adopt the role of consumers rather 

than the role of full participants who are 

supposed to integrate together with social 

constructivism and connectivism through 

which to tease out the complexities of 

learning in various settings [16].  

Research on the educational 

consequences of social media has led to 

divergent findings that are difficult to 

integrate and studies often examine 

specific courses. It is still unclear what 

types of social media should be used in 

classroom prevail on a broader scale and 

how teachers, if at all, can affect 

outcomes.  

Results show that teachers apply social 

media for the purpose of information 

sharing with students outside the class and, 

more often, for teaching within the class. 

the teachers, who practice self-regulated 

learning in the classroom, are more 

inclined to use social media [17]. 

This encourages continued research on 

the effect of a teaching strategy that 

integrates e-learning with social learning; 

and investigates the effect of various 

aspects such as academic achievement, 

attitudes about the use of social media in 

learning and science communication. 

Research questions: 
The current research problem is 

determined by the following questions: 

1- What is the effect of the (ELSS) in 

the development of academic achievement 

in science teaching among faculty of 

education students? 

2- What is the effect of the (ELSS) in 

the development of science 

communication skills for science teaching 

process among faculty of education 

students? 

3- What is the effect of the (ELSS) in 

the development of attitudes about 

learning process based on social media in 

science teaching among faculty of 

education students? 

4- Is there a statistically significant 

difference in the post scores of 

achievement of science teaching due to the 

variable cumulative average (low or high)? 

5- Is there a statistically significant 

difference in the post scores of attitudes 

about learning process based on social 

media due to the variable cumulative 

average (low or high)? 

6- Is there a statistically significant 

difference in the post scores of science 

Communication due to the variable 

cumulative average (low or high)? 

7- Is there a statistically correlation 

significant between the scores of academic 

achievement and the scores of attitudes 

about learning based on social media  and 

scores of science communication? 

The aims of research: 

The current research aims to identify 

the effect of the (ELSS) in the 
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development of academic achievement 

concerning teaching science among the 

students of the faculty of education; and to 

develop both their the skill of science 

communication and positive attitudes 

about learning based on social media. As 

well, it aims to detection of differences in 

the three variables according to the 

variable a (high / low) in the cumulative 

average; and the correlation between 

academic achievement in science teaching 

and attitudes about learning based on 

social media and science communication. 

Operational Definition of Terms:  

The researcher includes some 

operational definition of the terms used in 

this research. They are as follows: 

- The effect: The difference between 

the pre and post scores of research tools, 

caused by the use of (ELSS) as it is 

revealed by Wilcoxon signed ranks test. 

- E-learning- social strategy (ELSS): 
A teaching strategy that integrates social 

learning including cooperation, 

interactions and human relationship; and to 

show how the student, as a social person, 

does neither learn only with peers nor in a 

rich cultural environment using examples 

and attitudes of teaching realism. 

Consequently, he can make use of social 

media such as Facebook in the teaching of 

the course of science teaching strategies. 

- Achievement in the science 

teaching: The amount of scientific 

knowledge related to the basics of science 

teaching and which is acquired by students 

of the education faculty, whose major 

specialization is in science. It is expressed 

as the score obtained by the student in the 

special test. 

- Attitudes about learning based on 

social media: Student's senses and 

positive beliefs about learning science 

teaching process by joining others as an 

active members of a closed group of 

science teaching via Facebook; and 

offering topics and issues for discussion, 

immediate and deferred feedback as 

expressed in the score obtained by the 

student based on the scale of attitudes. 

- Science communication: process of 

summarize the scientific subjects clearly, 

transmitting ideas to colleagues easily, and 

the expression of scientific content in 

various forms. As well, the right of 

scientific reports, and exchange 

information and comments with others and 

consequently providing opinions and 

recommendations about the subject of 

learning, and discussing the topics of 

science teaching. It is also meant for the 

formation of dialogue based on scientific 

persuasion that is measured by a special 

questionnaire that meets to its own student 

requirements. 

Research limitation: 

The present research is limited to a 

sample of female students of the education 

faculty in the course of the academic year 

2016/2017. It is limited to academic 

achievement in the course of science 

teaching strategies1, attitudes about 

learning based on facebook, and one 

science process of communication. 

Method of research: The researcher used 

the quasi-experimental, one-group 

approach with the pre- test and post-test 

because it is appropriate to the nature of 

the research, its problem, to answer its 

questions and achieve its aims. 

Sample of research: It consisted of (14) 

female students who registered for the 

course of strategies for science teaching1 

in a deliberate manner, from the students 

who have e-mail and Facebook accounts 

and have the ability to join the closed 

group of science teaching. 

Tools of research: 

1- Science Achievement Test (SAT) 

which consists of three main questions 

varied between the objective and essay; 

each question contains sub-questions, the 

total score is (60), and verified the validity 

of the content, and reliability (0.79). 

2- A scale of attitudes about learning 

based on social media. It consisted of (20) 
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positive and (10) negative phrases, all of 

which are divided into six dimensions; 

each of the six included enjoying learning 

through facebook; the importance of 

facebook to learn; the science articles 

through facebook; learning to teach 

through facebook; public overview to 

facebook and the nature of facebook using 

the scale of strongly agree, agree, do not 

know, disagree, strongly disagree, The 

minimum score is (30) and the maximum 

score is (150). Their validity was verified 

using internal consistency by calculating 

the correlation coefficients between the 

total scores of each dimension and the total 

sum, were 0.95 – 0.92-  0.92- 0.92- 075-

0.96 and reliability Spearman-Brown 

Coefficient is (0.97(. 

3- The science communication 

questionnaire was composed of (15) 

positive phrases: very highly 5, highly 4, 

intermediate 3, small 2, very small 1, the 

minimum score is (15). The maximum 

score is (75). Pearson correlation was 

confirmed by the total of the two 

dimensions and the total number of scores 

reaching the first dimension (0.91) and the 

second dimension (0.96). Reliability by 

Cronbach's Alpha (0.916). 

The results: 

To answer first question, which 

states: What is the effect of the (ELSS) in 

the development of academic achievement 

in science teaching among faculty of 

education students? 

The researcher computed Wilksson‟s 

test of two dependent samples of the data 

between pre-test and post-test to test the 

achievement of science teaching as shown 

in Table (2): 
Table (1): Means and standard deviations of pre and post test scores of achievement  

 
N Mean Std. Deviation 

Post achievement test 14 45.79 8.79 

Pre achievement test 14 40.36 8.17 

 

Table (2): Wilcoxon Signed Ranks Test between pre and post test scores of achievement in science teaching 

Achievement  
N Mean Rank Sum of Ranks 

post – pre Negative Ranks 2 7.75 15.5 

Positive Ranks 12 7.46 89.5 

Total 

Z 

 Sig. (2-tailed) 

14  
 

2.33 

.020 

 

Table (2) shows that the difference 

between the ranks of scores of pre-test and 

post-test and of the achievement test 

applied in science teaching is that the 

value of Z (2.33) is statistically significant 

at (0.02).  

This indicates that there is a statistically 

significant difference between the scores 

of pre-test and post-test of the science 

teaching achievement in favor of the post- 

test, which has an average score of 

(45.79), and an increase of (5.43) score 

from pre application. 

Due to the organized scientific 

knowledge provided by the (ELSS), this 

result perhaps has generated positive 

interaction with students, stimulated their 

abilities and helped them organize these 

knowledge; thereby increasing their 

awareness of science value in the basics of 

science teaching. The advantages of e-

learning are based on the individualization 

of learning and the freedom of the student 

to learn according to the time that suits 

him/her and fits his/her circumstances.  

Together with the advantages of social 

learning as a human being, a social living 
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does neither grow nor learn correctly only 

in a rich social and cultural environment, 

Depending on teaching science 

fundamental (as an important profession in 

society with a scientific dimension), 

human and technological dimension are 

keen to employ modern technologies to 

achieve the best results.  

Cromity [18] study confirmed the 

impact of social media as undeniable  for 

educational use.  

This result is consistent with the result 

of the study Ho etal [19] Which pointed 

out the role of social media in cultivating 

public science knowledge at a sample of 

901 Singaporeans. And are with Leung 

Wong &Yung [20] study has shown that 

science can be developed and understood 

in the media of individuals in non-

scientific disciplines. 

 

To answer second question, which 

states: What is the effect of the (ELSS) in 

the development of science 

communication skills for science teaching 

process among faculty of education 

students? 

The researcher computed Wilksson‟s 

test of two dependent samples of the data 

between pre and post-application to scale 

of science communication questionnaire, 

as shown in Table (4): 
Table (3): Means and standard deviations of pre - and post - application scores of science communication 

 

 
N Mean Std. Deviation 

Post communication 14 55.57 9.64 

Pre communication 14 32.23 5.59 

 
Table (4): Wilcoxon Signed Ranks Test between pre - and post - application scores of science communication 

 

Attitudes  
N Mean Rank Sum of Ranks 

post – pre Negative Ranks 0 0 0 

Positive Ranks 14 7.5 105 

Total 

Z 

 Sig. (2-tailed) 

14 

3.3 

0.001 

  

Table (4) shows that the difference 

between the ranks of scores of pre and post 

application of the science communication 

is that the value of Z (3.3) is statistically 

significant at (0.001).  

This indicates that there is a statistically 

significant difference between the scores 

of pre and post application of the 

questionnaire of the science 

communication in favor of the post 

application, which has an average score of 

(55.57), and an increase of (23.34) score 

from pre application. 

In general, this may be due to the nature 

of social media based on communication 

in general, interaction between people and 

participation in particular and public 

events.  

And enriching scientific reports and 

how to the method of planning science 

teaching, the transfer of scientific ideas 

among the students who are members of 

the facebook group. The study reflects the 

student‟s view; their scientific responses, 

their positive interaction among them. As 

well as, it provides a feedback both 

individually and collectively and both 

synchronous and asynchronous. 

This result differs from the outcome of 

Persson &Svenningsson [25] study 
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showed that the use of social media as 

communication strategy at Linköping 

University was not significant. It also 

differs from the outcome of Johnson et al 

[26] study which indicated the social 

media messages in reducing the persuasive 

impact of those messages. 

To answer third question, which states: 
What is the effect of the (ELSS) in the 

development of attitudes about learning 

process based on social media in science 

teaching among faculty of education 

students? 

The researcher computed Wilksson‟s 

test of two dependent samples of the data 

between pre- post-application to a scale of 

attitudes about learning based on social 

media, as shown in Table (6): 
Table (5): Means and standard deviations of pre - and post - application scores of attitudes about learning upon 

social media 

 
N Mean Std. Deviation 

Post attitudes 14 106.5 18.64 

Pre attitudes 14 97.98 17.15 

 
Table (6): Wilcoxon Signed Ranks Test between pre - and post - scores of attitudes about learning upon social 

media  

Attitudes  
N Mean Rank Sum of Ranks 

post – pre Negative Ranks 0 0 0 

Positive Ranks 14 7.5 105 

Total 

Z 

 Sig. (2-tailed) 

14 

3.3 

0.001 

  

Table (6) shows that the difference 

between the ranks of scores of pre and post 

attitudes scale is that the value of Z (3.3) is 

statistically significant at (0.001).  

This indicates that there is a 

statistically significant difference between 

the scores of pre and post application of 

the scale of attitudes in favor of the post 

application, which has an average score of 

(106.5), and an increase of (8.52) score 

from pre application. 

This finding may be attributed to 

the fact that social e-learning provides the 

student's mental enjoyment along with 

learning process; preoccupation and 

suitability; allows and provides interactive 

activities that interest them; increases their 

responses and thus their participation. 

Facebook also increases students' 

motivation to follow up published topics 

and their commentaries to adapt their 

circumstances, situations and times; thus 

increasing the positive attitudes about 

learning based on the social media of the 

students of the education faculty. 

This was observed by the 

researcher at the beginning of the 

experiment. Some students were conscious 

about the use of social media depending on 

their potentiality of using facebook to 

teach science; but during the experiment 

the researcher began to observe the 

disappearance of the astonishment; and the 

actual integration in activities, 

participations, comments and lyrics. 

This result is consistent with the 

result of Aalderen -Smeets et al [21] study 

which improves positively affected 

primary teachers‟ attitudes about teaching 

science. As Al-Rahmi et al [22] study 

found Positive and significant relations 

were found among social media users, 

collaborative learning and the students‟ 

satisfaction in the context of learning the 
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Quran and Hadith. Erikson &Erikson [23] 

study found positive attitudes among 

nurses through the use of social media on 

the subject of nursing and care robots. And 

a study of Smeets et al [24] improved 

primary teachers‟ attitudes about teaching 

science. The inquiry project positively 

affected several elements of teachers‟ 

attitudes. 

 

To answer fourth question, which 

states: Is there a statistically significant 

difference in the post scores of 

achievement of science teaching due to the 

variable cumulative average (low or high)? 

The researcher calculated the Mann 

Whitney‟s test for two independent 

samples between the low and high grades 

of the cumulative average in the 

achievement test, as shown in Table (8): 

 
Table (7): Means and standard deviations of a achievement among High and Low scores in cumulative average 

 

 
N Mean Std. Deviation 

High 6 52.3 3.3 

Low 8 40.9 8.5 

Table (8): Mann-Whitney test in achievement of science teaching between High - and Low scores in cumulative 

average  

Cumulative average N Mean Rank Sum of Ranks Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Sig. 

High 6 11.00 66 3 39 2.71 .007 

Low 8 4.88 39     

Total 14       

Table (8) shows that the difference 

between the ranks of students with high 

and the low cumulative average in the 

science teaching achievement test is that 

the value of Z (2.71) is statistically 

significant at (0.007). This indicates that 

there is a statistically significant difference 

in favor of the high cumulative average, 

with score of (52.3), which is (11.4) sore 

than the cumulative average among 

students of low cumulative average. 

 

To answer the fifth question, which 

states: Is there a statistically significant 

difference in the post scores of attitudes 

about learning process based on social 

media due to the variable cumulative 

average (low or high)? 

The researcher calculated the Mann 

Whitney‟s test for two independent 

samples between the low and high grades 

of the cumulative average in the attitude 

scale, as shown in Table (10): 
Table (9): Means and standard deviations of a attitudes among High and Low scores in cumulative average. 

 

 
N Mean Std. Deviation 

High 6 104.83 9.37 

Low 8 107.75 5.75 

 
Table (10): Mann-Whitney test in attitudes about learning based on social media   between High - and Low 

scores in cumulative average 
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Cumulative average N Mean Rank Sum of Ranks Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Sig. 

