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 امللخص: 

التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة مقرر  تحديد املهارات األدائية )العملية( في إلىهدفت هذه الدراسة 

و قرر امل نها الطلبة للمهارات األدائية )العملية(  التي يتضم مدى تطبيق  تحديد البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط  باستخدام أداة تحليل املحتوى، و 

 ( 15)، وقد تكونت عينة الدراسة من من وجهة نظرهم  (Adobe Photoshop cc)برنامج املطبق باستخدام 
 
أن وأظهرت نتائج الدراسة وقد و طالبة  طالبا

،  (3.98)%، و بمتوسط حسابي  79.68قد بلغت  لها من وجهة نظرهم الطلبة  ، ومدى تطبيق( مهارة 35قرر )املعدد املهارات األدائية العملية املوجودة في 

، لكترونينتاج املحتوى التعليمي اإلإ بتصميم و التركيز أكثر على تفعيل وربط البرمجيات الحاسوبية توص ي الباحثة بو ، بدرجة عالية تصنيف تطبيقو 

ندرة البحوث في مجال   ةالباحث تاملهارات األدائية العملية املتضمنة فيها، حيث الحظ تحديد تحليل املزيد من املقررات الخاصة بتكنولوجيا التعليم و و 

ور املشاريع ملقررات تعزيز دوذلك للوقوف على نقاط القوة و تعزيزها وتحديد نقاط الضعف و تقويمها، و التحليل ملقررات بكالوريوس تكنولوجيا التعليم 

 .املواد العملية و ذلك ليستطيع الطالب بناء محتوى تعليمي  الكتروني متكامل

 تكنولوجيا التعليم  ؛ Adobe Photoshop  ؛التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية ؛مقررات ؛املهارات األدائية الكلمات املفتاحية :

 : املقدمة

(  James Finn)، عندما قام العالم جيمس فن  920ظهر مصطلح تكنولوجيا التعليم حديثا نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية التي بدأت عام 

أن مصطلح الوسائل  إلىرئيس قسم التعليم السمعي البصري في أمريكا بتأسيس لجنة لتعريف بعض املصطلحات املتعلقة بهذا املجال، والتي توصلت 

 أ لتعليمية ا 
 
، وقد تطور مفهوم تقنيات التعليم في العالم العربي كي يقابل مصطلح تكنولوجيا ةال يستطيع أن يصف هذا املجال بدقو  صبح محدودا

ار، األفراد، األفكن تكنولوجيا التعليم في معناها الواسع عبارة عن عملية متكاملة معقدة تشمل إ  ،شاع استخدامه في العالم الغربي التعليم الذي 

اسبة لها  يجاد الحلول املنإ جراءات بهدف تحليل للمشكالت التعليمية ذات الصلة بجميع مجاالت التعليم البشري والعمل على األدوات، و التنظيمات واإل 

حداث عملية التعلم ا واستخدامها إل صميمها واختيارهدارتها حيث تأخذ حلول هذه املشكالت شكل جميع مصادر التعلم التي يتم ت إ وتنفيذها وتقويمها و 

ت  وتشتمل هذه املصادر على وسائل وأفراد ومواد وأدوات وأساليب ومراكز مصادر تعلم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد عمليات تحليل املشكال 

نتاج والتقويم بحث النظرية، والتصميم واإل ة بطار وظائف التطوير التربوي املتعلقإ بة لها وتنفيذها وتقويمها ضمن التعليمية وإيجاد الحلول املناس

 .  ( 19- 17،  2010واالختيار والتزويد واالستخدام ونشر املعلومات ) اشتيوه و عليان ، 

مؤسسة تقدم  ن الجامعةإ ، وحيث ويعد التعليم الجامعي املحرك األساس في عملية التنمية بجميع أبعادها اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية

تعليمية بما خدمات تعليمية وأبحاث علمية، لذا ال بد لها أن تراجع بين الفينة واألخرى خططها لتتناسب مع حاجات طلبتها، فالجامعة تقدم برامجها ال

 . (   2006ها . ) الرحاحلة، يتفق مع رغبات الطلبة وتوجهاتهم املستقبلية، والتي هي بالضرورة استطالعات للطلب املتوقع على العلوم التي يدرسون

( وتتضمن قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم وقسم اإلدارة  2005تأسست كلية العلوم التربوية عام ) في جامعة الشرق األوسط و

 676جت منذ تأسيسها )َّ واملناهج، و قد خر 
 
( خريج من كل قسم على التوالي، يقدم قسم التربية الخاصة 496، 180وطالبة من األقسام املذكورة ) ( طالبا

يهتم هذا التخصص وتكنولوجيا التعليم برنامج املاجستير في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم، وبرنامج البكالوريوس في تكنولوجيا التعليم، و 
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نتاج املواد التعليمية ودمجها في املناهج املختلفة، وتشجيع بيئة تعليمية  إ يم و ولوجيا في عمليات التعلم والتعليم، وتصمفي استخدام و توظيف التكن

رة بيئات تواكب الثورة املعرفية والحضارية السائدة التي يتم فيها التعليم باستخدام الحاسوب والوسائط املتعددة، والنظم الذكية في تصميم وإدا 

 وسط ( .، موقع جامعة الشرق األ  2019رسالة العميد ، التعلم . ) 

، وكذلك  جوألن التقويم هو العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة، ملعرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق األهداف العامة التي يتضمنها املنه

 ( 1990ملعرفة نقاط القوة والضعف به حتى يمكن تحقيق األهداف املنشودة بأحسن صورة.) الوكيل املفتي، 

  فهاَّ كما عر عملية التقويم تعني بما تحتويها من املهارات األدائية الحركية، و تقويم مقررات تكنولوجيا التعليم  إلىالحاجة لذلك كان ال بد من 

 األنشطة .صدار قرارات تقويمية على كافة عناصر املقررات، و هي أهدافه، و محتواه، و طرائقه املستخدمة في تنفيذ إ هو  (  2016براهيم ، إ ) إبراهيم 

تعرف  حيث،ت النفسحركيةا املهار على هو االسم اآلخر الذي  يطلق فعملية التقويم للمقرر  التي تستهدفها املهارات أو األداءات العملية أما 

