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 المستخمص:

تنمية ي تسيم فإيجاد أساليب تعميمية جديدة  سعى البحث الحالي إلى
أثر نمط دعم من خبلل تعرف  ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية،

التحصيل والجانب تنمية في في بيئة تعمم قائمة عمى اإلنفوجرافيك  األقران
. ا( طالبً 40) من البحثتكونت مجموعة و . لدى طبلب تكنولوجيا التعميم المياري

. بينما تمثمت مادة ة تقييم منتجاختبار تحصيمي وبطاق فيتمثمت أداتا القياس 
استخدم و . ودعم األقران بيئة تعمم قائمة عمى اإلنفوجرافيكالمعالجة التجريبية في 

نمط دعم فاعمية  إلى النتائج. وخمصت ة الوحدةالمجموعذو  التجريبيالتصميم 
التحصيل والجانب تنمية في في بيئة تعمم قائمة عمى اإلنفوجرافيك  األقران
ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا ل المياري
 تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات. البحث. وبناًء عمى نتائج التعميم

 
، ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية ،اإلنفوجرافيك الكممات المفتاحية:

 األقران.دعم 
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Achievement and the Skill Aspect of 

Instrucational Technology  
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Abstract: 

The current research sought to find new educational 

methods that contribute to developing the skills of producing 

digital illustrations,, which achieves the effectiveness of 

learning by knowing the impact of the peer-support pattern in 

an infographic-based learning environment in developing 

achievement And the skill side of education technology 

students. The research group consisted of (40) students.  

The measuring tools consisted of an achievement test 

and a product evaluation card. Whereas, experimental 

processing was a learning environment based on infographic 

and peer support. Use the experimental group-unit design. 

The results concluded that the effectiveness of the peer-

support pattern in an infographic-based learning environment 

is in the development of achievement and the skill aspect of 

the skills of producing digital illustrations for students of 

educational technology. Based on the research results, a 

number of recommendations and proposals were presented. 

 

Keywords: infographic, skills of producing digital 

illustrations, peer support. 
 

 :مقدمة
شيد القرن الحادي والعشرين تطورات وتحوالت ىائمة في المستحدثات 

مجال التعميم  ةالتكنولوجية مما كان لو عظيم األثر في جميع المجاالت وخاص
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في  ظل ىذا التطور التكنولوجي  شامبلً ا حيث تغير مفيوم التعميم تغيًرا جذريً 
كل غير مسبوق مما بش وأصبحت المعمومات في تزايد مستمر وتضخم ىائل

ستيعابيايأخد وقتً  ومن ىنا جاءت الحاجة إلى  ،ا كبيراً من أجل الحصول عمييا وا 
البحث عن أسموب لمتغمب عمى ىذه المشكمة حيث تطور التعمم اإللكتروني القائم 

ظيرت بيئات وتكنولوجيات تعمم إلكتروني جديدة قائمة و عمى الويب تطوًرا كبيًرا 
تقنية منيا  ،مساعدة المتعمم وتحقيق أىداف عممية التعممإلى يدف تعمى الويب 
 أو ما عرف بالرسوماتات المعموماتية. اإلنفوجرافيك

عرض في جاذبية  ركثاألالفعالة و  يعد اإلنفوجرافيك أحد الوسائل
 فيإمكانات الحاسب  استثمار عمىاإلنفوجرافيك الرقمي  ويعتمدالمعمومات، 

 الفردمصورة يسيل عمى  اتإلى رسوملنصية االمعمومات كم ىائل من تحويل 
 ي معيا. بصر التواصل والإستيعابيا 

 ,Fezile Ozdamli؛2016 صبلح جمعو،) :أشارت دراسة كل من

؛ Sekan, 2016؛ 2016 محمد سالم، ؛2016 ماريان ميبلد،؛ 2016
Michelle ,2015 ؛Nattanun Siricharoen & Waralak, 2015 ؛

Brittany Kos & Elizabeth Sims, 2014 ؛Dia ,Setting, 2014 ؛
عمرو ؛ Kibar, Pinar & Akkoyunlu, 2014 ؛2014 سيام بن سميمان،

 عمى أىمية ودور اإلنفوجرافيك في العممية التعميمية.( 2014محمد، أمانى أحمد،
ىتمام التي يجب اال الميمةتقديم الدعم والمساعدة من الموضوعات  ديع

حيث البد  ،مم اإللكتروني ومن بينيا بيئة اإلنفوجرافيكبيا أثناء تصميم بيئات التع
 ,lee)لذلك يجب توفيره  ،يتعممون بمفردىمكي الطبلب  لمساعدةمن توفير الدعم 

نجاز ا  قدم لممتعممين لحل المشكبلت و نو مساعدة ت  أعرف الدعم بي  حيث  ،(2012
 ة ليمالمقدم ةنجازىا دون المساعدإيمكن لممتعممين  التي ال ةالميام المرجو 

(Wood &Bruner,1976,p.36.) 

فاعمية في أنماط الدعم من أكثر  يالمقدم من الخبير البشر  الدعم يعد
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يعمل كمسير ومساعد لتقديم الدعم  يحيث أن الخبير البشر  ،عممية التعمم
تقميل صعوبة التعمم من خبلل  وتعمل المساعدات عمى ،والتوجية لممتعممين

السيطرة عمى اإلحباط والممل المذان يشعر بيما و ية، تبسيط الميمات التعميم
 .(Bruner, et la,1976) ىتمام المتعمماتركيز و ، والمتعمم أثناء تعمم
دعم األقران بأنو تفاعل المتعممين  (GE & Land, 2004, 10) ُيعرف

جل تقديم التوضيحات وبناء األفكار وحل المشكبلت أمع بعضيم البعض من 
 ح من األقران يساعد الطبلب عمى تنظيم المعمومات الجديد.الشر  يمقتن أحيث 
دعم األقران يظير من خبلل تعميقات  إلى أن(Rubens, et la, 2005) ويشير 

عطاء المبلحظات ليالطبلب ومراجعاتيم لمنتجات بعض عضيم بم البعض وا 
ومن خبلل  ،لزمبلئيم ةلقاء بعض األسئمة التوضيحيإو من خبلل أ ،البعض

لييا إمرجعية يرجعون  ةلقائم تتطمب العودةدوات أو أ ةحد الطبلب لمشكمأعبلن إ
 .البعضبعضيم طيع الطبلب التعميق عمى تيس كي

 التييا من أىم الكفايات اتمصادر التعمم الرقمية بكافة تصنيفكما تعد 
ولعل ميارات تصميم إنتاج  ،متبلكياإليحتاج متخصص تكنولوجيا التعميم 

 لديو.ة من أىم الكفايات الواجب تنميتيا والتأكيد عمى إتقانيا الرسومات التعميمي
 وتعد الرسومات التوضيحية الرقمية من أىم أنواع الرسومات التعميمية الرقمية

 العائد التربوي منيا،تحتل مكانة مرموقة بين المدخبلت التربوية لتعدد  لكونيا
شباع  ىتمام الطالباتؤدي إلى إستثارة  حيثأىمية وتحظى بأىمية لما ليا من  وا 

  .حاجتو لمتعمم
( وظائف الصور والرسومات التعميمية 494، 2015محمد عطية ) حدد

ستدعائية، اإل نتباىيو،اإل )الزخرفي، :مثل ،الوظائف اإلعدادية التوجييية في
)التمثيمية، التشبييية،  ، مثل:لنظريةوالوظائف المعرفية ا ؛التوقعية، الدافعية(

 ؛العبلقية، التحويمية، التفسيرية، السياقية، التعويضية، التكثيفية( التنظيمية،
، وتتضمن )توضيح الميارات العممية والحركية ،جرائيةوالوظائف الميارية اإل

http://vb.analoza.com/t8588.html


لدى طالب  التحصٌل والجانب المهاريتنمٌة  فًفً بٌئة تعلم قائمة على اإلنفوجرافٌك  األقرانأثر نمط دعم 
 تكنولوجٌا التعلٌم

 

 

 104 رونالعدد الثالج والعش ـمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 ،والوظائف التدريبية والتقويمية ؛جراءات(توضيح العمميات والخطوات واإل
 ؛)التدريبات القائمة عمى الصور، التعزيز والرجع، تقويم األداء( وتتضمن

 ؛توزيع المعرفة( ،ونتقالاستبقاء التعمم و إ، ةوالوظائف العقمية )تقوية الذاكر 
العواطف  يستماع، التأثير فإلا )تحسين ، مثل:والوظائف الوجدانية

 .تجاىات(واال
حى، أسماء صب؛ 2015مصطفى أحمد، كل من: ) دراسة أشارت

تنمية أىمية  ( إلى2004محمد عبد الرحمن، ؛ 2004، يطارق عم؛ 2010
 تكنولوجيا التعميم. يبالنسبة ألخصائ نتاج الرسومات التوضيحية الرقميةميارات إ

الرسومات التوضيحية الرقمية كأحد  ختيارتجو البحث الاومن ىنا 
كساب ميارات إوعمى  ،يجب تسميط الضوء عمييا يالت الميمةالمصادر الرقمية 