High 6 7.66 46 23 59 0.129 0.9 

Low 8 7.375 59     

Total 14       

Table (10) shows that the 

difference between the ranks of students of 

the high and the low cumulative average in 

the attitudes about learning based on social 

media scale is that the value of Z (0.13). 

This indicates that there is no a statistically 

significant difference between the high and 

low cumulative average. 

To answer sixth question, which states: 
Is there a statistically significant difference 

in the post scores of science 

communication due to the variable 

cumulative average (low or high)? 

The researcher calculated the Mann 

Whitney‟s test for two independent 

samples between the low and high grades 

of the cumulative average in the science 

communication questionnaire, as shown in 

Table (12): 

Table (11): Means and standard deviations of a science communication among High and Low scores in 

cumulative average 

 
N Mean Std. Deviation 

High 6 53 12 

Low 8 57.5 7.7 

Table (12): Mann-Whitney‟s  test in science communication between High and Low scores in cumulative 

average 

Cumulative average N Mean Rank Sum of Ranks Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Sig. 

High 6 6 36 15 36 1.16 0.25 

Low 8 8.63 69     

Total 14       

Table (12) shows that the difference 

between the ranks of students with the 

high and low cumulative average in the 

science communication questionnaire is 

that the value of Z (1.16). This indicates 

that there is no a statistically significant 

difference between the high and the low 

cumulative average. 

To answer seventh question, which 

states: Is there a statistically correlation 

significant between the scores of academic 

achievement and the scores of attitudes 

about learning based on social media tools 

and scores of science communication 

skills? 

The researcher calculated the Pearson‟s 

correlation coefficient between the scores 

of post-application of the research tools in 

the three dependent variables. It is located 

between the achievement of science 

teaching and attitudes about learning based 

on social media (0.153), which is not 

statistically significant (0.6). 

It is located between scientific 

achievement and science communication 

(0.1) and is not statistically significant 

(0.73). 

And located between attitudes about 

learning based on social media and science 

communication (0.86) is not statistically 

significant (0.00). 

This result is different from what was 

mentioned in Nguyen et all [27] study 

which show that attitude towards statistics 

is significantly related to achievement. As 

well, This result from Ramesh et al [28] 

study pointed out the role of attitude in 

improving prediction of teaching. Odom et 
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al [29] study which found that attitudes 

about science was positively associated 

with science achievement. 

Conclusions:  
The importance of this research reflects 

the importance of the subject that it deals 

with and (ELSS) as a teaching strategy and 

its impact on the three variables: the 

cognitive aspect, the emotional aspect and 

the thinking social aspect. 

Besides, they may help the education 

faculty members to make use of an 

effective teaching strategy in teaching 

other undergraduate courses. 

Consequently, it allows researchers to 

use appropriate research tools in other 

samples of researches and other university 

courses. 

As a result, we conclude the following: 

1– Applying e learning social strategy 

in the form of (mixing traditional teaching, 

active learning, modern learning and social 

media) is suitable for teaching the 

fundamentals of science teaching, 

especially in the knowledge field. 

Accordingly, this motivates other 

researchers experimenting the effect on the 

skill field. 

2- Applying of e learning social 

strategy is useful in the development of the 

emotional field of science teaching 

represented in the attitudes about learning 

based on the social media of students in 

the education faculty. 

3- Social media is not only useful for 

social relations and interaction between 

their members and surfers, but also it can 

be extended to include scientific 

communication as an important aspect of 

science teaching and as an important 

process of science. 

4- The existence of a causal relationship 

between scores of academic achievement 

and grades of the cumulative average, 

where the average cumulative average 

increases in favor of students‟ academic 

achievement and vice versa; where the low 

cumulative average affects the low 

academic achievement in science teaching. 

5- There is no causal relationship 

between the scores of attitudes about 

learning based on social media and the 

cumulative average of students. The high 

and low cumulative average have positive 

attitudes about learning based on social 

media, the first group does not exceed the 

second group. 

6- The science communication can be 

developed among students of the low 

cumulative average as well as students 

with a high cumulative average. 

7- Students considered that science 

communication was an extension of 

positive attitudes about learning based on 

social media, and there was no correlation 

between academic achievement, science 

communication and attitudes about 

learning based on social media. 

Recommendations: 
1- It is necessary for educational faculty 

members to apply (ELSS) and integrates 

them with traditional teaching in science 

teaching courses and other courses. 

2– More attention should be drawn to 

the emotional field of students in the 

teaching of science and motivate them to 

develop their positive attitudes about 

learning through modern media along with 

academic achievement. 

3 – Interest should be drawn in 

scientific communication as a social aspect 

and as a process of science among students 

in the teaching of science who should 

make an advantage of the potential of 

social media and the extent of its spread 

among students. 

4- It is important to diversify the 

traditional and electronic activities 

directed at students in teaching science in a 

way that takes into account the abilities of 

students with a low cumulative average. 

5 – Holding special training courses for 

faculty members regarding how to employ 

the (ELSS) in different lectures. 
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 السقدمة واإلطار الشغري 

بغيؾر الذبكة العالسية )االنتخنت(، وتؾعيف أدواتيا 
التكشؾلؾجية في كافة مجاالت الحياة، والسيسا حقل 

االحتفاظ  التعميؼ، وبتظّؾر وسائط
واستخجاعيا في أؼ مكان وزمان، ويتسكؽ  بالسعمؾمات

السعمؼ والستعمؼ مؽ الؾصؾل لمسعمؾمات والخبخات 
احة عمى الّذبكة بكافة أشكاليا وصؾِرىا، والسعارف الست

وعيؾر مرظمحات ججيجة تؾاكب ىحا التظؾر بعالؼ 
االتراالت والحاسؾب عمى سبيل السثال ال الحرخ 

، الحؼ يقؾم E-Learning مرظمح التعميؼ اإللكتخوني
عمى أساس تؾعيف تكشؾلؾجيا الذبكات واالتراالت في 

ة، الى البيئات التعميؼ، والتحؾل مؽ الفرؾل التقميجيّ 
التعميسية اإللكتخونية واالفتخاضية، التي يدعى مرسسؾ 
التعميؼ باستسخار لتؾعيف أفزل التقشيات واألدوات 
التكشؾلؾجية لمتعميؼ والتجريب اإللكتخوني؛ مؽ خالل 
بيئات تعميسية تفاعمية، تيتؼ بجحب الستعمسيؽ لمعسمية 

 ستعمؼ. التعميسية وتدييل تؾصيل السعخفة والسعمؾمة لم

ُيذاىج السعمؼ زيادة تفاعل    
الستعمسيؽ في حال تؾعيف أدوات التقشية أو التعمؼ 
بالمعب،  عمى الشقيض يشتابو التعجب مؽ قمة االىتسام 
والتفاعل لسحتؾػ الكتب والؾاجبات السجرسية؛ ذلػ بدبب 
ان تؾعيف التقشية أو التعمؼ في المعب يقجم وجبة تعميؼ 

فعالية نسظي تشغيؼ السحتؾى التعميسي في بيئة تعمؼ 
 إلكترونية مدمجة في تشسية مهارات معالجة الرؾر الرقسية
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نسظي تشغيؼ  ؽ فعاليةم التحقق لجراسة إلىىجفت ىحه االسمخص: 
 في مجمجةإلكتخونية بيئة تعمؼ في  َجاىد(/ ُمعج السحتؾػ التعميسي )

 لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية
طالب وطالبة ( 55) عجد عيشة البحث القرجية، وبمغ بجيخ البمح

عت الجراسة السشيج شبو التجخيبي معالجة الرؾر. واتب السدجميؽ لسداق
 ميارات معالجة الرؾر الخقسيةالبحث )بظاقة مالحغة  اتاتظبيق أدل

مؽ صحة فخوض  متحققوبظاقة تقييؼ مشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( ل
مؽ وتؾصمت الجراسة إلى عجد مؽ الشتائج  البحث، والتؾصل إلى أىجافو.
ببيئة تعمؼ َجاىد( / ُمعجسي )السحتؾػ التعميأىسيا أن فعالية نسظي تشغيؼ 

لجػ طمبة  تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية في إلكتخونية مجمجة
( وفق معادلة الكدب 1.2)بجيخ البمح، أكبخ مؽ  كمية فمدظيؽ التقشية

 لمبالك.

: محتؾػ تعميسي جاىد، محتؾػ تعميسي مُعج، بيئة تعمؼ كمسات مفتاحية 
 بة كمية فمدظيؽ التقشيةمجمجة، معالجة الرؾر الخقسية، طم
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Blended E- Learning environment in 

Developing Digital Image Processing Skills 
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Abstract: This study aimed to examine the 

effectiveness of two models (ready-made/ structured) 

for structuring the instructional content in a blended e- 

learning environment in developing digital image 

processing skills in the students of Palestine Technical 

College (PTC) - Deir Al Balah. The research used a 

purposive sample of (50) students enrolled in the 

image processing course at the PTC. The research 

examined its hypotheses; the Semi-Experimental 

method was employed where two instruments were 

used: an observation card for image processing skills 

and an evaluation card for assessing students‟ output 

(commercial design images). The study reached a 

number of results mainly the consistent with Blake 

Modified Ratio; the study revealed two models (ready-

made/ structured) for structuring the instructional 

content in a blended e-learning environment in 

developing digital image processing skills in the 

students of PTC. 

 Keywords: ready-made instructional content, 

structured learning content blended learning 

environment, , image processing, Palestine Technical 

College Student 
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فعشجما تخد   بات السجرسية السعتادة.شيّية تختمف عؽ الؾج
كمسة مثل: )لعبة، لغد، ميسة، فؾز، مستع(، أمام الستعمؼ 

ما يخيب  سُيغيخ فؾرًا الكثيخ مؽ الظاقة، ولكؽ سخعان 
أممو وُيالحع أنَّ الؾجبة اإللكتخونية ليا الشكية ذاتيا، 
نكية الكتاب والؾاجب السجرسي، نكية السدائل الُسعقَّجة 

خ السعمؾمات التي حفغيا دون تدت التي  جعي مشو تحكُّ
استيعاب أو فيؼ، لحا يجب عمى معج ىحه البخمجيات 
والتقشيات التعميسية أن يجتيج كثيخا ليشتج تعمؼ إلكتخوني 
أكثخ جاذبية وأن ندمط الزؾء عمى بعض الشؾاحي التي 
تجعل التعمؼ اإللكتخوني فاعاًل و ذو قيسة ومغدػ لجػ 

وذلػ بإعظائو طابع الجاذبية الفئة السعشية بو 
  [1]والتحفيد

ورغؼ التظؾر التكشؾلؾجي فإن التعميؼ االلكتخوني ال 
يعتبخ بجياًل عؽ التعمؼ السعتاد داخل القاعات الرفية؛ 
يعؾد لعجم قجرة البعض عمى تقبُّل فكخة الّتحؾل الذامل 
مؽ الّتعميؼ السعتاد إلى الّتعّمؼ اإللكتخوني لجػ القائسيؽ 

عسمية التعميسية، لسا يعؾد مؽ سمبيات الّتعميؼ عمى ال
اإللكتخوني البحت بالّتدبب بالّذعؾر بالعدلة وعجم 
اندانيتو وتكخيدو لمؾحجانية وعدلو عؽ مجتسعو 

؛ لحا عيخ الّتعميؼ السجمج الحؼ يعتبخ واحجة  [2]السحيط
مؽ طخق تؾعيف بيئات التعمؼ االلكتخوني بجانب التعميؼ 

خارج القاعات الرفية والحؼ يعتبخ مؽ السعتاد داخل أو 
 Blended أنجح  استخاتيجيات التعمؼ ؛ فالتعمؼ السجمج 

Learning  يجسع بيؽ التعمؼ اإللكتخوني والتعميؼ السعتاد
داخل القاعات الرفية، فيؾ تعمؼ ال يمغي التعمؼ 
اإللكتخوني وال التعميؼ التقميجؼ بل يسدج بيؽ االثشيؽ 

 . [3]معاً 
نتاج لمتظؾر الظبيعي لمتعمؼ  سجمجوالتعمؼ ال

اإللكتخوني؛ ليجسع بيؽ التعمؼ السعتاد داخل الغخف 
الرفية والتعمؼ اإللكتخوني؛ فيؾ تعمؼ يسدج  بيؽ أنذظة 

ويعتبخ ، [4] التعمؼ اإللكتخوني وأنذظة التعمؼ التقميجؼ
التعمؼ السجمج ىؾ نتاج قجرات تظبيقات تكشؾلؾجيا 

ػ التعميسي لمؾصؾل لو السعمؾمات في تشغيؼ السحتؾ 

داخل القاعات الرفية، بالتكامل مع الؾصؾل لو 
باستخجام تقشيات الحاسؾب والذبكات العالسية، وتؾعيف 

والتعمؼ الفخدؼ، والتعمؼ الستسخكد حؾل  التعمؼ الشذط
الستعمؼ؛ لسا يتدؼ بو مؽ الجسع بيؽ مسيدات التعمؼ 

مؼ السعتاد اإللكتخوني بأنساطو السختمفة وبيؽ مسيدات التع
والتعميؼ . [5] داخل الججران  بتؾجيو واشخاف السعمؼ

السجمج عسمية يتؼ مؽ خالل تؾعيف أدوات تكشؾلؾجيا 
السعمؾمات السعتسجة عمى الحاسؾب واالتراالت )تعميؼ 
الكتخوني(، ودمجيا مع التعمؼ السعتاد الفًعال بذكل 
متدامؽ، أو بذكل غيخ متدامؽ مؽ أجل تحديؽ نؾاتج 

ؼ، وذلػ بانتقاء السعمؼ أفزل التقشيات التي تتشاسب التعم
، والتعمؼ [6]مع قجرات الستعمسيؽ والسحتؾػ الجراسي

السجمج يجسع بيؽ شكميؽ مؽ التعمؼ الستدامؽ وغيخ 
الستدامؽ، أو التعمؼ الخسسي وغيخ الخسسي، أو التعمؼ 

 ، وبيئة التعمؼ السجمجة [ 7] الفخدؼ أو التعاوني

Blended Learning  تجسع بيؽ الؾسائط السختمفة
لمتعمؼ التقميجؼ، والتقشيات واألدوات السدتخجمة في 
تكشؾلؾجيا الحاسؾب؛ مسا يعدز تعمؼ الظمبة، وتظبيق ما 