ستجابات الحركية، ويتضمن ذلك أن املهارة ذات جانبين:  اال ت النفسحركية بأنها أي نشاط سلوكي ينبغي على املتعلم أن يكتسب فيه سلسلة من ا املهار 

البعد الحركي على أنه   إلىالجانب األول نفس ي، وفيه يدرك الفرد الحركة، ثم يفكر فيها ثم يستوعبها، والجانب الثاني يتمثل في ممارستها، ويمكن أن ينظر 

 ، التقدم في درجات التناسق املطلوبة
 
مرحلة املران و   و قد تضمن تعليم املهارة ثالث مراحل هي مرحلة تقديم املهارة ومن ثم مرحلة تعليم املهارة وأخيرا

عن طريق مالحظة األداء وموازنته بمعايير دقيقة  ويجري قياس وتقويم أي من األهداف األدائية ذات الصلة باملهارات النفسحركية، التدريب على املهارة 

تقويم  خاصة يضعها املدرس أو املدرب لهذه الغاية و تشتمل على الدقة، والسرعة، واإلتقان والقوة والكمال في طريقة األداء ومستواه، وال يجوز 

 . (  2008ذا كانت مهارة الكتابة هي الهدف. ) قطامي، إ ال إ ضوعية  أو املو  نشائيةالكتابية و اإلاألهداف األدائية في هذا املجال عن طريق االختبارات 

معة الشرق األوسط من املقررات  عد مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس في جاوي  

يركز هذا ، حيث  Adobe Photoshopوالتي تتضمن العديد من املهار ات األدائية العملية  املطبقة باستخدام برمجية جبارية ضمن خطة التخصص اإل 

نتاج مواد تعليمية مرئية من خالل استخدام برامج الحاسوب املختلفة في إ التصميم الجرافيكي والنصوص في  املساق على الجانب النظري و العملي في

لم وأسس التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية، ونظريات التع ئ ه وخصائصه وعناصره، كذلك مباديتناول مفهوم التصميم وطبيعتهذا املجال. إذ 

خطط )  .جيات والتقنيات الحديثة للحاسوبنتاج املواد التعليمية املستخدمة في التدريس والتدريب باستخدام البرمإ واالتصال املتعلقة بتصميم و 

   (، موقع جامعة الشرق األوسط 2019،الدراسة

  التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية  املستخدم في تطبيق املهارات األدائية العملية في مقرر  Adobe Photoshopأدوبي فوتوشوب عد برنامج وي  

أشهر البرامج لتحرير الرسوميات و تعديل التصوير الرقمي، وهو املنتج  من يعتبر و  نشاء وتعديل الصور النقطية أنتجته شركة أدوبي، إل يبرنامج رسوم

، ومن أشهر  1990، وأصدرت النسخة األولى في فبراير1987األكثر مبيعا في هذا املجال اآلن، قام بتطويره الشقيقان توماس نول وجون نول عام

صور والنصوص وغيرها من العناصر مع بعضها البعض في تصميم واحد، استخداماته إنشاء التصاميم البصرية املتنوعة، وذلك من خالل دمج ال

مكن تصميم تعديل الصور الفوتوغرافية من خالل تغيير األلوان أو اإلضاءة أو التباين، والتالعب بالصور والتصميمات بإدخال أو إزالة أجزاء، كما يو 

 من األدوات الرئيسية في مراحل الطباعة ملعظم املطبوعات مثل الكتب و املجالت. صدرات الحديثة، ويعتبر البرنامجفي اإل املواقع من خالله مباشرة 

 (  موقع ويكبيديا،  2019،  أدوبي فوتوشوب ) 

 الدراسات السابقة:

 :ا من الدراسات السابقة العربية و األجنبية  ذات الصلة و منهاًتناولت الباحثة عددوقد 

تقويم مقررات تخصص تكنولوجيا التعليم ملرحلة البكالوريوس في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة  إلىهدفت  التي (2017الحياري )دراسة  •

( طالب و طالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة 100نظر الطلبة، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، وكانت عينة الدراسة مكونة من )

يا التعليم نحو مقررات التخصص كانت متوسطة، كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  الكلية لوجهة نظر طلبة تخصص تكنولوج

 
 
عدم وجود فروق ذات   احصائية لوجهة نظر الطلبة في الجامعات األردنية الخاصة نحو مقررات التخصص تبعا ملتغير الجنس، كما وأظهرت أيضا

 داللة احصائية في مجاالت: أهداف مقررات تكنولوجي
 
ملتغير  ا التعليم، وفاعلية مقررات تكنولوجيا التعليم، ومحتوى مقررات تكنولوجيا التعليم تبعا

 
 
ملتغير الجنس، وكانت الفروق لهذين املجالين لصالح   الجنس، في حين وجدت فروق ذات داللة احصائية ملجالي: البنية التحتية، والتقويم تبعا

دراسية أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لوجهة نظر الطلبة في الجامعات األردنية الخاصة الذكور، أما بالنسبة ملتغير املرحلة ال

 
 
 ملتغير املرحلة الدراسية .   نحو مقررات التخصص، تبعا

امعة السودان للعلوم  تقويم مقرر التصميم التعليمي ملاجستير تكنولوجيا التعليم في كلية التربية في ج إلى( 2016وهدفت دراسة إبراهيم ) •

 إلىوالتكنولوجيا، في ضوء معايير الجودة الشاملة، وذلك من خالل تحديد أهداف ومحتوى مقرر التصميم التعليمي ملعايير الجودة، باإلضافة 

ريق املنهج الوصفي  معرفة مدى مالئمة طرائق التدريس، والكشف عن املعوقات التي تواجه تطبيق معايير الجودة الشاملة في هذا املقرر، عن ط

( طالب و طالبة، واثنين من أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريس هذا املقرر، واستخدمت 30التحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )
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اجستير تكنولوجيا  أن مقرر التصميم التعليمي مل إلىالباحثة اإلستبانة واملقابلة و قائمة تحليل املحتوى لجمع البيانات، وقد توصلت الدراسة 

 حد كبير مع معايير الجودة الشاملة . إلىالتعليم في كلية التربية في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يتوافق 

تقص ي أثر التفاعل بين أنماط مساعدات التعلم ومستويات تقديمها ببيئات التعلم املصغر عبر الويب  إلى( 2018وهدفت دراسة عبد العليم ) •

