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المستخمص:

أ /عبداهلل حمزة الخيبري

1

ىدف البحث الكشف عن أثر التفاعل بين أساليب تصميم نمط اإلبحار في

الرسومات المعموماتية التفاعمية (اإلبحار اليرمي مقابل اإلبحار بالقائمة المنسدلة)،

واألسموب المعرفي (االعتماد مقابل االستقالل عن المجال اإلدراكي) عمى التحصيل

وبقاء أثر التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية ،تم تصميم معالجتين تجريبيتين وفقاً

لمتغير نمط اإلبحار ،وتمثمت أدوات البحث في اختبار تحصيمي موضوعي واختبار

األشكال المتضمنة لتصنيف األسموب المعرفي وتكونت عينة الدراسة من  04طالباً
من طالب المرحمة الثانوية تم تقسيميا إلى أربعة معالجات تجريبية وفق التصميم

التجريبي لمبحث وبمعالجة نتائج البحث باستخدام أسموب تحميل التباين ثنائي االتجاه

أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً لصالح أفراد المجموعة التجريبية التي
تعرضت لمرسومات المعموماتية التفاعمية المعالجة بنمط اإلبحار بالقائمة فيما يتعمق

بالتحصيل وبقاء أثر التعمم ،وتفوق المستقمين عمى المعتمدين عمى المجال اإلدراكي
في التحصيل بصرف النظر عن نمط اإلبحار المستخدم كما أشارت النتائج إلى وجود

أثر دال لمتفاعل بين نمط اإلبحار واألسموب المعرفي.