 . [8]تعمسؾه

والسسيد أيزا في التعمؼ السجمج الجسع بيؽ أدوات  
التعمؼ اإللكتخوني وأدوات التعميؼ السعتاد داخل القاعة 

عمى الؾصؾل إلى السعخفة عبخ  الرفية؛ مسا يحافع
تقشيات وأدوات الحاسؾب والذبكات، والتفاعل بيؽ السعمؼ 

، والتعمؼ السجمج  [9]والستعمؼ، والستعمؼ وأقخانو وجًيا لؾجو
جاء لسؾاجو الثغخات مثل غياب التفاعل وجيا لؾجو بيؽ 
السعمؼ والستعمؼ، والستعمؼ وأقخانو في بيئات التعمؼ 

ل تمبية االحتياجات الفخدية اإللكتخوني، مؽ خال
لمستعمسيؽ عؽ طخيق دمج التقشيات التكشؾلؾجية السبتكخة 
مؽ خالل التعمؼ بالحاسؾب والذبكات مع التفاعل 

 . [3]والسذاركة وجًيا لؾجو في بيئة التعميؼ التقميجؼ
إن العجيج مؽ أوجو القرؾر التي كثيخا ما تعدػ 

يا مؽ خالل لمؾسائط التفاعمية الستعجدة، يسكؽ تقميم
ترسيؼ الشغؼ التعميسية الستدسة بالحخص والجقة، فبجال 
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مؽ اعتبار السسيدات والسداوغ مختبظة بؾسائل محجدة، 
يشبغي عميشا أن نخكد عمى تظؾيخ نديج متكامل لشغؼ 
تعميسية قؾية تداىؼ في تظؾيخ بيئات تعمؼ مشتجة، فعمى 

لمتعميؼ  سبيل السثال، بالخغؼ مؽ الشقج الحؼ كثيخا ما يؾجو
بالؾسائط الستعجدة بخرؾص عجم دعسيا لمتفاعل 
الجساعي، إال أنو باإلمكان ترسيؼ تمػ الؾسائط بحيث 
تذجع أىجاف التعمؼ االجتساعية، كسا يسكؽ ترسيسيا 

  بحيث تعدز وتجعؼ الستعمسيؽ كسجتسع تعمؼ. 
وكسا ىؾ معخوف فإن السعمؼ يبجع في إيرال 

التجريذ، ولكؽ  السعمؾمة بظخق مختمفة في عسمية
إيرال السعمؾمة بالتعمؼ السعتاد داخل الغخف الرفية 
يحج مؽ تشامي ىحا االبجاع؛ وبتظبيق التعمؼ السجمج يسكؽ 

لمستعمؼ والسعمؼ إطالق اإلبجاع داخل وخارج الغخف 
الرفية في أؼ وقت؛ ذلػ ألنو ليذ لمسكان أو الدمان 

اإللكتخوني أىسية في دمج التعمؼ السعتاد وأنذظتو والتعمؼ 
  .[10]وأنذظتو

يعتبخ التعمؼ اإللكتخوني ىؾ السجخل لبشاء ولتشغيؼ 
السحتؾػ اإللكتخوني في العسمية التعميسية ولجعل خبخات 
التعمؼ اكثخ تخابط وتتابع؛ لديادة فاعميتو ، ويذكل يحفد 
دافعيتيؼ لمتعمؼ، ويتكؾن السحتؾػ اإللكتخوني مؽ 

ؾ، صؾر، مجسؾعة العشاصخ )صفحات ويب، فيجي
نرؾص، قؾائؼ...(، تعتبخ وحجات أساسية في تشغيسو، 
وتكؾن متخابظة مع بعزيا بسا يتشاسب مع األىجاف 

 .[11]التعميسية لمسحتؾػ ومع خرائص الستعمسيؽ
 

   (: نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ في بيئات التعمؼ السجمجة1شكل )    

 

   

 ,Bano Ahmedوأشار بشؾ أحسج ومحسؾد والفقي 

Mahmoud & Al-Faki  ]11[  ، نقاَل عؽ الخؾالجؼ
، إلى شكميؽ لتشغؼ السحتؾػ اإللكتخوني 6002وسعج 

معتسجًا عمى الحاسؾب أو عمى الذبكات )محمية أو 
اإلنتخنت(، عؽ طخيق جسع  السحتؾػ اإللكتخوني وإدارتو 
ونذخه مؽ خالل الحاسؾب أو الذبكات بذكل مشغؼ 

لكتخوني مؽ عشاصخ ومخن ومقبؾل، ويتكؾن السحتؾػ اإل

)نص، صؾت، الخسؾمات، الرؾر، روابط  السؾاقع 
االلكتخونية، مقاطع الفيجيؾ، الخخائط الحىشية أو 
السفاىيسية( السعجة وفق احتياجات الستعمسيؽ واألىجاف 
السخاد تحقيقيا، أو مجسعة مؽ مرادر الكتخونية مختمفة 
 عمى الذبكة يتؼ تختيبيا وتشغيسيا وفق اىجاف السخاد

يا، ويتؼ ذلػ مؽ خالل مجرس السداق. قتحقي
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 (: أشكال التفاعل مع نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ في بيئات التعمؼ السجمجة 2شكل )

 

إن بشاء السحتؾػ التعميسي السجمج و تشغيسو أكثخ مؽ 
كؾنو طخيقة ذات أسذ واضحة؛ فأنو مجال يحتاج إلى 

شخرية  ميارات نفدية واجتساعية متعجدة وميارات تؾاصل
وادارية ليكؾن ناجحا ومؤثخا ومبجعًا، فيحا ال يعشي أن 
السعمسيؽ وغيخىؼ يسكشو أن يتقؽ ذلػ، فعمييؼ االستعانة بحوؼ 
االختراص في ترسيؼ الشغؼ التعميسية األساسية، والحيؽ 
يتستعؾن بالسقجرة عمى تشغيؼ السحتؾػ واعجاده وتشغيسو 

لفيديقية واحتياجات بأشكال مختمفة وفق تجاوز عقبات البيئة ا
الفئات السدتيجفة والسحتؾيات التخررية )خاصة غيخ 
السألؾف مشيا( ودمج أشكال متعجدة مؽ الؾسائل والسرادر 

 . [12]التعميسية الخقسية
 مذكمة البحث وأسئمتها:

مؽ خالل عسل الباحثان في السجال االكاديسي  
 الجامعي، وتجريذ مداق إنتاج الرؾر الخقسية ومعالجتيا
والخسؾم الستحخكة بكمية فمدظيؽ التقشية؛ تبيؽ أن ىشاك ضعفَا 
في مدتؾػ ميارات انتاج ومعالجة الرؾر والخسؾم وحل 
السذكالت لجػ الظمبة فيسا يتعمق بترسيؼ االعالنات 
والبخوشؾرات والخسؾم السختمفة؛ كسا أن ىشاك ضعف في 

ئؼ اليجف قجراتيؼ االبجاعية في تؾليج االفكار أو تعجيميا لسا يال
السخاد تحقيقو في عسمية الترسيؼ ومعالجة الرؾر الخقسية 
والتسييد بيؽ الخرائص والسعاييخ الؾاجب تؾافخىا في أؼ 
ترسيؼ او مشتج فؾتؾغخافي ىادف يؾصل الفكخة لمسذاىج 

 بدخعة ووضؾح. 

كسا الحع الباحثان أن ىشاك افتقار في البحؾث التي 
السُعجة وتشغيسو مؽ  تشاولت بشاء السحتؾػ االلكتخوني

السحاضخ أو تجسيع السحتؾػ االلكتخوني الجاىد مؽ شبكة 
االنتخنت وتشغيسو مؽ قبل السحاضخ في بيئات التعمؼ 
اإللكتخونية والسجمجة مشيا، والتي مؽ السسكؽ تؾعيفيا في 
تشسية ميارات انتاج العخوض والتراميؼ الثابتة وحل 

صياغة الدؤال السذكالت لجػ طالب الكمية؛ وبحلػ تؼ 
 الخئيذ لمبحث عمى الشحؾ التالي: 

ما فعالية نسظيؽ تشغيؼ السحتؾى التعميسي )ُمعد/ َجاهز( 
في بيئة تعمؼ إلكترونية مدمجة في تشسية مهارات معالجة 
 الرؾر الرقسية لدى طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بدير البمح؟ 

ماااا صاااؾرة البيئاااة التعميسياااة السجمجاااة التاااي تتزاااسؽ  .1
تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ َجاىد( لتشسياة مياارات نسظيؽ 

معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ 
 البمح؟
ما مدتؾػ درجاات طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ  .2

البمح في مقياس بظاقاة مشاتج )رساؾمات تراسيؼ إعالناي( بعاج 
د( ببيئااة تظبيااق نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي )ُمعااج/ َجاااى

 تعمؼ مجمجة؟

ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية في متؾسظات  .3
درجاااااات التظبياااااق البعاااااجؼ لبظاقاااااة مالحغاااااة تشسياااااة مياااااارات 
معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ 

الاااااابمح تعاااااادػ لستغيااااااخ نسظاااااايؽ تشغاااااايؼ 
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 السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ َجاىد( ببيئة تعمؼ مجمجة؟ 

الياااة نسظااايؽ تشغااايؼ السحتاااؾػ التعميساااي ىااال تدياااج فع .4
)ُمعااج/ َجاااىد( ببيئااة تعمااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات معالجااة 
الرااؾر الخقسيااة لااجػ طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ الاابمح، 

 ( وفق معادلة الكدب لمبالك.1.2)

 فروض البحث: 

تؾجاااج فاااخوق ذات داللاااة إحراااائية فاااي متؾساااظات  .1
حغاااااة تشسياااااة مياااااارات درجاااااات التظبياااااق البعاااااجؼ لبظاقاااااة مال

معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ 
الاابمح تعاادػ لستغيااخ نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي )ُمعاااج/ 

 َجاىد( ببيئة تعمؼ مجمجة.
يدياااج مداااتؾػ درجاااات طمباااة كمياااة فمداااظيؽ التقشياااة  .2

بجيخ البمح في مقياس بظاقة مشتج )رسؾمات تراسيؼ إعالناي( 
نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي )ُمعااج/ َجااااىد(  بعااج تظبيااق

 %. 85ببيئة تعمؼ مجمجة، عؽ 

ال تؾجج فخوق دالة إحرائيًا بيؽ درجات طمبة كمية  .3
فمدااااظيؽ التقشيااااة بااااجيخ الاااابمح فااااي الجانااااب السيااااارؼ ميااااارات 
معالجااة الرااؾر الخقسيااة قباال التظبيااق نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ 

 مجمجة وبعجهالتعميسي )ُمعج/ َجاىد( ببيئة تعمؼ 

تديج فعالياة نسظايؽ تشغايؼ السحتاؾػ التعميساي )ُمعاج/  .4
َجاااىد( ببيئااة تعمااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات معالجااة الرااؾر 

( 1.2الخقسيااة لااجػ طمباااة كميااة فمدااظيؽ التقشياااة بااجيخ الااابمح، )
 وفق معادلة الكدب لمبالك.

 أهدف البحث:

  نسظاااايؽ تشغاااايؼ السحتااااؾػ الكذااااف عااااؽ أسااااذ بشاااااء
ببيئااة تعمااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات  ج/ َجاااىد(التعميسااي )ُمعاا

معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ 
 البمح.
  التعااخف عمااى صااؾرة البيئااة التعميسيااة السجمجااة التااي

لتشسياة  نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ َجاىد(تتزسؽ 
مياااارات معالجاااة الراااؾر الخقسياااة لاااجػ طمباااة كمياااة فمداااظيؽ 

 التقشية بجيخ البمح.

  الكذاف مدااتؾػ درجااات طمباة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة
بجيخ البمح في مقياس بظاقة مشتج )رسؾمات تراسيؼ إعالناي( 
بعااج تظبيااق نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي )ُمعااج/ َجاااىد( 

 ببيئة تعمؼ مجمجة.

  الكذف عؽ فعالية نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي
مجمجة في تشسية ميارات معالجة  )ُمعج/ َجاىد( ببيئة تعمؼ

 الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.

 أهسية البحث:
 السعمسايؽ وأعزااء ىيئاة التاجريذ البحاث نتاائج تفيج 

فاي كيفياة تؾعياف  التعمايؼ والتعمايؼ العاالي، مؤسداات فاي
فااي جعال عسمياة الااتعمؼ  مشاو واالساتفادة التعمايؼ الساجمج،

 وكفاءة وتقميل التكمفة السادية. أكثخ فعالية
 أساااذ بشااااء السحتاااؾػ التعميساااي ببيئاااة تعماااؼ  تقاااجيؼ

مجمجاة فاي تشسياة مياارات معالجاة الراؾر الخقسياة، التاي 
 مشو واالستفادة ميارات الظمبة، تشسية في استخجاميا يسكؽ

 اإلعالنات والترسيؼ الجخافيكي. إعجاد في

 يسكاؽ تشسية ميارات معالجاة الراؾر الخقسياة، التاي 

ميارات الظمبة، والتعخف عمى أىسية  تشسية في استخجاميا
 الترسيؼ الجخافيكي في مجال اإلعالن.

 حدود البحث: 

  الحااج السكاااني: كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ الاابمح– 
 فمدظيؽ.