 Visual الجوال في تنمية مهارات البرمجة و القابلية لالستخدام لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وذلك من خالل اعداد قائمة بمهارات البرمجة بلغة

Basic.Net جة لطالب الفرقة الثانية قسم تكنولوجيا التعليم، وتحديد معايير تقديم مساعدات التعلم ببيئات التعلم املتضمنة في مقرر البرم

، وقد اعتمدت  Visual Basic.Netاملصغر، وتحديد أنسب نمط ملساعدات التعلم املصغر في تنمية الجانبين املعرفي واألدائي ملهارات البرمجة بلغة 

ان الطالب الذين درسوا من خالل مساعدات  -1( طالب و طالبة، ومن أبرز نتائج هذه الدراسة : 40قد اشتملت على )الدراسة املنهج التجريبي، و 

 – 2يجابية في تحصيل الجانب املعرفي للمهارات مقارنة مع الطالب الذين درسوا من خالل املساعدات املستمرة . إ التعلم عند الطلب كانوا أكثر 

وجود داللة لصالح املتوسط األعلى، وذلك   -3يجابي على التحصيل املعرفي مقارنة مع مساعدات التعلم التفصيلية إ ة تأثير ملساعدات التعلم املوجز 

  للمجموعة التجريبية التي استخدمت  مساعدات التعلم عند الطلب.

مستوى البكالوريوس في الجامعة األردنية في  لتقويم مقررات الحاسوب املتقدمة لطلبة كلية العلوم التربوية من( 2006و هدفت دراسة شتات ) •

( الالزمة للمعلمين،  ICTعداد قائمة بمعايير ) إ( الالزمة للمعلمين، وقامت الدراسة على ICTضوء معايير تكنولوجيا التعليم املعلومات و االتصاالت) 

  .( الالزمة للمعلمين ICTوضع تصور ملقررات الحاسوب لطلبة كلية العلوم التربوية من مستوى البكالوريوس في الجامعة األردنية ملعايير )  إلىضافة باإل 

ردنية امعة األ ( في الج ICTEتقويم برنامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت في التربية )  إلى( 2009هدفت دراسة أبو الحاج )كما و  •

معرفة درجة رضا الطالب عن البرنامج   إلىضافة يجاد املهارات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات التي يمتلكها و يستخدمها الطلبة، باإل إ وذلك من خالل 

ية، وقد وأبرز الصعوبات التي تواجه الخريجين في استخدام املهارات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التربية في ممارساتهم التعليم

ما استخدامهم لهذه أفي التربية بدرجة مرتفعة، ظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يمتلكون من البرنامج مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أ 

( فكان بدرجة متوسطة قريبة جدا من درجة مرتفعة، ومن   ICTEاملهارات في تدريسهم فكان بدرجة متوسطة، أما درجة رضا الخريجين عن برنامج ) 

قت املتاح للمعلم وقلة الحوافز املادية واملعنوية وكثرة ( في التدريس فكانت قلة الو ICTEدوات )أ في استخدام  ون برز الصعوبات التي يواجهها املعلمأ 

 اعداد الطلبة  وقلة البرامج التعليمية املتوفرة في املدرسة.

لكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس دراسة درجة استخدام طلبة الجامعة العربية املفتوحة للتعلم اإل إلى( 2009هدفت دراسة العفتان )و  •

عضاء هيئة أ لكتروني باختالف تقديرات كل من والطلبة في الجامعة، وهل تختلف درجة استخدام طلبة الجامعة العربية املفتوحة للتعلم اإل

 482( عضو هيئة تدريس و )24) إلىعضاء هيئة تدريس موزعين أ ( طالب و  506راسة من  ) التدريس والطلبة، و تكونت عينة الد
 
وطالبة،  ( طالبا

  أن -1وكانت نتائج الدراسة 
 
ومن وجهة نظر الطلبة   درجة استخدام الطلبة للتعلم االلكتروني من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس كان متوسطا

 
 
لكتروني من وجهة نظر الطلبة تبعا ملتغيري الجنس لدرجة استخدام الطلبة للتعلم اإل داللة احصائية عدم وجود فروق ذات -2 انفسهم متوسطا

وجود فروق    -4عضاء هيئة التدريس تبعا ملتغيري الخبرة والفرع ، أ عدم وجود فروق من وجهة نظر  -3، واملستوى الدراس ي للطالب في املجاالت كافة 

 
 
ذات   عدم وجود فروق -5الكويت والدرجة الكلية و لصالح فرع نترنت ي مجال استخدام الطالب لخدمات اإل ملتغير الفرع ف ذات داللة احصائية تبعا

 أ داللة احصائية من وجهة نظر 
 
 ملتغيري الخبرة و الفرع .  عضاء هيئة التدريس تبعا

واتجاهاتهم نحوها في تصاالت وحة في تكنولوجيا املعلومات و اإلتلتقييم معرفة و مهارات طلبة الجامعة العربية املف( 2007هدفت دراسة املطري ) •

 491ردنية الهاشمية، وقد تكونت عينة الدراسة من )اململكة األ 
 
لوريوس والدبلوم العالي في التربية، وهل توجد فروق او طالبة من طلبة البك ( طالبا

تصاالت تعزى للمتغيرات : الجنس، املستوى الدراس ي، التخصص االكاديمي، املعلومات واإلبة نحو تكنولوجيا ذات داللة احصائية في اتجاهات الطل

ولى في التقييم الذاتي عالجة النصوص قد احتل املرتبة األ ن برمجية مأ  -1ظهرت نتائج الدراسة أ ى شهادة الثانوية العامة، وقد السلطة املشرفة عل

جداول ما في املرتبة الثالثة فقد حلت برمجية الأ ساسيات استخدام الحاسوب أ رتبة الثانية حل علومات وفي اململعرفة الطلبة بتكنولوجيا امل

ت ساسياأ احتلت  -2لبيانات وعرض الشرائح برمجية قواعد ا لت نترنت و في املرتبتين الخامسة والسادسة حونية وفي املرتبة الرابعة حل اإل لكتراإل

رمجة معالجة ما في املرتبة الثانية" بأ تصاالت لبة في تكنولوجيا املعلومات واإللتقييم الذاتي ملهارات الطولى في ا استخدام الحاسوب في املرتبة األ 

