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السمخص :ىجفت ىحه الجراسة إلى التحقق مؽ فعالية نسظي تشغيؼ

السحتؾػ التعميسي ( ُمعج َ /جاىد) في بيئة تعمؼ إلكتخونية مجمجة في
تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية

بجيخ البمح ،وبمغ عجد عيشة البحث القرجية ( )55طالب وطالبة
السدجميؽ لسداق معالجة الرؾر .واتبعت الجراسة السشيج شبو التجخيبي
لتظبيق أداتا البحث (بظاقة مالحغة ميارات معالجة الرؾر الخقسية
وبظاقة تقييؼ مشتج (رسؾمات ترسيؼ إعالني) لمتحقق مؽ صحة فخوض
البحث ،والتؾصل إلى أىجافو .وتؾصمت الجراسة إلى عجد مؽ الشتائج مؽ

أىسيا أن فعالية نسظي تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ( ُمعجَ /جاىد) ببيئة تعمؼ
إلكتخونية مجمجة في تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة
كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح ،أكبخ مؽ ( )1.2وفق معادلة الكدب
لمبالك.

كمسات مفتاحية :محتؾػ تعميسي جاىد ،محتؾػ تعميسي مُعج ،بيئة تعمؼ
مجمجة ،معالجة الرؾر الخقسية ،طمبة كمية فمدظيؽ التقشية

السقدمة واإلطار الشظري

بغيؾر الذبكة العالسية (االنتخنت) ،وتؾعيف أدواتيا

التكشؾلؾجية في كافة مجاالت الحياة ،والسيسا حقل
التعميؼ،

وبتظؾر
ّ

وسائط االحتفاظ

بالسعمؾمات واستخجاعيا في أؼ مكان وزمان ،ويتسكؽ
السعمؼ والستعمؼ مؽ الؾصؾل لمسعمؾمات والخبخات

ِ
وصؾرىا،
الذبكة بكافة أشكاليا
والسعارف الستاحة عمى ّ

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

The Effectiveness of Two Models for
Structuring the Instructional Content in a
Blended E- Learning environment in
Developing Digital Image Processing Skills
*Dr.Esmail O. A. Hassounah Dr.Yaser H. M. Radwan
Assistant professor Instructional Technology
Collage of Education Al-Aqsa University Palestine
*Technical College (PTC) - Deir Al Balah
*
yas_rad@hotmail.com eshas66@hotmail.com
This study aimed to examine the
Abstract:
)effectiveness of two models (ready-made/ structured
for structuring the instructional content in a blended elearning 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 (readymade/ 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

التقميجية ،الى البيئات
التعميؼ ،والتحؾل مؽ الفرؾل
ّ
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
التعميسية وتدييل تؾصيل السعخفة والسعمؾمة لمستعمؼ.

ُيذاىج السعمؼ زيادة تفاعل
الستعمسيؽ في حال تؾعيف أدوات التقشية أو التعمؼ

بالمعب ،عمى الشقيض يشتابو التعجب مؽ قمة االىتسام

مرظمح التعميؼ اإللكتخوني ، E-Learningالحؼ يقؾم

والتفاعل لسحتؾػ الكتب والؾاجبات السجرسية؛ ذلػ بدبب

عمى أساس تؾعيف تكشؾلؾجيا الذبكات واالتراالت في

ان تؾعيف التقشية أو التعمؼ في المعب يقجم وجبة تعميؼ
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شيية تختمف عؽ الؾجبات السجرسية السعتادة .فعشجما تخد
ّ
كمسة مثل( :لعبة ،لغد ،ميسة ،فؾز ،مستع) ،أمام الستعمؼ

داخل القاعات الرفية ،بالتكامل مع الؾصؾل لو

سيغيخ فؾ اًر الكثيخ مؽ الظاقة ،ولكؽ سخعان ما يخيب
ُ
ويالحع َّ
أن الؾجبة اإللكتخونية ليا الشكية ذاتيا،
أممو ُ

التعمؼ الشذط والتعمؼ الفخدؼ ،والتعمؼ الستسخكد حؾل

نكية الكتاب والؾاجب السجرسي ،نكية السدائل الس َّ
عقجة
ُ
التي تدتجعي مشو ُّ
تحكخ السعمؾمات التي حفغيا دون

باستخجام تقشيات الحاسؾب والذبكات العالسية ،وتؾعيف
الستعمؼ؛ لسا يتدؼ بو مؽ الجسع بيؽ مسيدات التعمؼ
اإللكتخوني بأنساطو السختمفة وبيؽ مسيدات التعمؼ السعتاد
داخل الججران

بتؾجيو واشخاف السعمؼ] . [5والتعميؼ

استيعاب أو فيؼ ،لحا يجب عمى معج ىحه البخمجيات

السجمج عسمية يتؼ مؽ خالل تؾعيف أدوات تكشؾلؾجيا

والتقشيات التعميسية أن يجتيج كثي اخ ليشتج تعمؼ إلكتخوني

السعمؾمات السعتسجة عمى الحاسؾب واالتراالت (تعميؼ

أكثخ جاذبية وأن ندمط الزؾء عمى بعض الشؾاحي التي

الفعال بذكل
الكتخوني) ،ودمجيا مع التعمؼ السعتاد ً
متدامؽ ،أو بذكل غيخ متدامؽ مؽ أجل تحديؽ نؾاتج

والتحفيد][1

مع قجرات الستعمسيؽ والسحتؾػ الجراسي] ،[6والتعمؼ

تجعل التعمؼ اإللكتخوني فاعالً و ذو قيسة ومغدػ لجػ
الفئة السعشية بو وذلػ بإعظائو طابع الجاذبية

التعمؼ ،وذلػ بانتقاء السعمؼ أفزل التقشيات التي تتشاسب

ورغؼ التظؾر التكشؾلؾجي فإن التعميؼ االلكتخوني ال

السجمج يجسع بيؽ شكميؽ مؽ التعمؼ الستدامؽ وغيخ

يعتبخ بجيالً عؽ التعمؼ السعتاد داخل القاعات الرفية؛

الستدامؽ ،أو التعمؼ الخسسي وغيخ الخسسي ،أو التعمؼ

يعؾد لعجم قجرة البعض عمى تقبُّل فكخة التّحؾل الذامل
مؽ التّعميؼ السعتاد إلى التّعّمؼ اإللكتخوني لجػ القائسيؽ

عمى العسمية التعميسية ،لسا يعؾد مؽ سمبيات التّعميؼ
بالذعؾر بالعدلة وعجم
اإللكتخوني البحت بالتّدبب
ّ
اندانيتو وتكخيدو لمؾحجانية وعدلو عؽ مجتسعو

الفخدؼ أو التعاوني] [7

 ،وبيئة التعمؼ السجمجة

Blended Learningتجسع بيؽ الؾسائط السختمفة
لمتعمؼ التقميجؼ ،والتقشيات واألدوات السدتخجمة في
تكشؾلؾجيا الحاسؾب؛ مسا يعدز تعمؼ الظمبة ،وتظبيق ما
تعمسؾه].[8

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

التعمؼ اإللكتخوني وأدوات التعميؼ السعتاد داخل القاعة

السعتاد داخل أو خارج القاعات الرفية والحؼ يعتبخ مؽ

الرفية؛ مسا يحافع عمى الؾصؾل إلى السعخفة عبخ

أنجح استخاتيجيات التعمؼ ؛ فالتعمؼ السجمج Blended

تقشيات وأدوات الحاسؾب والذبكات ،والتفاعل بيؽ السعمؼ

 Learningيجسع بيؽ التعمؼ اإللكتخوني والتعميؼ السعتاد

والسسيد أيزا في التعمؼ السجمج الجسع بيؽ أدوات

داخل القاعات الرفية ،فيؾ تعمؼ ال يمغي التعمؼ

وجيا لؾجو ] ،[9والتعمؼ السجمج
والستعمؼ ،والستعمؼ وأقخانو ً
جاء لسؾاجو الثغخات مثل غياب التفاعل وجيا لؾجو بيؽ

اإللكتخوني وال التعميؼ التقميجؼ بل يسدج بيؽ االثشيؽ

السعمؼ والستعمؼ ،والستعمؼ وأقخانو في بيئات التعمؼ

مع ًا].[3

اإللكتخوني ،مؽ خالل تمبية االحتياجات الفخدية

والتعمؼ السجمج نتاج لمتظؾر الظبيعي لمتعمؼ

لمستعمسيؽ عؽ طخيق دمج التقشيات التكشؾلؾجية السبتكخة

الرفية والتعمؼ اإللكتخوني؛ فيؾ تعمؼ يسدج بيؽ أنذظة

وجيا لؾجو في بيئة التعميؼ التقميجؼ].[3
والسذاركة ً
إن العجيج مؽ أوجو القرؾر التي كثي اخ ما تعدػ

التعمؼ السجمج ىؾ نتاج قجرات تظبيقات تكشؾلؾجيا

لمؾسائط التفاعمية الستعجدة ،يسكؽ تقميميا مؽ خالل

اإللكتخوني؛ ليجسع بيؽ التعمؼ السعتاد داخل الغخف

التعمؼ اإللكتخوني وأنذظة التعمؼ التقميجؼ] ، [4ويعتبخ
السعمؾمات في تشغيؼ السحتؾػ التعميسي لمؾصؾل لو

مؽ خالل التعمؼ بالحاسؾب والذبكات مع التفاعل

ترسيؼ الشغؼ التعميسية الستدسة بالحخص والجقة ،فبجال
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مؽ اعتبار السسيدات والسداوغ مختبظة بؾسائل محجدة،

لمستعمؼ والسعمؼ إطالق اإلبجاع داخل وخارج الغخف

يشبغي عميشا أن نخكد عمى تظؾيخ نديج متكامل لشغؼ

الرفية في أؼ وقت؛ ذلػ ألنو ليذ لمسكان أو الدمان

تعميسية قؾية تداىؼ في تظؾيخ بيئات تعمؼ مشتجة ،فعمى

أىسية في دمج التعمؼ السعتاد وأنذظتو والتعمؼ اإللكتخوني

سبيل السثال ،بالخغؼ مؽ الشقج الحؼ كثي اخ ما يؾجو لمتعميؼ

وأنذظتو].[10

بالؾسائط الستعجدة بخرؾص عجم دعسيا لمتفاعل

يعتبخ التعمؼ اإللكتخوني ىؾ السجخل لبشاء ولتشغيؼ

الجساعي ،إال أنو باإلمكان ترسيؼ تمػ الؾسائط بحيث

السحتؾػ اإللكتخوني في العسمية التعميسية ولجعل خبخات

بحيث تعدز وتجعؼ الستعمسيؽ كسجتسع تعمؼ.