الكممات المفتاحية :الرسومات المعموماتية التفاعمية  -أنماط اإلبحار -

األساليب المعرفية  -األسموب المعرفي االستقالل مقابل االعتماد عمى المجال

اإلدراكي  -بقاء أثر التعمم.
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The effect of interaction between the navigation style in
interactiveinfographic and the cognitive styleon Immediate
and Delayed achievement among high school students
Abdullah Hamzah Alkhaibari
Abstract:
This research aimed to Investigate the effect of the
interaction between the navigation style design in interactive
infographic (hierarchical vs. drop-down menu navigation), the
cognitive approach (dependence vs. independence cognitive
Domain) on achievement and the survival of the learning impact
of secondary students, The study tools Included (Achievement
Test / Impeded Figure Test) and the sample consisted of 40
secondary students divided into four experimental treatments
according to the experimental design of the research T-test and
Two-Way ANOVA are used . The results indicated that there
were statistically significant differences in favor of the
experimental group, which was subjected to the interactive
navigation of the drop-down menu navigation with regard to
Immediate and the Delayed Achievement, and the superiority of
the independents based on the cognitive field in the Immediate
and the Delayed Achievement regardless of the type of
navigation used. The results also indicated a significant impact of
the interaction between Cognitive style and cognitive style.
Key Words: Interactive Infographic - Navigation Style Cognitive Style - dependence vs. independence cognitive
Domain - Delayed achievement.
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أدى التطور المطرد في شتى نواحي المعرفة وما واكبو من تطور في وسائل
االتصال وتكنولوجيا المعمومات إلى زيادة حجم البيانات والمعمومات المتداولة مما
استدعى ابتكار أساليب مستحدثة لمتعامل مع ىذه المعمومات وتقديميا في قوالب
بسيطة ومركزة لمتمكن من تحميل المعرفة المتضمنة فييا وامتدت ىذه األساليب إلى
مجال التعميم في محاولة إليجاد طرق متنوعة لعرض المعرفة التي تحوييا المناىج
الدراسية وتبسيط األفكار التي يستقبميا الطالب لتيسير استيعابيا عمى وتقميص حجميا
وتبسيط محتواىا.
وتعد تقنية الرسومات المعموماتية  Infographicsواحدة من أكثر التقنيات
التي تخدم مجال عرض المعمومات بطريقة مبسطة والتي يتم فييا االستفادة من سعة
الرسومات وربطيا بالبيانات والمعمومات من خالل تحويميا إلى أفكار رسومية جذابة
تتسم بسيولة الطرح وسرعة االستيعاب والوضوح والتشويق وأساليب العرض المتنوعة
والخطوط واأللوان المعبرة والرموز البصرية الداعمة( .شمتوت)6412 ،
ويمكن تناول الرسومات المعموماتية كونيا أحد أساليب التمثيل البصري التي
تبرز العالقات البصرية المفظية في أشكال متنوعة كالمخططات والخرائط والرسومات
البيانية واألشكال البصرية االبتكارية حيث يمكن تمثيل كمية كبيرة من المعمومات في
شكل رسومي نصي أو شكل عددي ثابت أو متحرك ثنائي أو ثالثي األبعاد ،ومن ثم
تكثيفيا وتحويميا إلى عالقات رسومية لفظية ،يمكن تزويدىا بالعديد من المؤثرات
البصرية والسمعية الداعمة لمحتواىا ،فيي مصممة لجعل البيانات المعقدة واضحة،
ومفيومة بسيولة وبسرعة ،مما يسمح لممشاىد باستقبال وفيم المحتوى األساسي ليذه
البيانات بشكل مشوق (عبدالرحمن ،وآخرون.)6412 ،
ويكمن الغرض من استخدام الرسومات المعموماتية في تقديم المحتوىالمكثف
والمعقد من المثيرات بطريقة منظمة يسيل إدراكيا في تقديم البيانات والمعمومات أو
العمميات المتعمقة بموضوع معين عمى ىيئة عالقات شبو بصرية أو شبو لفظية وفقاً
لطبيعة المعمومات المقدمة .وقد تتضمن عناصر مختمفة مثل الصور ،الرسومات
التوضيحية ،الرموز ،الكممات ،الخرائط والبيانات التصويرية (.)Banu,Uyan, 2014
وقد تناولت دراسات متعددة الرسومات المعموماتية ودورىا في نواتج التعمم
المختمفة فقد أشارت نتائج دراسة (ماريان منصور )6412 ،إلى فاعمية الرسومات
المعموماتية القائمة عمى نموذج أبعاد التعمم لمارزانو في تنمية بعض مفاىيم الحوسبة
السحابية وعادات العقل المنتج لدى طالب كمية التربية ،ودراسة (درويش ،وأماني
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الدخني )6412 ،والتي أشارت نتائجيا إلى فاعمية تقنية اإلنفو جرافيك الثابت في
تغيير اتجاىات أطفال التوحد نحو التعمم عبر الويب حيث أتاحت تمك البيئة لكل طفل
أدوات من التفاعل التزامني والال تزامني ،كما تناولت دراسة (درويش )6412 ،والتي
أشارت نتائجيا إلى فاعمية استخدامالرسومات المعموماتية في التحصيل المعرفي
المرتبط بالجوانب الميارية لميارات الوثب الطويل. ،وقد أشارت نتائج دراسة
( )Huseyin,2017أن الطالب يفضمون التعمم من خالل الرسومات المعموماتية
بوصفيا تعرض المعرفة بصورة جذابة ومتكاممة.
وتصنف الرسومات المعموماتية إلى نوعين ىما :الرسومات المعموماتية الثابتة
 ،Fixed Infographicوالرسومات المعموماتية المتحركة ،Motion Infographic
ومع تطور التطبيقات الرقمية وتقنياتيا دعت الحاجة إلى ابتكار أساليب تمثيل بصرية
تحقق خصائص ىذه التطبيقات وتناسب سعتيا فظيرت الرسومات المعموماتية
التفاعمية  ،Interactive Infographicوالتي توفر خاصية التفاعل لممستخدم بحيث
يستطيع أن يتعامل معيا عن طريق استجابات محددة تمكنو من التنقل داخل
المحتوى.
وتعد الرسومات المعموماتية التفاعمية  Interactive Infographicأحد أوجو
االستفادة من تطور تطبيقات الحاسوب والتي تتميز بقدرتيا عمى حمل المزيد من
المعمومات مقارنة مع الرسومات التفاعمية الثابتة ،وأيضًا تستوعب مختمف أدوات
التفاعل التي تدعو المستخدم لإلبحار والتعمق في كم ىائل من المعمومات التي تتوفر
حسب طمبو .ولكي يتفاعل المستخدم مع الرسومات المعموماتية التفاعمية فأنو بحاجة
إلى طريقة لمتنقل داخل ىذه الرسومات ويكون ذلك من خالل توفير نمط اإلبحار
المناسب  Navigation Styleالذي يضمن لممستخدم التفاعل مع المحتوى .واإلبحار
وفقاً لما أشار إليو (ىنداوي )6442،يوصف بأنو "عممية سير المتعمم داخل محتوى
متعدد الشاشات وتصفح محتوياتو ،ويعتمد ذلك عمى الطريقة المتبعة في تنظيم
المحتوى ،حيث يمكن أن يكون التنظيم خطياً  ،Linear Typeأو ىرمياً
 ،Hierarchical Typeأو شبكيا  ،Network Typeأو من خالل القوائم Menu
 ،Typeوغيرىا من أنماط اإلبحار ،وتتم ىذه العممية عن طريق استخدام مجموعة من
األدوات مثل :القوائم أو أزرار التقدم والرجوع وغيرىا من أدوات المساعدة في عممية
اإلبحار".
ويعد نمط اإلبحار من أىم األدوات التي تساعد المتعمم في الوصول لممعمومات
المتضمنة بالمحتوى الرسوماتي وتنظم سيره داخمو ،ولكي يتحقق تصفح سمس لمحتوى
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الرسومات المعموماتية التفاعمية يتم انتقاء نمط اإلبحار المناسب لطبيعة المحتوى من
جية ولخصائص المتعممين من جية أخرى .ومن ىذه األنماط نمط اإلبحار
اليرمي  Hierarchical Typeوالذي يمكن من خالليعرض المحتوى وترتيبو من
العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء ومن البسيط إلى المعقدـ ويمكن لممتعمم في ىذا
النمط االختيار من بين بدائل متعددة حيث يكون ىناك موضوع رئيس يتفرع منو
موضوعات تابعة ،والموضوعات التابعة تتفرع منيا موضوعات أخرى .وىكذا ،وال
يكون ىناك أي قيود عمى مدى أو عدد العناصر الرئيسة أو الفرعية التي يشتمل
عمييا ىذا النمط( .رمزي .)6410 ،أما نمط القائمة  Menu Typeفيو من أنماط
اإلبحار التي ال تمزم المتعممون فيو بالسير في خطوات /مسارات محددة ،بل يقفزون
وينتقمون بين أجزاء المحتوى في البرنامج دون التقيد بترتيب معين في سيرىم نحو
تحقيق ميمة التعمم .وتعد القائمة بمثابة أجزاء لممحتوى ،الذي يتم تجزئتو إلى عدد من
الموضوعات ،يستطيع المتعمم استدعاءىا في أي وقت ،والدخول من خالليا إلى أي
جزء يريد دراستو .وقد توصمت نتائج دراسة (محمود ،ومسعود )6442 ،إلى أن نمط اإلبحار
بالقائمة كان لو تأثير عمى زيادة التحصيل المعرفي في مقابل النمط الخطي لإلبحار ،وكذلك
دراسة ( )Inez, 2000والتي أكدت بأن نمط اإلبحار بالقوائم قد تفوق عمى النمط الخطي ونمط
محركات البحث.
ويتم انتقاء نمط اإلبحار المناسب داخل الرسومات المعموماتية وفقاً لعوامل
محددة من بينيا طبيعة المعمومات وأساليب التعمم المفضمة لدى األفراد في تعامميم
مع المعمومات البصرية والمفظية واألسموب المعرفي  Cognitive Styleبوصفو أحد
العوامل المؤثرة في معالجة وادراك الرسومات المعموماتية التفاعمية .وتتنوع األساليب
المعرفية لألفراد وفقاً الستعداداتيم وخصائصيم المعرفية فقد صنفيا )(Witken,1963
عمى ضوء متصل االستعداد بحيث يكون لكل أسموب منيا قطبين يمثال تبايناً واضحاً
بين األفراد في مستوى معالجتيم وادراكيم لممعرفة .ومن ىذه األساليب األسموب
Dependent/
المعرفي االستقالل مقابل االعتماد عمى المجال اإلدراكي
 Independent Cognitive Styleوىو أحد األساليب المعرفية وثيقة الصمة بالتعمم
من الوسائط البصرية بصفة عامة ويمكن النظر إليو كونو يفسر الطريقة التي يتعامل
بيا األفراد مع المثيرات البصرية في المجال المعرفي المحيط بيم ويؤثر في عمميات
اإلدراك والتفكير والتذكر وتكوين المفاىيم ومعالجة المعمومات وتناوليا .فاألفراد
المعتمدون عمى المجال اإلدراكي يتسم إدراكيم بالتنظيم الشامل لممجال المعرفي
المحيط بيم؛ فيم يدركون المجال ككل ثم يتجيون نحو تفاصيمو وعناصره ومن ثم فإن
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العروض الكمية لممثيرات البصرية تناسب خصائصيم المعرفية حيث ينطمقون في بناء
معرفتيم من خالليا .أما األفراد المستقمون عن المجال اإلدراكي والذين يطمق عمييم "
أفراد النمط التحميمي " كونيم لدييم القدرة عمى إدراك أج ازء من المجال المحيط بيم
منعزلة عن المجال الكمي فيم يتمكنون من إدراك المثيرات المركبة والمعقدة وتبسيطيا
إلى مكوناتيا.
وعند تصميم أنماط اإلبحار المتضمنة في الرسومات المعموماتية التفاعمية يؤخذ
في االعتبار األسموب المعرفي االستقالل في مقابل االعتماد عمى المجال اإلدراكي
في محاولة من مصمم المحتوى التعميمي لتوفير رسومات معموماتية تفاعمية تناسب
كافة األفراد عمى اختالف أساليبيم المعرفية .ومن ىنا تأتي أىمية بحوث التفاعل بين
االستعداد والمعالجة ) Aptitude- Treatment Interaction (ATIوالتي تتناول
العالقة بين استعدادات األفراد المعرفية في عالقتيا بتصميم المثيرات البصرية في
محاولة لتوفير المعالجة المناسبة لجميع األفراد عمى طول متصل االستعداد؛ وينتمي
البحث الحالي ليذه الفئة من البحوث حيث يتعرض لدراسة التفاعل بين نمط اإلبحار
في الرسومات المعموماتية التفاعمية واألسموب المعرفي االستقالل /االعتماد عمى
المجال اإلدراكي لوجود صمة بين خصائص كل منيما فيما يتعمق بتركيب المثيرات
البصرية وأساليب عرضيا.
وعن العالقة بين األسموب المعرفي لألفراد ونمط اإلبحار عبر الرسومات
المعموماتية التفاعمية يمكن االستناد إلى أن نمط اإلبحار في جوىره ىو أسموب لتوجيو
التفاعل يقود الفرد إلى التعرف عمى المعمومات المتضمنة داخل الرسم المعموماتي
ويتطمب استدعائيا إصدار المتعمم الستجابة محددة من خالل أداة اإلبحار التي
يتيحيا المصمم التعميمي لممستخدم وعبر نمط اإلبحار الذي يتم االستناد إليو كنمط
لموصول لممحتوى ،وتختمف أنماط اإلبحار في خصائصيا وفي طريقة تنظيم
المعمومات التي تتضمنيا وفي حجم المعمومات وطريقة الكشف عنيا .فنمط اإلبحار
اليرمي يعمل عمى تنظيم المعمومات من العام إلى الخاص بصورة متدرجة بحيث يتم
تمثيل المعمومات كإطار عام ينطمق منو المتعمم إلى التفاصيل ،بينما نمط القائمة فيو
يتناول المعمومات من خالل مفاتيح رئيسية توضع كعناوين محددة موجزة في واجية
التفاعل لمرسم المعموماتي تقود المتعمم إلى المعمومات المتضمنة فيو.
وعمى ضوء نظريات الحمل المعرفي  Cognitive Load Theoryفإن أنماط
اإلبحار بين عناصر الرسومات المعموماتية التفاعمية تسيم في اختزال الجيد العقمي
المبذول في معالجة المعمومات المتضمنة فييا ،كما تشير مبادئ نظرية معالجة
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المعمومات  Information Processing Theoryأن تنظيم العناصر البصرية
والمفظية في المثيرات المعروضة ييسر عمميات المعالجة واإلدراك لوحدات المعمومات
في الذاكرة العاممة .وعمى ضوء النظرية المعرفية لموسائط المتعددة Multi Media
 Cognitive Theoryفإن توظيف عناصر التصميم البصري في إبراز المثيرات
المتضمنة بالمحتوى واستخدام التنظيم المنطقي لممعمومات ومحددات قراءة األشكال
تساعد المتعمم في استخالص المعمومات المتضمنة في ىذه المثيرات.