لكترونية " وفي تبة الخامسة " برمجية الجداول اإلنترنت في املرتبة الثالثة وفي املرتبة الرابعة " برمجية عرض الشرائح " وفي املر النصوص " ومن ثم اإل 

 خيرة " برمجية قواعد البيانات .املرتبة األ 

تقويم برنامج وسائل وتكنولوجيا التعليم لدرجة املاجستير في جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية   إلى (2003وهدفت دراسة العوهلي ) •

فراد عينة الدراسة لواقع برنامج أ  ق ذات داللة احصائية في تقديراتذا كان هناك فرو إ يجاد إ عضاء هيئة التدريس والطلبة، و من وجهة نظر أ 

 أ ريس، طلبة الدراسات العليا ( و وسائل وتكنولوجيا التعليم تعزى ملتغير الصفة الوظيفية ) عضو هيئة تد
 
يجاد هل هناك فروق ذات داللة  إ  يضا

نثى( ومتغير املستوى الدراس ي للطلبة )سنة  أ تعزى ملتغير جنس الطلبة ) ذكر، ة في تقديرات الطلبة لواقع برنامج وسائل وتكنولوجيا التعليم ياحصائ
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  25( من أعضاء هيئة التدريس و )  7أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة(، و قد شملت عينة الدراسة) 
 
 . . شوائيةو طالبة تم اختيارها بالطريقة الع ( طالبا

أن تقديرات أفراد العينة لواقع برنامج وسائل وتكنولوجيا التعليم لدرجة املاجستير في جامعة امللك  -1النتائج التالية :  إلىوقد توصلت الدراسة  

  سعود في اململكة العربية السعودية كانت كبيرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في حين كانت بدرجة متوسطة من وجهة نظر طلبة الدراسات 

داة الكلية تعزى ملتغير الصفة العينة على مجاالت الدراسة واأل  فرادأ لة احصائية بين متوسطات تقديرات هناك فروق ذات دالكانت  -2العليا 

عضاء هيئة أ   عند مجالإاللة احصائية تعزى ملتغير الجنس لم تكن هناك فروق ذات دال -3عضاء هيئة التدريس أ ظيفية ولصالح تقديرات الو 

 لم تكن هناك فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير املستوى الدراس ي .  – 4ساليب تقويم البرنامج و لصالح الذكور أ التدريس ومجال 

باليموث البريطانية، تصاالت  في جامعة بعد في تكنولوجيا املعلومات واإلتقييم برنامج الدبلوم العالي للتعلم عن  إلى( Anison, 2002هدفت دراسة ) •

( معلم ومعلمة، حيث قام 155وكانت عينة الدراسة مؤلفة من ) ( في العملية التعليمية،ICTويعمل هذا البرنامج على تدريب الطلبة على دمج أدوات )

يا التعليم في التربية كانت في صالح رضاء الطلبة وأن أدوات تكنولوجإ ت الدراسة نجاح هذا البرنامج في الباحث باتباع منهجية البحث االجرائي، وأثبت

 نسانية و العمل على دعم مثل هذه البرامج .واد العلمية مقارنة مع املواد اإلامل

في الدول النامية و الدول املتطورة ومستوى الخدمات التي يقدمها البرنامج،    World linkتقويم برنامج  إلى(  Kozma, 2004و هدفت دراسة كورزما )  •

 .جهزة والبرمجيات التي تساعد املتعلمين على تعلم أفضل الدراسة أن البرنامج قدم األ ظهرت وأ 

 مشكلة الدراسة و أسئلتها:  

التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم مقرر  تحديد املهارات األدائية )العملية( فيو جاءت هذه الدراسة للبحث 

برنامج املطبق باستخدام و قرر املالطلبة للمهارات األدائية )العملية(  التي يتضمنها  تحديد مدى تطبيقالبكالوريوس في جامعة الشرق األوسط، و لدرجة 

(Adobe Photoshop cc )  لتصحيحها، وبناء مواطن الضعف  تحديدمواطن القوة لتعزيزها و  تحديدوذلك لتطوير العملية التربوية و ، من وجهة نظرهم

 (،2003) هليعلى توصيات بعض الدراسات السابقة التي أوصت بضرورة وجود دراسات تتناول تقويم مقررات تخصص تكنولوجيا التعليم مثل العو 

 ( .2017الحياري ) و (، 2016براهيم ) إ و  ،(2006وشتات )

 أسئلة الدراسة:

البكالوريوس في  تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجةفي التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية تضمنها مقرر التي يما املهارات األدائية )العملية(  .1

 . جامعة الشرق األوسط

منها مقرر التصميم الجرافيكي التي يتضللمهارات األدائية )العملية(  طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  مدى تطبيقا م .2

 . من وجهة نظرهم  للوسائط املرئية

 أهمية الدراسة: 

املرئية   من املؤمل أن توفر هذه الدراسة لصانعي القرار معلومات عن املهارات األدائية )العملية( التي يوفرها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط  .1

الطلبة لهذه املهارات في تصميم وسائط مرئية  تطبيقفي تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط، ومدى 

 .من وجهة نظرهم حتوى تعليمي تكنولوجي وم

التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا   مادة  مقرر على حد علم الباحثة أنها الدراسة األولى التي تجري في األردن لتحليل  .2

 التعليم لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط.

 .ررات أخرى لتخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسطالباحثين لدراسة و تحليل مق مامأ تفتح املجال  .3

 .على تصميم محتوى تعليمي إلكتروني متقدمالطلبة  قدرة  لدعم عملية  دائيةأ النظر في طرح مواد تتضمن مهارات  عادة إ يتوقع أن تسهم في  .4

 أهداف الدراسة:

 تحقيق األهداف التالية و هي: إلىسعت الدراسة 

األدائية )العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس في املهارات  تحديد .1

 جامعة الشرق األوسط.

)العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  للمهارات األدائية  مدى تطبيق إلىرف التع .2

 .من وجهة نظرهم الجرافيكي للوسائط املرئية 

 حدود الدراسة:

 جامعة الشرق األوسط الحدود املكانية: 



 ....                                                                      لينا عرفة في تخصص تكنولوجيا التعليم   افيكي للوسائط املرئيةرمقرر التصميم الج املهارات األدائية في 

 499 -488، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 492 

 

 .  2020/  2019الفصل الدراس ي األول الحدود الزمانية: 

 طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم .الحدود البشرية: 

استخدمت أداة تحليل املحتوى في استخراج املهارات األدائية العملية التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية  الحدود املوضوعية: 

الطالب لهذه املهارات العملية التي تعلموها  مدى تطبيق تحديدستبانة في داة اإل أ ، كما و استخدمت  ( Adobe Photoshop cc)باستخدام برنامجاملطبق 

 . من وجهة نظرهم في البرنامج 

 محددات الدراسة: 

 صدق أداة الدراسة و ثباتها .  •

 جابة عن فقرات اإلستبانة .صدق و جدية أفراد العينة عند اإل  •

 جرائية:التعريفات ال 

( 132ربع سنوات دراسية بواقع ) أ شرق األوسط، و مدة الدراسة فيه هو أحد البرامج الدراسية في جامعة الو  : تكنولوجيا التعليمتخصص  •

 تكنولوجيا التعليم . تخصص البكالوريوس في درجةساعة، و املتخرج منه يمنح 

للفصل الدراس ي األول للعام التعليم في جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا  بكالوريوس: وهم عينة من طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم طلبة •

 .  2020/  2019الجامعي 

رافيكي للوسائط املرئية:  • يركز حيث ، بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط وهو أحد مقررات تخصصمقررالتصميم الج

استخدام برامج الحاسوب   إنتاج مواد تعليمية مرئية من خاللعلى الجانب النظري والعملي في التصميم الجرافيكي والنصوص في  املقرر هذا 

سائط املرئية،  املختلفة في هذا املجال. إذ يتناول مفهوم التصميم وطبيعته وخصائصه وعناصره، كذلك مبادئ وأسس التصميم الجرافيكي للو 

تصال املتعلقة بتصميم وإنتاج املواد التعليمية املستخدمة في التدريس والتدريب باستخدام البرمجيات والتقنيات الحديثة إلونظريات التعلم وا 

 .  ( Adobe Photoshop cc)للحاسوب باستخدام برنامج 

يعتبر أشهر البرامج لتحرير الرسوميات و  شركة أدوبي أنتجته الصور النقطية إلنشاء وتعديل برنامج رسوم  هو:  )Adobe Photoshop cc(جبرنام •

  .التصوير الرقمي وتعديل

مادة التصميم   املتضمنة واملطبقة في مقرر  (Adobe Photoshop cc)امج نبر هي املهارات التطبيقية العملية ل: و )العملية(ات األدائية املهار  •

 محوسب .نشاء و تصميم محتوى تعليمي إ  إلىتهدف التي التعليم و الخاصة بتكنولوجيا الجرافيكي للوسائط املرئية 

 Adobe )داء املهارات العملية في مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية باستخدام برنامج أ ظهار إ الطالب على  قدرة : يقصد بها مدى التطبيق •

Photoshop cc )  من وجهة نظرهم. 

 جراءات الدراسة: إ

 الخطوات اآلتية:  ةالباحث تاألولية، و لتحقيق أهداف الدراسة اعتمدبعد اعتماد أداة الدراسة بصورتها 

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة العربية واألجنبية، وجمع معلومات عن تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق  •

 األوسط وذلك باالطالع على خطة وصف مواده ومحتوى هذه املواد.

 .     Adobe Photoshop cc باختيار مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية واملطبق باستخدام برمجية ةالباحث تقام •

تم عرضها على   ،قرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئيةفي ملتحديد املهارات األدائية )العملية( حتوى املتحليل باستخدام أداة  ةالباحث تقام •

 ( فقرة . 35و وضعها في قائمة تكونت من )  املقرر  املهارات األدائية )العملية( املوجودة في استخالص تم  حيث،محكمين للـتأكد من صدقها

 تحديد مجتمع الدراسة والعينة. •

داة تحليل املحتوى وتم اختبار ثباتها عن طريق ألفا  وجودة في أ تم بناء أداة االستبانة بناء على أداة تحليل املحتوى بحيث تضمنت جميع البنود امل •

 الداخلي. للثباتكرونباخ 

بة لالستبانة باستخدام الرزمة جراء معالجة احصائية مناسإ رصد البيانات في جداول خاصة، و و تم توزيع وتطبيق االستبانة على أفراد عينة الدراسة  •

 ( واستخراج النتائج.SPSSحصائية )ال

 بمناقشة النتائج وتقديم التوصيات بناء على نتائج الدراسة. ةالباحث تقام •

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A


 ....                                                                      لينا عرفة في تخصص تكنولوجيا التعليم   افيكي للوسائط املرئيةرمقرر التصميم الج املهارات األدائية في 

 499 -488، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 493 

 

 منهج الدراسة :

ا امليدانية املنهج الوصفي بشقيه النوعي والكمي، وذلك ملا التباع هذا املنهج من قدرة في توفير كمية من البيانات  في دراسته ةاعتمدت الباحث

ها توقد تم جمع البيانات من خالل األدوات التي طور  هاستخدام الطلبة للمهارات األدائية )العملية( املتوفرة فيواملعلومات التي قد تساهم في تحديد مدى 

 وهي عبارة عن أداتين: ةالباحث

املوجودة في مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط أداة تحليل املحتوى وهي أداة بحث نوعي تم استخدامها الستخالص املهارات األدائية العملية  األولى:

 .  ( Adobe Photoshop cc)باستخدام برنامج  املطبق املرئية

وقد اشتقت من األداة  طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  إلىفهي استبانة وهي أداة للبحث الكمي موجهة  األداة الثانية: 

للمهارات  في مدى تطبيقهم  الطلبة رأي األولى، وقد تكونت اإلستبانة من جزأين األول وهو عبارة عن معلومات ديموغرافية عن الطلبة، والجزء الثاني 

 من وجهة نظرهم . مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئيةاألدائية العملية املتوفرة في 

 ءات: الطريقة و الجرا

 مجتمع الدراسة: 

(  133تألف مجتمع الدراسة األول من جميع املواد املوجودة في تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط ويبلغ عددها )

األول من العام الدراس ي ) ساعة، تكون مجتمع الدراسة الثاني من جميع طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط للفصل الدراس ي 

2019 – 2020 ) . 