نتاجيا لطبلب تكنولوجيا التعميم بما يحقق التصميم والتوظيف األمثل  تصميميا وا 
 .مواقف التعميم والتعمم يفليا 

 اإلحساس بالمشكمة:
 منيا:، مصادرعدة من خبلل قيد البحث بالمشكمة  اإلحساس نبع

 :ـ المالحظة الميدانية وًل أ
مقررات، تبين وجود قصور تدريس لعدد من الالعمل و المن خبلل مجال 

طبلب لدى  في الجانب المياري المتعمق بإنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية
تضح ذلك من خبلل تحميل محتوى مقررات قسم تكنولوجيا أو  تكنولوجيا التعميم،

واتضح عدم دراستيم لميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية تحديًدا  التعميم،
تم إنتاج الرسومات ي ـ خبلل مقرر الرسومات التعميميةال من إفي أى مقرر 

تمثل القصور في عدم ـ، و  التوضيحية بالطريقة اليدوية عن طريق التكبير
عمى الرغم من وجود ، لميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية يمإمتبلك

المرتبطة بإنتاج الرسومات و عديد من الميام المطموب من المتعممين أدائيا 
 توضيحية الرقمية.ال
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 المقابمة الشخصية: ـ ثانًيا
طبلب الفرقة الرابعة عينة من مع تم إجراء مقابمة شخصية غير مقننة 

لموقوف عمى أىم ميارات إنتاج  اطالبً ( 90قواميا )قسم تكنولوجيا التعميم 
تضح ضعف ميارات الطبلب وأ الرسومات التوضيحية الرقمية التي يمتمكونيا،

نت اج الرسومات التوضيحية الرقمية حيث درس الطبلب بعض في تصميم وا 
ولكن لم يتم توظيف الميارات في إنتاج الرسومات  ميارات التعديل في الصور،

 التوضيحية الرقمية.
 الدراسة األستكشافية: ثالثًا ـ 

قيد البحث تم تطبيق ستبيانة مفتوحة أحتوت عمى لمتأكد من المشكمة 
ر حول معايير تصميم الرسومات التوضيحية الرقمية مجموعة من البنود التي تدو 

)المعايير التربوية، المعايير الفنية(، وستبانة مغمقة تضمنت مجموعة من البنود 
)ميارات الرسم ثنائي األبعاد، ميارات الرسم ثبلثي األبعاد، ميارات التموين، 

طبلب  ( طالًبا من30ميارات كتابة النصوص( تم تطبيقيا عمى عينة قواميا )
الفرقة الثالثة والرابعة بقسم تكنولوجيا التعميم، كمية التربية النوعية، جامعة الفيوم. 

 :الدراسة االستكشافية ( نتائج1جدول )ويوضح 
 نتائج الطالب حول مهارات إنتاج الرسوم التوضيحية الرقمية (1) جدول

 المهارات
 لممهارات بدرجة بطالمتالك الالنسبة المئوية ل

 كبيرة ةمتوسط ةيفضع يمتمكون ل 
 اإلستبانة المفتوحة

اإللمام بالمعايير التربوية لتصميم  
نتاج الرسوم التوضيحية الرقمية.  وا 

60% 23% 16% 1% 

اإللمام بالمعايير الفنية لتصميم 
نتاج الرسوم التوضيحية الرقمية.  وا 

64% 19% 16% 0% 

 اإلستبانة المغمقة
 مهارات رسم األشكال المغمقةـ 1
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 المهارات
 لممهارات بدرجة بطالمتالك الالنسبة المئوية ل

 كبيرة ةمتوسط ةيفضع يمتمكون ل 
 %1 %9 %38 %52 رسم مستطيل بطول وعرض محددين

رسم مربع مستدير الزوايا بطول 
 وعرض محددين

52% 38% 9% 1% 

 مهارات رسم األشكال المفتوحة
 %0 %4 %16 %80 رسم الدوائر المتداخمة

 %0 %0 %18 %82 رسم شكل حمزونى
 ادمهارات رسم األشكال ثالثية األبع

 %0 %0 %4 %96 رسم الشكال ثالثية البعاد
 %0 %0 %4 %96 رسم الرموز المتعددة

 مهارات التموين
 %0 %12 %48 %40 تموين العناصر بمون مصمت 
 %0 %12 %16 %72 تموين العناصر بتدريجات لونية

 %0 %25 %30 %45 تموين العناصر بألوان ذات شفافية
 %7 %20 %50 %23 رتموين اإلطار الخارجى لمعناص

 مهارات الكتابة
 %16 %32 %40 %12 ضبط النصوص بشكل أفقى
 %8 %8 %54 %30 ضبط النصوص بشكل رأسى
 %0 %0 %12 %88 ضبط النصوص عمى مسار 
 %8 %32 %56 %4 ضبط النص بنوع خط محدد
 %16 %32 %40 %12 ضبط النصوص بشكل أفقى
 %2.6 %12.1 %29.1 %56 النسبة الكمية

 إنتاجيمتمكوا ميارات  من الطبلب ال %56أن الجدول السابق من تضح ي
بشكل  اإلنتاج من الطبلب يمتمكوا ميارات %29.1وأن التوضيحية الرقمية، الرسومات
 ا بشكل كبير.ىيمتمكو  % 2.6و ا بشكل متوسط،ىيمتمكو  %12.1 ،ضعيف
 مراجعة األدبيات والدراسات التربوية:رابًعا ـ 
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؛ 2016صبلح جمعو،: )دراسة كل من أوضحت جرافيك:مجال اإلنفو  يف .1
؛ 2016محمد سالم، ؛2016 ماريان ميبلد،؛ 2016 عاصم محمد،

Ozdamli ,2016 ؛Michelle ,2015 لولوة ؛ 2014سيام بن سميمان،؛
؛ Kibar & Akkoyunlu, 2014؛ Dia ,setting,2014؛ 4102 الدىيم،

kos & Sims, 2014) يمزيد من البحوث فأن ىناك حاجة إلى إجراء ال 
تبين وجود توجو ممحوظ نحو ، و كافة مجاالت التعميم يتقنية اإلنفوجرافيك ف

التصميم التقميدى  يتقنية اإلنفوجرافيك لمتغمب عمى أوجو القصور ف استخدام
بيئة  يف األقرانبينما لم تتطرق الدراسات إلى نمط دعم  ،يلمتعمم اإللكترون

تنمية ميارات إنتاج ذلك في  أثر دراسة حثالبومن ىنا حاول  إنفوجرافيك،
 الرسوم التوضيحية.

فاعمية تصميم التعمم  التي تناولتالدراسات  تعددت :يمجال الدعم التعميم يف .2
تحقيق نواتج التعمم  يتأثير توظيف الدعم ف لتعرف األقرانوفق نمط دعم 

ئل وا وليد الحمفاوى، شرف أحمد،كل من: )أ دراسة أشارتحيث  المرغوبة،
؛ 2013؛ سما حجازى،2014أيمن فوزى،؛ 2015عبد الحميد،

Hooker,2010 ؛Bakeretla,2002) فاعمية نمط الدعم المقدم من  إلى
 البحث الحالي تقصيمنطمق حول الومن ىذا  .في زيادة كفاءة التعمماألقران 

التحصيل تنمية لفي بيئة تعمم قائمة عمى اإلنفوجرافيك  األقرانأثر نمط دعم 
 لدى طبلب تكنولوجيا التعميم انب المياريوالج

ىتمام عديد من الدراسات ارغم  التوضيحية الرقمية: اتمجال الرسوم يف .3
مصطفى أحمد، كل من: ) مثل دراسة ،ميارات إنتاج الرسوم التعميمية بتنمية
؛ 2004طارق عمى ، ؛ 2010أسماء صبحى، ؛ 2013؛ رامى توفيق،2015

ىتم بتنمية أ ما بحاثيوجد من األ النو أ إال (2004محمد عبد الرحمن ، 
 الرسوم التوضيحية الرقمية.إنتاج ميارات 

تسيم في أىمية إيجاد أساليب تعميمية جديدة  ما سبق أتضحومن خبلل 
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وجعل عممية التعمم أكثر إثارة  تنمية ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية،
ىتم  ألذا  مم مما يحقق فاعمية التعمم.وجعل المتعمم ينخرط في عممية التع ،وتشويق

في بيئة تعمم قائمة عمى اإلنفوجرافيك  األقرانأثر نمط دعم بتعرف البحث الحالي 
 .لدى طبلب تكنولوجيا التعميم التحصيل والجانب المياريتنمية في 

 مشكمة البحث:
مكن تحديد مشكمة البحث الحالي في قصور مستوى طبلب أمما سبق 

 هولحل ىذ عميم في ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية.تكنولوجيا الت
 السؤال الرئيس اآلتي:عن المشكمة حاول البحث الحالى اإلجابة 

تنمية  في في بيئة تعمم قائمة عمى اإلنفوجرافيكاألقران دعم ما أثر نمط "
 ".مهارات إنتاج الرسومات التعميمة الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟

 تية:رع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية اآلتف
 المرتبط بمياراتتنمية الجانب المعرفي في األقران دعم ما أثر نمط  .1