مشكمة البحث:

تتطمب الرسومات المعموماتية التفاعمية استخدام أنماط لإلبحار وأدوات لتوجيو
التفاعل تمكن المستخدم من التجول في االمتداد المعرفي لممعمومات المتضمنة في
ىذه الرسومات ،ومما يميز الرسومات المعموماتية التفاعمية أنيا تحتوي عمى زخم
معموماتي كبير يستطيع المتعمم التفاعل معو بواسطة أنماط اإلبحار التي تتناسب مع
الرسم المعموماتي واألىداف المحددة .ومن ثم فأن أساليب التحكم واستراتيجيات
العرض وأدوات التفاعل المتاحة وأنماط اإلبحار المستخدمة ىي المتغيرات التي يمكن
أن تؤثر في تصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية.
ونظ اًر لتنوع أنماط اإلبحار واختالف أساليب تنظيم المعمومات المتولدة عنيا تأتي
أىمية دراسة ىذه األنماط وتأثيرىا في نواتج التعمم المختمفة ،وكذلك دراسة التفاعل
بينيا وبين أساليب األفراد في تعامميم معيا .ونظ اًر الختالف الخصائص اإلدراكية
لمطالب وفقا ألساليبيم المعرفية فأن بحوث التفاعل بين االستعداد والمعالجة تعد أحد
أىم اتجاىات البحوث في الوقت الحالي ،وقد أوضحت نتائج دراسة (ىنداوي)6442 ،
التي أكدت عمى أىمية تناول الدراسات المستقبمية الكشف عن حاالت التفاعل بين
المعالجات واالستعدادات ،وتأثيرىا عمى العديد من المتغيرات التابعة .وما أكد عميو
( " )Nigel, F & Sherry, Y, 2002من ضرورة معاممة الطالب ذوي المستويات
المعرفية المتنوعة بمداخل تعميمية متنوعة تتناسب وأساليبيم المميزة في التعمم
وتفضيالتيم المعرفية فقد تتأثر نواتج التعمم بالمعالجة المستخدمة".
وفي استطالع قام بو الباحث حول أراء المعممين والطالب في استخدام
الرسومات المعموماتية لتبسيط محتوى مقرر الحاسب اآللي لطالب المرحمة الثانوية
توصل الباحث أن أكثر من  %22من الطالب والمعممين يرون مناسبة الرسومات
المعموماتية في تبسيط المحتوى ،ومن ىنا تطرق الباحث إلى السعة التفاعمية ليذه
الرسومات والمرتبطة بأنماط اإلبحار وعالقتيا باألساليب المعرفية في محاولة لرفع
كفاءة نواتج لتعمم.
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ومن ىنا تأتي أىمية دراسة التفاعل بين االستعداد والمعالجة وىي في ىذا
البحث متمثمة في دراسة األثر األساسي لنمطين لإلبحار ،وأثر التفاعل بينيا وبين
األسموب المعرفي االستقالل/االعتماد عمى المجال اإلدراكي .ويمكن تحديد مشكمة
البحث في التساؤل الرئيس التالي:
 ما أثر التفاعل بين نمط اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية واألسموب
المعرفي في زيادة التحصيل وبقاء أثر التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية؟

تساؤالت البحث:

لمتصدي لمشكمة البحث الحالي فإن البحث يحاول اإلجابة عمى السؤال الرئيس

التالي:
 ما أثر التفاعل بين نمط اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية واألسموب المعرفي
في زيادة التحصيل وبقاء أثر التعمم في منيج الحاسب لدى طالب المرحمة الثانوية؟
ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية:
 -1ما معايير الرسومات المعموماتية التفاعمية في عرض المحتوى الرسوماتي؟
 -6ما أثر اختالف نمط اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية (ىرمي /قائمة)
عمى التحصيل الفوري لدى طالب المرحمة الثانوية في منيج الحاسب اآللي؟
 -3ما أثر اختالفاألسموب المعرفي (مستقل /معتمد)عمى التحصيل الفوري لدى
طالب المرحمة الثانويةفي منيج الحاسب اآللي؟
 -0ما أثر التفاعل بين نمط اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية (ىرمي/
قائمة) واألسموب المعرفي (مستقل /معتمد) عمى التحصيل الفوري لدى طالب
المرحمة الثانويفي منيج الحاسب اآللي؟
 -2ما أثر اختالف نمط اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية(ىرمي/قائمة)
عمىبقاء أثر التعمم لدى طالب المرحمة الثانويةفي منيج الحاسب اآللي؟
 -2ما أثر اختالفاألسموب المعرفي (مستقل /معتمد)عمىبقاء أثر التعمم لدى طالب
المرحمة الثانوية في منيج الحاسب اآللي؟
 -2ما أثر التفاعل بين نمط اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية (ىرمي/
قائمة) واألسموب المعرفي (مستقل /معتمد)عمى بقاء أثر التعمم لدى طالب
المرحمة الثانويةفي منيج الحاسب اآللي؟
أىداف البحث:
يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األىداف التالية:
 .1تحديد معايير الرسومات المعموماتية التفاعمية في عرض المحتوى الرسوماتي؟
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 .6معرفة أثر اختالف نمط اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية (ىرمي/
قائمة) عمى التحصيل وبقاء أثر التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية في منيج
الحاسب اآللي؟
 .3الكشف عن أثر اختالف األسموب المعرفي (مستقل /معتمد) عمى التحصيل وبقاء أثر
التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية؟
 .0تقصي أثر التفاعل بين نمط اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية (ىرمي/
قائمة) واألسموب المعرفي (مستقل /معتمد) عمى التحصيل وبقاء أثر التعمم لدى
طالب المرحمة الثانوية؟

أىمية البحث:
.1
.6
.3
.0
.2

قد تسيم نتائج ىذا البحث في:
تطوير طرق عرض المعمومات في المناىج الدراسية.
قد تفيد الدراسة الحالة في تحديد نمط عرض الرسومات المعموماتية المناسب عند
تصميم واعداد الدروس.
تحديد استراتيجيات تدريس قائمة عمى التفاعمية والتي تزيد من دافعية التعمم
كالرسومات المعموماتية التفاعمية.
االستفادة من التقنيات الحديثة في توفير أساليب مبتكرة مجال عرض المعمومات.
التوسع في دراسات التفاعل بين االستعدادات والمعالجات لرفع كفاءة مصادر
التعمم وتحسين المردود التعميمي من خالليا.

حدود البحث:

 الحدود الموضوعية :وحدة الحوسبة السحابية بمقرر الحاسب اآللي لطالب الصفالثالث الثانوي.
 الحدود المكانية :طبقت التجربة األساسية لمبحث في نطاق اإلدارة العامة لمتعميمبمحافظة جدة ،مدرسة عاصم بن عمرو التميمي الثانوية ،المممكة العربية
السعودية.
 -الحدود الزمانية :تم تطبيق التجربة في الفصل الدراسي األول1032-1032ىـ.

فروض البحث:

يسعى البحث الحالي نحو التحقق من صحة الفرض التالي:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )4042بين متوسط درجات
أفراد المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي ترجع إلى األثر األساسي
الختالف نمط اإلبحار (ىرمي /قائمة).
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )4042بين متوسط درجات
أفراد المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي ترجع إلى األثر األساسي
الختالف األسموب المعرفي (مستقل /معتمد).
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )4042بين متوسط درجات
أفراد المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي ترجع لتأثير التفاعل بين نمط
اإلبحار (ىرمي /قائمة) واألسموب المعرفي (مستقل /معتمد).
ال توجد ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )4042بين متوسط درجات أفراد
المجموعات التجريبية فيبقاء أثر التعممترجع إلى األثر األساسي الختالف نمط
اإلبحار (ىرمي /قائمة).
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )4042ين متوسط درجات أفراد
المجموعات التجريبيةفيبقاء أثر التعممترجع إلى األثر األساسي الختالف
األسموب المعرفي (مستقل /معتمد).
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )4042ين متوسط درجات أفراد
المجموعات التجريبية في بقاء أثر التعممترجع لتأثير التفاعل بين نمط اإلبحار
(ىرمي /قائمة) واألسموب المعرفي (مستقل /معتمد).

المنيج والتصميم التجريبي:

يعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي وفي
ضوء المتغيرات المستقمة ومستوياتيا تم استخدام التصميم العاممي (.)6×6

عينة البحث:

تكونت عينة البحث الحالي من ( )04طالباً يتم اختيارىا عشوائياً من طالب
الصف الثالث الثانوي وتقسيميا إلى أربع مجموعات تجريبية وفقًا لمتصميم التجريبي
لمبحث.

أدوات البحث:

تمثمت أداة البحث في اختبار تحصيمي موضوعي من إعداد الباحث لقياس
التحصيل المعرفي الفوري والمؤجل لدى الطالب في مقرر الحاسب اآللي وحدة
الحوسبة السحابية .واختبار األشكال المتضمنة لتصنيف أفراد عينة البحث إلى
مستقمين ومعتمدين عمى المجال اإلدراكي.