 عينة الدراسة:  

، املطروحة ضمن   ( Adobe Photoshop cc)باستخدام برنامج جرافيكي للوسائط املرئية املطبقمن مقرر التصميم ال األولىتكونت عينة الدراسة •

 .   ( 2020 – 2019الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ) 

 2019من طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط للفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ) الثانية تكونت عينة الدراسة  •

 .  طالب و طالبة (15وعددهم )  رئية( وامللتحقين بمقرر التصميم الجرافيكي للوسائط امل 2020 –

  :الدراسة تاو أد 

قائمة باملهارات األدائية )العملية( الخاصة باستخدام تكنولوجيا التعليم املوجودة في مقرر التصميم  لىع قد احتوتأداة تحليل املحتوى: و  •

 ) عملية ( .  ( مهارة أدائية35و قد تضمنت )   ( Adobe Photoshop cc)الجرافيكي للوسائط املرئية املطبقة باستخدام برنامج

( 2020 – 2019تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط للفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ) االستبانة: وهي موجهة لطلبة بكالوريوس  •

 بحيث تكونت من جزأين:  ةو امللتحقين بمقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية، وتم تطويرها من قبل الباحث

  . الجنسبيانات ديموغرافية تضمنت تحديد الجزء األول: تكون من   .1

ائط الجزء الثاني: فقد تكونت من املهارات األدائية )العملية( املستخدمة في تكنولوجيا التعليم التي تضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوس .2

( مهارة أدائية ) عملية( ، وقد تم 35)  ، وقد تضمنتومدى تطبيق الطالب لها من وجهة نظرهم املرئية لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم 

، على أيدي خبراء أداة اإلستبانة صدقو  أداة تحليل املحتوى  املحتوى، بعد أن تم اختبار صدقتحديد بنود االستبانة باالعتماد على أداة تحليل 

 .املوجودة في أداة تحليل املحتوى ستبانة نفس املهارات األدائية العملية تضمنت اإل  وقد

 صدق أدوات الدراسة: 

لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا  ألجل التحقق من صدق أدوات الدراسة بعرضها على محكمين من أعضاء هيئة التدريس  ةالباحث تقام

  مع ابداءمن قبل املحكمين التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية  ملقرر فكانت أن أعطيت موافقة على تحليل املحتوى  التعليم في جامعة الشرق األوسط

م الحصول على املوافقة النهائية طالع على التعديالت وتلل  ينبار و صححت على أساسه وتم ارجاعها للمحكمتبعض املالحظات التي أخذت بعين االع

  .( مهارة 35والتي قد بلغت )   ( Adobe Photoshop cc)لتحليل محتوى املقرر و تحديد املهارات األدائية  ) العملية ( املطبقة فيه باستخدام برمجية

 املهارات األدائية )العملية( وقد احتوت أداة االستبانة  
 
    في املقرر باستخدام برمجية املطبق أداة تحليل املحتوى في  التي قد تم تحديدها سابقا

(Adobe Photoshop cc )    حكمين من أعضاء هيئة التدريس لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في عرضها على املخالل قد تم اختبار صدقها من و

لقياس مدى تطبيق الطالب لهذه املهارات من وجهة  ( مهارة عملية 35، وقد ظهرت االستبانة بصورتها النهائية وقد احتوت على )جامعة الشرق األوسط

  .نظرهم 
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 ثبات أداة الدراسة: 

 الداخلي   للثباتألفا كرونباخ  طريقةاألدائية ) العملية ( باستخدام  (: نتائج ثبات املهارات1جدول )

قيمة ألفا   عدد الفقرات  املهارات األدائية ) العملية ( 

 كرونباخ 

رافيكي للوسائط املرئية    0. 977 35 التصميم الج

الداخلي، و باستعراض قيم ألفا كرونباخ  للثبات ألفا كرونباخ  طريقةدائية )العملية( باستخدام ( نتائج ثبات املهارات األ 1يبين الجدول )

ثبات داخلي بدرجة عالية و  إلى( ، و تعتبر هذه القيمة مرتفعة و تشير  0. 977املحسوبة يتبين أنها بلغت ملقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية )

  مقبولة .

 املعالجة االحصائية:  

االنحرافات  –استخدمت املتوسطات الحسابية ( وبالتحديد SPSS)باستخدام املعالجات االحصائية املتوافرة ضمن حزمة برامج  ةالباحث تقام

 الفا كرونباخ للثبات .  –التكرارات و النسب املئوية  –املعيارية 

 نتائج الدراسة و مناقشتها : 

رافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنو  لوجيا  لالجابة عن السؤال األول ونصه: ما املهارات األدائية )العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الج

 التعليم لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط؟  

املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس املطبق  تحليل محتوى ملقرر التصميم الجرافيكي للوسائط بعمل  ةالباحث تقام

، وفيما يلي عرض لنتائج ( مهارة 35، وقد تبين أن عدد املهارات األدائية العملية املوجودة في هذا املقرر )(  Adobe Photoshop ccباستخدام برمجية )

 التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية . ملقرر حليل الت

رافيكي للوسائط املرئية 2جدول)  (: املهارات األدائية ) العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الج

 الرقم   املهارة األدائية )العملية ( 

 Photoshop 1غالق الصور داخل برنامج إفتح و 

 2 غالقها و تغيير أماكنهاإبفتحها و  ( palette) اللوائح التحكم في

 3 في صندوق األدوات  Selection toolsاستخدام أدوات االختيار 

 Painting tool 4استخدام أدوات األلوان 

 Zoom 5داة التكبير أاستخدام 

 6 شكال هندسية أ في رسم  Selection toolsدوات االختيار أاستخدام 

 7 ضافة أو الحذف منها اطق املحددة في الصورة و ذلك باإل تعديل املن

 Move tool 8دة أدام نقل جزء من الصورة باستخ

 9 الصورة حجم في  تغييرفي   transformation toolداة أاستخدام 

 Layer 10نشاء صورة  باستخدام الطبقات إ

 11 الطبقات و حذفها   ضافة إ

 12 خفاء الطبقات إو  ظهارإ

 13 تحديد خصائص الطبقة 

 Layer style 14استخدام 

 Mask Layer  15استخدام طبقة القناع 

 color mode  16استخدام 

 17 نشاء خليط من األلوان إ

 18 زالة األلوان إاستخدام املمحاة في 

 19 داة القطارة في اختيار لون معين أاستخدام 

 Gradiant color 20استخدام 

 21 في كتابة النصوص داخل الصور   Type toolاستخدم أداة 

 22 تغيير خصائص النص 

 23 ظهار النص بأشكال مختلفة إل   Distorting typeاستخدام 

 Type mask 24نشاء إ

 25 عرض القنوات 

 alpha channel 26لعمل  channel paletteاستخدام الئحة القنوات 

 27 استخدام أداة العصا السحرية 
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 Filter gallery 28استخدام 