  ".إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟
المرتبط المياري األداء تنمية جانب في األقران دعم ما أثر نمط  .2

يحية الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا إنتاج الرسومات التوض بميارات
 ".التعميم؟
 هدف البحث:

طبلب األداء المياري لمستوى االرتقاء بىدف البحث الحالي إلى 
، وذلك من تكنولوجيا التعميم في ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية

 الكشف عن:خبلل 
 مياراتالمرتبط بفي تنمية تنمية الجانب المعرفي  نمط دعم األقرانأثر  .1

 إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.
 المرتبط بمياراتالمياري األداء تنمية جانب في األقران دعم أثر نمط  .2

 .إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
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 أهمية البحث:
 من المتوقع أن يفيد البحث الحالي:

الخاصة بتصمم  ةببعض األسس المعياري فوجرافيكاإلنمصممى برامج  .1
ميارات تصميم الرسومات التوضيحية  ةاإلنفوجرافيك وتطويره لزياد

 الرقمية.
تقديم أىم الميارات البلزمة لطبلب قسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية  .2

نظار أتوجيو و النوعية لتصميم إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية 
وتوظيفيا في العممية  اإلنفوجرافيكمام بالبحث في مجال الباحثين لبلىت

 التعميمية.
في بيئات األقران أعضاء ىيئة التدريس عمى توظيف دعم  ةمساعد .3

 ة.يفي  العممية التعميم اإلنفوجرافيكالتعمم القائمة عمى 
 حدود البحث:

 تية:آلقتصر البحث الحالي عمى الحدود اأ
كمية  قسم تكنولوجيا التعميم، طبلب الفرقة الرابعة حدود بشرية: .1

ا لتوافر المتطمبات السابقة عند نظرً  جامعة الفيوم التربية النوعية،
 نترنتإلالحاسب وا التعامل مع مياراتب المتعممين من حيث إلماميم

 نترنت.إلنيم درسوا بعض المقررات عبر األ
تم اختيار  ميارات إنتاج الرسوم التوضيحية الرقمية، حدود محتوى: .2

ذه الميارات لكونيا من الميارات الواجب توافرىا لدى طبلب ى
تكنولوجيا التعميم، كما أختير مقرر استخدام الحاسب اآللى في 
إعداد الوسائل التوضيحية حيث يتناول المقرر كيفية إعداد الوسائل 
التوضيحية. وتم إنتاج بيئة تعمم قائمة عمى اإلنفوجرافيك نظًرا لجعل 

 ة وتشويق وجعل الطبلب ينخرطون في عممية التعمم.التعمم أكثر إثار 
تم تطبيق تجربة البحث خبلل الفصل الدراسي األول  حدود زمانية: .3
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 م.2018/ 2017لمعام الجامعي 
 منهج البحث:
فيما يتعمق بدراسة األدبيات  الوصفي المنيج عمى الحالي البحث اعتمد

 ،تقنية اإلنفوجرافيكو  األقران،والدراسات السابقة التي تناولت نمط دعم 
فيما يتعمق بتجريب البيئة  التجريبي شبة المنيج. و والرسومات التوضيحية الرقمية

ميارات إنتاج الرسوم  ةتنمي يف األقرانالتعميمية، وقياس أثر نمط دعم 
 التوضيحية الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.

 متغيرات البحث:
 ئة تعمم قائمة عمى اإلنفوجرافيك:في بي األقراندعم  المتغير المستقل: .1
 ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية. المتغير التابع: .2

 فروض البحث:
درجات  يبين متوسط( 0.05) ≥عند مستوى حصائًيا إيوجد فرق دال  .1

 الختبار التحصيلالقبمي والبعدي التطبيق  في البحثطبلب مجموعة ال
ضيحية الرقمية لصالح التطبيق المعرفي لميارات إنتاج الرسومات التو 

 .البعدي
درجات  يبين متوسط( 0.05) ≥عند مستوى حصائًيا إيوجد فرق دال  .2

منتج الالقبمي والبعدي لبطاقة تقييم التطبيق  في البحثطبلب مجموعة ال
 .لميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية لصالح التطبيق البعدي

 
 أدوات البحث: 

 الحالي في:تمثمت أدوات البحث 
 تمثمت في:  :جمع البياناتأدوات ـ  أوًل 

 ةبيئة تعمم إلكترونية قائملتصميم المعايير التربوية والفنية إعداد قائمة  .1
 .عمى اإلنفوجرافيك في وجود دعم األقران
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 .ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقميةبإعداد قائمة  .2
 ةبيئة تعمم إلكترونية عبر الويب قائمتمثمت في تجريبية: المعالجة ال ثانًيا ـ مادة

  وجود دعم األقران.     عمى اإلنفوجرافيك في
 القياس: اأداتثالثًا ـ 
اختبار تحصيمى لقياس الجانب المعرفي لميارات إنتاج الرسومات  .1

 التوضيحية الرقمية.  
لميارات إنتاج الرسومات  ء المياريبطاقة تقييم المنتج لقياس جانب األدا .2

 ية الرقمية.  التوضيح
 إجراءات البحث:

 ي:دراسة تحميمية لإلطار النظر ـ  أول
مراجعة وتحميل األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث  .1

 اإلنفوجرافيك،و  ،ي)نمط الدعم التعميم التي تمثمت في: ومحاوره،
 ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية(.و 

 يارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية.تصميم بيئة اإلنفوجرافيك لم .2
ي تحديد مواصفات التعمم ببيئة اإلنفوجرافيك وفق أنماط الدعم التعميم .3

 .)دعم األقران(
 دراسة تطويرية تجريبية: ـ ثانًيا

مادة جموعة من الخطوات التصميمية اإلجرائية لتصميم ممر البحث ب
جمع النتائج وتفسيرىا من خبلل و  وتجربيتياالقياس  ابية وأداتيالتجر  ةالمعالج

لمتعمم  ونظًرا لمناسبت لتصميم بيئات التعمم اإللكترونية، 2015ي نموذج الدسوق
 مع طبيعة بيئة التعمم القائمة عمى اإلنفوجرافيك في ضوء وتوافقوعبر الويب 
 األقران:نمط دعم 

بلل مرحمتي النموذج من خ ويتناول :القياس االتجريبية وأدات ةالمعالجمادة تصميم  .1
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المرحمتان عمميات  توتناول ومرحمة التصميم، والتحميل، يالتقييم المدخم
تحميل الموقف التعميمي وقياس المتطمبات القبمية ومحاولة معالجة أوجو 

ثم  ،األقرانستراتجيات ونمط دعم النقص في تحديد وتصميم الميام واإل
ويمكن  ل والتصميم،سبق من عمميات التحمي تصميم بيئة التعمم في ضوء ما

قياس المتطمبات  إجمال خطوات ىاتين المرحمتين كما أوضحيا النموذج في
معالجة أوجة النقص في ضوء تحميل ، و القبمية لممعمم والمتعمم وبيئة التعمم

البنية التحتية  :تحديدو  وتحميل متطمبات أداء المعمم لدوره، خبرات المتعممين،
حتياجات ، ااإلجرائية لممحتوى التعميميو األىداف العامة ، التكنولوجية

 المناسبة لمتعميم والتعمم الميام واألنشطة التعميمية، المتعممين وخصائصيم
السيناريو ، أدوات التقييم والتقويم :تصميمو  ؛مصادر التعمميا، تصميمو 

نتاج الوسائط المتعددةو تحديد فريق عمل ، و وواجيات التفاعل تحديد ، و ا 
تحديد وتصميم األدوات المبلئمة الختيار ، و ات البرمجةبرامج اإلنتاج ولغ

 النموذج.
 ةمرحم فيتناولو النموذج  ماىذا  إجراء تجربة البحث وتطبيق األدوات البحثية: .2

جراءات إنتاج بيئة التعمم القائمة عمى إ والتطبيق وتناول اإلنتاج والتقويم،
يا من قبل ن خبلل تحكيماإلنفوجرافيك بكافة متغيراتيا وتقويميا م

جراء تجربة إستطبلعية لعينة مغايرة لعينة البحث،و  ،متخصصين والتطبيق  ا 
 إنتاج: يمكن إجمال ىذه الخطوات فيالقبمي والبعدي ألدوات البحث، و 
األنشطة والميام ، التعمم اإللكتروني ةالوسائط المتعددة الخاصة ببيئ

، م والتقويم إلكترونًياأدوات التقيي، واجيات التفاعل والتفاعبلت، لكترونًياإ
رصد نتائج ، و التطبيق القبمي ألدوات البحث، و اختبار بيئات التعميم والتعممو 

جراء التعديبلت النيائية عمى النموذج.، و التطبيق القبمي ألدوات البحث  ا 
 : التطبيقـ  ثالثًا

النشر واإلتاحة لمنطبيق ، و لنموذج التعميم والتعمم يالنيائ ستخداماال شمل
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دارة المحتوى، و ستخدامواال  ألدوات البحث. البعديالتطبيق ، و التطبيق وا 
 تجميع النتائج وتفسيرها: ـ رابًعا

يتعمق بالنتائج وتفسيرىا في خطوات مرحمة التطبيق  تناول النموذج ما
التطبيق البعدي ألدوات البحث وذلك من خبلل رصد البيانات  يفيما يم