  الحااااج الدماااااني: الفراااال الجراسااااي األول مااااؽ العااااام
 م.2517/2518الجامعي 

 لرؾر.الحج البذخؼ: طمبة لسداق معالجة ا 
  .الحج السؾضؾعي: ميارات معالجة الرؾر الخقسية 

 مجتسع وعيشة البحث: 
طمبااااة كميااااة فمدااااظيؽ التقشيااااة بااااجيخ الاااابمح السدااااجميؽ 
لسداااق معالجااة الرااؾر فااي الفراال الجراسااي األول مااؽ 

، وتؼ اختيار عيشة قراجيو 2518/ 2517العام الجامعي 
( 55وىاااي السجتساااع السداااتيجف لمبحاااث، وبماااغ عاااجدىؼ )

ب وطالباااااة، مساااااؽ يخغباااااؾن فاااااي السذااااااركة، وتاااااؾفخ طالااااا
السراااااادر الالزماااااة لتظبياااااق التجخباااااة )جيااااااز حاساااااؾب، 
اترااال باإلنتخناات، امااتالك ميااارات اسااتخجام الحاسااؾب، 
والتعمؼ مؽ خاالل بيئاة الاتعمؼ السجمجاة الستزاسشة نسظايؽ 

 تشغيؼ السحتؾػ التعميسي.
 مشهج البحث: 

 قيااس القبماياستخجم الباحث السشيج شبو التجخيباي ال

والبعاااجؼ؛ لمكذاااف عاااؽ تشغااايؼ السحتاااؾػ التعميساااي )ُمعاااج/ 
َجااااىد( ببيئاااة تعماااؼ مجمجاااة فاااي تشسياااة مياااارات معالجاااة 

 الرؾر الخقسية.
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 أداتا البحث:
لمتحقاااق ماااؽ صاااحة فاااخوض البحاااث، والتؾصااال إلاااى 

 أىجافو تؼ بشاء أداتا البحث، وىي: 
 .بظاقة مالحغة ميارات معالجة الرؾر الخقسية 
 قييؼ مشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني(. بظاقة ت 

 خظؾات البحث: 
بشااااء اإلطاااار الشغاااخؼ لمبحاااث فاااي ضاااؾء الجراساااات  .1

الدااابقة والبحااؾث الستخررااة فااي مجااال التعماايؼ االلكتخونااي، 
 وانساط تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ببيئة تعمؼ مجمجة. 

نسظايؽ تشغايؼ السحتاؾػ التعميساي وضع بشاء وأساذ  .2
مااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات معالجااة ببيئااة تع)ُمعااج/ َجاااىد( 

 الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.

نسظاايؽ بشاااء البيئااة التعميسيااة السجمجااة التااي تتزااسؽ  .3
لتشسية ميارات معالجة تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ َجاىد( 

 الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.

ة قراااااجيو وىاااااي السجتساااااع السداااااتيجف تحجياااااج عيشااااا .4
فمدااظيؽ  -طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ الاابمح  -لمبحااث 

فاااااااااااي الفراااااااااااال الجراساااااااااااي األول مااااااااااااؽ العاااااااااااام الجااااااااااااامعي 
2517/2518-. 

تظبيااااق بظاقااااة مالحغااااة ميااااارات معالجااااة الرااااؾر  .5
 الخقسية عمى عيشة البحث قبميًا.

اكتداب ميارات معالجة الراؾر الخقسياة ماؽ خاالل  .6
والتفاعل ماع البيئاة التعميسياة السجمجاة التاي تتزاسؽ السذاركة 

نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعاج/ َجااىد( ماؽ قبال عيشاة 
 البحث.

تظبياااااق أداتاااااا البحاااااث )بظاقاااااة مالحغاااااة مياااااارات  .7
معالجة الرؾر الخقسياة وبظاقاة تقيايؼ مشاتج )رساؾمات تراسيؼ 

 إعالني(( عمى عيشة البحث بعجيًا.

شتااااااائج وتفداااااايخىا وضااااااع التؾصاااااايات فااااااي ضااااااؾء ال .8
 ومشاقذتيا التي تؼ التؾصل إلييا.

 مرظمحات البحث:

 عخف الباحثان إجخائيًا كل مؽ: 
 :مجسؾعة مؽ الجروس لذخح  بيئة التعمؼ السدمجة

بذكل متدمدل ومبدط  Adobe Photo Shopبخنامج 
باستخجام تقشيات تدجيل الذاشة لجسيع السيارات 

ر الخقسية(، السظمؾب تشفيحىا )ميارات معالجة الرؾ 
باإلضافة إلى االنذظة والتجريبات التي يسارسيا 

الستعمسؾن داخل السختبخات لتظبيق السيارات السذخوح 
 تشفيح خظؾاتيا في الجروس شخح ذات البخنامج.  

 :مادة عمسية مرسسة وفق  السحتؾى التعميسي
معاييخ محجدة، تدتخجم أدوات التعمؼ السعتاد داخل 

تكشؾلؾجيا الحاسؾب والذبكات مؽ  الغخفة الرفية وأدوات
أجل تعديد عسمية التعمؼ والتفاعل معيا، لتشسية السيارات 

 السخجؾة )ميارات معالجة الرؾر الخقسية(. 

 :)مادة عمسية تؼ اعجادىا  السحتؾى التعميسي )ُمعد
مؽ خالل تدجيل مقاطع فيجيؾ رقسية بذكل مبدط 

؛ Adobe Photo Shopومجدغ ألدوات ونؾافح بخنامج 
عؽ طخيق تقشيات تدجيل الذاشة؛ تؾضح خظؾات تشفيح 
السيارات الالزمة لترسيؼ ومعالجة وانتاج الرؾر 

 ثؼ تشغيسها، وترتيبها، وتخزيشها، ونذرهاالخقسية، ومؽ 
، أو رفعيا عمى CD-ROMباستخجام أسظؾانة مجمجة 

؛ ليتؼ تشاوليا بذكل مجمج مع Google driveمحخك 
تي يسارسيا الستعمسؾن داخل األنذظة والتجريبات ال

 السختبخات، لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية.

 (: مادة عمسية تؼ السحتؾى التعميسي )َجاهز
تجسيعيا مؽ األوعية الخقسية السشذؾرة عمى الذبكة 

تقجم  YouTubeالعالسية، مثل قشؾات اليؾتيؾب 
ُثؼ ، Adobe Photo Shopشخوحات مفرمة لبخنامج 

وصؾل الستعمسيؽ ليا؛ ليتؼ  رتيبها، وتدهيلتشغيسها، وت
تشاوليا بذكل مجمج مع األنذظة والتجريبات التي 
يسارسيا الستعمسؾن داخل السختبخات، لتشسية ميارات 

 معالجة الرؾر الخقسية.

 ميارات : ىي مجسؾعة مؽ بظاقة السالحغة
 Adobeمعالجة الرؾر الخقسية باستخجام بخنامج 

Photo Shop تيا لجػ طمبة كمية فمدظيؽ السخاد تشسي
التقشية، تؼ وضعيا عمى شكل فقخات متدمدمة ومتخابظة؛ 
لقياس مجػ تظبيق الستعمسيؽ ميارات ذات البخنامج، مؽ 
خالل تقجيخ درجات ثالثي )مختفعة، متؾسظة، 

 Google Formمشخفزة(؛ وتؼ ونذخه بؾاسظة نساذج 
 لديؾلة ادخال التقييسات.

الفقخات وضعت عمى مجسؾعة مؽ  :بظاقة تقييؼ
شكل مقياس يقجر درجات تؾّافخ معاييخ الترسيؼ الجيج 
في مشتج او اعالن رسؾمي مؽ ترسيؼ الستعمسيؽ مؽ 
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حيث )الفكخة والذكل والتشاسق وااللؾان والؾضؾح 
 والجؾدة(.

 

 إجراءات البحث

فيسا يمي عخض لإلجاخاءات التاي اتبعياا الباحثاان فاي 
مااااؽ بشاااااء البيئااااة  تحقيااااق أىااااجاف البحااااث، ومااااا تزااااسشو

التعميسيااة السجمجااة التااي تتزااسؽ نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ 
التعميسااي )ُمعااج/ َجاااىد( لتشسيااة ميااارات معالجااة الرااؾر 
الخقسيااااة لااااجػ طمبااااة كميااااة فمدااااظيؽ التقشيااااة بااااجيخ الاااابمح، 
وإعاااجاد أداتاااا البحاااث، بظاقاااة مالحغاااة مياااارات معالجاااة 
ؼ الراااؾر الخقسياااة، وبظاقاااة تقيااايؼ مشاااتج )رساااؾمات تراااسي
 إعالني(، وتفخيغ بياناتيا، وصؾال إلى الشتائج ومشاقذتيا. 

مخاجعااااة األدبيااااات والجراسااااات الدااااابقة الستعمقااااة فااااي  أواًل:
مجاااال التعمااايؼ االلكتخوناااي، وانسااااط تشغااايؼ السحتاااؾػ التعميساااي 

 ببيئة تعمؼ مجمجة.
البيئاااة التعميسياااة السجمجاااة التاااي تتزاااسؽ تشفياااح بشااااء  ثانياااًا:

ؾػ التعميساي )ُمعاج/ َجااىد( لتشسياة مياارات نسظيؽ تشغيؼ السحت
معالجااة الرااؾر الخقسيااة لااجػ طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ 

 ؼ ذلػ مؽ خالل الخظؾات التالية: ، وتالبمح
مرحمااة التحمياال: وتااؼ فااي هااذ  السرحمااة  .1

 اإلجراءات التالية: 
تحجيااج األىااجاف العامااة لمااتعمؼ مااؽ خااالل  .1.1

تتزااااسؽ نسظاااايؽ البيئااااة التعميسيااااة السجمجااااة التااااي 
تشغاااايؼ السحتااااؾػ التعميسااااي )ُمعااااج/ َجاااااىد( لتشسيااااة 
ميااارات معالجااة الرااؾر الخقسياااة لااجػ طمبااة كمياااة 

 فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.
تحجيااج السيسااات التعميسيااة السااخاد إكدااابيا  .1.2

لمستعمساااايؽ خااااالل البيئااااة التعميسيااااة السجمجااااة التااااي 
تتزاااسؽ نسظااايؽ تشغااايؼ السحتاااؾػ التعميساااي )ُمعاااج/ 

( لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ َجاىد
 طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.

مرحمااااة الترااااسيؼ: وتااااؼ فااااي هااااذ  السرحمااااة  .2
 اإلجراءات التالية: 

ترااااااااااسيؼ األىااااااااااجاف السااااااااااخاد إكدااااااااااابيا  .2.1
لمستعمسيؽ مؽ خالل البيئة التعميسياة السجمجاة التاي 
تتزاااسؽ نسظااايؽ تشغااايؼ السحتاااؾػ التعميساااي )ُمعاااج/ 

( لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ َجاىد

طمباااة كمياااة فمداااظيؽ التقشياااة باااجيخ الااابمح، وتسثمااات 
 األىجاف العامة فيسا يمي: 

 .التسييد بيؽ أنؾع الرؾر وأنغستيا السختمفة 

 .التعخف عمى بخنامج الفؾتؾشؾب وواجيتو الخئيدية 
 .إنذاء عسل )ممف( ججيج ويحجد ابعاده وجؾدتو 

 تحخيػ والتحجيج والقص السختمفة.يدتخجم أدوات ال 

 .يخسؼ األشكال السختمفة ويختار المؾن السشاسب ليا 

  يااااااجرج الرااااااؾر السختمفااااااة ويااااااجمجيا، ويعااااااجل أبعادىااااااا
 ومشغؾرىا.

  يكتاب ناص عماى الرااؾر بأنسااط مختمفاة ويظباق عمييااا
 تأثيخات فشية.

 .يدتخجم الظبقات وخرائريا بذكل جيج، ويجمجيا 

 ل والسدااااااارات وتمؾيشيااااااا يااااااتقؽ اسااااااتخجام رسااااااؼ االشااااااكا
 وانحشاءاتيا.

  يشقي الرؾر مؽ العيؾب والذؾائب ويعيج تمؾيؽ الراؾر
 القجيسة.

 .يدتخجم االقشعة لجمج الرؾر وتعبئة االشكال السختمفة 

  يختااااب الظبقااااات ويااااجمج بيشيااااا ويااااشغؼ العشاصااااخ داخاااال
 الترسيؼ.

  يحاااااجد الشداااااق والجاااااؾدة السظمؾباااااة لمظباعاااااة واالخاااااخاج
 الشيائي لمسمف.

رااااااااسيؼ السحتااااااااؾػ العمسااااااااي )ميااااااااارات ت .2.2
معالجاة الراؾر الخقسيااة( الساخاد إكداابيا لمستعمساايؽ 
مؽ البيئاة التعميسياة السجمجاة التاي تتزاسؽ نسظايؽ 
تشغايؼ السحتاؾػ التعميسااي )ُمعاج/ َجاااىد( فاي ضااؾء 
األىجاف التعميسية السخاد تحقيقيا لكل ىجف، حيث 
تااااؼ تحجيااااج السحتااااؾػ لكاااال ىااااجف تعميسااااي، وبشاااااء 

البيئاااة التعميسياااة السجمجاااة التاااي تتزااااسؽ مكؾناااات 
نسظااايؽ تشغااايؼ السحتاااؾػ التعميساااي )ُمعاااج/ َجااااىد( 
الخاااااص بكاااال ىااااجف تعميسااااي واألنذااااظة وأساااامؾب 

 التقؾيؼ، وكانت اىؼ عشاصخ السحتؾػ: 

 .الرؾر الخقسية وأنؾاعيا وانغستيا السختمفة 

 .بخنامج الفؾتؾشؾب والتفاعل مع الؾاجية الخئيدية 
 الن جخافيكي ججيج.بشاء بؾستخ او إع 

  ) تحخيااخ االعسااال ) بؾسااتخ أو اإلعااالن الجخافيكااي
 عؽ طخيق تظبيق: 
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  .تحخيػ وقص وتخكيب أجداء مختمفة 

  رساااااااؼ أشاااااااكال وتحخيخىاااااااا وتمؾيشياااااااا باااااااجاخل العسااااااال
 الجخافيكي . 

  يااااااجرج صااااااؾر مختمفااااااة ويااااااجمجيا، ويعااااااجل أبعادىااااااا
 ومشغؾرىا داخل العسل الجخافيكي.

 اط مختمفااااة ويظبااااق يكتااااب نااااص عمااااى الرااااؾر بأنساااا
 عمييا تأثيخات فشية داخل العسل الجخافيكي.

  يدااتخجم الظبقااات وخرائراايا بذااكل جيااج، ويااجمجيا
 داخل العسل الجخافيكي.

  ياااااتقؽ اساااااتخجام رساااااؼ االشاااااكال والسداااااارات وتمؾيشياااااا
 وانحشاءاتيا داخل العسل الجخافيكي.

  يشقااااي الرااااؾر مااااؽ العيااااؾب والذااااؾائب ويعيااااج تمااااؾيؽ
 اخل العسل الجخافيكي.الرؾر القجيسة د

  يدااااااتخجم االقشعااااااة لااااااجمج الرااااااؾر وتعبئااااااة االشااااااكال
 السختمفة داخل العسل الجخافيكي.