 29 قناع مع نفس الصورة كثر من فلتر و أاستخدام 

 30 ضافة العمق للصورة إل  Displacementاستخدام 

 Pattern 31نشاء و استخدام إ

 Vector 32لعمل األشكال  Pen toolاستخدام 

 33 للصور لتقليل حجمها   optimizationعمل 

 34 حفظ الصورة لتكون صالحة لالستخدام في الويب 

 image map 35عمل خريطة صورية  

قرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس املطبق  تحليل ملحتوى معد هذا الجدول ي  

 . ( مهارة 35املقرر )، و قد تبين أن عدد املهارات األدائية العملية املوجودة في هذا (   Adobe Photoshop ccباستخدام برمجية )

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني و مناقشته: 

طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  للمهارات األدائية )العملية(  التي  مدى تطبيق جابة عن السؤال الثاني و نصه: ما لل  

رافيكي للوسائط املرئية   ؟ من وجهة نظرهم يتضمنها مقرر التصميم الج

تخصص تكنولوجيا التعليم قرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في ملحتوى املبعمل استبانة مبنية على أساس تحليل  ةالباحث تقام 

( ، وتوزيعها على الطلبة ومن ثم القيام بتحليلها احصائيا للحصول على النتائج    Adobe Photoshop ccلدرجة البكالوريوس املطبق باستخدام برمجية )

 والتي كانت كالتالي: 
بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة طلبة  تطبيقنحرافات املعيارية والنسب املئوية و التصنيف ملدى تم حساب املتوسطات الحسابية واال 

 Adobe Photoshopالشرق األوسط للمهارات األدائية )العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية املطبق باستخدام برمجية )

cc   ) ( .  3كانت كما في الجدول رقم ) ، و من وجهة نظرهم 

طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة   تطبيقملدى   املئوية و التصنيف  ةو النسب نحراف املعياري املتوسط الحسابي و اال (: 3جدول)

رافيكي للوسائط املرئية املطبق باستخدام برمجية   Adobe  الشرق األوسط  للمهارات األدائية )العملية(  التي يتضمنها مقرر التصميم الج

Photoshop    من وجهة نظر الطلبة 
 التصنيف  النسبة املئوية  االنحراف املعياري  املتوسط  املقرر 

رافيكي للوسائط   التصميم الج

 املرئية

 عالية 79.68 0.70 3.98

طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  للمهارات األدائية ) العملية  مدى تطبيقباستعراض قيمة النسبة املئوية نجد أن 

تطبيق  ، وبتصنيف  3.98%  ، و بمتوسط حسابي بلغ  79.68قد بلغت  من وجهة نظرهم  (  التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية

حدى طرق إ أن الصور من  حيث( املطبق في هذا املقرر من البرامج التفاعلية   Adobe Photoshop cc)ج أن برنام إلىذلك  الباحثة تعزو بدرجة عالية، و 

وغير تعليمي ، لتصميم محتوى تعليمي سهلة وتعديل الصور والرسوم بطرق محترفة ومميزة و  من تحرير التواصل بين الناس، حيث تمكن الطالب

وتفاعلية، وهذه النسب  من خالله بطرق سهلة صنع ما يريدفي الحياة اليومية و املهنية، نتيجة لسهولة التعامل مع أدواته، وقدرة الطالب على  مستخدم

جدول وفيما يلي ، دوات البرمجية في مجال تكنولوجيا التعليم تطوير قدرات الطلبة الستخدام األ  في تتفق مع الهدف العام للتخصص و رسالة الجامعة

طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط للمهارات األدائية )العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي  يبين مدى تطبيق

 :من وجهة نظرهم (   Adobe Photoshop ccللوسائط املرئية املطبق باستخدام برمجية )

تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  للمهارات   بكالوريوسطلبة   تطبيق ملدىوالنسبة املئوية املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري  :(4)جدول 

رافيكي للوسائط املرئية املطبق باستخدام برمجية  (16ن= )نظرهممن وجهة   Adobe Photoshop cc  األدائية ) العملية (  التي يتضمنها مقرر التصميم الج

النسبة   االنحراف  املتوسط  الفقرة

 املئوية

 التصنيف  الترتيب

 عالية Photoshop 4.56 0.73 91.25 1غالق الصور داخل برنامج إفتح و 

 عالية 2 88.75 0.73 4.44 غالقها و تغيير أماكنهاإبفتحها و ( paletteاللوائح )التحكم في 

 عالية 6 86.25 0.79 4.31 في صندوق األدوات  Selection toolsختيار استخدام أدوات اإل 

 عالية Painting tool 4.44 0.73 88.75 3استخدام أدوات األلوان  

 عالية Zoom 4.38 0.72 87.50 4داة التكبير أاستخدام 

 عالية 5 87.50 0.72 4.38 شكال هندسية أفي رسم  Selection toolsختيار دوات اإل أاستخدام 
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 عالية 7 85.00 0.77 4.25 ضافة أو الحذف منها اطق املحددة في الصورة و ذلك باإل تعديل املن