مصطمحات البحث:

 .1الرسومات المعموماتية  :Infographicىو فن تحويل البيانات والمعمومات
والمفاىيم إلى صور ورسومات يمكن فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويق وىذا
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األسموب يتميز بعرض المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة سمسة وسيمة
وواضحة( .شمتوت.)6410 ،
 .6نمط اإلبحار  :Navigation Typeعبارة عن عممية سير المتعمم داخل البرنامج،
وتصفحو لمحتوياتو ،وتتم ىذه العممية عن طريق استخدام مجموعة من األدوات مثل
القوائم أو أزرار التقدم والرجوع وغيرىا من األدوات المساعدة في عممية اإلبحار.
(محمود.)6442 ،
 .3نمط اإلبحار اليرمي  :Hierarchical Typeأحد أنماط اإلبحار الذي يتم فيو
عرض الموضوع وترتيبو من العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء ومن البسيط
إلى المعقدـ (رمزي.)6410 ،
 .4نمط اإلبحار بالقائمة  :Menu Typeىو نمط لإلبحار يسمح بالتنقل بحرية بين
أجزاء وعناصر المحتوى من خالل قائمة مفعمة تتسم بحرية التنقل مع إعطاء
مؤشرات تنظيم وفقاً لترتيب العناصر بالقائمة دون التقيد بترتيب معين في سيرىم
نحو تحقيق ميمة التعمم(.محمود.)6442 ،
 .5األسموب المعرفي  :Cognitive Styleتعرف األساليب المعرفية إجرائيا بأنيا
ىي الطريقة المفضمة لدى الفرد في التعامل مع المثيرات في المواقف المختمفة
وتنظيم ممارسة العمميات المعرفية وكيفية تناول المعمومات وحل المشكالت.
 .6االستقالل في مقابل االعتماد عمى المجال اإلدراكي :مدي قدرة الفرد عمى التعامل
مع الموضوعات كعناصر إدراكية في المجال ،في اعتماده عمى المجال وفي استقاللو
منو .ويقصد بالفرد المعتمد عمى المجال ذلك الفرد الذي ال يستطيع إدراك الموضوع إال
في تنظيم شامل كمي لممجال بحيث تظل أجزاء األرضية بالنسبة لو غير واضحة عن
المجال ،بينما الشخص المستقل عن المجال ذلك الفرد الذي يستطيع إدراك الموضوع
منفصل عما يحيط بو من عناصر أخري وىنا يستطيع أن يحمل المجال المركب
(الفرماوي ،1220 ،ص .)020

 .2التحصيل المعرفي :ىو "كل أداء يقوم بو الطالب في الموضوعات المدرسية
المختمفة والذي يمكن إخضاعو لمقياس عن طريق درجات اختبار أو تقديرات
المدرسين أو كمييما مع ًا( .النواجحة ،أحالم مصطفى.)6413 ،
 .2بقاء أثر التعمم :يمكن تعريفو إجرائياً بقدرة المتعمم عمى االحتفاظ بالمعرفة بعد
مرور فترة زمنية من تعرضو لممثيرات ويستدل عميو بإجراء االختبار التحصيمي
بصورة مؤجمة بعد مرور ثالثة أسابيع من التطبيق الفوري لو.
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اإلطار النظري لمبحث:

 .0الرسومات المعموماتية التفاعمية واستخداماتيا التعميمية:
تعد الرسومات المعموماتية  Infographicإحدى أساليب عرض وتقديم
المعمومات التي تجمع بين المثيرات البصرية والمفظية ،وتستخدم لعرض البيانات
المعقدة بطريقة جذابة وينظر إلييا بأنيا مجموعة واحدة أو أكثر من التصورات التي
تم تعديميا يدويا لتسميط الضوء عمى نقاط محددة حول البيانات ( Bateman et
 .)other, 2010وتوفر الرسومات المعموماتية لمقارئ لمحة عامة عن الموضوع من
خالل البيانات وغيرىا من المعمومات المتاحة وتعد وسيمة فعالة لسرد القصص حول
البيانات ،ألنيا تمقي انتباه القارئ من خالل ىيكمة ىذه القصص باستخدام مبادئ
التصميم الجرافيكي ( .)Harrison, 2015وىناك من ينظر إلييا عمى أنيا "فن تحويل
البيانات والمعمومات والمفاىيم المعقدة إلى صور ورسوم يمكن فيميا واستيعابيا
بوضوح وتشويق وىذا األسموب يتميز بعرض المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة
سمسة وسيمة وواضحة" (شمتوت.)6412 ،

شكل ( )1العالقة بين المعمومات والتصميم البصري وتوليد الرسومات المعموماتية.
شمتوت ()6412
 .0-0أنواع الرسومات المعموماتية:
لمحصول عمى ممخص بسيط عن صيغ الوسائط المتعددة من خالل الرسومات
المعموماتية ،فإن الرسومات المعموماتية الثابتة ىي أبسط شكل من أشكال تصميم
الرسومات المعموماتية ( .)Krum, 2014وىناك نوعان رئيسيان من الرسومات
المعموماتية؛ ىما :الرسومات المعموماتية الثابتة ،والرسومات المتحركة والتفاعمية.
()Mortensen, 2016
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أ -الرسومات المعموماتية الثابتة:
ىو النوع األكثر شيوعا من الرسومات المعموماتية ويعتبر أسيل في التصميم
من الرسومات المعموماتية التفاعمية والحركية .فيمكن إنتاجو بتكمفة معقولة عندما
تحتاج إلى توظيف الناس لمقيام بذلك .وبما أن الرسومات البيانية الثابتة ىي مجرد
صور ،فيي سيمة إلعادة الصياغة والمشاركة .كما ىي الصورة ،فإنو يمكن نشرىا
بسيولة عمى المواقع والشبكات االجتماعية .ىذا ىو الشكل المفضل لممحتوى الثابت
الذي ال يحتاج إلى تحديث بسيولة .ويمكن تصنيفيا بسيولة إلى أنواع من قوالب
الرسومات المعموماتية وسوف نتطرق إلى بعض منيا عمى النحو التالي ( Woo,
:)2015