دافعيتيؼ لمتعمؼ ،ويتكؾن السحتؾػ اإللكتخوني مؽ

تذجع أىجاف التعمؼ االجتساعية ،كسا يسكؽ ترسيسيا
وكسا ىؾ معخوف فإن السعمؼ يبجع في إيرال

التعمؼ اكثخ تخابط وتتابع؛ لديادة فاعميتو  ،ويذكل يحفد

مجسؾعة العشاصخ (صفحات ويب ،فيجيؾ ،صؾر،

السعمؾمة بظخق مختمفة في عسمية التجريذ ،ولكؽ

نرؾص ،قؾائؼ ،)...تعتبخ وحجات أساسية في تشغيسو،

يحج مؽ تشامي ىحا االبجاع؛ وبتظبيق التعمؼ السجمج يسكؽ

التعميسية لمسحتؾػ ومع خرائص الستعمسيؽ].[11

إيرال السعمؾمة بالتعمؼ السعتاد داخل الغخف الرفية

وتكؾن متخابظة مع بعزيا بسا يتشاسب مع األىجاف

شكل ( :)1نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ في بيئات التعمؼ السجمجة

وأشار بشؾ أحسج ومحسؾد والفقي Bano Ahmed,
 ، [11] Mahmoud & Al-Fakiنقالَ عؽ الخؾالجؼ

وسعج  ،6002إلى شكميؽ لتشغؼ السحتؾػ اإللكتخوني

(نص ،صؾت ،الخسؾمات ،الرؾر ،روابط

السؾاقع

االلكتخونية ،مقاطع الفيجيؾ ،الخخائط الحىشية أو
السفاىيسية) السعجة وفق احتياجات الستعمسيؽ واألىجاف

معتسجاً عمى الحاسؾب أو عمى الذبكات (محمية أو
اإلنتخنت) ،عؽ طخيق جسع السحتؾػ اإللكتخوني وإدارتو

عمى الذبكة يتؼ تختيبيا وتشغيسيا وفق اىجاف السخاد

ونذخه مؽ خالل الحاسؾب أو الذبكات بذكل مشغؼ

تحقيقيا ،ويتؼ ذلػ مؽ خالل مجرس السداق.

ومخن ومقبؾل ،ويتكؾن السحتؾػ اإللكتخوني مؽ عشاصخ

السخاد تحقيقيا ،أو مجسعة مؽ مرادر الكتخونية مختمفة
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شكل ( :)2أشكال التفاعل مع نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ في بيئات التعمؼ السجمجة

إن بشاء السحتؾػ التعميسي السجمج و تشغيسو أكثخ مؽ

كؾنو طخيقة ذات أسذ واضحة؛ فأنو مجال يحتاج إلى

ميارات نفدية واجتساعية متعجدة وميارات تؾاصل شخرية

كسا الحع الباحثان أن ىشاك افتقار في البحؾث التي

السعجة وتشغيسو مؽ
تشاولت بشاء السحتؾػ االلكتخوني
ُ
السحاضخ أو تجسيع السحتؾػ االلكتخوني الجاىد مؽ شبكة

وادارية ليكؾن ناجحا ومؤث اخ ومبجعاً ،فيحا ال يعشي أن
السعمسيؽ وغيخىؼ يسكشو أن يتقؽ ذلػ ،فعمييؼ االستعانة بحوؼ

اإللكتخونية والسجمجة مشيا ،والتي مؽ السسكؽ تؾعيفيا في

يتستعؾن بالسقجرة عمى تشغيؼ السحتؾػ واعجاده وتشغيسو

السذكالت لجػ طالب الكمية؛ وبحلػ تؼ صياغة الدؤال

الفئات السدتيجفة والسحتؾيات التخررية (خاصة غيخ

ى
(معدَ /جاهز)
ما فعالية نسطين تشظيم السحته التعميسي ُ
في بيئة تعمم إلكترونية مدمجة في تشسية مهارات معالجة

االختراص في ترسيؼ الشغؼ التعميسية األساسية ،والحيؽ

بأشكال مختمفة وفق تجاوز عقبات البيئة الفيديقية واحتياجات

السألؾف مشيا) ودمج أشكال متعجدة مؽ الؾسائل والسرادر

التعميسية الخقسية].[12

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 ضعف َا
في مدتؾػ ميارات انتاج ومعالجة الرؾر والخسؾم وحل
السذكالت لجػ الظمبة فيسا يتعمق بترسيؼ االعالنات

االنتخنت وتشغيسو مؽ قبل السحاضخ في بيئات التعمؼ

تشسية ميارات انتاج العخوض والتراميؼ الثابتة وحل

الخئيذ لمبحث عمى الشحؾ التالي:

الرهر الرقسية لدى طمبة كمية فمدطين التقشية بدير البمح؟

 .1م ااا ص ااؾرة البيئ ااة التعميسي ااة السجمج ااة الت ااي تتز ااسؽ

(معجَ /جاىد) لتشسياة مياارات
نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ
البمح؟

 .2ما مدتؾػ درجاات طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ

البمح في مقياس بظاقاة مشاتج (رساؾمات تراسيؼ إعالناي) بعاج

والبخوشؾرات والخسؾم السختمفة؛ كسا أن ىشاك ضعف في

(معااجَ /جاااىد) ببيئااة
تظبيااق نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي ُ
تعمؼ مجمجة؟

والتسييد بيؽ الخرائص والسعاييخ الؾاجب تؾافخىا في أؼ

درجا ااات التظبيا ااق البعا ااجؼ لبظاقا ااة مالحغا ااة تشسيا ااة ميا ااارات

بدخعة ووضؾح.

الا ا اابمح تعا ا اادػ لستغيا ا ااخ نسظا ا اايؽ تشغا ا اايؼ

قجراتيؼ االبجاعية في تؾليج االفكار أو تعجيميا لسا يالئؼ اليجف

السخاد تحقيقو في عسمية الترسيؼ ومعالجة الرؾر الخقسية

 .3ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية في متؾسظات

ترسيؼ او مشتج فؾتؾغخافي ىادف يؾصل الفكخة لمسذاىج

معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ
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(معجَ /جاىد) ببيئة تعمؼ مجمجة؟
السحتؾػ التعميسي ُ
 .4ىاال تدي ااج فعالي ااة نسظاايؽ تشغ اايؼ السحت ااؾػ التعميس ااي

(معااجَ /جاااىد) ببيئااة تعمااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات معالجااة
ُ
الرااؾر الخقسيااة لااجػ طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ الاابمح،

( )1.2وفق معادلة الكدب لمبالك.
فروض البحث:



الكذف عؽ فعالية نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي

(معجَ /جاىد) ببيئة تعمؼ مجمجة في تشسية ميارات معالجة
ُ
الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.
أهسية البحث:

تفيج نتاائج البحاث السعمسايؽ وأعزااء ىيئاة التاجريذ

فاي مؤسداات التعمايؼ والتعمايؼ العاالي ،فاي كيفياة تؾعياف

 .1تؾج ااج ف ااخوق ذات دالل ااة إحر ااائية ف ااي متؾس ااظات

التعمايؼ الساجمج ،واالساتفادة مشاو فااي جعال عسمياة الااتعمؼ

معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ

تق ااجيؼ أس ااذ بش اااء السحت ااؾػ التعميس ااي ببيئ ااة تعم ااؼ

درجا ااات التظبيا ااق البعا ااجؼ لبظاقا ااة مالحغا ااة تشسيا ااة ميا ااارات

(معااج/
الاابمح تعاادػ لستغيااخ نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي ُ
َجاىد) ببيئة تعمؼ مجمجة.
 .2يدي ااج مد ااتؾػ درج ااات طمب ااة كمي ااة فمد ااظيؽ التقشي ااة
بجيخ البمح في مقياس بظاقة مشتج (رسؾمات تراسيؼ إعالناي)

(معااجَ /جاااىد)
بعااج تظبيااق نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي ُ
ببيئة تعمؼ مجمجة ،عؽ .%85
 .3ال تؾجج فخوق دالة إحرائياً بيؽ درجات طمبة كمية
فمدا ااظيؽ التقشيا ااة با ااجيخ الا اابمح فا ااي الجانا ااب السيا ااارؼ ميا ااارات

معالجااة الرااؾر الخقسيااة قباال التظبيااق نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ

(معجَ /جاىد) ببيئة تعمؼ مجمجة وبعجه
التعميسي ُ
(معاج/
 .4تديج فعالياة نسظايؽ تشغايؼ السحتاؾػ التعميساي ُ
َجاااىد) ببيئااة تعمااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات معالجااة الرااؾر

الخقسيااة لااجػ طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ الاابمح)1.2( ،

وفق معادلة الكدب لمبالك.
أهدف البحث:


الكذ ااف ع ااؽ أس ااذ بش اااء نسظ اايؽ تشغ اايؼ السحت ااؾػ

أكثخ فعالية وكفاءة وتقميل التكمفة السادية.

مجمجاة فاي تشسياة مياارات معالجاة الراؾر الخقسياة ،التاي

يسكؽ استخجاميا في تشسية ميارات الظمبة ،واالستفادة مشو
في إعجاد اإلعالنات والترسيؼ الجخافيكي.

تشسية ميارات معالجاة الراؾر الخقسياة ،التاي يسكاؽ

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

حدود البحث:

الحااج السكاااني :كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ الاابمح –

فمدظيؽ.

 الحا ااج الدما اااني :الفرا اال الج ارسا ااي األول ما ااؽ العا ااام

الجامعي 2518/2517م.

الحج البذخؼ :طمبة لسداق معالجة الرؾر.

الحج السؾضؾعي :ميارات معالجة الرؾر الخقسية.
مجتسع وعيشة البحث:

طمبا ااة كميا ااة فمدا ااظيؽ التقشيا ااة با ااجيخ الا اابمح السدا ااجميؽ

لسداااق معالجااة الرااؾر فااي الفراال الج ارسااي األول مااؽ

(معاجَ /جاااىد) ببيئااة تعمااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات
التعميسااي ُ
معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة باجيخ

وى ااي السجتس ااع السد ااتيجف لمبح ااث ،وبم ااغ ع ااجدىؼ ()55

التعااخف عمااى صااؾرة البيئااة التعميسيااة السجمجااة التااي

السرا ااادر الالزما ااة لتظبيا ااق التجخبا ااة (جيا اااز حاسا ااؾب،

البمح.



(معجَ /جاىد) لتشسياة
تتزسؽ نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
مي ااارات معالج ااة الر ااؾر الخقسي ااة ل ااجػ طمب ااة كمي ااة فمد ااظيؽ
التقشية بجيخ البمح.


الكذاف مدااتؾػ درجااات طمباة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة

بجيخ البمح في مقياس بظاقة مشتج (رسؾمات تراسيؼ إعالناي)

(معااجَ /جاااىد)
بعااج تظبيااق نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي ُ
ببيئة تعمؼ مجمجة.

العام الجامعي  ،2518 /2517وتؼ اختيار عيشة قراجيو

طال ا اب وطالبا ااة ،مسا ااؽ يخغبا ااؾن فا ااي السذا اااركة ،وتا ااؾفخ
اترااال باإلنتخناات ،امااتالك ميااارات اسااتخجام الحاسااؾب،
والتعمؼ مؽ خاالل بيئاة الاتعمؼ السجمجاة الستزاسشة نسظايؽ

تشغيؼ السحتؾػ التعميسي.
مشهج البحث:

استخجم الباحث السشيج شبو التجخيباي القيااس القبماي

(معااج/
والبعااجؼ؛ لمكذااف عااؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي ُ

َج اااىد) ببيئ ااة تعم ااؼ مجمج ااة ف ااي تشسي ااة مي ااارات معالج ااة
الرؾر الخقسية.
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أداتا البحث:

الستعمسؾن داخل السختبخات لتظبيق السيارات السذخوح

لمتحق ااق م ااؽ ص ااحة ف ااخوض البح ااث ،والتؾص اال إل ااى

تشفيح خظؾاتيا في الجروس شخح ذات البخنامج.