  تختياااااب الظبقاااااات ودمجياااااا وياااااشغؼ العشاصاااااخ داخااااال
 الترسيؼ.

  يخااااخج السمااااف لمظباعااااة بعااااج تحااااجد الشدااااق والجااااؾدة
 السظمؾبة.

تشغيؼ السحتؾػ لسيارات معالجة الراؾر الخقسياة  .2.3
سيااااااااة، مقاااااااااطع الفيااااااااجيؾ، الرااااااااؾر )شاشااااااااات الحدمااااااااة التعم

والشرؾص، واالختبارات، واالنذظة التعميسياة( الساخاد إكداابيا 
لمستعمساايؽ مااؽ خااالل البيئااة التعميسيااة السجمجااة التااي تتزااسؽ 

 .نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ َجاىد(

مرحمااة اإلنتاااج: وتااؼ فااي هااذ  السرحمااة  .3
 اإلجراءات التالية: 

 ة السجمجاااة التاااي تتزاااسؽ نسظااايؽ إعاااجاد البيئاااة التعميسيااا
تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي )ُمعااج/ َجاااىد( الخاااص بكاال ىااجف 
تعميسااي واألنذااظة وأساامؾب التقااؾيؼ، عااؽ طخيااق دمااج مقاااطع 

، داخااااااال أداة جؾجااااااال التعميسياااااااة YouTubeالفياااااااجيؾ بقشااااااااة 
Classroom. 

  اساااتخجامGoogle Documents  إلنذااااء األنذاااظة
تيا عمااى أداة جؾجال التعميسيااة والتقييساات واالختبااارات ومذاارك

Classroom وقااااج تااااؼ إعااااجادىا وفقااااا لمتااااجرج فااااي األىااااجاف ،
 التعمؼ في تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ َجاىد(.

  بعاااج االنتيااااء ماااؽ بشااااء البيئاااة التعميسياااة السجمجاااة التاااي
تتزااسؽ نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي )ُمعااج/ َجاااىد(، تااؼ 

يؽ في مجال تكشؾلؾجيا عخضيا عمى مجسؾعة مؽ الستخرر
التعميؼ والبالغ عجدىؼ أربعة عذاخ محكاؼ ماؽ جامعاة األقراى 
وكمية فمدظيؽ التقشية، لمتأكج مؽ صالحية تظبيقيا عمى عيشة 
البحاااث، وساااالمة السحتاااؾػ العمساااي وبشااااءه وتشغيساااو وتختياااب 
أنذااااظتو، والفيااااجيؾىات التعميسيااااة بيااااا، وقااااج أبااااجػ السحكسااااؾن 

ىاااجاف التعميسياااة، وقاااج أوصاااؾا بإعاااادة ماااؾافقتيؼ، ومشاسااابتو لأ
تختيااب بعاااض الذاشااات لسشاسااابة فمداافة بشااااء البيئااة التعميسياااة 

 السجمجة.

  إجااااخاء التقااااؾيؼ البشااااائي عمااااى عيشااااة تقؾيسيااااة البيئااااة
التعميسياااة السجمجاااة التاااي تتزاااسؽ نسظااايؽ تشغااايؼ السحتاااؾػ 
التعميسااااي )ُمعااااج/ َجاااااىد( لتشسيااااة ميااااارات معالجااااة الرااااؾر 

م؛  2017/2018ة الفرااال الجراساااي األولالخقسياااة فاااي بجايااا
وذلػ لحداب قيسة الثبات ألداة البحاث، والتعاخف عماى أراء 
الظمبة عؽ البيئة التعميسياة السجمجاة وماجػ وضاؾح  وتشغايؼ 
السحتؾػ العمسي  )الُسعج/ الَجاىد( بيا، ومشاسبة اساتخاتيجية 
الااتعمؼ فييااا، ومااجػ إمكانيااة التشفيااح ومااجػ تحقيااق األىااجاف، 

نااال السحتااؾػ واألنذااظة عمااى الخضااا العيشااة التقؾيسيااة، وقااج 
وقج طمبت عيشة التقاؾيؼ البشاائي إضاافة السدياج ماؽ األنذاظة 
والتااجريبات، وبعااج إجااخاء التعااجيالت الالزمااة أصاابحت البيئااة 
التعميسياااااة السجمجاااااة جااااااىدة لمتظبياااااق عماااااى عيشاااااة البحاااااث 

 األساسية.

 ثالثا: إعداد أداتا البحث:

الك مهاارات معالجاة بظاقة مالحغاة امات .1
 الرؾر الرقسية:

قااااام الباحثااااان بإعااااجاد بظاقااااة مالحغااااة امااااتالك ميااااارات  
معالجااااة الرااااؾر الخقسيااااة )قبمي/بعااااجؼ(، وقااااج اتبااااع الباحثااااان 

 الخظؾات التالية في إعجاده:
  :تياجف ىاحه البظاقاة إلاى تحديد أهداف البظاقاة

تقييؼ أداء ميارات معالجاة الراؾر الخقسياة لعيشاة البحاث، 
جف الكذف عاؽ فاعمياة البيئاة التعميسياة السجمجاة التاي بي

(، تتزسؽ نسظيؽ تشغايؼ السحتاؾػ التعميساي )ُمعاج/ َجااىد
 مؽ خالل تقييؼ العشاصخ التالية: 

 .أنؾاع الرؾر وانغستيا السختمفة 

 .انذاء ممف ججيج وتحجيج ابعاده وجؾدتو 

 استخجام أدوات التحخيػ والتحجيج والقص السختمفة 

 السختمفة وتمؾيشيا. رسؼ األشكال 
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  ادراج الرااؾر السختمفاااة ودمجياااا ببعزاايا، وتعاااجيل ابعادىاااا
 ومشغؾرىا.

  كتابااة نااص عمااى الرااؾر بأنساااط مختمفااة وتظبيااق التااأثيخات
 الفشية عمييا.

  .تختيب الظبقات وخرائريا بذكل ودمجيا 

  اتقااااااااان اسااااااااتخجام رسااااااااؼ االشااااااااكال والسدااااااااارات وتمؾيشيااااااااا
 وانحشاءاتيا.

 لعيؾب والذؾائب والتعاجيل عماى إضااءتيا تشقية الرؾر مؽ ا
 وتمؾيشيا.

 .استخجام االقشعة لجمج الرؾر وتعبئة االشكال السختمفة 

  تحجيج االمتجاد والجؾدة السظمؾبة لمظباعاة واالخاخاج الشياائي
 لمسمف.

  صاادا البظاقااة وثباتهااا: تااؼ التدكااد مااؽ صاادا
 البظاقة عمى مرحمتيؽ:

بظاقاااة  : تاااؼ صاااياغة عبااااراتمرحماااة بشااااء البظاقاااة -أ 
السالحغاة، التااي تزاسشتيا السيااارات فاي عبااارات إجخائيااة 
واضااحة، وكاال عبااارة تقااؾم بؾصااف أداء واحااج وال تحتساال 

( يرف فقاخات بظاقاة السالحغاة 1أؼ تفديخ، والججول )
 قياس أداء ميارات معالجة الرؾر الخقسية.

 سية(: جدول مؾاصفات بظاقة مالحغة أداء مهارات معالجة الرؾر الرق1جدول )
 الشدبة السئؾية مجسؾع الفقرات السهارات السجال

 % 12.0 10 مقجمة في معالجة الرؾر 

 % 14.0 12 ميارات التحجيج والقص والمرق. 

 % 14.0 12 ميارات التمؾيؽ والخسؼ 

 % 16.0 14 ميارات الكتابة واستخجام الظبقات 

 % 15.0 13 ميارات الترسيؼ واالشكال  

 % 15.0 13 رؾر مؽ الذؾائب واالختامميارات تشقية ال 

 % 08.0 7 ميارات دمج الرؾر باألقشعة 

 % 06.0 5 ميارات االخخاج والظباعة 

 % 100  86 السجسؾع

ُعخضاااات البظاقااااة مرحمااااة صاااادا السحكساااايؽ:  -ب 
عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ في مجال تكشؾلؾجياا التعمايؼ 
والسعمؾمااااااات، لمتأكااااااج مااااااؽ سااااااالمة اإلجااااااخاءات لفقااااااخات 

لبظاقاااة، وقاااج قاااام الباحثاااان باااإجخاء التعاااجيالت السظمؾباااة ا
ماااااؽ حااااااحف، واضااااااافة، وتعااااااجيل عمااااااى عبااااااارات بظاقااااااة 

 السالحغة، ومؽ أىسيا: 
 ( مؽ: حفع 9( تعجيل العبارة )1في السجال )

الرؾرة بامتجاد مختمف، إلى: يحفع الرؾرة بامتجاد 
(، واضافة gif( و )pang( و )jpegنقظي مثل: )

 وىي: ميارة غمق البخنامج. (، 10العبارة )

  ( مؽ: 11( تعجيل العبارة )2في السجال ،)
تفخيغ الرؾرة عؽ خمفيتيا إلى: يعدل صؾرة عؽ 

 خمفيتيا. 
 ( مؽ: يخسؼ 4( تعجيل العبارة )3في السجال ،)

نجؾم وأشكال جاىدة إلى: يخسؼ شكل جاىد، وححف 
(، 11بعض السيارات ألشكال محجدة، واضافة العبارة )

جل عمى اتجاه ومشغؾر الذكل او الرؾرة، وىي يع
(، وىي: يجرج صؾرة بجاخل أؼ 12واضافة العبارة )

 شكل.
  ( تؼ دمج عبارتيؽ لتربح 4في السجال :)

 (، وىي يخفي ويغيخ أؼ طبقة.13العبارة رقؼ )
  ( تؼ تغييخ كمسة يغيخ الى 6في السجال :)

(، لتربح: يعجل عمى 6( و )5يعجل في العبارتيؽ )
 الرؾر، ويعجل عمى ألؾان الرؾر. اضاءة 

 ( 7(: تؼ اضافة العبارة )7في السجال ،)
 وىي: يعيج تختيب الظبقات بالذكل السظمؾب.

ثباات البظاقاة: اساتخدم الباحاث لحدااب ثبااات  -ج 
 البظاقة: 

حيااث قااام الباحثااان طريقااة اتفاااا السالحغاايؽ:  (1
( ماؽ الظمباة 10وزميالن ليساا، بعسمياة السالحغاة عماى )

البحاااااث، وكااااال واحاااااج مداااااتقل عاااااؽ ا خاااااخ خاااااارج عيشاااااة 
باسااتخجام أداة السالحغااة نفداايا فااي الفتااخة الدمشيااة نفداايا 
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حياااااااث يباااااااجأ السالحغاااااااان ويشتيياااااااان معاااااااا فاااااااي عسمياااااااة 
السالحغة، وتحدب عجد مخات االتفاق وعاجد ماخات عاجم 

كااؾبخ، حيااث أن نداابة االتفاااق باايؽ  االتفاااق وفااق معادلااة

ي ندااابة %( وىااا 84.2السالحغااايؽ وصااامت إلاااى ندااابة )
مختفعة، بيحا يسكؽ التأكيج عماى ثباات بظاقاة السالحغاة.

 
 ميارات معالجة الرؾر الخقسية( لبظاقة مالحغةα(: نتائج حداب معامل الثبات)2ججول )

 القيسة مفردات البظاقة عدد العيشة Cronbach" ألفا"  معامل الثبات

 photoshop 50 10 0.793مقجمة في معالجة الرؾر 

 0.858 12 50 تحجيج والقص والمرقميارات ال

 0.826 12 50 ميارات التمؾيؽ والخسؼ

 0.840 14 50 ميارات الكتابة واستخجام الظبقات

 0.894 13 50 ميارات الترسيؼ واالشكال

 0.755 13 50 ميارات تشقية الرؾر مؽ الذؾائب واالختام

 0.855 7 50 ميارات دمج الرؾر باألقشعة

 0.745 5 50 لظباعةميارات االخخاج وا

 0.973 86 50 بظاقة السالحغة ككل 

( كرونبااااخ عماااى لمااادرجات αحدااااب معامااال ) (2
قاااام الباحثااااان بالتأكاااج مااااؽ البعدياااة لبظاقااااة السالحغااااة: 
( كخونبااااااخ عماااااى الاااااجرجات αالثباااااات بحدااااااب معامااااال )

 البعجياة لمبظاقااة، وذلاػ باسااتخجام البخناامج اإلحرااائي الااا
(SPSS)(، ارتفاااع 2سااا فااي جااجول )، وكاناات الشتيجااة ك

معاماااال ثبااااات لبظاقااااة السالحغااااة، ومحاورىااااا، مسااااا يااااجل 
عماااااااى دقاااااااة البظاقاااااااة فاااااااي القيااااااااس واتدااااااااقيا وتدوياااااااجنا 

 بسعمؾمات عؽ أداء ميارات عيشة البحث.

  :تؼ وضاع تقدير الدرجات وطريقة الترحيح
بجائل التقييؼ عمى شكل ثالث استجابات، وىي )مختفعاة، 

ث أعظيت االستجابة الاجرجات متؾسظة، مشخفزة(، بحي
( عماااى التاااؾالي، وباااحلػ تكاااؾن الجرجاااة 1، 2، 3التالياااة )

العغسي لبظاقة مالحغة معالجاة الراؾر الخقسياة تدااوؼ 
( درجااة، وقااج قااام الباحثااان بتحخيااخ السقياااس ونذااخه 258)

لدااااايؾلة ادخاااااال  Google Formبؾاساااااظة نسااااااذج 
 التقييسات؛ حتى يربح السقياس جاىد لمتقييؼ. 