 القالب الرسومي اإلحصائي:يتم عرض الرسومات المعموماتية اإلحصائية لتصور البيانات مع الرسومات
البيانية والجداول ،أو األرقام .وىي تستخدم األرقام لرواية القصة .ىذا ىو القالب
األكثر شيوعا وعموما لألعمال التجارية واألىداف الشخصية .يتم تطبيقو عمى
الدراسات االستقصائية ،والقصص التي تستند إلى البيانات أو األخبار ،وتقارير
األعمال ،واإلحصاءات عن موضوع أو حدث.
 القالب الرسومي المعموماتي:ىي قوالب إنفوجرافيك التي يكون أساسيا قائم عمى أخذ المعمومات من النص.
وتشمل الممصقات المعموماتية ،و"القائمة البيانية" ،والعروض التقديمية ،والكتيبات،
واألدلة اإلرشادية .تمخص المعمومات التوضيحية المعموماتية معمومات النص من
السيل فيم النقاط باستخدام األيقونات ،والرسومات التوضيحية ،والقوائم أو النقاط،
والصور .تصميم المعمومات من الميم جدا الجمع بين كل ىذه العناصر معا لتشكيل
إنفوجرافيك مقنع .معظم الرسومات البيانية المنتجة عادة من ىذا النوع يمكن
استخداميا لمعديد من االستخدامات المختمفة.
 قالب المخطط الزمني:يتم إنشاء الرسومات المعموماتية الجدول الزمني بشكل يركز عمى التسمسل
الزمني .تكون الجداول الزمنية مفيدة عند إخبار القصة أو نقل المعمومات خالل فترة
زمنية متسمسمة .ويمكن أيضا استخدام الجداول الزمنية لعرض المعمومات في أمر أو
لإلشارة إلى تطور موضوع ميم عمى مدى فترة زمنية .يمكن استخدام الجداول الزمنية
كنقطة مرجعية لمجموعة أخرى من البيانات من خالل ربطيا بالعناصر المرئية
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األخرى مثل الصور ،واأليقونات ،والرسومات البيانية .يستخدم الطالب الرسومات
البيانية لفيم كيف يتغير مكان أو مجتمع أو ثقافة بمرور الوقت.
وىناك قوالب أخرى من الرسومات المعموماتية منيا قالب العمميات ،قالب
الرسومات المعموماتية الجغرافية ،قالب المقارنة.
ب -الرسومات المعموماتية الحركية/التفاعمية:
التطبيقات التفاعمية تمكن المستخدم من التحكم فما يرغب المستخدم في رؤيتو أو
سماعو وكيف يتم إيصال المعمومات .ورسومات الفيديو  Video Graphicأيضا
يعتبر أيضاً من الرسوم المعموماتية المتحركة .الميزة الرئيسية ليذا النوع من الرسوم
المعموماتية ىي أنيا ليست تصورات ثابتة .الرسومات ،النصوص ،والرسومات
التوضيحية ،والمحتويات األخرى ىي رسومات متحركة .واألشكال األطول من
الرسومات المعموماتية المتحركة ىي بالتأكيد أشرطة الفيديو ،ولكن ىناك أيضا صيغ
الصور المتحركة ( )gifوىي أقصر أشكال الرسوم المعموماتية المتحركة ( Waralak,
.)2016
يحتاج ىذا النوع من الرسوم المعموماتية إلى مبرمجين مع ميارات كمبيوتر
عالية لتنفيذىا .وسيشعر المستخدمون بمزيد من المشاركة وسيحتاجون إلى الطمب
لتنفيذ وتشغيل الرسومات المعموماتية التفاعمية .ولكن ال يمكن استنساخيا أو إعادة
إنشائيا .ومع ذلك ،فإن االيجابيات ىي مساعدة المستخدم أن يكون لديو القدرة عمى
إظيار المعمومات الكاممة والسماح لو الكتشاف البيانات من تمقاء نفسيا .باإلضافة
إلى ذلك ،تسمح لمناشرين بتحديث مجموعة البيانات حسب الحاجة أو السماح
لممستخدمين بإضافة مدخالت عمى بياناتيم الخاصة إلضفاء الطابع الشخصي عمى
التصور ،والتي تسمح لممستخدمين لمرد عمى األسئمة في الرسومات المعموماتية
التفاعمية ،والنتيجة ستكون وفقا لما يختارونو .ىناك عدة أنواع من الرسومات
المعموماتية التفاعمية .فيما يمي بعض األنواع المتكررة الشائعة عمى النحو التالي:
 .1التفاعل بالتمرير ويستخدم بأغمب المواقع ولو شعبية كبيرة ويكون بالتمرير
عموديا وأفقيا قادرة لرؤية العناصر المتحركة.
 . 6محتوى بيانات يحركيا المستخدم حيث يسمح لمجميور باستكشاف مجموعة
البيانات وتقرر كيف تريد عرض البيانات .يمكنك التحكم في الرسم عن طريق
تصفية ،واختيار ،والبحث في البيانات وىكذا يتم التفاعل بيذا النوع.
 .3بعض العناصر تكون رسوم متحركة ولكن ليست الرسومات التفاعمية بأكمميا
عمى ىذا النمط ولكن يتخمميا رسومات معموماتية ثابتة.
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 .0صفحات متعددة ومرقمة تشبو عرض الشرائح واحدة تمو األخرى مثل تمك التي
نراىا في العروض التقديمية.
 .9-0خصائص الرسومات المعموماتية التفاعمية:
ىناك العديد من الخصائص تتسم بيا الرسومات المعموماتية التفاعمية يمكن
استعراضيا عمى النحو التالي)Alshehri&Ebaid, 2016( :
 .6قابمة لمتحديث.
 .1ليا امتداد معرفي.
 .3تحقق مستويات لالستجابة وفقاً لمستوى التفاعل.
 .0توفر بيئة استكشافية لممعرفة المتضمنة فيو.
 .2يمكن التحكم في كمية المعمومات المتضمنة فييا .2 .قابمة لإلبحار.
 .2إعطاء المزيد من االىتمام البصري لممعمومات اليامة ،بحيث تكون أكثر وضوحا
بين المعمومات الممثمة بيانياً.
 .2تنظيم المعمومات بطريقة منطقية ،تجعل تدفق عين المستخدم تتبع المعمومات في
الترتيب الصحيح ،مما يجعل من األسيل الفيم والعثور عمى العالقات بينيما.
 .2مزيج من العالمات والرسومات البيانية والصور والنصوص واأللوان في إطار
تفاعمي تساعد عمى فيم أفضل لممحتوى بدالً من النص القائم فقط .لذلك
فالرسومات المعموماتية التفاعمية ىو وسيمة سيمة وفعالة لموصول إلى الطالب
مع أنماط التعمم المختمفة.
 .14الرسومات المعموماتية القائمة عمى األنشطة التفاعمية البصرية واالستخدام الواسع
النطاق لموسائط المتعددة ،تسيم في زيادة الدافع لمطالب لمتعمم وجعل أنشطة
التعمم أكثر ديناميكية وواقعية.
 .11التصوير البصري لممعمومات يدعم موقف المعمم في تبسيط المحتوى وربطو
بالحياة اليومية وجعل التعمم ذو معنى ومفيد لمطالب.
 .16الرسومات المعموماتية التفاعمية توفر فرصة لمطالب لفيم الحقائق والمفاىيم فقط
من خالل النظر ،ويربطو بذاكرتو البصرية التي يمكن أن يستردىا بسيولة لبناء
تجارب جديدة.
 .13سيولة نشر وانتشار الرسوم المعموماتية عبر الشبكات االجتماعية.
 .3-0أىداف الرسومات المعموماتية
 -1التعبير عن المعمومات بصيغ نصية بسيطة.
 -6ترجمة الكم اليائل من المعمومات المفظية ،في أشكال معموماتية سيمة
االستيعاب.
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 -3التقميل من المعمومات النصية قدر اإلمكان.
 -0توفير قوالب تصميم بصرية لترجمة المعمومات كثيفة البيانات وفقاً لطبيعة
المحتوى.
 -2تجاوز مشكالت النص وتوفير فرص اإلدراك السريع لممحتوى في إطار
تزامني.
 .4-0مبادئ تصميم الرسومات المعموماتية:
ىنالك مبادئ لتصميم الرسم المعموماتي التفاعمي ينبغي عمى كل مصمم أن
يراعييا ،ومنيا:
 -1أن يتناول فكرة واحدة متماسكة.
 -6أن يكون لو عنوان واضح ومفيوم.
 -3أن يتضمن معمومات صحيحة.
 -0أن يتبع أسموب محدد وثابت في تنظيم المحتوى.
 -2أن يتم عرض المحتوى بتسمسل منطقي.
 -2أن يكون نمط اإلبحار واضحاً في الرسوم المعموماتية المتحركة والتفاعمية.
 .5-0أدوات تصميم الرسوم المعموماتية:
تتمثل أدوات تصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية في مجموعة التطبيقات
والبرمجيات الحاسوبية التي تتعامل مع الصور والنصوص وأدوات التأليف التي توفر
الروابط الالزمة لمربط بين أجزاء المحتوى الرسومي ،ومن ىذه البرامج ما يمي:
 برنامج أدوبي إلستريتر  .Adobe lllustratorيعتبر البرنامج األول لدى مصمميناإلنفوجرافيك لما يممكو من ميزات عديدة.
 برنامج أدوبي فوتوشوب  .Adobe Photoshopالبرنامج األشير لتحرير الصورولكن يمكن االستفادة منو بشكل كبير في تصميم اإلنفوجرافيك.
 برنامج إنسكيب  Inkscapeبرنامج مجاني يقوم بعمل وتصميم اإلنفوجرافيك. برنامج تابموه  Tableauيستخدم في التصاميم الممونة ،ويعطي نتائج ممتازة.برامج تصميم الرسوم المعموماتية المتحركة:
 برنامج أدوبي أفتر إفكتس  Adobe After Effectمن أفل البرامج في إنشاءالرسوم المتحركة ،وأيضا يدعم الرسوم الثنائية والثالثية األبعاد.
 برنامج موشن  Apple Motionمن برامج شركة أبل ويوفر إمكانات ىائمة جداًفي التصميم.
 -برنامج  Articulateإلنشاء الروابط الفائقة في الرسومات المعموماتية التفاعمية.

مجمة تكنــــولوجيا التربيـــــة-دراسات وبحــوث  -عدد أبريل 9109

623

ومن الدراسات التي تناولت تصميم الرسومات المعموماتية ودراسة (ماريان
منصور )6412 ،والتي أشارت نتائجيا إلى فاعمية الرسومات المعموماتية في تنمية
بعض مفاىيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنتج لدى طالب كمية التربية،
ودراسة (درويش ،وأماني الدخني )6412 ،والتي أشارت نتائجيا إلى فاعمية تقنية
اإلنفوجرافيك الثابت في تغيير اتجاىات أطفال التوحد نحو التعمم عبر الويب حيث
أتاحت تمك البيئة لكل طفل أدوات من التفاعل التزامني والال تزامني ،كما تناولت
دراسة (درويش )6412 ،والتي أشارت نتائجيا إلى فاعمية استخدام الرسومات
المعموماتية في التحصيل المعرفي المرتبط بالجوانب الميارية لميارات الوثب الطويل.
وقد أشارت نتائج دراسة ( )Huseyin,2017أن الطالب يفضمون التعمم من خالل
الرسومات المعموماتية بوصفيا تعرض المعرفة بصورة جذابة ومتكاممة.