بظاقة مالحغة ميارات معالجة الرؾر الخقسية.

معاييخ محجدة ،تدتخجم أدوات التعمؼ السعتاد داخل

أىجافو تؼ بشاء أداتا البحث ،وىي:

بظاقة تقييؼ مشتج (رسؾمات ترسيؼ إعالني).
خطهات البحث:

 .1بش اااء اإلط ااار الشغ ااخؼ لمبح ااث ف ااي ض ااؾء الج ارس ااات

الدااابقة والبحااؾث الستخررااة فااي مجااال التعماايؼ االلكتخونااي،

وانساط تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ببيئة تعمؼ مجمجة.

 .2وضع بشاء وأساذ نسظايؽ تشغايؼ السحتاؾػ التعميساي

(معااجَ /جاااىد) ببيئااة تعمااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات معالجااة
ُ
الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.
 .3بشاااء البيئااة التعميسيااة السجمجااة التااي تتزااسؽ نسظاايؽ

السحتهى التعميسي :مادة عمسية مرسسة وفق

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

السخجؾة (ميارات معالجة الرؾر الخقسية).

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

ومجدغ ألدوات ونؾافح بخنامج Adobe Photo Shop؛

عؽ طخيق تقشيات تدجيل الذاشة؛ تؾضح خظؾات تشفيح

السيارات الالزمة لترسيؼ ومعالجة وانتاج الرؾر
الخقسية ،ومؽ ثم تشظيسها ،وترتيبها ،وتخزيشها ،ونذرها

(معجَ /جاىد) لتشسية ميارات معالجة
تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.

محخك Google drive؛ ليتؼ تشاوليا بذكل مجمج مع

لمبحااث  -طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ الاابمح  -فمدااظيؽ

السختبخات ،لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية.

 .4تحجيا ااج عيشا ا اة قرا ااجيو وى ا ااي السجتسا ااع السد ا ااتيجف

ف ا ا ا ا ااي الفر ا ا ا ا اال الج ارس ا ا ا ا ااي األول م ا ا ا ا ااؽ الع ا ا ا ا ااام الج ا ا ا ا ااامعي

.-2518/2517
.5

تظبي ااق بظاق ااة مالحغ ااة مي ااارات معالج ااة الر ااؾر

الخقسية عمى عيشة البحث قبمياً.
 .6اكتداب ميارات معالجة الراؾر الخقسياة ماؽ خاالل
السذاركة والتفاعل ماع البيئاة التعميسياة السجمجاة التاي تتزاسؽ

(معاجَ /جااىد) ماؽ قبال عيشاة
نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
البحث.
.7

تظبي ا ااق أدات ا ااا البح ا ااث (بظاق ا ااة مالحغ ا ااة مي ا ااارات

معالجة الرؾر الخقسياة وبظاقاة تقيايؼ مشاتج (رساؾمات تراسيؼ

إعالني)) عمى عيشة البحث بعجياً.
 .8وض ا ااع التؾص ا اايات ف ا ااي ض ا ااؾء الشت ا ااائج وتفدا ا اايخىا

باستخجام أسظؾانة مجمجة  ،CD-ROMأو رفعيا عمى
األنذظة والتجريبات التي يسارسيا الستعمسؾن داخل
(جاهز) :مادة عمسية تؼ
السحتهى التعميسي َ

تجسيعيا مؽ األوعية الخقسية السشذؾرة عمى الذبكة

العالسية ،مثل قشؾات اليؾتيؾب  YouTubeتقجم

شخوحات مفرمة لبخنامج ُ ،Adobe Photo Shopثم

تشظيسها ،وترتيبها ،وتدهيل وصؾل الستعمسيؽ ليا؛ ليتؼ
تشاوليا بذكل مجمج مع األنذظة والتجريبات التي

يسارسيا الستعمسؾن داخل السختبخات ،لتشسية ميارات
معالجة الرؾر الخقسية.

بطاقة السالحظة :ىي مجسؾعة مؽ ميارات

معالجة الرؾر الخقسية باستخجام بخنامج

Adobe

 Photo Shopالسخاد تشسيتيا لجػ طمبة كمية فمدظيؽ
التقشية ،تؼ وضعيا عمى شكل فقخات متدمدمة ومتخابظة؛

ومشاقذتيا التي تؼ التؾصل إلييا.

لقياس مجػ تظبيق الستعمسيؽ ميارات ذات البخنامج ،مؽ

عخف الباحثان إجخائياً كل مؽ:

مشخفزة)؛ وتؼ ونذخه بؾاسظة نساذج Google Form

مرطمحات البحث:

بيئة التعمم السدمجة :مجسؾعة مؽ الجروس لذخح

خالل تقجيخ درجات ثالثي (مختفعة ،متؾسظة،

لديؾلة ادخال التقييسات.

بخنامج  Adobe Photo Shopبذكل متدمدل ومبدط

بطاقة تقييم :مجسؾعة مؽ الفقخات وضعت عمى

السظمؾب تشفيحىا (ميارات معالجة الرؾر الخقسية)،

في مشتج او اعالن رسؾمي مؽ ترسيؼ الستعمسيؽ مؽ

باستخجام تقشيات تدجيل الذاشة لجسيع السيارات

باإلضافة إلى االنذظة والتجريبات التي يسارسيا

شكل مقياس يقجر درجات تؾاّفخ معاييخ الترسيؼ الجيج
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حيث (الفكخة والذكل والتشاسق وااللؾان والؾضؾح

والجؾدة).

طمب ااة كمي ااة فمد ااظيؽ التقشي ااة ب ااجيخ ال اابمح ،وتسثم اات

األىجاف العامة فيسا يمي:

 التسييد بيؽ أنؾع الرؾر وأنغستيا السختمفة.

إجراءات البحث

فيسا يمي عخض لإلجاخاءات التاي اتبعياا الباحثاان فاي

تحقيا ااق أىا ااجاف البحا ااث ،وما ااا تزا ااسشو ما ااؽ بشا اااء البيئا ااة

التعميسيااة السجمجااة التااي تتزااسؽ نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ

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

 يدتخجم أدوات التحخيػ والتحجيج والقص السختمفة.

 يخسؼ األشكال السختمفة ويختار المؾن السشاسب ليا.

(معااجَ /جاااىد) لتشسيااة ميااارات معالجااة الرااؾر
التعميسااي ُ
الخقسي ااة ل ااجػ طمب ااة كمي ااة فمد ااظيؽ التقشي ااة ب ااجيخ ال اابمح،

ومشغؾرىا.

الرااؾر الخقسيااة ،وبظاقااة تقياايؼ مشااتج (رسااؾمات ترااسيؼ

تأثيخات فشية.

وإع ااجاد أدات ااا البح ااث ،بظاق ااة مالحغ ااة مي ااارات معالج ااة

إعالني) ،وتفخيغ بياناتيا ،وصؾال إلى الشتائج ومشاقذتيا.

أوالً :مخاجعا ااة األدبيا ااات والج ارسا ااات الدا ااابقة الستعمقا ااة فا ااي
مج ااال التعم اايؼ االلكتخون ااي ،وانس اااط تشغ اايؼ السحت ااؾػ التعميس ااي
ببيئة تعمؼ مجمجة.

ثانيااااً :تشفيااح بش اااء البيئ ااة التعميسي ااة السجمج ااة الت ااي تتز ااسؽ
(معاجَ /جااىد) لتشسياة مياارات
نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميساي ُ

 يا ا ااجرج الرا ا ااؾر السختمفا ا ااة ويا ا ااجمجيا ،ويعا ا ااجل أبعادىا ا ااا
 يكتاب ناص عماى الرااؾر بأنسااط مختمفاة ويظباق عمييااا
 يدتخجم الظبقات وخرائريا بذكل جيج ،ويجمجيا.

 يا ا ااتقؽ اسا ا ااتخجام رسا ا ااؼ االشا ا ااكال والسدا ا ااارات وتمؾيشيا ا ااا
وانحشاءاتيا.

 يشقي الرؾر مؽ العيؾب والذؾائب ويعيج تمؾيؽ الراؾر
القجيسة.

 يدتخجم االقشعة لجمج الرؾر وتعبئة االشكال السختمفة.

معالجااة الرااؾر الخقسيااة لااجػ طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ

 يخت ااب الظبق ااات وي ااجمج بيشي ااا وي ااشغؼ العشاص ااخ داخ اال

السرحمااة

 يح ا ااجد الشد ا ااق والج ا ااؾدة السظمؾب ا ااة لمظباع ا ااة واالخا ا اخاج

 .1.1تحجيااج األىااجاف العامااة لمااتعمؼ مااؽ خااالل

 .2.2ترا ا ا ااسيؼ السحتا ا ا ااؾػ العمسا ا ا ااي (ميا ا ا ااارات

(معا ااجَ /جا اااىد) لتشسيا ااة
تشغا اايؼ السحتا ااؾػ التعميسا ااي ُ
ميااارات معالجااة الرااؾر الخقسيااة لااجػ طمبااة كميااة

مؽ البيئاة التعميسياة السجمجاة التاي تتزاسؽ نسظايؽ

البمح ،وتؼ ذلػ مؽ خالل الخظؾات التالية:
.1

مرحمااة التحمياال :وتاام فااي ه ا

اإلجراءات التالية:

الترسيؼ.

الشيائي لمسمف.

البيئا ااة التعميسيا ااة السجمجا ااة التا ااي تتزا ااسؽ نسظا اايؽ

معالجاة الراؾر الخقسيااة) الساخاد إكداابيا لمستعمساايؽ

(معاجَ /جاااىد) فاي ضااؾء
تشغايؼ السحتاؾػ التعميسااي ُ
األىجاف التعميسية السخاد تحقيقيا لكل ىجف ،حيث

فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح.

 .1.2تحجيااج السيسااات التعميسيااة الساخاد إكدااابيا

تا ااؼ تحجيا ااج السحتا ااؾػ لكا اال ىا ااجف تعميسا ااي ،وبشا اااء

(مع ااج/
تتزااسؽ نسظ اايؽ تشغ اايؼ السحتااؾػ التعميس ااي ُ

(مع ااجَ /ج اااىد)
نسظ اايؽ تشغ اايؼ السحت ااؾػ التعميس ااي ُ
الخ اااص بك اال ى ااجف تعميس ااي واألنذ ااظة وأس اامؾب

لمستعمس اايؽ خ ااالل البيئ ااة التعميسي ااة السجمج ااة التا ااي

مكؾن ااات البيئ ااة التعميسي ااة السجمج ااة الت ااي تتز ااسؽ

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

.2

مرحمااااة الترااااسيم :وتاااام فااااي هاااا

اإلجراءات التالية:

السرحمااااة

 .2.1ترا ا ا ا ااسيؼ األىا ا ا ا ااجاف الس ا ا ا ا اخاد إكدا ا ا ا ااابيا

لمستعمسيؽ مؽ خالل البيئة التعميسياة السجمجاة التاي

(مع ااج/
تتزااسؽ نسظ اايؽ تشغ اايؼ السحتااؾػ التعميس ااي ُ
َجاىد) لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ

التقؾيؼ ،وكانت اىؼ عشاصخ السحتؾػ:






الرؾر الخقسية وأنؾاعيا وانغستيا السختمفة.