 بشااااًء راااؾرة الشهائياااة لبظاقاااة السالحغاااة: ال
عمااااى الخظااااؾات الدااااابقة إلعااااجاد بظاقااااة السالحغااااة تااااؼ 

بظاقاااة مالحغاااة اماااتالك التؾصااال إلاااى الراااؾرة الشيائياااة ل
، حيااث بمااغ عااجد فقااخات ميااارات معالجااة الرااؾر الخقسيااة

 ( مؤشخ.86البظاقة إلى )

 بظاقة تقييؼ مشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني(:  .2

 وتياااجف قاااة تقيااايؼ السشاااتج، تحدياااد الهااادف بظا
ميااااارات معالجااااة الرااااؾر البظاقااااة إلااااى فحااااص امااااتالك 

الخقسيااااة عااااؽ طخيااااق ترااااسيؼ مشااااتج عمااااى شااااكل ترااااسيؼ 
البيئة التعميسية السجمجاة التاي تتزاسؽ مؽ خالل  إعالني

نسظاااايؽ تشغاااايؼ السحتااااؾػ التعميسااااي )ُمعااااج/ َجاااااىد( لااااجػ 
ياا ، وذلػ بعج تظبيقطمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح

 بعجيًا.
تكؾنت بظاقة تقييؼ مشتج بشاء البظاقة:  -أ 
( فقخة، حيث تؼ 37( مؽ )رسؾمات ترسيؼ إعالني)

 .البيئة التعميسية السجمجةألىجاف  تختيبيا بذكل متتالي

: تؼ عخض البظاقة في صؾرتيا صدا البظاقة -ب 
األولية عمى مجسؾعة مؽ الستخرريؽ في مجال 

بعة عذخ محكؼ مؽ تكشؾلؾجيا التعميؼ والبالغ عجدىؼ أر 
جامعة األقرى وكمية فمدظيؽ التقشية، حيث قامؾا ابجاء 
آرائيؼ ومالحغاتيؼ حؾل مشاسبة الفقخات وصياغاتيا 
المغؾية والشحؾية، وفي ضؾء تمػ ا راء تؼ إضافة بعض 
الفقخات وتعجيل البعض األخخ، ليربح عجد فقخات 

 ( فقخة. 35البظاقة )

االتفاق بيؽ ويقرج بيا مجػ ثبات البظاقة:  -ج 
نتائج التظبيق الشي نؾصل إلييا الباحثان وبيؽ نتائج 
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التظبيق التي تؾصل إلييا السخترؾن في مجال 
تكشؾلؾجيا التعميؼ، وقج اختار الباحث اثشيؽ مؽ 
السحاضخيؽ الحيؽ لجييؼ الخبخة في تجريذ السداق 
وطمب مشيسا القيام بعسمية التقييؼ بذكل مدتقل لسشتج 

يؼ اإلعالني(، وأسفخت الشتائج عؽ )رسؾمات الترس
 89.6وجؾد اتفاق كبيخ في عسمية التقييؼ وقج بمغت )

لتحميل   Cooper%( وذلػ باستخجام معادلة كؾبخ
 السزسؾن باستخجام السعادلة التالية : 

معامل 
 الثبات

= 

 عجد نقاط االتفاق

عجد نقاط االتفاق + عجد  100 ×
 نقاط االختالف

تؼ وضع طريقة الترحيح: تقدير الدرجات و  -د 
بجائل التقييؼ وفق االستجابات السرؾغة بظخيقة ليكخت 
والتي تحتؾؼ عمى خسذ استجابات، وىي )مختفعة ججا، 
مختفعة، متؾسظة، مشخفزة، مشخفزة ججًا(، بحيث 

( 1، 2، 3، 4، 5أعظيت االستجابة الجرجات التالية )
عمى التؾالي، وبحلػ تكؾن الجرجة العغسي لبظاقة 

( 175لسشتج )رسؾمات ترسيؼ اإلعالنات( تداوؼ )ا
درجة، وقج قام الباحثان بتحخيخ السقياس ونذخه عمى 

لديؾلة ادخال  Google Formبؾاسظة نساذج 
  التقييسات؛ حتى يربح السقياس جاىد لمتقييؼ.

الذكل الشهائي لبظاقة تقييؼ مشتج )رسؾمات  -ه 
 الترسيؼ اإلعالني(: 

ة، أصبحت البظاقة جاىدة بعج إتسام الخظؾات الدابق
 ( فقخة. 35لمتظبيق، وقج تكؾن مؽ )

 رابعًا: تشفيذ تجربة البحث: 
تؼ تشفيح التجخبة في الشرف الثاني ماؽ الفرال  .1

 .2517/2518الجراسي األول مؽ العام الجامعي 
قااااااام الباحثااااااان بعقااااااج لقاااااااء تااااااجريبي مااااااع الفئااااااة  .2

لتااي السدااتيجفة بتعااخيفيؼ عمااى البيئااة التعميسيااة السجمجااة ا
تتزااسؽ نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي )ُمعااج/ َجاااىد( 
لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح لتشسية ميارات 

 معالجة الرؾر الخقسية وكيفية التفاعل معيا.
تظبياااااااااق أداة البحاااااااااث )بظاقاااااااااة مالحغاااااااااة أداء  .3

 ميارات معالجة الرؾر الخقسية( قبمياً 
ياااااارات تاااااؼ تظبياااااق اختباااااار بظاقاااااة مالحغاااااة أداء م

معالجااة الرااؾر الخقسيااة لااجػ طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة 
بااجيخ الاابمح، قبميااًا وكااحلػ التأكااج مااؽ تكااافؤ السجسااؾعتيؽ، 

 (.3كسااااااااااااااااااااا ىااااااااااااااااااااؾ مؾضاااااااااااااااااااااح فااااااااااااااااااااي الجاااااااااااااااااااااجول )

 
 (: فحص تكافؤ السجسؾعتيؽ قبمياً 3ججول )

 يةاإلحرائ  الجاللة الحخية درجات قيسة ت السعيارؼ  االنحخاف الجرجات متؾسط ن السجسؾعة 

 8.40 94.08 25 محتؾػ معج

0.681 24 0.502 

 6.66 93.16 25 محتؾػ جاىد 

بالكذاااف عاااؽ قيساااة "ت" السحداااؾبة بااايؽ السجساااؾعتيؽ 
( نجااج أنيااا غيااخ دالااة 0.681التجااخيبيتيؽ، والتااي بمغاات )

(، وباااااحلػ يتزاااااح أن السجساااااؾعتيؽ 0.05عشاااااج مداااااتؾػ )
 متكافئان.

حدماااة ا تشاااول السحتاااؾػ التعميساااي متتاااابع ماااؽ ال .4
البيئااااة التعميسيااااة السجمجااااة التااااي تتزااااسؽ نسظاااايؽ تشغاااايؼ 
السحتااؾػ التعميسااي )ُمعااج/ َجاااىد( والتفاعاال مااع األنذااظة 

 التعميسية السؾجؾدة بيا.

بعااج انتيااااء فتااخة التجخياااب، والتااي اساااتسخت ماااؽ  .5
بجايااة مااؽ األساابؾع الدااابع إلااى األساابؾع الخابااع عذااخ مااؽ 
الفرااااااااااااااااااااااااااال الجراساااااااااااااااااااااااااااي األول ماااااااااااااااااااااااااااؽ العاااااااااااااااااااااااااااام 

( جمداات تجريبياة، تاؼ 8م، بؾاقاع )2017/2018يالجامع
تظبيااااااق أداتااااااا البحااااااث )بظاقااااااة مالحغااااااة أداء ميااااااارات 
معالجااة الرااؾر الخقسيااة، وبظاقااة تقياايؼ مشااتج )الخسااؾمات 

 الترسيؼ اإلعالني(( بعجيًا.
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إجاااخاء السعالجاااة اإلحراااائية، والحراااؾل عماااى  .6
 الشتائج وتفديخىا، وإقخار التؾصيات. 

 ا وتفديرها نتائج البحث ومشاقذته

" ما صؾرة البيئة التعميؼ السجمجة إجابة الدؤال األول:
التي تتزسؽ نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ 
َجاىد( لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة 
كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح؟"، قام الباحثان بسخاجعة 

جمجة، وأسذ األدبيات الخاصة بترسيؼ بيئات التعمؼ الس
تشغيؼ السحتؾػ العمسي فييا، واألدبيات الخاصة بحلػ، 

 وتؼ [3] ,[4] ,[13]  وإمكانياتيا التخبؾية والتكشؾلؾجية

إلعجاد البيئة التعميؼ السجمجة التي  مخاحل خسذ تحجيج
تتزسؽ نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ َجاىد( 

بة كمية لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ طم
فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح ، وىي مخحمة تخظيط البيئة 

البيئة التعميؼ  التعميؼ السجمجة ، تمييا مخحمة ترسيؼ
السجمجة ، ومؽ ثؼ مخحمة تشغيؼ البيئة التعميؼ السجمجة ، 
ومخحمة تشفيح البيئة التعميؼ السجمجة ، وأخيخا مخحمة تقؾيؼ 

الباحثان في ىحا  البيئة التعميؼ السجمجة، وقج تشاوليا
 (.13ص -10البحث بالتفريل في)ص 

ىل تؾجج فخوق ذات داللة إجابة الدؤال الثاني: 
إحرائية في متؾسظات درجات التظبيق البعجؼ لبظاقة 
مالحغة تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة 
كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح تعدػ لستغيخ نسظيؽ 

يسي )ُمعج/ َجاىد( ببيئة تعمؼ تشغيؼ السحتؾػ التعم
مجمجة؟، تست عؽ طخيق التحقق مؽ صحة الفخض 
الثاني "" تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية في متؾسظات 
درجات التظبيق البعجؼ لبظاقة مالحغة تشسية ميارات 
معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية 

ؾػ التعميسي بجيخ البمح تعدػ لستغيخ نسظيؽ تشغيؼ السحت
ببيئة تعمؼ مجمجة"، عؽ طخيق القيام تفخيغ بيانات 
القياس البعجؼ لبظاقة السالحغة تشسية ميارات معالجة 
الرؾر الخقسية لجػ مجسؾعتيؽ طمبة كمية فمدظيؽ 
التقشية بجيخ البمح بذكمي تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ 
ية َجاىد( ببيئة تعمؼ مجمجة، ومؽ ثؼ السعالجة اإلحرائ

 لحداب الستؾسظات الحدابية.

 (: اختبار ت لمفخق بيؽ متؾسظات االداء عمى بظاقة السالحغة بيئة التعمؼ السجمج4" ججول )

 اإلحرائية   الجاللة درجات الحخية قيسة ت السعيارؼ  االنحخاف الجرجات متؾسط ن السجسؾعة

 12.24 241.44 25 محتؾػ ُمعج
6.16 48 0.00 

 25.41 206.66 25 محتؾػ جاىد 

إن قيساااااة )ت( السحداااااؾبة  (:4يتزاااااح ماااااؽ الجاااااجول )
( دالاة إحراائيًا، 48( عشج درجات حخية )6.01والبالغة )

بايؽ متؾساظي وىحا يؤكج وجج فخوق ذات داللة إحراائية 
الااجرجات البعجياااة لمسجساااؾعتيؽ التجخيبيااة )محتاااؾػ ُمعاااج / 
محتؾػ جاىد( فاي درجاات بظاقاة السالحغاة لسجساؾعتيؽ 

ة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ الاابمح لرااالح السجسؾعااة طمبا
التجخيبيااة )السحتااؾػ الُسعااج( حيااث إن متؾسااظيا الحدااابي 

( والستؾسااااااط الحداااااااابي 241.44فااااااي القياااااااس البعااااااجؼ )
لمسجسؾعاااااة التجخيبياااااة )السحتاااااؾػ الجااااااىد( فاااااي القياااااااس 

 (.204.66البعجؼ )
مااا مدااتؾػ درجااات طمبااة كميااة  إجابااة الدااؤال الثالااث:

التقشياااااة باااااجيخ الااااابمح فاااااي مقيااااااس بظاقاااااة مشاااااتج  فمدااااظيؽ

)رسااااؾمات ترااااسيؼ إعالنااااي( بعااااج تظبيااااق نسظاااايؽ تشغاااايؼ 
السحتؾػ التعميسي ببيئة تعمؼ مجمجة؟، عؽ طخيق التحقق 
مااااؽ الفااااخض الثاااااني " يديااااج مدااااتؾػ درجااااات طمبااااة كميااااة 
فمدااااظيؽ التقشياااااة باااااجيخ الااااابمح فاااااي مقيااااااس بظاقاااااة مشاااااتج 

ق نسظاااايؽ تشغاااايؼ )رسااااؾمات ترااااسيؼ إعالنااااي( بعااااج تظبياااا
قااام ، %”85السحتااؾػ التعميسااي ببيئااة تعمااؼ مجمجااة، عااؽ 

 الباحثان بحداب ما يمي: 

  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية
والؾزن الشدبي لاجرجات كل فقخة مؽ فقخات التظبيق 
البعجؼ لبظاقة تقييؼ مشتج )رسؾمات ترسيؼ 
 إعالني( لستغيخ نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي

 )ُمعج/ َجاىد( ببيئة تعمؼ مجمجة.



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

29 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 March   Vol.4 No 3 

  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية
درجات الظمبة في التظبيق البعجؼ لبظاقة تقييؼ 
مشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( لستغيخ نسظيؽ 

تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ َجاىد( ببيئة تعمؼ 
 مجمجة. 

 لشسط تشغيؼ السحتؾػ التعميسي الُسعج ببيئة تعمؼ مجمجة جؼ لبظاقة تقييؼ مشتج (: اداء السذاركيؽ عمى التظبيق البع5ججول )

الستؾس ن الفقخة 
 ط

االنحخاف 
 السعيارؼ 

الخت الؾزن الشدبي
الذكل والفكخة  بة

 والسداحة البيزاء
2 0.84 0.58 4.20 25 الذكل جحاب وممفت لالنتباه .1

1 0.88 0.71 4.40 25 اليجف واضح ومسيد .2 8

1 
 0.63 4.32 25 يؼ بديطالترس .3

0.86 1

9 
2 0.84 0.71 4.20 25 الذكل مؾضؾعي ومشاسب لمفكخة .4

2 0.85 0.44 4.24 25 تشاسب وتشاغؼ الذكل مع السزسؾن  .5 8

5 
السدافات بيؽ الدظؾر والفقخات  .6

 مشاسبة لمسحتؾػ 

25 4.48 0.71 
0.90 4 

السداحات البيزاء في الترسيؼ  .7
 مشاسبة

25 4.44 0.58 0.89 9 

عشاصخ الترسيؼ 
 االبعاد واالحجام

العشاصخ واألشكال السدتخجمة  .8
 مشاسبة

25 4.24 0.78 0.85 2

5 
ابعاد الترسيؼ صحيحة ومشاسبة  .9

 لمسؾضؾع

25 4.40 0.65 
0.88 1

1 
3 0.78 0.67 3.88 25 الغالل مدتخجمة بذكل صحيح .15

االضاءة مدتخجمة بذكل صحيح  .11 5
 ومشاسب

25 4.08 0.64 0.82 3

2 
 0.74 4.28 25 ر مشاسبة لمسحتؾؼ الرؾ  .12

0.86 1

9 
مكان الرؾر والخسؾمات متشاسق  .13

 مع السزسؾن 

25 4.44 0.71 0.89 9 

حجؼ الرؾر والخسؾمات مشاسب  .14
 لمسحتؾػ 

25 4.64 0.57 0.93 2 

    والخامات  
  

االلؾان والخظؾط 
 فاتح(-والقيسة)داكؽ

1 0.88 0.82 4.40 25 االلؾان مشاسبة لمفكخة والسحتؾػ  .15

 1 0.95 0.52 4.76 25 الخظؾط واضحة ومقخوءة .16 1

 0.71 4.56 25 الخمفية مشاسبة لمسؾضؾع .17
0.91 3 

 4 0.90 0.77 4.48 25 األلؾان السدتخجمة مشاسبة  .18

األلؾان السدتخجمة كافية لجحب  .19
 االنتباه

25 4.40 0.71 0.88 1

1 
األلؾان السدتخجمة مشاسبة لمفئة  .25

 السدتيجفة ولمسؾضؾع

25 4.12 0.73 
0.82 3

2 
حجؼ نرؾص العشاويؽ والسحتؾػ  .21

 مشاسبة ومتشاسقة.