 .9أنماط اإلبحار في الرسومات المعموماتية في العممية التعميمية:
يعد تنظيم وترتيب المحتوى التعميمي لممادة التعميمية من األمور اليامة التي
يجب أخذىا في االعتبار عند تصميم المحتوى اإللكتروني ألنو من خالل تنظيم
وترتيب المحتوى يتم تحديد الطريقة التي سيتفاعل بيا المستخدم مع ىذا المحتوى
واألسموب الذي سوف يستخدمو في تتبع واستعراض المعمومات المتضمنة فيو ،وربط
األجزاء والعناصر سواء طوليا أو أفقيا بالموضوعات والعناصر األخرى ذات العالقة،
ويطمق عمى األسموب أو النمط المميز لتنظيم المحتوى اإللكتروني والتنقل بين
عناصره مصطمح معمارية اإلبحار أو بنية اإلبحار  ،Navigation Structureونظ ار
ألن المحتوى اإللكتروني يقوم عمى عرض المحتوى بصورة متعمقة ومفصمة من خالل
استخدام الوسائط الفائقة والروابط المتعددة داخل الشاشات بما يؤدي إلى تفريعات
وعقد تسيم في عرض تفاصيل المحتوى ،لذا تتعدد صور وأشكال تصميم بنية أو
معمارية المحتوى ،فيناك بنية المحتوى الخطي ،واليرمي ،والشبكي ،واليجين ،وغيرىا.
وتستند كل صورة من صور اإلبحار في المحتوى إلى أسس نظرية وفمسفية توضح
المبادئ واإلجراءات العممية لتنظيم عممية اإلبحار في المحتوى ،ويتناول الباحث فيما
يمي مفيوم بنية اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية باعتبارىا أحد أشكال
المحتوى اإللكتروني ذات الطبيعة البصرية ،واألسس النظرية التي تعتمد عمييا (عبد