لنتائج وتفسيرىا في ضوء األدبيات وذلك من ومعالجتيا إحصائًيا ومن ثم تحميل ا
تقديم التوصيات ، و تحميل ومناقشة النتائج، و حصائيةالمعالجة اإل خبلل

 والمقترحات.
 : البحثمصطمحات 

بأنو تفاعل المتعممين مع بعضيم  (GE&Land,2004:10)عرفو  :األقراندعم 
مقى تن أيث جل تقديم التوضيحات وبناء األفكار وحل المشكبلت حأالبعض من 
 يساعد الطبلب عمى تنظيم المعمومات الجديد. األقرانالشرح من 

ختصار ا"بأنو   (Smiciklas, 2012, pp. 11-16)عرفو اإلنفوجرافيك:
تم خمط البيانات بالتصميم لمساعدة األفراد حيث يلممعمومات المصورة 

 بيم"  ةالصم يوالمؤسسات عمى التواصل بوضوح بذو 
( بأنو "فن تحويل البيانات 111 ،2016ت،)محمد شمتو  وُيعرف

ستيعابيا بوضوح  ىوالمعمومات والمفاىيم المعقدة إل صور ورسوم يمكن فيميا وا 
وتشويق وىذا األسموب يتميز بعرض المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة سمسة 

 وسيمة وواضحة"
"تمثيبلت بأنيا ( 474، 2015عرفيا )محمد عطيو،  الرسومات التوضيحية:

تعبيرات بصرية مرسومة لؤلفكار والمعمومات والمفاىيم المجردة والمعقدة وصعبة و 
 .الفيم،بيدف تبسيطيا وتسييل فيميا"

"بيئة تعميمية تقدم تعرف إجرائًيا بأنيا  بيئة تعمم قائمة عمى اإلنفوجرافيك:
معمومات لتنمية ميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية من خبلل النصوص 



لدى طالب  التحصٌل والجانب المهاريتنمٌة  فًفً بٌئة تعلم قائمة على اإلنفوجرافٌك  األقرانأثر نمط دعم 
 تكنولوجٌا التعلٌم

 

 

 124 رونالعدد الثالج والعش ـمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 يم.واأليقونات لتسييل وصول المعمومة لطبلب تكنولوجيا التعم والصور
 اإلطار النظري:

 المحور األول ـ اإلنفوجرافيك:
تواجو المؤسسات التعميمية عديد من التحديات التي  اإلنفوجرافيك: ـ مفهوم 1

تفرضيا طبعية العصر الذي يتسم بالتدفق السريع لممعمومات والتطور 
ور تقنيات االتصال الحديثة مما أدى إلى إحداث تغير التكنولوجي اليائل وظي

جذري في مخمتف الممارسات بيا من أىميا التحديات المتعمقة بالواقع الذي 
يعيشو الطبلب الذي يختمف عما كان عميو في الماضي حيث أصبح من 
الصعب استخدام مداخل التعمم التقميدية التي ال تراعى الفروق الفردية بين 

وتشعرىم بالممل والفتور من عممية التعمم مقارنة بتفاعميم مع المتعممين 
تطبيقات الويب دون ممل أو فتور مما يؤكد ضرور توظيف التطبيقات الحديثة 
من أجل تحسين مخرجات عممية التعمم وجعل المتعمم قادر عمى تعميم نفسو 

ه في بنفسو في أى وقت مما يجعل المتعمم يتقن تعممو ويستطيع أن يقوم بدور 
المستقبل. ورغم أن فن اإلنفوجرافيك ظير من قديم الزمان إال أنو كان ميمل 
استخدامو في العممية التعميمية رغم أىمية التفاعل البصري. وكممة 

لمصطمح البيانات التصويرية   إختصار  Infographicإنفوجرافك
information graphic  تعددت مسميات اإلنفوجرافيك، منيا: التجسيد

أو تصميم المعمومات  Data Visualizationبصري لمبيانات ال
Information Design   أو العمارة المعموماتيةInformation 

Architecture . 
اإلنفوجرافيك بأنو إختصار  Mark Smiciklas, 2011, p.3))عرف 

فراد والمؤسسات ألخمط البيانات مع التصميم مما يساعد الممعمومات يتم فيو 
لى الجميور المستفيد ويساعد عمى نقل المعمومات إل الرسائل من توصي

بأنو Jane Krauss, 2012) ) عرفوو  .ستيعابياا  المعقده بطريقو يسيل فيميا و 
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كثر من أشراك ا  ا و العروض البصرية لممعمومات وتمثيل لمبيانات واألفكار بصريً 
( 2015)حسين عبد الباسط،  عرفوو  .جزء من العقل في  تفسير المعمومات

لى إوتيدف  ةتمثيبلت بصرية لتقديم البيانات أو المعمومات أو المعرفبأنو 
وبشكل واضح ولدييا القدرة عمى  ةتقديم المعمومات المعقده بطريقو سريع

الرسومات في تعزيز قدرة الجياز البصري  فدراك من خبلل توظيإلتحسين ا
د . وّعرفو )محمتجاىاتالنماط واألا ةلدى الفرد في  معرف

فن تحويل البيانات والمعمومات والمفاىيم ( بأنو 111،ص2016شمتوت،
ستيعابيا بوضوح وتشويق وىذا ا  يمكن فيميا و  اتصور ورسوم إلىالمعقدة 

يتميز بعرض المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة سمسة وسيمة  ألسموبا
 ,Mark Smiciklas))والشكل اآلتي يوضح مفيوم اإلنفوجرافيك  .وواضحة

2011, p.4 
 
 
 

 

 

 (: مفهوم اإلنفوجرافيك1شكل )       
مبلحظتو من إستقراء جممة التعريفات السابقة أن  يمكنولعل أىم ما 

 اإلنفوجرافيك:
 .يعمل عمى تحويل البيانات والمعمومات المعقدة إلى صور ورسومات 

 .يعمل عمى توصيل المعمومات المعقده بشكل مشوق ومتسمسل 

 ومات بشكل أسيل من الطرق التقميدية.يعمل عمى توصيل المعم 

 .يعمل عمى تحسين االدراك لدى المتعمم 
تعددت األدبيات التي تناولت ميزات اإلنفوجرافيك،  ميزات اإلنفوجرافيك:ـ  2

عمرو محمد، ؛ 6102،شمتوتمحمد ؛ Fezile Ozdaml,2016)ومنيا: 
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مى التي أجمعت ع krum,2014)؛  Dia,sitting,2014؛6102أمانى أحمد،
 أن ىذه المزايا تتمثل في اآلتي:

  لغاتيم. فختبلإخرين بآللإمكانية توصيل المعمومات 

 الفيم. ةتبسيط المعمومات المعقده وجعميا سيم 

 كـــم ىائـــل مـــن البيانـــات يمكـــن مســـحيا  ةختصـــار الوقـــت فبـــداًل مـــن قـــراءا
 .ةبصرًيا بسيول

 يوالتخيم ييشجع عمى التفكير النقد. 

 ي صورة معمومات بصرية.يقدم الحقائق العممية ف 

 لمطـــــبلب ممــــا يجعــــل الطـــــبلب  ةوالتشــــويق فـــــي عــــرض المعمومــــ ةثــــار إلا
 ينخرطون في عممية التعمم.

  ةشيق اتلى رسومإ ةمممم فرقام وحرو أتحويل المعمومات والبيانات من. 

 تصميم.الرغوب فييا أثناء ميمكن من حذف التفاصيل غير ال 

  ن التعمم يكـون عـن أالتعمم حيث ثر أجعل التعمم يتصف بالديمومة وبقاء
 البصر. ةطريق حاس

  يتعرفون عمى العالم المحيط بيم. األفراديجعل 

 التي يصعب عمى الطبلب فيميا. ةيوضح المفاىيم المجرد 

 شــياء التــي لــم لمطــبلب أو األ ةمألوفــو بالنســبالشــياء غيــر أليوضــح شــكل ا
 توجد في العالم المحيط بكثرة.

 ممـا يجعميـا قـادرة  ةفوجرافيـك بمواصـفات متنوعـيمكن إنتاج عديد مـن اإلن
 عمى تغطية تفاصيل المقررات التعميمية عمى نطاق واسع.

 مثـــل الفوتوشـــوب  ةالبـــرامج البســـيط اســـتخدامحيـــث يمكـــن  إلنتـــاجا ةســـيول
 .إلنتاجو

 كالطــب  فــي أى مجــال: ةيســتخدم فــي جميــع المجــاالت لشــرح أى معمومــ
 والفنون. ةواليندس
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 ودالالت  ةكتابة والصوت والصور فـي رمـوز تعبيريـيختصر الكثير من ال
 بسيطة.