بخنامج الفؾتؾشؾب والتفاعل مع الؾاجية الخئيدية.

بشاء بؾستخ او إعالن جخافيكي ججيج.

تحخيااخ االعسااال ( بؾسااتخ أو اإلعااالن الجخافيكااي )

عؽ طخيق تظبيق:
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تحخيػ وقص وتخكيب أجداء مختمفة.

عخضيا عمى مجسؾعة مؽ الستخرريؽ في مجال تكشؾلؾجيا

 رس ا ا ااؼ أش ا ا ااكال وتحخيخى ا ا ااا وتمؾيشي ا ا ااا ب ا ا ااجاخل العس ا ا اال

التعميؼ والبالغ عجدىؼ أربعة عذاخ محكاؼ ماؽ جامعاة األقراى

 يا ا ااجرج صا ا ااؾر مختمفا ا ااة ويا ا ااجمجيا ،ويعا ا ااجل أبعادىا ا ااا

البح ااث ،وس ااالمة السحت ااؾػ العمس ااي وبش اااءه وتشغيس ااو وتختي ااب

 يكتا ااب نا ااص عما ااى الرا ااؾر بأنس ا ااط مختمفا ااة ويظبا ااق

م اؾافقتيؼ ،ومشاس اابتو لأى ااجاف التعميسي ااة ،وق ااج أوصا اؾا بإع ااادة

 يدااتخجم الظبقااات وخرائراايا بذااكل جيااج ،ويااجمجيا

السجمجة.

الجخافيكي .

ومشغؾرىا داخل العسل الجخافيكي.

عمييا تأثيخات فشية داخل العسل الجخافيكي.

داخل العسل الجخافيكي.

وكمية فمدظيؽ التقشية ،لمتأكج مؽ صالحية تظبيقيا عمى عيشة

أنذ ااظتو ،والفي ااجيؾىات التعميسي ااة بي ااا ،وق ااج أب ااجػ السحكس ااؾن
تختيااب بعااض الذاشااات لسشاساابة فمداافة بشاااء البيئااة التعميسيااة


 يا ااتقؽ اسا ااتخجام رسا ااؼ االشا ااكال والسدا ااارات وتمؾيشيا ااا
وانحشاءاتيا داخل العسل الجخافيكي.

 يشقا ااي الرا ااؾر ما ااؽ العيا ااؾب والذ ا اؾائب ويعيا ااج تما ااؾيؽ
الرؾر القجيسة داخل العسل الجخافيكي.

 يد ا ااتخجم االقشع ا ااة ل ا ااجمج الر ا ااؾر وتعبئ ا ااة االش ا ااكال
السختمفة داخل العسل الجخافيكي.

 تختي ا ااب الظبق ا ااات ودمجي ا ااا وي ا ااشغؼ العشاص ا ااخ داخ ا اال
الترسيؼ.

إج ا اخاء التقا ااؾيؼ البشا ااائي عما ااى عيشا ااة تقؾيسيا ااة البيئا ااة

التعميسي ااة السجمج ااة الت ااي تتز ااسؽ نسظ اايؽ تشغ اايؼ السحت ااؾػ
(مع ااجَ /ج اااىد) لتشسي ااة مي ااارات معالج ااة الر ااؾر
التعميس ااي ُ
الخقسيااة فااي بجاي اة الفراال الج ارس ااي األول 2017/2018م؛
وذلػ لحداب قيسة الثبات ألداة البحاث ،والتعاخف عماى أراء
الظمبة عؽ البيئة التعميسياة السجمجاة وماجػ وضاؾح وتشغايؼ

الجاىد) بيا ،ومشاسبة اساتخاتيجية
(السعجَ /
السحتؾػ العمسي ُ
الااتعمؼ فييااا ،ومااجػ إمكانيااة التشفيااح ومااجػ تحقيااق األىااجاف،
وقااج نااال السحتااؾػ واألنذااظة عمااى الخضااا العيشااة التقؾيسيااة،

 يخا ااخج السما ااف لمظباعا ااة بعا ااج تحا ااجد الشدا ااق والجا ااؾدة

وقج طمبت عيشة التقاؾيؼ البشاائي إضاافة السدياج ماؽ األنذاظة

تشغيؼ السحتؾػ لسيارات معالجة الراؾر الخقسياة

التعميسي ا ااة السجمج ا ااة ج ا اااىدة لمتظبي ا ااق عم ا ااى عيش ا ااة البح ا ااث

السظمؾبة.

.2.3

(شاشا ا ا ااات الحدما ا ا ااة التعم سيا ا ا ااة ،مقا ا ا اااطع الفيا ا ا ااجيؾ ،الرا ا ا ااؾر
والشرؾص ،واالختبارات ،واالنذظة التعميسياة) الساخاد إكداابيا

لمستعمساايؽ مااؽ خااالل البيئااة التعميسيااة السجمجااة التااي تتزااسؽ

(معجَ /جاىد).
نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
مرحمااة اإلنتااات :وتاام فااي ه ا
.3
اإلجراءات التالية:

السرحمااة

 إع ااجاد البيئ ااة التعميسيا اة السجمج ااة الت ااي تتز ااسؽ نسظ اايؽ

(معااجَ /جاااىد) الخاااص بكاال ىااجف
تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي ُ
تعميسااي واألنذااظة وأساامؾب التقااؾيؼ ،عااؽ طخيااق دمااج مقاااطع
الفي ا ا ااجيؾ بقش ا ا اااة  ،YouTubeداخ ا ا اال أداة جؾج ا ا اال التعميسي ا ا ااة

.Classroom

 اس ااتخجام  Google Documentsإلنذ اااء األنذ ااظة

والتقييساات واالختبااارات ومذااركتيا عمااى أداة جؾجال التعميسيااة

 ،Classroomوق ااج ت ااؼ إعا ااجادىا وفق ااا لمتا ااجرج ف ااي األىا ااجاف
(معجَ /جاىد).
التعمؼ في تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
 بع ااج االنتي اااء م ااؽ بش اااء البيئ ااة التعميسي ااة السجمج ااة الت ااي

(معااجَ /جاااىد) ،تااؼ
تتزااسؽ نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي ُ

والتااجريبات ،وبعااج إجاخاء التعااجيالت الالزمااة أصاابحت البيئااة
األساسية.

ثالثا :إعداد أداتا البحث:
.1

بطاقة مالحظاة اماتالك مهاارات معالجاة

الرهر الرقسية:

قا ااام الباحثا ااان بإعا ااجاد بظاقا ااة مالحغا ااة اما ااتالك ميا ااارات

معالجا ااة الرا ااؾر الخقسيا ااة (قبمي/بعا ااجؼ) ،وقا ااج اتبا ااع الباحثا ااان

الخظؾات التالية في إعجاده:

 تحديد أهداف البطاقاة :تياجف ىاحه البظاقاة إلاى

تقييؼ أداء ميارات معالجاة الراؾر الخقسياة لعيشاة البحاث،

بيجف الكذف عاؽ فاعمياة البيئاة التعميسياة السجمجاة التاي
(معاجَ /جااىد)،
تتزسؽ نسظيؽ تشغايؼ السحتاؾػ التعميساي ُ
مؽ خالل تقييؼ العشاصخ التالية:

 أنؾاع الرؾر وانغستيا السختمفة.

 انذاء ممف ججيج وتحجيج ابعاده وجؾدتو.

 استخجام أدوات التحخيػ والتحجيج والقص السختمفة
 رسؼ األشكال السختمفة وتمؾيشيا.
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 ادراج الرااؾر السختمفااة ودمجيااا ببعزاايا ،وتعااجيل ابعادىااا

 تحجيج االمتجاد والجؾدة السظمؾبة لمظباعاة واالخاخاج الشياائي

 كتابااة نااص عمااى الرااؾر بأنساااط مختمفااة وتظبيااق التااأثيخات

 صاادا البطاقااة وثباتهااا :تاام التدكااد ماان صاادا

ومشغؾرىا.

لمسمف.

الفشية عمييا.

البطاقة عمى مرحمتين:

 تختيب الظبقات وخرائريا بذكل ودمجيا.

أ -مرحماااة بشااااء البطاقاااة :تااؼ صااياغة عبااارات بظاقااة

 اتقا ا ا ااان اسا ا ا ااتخجام رسا ا ا ااؼ االشا ا ا ااكال والسدا ا ا ااارات وتمؾيشيا ا ا ااا

السالحغاة ،التااي تزاسشتيا السيااارات فاي عبااارات إجخائيااة

 تشقية الرؾر مؽ العيؾب والذؾائب والتعاجيل عماى إضااءتيا

أؼ تفديخ ،والججول ( )1يرف فقاخات بظاقاة السالحغاة

وانحشاءاتيا.

واضااحة ،وكاال عبااارة تقااؾم بؾصااف أداء واحااج وال تحتساال

وتمؾيشيا.

قياس أداء ميارات معالجة الرؾر الخقسية.

 استخجام االقشعة لجمج الرؾر وتعبئة االشكال السختمفة.

جدول ( :)1جدول مهاصفات بطاقة مالحظة أداء مهارات معالجة الرهر الرقسية
السجال

مجسهع الفقرات

السهارات
مقجمة في معالجة الرؾر

10

% 12.0

ميارات التحجيج والقص والمرق.

12

% 14.0

ميارات التمؾيؽ والخسؼ

12

ميارات الكتابة واستخجام الظبقات

14

ميارات الترسيؼ واالشكال

13

ميارات تشقية الرؾر مؽ الذؾائب واالختام

13

ميارات دمج الرؾر باألقشعة

7

ميارات االخخاج والظباعة

5

السجسؾع

ب-

مرحمااااة صاااادا السحكسااااينُ :عخض اات البظاق ااة

عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ في مجال تكشؾلؾجياا التعمايؼ

والسعمؾما ا ااات ،لمتأكا ا ااج ما ا ااؽ سا ا ااالمة اإلج ا ا اخاءات لفق ا ا اخات
البظاقااة ،وق ااج قااام الباحثااان بااإجخاء التع ااجيالت السظمؾبااة
م ا ااؽ ح ا ااحف ،واض ا ااافة ،وتع ا ااجيل عم ا ااى عب ا ااارات بظاق ا ااة
السالحغة ،ومؽ أىسيا:
في السجال ( )1تعجيل العبارة ( )9مؽ :حفع



الرؾرة بامتجاد مختمف ،إلى :يحفع الرؾرة بامتجاد
نقظي مثل )jpeg( :و ( )pangو ( ،)gifواضافة
العبارة ( ،)10وىي :ميارة غمق البخنامج.
في السجال ( )2تعجيل العبارة ( ،)11مؽ:



تفخيغ الرؾرة عؽ خمفيتيا إلى :يعدل صؾرة عؽ
خمفيتيا.