25 4.48 0.77 0.90 4 

شكل ونسط وألؾان الخظؾط مشاسب  .22
 وواضحة

25 4.52 0.71 0.90 4 

ألؾان الخظؾط متشاسقة مع الخمفيات  .23
 السدتخجمة

25 4.48 0.71 
0.90 4 

السدافات بيؽ الدظؾر والفقخات  .24
 مشاسبة لمسحتؾػ 

25 4.36 0.64 0.87 1

التبايؽ بيؽ الخمفية والرؾر والخسؾم  .25 7
 مشاسب

25 4.32 0.63 0.86 1

9 
الجقة والجؾدة 

 والؾضؾح
 0.62 4.16 25 التخكيب والجمج لمرؾر دقيق .26

0.83 3

0 
3 0.83 0.8 4.16 25 الترسيؼ ابعاده حقيقية .27

استخجمت الغالل واالضاءة بذكل  .28 0
 مشاسب

25 4.08 0.7 0.82 3

2 
قة الرؾر السدتخجمة وجؾدتيا د .29

 عالية ومشاسبة

25 4.36 0.76 
0.87 1

7 
2 0.85 0.6 4.24 25 الجمج والمرق بذكل احتخافي .35

1 0.86 0.68 4.28 25 أبعاد السمف السشتج صحيحة وواقعية .31 واالخخاج والظباعة. 5

9 
 0.75 4.32 25 جؾدة الظباعة دقة االخخاج .32

0.86 1

9 
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الستؾس ن الفقخة 
 ط

االنحخاف 
 السعيارؼ 

الخت الؾزن الشدبي
في الظباعة نغام االلؾان السدتخجم  .33 بة

 صحيح

25 4.40 0.65 0.88 1

1 
االمتجاد السحفؾظ بو السمف قابل  .34

 لمتعجيل

25 4.40 0.71 
0.88 1

1 
يؾجج ندخة محفؾعة كرؾرة ثابتة  .35

 وبجؾدة عالية

25 4.32 0.63 0.86 1

أن أدنى و %(.95(، واحتمت السختبة األولى بؾزن ندبي )16الدابق: أن أعمى فقخة ىي، الفقخة ) (5) يتزح مؽ الججول 9
 %(. 78(، واحتمت السختبة األخيخة، بؾزن ندبي )10فقخة ىي، الفقخة )

 لشسط تشغيؼ السحتؾػ التعميسي الجاىد ببيئة تعمؼ مجمجة (:  أداء السذاركيؽ عمى التظبيق البعجؼ لبظاقة تقييؼ مشتج 6ججول )

االنحخاف  الستؾسط ن الفقخة 
 السعيارؼ 

 الختبة الؾزن الشدبي

والفكخة الذكل 
 والسداحة البيزاء

 70. 65. 3.52 25 الذكل جحاب وممفت لالنتباه .1
26 

 74. 90. 3.68 25 اليجف واضح ومسيد .2
11 

 73. 86. 3.64 25 الترسيؼ بديط .3
19 

 68. 91. 3.40 25 الذكل مؾضؾعي ومشاسب لمفكخة .4
29 

 69. 51. 3.44 25 تشاسب وتشاغؼ الذكل مع السزسؾن  .5
27 

الدظؾر والفقخات  السدافات بيؽ .6
 مشاسبة لمسحتؾػ 

25 3.80 .91 .76 
7 

السداحات البيزاء في الترسيؼ  .7
 مشاسبة

25 3.60 .71 .72 
20 

عشاصخ الترسيؼ 
 االبعاد واالحجام

 68. 91. 3.40 25 العشاصخ واألشكال السدتخجمة مشاسبة .8
29 

ابعاد الترسيؼ صحيحة ومشاسبة  .9
 لمسؾضؾع

25 3.60 .76 .72 
20 

 62. 81. 3.08 25 مدتخجمة بذكل صحيح الغالل .15
35 

االضاءة مدتخجمة بذكل صحيح  .11
 ومشاسب

25 3.32 .95 .66 
32 

 72. 91. 3.60 25 الرؾر مشاسبة لمسحتؾؼ  .12
20 

مكان الرؾر والخسؾمات متشاسق مع  .13
 السزسؾن 

25 3.72 .98 .74 
11 

حجؼ الرؾر والخسؾمات مشاسب  .14
 لمسحتؾػ 

25 4.04 .79 .81 
2 

والخظؾط  االلؾان
فاتح( -والقيسة)داكؽ
 والخامات

 74. 1.11 3.68 25 االلؾان مشاسبة لمفكخة والسحتؾػ  .15
11 

 89. 82. 4.44 25 الخظؾط واضحة ومقخوءة .16
1 

 78. 97. 3.88 25 الخمفية مشاسبة لمسؾضؾع .17
4 

 77. 1.07 3.84 25 األلؾان السدتخجمة مشاسبة  .18
5 

 75. 1.05 3.76 25 اهاأللؾان السدتخجمة كافية لجحب االنتب .19
8 

األلؾان السدتخجمة مشاسبة لمفئة  .25
 السدتيجفة ولمسؾضؾع

25 3.32 .99 .66 
32 

حجؼ نرؾص العشاويؽ والسحتؾػ  .21
 مشاسبة ومتشاسقة.

25 3.96 1.14 .79 
3 

شكل ونسط وألؾان الخظؾط مشاسب  .22
 وواضحة

25 3.76 .93 .75 
8 

ألؾان الخظؾط متشاسقة مع الخمفيات  .23
 مةالسدتخج

25 3.84 .94 .77 
5 

السدافات بيؽ الدظؾر والفقخات  .24
 مشاسبة لمسحتؾػ 

25 3.68 .95 .74 
11 

التبايؽ بيؽ الخمفية والرؾر والخسؾم  .25
 مشاسب

25 3.60 .87 .72 
20 

والجؾدة  لجقةا
 والؾضؾح

 69. 77. 3.44 25 التخكيب والجمج لمرؾر دقيق .26
27 

 67. 91. 3.36 25 الترسيؼ ابعاده حقيقية .27
31 

استخجمت الغالل واالضاءة بذكل  .28
 مشاسب

25 3.32 .80 .66 
32 

دقة الرؾر السدتخجمة وجؾدتيا عالية  .29
 ومشاسبة

25 3.72 .98 .74 
11 

 74. 90. 3.68 25 الجمج والمرق بذكل احتخافي .35
11 
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االنحخاف  الستؾسط ن الفقخة 
 السعيارؼ 

 الختبة الؾزن الشدبي

 71. 96. 3.56 25 أبعاد السمف السشتج صحيحة وواقعية .31 واالخخاج والظباعة.
24 

 71. 96. 3.56 25 دقة االخخاججؾدة الظباعة  .32
24 

نغام االلؾان السدتخجم في الظباعة  .33
 صحيح

25 3.76 .93 .75 
8 

االمتجاد السحفؾظ بو السمف قابل  .34
 لمتعجيل

25 3.72 .98 .74 
11 

يؾجج ندخة محفؾعة كرؾرة ثابتة  .35
 وبجؾدة عالية

25 3.68 .90 .74 
11 

 
ي، الدابق: أن أعمى فقخة ى (6) يتزح مؽ الججول

(، واحتمت السختبة األولى بؾزن ندبي 16الفقخة )
(، واحتمت 10أن أدنى فقخة ىي، الفقخة )و %(.89)

 %(.62السختبة األخيخة، بؾزن ندبي )
 تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )ُمعج/ َجاىد( ببيئة تعمؼ مجمجة لستغيخ نسظي (: أداء السذاركيؽ عمى التظبيق البعجؼ لبظاقة تقييؼ مشتج7ججول )

 االنحخاف السعيارؼ  الستؾسط ن الستغيخات

 بظاقة تقييؼ السشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( بعجؼ لسجسؾعة السحتؾػ السعج 
25 151.84 14.51 

 بظاقة تقييؼ السشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( بعجؼ لسجسؾعة السحتؾػ الجاىد 
25 119.00 14.51 

ي بظاقة تقييؼ السشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( مؽ خالل بيئة أن متؾسط درجات الظمبة ف: (7ويتزح مؽ الججول )
تعمؼ مجمجة بشسط تشغيؼ السحتؾػ )السُعج(، ىؾ ) 

درجة(، والحؼ يذيخ إلى متؾسط حدابي أكبخ  151.84
درجة( لبظاقة  175%( مؽ الشياية العغسي ) 85مؽ )

التقييؼ، وىحا يجل عمى الكفاءة العالية لتشغيؼ السحتؾػ 
ئة التعمؼ السجمجة  لتشسية ميارات معالجة السعج ببي

 الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية.
أن متؾسط درجات الظمبة في بظاقة تقييؼ السشتج و  

)رسؾمات ترسيؼ إعالني( مؽ خالل بيئة تعمؼ مجمجة 
درجة(،  119.00بشسط تشغيؼ السحتؾػ )الجاىد(، ىؾ )

%( مؽ  85) والحؼ يذيخ إلى متؾسط حدابي أقل مؽ
درجة( لبظاقة التقييؼ، وىحا يجل  175الشياية العغسي )

عمى الكفاءة الزعيفة لتشغيؼ السحتؾػ الجاىد ببيئة 
التعمؼ السجمجة لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية 

 لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية. 

(، تاؼ 7( و )6( و )5بشاء عمى نتائج الجاجول ) ˉ
درجاات طمباة كمياة فمداظيؽ يدياج مداتؾػ  قبؾل الفارض"

التقشياااة باااجيخ الااابمح فاااي مقيااااس بظاقاااة مشاااتج )رساااؾمات 
تراااااسيؼ إعالناااااي( بعاااااج تظبياااااق نساااااط لتشغااااايؼ السحتاااااؾػ 

ورفاض %"، 85ببيئة تعمؼ مجمجة، عاؽ  الُسعدالتعميسي 

"يديج مدتؾػ درجات طمبة كمياة فمداظيؽ التقشياة  الفرض
بااجيخ الاابمح فااي مقياااس بظاقااة مشااتج )رسااؾمات تراااسيؼ 

عالنااااي( بعااااج تظبيااااق نسااااط لتشغاااايؼ السحتااااؾػ التعميسااااي إ 
 %". 85الجاىد ببيئة تعمؼ مجمجة، عؽ 

ىل تديج فعالية نسظيؽ تشغايؼ  إجابة الدؤال الرابع: "
السحتاؾػ التعميسااي ببيئااة تعمااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات 
معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة 

لاااااااااااااااة الكداااااااااااااااب ( وفاااااااااااااااق معاد1.2باااااااااااااااجيخ الااااااااااااااابمح، )
قاام ، ”(؟Modified Blake's Gain Ratioلمابالك)

 الباحثان بالتالي:
أواًل: اإلحراااااء الؾصاااافي: تااااؼ حداااااب الستؾسااااظات 

 الحدابية واالنحرافات السعيارية لا: 
  التظبيق القبمي والبعجؼ لبظاقة مالحغة

ميارات معالجة الرؾر الخقسية لشسط تشغيؼ السحتؾػ 
 ببيئة تعمؼ مجمجة. الُسعد

  التظبيق القبمي والبعجؼ لبظاقة مالحغة
ميارات معالجة الرؾر الخقسية لشسط تشغيؼ السحتؾػ 

 ببيئة تعمؼ مجمجة. الجاهز

  الكدب لبظاقة مالحغة ميارات معالجة
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ببيئة  الُسعدالرؾر الخقسية لشسط تشغيؼ السحتؾػ 
 تعمؼ مجمجة.

  الكدب لبظاقة مالحغة ميارات معالجة
ببيئة  الجاهزغيؼ السحتؾػ الرؾر الخقسية لشسط تش

 تعمؼ مجمجة.