 تذكر المعمومات من خبللو. ةسيول 

 .تعدد أنماط وأساليب العرض 

  بموضـوع  ةمـن الحقـائق والمعمومـات والمفـاىيم الخاصـ ةعرض كميـة كبيـر
 وجذابة. ةتفصيم ةبصور ما 

يتميز اإلنفوجرافيك بمجموعة من الخصائص : خصائص اإلنفوجرافيكـ  3
 :يميسردىا فيما ن

 :يقونـات لتوصـيل أللـوان والرسـومات واألا اسـتخداميـتم  الجاذبية والتشويق
المعمومـــات  ةلممـــتعمم مـــن خبلليـــا يخـــرج عـــن التقميديـــة حيـــث كثـــر  ةالمعمومـــ

ن إفـــ يتـــالاللـــى ممـــل المـــتعمم مـــن عمميـــة تعممـــو وبإالمقـــروءة التـــي تـــؤدى 
 ةجريــت دراســإم حيــث اإلنفوجرافيــك يجعــل المــتعمم ينخــرط فــي عمميــة الــتعم

(Brittany & Elizabeth, 2014 )ةلــى معرفــإ ةىــدفت الدراســ التــي 
المقـاالت  ةفـي كتابـ ةالتقميدي ةم الطريقأاإلنفوجرافيك  استخدامفضل أييما أ

ســـــابيع أ 5 ةلمـــــد ةوقـــــد طبقـــــت الدراســـــ ةنجميزيـــــإلا ةالمغـــــبلغيـــــر النـــــاطقين 
 ةالتقميديــ ةالطريقـفضـل مـن أاإلنفوجرافيـك كـان  اسـتخدامن ألـى إوتوصـمت 

 ةسـتمتاع الطـبلب فـي الدراسـإعمـى  ةفـي المحافظـ ميًمـا احيث كان لو دورً 
 .نخراطيم فيياا  و 

  عمـى تسـبيط  وىم خصـائص اإلنفوجرافيـك قدرتـأن من إ نجاز:التبسيط واإل
المعمومــة والبعــد عــن التعقيــد مــن خــبلل الرمــوز واألشــكال ممــا يســيل عمــى 

يزيــــد عــــن  نشــــاء صــــورة تمثــــل مــــاإتــــم  (3) ســــتيعابيا ففــــي الشــــكلإالعقــــل 
وان ثفي   اتستطعنا قراءة ىذا الكم من البيانإبيانية وبذلك  ةنقط 01111

 (krum,2014) ةستخراج العبلقات فيما بينيا بسيولا  و 
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 المعمومات (: التبسيط في3شكل)
المـــــــو لممعمومــــــــات المصـــــــورة مثــــــــل  ةن معالجــــــــأثبــــــــت الدراســـــــات أكمـــــــا 

ــــًدا مــــن النصــــوص )عبــــد الباســــط،اإلنفوجرافيــــك يكــــو   ،(4105ن أقــــل تعقي
ختصـار الوقـت مـن خـبلل خاصـية التنقـل إويمكن مـن خـبلل اإلنفوجرافيـك 

 ةحيث عرض المعمومات دون التأثير عمـى جـود س )إطار بعد إطار(يالرئ
ممــــا يــــؤثر عمــــى  ةالصــــورة بــــداًل مــــن جمــــع المعمومــــات فــــي صــــورة واحــــد

 .(Dia, setting,2014,p.16التفاصيل داخل الصورة )

 حيـث يمكـن لمصـمم اإلنفوجرافيـك وضـع عديـد مـن الـروابط  ثراء المعرفة:إ
بحــار فــي ىــذه الــروابط إلعــن الموضــوع يمكــن لمطالــب ا ةلمصــادر مختمفــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــد معمومات عــــــــــــــن الموضــــــــــــــوع )عمــــــــــــــرو محمــــــــــــــد، أمــــــــــــــانى  ولتزوي
 .(403ص:4102أحمد،

 ك مـن يـافنفوجر لئليسيل عمى المـتعمم الوصـول  نتشار:إل سهولة التداول وا
وخيـــر مثـــال عمـــى ذلـــك اإلنفوجرافيـــك  ي،جتمـــاعإلخـــبلل مواقـــع التواصـــل ا

 400111الــذي جمــع  (?what are the oddsاألمريكــى الشــيير )
 .عجاب عبر الفيس بوكإ 40111و ةمشارك

 :ن المعمومــات التــي أحيــث  ،كممــة 0111الصــورة خيــر  التصــال البصــري
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يفعمــــو  ن تفيــــم مــــن خــــبلل صــــورة وىــــذا مــــاأيصــــعب فيميــــا مــــن الممكــــن 
 ،عمميـــة الـــتعمم حيـــث تفيـــد حاســـو البصـــر بشـــكل كبيـــر فـــي اإلنفوجرافيـــك.

 ةالحســي ةوىــذه الخبــر  ةواقعيــ ةحســي ةنســان خبــر إلفــالتعمم البصــري يكســب ا
 ةالمتعممــين عمــى الفيــم والثبــات فــي الــذىن وتزيــد مــن القــدر  ةمــن قــدر  عترفــ

ن البشــر يعتمـدون عمــى حاســو أيـث ( وح4105عمـى التــذكر )بـبلل زاىــر، 
 0/01قـل مـن أ لتقـاط المشـيد فـيإكنيـا يمن العـين أ% و 01البصـر بنسـبو 

بداًل  ةشاره المرور تمثل في صور بسيطإوخير مثال عمى ذلك  ةمن الثاني
لمتفاعل  يمتدفعو  ةكافي ةلمسائقين بسرع ةمن نصوص حيث توصيل الرسال

( ووفقًـا لنظريـة Merieb & Hoehn,2007مـن )آوبشـكل  ةمعيـا بسـرع
ســـتدعاء إطيعون تن البشـــر يســـأالترميـــز المـــزودج لبـــافيو التـــي تؤكـــد عمـــى 

ــــر مــــن المعمومــــات المفظيــــأالمعمومــــات المصــــورة  ن الصــــور تحفــــز أل ةكث
 يتحفــز الترميــز المفظــ ةمــا الكممــأا الترميــز المــزودج بالصــورة والــنص مًعــ

البشــــر  ةذاكـــر  بــــين ةمقارنـــمجريـــت لإ ةوفـــي تجربــــ. (Paivio,1971فقـــط )
ســـفرت أنمــط الصـــورة ونمــط الصــورة مــع الــنص و  ة بــينســتيدفت المقارنــوا

فضـــل أالتـــي تعممـــت وفـــق نمـــط الصـــورة مـــع الـــنص  ةن المجموعـــأالنتـــائج 
 & lenvie) التــــي تعممــــت بالنصــــوص فقــــط ة% مــــن المجموعــــ34

lentz,1982.) 

إلنفوجرافيك يستخدم ا: مجالت استخدام اإلنفوجرافيك في العممية التعميميةـ  4
ستيعاب الماده العممية  في عديد من المجاالت مما يسيل عمى الطالب فيم وا 

 :ي( كما يم6102وقد أوضحيا )عبد الباسط،

 حصــــــائيات أعــــــداد الســــــكان والمواليــــــد والصــــــادرات إمثــــــل  :حصــــــائياتإلا
 .الو... والواردات واليجرة،

 دورة الميــاه فــي وتكــوين الجنــين و  ةجــراءات الــدورة الدمويــإ مثــل :جــراءاتإلا
 .إلنتاجا ةوحرك ةالطبيع
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 ــــــار ــــــات والتعميمــــــات واألفكــــــار والسياســــــي :األفك ــــــاىيم والنظري ــــــل المف  ةمث
 السائدة في المجتمعات. ةوالغذائي ةجتماعيو والصحيإلواة قتصاديألوا

 حــــداث وترتيبيـــا والخــــرائط والجــــداول أل: مثــــل تـــاريو االتسمســـل التــــاريخى
 .ةالزمني

 المواقع والقياسات حسب المناطق الجغرافية. مثل :الوصف الجغرافي 

 مثل المكونات والعناصر والقوائم. :التشريح 

 حتياجات.الوتحديد ا ،يمثل الييكل التنظيم :الهرمى التسمسل 

 شـــخاص ألوالعبلقـــات بـــين ا ةوالخارجيـــ ة: مثـــل العبلقـــات الداخميـــالعالقـــات
 الخدمات.و والمنتجات 

 :حــد مجــاالت أشخصــية مــؤثرة فــي كــأن يتنــاول اإلنفوجرافيــك  الشخصــيات
 .ةلحياة اليوميا

 المحور الثاني ـ الدعم التعميمي:
( أن المساعدة التعميمية 2007)محمد عطية، يشير مفهوم الدعم التعميمي:ـ  1

والخيارات  ،وأين المعمومات التي تبحث عنيا ،نأن تعرف أين أنت اآلتعني 
عمى  اييا ويجب أن يكون قادرً فالمتعمم يحتاج دائًما إل ،المستقبمية الممكنة

 ويعد الدعم من أشكال المساعدة التعميمية. .الحصول عمييا في أى وقت
بأنو المساعدة المؤقتة التي يحتاجيا المتعمم في أثناء  (Yayan,2007) ُيعرفوو 

ويصبح المتعمم قادًرا  لتيا عندما يتم البناء،اعممية بناء المعرفة والتي يتم إز 
 ةبأنو إستراتيجية تعميم مؤقت (Azevedo,2008)ُيعرفو و عمى دعم نفسو. 