الشدبة السئهية

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

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

86

% 14.0
% 16.0
% 15.0
% 15.0
% 08.0
% 06.0
% 100

وىي يعجل عمى اتجاه ومشغؾر الذكل او الرؾرة،
واضافة العبارة ( ،)12وىي :يجرج صؾرة بجاخل أؼ
شكل.


في السجال ( :)4تؼ دمج عبارتيؽ لتربح

العبارة رقؼ ( ،)13وىي يخفي ويغيخ أؼ طبقة.


في السجال ( :)6تؼ تغييخ كمسة يغيخ الى

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


في السجال ( :)7تؼ اضافة العبارة (،)7

وىي :يعيج تختيب الظبقات بالذكل السظمؾب.
ت-

البطاقة:

)1

ثباات البطاقاة :اساتخدم الباحاث لحداات ثبااات
طريقااة اتفاااا السالحظااين :حيااث قااام الباحثااان

وزميالن ليساا ،بعسمياة السالحغاة عماى ( )10ماؽ الظمباة

خا ااارج عيشا ااة البحا ااث ،وكا اال واحا ااج مدا ااتقل عا ااؽ ا خا ااخ
باسااتخجام أداة السالحغااة نفداايا فااي الفت اخة الدمشيااة نفداايا
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حي ا ا ااث يب ا ا ااجأ السالحغ ا ا ااان ويشتيي ا ا ااان مع ا ا ااا ف ا ا ااي عسمي ا ا ااة
السالحغة ،وتحدب عجد مخات االتفاق وعاجد ماخات عاجم

السالحغ اايؽ وص اامت إل ااى ند اابة ( )% 84.2وىا اي ند اابة
مختفعة ،بيحا يسكؽ التأكيج عماى ثباات بظاقاة السالحغاة.

االتفاااق وفااق معادلااة كااؾبخ ،حيااث أن نداابة االتفاااق باايؽ
ججول ( :)2نتائج حداب معامل الثبات( )αلبظاقة مالحغةميارات معالجة الرؾر الخقسية
معامل الثبات " ألفا" Cronbach

عدد العيشة

مقجمة في معالجة الرؾر photoshop

50
50

10

0.793

12

0.858

ميارات التمؾيؽ والخسؼ

50

12

0.826

ميارات الكتابة واستخجام الظبقات

50

14

0.840

ميارات الترسيؼ واالشكال

50

13

0.894

ميارات تشقية الرؾر مؽ الذؾائب واالختام

50

13

0.755

ميارات دمج الرؾر باألقشعة

50

7

0.855

ميارات االخخاج والظباعة

50

5

0.745

بظاقة السالحغة ككل

50

86

0.973

ميارات التحجيج والقص والمرق

 )2حداااات معامااال ( )αكرونباااال عماااى لمااادرجات

البعدياااة لبطاقااااة السالحظااااة :ق ااام الباحث ااان بالتأك ااج م ااؽ

الثبا ااات بحدا اااب معاما اال ( )αكخونبا اااخ عما ااى الا ااجرجات
البعجياة لمبظاقااة ،وذلاػ باسااتخجام البخناامج اإلحرااائي ال ا

) ،(SPSSوكاناات الشتيجااة كسااا فااي جااجول ( ،)2ارتفاااع
معام اال ثب ااات لبظاق ااة السالحغ ااة ،ومحاورى ااا ،مس ااا ي ااجل
عما ا ااى دقا ا ااة البظاقا ا ااة فا ا ااي القيا ا اااس واتدا ا اااقيا وتدويا ا ااجنا

بسعمؾمات عؽ أداء ميارات عيشة البحث.


مفردات البطاقة

القيسة

تقدير الدرجات وطريقة الترحيح :تؼ وضاع

بجائل التقييؼ عمى شكل ثالث استجابات ،وىي (مختفعاة،

متؾسظة ،مشخفزة) ،بحيث أعظيت االستجابة الاجرجات
التالي ااة ( )1 ،2 ،3عم ااى التا اؾالي ،وب ااحلػ تك ااؾن الجرج ااة

 .2بطاقة تقييم مشتج (رسهمات ترسيم إعالني):


تحدياااد الهااادف بطاقاااة تقيااايم السشاااتج ،وتيااجف

البظاق ااة إلا ااى فحا ااص اما ااتالك مياااارات معالجا ااة الرا ااؾر
الخقسي ااة ع ااؽ طخي ااق تر ااسيؼ مش ااتج عم ااى ش ااكل تر ااسيؼ

إعالني مؽ خالل البيئة التعميسية السجمجاة التاي تتزاسؽ

(معاااجَ /جااااىد) لاااجػ
نسظ اايؽ تشغااايؼ السحتاااؾػ التعميس ااي ُ
طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح ،وذلػ بعج تظبيقياا

بعجياً.
أ-

بشاء البطاقة :تكؾنت بظاقة تقييؼ مشتج

(رسؾمات ترسيؼ إعالني) مؽ ( )37فقخة ،حيث تؼ
تختيبيا بذكل متتالي ألىجاف البيئة التعميسية السجمجة.
ب-

صدا البطاقة :تؼ عخض البظاقة في صؾرتيا

العغسي لبظاقة مالحغة معالجاة الراؾر الخقسياة تدااوؼ

األولية عمى مجسؾعة مؽ الستخرريؽ في مجال

( )258درجااة ،وقااج قااام الباحثااان بتحخيااخ السقياااس ونذاخه

تكشؾلؾجيا التعميؼ والبالغ عجدىؼ أربعة عذخ محكؼ مؽ

بؾاس ا ااظة نس ا اااذج Form

 Googleلد ا اايؾلة ادخ ا ااال

جامعة األقرى وكمية فمدظيؽ التقشية ،حيث قامؾا ابجاء

التقييسات؛ حتى يربح السقياس جاىد لمتقييؼ.

آرائيؼ ومالحغاتيؼ حؾل مشاسبة الفقخات وصياغاتيا

ااء

الراااهرل الشها ياااة لبطاقاااة السالحظاااة :بش ا ً
عما ااى الخظ ا اؾات الدا ااابقة إلعا ااجاد بظاقا ااة السالحغا ااة تا ااؼ

الفقخات وتعجيل البعض األخخ ،ليربح عجد فقخات

التؾصاال إلااى الرااؾرة الشيائيااة لبظاقااة مالحغااة امااتالك

البظاقة ( )35فقخة.

ميااارات معالجااة الرااؾر الخقسيااة ،حيااث بمااغ عااجد فق اخات
البظاقة إلى ( )86مؤشخ.

المغؾية والشحؾية ،وفي ضؾء تمػ ا راء تؼ إضافة بعض

ج-

ثبات البطاقة :ويقرج بيا مجػ االتفاق بيؽ

نتائج التظبيق الشي نؾصل إلييا الباحثان وبيؽ نتائج
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التظبيق التي تؾصل إلييا السخترؾن في مجال

ه-

الذكل الشها ي لبطاقة تقييم مشتج (رسهمات

تكشؾلؾجيا التعميؼ ،وقج اختار الباحث اثشيؽ مؽ

الترسيم اإلعالني):

وطمب مشيسا القيام بعسمية التقييؼ بذكل مدتقل لسشتج

لمتظبيق ،وقج تكؾن مؽ ( )35فقخة.

السحاضخيؽ الحيؽ لجييؼ الخبخة في تجريذ السداق

بعج إتسام الخظؾات الدابقة ،أصبحت البظاقة جاىدة

(رسؾمات الترسيؼ اإلعالني) ،وأسفخت الشتائج عؽ

رابعاً :تشفي تجربة البحث:
 .1تؼ تشفيح التجخبة في الشرف الثاني ماؽ الفرال

وجؾد اتفاق كبيخ في عسمية التقييؼ وقج بمغت (89.6

 )%وذلػ باستخجام معادلة كؾبخ  Cooperلتحميل

السزسؾن باستخجام السعادلة التالية :
معامل
الثبات

د-

 .2قاا ااام الباحثاا ااان بعقاا ااج لق ا اااء تاا ااجريبي ماا ااع الفئا ا ااة

عجد نقاط االتفاق
=

عجد نقاط االتفاق  +عجد

الجراسي األول مؽ العام الجامعي .2518/2517
السدااتيجفة بتع اخيفيؼ عمااى البيئااة التعميسيااة السجمجااة التااي

× 100

نقاط االختالف

تقدير الدرجات وطريقة الترحيح :تؼ وضع

بجائل التقييؼ وفق االستجابات السرؾغة بظخيقة ليكخت

والتي تحتؾؼ عمى خسذ استجابات ،وىي (مختفعة ججا،

(معااجَ /جاااىد)
تتزااسؽ نسظاايؽ تشغاايؼ السحتااؾػ التعميسااي ُ
لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح لتشسية ميارات
معالجة الرؾر الخقسية وكيفية التفاعل معيا.

 .3تظبيا ا ا ااق أداة البحا ا ا ااث (بظاقا ا ا ااة مالحغا ا ا ااة أداء

مختفعة ،متؾسظة ،مشخفزة ،مشخفزة ججاً) ،بحيث

ميارات معالجة الرؾر الخقسية) قبمياً

عمى التؾالي ،وبحلػ تكؾن الجرجة العغسي لبظاقة

معالجااة الرااؾر الخقسيااة لااجػ طمبااة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة

أعظيت االستجابة الجرجات التالية ()1 ،2 ،3 ،4 ،5

السشتج (رسؾمات ترسيؼ اإلعالنات) تداوؼ ()175

درجة ،وقج قام الباحثان بتحخيخ السقياس ونذخه عمى

ت ا ااؼ تظبي ا ااق اختب ا ااار بظاق ا ااة مالحغ ا ااة أداء مي ا ااارات

بااجيخ الاابمح ،قبميااً وكااحلػ التأكااج مااؽ تكااافؤ السجسااؾعتيؽ،
كسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ىا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؾ مؾضا ا ا ا ا ا ا ا ا ااح فا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي الجا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجول (.)3

بؾاسظة نساذج  Google Formلديؾلة ادخال
التقييسات؛ حتى يربح السقياس جاىد لمتقييؼ.
ججول ( :)3فحص تكافؤ السجسؾعتيؽ قبمياً
االنحخاف السعيارؼ

السجسؾعة

ن

متؾسط الجرجات

محتؾػ معج

25

94.08

8.40

محتؾػ جاىد

25

93.16

6.66

قيسة ت

درجات الحخية

الجاللة اإلحرائية

0.681

24

0.502

بالكذ ااف ع ااؽ قيس ااة "ت" السحد ااؾبة ب اايؽ السجس ااؾعتيؽ

 .5بعااج انتياااء فت اخة التجخيااب ،والتااي اسااتسخت مااؽ

التج اخيبيتيؽ ،والتااي بمغاات ( )0.681نجااج أنيااا غيااخ دالااة

بجايااة مااؽ األساابؾع الدااابع إلااى األساابؾع ال اخبااع عذااخ مااؽ

عش ا ااج مد ا ااتؾػ ( ،)0.05وب ا ااحلػ يتز ا ااح أن السجس ا ااؾعتيؽ

الفر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال الج ارس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي األول م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؽ العا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام

متكافئان.