الحميد.)6414 ،
ويشير نمط اإلبحار  Navigation Typeإلى الطريقة التي يستكشف أو
يستعرض بيا المتعمم بيئة التعمم اإللكتروني وطريقة التنقل داخل المحتوى.ويرى إيد
وماري ( )Ed & Mary, 2005أن أنماط اإلبحار ينبغي أن تساعد مستخدمي
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المحتوى اإللكتروني عمى إيجاد طريقيم وسط كمية المعمومات التي يقدميا ىذا
المحتوى ،وذلك بحثا عن العناصر التي تثير اىتماميم ،وكذلك لتحديد أي مكان داخل
المحتوى اإللكتروني ممن يتخطوه بسرعة أو ببطء حسب ما يتراءى ليم.
وىناك عدة تصنيفات ألنماط اإلبحار حددىا كل من (خميفة وجاد )6413 ،فيما
يمي:
 نمط اإلبحار الخطي  Liner Navigationويحتوي عمى شكمين .األول ىو
السير في اتجاه واحد وال يسمح بالرجوع ،والثاني السير في اتجاه واحد ولكنو يسمح
بالرجوع لمخمف.
 نمط القائمة . Menu Navigationيعطي ىذا النمط الحرية لممتعمم من بين
الموضوعات وبعد االنتياء من االختيار األول يعود لمقائمة الرئيسية ليختار
موضوع أخر ويحقق ىذا النمط العمق المعرفي  Cognitive Depthألنو يسمح
لممتعمم االختيار في أول مستوي من القائمة ثم يسير بعد ذلك في مسار أخر
نتيجة لتمك االختيار وعندما ينتيي من دراسة ما يتعمق بيذا االختيار يمكنو الرجوع
مرة أخري إلي القائمة الرئيسية الختيار موضوع جديد ولكن ال يستطيع المتعمم
لمذىاب إلي عقدة أخري في نفس المستوي دون الرجوع إلي القائمة الرئيسية ثم
يمكنو الدخول في مسار أخر.
 نمط اإلبحار الشبكي : Network Navigation Styleوىو تصميم مركب عمى
شكل شبكة من الخطوات المتصمة ببعضيا ،وتكون الموضوعات في ىذا النوع من
العروض مجزأة إلى أجزاء متعددة بينيما روابط ووصالت .ويمكن لممتعمم أن يسير
في أي اتجاه أثناء تعممو واكتشافو لمحتوى العرض.
 نمط اإلبحار اليرمي : Hierarchal Navigation Styleوفيو يمكن لممتعمم أن
يختار من بين بدائل متعددة ،حيث يوجد موضوع رئيسي يتفرع منو موضوعات
فرعية ،والموضوعات الفرعية تتفرع منيا موضوعات أخري متفرعة من الفرعية،
وىكذا ،وال قيود عمى عدد العناصر الرئيسية والفرعية في ىذا النمط.
 نمط اإلبحار اليجين : Hybrid Navigation Styleىو نمط يخمط بين الخطي
واليرمي والقائمة فيسير المتعمم في جزء من البرنامج بشكل خطي ثم يأخذ الشكل
اليرمي أو الشبكي حسب طبيعة الموضوع واليدف منو والفئة المستيدفة.
وحيث أن الرسومات المعموماتية التفاعمية تتضمن العديد من المعمومات
البصرية المرتبطة مع بعضيا من خالل الروابط الفائقة فإن عممية تنظيميا تتطمب
اختيار نمط اإلبحار المالئم لطبيعتيا البصرية وبنيتيا التصميمية مما يتطمب الوقوف
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عمى أىم أنماط اإلبحار األكثر مالئمة لبنية ىذه الرسومات وتوظيفيا لتبسيط عمميات
التجول بين مكونات ىذه الرسومات وما تتضمنو من معمومات لذا فإن الدراسة الحالية
تبحث في نمط اإلبحار األنسب مع الرسومات المعموماتية التفاعمية من خالل دراسة
نمطين لإلبحار ىما نمط اإلبحار اليرمي ونمط اإلبحار بالقائمة والكشف عن تأثيرىما
في التحصيل الفوري وبقاء أثر التعمم ودراسة تفاعميما مع األسموب المعرفي لممتعمم
االستقالل في مقابل االعتماد عمى المجال اإلدراكي.
 .3األسموب المعرفي مفيومو ،خصائصو:
تعد األساليب المعرفية عن طرق تفضيل األفراد الستقبال المعمومات
ومعالجتيا عمى النحو الذي يدل عمى تعمقيا بعمميات تناول المعمومات وتجييزىا.
وينظر ميسك ( )1222إلى األساليب المعرفية عمى أنيا "ألوان األداء المعرفي
المفضمة لدى الفرد لتنظيم ما يدركو من حولو وأسموبو في تنظيم خبراتو وترميزه
لممعمومات وتخزينيا في الذاكرة) .ويرى (وتكن وزمالؤه  )1222أن األسموب
المعرفي سمة شاممة تظير في قدرات الفرد اإلدراكية وتعبر عن طريقتو الخاصة
في التعامل مع المعمومات من حيث استقباليا وترميزىا واالحتفاظ بيا
واستخداميا) .ويعرفيا (جيمفورد  )1222بأنيا "وظائف موجية لمسموك اإلنساني
تتمثل بعدد القدرات المعرفية أو الضوابط المعرفية باإلضافة إلى اعتبارىا سمات
تعبر عن بعض مكونات الشخصية االنفعالية واالجتماعية والعقمية .أي أنيا
الطريقة التي يرشح ويُ ِع ُّد بيا الفرد المعمومات والمثيرات في البيئة المحيطة).
ويرجع اختالف تعريف األساليب المعرفية إلى عدة عوامل ،منيا:
 -1أن األساليب المعرفية تكوينات فرضية ال تُدرك مباشرة ،بل يستدل عمييا
بآثارىا ونتائجيا .تمك اآلثار والنتائج قد تكون معرفية ،كالتذكر والتفكير
ومعالجة المعمومات .وقد تكون وجدانية ،كما تظير في التروي والدقة وتحمل
الغموض .وقد أدى ىذا إلى أن تُعد متغيرات وسيطة تقف بين المثيرات
واستجابات األفراد وتنظم مدركات الفرد.
 -2تفاوت النظرة إلى درجة عمومية األساليب المعرفية :ىل ىي قاصرة عمى
الجوانب المعرفية في الشخصية ،أم تشتمل أيضًا عمى الجوانب الوجدانية؟
وىل ىي قدرات عقمية معرفية ،أم ضوابط معرفية؟ أم االثنان معاً؟ (إذا كانت
القدرات العقمية تتناول محتوى النشاط العقمي ومستواه ،فإن الضوابط تدل عمى
صورة ىذا النشاط أو طريقة أدائو ،وىي نزعة عامة لدى الفرد تشبو األداء
المميز لمفرد).
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 -3تنوع أسس تصنيف األساليب المعرفية؛ فمنيا أساليب معرفية في جمع
المعمومات (بصري ـ لمسي ،تصور بصري ـ تمفظ) ،وأساليب معرفية في
تنظيم المعمومات (تسمسمي ـ إجمالي ،تحميمي ـ عالقي).
 -4تباين وجيات النظر تجاه األساليب المعرفية .فقد ُينظر إلييا مظاىر لمفروق
الفردية في األبنية المعرفية ،أو طرقًا إلدراك المعمومات واستقباليا واعدادىا،
أو وظائف معرفية تنظيمية تنفيذية ،أو طرقاً فردية في حل المشكالت.
 -5تعدد التفسيرات النابعة من النظريات النفسية ،مثل نظرية التحميل النفسي،
والنمو المعرفي ،والنظرية المجالية .ومن التفسيرات أيضاً التفسيرات
الفسيولوجية القائمة عمى عمل نصفي المخ.
 -6التداخل بين "طبيعة" األساليب المعرفية "ووظائفيا" ،لذلك رأى بعض الباحثين
أنيا "الكيفية" التي يكون عمييا سموك الفرد ،أو أنيا "العمميات "التي يستخدميا
الفرد لتصنيف إدراكاتو البيئية .كما رأى آخرون أنيا "الطرق "التي يرشح بيا
الفرد معموماتو ،أو "الخطة" الداخمية ،التي يستخدميا الفرد لمعالجة معموماتو.
عبر
بناء عمى ما سبق ،يمكن تعريف األسموب المعرفي بأنو أسموب شخصي ُي ّ
ً
عن تفضيالت الفرد عند تناولو واعداده لممعمومات .ويمتاز ىذا األسموب
باالتساق النسبي ،ويفسر تباين البنى المعرفية لدى األفراد ،ويعمل عمى
تنشيط القدرات العقمية والسمات االنفعالية المرتبطة بالميمة.
 .0-3الخصائص العامة لألساليب المعرفية:
 -1ييتم األسموب بالشكل أو صيغة النشاط المعرفي الذي يمارسو الفرد أكثر من
اىتمامو بمحتوى النشاط كونيا تشير إلى الفروق الفردية في أسموب استخدام
العمميات المعرفية.
 -6األسموب المعرفي ذو أبعاد مستعرضة يمكننا من النظر إلى الشخصية نظرة
كمية فال يقتصر عمى الجانب المعرفي من الشخصية فقط بل ىو أساس تحدد
بو جميع جوانب الشخصية األخرى.
 -3األسموب المعرفي ثابت نسبيا مع مرور الزمن ويمكن تعديمو ولكن ال يتغير
بسرعة أثناء الحياة العادية.
 -0لألسموب المعرفي حكم قيمي ويعد من اإلبعاد ثنائية القطب وىمو لمتمييز بين
األساليب المعرفية والذكاء وغير ذلك من القدرات.
 -2األسموب المعرفي حيادي القيمة متعادل إذا أن لكل قطب من األقطاب قيمة
تحت ظروف معينة وتصمح ألداء ميمة من نوع معين.
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 .9-3األفراد المستقمون والمعتمدون عمى المجال اإلدراكي:
 .0-9-3األفراد المستقمون عن المجال اإلدراكي:
يصف وتكن ) (Witkin,1979االستقالل عن المجال اإلدراكي كونو "القدرة
عمى تجريد الشكل المعطى عن المجال اإلدراكي،ومن ثم فإن أفراده يتسمون بالتحميل
لمكونات المجال .ويمكن تحديد خصائص األفراد المستقمون عن المجال اإلدراكي في
النقاط التالية( :الشرقاوي والشيخ )1222 ،
" .1يدركون عناصر المجال بطريقة تحميمية ويدركون عناصر المجال كعناصر
منفصمة عنو".
 .6األفراد المستقمون عن المجال اإلدراكي يمكنيم إعادة بناء المجال بطريقة جديدة.
 .3لدييم القدرة عمى تمييز ذاتيم عن اآلخرين".
 .0بإمكانيم إدراك التناقضات والتباينات في المواقف المختمفة والتغمب عمى العراقيل
التي تواجو مسيرتيم المعرفية بدون االعتماد عمى إطار مرجعي خارجي.
 .2يتسم الفرد المستقل عن المجال اإلدراكي بالميل إلى التفرد ويثق في قدرتو
المعرفية ويتحمل الغموض.
 .2يمتمك القدرة عمى أداء العمميات التي تثبت تمكنو من ذلك ،ويتجو نحو القيم
الفردية الخاصة بالعمل مثل الكفاية واالستقالل والتمييز واإلنجاز وال ييتم
باالنفعاالت الخارجية الموجية نحوه أو عكسيا وبالتالي فيو أكثر تمركز نحو
الذات.
.2ال تعنيو انعكاسات العالقات اإلنسانية واالجتماعية وال يتأثر بيا بقدر كبير وال
تـؤثر في إدراكو حيث أنو ال يعير آراء اآلخرين اىتماما كثي ار وال يفضل
المجاالت االجتماعية التي تتطمب تفاعال من اآلخرين.
 .2يميل المستقل عن المجال إلى نمط الدراسة المينية التي تتميز بالتحميل
والموضوعية والتجريد كالرياضيات والفيزياء واليندسة ،وغيرىا من العموم
التحميمية.
 .9-9-3األفراد المعتمدون عمى المجال اإلدراكي:
األفراد المعتمدون عمى المجال اإلدراكي ىم األفراد الذين يتسم إدراكيم بالتنظيم
الشامل الكمي لممجال ،وبعدىا يمكنيم إدراك التفاصيل عبر ىذا اإلطار الكمي ،ويمكن
تناول أىم خصائصيم عمى النحو التالي:
 .1يدرك الفرد المعتمد عمى المجال اإلدراكي عناصر المجال بطريقة كمية معتمدا
عمى تنظيم المجال.
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.6األفراد المعتمدون عمى المجال اإلدراكي أقل قدرة عمى تنظيم المعمومات المرتبطة
من أقرانيم المستقمين ،وال يستطيع تمييز ذاتو عن اآلخرين وىو بذلك يعتمد عمى
اإلطار المرجعي الخارجي في إدراك المحيط.
 .3لدييم صعوبة في إعادة بناء الموقف بطريقة جديدة ،وفي إدراك المحيط أو
المواقف المعقدة معرفيا وما تتضمنو من تناقضات في عناصرىا.
 .0فيما يتعمق بالنواحي النفسية فإن األفراد المعتمدون عمى المجال اإلدراكي يميمون
إلى االجتماعية والتفاعل مع اآلخرين ويستمدون ذواتيم من ذوات اآلخرين الذين
يعتبروىم إطا اًر مرجعياً خارجياً بالنسبة ليم.
 .2األفراد المعتمدون عمى المجال اإلدراكي لدييم مشكالت فيما يتعمق بالثقة في
قدراتيم المعرفية ويتأثرون بانفعاالت اآلخرين.
.2يتسم الفرد المعتمد عمى المجال اإلدراكي بحساسية اجتماعية عالية ويمتمك ميارات
التفاعل االجتماعي ويتعامل مع المجتمع وكأنو يتعامل مع فرد وال يرغب في
ال من قبل أقرانو من المجتمع بسبب انصياعو ومجاراتو
تغييره مما يجعمو أكثر تقب ً
لمعايير الجماعة ،وكذلك يحقق توقعات ومطالب الجماعة مما يجعمو أكثر تقدي اًر
من المستقل وىو بذلك انبساطي يبين حاجتو إلى اآلخرين وصداقتيم.
 يفضل المعتمد عمى المجال اإلدراكي العمل في الميادين التي تتميز بالنواحيالشخصية غير التحميمية.
وقد تناولت دراسات متعددة األساليب المعرفية في تفاعميا مع مصادر التعمم
ومدى تأثيرىا في نواتج التعمم ،ومن ىذه الدراسات:
دراسة ( )Pittsley&Memmott, 2012والتي ىدفت الكشف عن سبل تحسين أداء
الطالب المستقمين عن المجال اإلدراكي في البحث عبر مواقع الويب المعقدة
 Complex Sitesباستخدام نمطين من أنماط اإلبحار :اإلبحار من عالمات الويب
 ،Web Tabsأو من القوائم  ،Menu Navigationوقد أشارت النتائج إلى فاعمية
النظامين في تحسين قدرات الطالب في البحث عبر مواقع المكتبات اإللكترونية
المعقدة.
وأشارت نتائج دراسة (فييم )6410 ،إلى وجود أثر لمتفاعل بين أنماط الدعم التعميمي
واألسموب المعرفي عمى كل من التحصيل وميارات التفكير العممي لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية ،لصالح األفراد المستقمين عن المجال اإلدراكي الذين تعرضوا لنظام
الدعم اإللكتروني.
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وفي دراسة ( )Pittsley&Memmott, 2012والتي ىدفت الكشف عن سبل
تحسين أداء الطالب المستقمين عن المجال اإلدراكي في البحث عبر مواقع الويب
المعقدة  Complex Sitesباستخدام نمطين من أنماط اإلبحار :اإلبحار من عالمات
الويب  ،Web Tabsأو من القوائم  ،Menu Navigationوقد أشارت النتائج إلى
فاعمية النظامين في تحسين قدرات الطالب في البحث عبر مواقع المكتبات
اإللكترونية المعقدة.
وفيما يتعمق بالعالقة بين أنماط اإلبحار وأساليب التعمم ىدفت د ارسة (ىنداوي،
 )6442التي تناولت دراسة العالقة بين أنماط اإلبحار المختمفة في برامج الوسائط
الفائقة – والتي تشبو إلى حد كبير الرسوم المعموماتية التفاعمية -وبين بعض
األساليب المعرفية كاالستقالل عن المجال اإلدراكي مقابل االعتماد عمى المجال
اإلدراكي ،وقد أشارت الدراسة إلى أن الطالب ذوي استعداد معين يمكن أن يناسبيم
نمط محدد ،ومع مجموعة أخرى ذات استعداد مختمفقد يتناسب معيم نمط آخر ،ومن
ىنا تأتي أىمية أن يتم إجراء دراسات وبحوث في المستقبل توضح التفاعل بين
المعالجات واالستعدادات ،وتأثيرىا عمى المتغيرات التابعة.
كما تناولت دراسة ( )Dikbas.E, Altun.A, 2014الكشف عن أثر اختالف
أنماط المعالجة وتنوع تصميم أنماط اإلبحار عمى االستدعاء وبقاء أثر التعمم في
بيئات التعمم اإللكتروني لدي طالب المرحمة الثانوية ،حيث تناولت الدراسة ثالث
مستويات لمعالجة المعمومات  Level of Processingعمى النحو التالي :النمط
السطحي أو الضحل  ،Shallowوالنمط المتوسط  ،Mediumوالنمط العميق
 ،Deepونمطين لتصميم اإلبحار من حيث موقع قائمة الروابط  :اإلبحار من قائمة
في يمين الشاشة  ،Right Panel Navigation Designواإلبحار من قائمة في
يسار الشاشة  Left Panel Navigation Designوتمثمت أداة البحث في اختبار
لالستدعاء الحر تم تطبيقو فورياً بعد تعرض ،كل مجموعة تجريبية لممعالجة الخاصة
بيا وبعد مرور أسبوعين عمى التجربة وقد أشارت النتائج إلى فاعمية مستوى المعالجة
العميقة ونمط تصميم اإلبحار عمى في االستدعاء الحر ومستوى التذكر ،بينما أشارت
النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا ترجع إلى التفاعل فيما بينيما.
ومما يتقدم يتضح من الدراسات التي تم استعراضيا والتي تناولت دراسة
التفاعل بين االستعدادات والمعالجات متمثمة في األساليب المعرفية وأساليب تصميم
مصادر التعمم في عالقتيا بنواتج التعمم ،أن األساليب المعرفية تؤثر في طريقة تعامل
الطالب مع محتوى ىذه المصادر خالل تفاعميم معيا مما يستدعي أخذىا في
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االعتبار عند تصميم ىذه المصادر ،ويأتي البحث الحالي بوصفو امتدادًا ليذا التيار
من البحوث التي تيدف إلى إيجاد التصميم األمثل لمصدر التعمم والذي يمكنو أن
يالءم أكبر عدد ممكن من األفراد عمى طول متصل االستعداد.