بأنو   (Shapiro,2008)ويقدميا المعمم بعد تحديد مستوى المتعمم. ويعرف
 العون والمساعدة التي تقدم لممتعمم بيدف إستكمال ميام التعمم وبناء وتدعيم ما

بأنو  (2008)إسماعيل حسونة، يعرفوو ال يعرفو.  يعرفو بالفعل لمتوصل إلى ما
اإلمكانات النصية أو المصورة أو المنطوقة أو وسيمة االتصال المباشرة أو 
غير المباشرة التي يقدميا الموقع التعميمي عبر الويب لحل المشكبلت التي 
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تواجو المتعمم أثناء تشغيل البرنامج أو التنقل بين محتواه التعميمي ليتخد قرارا 
( بأنو 2008)زينب سبلمى، ُعرفوتو  يحقق لو التغير المنشود في  سموكو.

مساعدة المتعمم عمى تحقيق الميام أو األىداف أو حل مشكبلت قد يكون 
المتعمم غير قادر عمى القيام بيا فيما سبق دون ىذا الدعم. وُيعرفو )نبيل 

( بأنيا مجموعة المساعدات والتوجييات والتصميمات 2010جاد،محمد مختار،
لتساعده وتيسر لو إنجاز ميام التعمم وتحقيق  أثناء عممية التعمم كإرشادات

بأنو  (2011)عبد العزيز طمبة، األىداف المطموبة منو بكفاءة وفاعمية. يُعرفو
إرشاد وتوجيو الطبلب وتزويدىم بالمساعدة المبلئمة لتحقيق األىداف التعميمية 

 .المطموبة باستخدام تطبيقات الويب التفاعمية المتزامنة وغير المتزامنة
ذكـــرت عديـــد مـــن الدراســـات مجموعـــة مـــن  خصـــائص الـــدعم التعميمـــي:ـ  2

أحمـــــــد )دراســـــــة كـــــــل مـــــــن أوضـــــــحت الخصـــــــائص لمـــــــدعم التعميمـــــــي حيـــــــث 
؛ 2009شــــــــــــــــاىناز محمــــــــــــــــود،؛ 2014ىــــــــــــــــانى محمــــــــــــــــد،؛ 2014فيــــــــــــــــيم،

James,2008,653 ؛Sangchul & Jonassen,2007 ؛
Mcneil,2006 ؛Beale,2005 ؛Puntambarker & 

Hubscher,2005,7 ؛lipscomb, et la,2004 ؛Quintana, et 

la,2004 ؛King & Youg, 2003,5 ؛Mcloughlin, 2002,155 ؛
Winnips & MCLoughlin,2000 أن ىــذه الخصــائص تتمثــل فيمــا )

 يمي:
 الهـــــدف أو القصـــــدية Intentionality:  ًمحـــــدًدا  اأن يكـــــون لمـــــدعم ىـــــدف

 نشاط يحقق ىذا اليدف. يوواضًحا بحيث يسيم في أ
 النمذجـــة Modeling:  يقـــدم الـــدعم المناســـب لممـــتعمم عنـــد الطمـــب لتحقيـــق

ــال لمميــام المطمــوب مــن المــتعمم إنجازىــا وذلــك مــن خــبلل تقــديم  ياألداء المث
ــــى كيفيــــة أدائيــــا وتكــــون  نمــــوذج لمميــــارة المطمــــوب تعمميــــا مــــع التــــدريب عم

الســموكيات المطمــوب تعمميــا  ةتقميــد كافــلالنمذجــة فــي البدايــة نمذجــة ســموكية 
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حتـى تصـل إلـى مسـتوى النمذجـة المعرفيـة حيـث  قل درجة النمذجة تدريجًياوت
ـــــــر مباشـــــــرة ـــــــة غي ـــــــة المـــــــتعمم بالســـــــموكيات المســـــــتيدف تعمميـــــــا بطريق  توجي

(Dennen,2004,861 57-2008،59كمال زيتون،؛). 
 مـن خــبلل مسـاعدة المــتعمم فـي بنــاء  :تحقـق أعمــى درجــات الكفايــة المعرفيــة

 لتعميق التعمم. ةجاالت جديدم معارفو بنفسو وتوظيفيا في
 لمعمومــات التــي ا : يســتطيع المــتعمم تحديــد متــى ومــاالــتحكم مــن قبــل المــتعمم

حيـــث  ونيانفســـيم وبالطريقـــة التـــي يفضـــميأفـــالمتعممون يتعممـــون ب ،يحتاجيـــا
 يسير المتعمم بطريقة غير خطية.

 مـن خـبلل تفاعـل المـتعمم مـع أقرانـو األكثـر خبـرة أو مـع :السياق اإلجتماعى 
 معممو.

 وصــــول المـــتعمم لممعمومـــات التـــي يحتاجيــــا الوصـــول الســـريع لممعمومـــات :
 في بيئة العمل. ةبسرع

 المساندة والدعم Support تقديم المساعدة والدعم لكى يتمكن المتعمم من :
سـحبو تـدريجًيا  ميقدم الدعم ويت ومن ثمة بشكل مستقل يأداء الميمات التعميم

 التمكن.عندما يصل المتعمم إلى درجة 
 ســتقالليتم تجــا  تعممــ يعتمــد المــتعمم  : المالتــوازن بــين إعتماديــة المــتعمم وا 

عمــى إســتمرارية وجــود الــدعم ولكــن يتحمــل مســؤلية بنــاء معرفتــو بنفســو بعــد 
 ن إستمرار الدعم يعوق عممية التعمم.تخطى نقاط الضعف أل

 التكيـــــفAdaptation مـــــع خصـــــائص الـــــدعم المقـــــدم تناســـــب ي: يحـــــب أن
حتيا  جات المتعممين.وا 

 ي اإلختفاء أو اإلانسـحاب التـدريجFading:  يقصـد بـو إنخفـاض المسـاعدة
فكممـــا زادت قـــدرة المـــتعمم  والمقدمـــة لممـــتعمم تـــدريجًيا حتـــى تتناســـب مـــع قدراتـــ

عمى التعمم يقل الدعم المقدم لو والعكس عنـدما تقـل قـدرة المـتعمم عمـى الـتعمم 
عمم إنجــاز الميــام التعميميــة المطموبــة يــزاد الــدعم المقــدم لــو حتــى يســتطيع المــت
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 المتعمم في نفسو. ةوىذا من شأنو يزيد من ثق
 التشخيص المستمر Ongoing Diagnosisقـدرات المـتعمم أثنـاء  ة: معرفـ

ـــو األســـاليب واإلســـتراتيجيات المناســـبة  ـــتعمم حتـــى تقـــدم ل التقـــدم فـــي عمميـــة ال
ر ليقابــل ذلــك تقــديم لمسـاعدة المــتعمم حيــث يــتم رصــد مسـتوى المــتعمم باســتمرا

اإل مـــــن خـــــبلل  يالـــــدعم المناســـــب وال يتحقـــــق خاصـــــية األنســـــحاب التـــــدريج
 خاصية التشخيص المستمر لمعرفة الوقت الذي يتم سحب الدعم نيائًيا.

 ــــروق الفرديــــة : يتنــــوع الــــدعم التعميمــــي المقــــدم لممــــتعمم لمراعــــاة مراعــــاة الف
 .وحتياجاتا

ن الـتعمم يحـدث مـن خـبلل المشـاركة مـع يشير فيجوتسكى إلى أ دعم األقران:ـ  3
خرين األكثر معرفة قد يـؤثر فـي طريقـة وأن تفاعل المتعممين مع اآل اآلخرين،
ــــدرييم، ــــة تق  ;Pata, et la, 2006) وتفيســــرىم لممواقــــف المختمف

Vander,2002,6).  وُيعرفـــو(GE & Land,2004:10)  بأنـــو تفاعـــل
ضيحات وبناء األفكار وحـل جل تقديم التو أالمتعممين مع بعضيم البعض من 

الشـــرح مـــن األقـــران يســـاعد الطـــبلب عمـــى تنظـــيم  يمقـــتن أالمشـــكبلت حيـــث 
دعـم األقـران  إلـى أن (Rubens, et la,2005)ويشـير  المعمومـات الجديـد.