الجامعي2017/2018م ،بؾاقاع ( )8جمداات تجريبياة ،تاؼ

 .4تشاااول السحتااؾػ التعميسااي متت اابع مااؽ الحدمااة ا

تظبيا ا ااق أداتا ا ااا البحا ا ااث (بظاقا ا ااة مالحغا ا ااة أداء ميا ا ااارات

البيئ ااة التعميسي ااة السجمج ااة الت ااي تتز ااسؽ نسظ اايؽ تشغ اايؼ

معالجااة الرااؾر الخقسيااة ،وبظاقااة تقياايؼ مشااتج (الخسااؾمات

(معااجَ /جاااىد) والتفاعاال مااع األنذااظة
السحتااؾػ التعميسااي ُ
التعميسية السؾجؾدة بيا.

الترسيؼ اإلعالني)) بعجياً.
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البيئة التعميؼ السجمجة ،وقج تشاوليا الباحثان في ىحا

 .6إجا اخاء السعالج ااة اإلحر ااائية ،والحر ااؾل عم ااى

البحث بالتفريل في(ص  -10ص.)13

الشتائج وتفديخىا ،وإقخار التؾصيات.

إجابة الدؤال الثاني :ىل تؾجج فخوق ذات داللة

نتا ج البحث ومشاقذتها وتفديرها

إحرائية في متؾسظات درجات التظبيق البعجؼ لبظاقة

إجابة الدؤال األول ":ما صؾرة البيئة التعميؼ السجمجة

(معج/
التي تتزسؽ نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ

مالحغة تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة

كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح تعدػ لستغيخ نسظيؽ

َجاىد) لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة
كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح؟" ،قام الباحثان بسخاجعة

(معجَ /جاىد) ببيئة تعمؼ
تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
مجمجة؟ ،تست عؽ طخيق التحقق مؽ صحة الفخض

األدبيات الخاصة بترسيؼ بيئات التعمؼ السجمجة ،وأسذ

الثاني "" تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية في متؾسظات

تشغيؼ السحتؾػ العمسي فييا ،واألدبيات الخاصة بحلػ،
وإمكانياتيا التخبؾية والتكشؾلؾجية][13], [4], [3

درجات التظبيق البعجؼ لبظاقة مالحغة تشسية ميارات

وتؼ

معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية

تحجيج خسذ مخاحل إلعجاد البيئة التعميؼ السجمجة التي

بجيخ البمح تعدػ لستغيخ نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي

(معجَ /جاىد)
تتزسؽ نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية

ببيئة تعمؼ مجمجة" ،عؽ طخيق القيام تفخيغ بيانات
القياس البعجؼ لبظاقة السالحغة تشسية ميارات معالجة

فمدظيؽ التقشية بجيخ البمح  ،وىي مخحمة تخظيط البيئة

الرؾر الخقسية لجػ مجسؾعتيؽ طمبة كمية فمدظيؽ

التعميؼ السجمجة  ،تمييا مخحمة ترسيؼ البيئة التعميؼ

(معج/
التقشية بجيخ البمح بذكمي تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ

السجمجة  ،ومؽ ثؼ مخحمة تشغيؼ البيئة التعميؼ السجمجة ،

َجاىد) ببيئة تعمؼ مجمجة ،ومؽ ثؼ السعالجة اإلحرائية
لحداب الستؾسظات الحدابية.

ومخحمة تشفيح البيئة التعميؼ السجمجة  ،وأخي اخ مخحمة تقؾيؼ

" ججول ( :)4اختبار ت لمفخق بيؽ متؾسظات االداء عمى بظاقة السالحغة بيئة التعمؼ السجمج
السجسؾعة
محتؾػ ُمعج

محتؾػ جاىد

ن

متؾسط الجرجات

االنحخاف السعيارؼ

25

241.44

12.24

25

206.66

25.41

قيسة ت
6.16

درجات الحخية
48

الجاللة اإلحرائية
0.00

يتزا ااح ما ااؽ الجا ااجول ( :)4إن قيسا ااة (ت) السحدا ااؾبة

(رس ااؾمات تر ااسيؼ إعالن ااي) بع ااج تظبي ااق نسظ اايؽ تشغ اايؼ

والبالغة ( )6.01عشج درجات حخية ( )48دالاة إحراائياً،
وىحا يؤكج وجج فخوق ذات داللة إحراائية بايؽ متؾساظي

م ااؽ الف ااخض الث اااني " يدي ااج مد ااتؾػ درج ااات طمب ااة كمياااة

الااجرجات البعجيااة لمسجسااؾعتيؽ التجخيبيااة (محتااؾػ ُمعااج /
محتؾػ جاىد) فاي درجاات بظاقاة السالحغاة لسجساؾعتيؽ
طمباة كميااة فمدااظيؽ التقشيااة بااجيخ الاابمح لرااالح السجسؾعااة

السعااج) حيااث إن متؾسااظيا الحدااابي
التجخيبيااة (السحتااؾػ ُ
فا ا ااي القيا ا اااس البعا ا ااجؼ ( )241.44والستؾسا ا ااط الحدا ا ااابي
لمسجسؾع ا ااة التجخيبي ا ااة (السحت ا ااؾػ الج ا اااىد) ف ا ااي القي ا اااس
البعجؼ (.)204.66

إجابااة الداؤال الثالااث :مااا مدااتؾػ درجااات طمبااة كميااة

فمدا ااظيؽ التقشيا ااة با ااجيخ الا اابمح فا ااي مقيا اااس بظاقا ااة مشا ااتج

السحتؾػ التعميسي ببيئة تعمؼ مجمجة؟ ،عؽ طخيق التحقق

فمدا ااظيؽ التقشيا ااة با ااجيخ الا اابمح فا ااي مقيا اااس بظاقا ااة مشا ااتج

(رس ااؾمات تر ااسيؼ إعالن ااي) بع ااج تظبي ااق نسظ اايؽ تشغ اايؼ
السحتااؾػ التعميسااي ببيئااة تعمااؼ مجمجااة ،عااؽ  ،”%85قااام
الباحثان بحدات 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
(معجَ /جاىد) ببيئة تعمؼ مجمجة.
ُ
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(معجَ /جاىد) ببيئة تعمؼ
تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
مجمجة.

 الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية

درجات الظمبة في التظبيق البعجؼ لبظاقة تقييؼ
مشتج (رسؾمات ترسيؼ إعالني) لستغيخ نسظيؽ

السعج ببيئة تعمؼ مجمجة
ججول ( :)5اداء السذاركيؽ عمى التظبيق البعجؼ لبظاقة تقييؼ مشتج لشسط تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
ن

الستؾس

االنحخاف

الؾزن الشدبي

الذكل والفكخة

.1

الذكل جحاب وممفت لالنتباه

25

ط4.20

0.58ؼ
السعيار

0.84

والسداحة البيزاء

2

.2

اليجف واضح ومسيد

25

4.40

0.71

0.88

81

.3

الترسيؼ بديط

25

4.32

0.63

0.86

11

.4

الذكل مؾضؾعي ومشاسب لمفكخة

25

4.20

0.71

0.84

92

.5

تشاسب وتشاغؼ الذكل مع السزسؾن

25

4.24

0.44

0.85

82

.6

السدافات بيؽ الدظؾر والفقخات

25

4.48

0.71

0.90

مشاسبة لمسحتؾػ
السداحات البيزاء في الترسيؼ
.7

54

25

4.44

0.58

0.89

عشاصخ الترسيؼ

مشاسبة
.8

9

العشاصخ واألشكال السدتخجمة

25

4.24

0.78

0.85

االبعاد واالحجام

مشاسبة
.9

2

ابعاد الترسيؼ صحيحة ومشاسبة

25

4.40

0.65

0.88

لمسؾضؾع الغالل مدتخجمة بذكل صحيح
.15

51

25

3.88

0.67

0.78

13

25

4.08

0.64

0.82

53

25

4.28

0.74

0.86

21

مكان الرؾر والخسؾمات متشاسق

25

4.44

0.71

0.89

.14السزسؾن
مع
حجؼ الرؾر والخسؾمات مشاسب

99

25

4.64

0.57

0.93

2

االلؾان والخظؾط

.15

االلؾان مشاسبة لمفكخة والسحتؾػ

25

4.40

0.82

0.88

والقيسة(داكؽ-فاتح)

1

.16

الخظؾط واضحة ومقخوءة

25

4.76

0.52

0.95

11

.17

الخمفية مشاسبة لمسؾضؾع

25

4.56

0.71

0.91

3

.18

األلؾان السدتخجمة مشاسبة

25

4.48

0.77

0.90

4

.19

األلؾان السدتخجمة كافية لجحب

25

4.40

0.71

0.88

االنتباه
.25

1

األلؾان السدتخجمة مشاسبة لمفئة

25

4.12

0.73

0.82

ولمسؾضؾع
نرؾص العشاويؽ والسحتؾػ
السدتيجفة حجؼ
.21

13

25

4.48

0.77

0.90

ومتشاسقة.ونسط وألؾان الخظؾط مشاسب
مشاسبة شكل
.22

24

25

4.52

0.71

0.90

وو
اضحة ألؾان الخظؾط متشاسقة مع الخمفيات
.23

4

25

4.48

0.71

0.90

السدتخجمةالسدافات بيؽ الدظؾر والفقخات
.24

4

25

4.36

0.64

0.87

مشاسبة لمسحتؾػ
التبايؽ بيؽ الخمفية والرؾر والخسؾم
.25

1

25

4.32

0.63

0.86

الجقة والجؾدة

مشاسب
.26

71

التخكيب والجمج لمرؾر دقيق

25

4.16

0.62

0.83

والؾضؾح

93

.27

الترسيؼ ابعاده حقيقية

25

4.16

0.8

0.83

03

.28

استخجمت الغالل واالضاءة بذكل

25

4.08

0.7

0.82

مشاسب
.29

03

دقة الرؾر السدتخجمة وجؾدتيا

25

4.36

0.76

0.87

21

25

4.24

0.6

0.85

72

.31

أبعاد السمف السشتج صحيحة وواقعية

25

4.28

0.68

0.86

51

.32

جؾدة الظباعة دقة االخخاج

25

4.32

0.75

0.86

91

الفقخة

.11

االضاءة مدتخجمة بذكل صحيح

ومشاسب الرؾر مشاسبة لمسحتؾؼ
.12
.13
لمسحتؾػ
الخامات
و

عالية ومشاسبة
الجمج والمرق بذكل احتخافي
.35
واالخخاج والظباعة.