 عالية Move tool 4.19 0.91 83.75 10ة ادأنقل جزء من الصورة باستخدام 

 عالية 15 81.25 0.77 4.06 صورة  الحجم  تغييرفي   transformation toolداة أستخدام ا

 عالية Layer 3.94 0.93 78.75 21نشاء صورة  باستخدام الطبقات إ

 عالية 18 80.00 0.89 4.00 ضافة الطبقات و حذفها  إ

 عالية 11 82.50 0.96 4.13 خفاء الطبقات إظهار و إ

 عالية 19 80.00 0.97 4.00 تحديد خصائص الطبقة 

 عالية Layer style 3.88 1.02 77.50 23استخدام 

 عالية Mask Layer  3.81 1.05 76.25 27استخدام طبقة القناع 

 عالية color mode  4.06 0.77 81.25 16استخدام 

 عالية 22 78.75 0.85 3.94 نشاء خليط من األلوان إ

 عالية 8 85.00 0.93 4.25 زالة األلوان إاستخدام املمحاة في 

 عالية 20 80.00 1.03 4.00 ختيار لون معين ا داة القطارة في أاستخدام 

 عالية Gradiant color 4.06 0.85 81.25 17استخدام 

 عالية 12 82.50 0.89 4.13 في كتابة النصوص داخل الصور   Type toolاستخدم أداة 

 عالية 9 85.00 0.68 4.25 تغيير خصائص النص 

 عالية 24 77.50 0.96 3.88 ظهار النص بأشكال مختلفة إل   Distorting typeاستخدام 

 عالية Type mask 3.75 1.00 75.00 28نشاء إ

 متوسطة  33 67.50 1.15 3.38 عرض القنوات 

 متوسطة  alpha channel 3.38 1.36 67.50 34 لعمل  channel paletteاستخدام الئحة القنوات 

 عالية magic tool  4.13 0.89 82.50 13 استخدام أداة العصا السحرية

 عالية Filter gallery 3.88 0.89 77.50 25استخدام 

 متوسطة  31 71.25 1.21 3.56 كثر من فلتر و قناع مع نفس الصورة أاستخدام 

 متوسطة  35 65.00 1.06 3.25 ضافة العمق للصورة إل  Displacementاستخدام 

 عالية Pattern 3.88 0.89 77.50 26نشاء و استخدام  إ

 عالية Vector 3.69 1.14 73.75 29لعمل األشكال  Pen toolاستخدام 

 متوسطة  30 72.50 1.09 3.63 للصور لتقليل حجمها   optimizationعمل 

 عالية 14 82.50 0.96 4.13 صالحة لالستخدام في الويب   لتصبححفظ الصورة 

 متوسطة  image map 3.50 1.10 70.00 32   عمل خريطة صورية

للمهارات العملية املوجودة في مادة التصميم   البكالوريوسطلبة   مدى تطبيق

 من وجهة نظرهم للوسائط املرئية الجرافيكي 

 عالية  79.68 0.70 3.98

% ( ، وباستعراض  91.25 -%  65.0( والنسبة املئوية تراوحت بين )  4.56 – 3.25( أن املتوسطات الحسابية تراوحت بين )  4)  يبين الجدول 

ولى بمتوسط حسابي " قد احتلت املرتبة األ  Photoshopغالق الصور داخل برنامج إ فتح و ولى والتي تنص على" النسب املئوية نجد أن الفقرة األ  قيم 

 .عالي مدى تطبيق٪ ، و  91.25وبنسبة مئوية بلغت   4.56

وبنسبة   (4.44" بمتوسط حسابي ) غالقها وتغيير أماكنهاإ بفتحها و  (paletteاللوائح )التحكم في وفي املرتبة الثانية احتلت الفقرة الثانية " 

 .عالي مدى تطبيق٪ ، و  88.75مئوية بلغت 

والبسيطة والسهلة   الصور وهذه من املهارات األساسية تعديللتحرير و  هو برنامج (   Adobe Photoshop cc)أن برنامج  إلىذلك  ةالباحث تعزو و 

بشكل دوري  (palette)ونتيجة لحاجة الطالب الدائمة للتعامل مع اللوائح منذ بداية تعلمه له، الب يستخدم البرنامج و لتي يجب أن يستخدمها كل ط

 طاملا هو يتعامل مع الصور داخل البرنامج.  

ملقرر  ضافة العمق للصورة "  أقل مهارة أدائية في االستخدام في هذا ا إل  Displacement" استخدام على بينما احتلت الفقرة الثالثين والتي تنص 

ال األشخاص الذين إ ركها أنها عملية ال يد إلىذلك  ةالباحث تعزو ، و متوسط مدى تطبيق٪ ، و  65.0همية نسبية بلغت ( وبأ3.25حسابي )بمتوسط 

 يمتلكون نظرة وبعد فني للصور و الرسومات.  

 . عالي مدى تطبيق٪ ، و 79.68همية نسبية بلغت أ( وب3.98سابي ملهارات املقرر ) كما وبلغ املتوسط الح

 التوصيات:  

بتصميم و  املقرر  باستخدام أدواتها املختلفة املتضمنة في  ( Adobe Photoshop cc )مثل التركيز أكثر على تفعيل و ربط البرمجيات الحاسوبية  •

 .لكتروني نتاج املحتوى التعليمي اإلإ 
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ندرة البحوث في  ةالباحث تاملهارات األدائية العملية املتضمنة فيها، حيث الحظ تحديدتحليل املزيد من املقررات الخاصة بتكنولوجيا التعليم و  •

 نقاط الضعف وتقويمها .   تحديدوذلك للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها و ات بكالوريوس تكنولوجيا التعليم مجال التحليل ملقرر 

لكتروني متكامل باستخدام أدوات إ تطيع الطالب بناء محتوى تعليمي ليستعزيز دور املشاريع ملقررات املواد العملية في نهاية كل فصل وذلك  •

 البرمجية التي تعلمها خالل املقرر . 
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Abstract: This study aimed to determine the performance skills (practical) in the graphic design for visual media 
in the educational technology specialization for a bachelor’s degree at the University of the Middle East using the 
content analysis tool, and to determine the extent of students ’application of the performance skills (practical) 
included in the course and applied using the program (Adobe Photoshop cc) from their point of view. The study 
sample consisted of (15) students, and the results of the study showed that the number of practical performance 
skills found in the course are (35) skills, and the extent of students' applying of it from their point of view has 
reached 79.68%, with an arithmetic average of (3.98) which classified the application as a high degree. The 
researcher recommends focusing on activating and linking computer software to produce electronic educational 
content and analyzing more courses related to educational technology; identifying practical performance skills 
included in it. Where the researcher noted the scarcity of research in the field of analysis for the course of 
Education Technology in order to identify strengths points and identify weaknesses points to solve them, enhance 
the role of projects for the courses of the practical materials  

Keywords: performance skills; courses; graphic design of the visual media; Adobe Photoshop cc; educational 
technology.  
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