ـــات الطـــبلب ومراجعـــاتيم لمنتجـــات بعضـــ م الـــبعض ييظيـــر مـــن خـــبلل تعميق
عطــــاء المبلحظــــات لعضــــيم الــــبعض  ض األســــئمة و مــــن خــــبلل القــــاء بعــــأوا 

 ةويحتــاج عــود ةحــد الطــبلب لمشــكمأعــبلن إلــزمبلئيم ومــن خــبلل  ةالتوضــيحي
طيع الطـــبلب التعميـــق تلييـــا مـــن خـــبلل يســـإمرجعيـــة يرجعـــون  ةالطـــبلب لقائمـــ

 البعض بعضيم عمى 
 األساليب اإلحصائية: 

 الختبار صحة الفروض تم االعتماد عمى األساليب اإلحصائية
باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية ( Parametric Statistics) البارامترية

، وذلك لكبر حجم العينة حيث يبمغ عدد الطبلب في  SPSSلمعموم اإلجتماعية
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 ( طالًبا. 40المجموعة التجريبية )
 نتائج البحث: 

 :األولاختبار صحة الفرض 
بين ( 0.05) ≥عند مستوى حصائًيا إيوجد فرق دال " الذي نص عمى:

الختبار القبمي والبعدي التطبيق  في البحثبلب مجموعة طالدرجات  يمتوسط
المعرفي لميارات إنتاج الرسومات التوضيحية الرقمية لصالح التطبيق  التحصيل
 :(2) جدول فيكما حساب قيمة )ت( تم لمتحقق من صحة الفرض و  ."البعدي

ين التطبيق في البحثمجموعة رجات طالب د يقيمة )ت( لمفرق بين متوسط :(2جدول )
 الرسومات التوضيحية الرقميةالمعرفي لمهارات إنتاج  لختبار التحصيلالقبمي والبعدي 

 

( وقيمة )ت( 78.10يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة )
(، وكذلك 39عند درجة حرية ) 0.01( عند مستوى ثقة 2.70الجدولية تساوي )

أن و  (.25.01ويساوي ) 0.8يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنو أكبر من 
وجود فرق ذو  قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل عمى

داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي. وبذلك تم التحقق من صحة الفرض 
 .األول

 :ثانياختبار صحة الفرض ال
( 0.05) ≥عند مستوى حصائًيا إيوجد فرق دال " الذي نص عمى ما يمي:

 القبمي والبعديالتطبيق  في البحثطبلب مجموعة الدرجات  يبين متوسط
 .سومات التوضيحية الرقمية لصالح التطبيق البعدي"لبطاقة تقييم منتج الر 

 :(3)جدول  كما فيحساب قيمة )ت( تم لمتحقق من صحة الفرض و 
مجموعة درجات طالب  يقيمة )ت( ودللتها اإلحصائية لمفرق بين متوسط: (3جدول )

درجة  ع م ن التطبيق
 الحرية

 )ت( الجدولية (ت)
 الحسابية

مستوى 
 الدللة

 حجم األثر
(d) 0.05 0.01 

 3.96 28.90 40 القبمي
39 2.02 2.70 78.10 0.01 25.01 

 1.77 78.45 40 البعدي
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 التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة تقييم منتج الرسومات التوضيحية الرقمية  في البحث

درجة  ع م ن لتطبيقا
 الحرية

 )ت( الجدولية )ت(
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 حجم األثر
(d) 0.05 0.01 

 3.12 28.50 40 القبمي
39 2.02 2.70 96.25 0.01 30.82 

 1.11 79.50 40 البعدي

( وقيمة 96.25يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة )
(، 39عند درجة حرية ) 0.01( عند مستوى ثقة 2.70)ت( الجدولية تساوي )

 (.30.82ويساوي ) 0.8وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنو أكبر من 
مما سبق يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل 
عمى وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي. وبذلك تم التحقق 

 .الثاني لفرضمن صحة ا
درجات طبلب مجموعة  يمتوسطحساب قيمة )ت( لممقارنة بين  تم
في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة تقييم منتج الرسومات التوضيحية البحث 
 في كل معيار من المعايير التي تقيسيا البطاقة كما يمي:الرقمية 

مجموعة رجات طالب ة لمفرق بين متوسطى دقيمة )ت( ودللتها اإلحصائي: (4جدول )
 التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة تقييم منتج الرسومات التوضيحية  في البحث

 الرقمية في كل معيار من المعايير التي تقيسها البطاقة
 (d)حجم التأثير مستوى الدللة قيمة )ت( ع م ن التطبيق المعايير 

 2.13 6.90 40 القبمي التربوية
24.30 0.01 7.78 

 0.44 15.90 40 يالبعد
 3.19 21.60 40 القبمي الفنية

76.68 0.01 24.56 
 0.96 63.60 40 البعدي

يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( 
( في كل 0.8الجدولية، وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنو أكبر من )

قة والمجموع الكمي. مما يدل عمى وجود معيار من المعايير التي تقيسيا البطا
متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية الثانية فرق ذي داللة إحصائية بين 
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في  التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة تقييم منتج الرسومات التوضيحية الرقمية 
كل معيار من المعايير التي تقيسيا البطاقة والمجموع الكمي لصالح التطبيق في  

 بعدي.ال
 تفسير نتائج البحث:

الجانب المعرفى لميارات إنتاج الرسوم إلى تنمية دعم األقران أدى  .1
 وترجع تمك النتائج إلى:، التوضيحية الرقمية

  أن بيئة التعمم القائمة عمى اإلنفوجرافيك تتيح لمطبلب التفاعل مع
المحتوى التعميمي وساعدىم عمى اإلنخراط في عممية التعمم نظًرا ألن 

 اإلنفوجرافيك يتميز باإلثارة والتشويق.
  سير المتعممين في مسارات منظمة ومرتبة وموجيو بحيث تتيح حرية

السير وفق فروقيم الفردية وفق مسارات وخطوات منظمة لتحقيق 
 األىداف المطموبة في أقل وقت وبكفاءة.

  الدعم لو أىمية بالنسبة لممتعمم حيث يحتاج المتعمم فقط إلى توجية من
 األقران.

 ىذه النتيجة مع نتائج عديد من الدراسات التى أكدت عمى وجود  اتفقت
أثبتت أن التعمم من و  فرق دال إحصائًيا في متغير التحصيل الدراسي

عممية التعمم وذلك فيما يخص  يف خبلل األقران لو مستوى داللة أعمى
ل دراسة كل ، مثتحسين الفيم والقراءة والكتابة والنقاش والمشاركة واألداء

 سما؛ 2014أيمن فوزى،؛ 2015من: )أشرف أحمد، وليد الحمفاوى،
؛ Pirfarre & Cobos, 2010؛ Hooker, 2010؛ 2013حجازى،

Oh & Janassen, 2007 ؛Rubens, et al, 2005 ؛Baker, et 

al, 2002.)  
لميارات إنتاج الرسوم التوضيحية  األداء الميارىإلى تنمية دعم األقران أدى  .2

 وترجع تمك النتائج إلى:، قميةالر 
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 أثناء التطبيق أن الطبلب في تنفيذ األنشطة وتقديميا عبر البيئة  لوحظ
يقوموا بسؤال بعضيم البعض عن كل منتج تم إنتاجو من قبل البعض، 
فيستفيد الطالب من منتجات زمبلؤه ومن تعميقات المتعممين عمى كل 

معايير لمحكم عمى منتج بالدعم المناسب عمى حسب ما لدييم من 
 محتوى المشاركة لزمبلئيم.

  أن الطبلب يروا مشاركات بعضيم البعض ويشاركونيا ويقرأوا التعميقات
 ويضيفوا عمييا وينتقدوىا إن كان بالمشاركة أو النقد.

  يستطيع الطبلب طمب الدعم في أى وقت حيث أن األقران موجودون
فيس بوك( أما المعمم أغمب الوقت عبر مواقع التواصل اإلجتماعي )ال

فمديو من المشاغل طوال اليوم مما يجعمو غير متواجد طوال الوقت 
 وحيث أن الجانب المياري يحتاج الدعم والمساعدة بشكل مستمر.

   لم يخجل الطبلب من سؤال بعضيم البعض في أى سؤال مما كان لو
 أثر كبير في زيادة استيعابيم.

 ا لم تصل معمومة لمطالب يمكن لعديد تتعدد الخبرات بين األقران فإذا م
من الطبلب توضيح الفكرة الواحدة بأكثر من طريقة مما يتم توصيل 

 المعمومة لمطبلب بأشكال متنوعة.
  :أشرف أحمد، وليد اتفقت نتيجة البحث الحالي مع دراسة كل من(

 ,Hooker؛ 2013حجازى، سما؛ 2014أيمن فوزى،؛ 2015الحمفاوى،

؛ Oh & Janassen, 2007؛ Pirfarre & Cobos, 2010؛ 2010
Rubens, et al, 2005 ؛Baker, et al, 2002.)  

 توصيات البحث:
 في ضوء ما أشارت بو نتائج البحث أمكن تقديم التوصيات اآلتية: 

اإلستفادة من نتائج البحث الحالي في تصميم بيئات التعمم القائمة عمى  .1
 مقررات تعميمية مختمفة. اإلنفوجرافيك باستخدام نمط دعم األقران في
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اإلستفادة من المعايير واألسس التصميمية التى صيغت في ىذا البحث  .2
 لتصميم بيئات التعمم القائمة عمى اإلنفوجرافيك.

 .وجرافيك لتنمية بعض نواتج التعممتوظيف بيئات التعمم القائمة عمى اإلنف .3
 البحوث المقترحة:

اليب التعمم المختمفة في تنمية إجراء بحوث لمتفاعل بين أنماط الدعم وأس .1
 بعض نواتج التعمم المختمفة.

البحوث في أثر اختبلف مجموعات المشاركة في بيئات التعمم  إجراء .2
 القائمة عمى اإلنفوجرافيك في تنمية التحصيل والكفاءة الذاتية.