الخت
بة

9
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ن

الستؾس

االنحخاف

الؾزن الشدبي

.33

نغام االلؾان السدتخجم في الظباعة

25

ط4.40

0.65ؼ
السعيار

0.88

صحيح
.34

1

االمتجاد السحفؾظ بو السمف قابل

25

4.40

0.71

0.88

لمتعجيل
.35

11

يؾجج ندخة محفؾعة كرؾرة ثابتة

25

4.32

0.63

0.86

11

الفقخة

وبجؾدة عالية

الخت
بة

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

فقخة ىي ،الفقخة ( ،)10واحتمت السختبة األخيخة ،بؾزن ندبي (.)% 78

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

الذكل والفكخة

25

3.52

السعيارؼ
.65

.70

.2

اليجف واضح ومسيد

25

3.68

.90

.74

.3

الترسيؼ بديط

25

3.64

.86

.73

.4

الذكل مؾضؾعي ومشاسب لمفكخة

25

3.40

.91

.68

.5

تشاسب وتشاغؼ الذكل مع السزسؾن

25

3.44

.51

.69

.6

السدافات

الدظؾر

والفقخات

25

3.80

.91

.76

.7

لمسحتؾػ
مشاسبة
البيزاء في
السداحات

الترسيؼ

25

3.60

.71

.72

.8

مشاسبة
العشاصخ واألشكال السدتخجمة مشاسبة

25

3.40

.91

.68

.9

ابعاد الترسيؼ صحيحة ومشاسبة

25

3.60

.76

.72

.15

لمسؾضؾعمدتخجمة بذكل صحيح
الغالل

25

3.08

.81

.62

.11

االضاءة مدتخجمة بذكل صحيح

25

3.32

.95

.66

.12

ومشاسبمشاسبة لمسحتؾؼ
الرؾر

25

3.60

.91

.72

.13

مكان الرؾر والخسؾمات متشاسق مع

25

3.72

.98

.74

.14

السزسؾن
الرؾر والخسؾمات مشاسب
حجؼ

25

4.04

.79

.81

.15

.1

والسداحة البيزاء

عشاصخ الترسيؼ
االبعاد واالحجام

ن

الستؾسط

االنحخاف

الؾزن الشدبي

الذكل جحاب وممفت لالنتباه

بيؽ

لمسحتؾػمشاسبة لمفكخة والسحتؾػ
االلؾان

25

3.68

1.11

.74

.16

الخظؾط واضحة ومقخوءة

25

4.44

.82

.89

.17

الخمفية مشاسبة لمسؾضؾع

25

3.88

.97

.78

.18

األلؾان السدتخجمة مشاسبة

25

3.84

1.07

.77

.19

األلؾان السدتخجمة كافية لجحب االنتباه

25

3.76

1.05

.75

.25

األلؾان

لمفئة

25

3.32

.99

.66

.21

ولمسؾضؾع
السدتيجفة
العشاويؽ والسحتؾػ
نرؾص
حجؼ

25

3.96

1.14

.79

.22

ومتشاسقة.ؾان الخظؾط مشاسب
مشاسبة ونسط وأل
شكل

25

3.76

.93

.75

.23

اضحة
الخظؾط متشاسقة مع الخمفيات
ألووؾان

25

3.84

.94

.77

.24

السدت
خجمة بيؽ
السدافات

والفقخات

25

3.68

.95

.74

.25

لمسحتؾػ
الخمفية والرؾر والخسؾم
مشاسبة بيؽ
التبايؽ

25

.87

.72

الجقة والجؾدة

.26

مشاسب
التخكيب والجمج لمرؾر دقيق

25

3.44

.77

.69

والؾضؾح

.27

الترسيؼ ابعاده حقيقية

25

3.36

.91

.67

.28

استخجمت الغالل واالضاءة بذكل

25

3.32

.80

.66

.29

مشاسب
الرؾر السدتخجمة وجؾدتيا عالية
دقة

25

3.72

.98

.74

.35

ومشاسبةوالمرق بذكل احتخافي
الجمج

25

3.68

.90

.74

االلؾان

والخظؾط

والقيسة(داكؽ-فاتح)
والخامات

السدتخجمة

مشاسبة

الدظؾر

3.60
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الفقخة
واالخخاج والظباعة.

االنحخاف

الؾزن الشدبي

ن

الستؾسط

.31

أبعاد السمف السشتج صحيحة وواقعية

25

3.56

السعيارؼ
.96

.71

.32

جؾدة الظباعة دقة االخخاج

25

3.56

.96

.71

.33

نغام االلؾان السدتخجم في الظباعة

25

3.76

.93

.75

.34

صحيح
االمتجاد السحفؾظ بو السمف قابل

25

3.72

.98

.74

.35

لمتعجيلندخة محفؾعة كرؾرة ثابتة
يؾجج

25

.90

3.68

.74

وبجؾدة عالية

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

الفقخة ( ،)16واحتمت السختبة األولى بؾزن ندبي

الختبة
24
24
8
11
11

(.)%89و أن أدنى فقخة ىي ،الفقخة ( ،)10واحتمت
السختبة األخيخة ،بؾزن ندبي (.)%62

(معجَ /جاىد) ببيئة تعمؼ مجمجة
ججول ( :)7أداء السذاركيؽ عمى التظبيق البعجؼ لبظاقة تقييؼ مشتج لستغيخ نسظي تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ
الستغيخات

ن

الستؾسط

االنحخاف السعيارؼ

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

ويتزح مؽ الججول (: )7أن متؾسط درجات الظمبة في بظاقة تقييؼ السشتج (رسؾمات ترسيؼ إعالني) مؽ خالل بيئة

تعمؼ مجمجة بشسط تشغيؼ السحتؾػ
(السعج) ،ىؾ (
ُ
 151.84درجة) ،والحؼ يذيخ إلى متؾسط حدابي أكبخ

بااجيخ الاابمح فااي مقياااس بظاقااة مشااتج (رسااؾمات ترااسيؼ

التقييؼ ،وىحا يجل عمى الكفاءة العالية لتشغيؼ السحتؾػ

الجاىد ببيئة تعمؼ مجمجة ،عؽ ."%85

مؽ ( )% 85مؽ الشياية العغسي ( 175درجة) لبظاقة
السعج ببيئة التعمؼ السجمجة

الفرض "يديج مدتؾػ درجات طمبة كمياة فمداظيؽ التقشياة
إعالن ااي) بعا ااج تظبياااق نسا ااط لتشغ اايؼ السحتا ااؾػ التعميسا ااي

لتشسية ميارات معالجة

إجابة الدؤال الرابع " :ىل تديج فعالية نسظيؽ تشغايؼ

وأن متؾسط درجات الظمبة في بظاقة تقييؼ السشتج

معالجة الرؾر الخقسياة لاجػ طمباة كمياة فمداظيؽ التقشياة

الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية.
(رسؾمات ترسيؼ إعالني) مؽ خالل بيئة تعمؼ مجمجة

بشسط تشغيؼ السحتؾػ (الجاىد) ،ىؾ ( 119.00درجة)،

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

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

لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية.
ˉ

بشاء عمى نتائج الجاجول ( )5و ( )6و ( ،)7تاؼ

"قبهل الفارض يدياج مداتؾػ درجاات طمباة كمياة فمداظيؽ

التقشيااة ب ااجيخ الاابمح ف ااي مقي اااس بظاقااة مش ااتج (رس ااؾمات

ترا ااسيؼ إعالنا ااي) بعا ااج تظبيا ااق نسا ااط لتشغا اايؼ السحتا ااؾػ
السعد ببيئة تعمؼ مجمجة ،عاؽ  ،"%85ورفا
التعميسي ُ

السحتاؾػ التعميسااي ببيئااة تعمااؼ مجمجااة فااي تشسيااة ميااارات

ب ا ا ا ا ا ا ااجيخ ال ا ا ا ا ا ا اابمح )1.2( ،وفا ا ا ا ا ا ا اق معادل ا ا ا ا ا ا ااة الكد ا ا ا ا ا ا ااب
لمابالك()Modified Blake's Gain Ratio؟” ،قاام

الباحثان بالتالي:

أوالً :اإلحراااااء الهصاااافي :تاااام حدااااات الستهسااااطات
الحدابية واالنحرافات السعيارية لا:


التظبيق القبمي والبعجؼ لبظاقة مالحغة

ميارات معالجة الرؾر الخقسية لشسط تشغيؼ السحتؾػ
السعد ببيئة تعمؼ مجمجة.
ُ
 التظبيق القبمي والبعجؼ لبظاقة مالحغة

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


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




التظبيق البعجؼ لبظاقة بظاقة تقييؼ مشتج

(رسؾمات ترسيؼ إعالني) لشسط تشغيؼ السحتؾػ

السعد ببيئة تعمؼ مجمجة.
ُ
 التظبيق البعجؼ لبظاقة بظاقة تقييؼ مشتج

الكدب لبظاقة مالحغة ميارات معالجة

الرؾر الخقسية لشسط تشغيؼ السحتؾػ الجاهز ببيئة

(رسؾمات ترسيؼ إعالني) لشسط تشغيؼ السحتؾػ

تعمؼ مجمجة.

الجاهز ببيئة تعمؼ مجمجة.

ججول ( :)8اإلحراء الؾصفي ،الستؾسط واالنحخاف السعيارؼ أدوات البحث
الستغيخات
السعج
بظاقة السالحغة لمسحتؾػ ُ
السعج
الكدب في بظاقة السالحغة لمسحتؾػ ُ
بظاقة السالحغة لمسحتؾػ الجاىد

القياس
قبمي
بعجؼ

بظاقة تقييؼ السشتج (رسؾمات ترسيؼ إعالني) لمسحتؾػ الجاىد

ويتزح من الجدول ( )8أن :الستؾسط الحدابي لجػ

الظمبة في بظاقة مالحغة معالجة الرؾر الخقسية

لسجسؾعة السحتؾػ السعج ( ،)241.44وىؾ متؾسط
حدابي أكبخ مؽ ( 220= % 85درجة) مؽ الشياية

العغسي لالختبار ( 258درجة)؛ وبمغ متؾسط الكدب
العام في بظاقة مالحغة معالجة الرؾر الخقسية

لسجسؾعة السحتؾػ السعج ( ،)147.36و بمغ متؾسط
درجات الظمبة في بظاقة تقييؼ السشتج (رسؾمات ترسيؼ

إعالني) ( 151.84درجة) ،وىؾ متؾسط حدابي أكبخ
مؽ ( 149 = % 85درجة) مؽ الشياية العغسي (175

25
25
25

94.08

8.40

241.44

12.24

147.36

19.43

قبمي

25

93.16

6.66

بعجؼ

25

206.68

25.41

الكدب في بظاقة السالحغة لمسحتؾػ الجاىد
السعج
بظاقة تقييؼ السشتج (رسؾمات ترسيؼ إعالني) لمسحتؾػ ُ

ن

الستؾسط

االنحخاف السعيارؼ

25

113.52

27.60

بعجؼ

25

151.84

14.51

بعجؼ

25

119.00

14.51

معالجة الرؾر الخقسية لسجسؾعة السحتؾػ السعج
( ،)113.52و بمغ متؾسط درجات الظمبة في بظاقة
تقييؼ السشتج (رسؾمات ترسيؼ إعالني) (119.00
درجة) ،وىؾ متؾسط حدابي أقل مؽ (149 = % 85
درجة) مؽ الشياية العغسي ( 175درجة) لبظاقة التقييؼ
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.
ثانيااا اإلحراااء االسااتجاللي :تااام التحقاااح مااان صاااحة

درجة) لبظاقة التقييؼ السشتج (رسؾمات ترسيؼ إعالني) ؛

الفاااروض "ال تهجاااد فاااروا دالاااة إحراااا ياً باااين درجاااات

السعج) ببيئة تعمؼ مجمجة في تشسية ميارات معالجة
ٌ
الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية بجيخ

مالحظااة مهااارات معالجااة الرااهر الرقسيااة قباال التطبيااح

نسطاااين تشظااايم السحتاااهى التعميساااي ببيئاااة تعمااام مدمجاااة

وبمغ الستؾسط الحدابي لجػ الظمبة في بظاقة مالحغة

ببيئااة تعماام مدمجااة فااي تشسيااة مهااارات معالجااة الرااهر

( ،)206.68وىؾ متؾسط حدابي أقل مؽ (% 85

( )1.2وفح معادلة الكدا لمابالك " ،عان طرياح القياام

درجة)؛ وبمغ متؾسط الكدب العام في بظاقة مالحغة

 ،ومااان ثااام السعالجاااة اإلحراااا ية لحداااات الستهساااطات

وىحا يجل عمى كفاءة نسط تشغيؼ السحتؾػ التعميسي (

البمح.
معالجة الرؾر الخقسية لسجسؾعة السحتؾػ السعج
= 220درجة) مؽ الشياية العغسي لالختبار (258

طمبة كمية فمدطين التقشية بدير البمح في درجات بطاقة

وبعد " و " تزيد فعالية نسطين تشظيم السحتاهى التعميساي

الرقسيااة لاادى طمبااة كميااة فمدااطين التقشيااة باادير الاابمح،
بتفريغ البيانات لبطاقة مالحظة معالجة الراهر الرقسياة

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
33

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

الحدابية في القياس القبمي والبعدي.