  التظبيق البعجؼ لبظاقة بظاقة تقييؼ مشتج
)رسؾمات ترسيؼ إعالني( لشسط تشغيؼ السحتؾػ 

 ببيئة تعمؼ مجمجة. الُسعد

  التظبيق البعجؼ لبظاقة بظاقة تقييؼ مشتج
)رسؾمات ترسيؼ إعالني( لشسط تشغيؼ السحتؾػ 

 ببيئة تعمؼ مجمجة. الجاهز

 : اإلحراء الؾصفي، الستؾسط واالنحخاف السعيارؼ أدوات البحث (8ججول )

 االنحخاف السعيارؼ  الستؾسط ن القياس الستغيخات

 بظاقة السالحغة لمسحتؾػ السُعج
 8.40 94.08 25 قبمي

 12.24 241.44 25 بعجؼ

 19.43 147.36 25  الكدب في بظاقة السالحغة لمسحتؾػ السُعج

 الجاىد بظاقة السالحغة لمسحتؾػ 
 6.66 93.16 25 قبمي

 25.41 206.68 25 بعجؼ

 27.60 113.52 25  الكدب في بظاقة السالحغة لمسحتؾػ الجاىد

 14.51 151.84 25 بعجؼ  بظاقة تقييؼ السشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( لمسحتؾػ السُعج

 14.51 119.00 25 بعجؼ بظاقة تقييؼ السشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( لمسحتؾػ الجاىد

الستؾسط الحدابي لجػ  أن: (8) ويتزح مؽ الجدول
الظمبة في بظاقة مالحغة معالجة الرؾر الخقسية 

(، وىؾ متؾسط 241.44لسجسؾعة السحتؾػ السعج )
درجة( مؽ الشياية  220% = 85حدابي أكبخ مؽ )
درجة(؛ وبمغ متؾسط الكدب  258العغسي لالختبار )

الرؾر الخقسية العام في بظاقة مالحغة معالجة 
(، و بمغ متؾسط 147.36لسجسؾعة السحتؾػ السعج )

درجات الظمبة في بظاقة تقييؼ السشتج )رسؾمات ترسيؼ 
درجة(، وىؾ متؾسط حدابي أكبخ  151.84إعالني( )

 175درجة( مؽ الشياية العغسي ) 149% =  85مؽ )
درجة( لبظاقة التقييؼ السشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( ؛ 

عمى كفاءة نسط تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ) وىحا يجل 
الٌسعج( ببيئة تعمؼ مجمجة في تشسية ميارات معالجة 
الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ 

 البمح.
بمغ الستؾسط الحدابي لجػ الظمبة في بظاقة مالحغة و 

معالجة الرؾر الخقسية لسجسؾعة السحتؾػ السعج 
%  85بي أقل مؽ )(، وىؾ متؾسط حدا206.68)
 258درجة( مؽ الشياية العغسي لالختبار ) 220=

درجة(؛ وبمغ متؾسط الكدب العام في بظاقة مالحغة 

معالجة الرؾر الخقسية لسجسؾعة السحتؾػ السعج 
(، و بمغ متؾسط درجات الظمبة في بظاقة 113.52)

 119.00تقييؼ السشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( )
 149% =  85ي أقل مؽ )درجة(، وىؾ متؾسط حداب

درجة( لبظاقة التقييؼ  175درجة( مؽ الشياية العغسي )
السشتج )رسؾمات ترسيؼ إعالني( ؛ وىحا يجل عمى 
قرؾر كفاءة نسط تشغيؼ السحتؾػ التعميسي )الجاىد( 
ببيئة تعمؼ مجمجة في تشسية ميارات معالجة الرؾر 

 الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.

تاااؼ التحقاااح ماااؽ صاااحة ثانياااا اإلحرااااء االساااتجاللي: 
"ال تؾجاااد فاااروا دالاااة إحراااائيًا بااايؽ درجاااات الفاااروض 

في درجات بظاقة  طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بدير البمح
قباال التظبيااح مالحغااة مهااارات معالجااة الرااؾر الرقسيااة 

 نسظااايؽ تشغااايؼ السحتاااؾى التعميساااي ببيئاااة تعماااؼ مدمجاااة
نسظيؽ تشغيؼ السحتاؾى التعميساي تزيد فعالية  وبعد " و "

ببيئااة تعمااؼ مدمجااة فااي تشسيااة مهااارات معالجااة الرااؾر 
الرقسيااة لاادى طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة باادير الاابمح، 

طرياح القياام  "، عاؽ ( وفح معادلة الكداب لمابالك1.2)
بتفريغ البيانات لبظاقة مالحغة معالجة الراؾر الرقسياة 

الستؾساااظات  ، وماااؽ ثاااؼ السعالجاااة اإلحراااائية لحدااااب
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 الحدابية في القياس القبمي والبعدي.

 (: نتائج اختبار )ت( لسقارنة الفخق بيؽ متؾسظي الجرجات في بظاقة مالحغة السقاييذ االلكتخونية9ججول )
 الداللة اإلحرائية درجات الحرية قيسة ت االنحراف السعياري  متؾسط الدرجات العدد التظبيح السجسؾعة

 0.000 24 37.91 8.40 94.08 25 القبمي محتؾػ ُمعج

 12.24 241.44 البعجؼ

 محتؾػ جاىد
 القبمي

25 
93.16 6.66 

 25.41 206.68 البعجؼ 0.000 24 20.55

أن قيساااة )ت( عشاااج درجاااات (:9يتزاااح ماااؽ الجاااجول )
( دالاااااة إحراااااائيًا حياااااث أن مداااااتؾػ الجاللاااااة 24حخياااااة )

 ( أؼ يؾجاااااااااااج فاااااااااااخوق ذات داللاااااااااااة0.05( > )0.000)
إحراااااائية بااااايؽ متؾساااااظات درجاااااات الظمباااااة فاااااي بظاقاااااة 
مالحغااة معالجااة الرااؾر الخقسيااة  بااشسط تشغاايؼ السحتااؾػ 
التعميساااااي  الُسعاااااج ببيئاااااة تعماااااؼ مجمجاااااة ولراااااالح القيااااااس 
البعاااااجؼ حياااااث أن الستؾساااااط الحداااااابي لمقيااااااس البعاااااجؼ 

( والستؾسااااااااااااط الحداااااااااااااابي لمقياااااااااااااس القبماااااااااااااي 241.44)
( دالاة 24خياة )(، وأن قيسة )ت( عشج درجات ح94.08)

( 0.05( > )0.000إحرائيًا حيث أن مداتؾػ الجاللاة )
أؼ يؾجااااج فاااااخوق ذات داللاااااة إحرااااائية بااااايؽ متؾساااااظات 
درجاااااات الظمباااااة فاااااي بظاقاااااة مالحغاااااة معالجاااااة الراااااؾر 
الخقسية بشسط تشغيؼ السحتاؾػ التعميساي الجااىد ببيئاة تعماؼ 

مجمجااااااة ولرااااااالح القياااااااس البعااااااجؼ حيااااااث أن الستؾسااااااط 
( والستؾساط الحداابي 206.66البعجؼ ) الحدابي لمقياس
(؛ وبشاااااء عماااى ذلااااػ ياااتؼ رفااااض 93.16لمقيااااس القبماااي )

الفخض " ال تؾجج فخوق دالة إحراائيًا بايؽ درجاات طمباة 
كمياااااة فمداااااظيؽ التقشياااااة باااااجيخ الااااابمح فاااااي درجاااااات بظاقاااااة 
مالحغاااة مياااارات معالجاااة الراااؾر الخقسياااة قبااال التظبياااق 

تعماااااؼ مجمجاااااة  نسظااااايؽ تشغااااايؼ السحتاااااؾػ التعميساااااي ببيئاااااة
 وبعجه".

  حدااااااب الفاعمياااااة وماااااجػ التحداااااؽ فاااااي تشسياااااة
تشغااااايؼ  مياااااارات معالجاااااة الراااااؾر الخقسياااااة لشسظااااايؽ

السحتااااؾػ التعميسااااي ببيئااااة تعمااااؼ مجمجااااة عمااااى افااااخاد 
:[14] العيشااااة، تااااؼ اسااااتخجام معادلااااة بااااالك لمكدااااب

  معادلة ندبة بالك لمكدب = 
 ص -س 

+ 
 ص-س

 د س -د

 .د = الجرجة الشيائية العغسى لبظاقة السالحغة ،ص= الستؾسط الحدابي لمسجسؾعة في القياس القبمي ، جسؾعة في القياس البعجؼس = الستؾسط الحدابي لمس

 

 

 = فاعمية نسط السحتؾى الُسعد
241.44 - 94.08 

    + 
241.44 – 94.08 

258 - 241.44 258 

 = فاعمية نسط السحتؾى الُسعد
147.36 + 

147.36 

16.56 258 

 0.57 + 8.89 = فاعمية نسط السحتؾى الُسعد

   9.46 = فاعمية نسط السحتؾى الُسعد

 

 

 = فاعمية نسط السحتؾى الجاهز
206.68 - 93.16 

     + 
206.68 - 93.16 

258 - 206.68 258 

 = فاعمية نسط السحتؾى الجاهز
113.52 + 

113.52 

51.32 258 

 0.44 + 2.21 = فاعمية نسط السحتؾى الجاهز

   2.65 = فاعمية نسط السحتؾى الجاهز

مسا سبق ؛ يتزح أن ندبة الكدب  
لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لشسط  السعجل

ببيئة تعمؼ مجمجة  الُسعدتشغيؼ السحتؾػ التعميسي 

(، أن 9.46) لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية ىي
جة الرؾر لتشسية ميارات معال ندبة الكدب السعجل

الخقسية لشسط تشغيؼ السحتؾػ 
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ببيئة تعمؼ مجمجة لجػ طمبة كمية  الجاهزالتعميسي 
(؛ ىي أعمى مؽ الشدبة 2.65) فمدظيؽ التقشية ىي

التي اقتخحيا " بالك " لمحكؼ عمى الفاعمية، وىى 
مجػ التحدؽ  (، وعمى ذلػ يسكؽ الحكؼ بأن1.2)

يؽ في تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لشسظ
تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ببيئة تعمؼ مجمجة لجػ 
طمبة كمية فمدظيؽ التقشية فعالة ، وأنو أسيؼ بالفعل 

تشسية ذات السيارات، وعمى ذلػ يتؼ قبؾل  في
الفخض الثاني "تديج فعالية نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ 
التعميسي ببيئة تعمؼ مجمجة في تشسية ميارات 

كمية فمدظيؽ معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة 
( وفق معادلة الكدب 1.2التقشية بجيخ البمح، )

 لمبالك".

 مشاقذة الشتائج: 
  أن كفاءة نسط تشغيؼ السحتؾػ

التعميسي )الٌسعج( أفزل مؽ كفاءة نسط تشغيؼ 
السحتؾػ التعميسي )الجاىد(؛ ألن إعجاد وبشاء 
السحتؾػ التعميسي وتشغيسو مؽ قبل السعمؼ وتزسيشو 

الكتخونية مجمجة يتؾافق مع في بيئة تعميسية 
خرائص الستعمسيؽ واحتياجاتيؼ التعميسية، ووفق 
معاييخ وأسذ بشاء السؾاد والسرادر التعميسية 
الخقسية؛ مسا زاد مؽ كفاءتيا، وبالشقيض تجسيع 
السحتؾػ مؽ مرادر الكتخونية أو مفتؾحة عمى 
االنتخنت وتجييده، يحقق األىجاف التعميسية، ولكؽ 

فاءة إعجاد وبشاء السحتؾػ التعميسي مؽ ليذ بجرجة ك
 قبل السحاضخ.

  أن تشغيؼ السحتؾػ التعميسي بشسظيو
)السُّعج/ الجاىد( ببيئة تعمؼ إلكتخونية مجمجة 
وعخضو بأسمؾب متدمدل ومتتابع وشيق؛ لو أثخ 
فعال في تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية 
وزيادة االىتسام بحات السيارات والتفاعل مع 

؛ مسا عكذ عمى فعالية بيئتي التعمؼ  [15]حتؾػ الس
 السجمج بشسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ )السُّعج / الجاىد(.

  التكامل  في دمج السحتؾػ التعميسي
بشسظيو )السُّعج/ الجاىد( داخل مختبخات الحاسؾب 
في الكمية والتعميؼ اإللكتخوني السجمج ؛زاد مؽ 

مجة فعالية نسظي عخض السحتؾػ ببيئة التعمؼ السج
في تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية  وقمل مؽ 
وقت التجريب عمييا واتقانيا ومسارستيا، وأن الجراسة 
داخل مختبخات الحاسؾب في الكمية فقط تديج مؽ 
تعمؼ السيارات، والجراسة عؽ طخيق تؾعيف التعمؼ 

؛   [16]اإللكتخوني فقط  تديج مؽ تعمؼ السفاىيؼ
ؾفيخ بيئة تعمؼ مجمجة فالجسع بيؽ الظخيقتيؽ وت

تشغؼ محتؾػ التعمؼ ؛ يديج مؽ فعالية التعمؼ وواثقان 
 السيارات واستيعاب السفاىيؼ حؾل ذات السيارات. 

  إن استخجام بيئة التعمؼ السجمجة
بشسظي بشاء السحتؾػ التعميسي )السُّعج/ الجاىد( 
أدت إلى نؾع مؽ التعمؼ الشذط ذؼ السعشى، وربط 

ذاركة، واستغالل القاعة الجراسية التعمؼ بالعسل والس
في البحث عؽ االستفدارات والتداؤالت التي قج 
تؾاجييؼ أثشاء التفاعل مع السيارات مؽ خالل 
أدوات بيئة التعمؼ االلكتخونية السجمجة بشسظي بشاء 
السحتؾػ التعميسي )السُّعج/ الجاىد(، واشخاك الظمبة 
في عسميات التفكيخ والتحميل وتفديخ 

؛ مسا أدػ إلى تشسية ميارات [17]ماتالسعمؾ 
معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ 

 التقشية.

  تشغيؼ السحتؾػ التعميسي بشسظيو
)السُّعج/ الجاىد( ببيئة تعمؼ إلكتخونية مجمجة أعظى 
فخصة كافية لمظمبة مؽ إتقان مسارسة معالجة 
الرؾر الخقسية وترسيؼ السمرقات والبؾستخات 

؛ مؽ خالل تؾفيخ الؾقت الكافي، وإتاحة اإلعالنية
فخص التجريب لكل طالب أو طالبة عمي حجػ مؽ 
أجل تكخار مذاىجة أداء السيارة ومسارستيا وصؾاًل 
إلتقانيا، وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع دراسة دمحم 

Mohammed ]15[ عمى دور بيئات التعمؼ
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 السجمج في تشسية السيارات التجريبة .

  التؾصيات:
بشاء السحتؾػ العمسي اإللكتخوني وفق  -

 احتياجات الظمبة في البيئة الفمدظيشية.
تجريب السحاضخيؽ عمى تؾعيف  -

أدوات تكشؾلؾجيا التعميؼ واالتراالت في 
ترسيؼ بيئات التعمؼ بسا يتؾافق مع وفق 
احتياجات الظمبة في البيئة الفمدظيشية؛ لتعديد 

 عسمية التعميؼ واثخاؤىا.

متخرص السؤسدات إنذاء فخيق  -
التعميسية إلنتاج السحتؾػ التعميسي اإللكتخوني 

 وإثخاءه. 

 السقترحات: 

االحتياجات السيارية لسعالجة الرؾر  -
 الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية.

أثخ تؾعيف قشاة يؾتيؾب عمى تشسية ميارات  -
 معالجة الرؾر الخقسية.

أثخ البث السباشخ عمى الذبكات االجتساعية  -
 مى تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية.ع
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