إستخدام أنماط دعم غير المستخدمة في البحث الحالي والتركيز لتعميم  .3
 مم.ذوي صعوبات التع

 المراجع والمصادر:
أثر التفاعل بين أنماط دعم التعمم واألسموب المعرفي . "(2014أحمد فييم بدر)

عمى كل من التحصيل وميارات التفكير العممى لدى تبلميذ المرحمة 
، المؤتمر العممى الثانى عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم ."األبتدائية

 ."، ني بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبلتكنولوجيا التعميم اإللكترو "
ساليب أثر التفاعل بين بعض متغيرات "أ .(2008سماعيل عمر عمى حسونة )إ

في  ةساليب التعمم المعرفيأالمساعدة والتوجيو في التعميم عبر الويب و 
"، قصى بغزةميارات حل المشكبلت لدى طمبة جامعة األ ةالتحصيل وتنمي
 لبنات، جامعة عين شمس.كمية ا ،رسالة ماجستير

المرتكزات األساسية لتفعيل استخدام " (.2015) حسين محمد أحمد عبد الباسط
، (15)ع  مجمة التعمم اإللكتروني، التعميم والتعمم ياإلنفوجرافيك في عمميت

 :متاح عمى الرابط
p://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=shohtt

w&id=4 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=4
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=4
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العبلقة بين نمط الدعم اإللكتروني  (.2013حممى مصطفي  حممى أبو موتة )
ومستويات تقديمة عبر بيئات التعمم األفتراضة في  تنمية التحصيل والتفكير 

 مصر.-191،عدراسات في  المناهج وطرق التدريس االبتكارى،
أثر التفاعل بين نمط الدعم اإللكتروني بميام "(. 2014) د حميدحميد محمو 

الويب ومستويات تقديمو عمى تنمية كفاءة التعمم والتفكير االبتكارى لدى 
جتماعية"، طبلب الدراسات العميا  .، يناير1،ع21مج ،دراسات تربوية وا 

(. "مداخل جديدة لتصميم كروت توضيحية لجانب من 1994خالد محمد سرور )
مقرر الجغرافيا لتبلميذ الصف الخامس األبتدائى في  مصر"، رسالة 

 ماجستير، كمية التربية الفنية، جامعة حموان.
، وسائل التصال وتكنولوجيا التعميم(. 1999ربحى عميان ومحمد الدبس )

 عمان: دار الصفاء.
التفاعل بين نمط عرض "(. 2015) وليد يوسف محمد ي،رجب السيد الميي

تات ثبلثية األبعاد وأسموب التحكم فييا في برامج الكمبيوتر التعميمية الرسوما
وأثره عمى التحصيل وتصويب التصورات الخطأ لممفاىيم العممية لدى طبلب 

، المؤتمر العممي الرابع عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا "المرحمة الثانوية
تكنولوجيا عنوان  التعميم باالشتراك مع كمية التربية  جامعة األزىر تحت

التعميم والتدريب اإللكتروني عن بعد وطموحات التحديث في  الوطن 
 .2014/  4/  17-16، في الفترة من العربى

 كاديمية.المكتبة األ ة:القاىر  ،تكنولوجيا التعميم (.1996) زاىر أحمد محمد
أثر التفاعل بين نمطين من سقاالت . "(2008)ي زينب حسن حامد السبلم

الوسائل عمى تنمية  ةم وأسموب التعمم عند تصميم برامج الكمبيوتر متعددالتعم
 جامعة عين شمس. كمية التربية النوعية، رسالة دكتوراه،ي"، التفكير االبتكار 

معايير تصميم . (2009) خميس محمد عطية ،يزينب حسن حامد السبلم
لتعمم الثابتو ائط القائمة عمى سقاالت اسوتطوير برامج الكمبيوتر متعددة الو 
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، عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم يالمؤتمر العممى الثان، والمرنة
 ."تكنولوجيا التعميم اإللكتروني بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل"

فاعمية برنامج تدريبى مقترح في " (.2014) يسيام بنت سممان محمد الجريو 
كترونية من خبلل تقنية تنمية ميارات تصميم الخرائط الذىنية اإلل

دراسات  ،"اإلنفوجرافيك وميارات الثقافة البصرية لدى المعممات قبل الخدمة
 السعودية.-77ع ،عربية في التربية وعمم النفس

برنامج مقترح قائم عمى الدعم التعميمي لتنمية " (.2001) سونيا ىانم عمى قزامل
لدى  يوميارات التفكير الزمنالمعرفة التاريخية لمعتين الييروغميفية والعربية 

دراسات عربية في  التربية وعمم  ،"طبلب كميات التربية شعبة التاريو
 . السعودية.النفس

فاعمية توظيف سقاالت التعمم ببرامج الكمبيوتر "(. 2009) شاىيناز محمود أحمد
التعميمية في  تنمية ميارات الكتابة اإللكترونية لدى الطالبات معممات المغة 

، المؤتمر العممي الثاني عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم "نجميزيةاإل
 ،باالشتراك مع كمية البنات جامعة عين شمس تحت عنوان تكنولوجيا التعميم

 "تكنولوجيا التعميم اإللكتروني بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل"
جيو وأساليب أثر اختبلف مستويات التو . "(2006) شيماء يوسف صوفي يوسف

الجوانب المعرفية  تقديمو في برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط عمى تنمية
 كمية البنات، رسالة ماجستير،"، والسموكية لدى تبلميذ مدراس التربية الفكرية

 جامعة عين شمس.
استخدام اإلنفوجرافيك في  تدريس " (.2016صبلح محمد جمعة أبو زيد )
وميارات التفكير البصري لدى طبلب المرحمة الجغرافيا لتنمية التحصيل 

 مصر.-79،عمجمة الجمعية التربوية لمدراسات اإلجتماعية ،"الثانوية
 ن محمد عميوةيصبلح أم محمد عطية خميس، طارق عبد السبلم عبد الحميم،

تحديد معايير تصميم المساعده التعميمية الموجزة والتفصيمية . "(2008)
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حوث بدرسات و  ة.. سمسم تكنولوجيا التعميم"، ببرامج الوسائط المتعددة
 .، يناير1،ع18مج مصر، ،محكمة

 (.2014إيناس عبد الرءوف سيد ) عبير عادل السيد، عادل عبد الرحمن،
دراسة تحميمية لئلنفوجرافيك ودورة في العممية التعميمية في سياق الصياغات "

في  التربية الفنية مجمة بحوث  "،التشكيمية لمنص )عبلقة الكتابة بالصورة(
 مصر.، حموان ةجامع، كمية الفنون الجميمة، 47ع ،والفنون

فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى " (.2016عاصم محمد إبراىيم عمر )
اإلنفوجرافيك في إكساب المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير البصري 

مجمة  ،"بتدائىواإلستمتاع بتعمم العموم لدى تبلميذ الصف الخامس اإل
 السعودية.، 4ع ،19مج  ،العممية

في تنمية التعمم  فاعمية السقاالت التعميمية. "(2008) عائشة حسن السيد
كمية التربية  رسالو دكتوراه، ،"المتعمق في تدريس العموم لممرحمة األعدادية

 جامعة عين شمس.، داب والعموم والتربيةالبنات لآل
نتاج أنماط مختمفة من المساعدة  (.2010عبد الرحمن أحمد سالم ) تصميم وا 

والنصح في برامج المحاكاة الكمبيوترية التعميمية لمتغمب عمى اإلحباط 
 لى،آلومواصمة التعمم في ضوء احتياجات الطبلب المعممين شعبة الحاسب ا

السادس بعنوان "الحمول  ي،المؤتمر العممتكنولوجيا التربية "دراسات وبحوث"
 .2010نوفمبر  4-3ع التعمم" في  الفترة من الرقمية لمجتم
 ،التدريب عن بعد باستخدام الكمبيوتر واإلنترنت (.2003) عبد الرحمن توفيق

 مركز الخبرات المينية لئلدارة. القاىرة:
أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني . (2011) عبد الحميد عبد العزيز طمبة

لتعمم القائمة عمى الويب وأساليب التعمم المتزامن وغير المتزامن في بيئة ا
نتاج مصادر التعمم لدى كمية  عمى التحصيل وتنمية ميارات تصميم وا 

 مصر. ،دراسات في  المناهج وطرق التدريس التربية.
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فاعمية إستراتيجية "(. 2015) فائدة ياسين طو عبد الواحد حميد الكبيسى،
ول متوسط في لطالبات األ يفاعمالدعائم التعميمية عمى التحصيل والتفكير الت

 ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث التربوية والنفسية"، الرياضيات
 . 12ع ،3مج

 عبد المطيف الصفي الجزار، محمد عطية خميس، عبير حسن فريد مرسى،
المساعدة البشرية في مقابل المساعدة . "(2014) زينب حسن حامد السبلمى

يوجد أثر ليما عمى الكفاءة  كتروني القائم عمى الويب:الذكية ببيئة التعمم اإلل
..  تكنولوجيا التعميمي"، الذاتية وميارات إتخاذ القرار في مواقف البحث العمم

 مصر، يناير.  ،درسات وبحوث محكمة ةسمسم
نمطا "(. 2015) أمانى أحمد محمد محمد ،عمرو محمد محمد أحمد
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