ججول ( :)9نتائج اختبار (ت) لسقارنة الفخق بيؽ متؾسظي الجرجات في بظاقة مالحغة السقاييذ االلكتخونية

السجسهعة
محتؾػ ُمعج
محتؾػ جاىد

التطبيح
القبمي
البعجؼ
القبمي
البعجؼ

العدد
25

25

متهسط الدرجات
94.08
241.44
93.16

االنحراف السعياري
8.40
12.24
6.66

206.68

25.41

يتزااح م ااؽ الج ااجول (:)9أن قيسااة (ت) عش ااج درج ااات

قيسة ت
37.91

درجات الحرية
24

الداللة اإلحرا ية
0.000

20.55

24

0.000

مجمج ا ااة ولر ا ااالح القي ا اااس البع ا ااجؼ حي ا ااث أن الستؾس ا ااط

حخي ا ااة ( )24دال ا ااة إحر ا ااائياً حي ا ااث أن مد ا ااتؾػ الجالل ا ااة
( )0.05( < )0.000أؼ يؾج ا ا ا ا ااج ف ا ا ا ا ااخوق ذات دالل ا ا ا ا ااة

الحدابي لمقياس البعجؼ ( )206.66والستؾساط الحداابي
لمقي اااس القبم ااي ()93.16؛ وبش اااء عم ااى ذل ااػ ي ااتؼ رف ااض

الفخض " ال تؾجج فخوق دالة إحراائياً بايؽ درجاات طمباة

إحرا ااائية با اايؽ متؾسا ااظات درجا ااات الظمبا ااة فا ااي بظاقا ااة

مالحغااة معالجااة الرااؾر الخقسيااة بااشسط تشغاايؼ السحتااؾػ

كميا ااة فمدا ااظيؽ التقشيا ااة با ااجيخ الا اابمح فا ااي درجا ااات بظاقا ااة

السعا ااج ببيئا ااة تعما ااؼ مجمجا ااة ولرا ااالح القيا اااس
التعميسا ااي ُ
البع ا ااجؼ حي ا ااث أن الستؾس ا ااط الحد ا ااابي لمقي ا اااس البع ا ااجؼ

مالحغااة ميااارات معالجااة الرااؾر الخقسيااة قباال التظبيااق

نسظ ا اايؽ تشغ ا اايؼ السحت ا ااؾػ التعميس ا ااي ببيئ ا ااة تعم ا ااؼ مجمج ا ااة

( )241.44والستؾسا ا ا ا ا ااط الحدا ا ا ا ا ااابي لمقيا ا ا ا ا اااس القبما ا ا ا ا ااي

وبعجه".

( ،)94.08وأن قيسة (ت) عشج درجات حخياة ( )24دالاة

 حدا اااب الفاعميا ااة وما ااجػ التحدا ااؽ فا ااي تشسيا ااة

إحرائياً حيث أن مداتؾػ الجاللاة ()0.05( < )0.000
أؼ يؾجا ااج فا ااخوق ذات داللا ااة إحرا ااائية با اايؽ متؾسا ااظات

مي ا ااارات معالج ا ااة الر ا ااؾر الخقسي ا ااة لشسظ ا اايؽ تشغ ا اايؼ

السحتا ااؾػ التعميسا ااي ببيئا ااة تعما ااؼ مجمجا ااة عما ااى اف ا اخاد

درجا ااات الظمبا ااة فا ااي بظاقا ااة مالحغا ااة معالجا ااة الر ا ااؾر

العيش ااة ،تا ااؼ اسا ااتخجام معادل ااة با ااالك لمكدا ااب ]:[14

الخقسية بشسط تشغيؼ السحتاؾػ التعميساي الجااىد ببيئاة تعماؼ
 معادلة ندبة بالك لمكد
س = الستؾسط الحدابي لمسجسؾعة في القياس البعجؼ،

=

ى
السعد
فاعمية نسط السحته ُ
ى
السعد
فاعمية نسط السحته ُ

=

ى
السعد
فاعمية نسط السحته ُ

=
=

فاعمية نسط السحتهى الجاهز

=

فاعمية نسط السحتهى الجاهز

=

فاعمية نسط السحتهى الجاهز

=

فاعمية نسط السحتهى الجاهز

د -س

د

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

ى
السعد
فاعمية نسط السحته ُ

س-ص

+

س-ص

=

94.08 - 241.44
241.44 - 258
147.36
16.56
8.89

+
+
+

94.08 – 241.44
258
147.36
258
0.57

9.46

93.16 - 206.68
206.68 - 258
113.52
51.32
2.21

+
+
+

93.16 - 206.68
258
113.52
258
0.44

2.65

مسا سبق ؛ يتزح أن ندبة الكدب

لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية ىي ( ،)9.46أن

السعجل لتشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لشسط

ندبة الكدب السعجل لتشسية ميارات معالجة الرؾر

السعد ببيئة تعمؼ مجمجة
تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ُ

الخقسية لشسط تشغيؼ السحتؾػ
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التعميسي الجاهز ببيئة تعمؼ مجمجة لجػ طمبة كمية
فمدظيؽ التقشية ىي ()2.65؛ ىي أعمى مؽ الشدبة
التي اقتخحيا " بالك " لمحكؼ عمى الفاعمية ،وىى

( ،)1.2وعمى ذلػ يسكؽ الحكؼ بأن مجػ التحدؽ
في تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية لشسظيؽ

تشغيؼ السحتؾػ التعميسي ببيئة تعمؼ مجمجة لجػ

طمبة كمية فمدظيؽ التقشية فعالة  ،وأنو أسيؼ بالفعل
في تشسية ذات السيارات ،وعمى ذلػ يتؼ قبؾل
الفخض الثاني "تديج فعالية نسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ
التعميسي ببيئة تعمؼ مجمجة في تشسية ميارات
معالجة الرؾر الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ
التقشية بجيخ البمح )1.2( ،وفق معادلة الكدب

لمبالك".

مشاقذة الشتا ج:


(السعج /الجاىد) داخل مختبخات الحاسؾب
بشسظيو ُّ
في الكمية والتعميؼ اإللكتخوني السجمج ؛زاد مؽ

فعالية نسظي عخض السحتؾػ ببيئة التعمؼ السجمجة
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
اإللكتخوني فقط

أن كفاءة نسط تشغيؼ السحتؾػ

السحتؾػ التعميسي وتشغيسو مؽ قبل السعمؼ وتزسيشو
في بيئة تعميسية الكتخونية مجمجة يتؾافق مع
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

ليذ بجرجة كفاءة إعجاد وبشاء السحتؾػ التعميسي مؽ
قبل السحاضخ.

أن تشغيؼ السحتؾػ التعميسي بشسظيو

(السعج /الجاىد) ببيئة تعمؼ إلكتخونية مجمجة
ُّ
وعخضو بأسمؾب متدمدل ومتتابع وشيق؛ لو أثخ
فعال في تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية

تديج مؽ تعمؼ السفاىيؼ] [16؛

فالجسع بيؽ الظخيقتيؽ وتؾفيخ بيئة تعمؼ مجمجة

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


(السعج) أفزل مؽ كفاءة نسط تشغيؼ
التعميسي ٌ
السحتؾػ التعميسي (الجاىد)؛ ألن إعجاد وبشاء





التكامل في دمج السحتؾػ التعميسي

إن استخجام بيئة التعمؼ السجمجة

(السعج /الجاىد)
بشسظي بشاء السحتؾػ التعميسي ُّ

أدت إلى نؾع مؽ التعمؼ الشذط ذؼ السعشى ،وربط

التعمؼ بالعسل والسذاركة ،واستغالل القاعة الجراسية
في البحث عؽ االستفدارات والتداؤالت التي قج
تؾاجييؼ أثشاء التفاعل مع السيارات مؽ خالل
أدوات بيئة التعمؼ االلكتخونية السجمجة بشسظي بشاء

(السعج /الجاىد) ،واشخاك الظمبة
السحتؾػ التعميسي ُّ
عسميات

في

التفكيخ

والتحميل

وتفديخ

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

التقشية.


تشغيؼ السحتؾػ التعميسي بشسظيو

(السعج /الجاىد) ببيئة تعمؼ إلكتخونية مجمجة أعظى
ُّ

فخصة كافية لمظمبة مؽ إتقان مسارسة معالجة

الرؾر الخقسية وترسيؼ السمرقات والبؾستخات

اإلعالنية؛ مؽ خالل تؾفيخ الؾقت الكافي ،وإتاحة
فخص التجريب لكل طالب أو طالبة عمي حجػ مؽ

وزيادة االىتسام بحات السيارات والتفاعل مع

أجل تكخار مذاىجة أداء السيارة ومسارستيا وصؾالً

(السعج  /الجاىد).
السجمج بشسظيؽ تشغيؼ السحتؾػ ُّ

[15] Mohammedعمى دور بيئات التعمؼ

السحتؾػ] [15؛ مسا عكذ عمى فعالية بيئتي التعمؼ

إلتقانيا ،وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع دراسة دمحم
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إنذاء فخيق متخرص السؤسدات

-

التعميسية إلنتاج السحتؾػ التعميسي اإللكتخوني
.وإثخاءه
االحتياجات السيارية لسعالجة الرؾر

:السقترحات

-

.الخقسية لجػ طمبة كمية فمدظيؽ التقشية
 أثخ تؾعيف قشاة يؾتيؾب عمى تشسية ميارات.معالجة الرؾر الخقسية

 أثخ البث السباشخ عمى الذبكات االجتساعية-

. السجمج في تشسية السيارات التجريبة
:التهصيات

بشاء السحتؾػ العمسي اإللكتخوني وفق

-

تجريب السحاضخيؽ عمى تؾعيف

-

.احتياجات الظمبة في البيئة الفمدظيشية

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

.عسمية التعميؼ واثخاؤىا

.عمى تشسية ميارات معالجة الرؾر الخقسية
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