إجراءات البحث:

بعد االطالع عمى مجموعة من نماذج التصميم التعميمي تم اختيار نموذج
عطية خميس ( )6443لما يتميز بو من خصائص تتوافق مع متغيرات البحث الحالي
وفيما يمي وصفًا تفصيميًا ألىم مراحل التصميم التي مر بيا بناء مواد المعالجة
التجريبية وأدوات البحث:
 .0مرحمة التحميل :وتشمل ما يمي:
 0-0تحميل المشكمة وتقدير االحتياجات :تأتي الرسومات المعموماتية كأحد أبرز
بدائل الحمول في عرض وتقديم المحتوى المعموماتيكثيف التفاصيل والمحتويات
الرمزية والرقمية المكونة ليا ،لتعمل عمى تبسيط إدراك ىذا المحتوى وتفسير
العالقات بين أجزاءه .كما أنيا تتيح إمكانات التفاعل مع ىذا المحتوى من خالل
روابط تسير عممية اإلبحار داخل ىذا المحتوى وسرعة إدراكو .ويخضع
تصميميا العتبارات عديدة منيا األساليب المعرفية لألفراد وتتحدد المشكمة
الحالية في توفير الحمول الالزمة لمشكالت اإلبحار في محتوى الرسومات
المعموماتية التفاعمية بحيث تناسب األفراد عمى اختالف استعداداتيم وأساليبيم
المعرفية ومن ىنا دعت الضرورة إلى قياس أثر التفاعل بين أنماط اإلبحار
واألسموب المعرفي االستقالل /االعتماد عمى المجال اإلد اركي .كما يحتاج
المصمم التعميمي إلى إرشادات معيارية فيما يتعمق بتصميم الرسومات
المعموماتية التفاعمية ،وتأتي الدراسية الحالية الستقصاء فاعمية نمطين لإلبحار
داخل الرسومات المعموماتية ىما :اإلبحار اليرمي في مقابل اإلبحار بالقائمة
عمى التحصيل في محاولة إليجاد أفضل أساليب اإلبحار مناسبة في تحقيق
التفاعمية عمى الرسومات المعموماتية.
 9-0تحميل الميمات التعميمية :تم تصميم رسومات معموماتية تفاعمية وفقاً
لنمطين من أنماط تصميم اإلبحار ،ىما نمط اإلبحار اليرمي ونمط اإلبحار
بالقائمة ،وتصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية لوحدة الحوسبة السحابية
من حيث مكوناتيا وخدماتيا ومميزاتيا وأنواعيا.
 3-0تحميل خصائص المتعممين :لطالب المرحمة الثانوية خصائص
محددةترتبط بالفئة العمرية والسمات الشخصية والقدرات الجسدية والحالة
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االجتماعية واألسموب المعرفي لكل متعمم فيي مرحمة دقيقة من مراحل الفرد
حيث ينتقل فييا من مرحمة الطفولة إلى المراىقة واالعتماد عمى النفس
وبداية ظيور االستقاللية في الشخصية والرغبة في التحصيل واثبات الذات
والحساسية الشديدة لمنقد ،وغيرىا من العوامل .وتمت مراعاة خصائص
الطالب عند تصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية وأساليب تقديميا
 4-0تحميل بيئة التعمم :تتمثل بيئة التعمم لتجربة البحث الحالي في بيئة تجمع بين
تنظيم التعمم الصفي واإللكتروني من خالل توفير مصادر التعمم اإللكترونية في بيئة
الصف وكذلك إنتاجيا لعرض الوسائط المناسبة لمفردات المنيج التعميمي والتي
تتضمن رسومات معموماتية تفاعمية شارحة ومفصمة لموضوعات الوحدة الدراسية
موضع البحث (الحوسبة السحابية).
 -9مرحمة التصميم:
وتشتمل ىذه المرحمة عمى خطوات عدة تم تنفيذىا عمى النحو التالي:
 0-9تصميم األىداف التعميمة وتحميميا وتصنيفيا:تم استنباط األىداف التعميمية
لمبحث الحالي من وحدة (الحوسبة السحابية) مقرر الحاسب اآللي لمصف الثالث
الثانوي واعدادىا في قائمة وتم عرضيا ضمن أدوات البحث عمى السادة المحكمين
وتمت إجازتيا  -ممحق.3
 9-9تصميم أدوات القياس محكية المرجع:
 0-9-9االختبار التحصيمي :تم بناء اختبار تحصيمي (من إعداد الباحث)،
عمى ضوء أىداف البحث عمى النحو التالي:
 تحديد اليدف من االختبار :اليدف من االختبار ىو قياس تحصيلطالب الصف الثالث الثانوي لوحدة الحوسبة الحاسوبية لمقرر الحاسوب.
 صياغة مفردات االختبار :تم بناء مفردات االختبار بأسموب األسئمةالموضوعية من نوع االختيار المتعدد ،مع مراعاة شموليتيا لمواضيع المقرر
مع وضوحيا ،التأكد من الصدق والثبات.
 تقدير درجات التصحيح ألسئمة االختبار:تم تقدير اإلجابة الصحيحةعمى كل سؤال بدرجة واحدة ( ،)1واإلجابة الخاطئة قُدرت بصفر (،)4
وبيذا تكون الدرجة الكمية لالختبار.
 تعميمات االختبار :تم صياغة تعميمات االختبار بحيث تكون واضحة خاليةمن أي غموض يمكن لكل طالب أن يفيميا.
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 الصدق المنطقي لالختبار :تم استخدام أسموب صدق المحكمين بعرضاالختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين في مجال الحاسب اآللي
التعميمي  -ممحق ،1وقد اتفق السادة المحكمون بنسبة  %24عمى سالمة
مفردات االختبار وتغطيتيا لألىداف ،وتم إجراء بعض التعديالت التي اتفق
عمييا أكثر من محكم من حيث الصياغة المغوية وبنية المفردات.
 ثبات االختبار:تم استخدام طريقة جتان لمتجزئة النصفية لحساب ثباتاالختبار عمى عينة استطالعية قواميا  12طالبًا ،وقد بمغ معامل الثبات بيذه
الطريقة  4.223وىي نسبة مقبولة جداً تشير إلى االتساق الداخمي لالختبار
وأنو يمكن أن يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس العينة.
 معامل السيولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار:تم ترتيبمفردات االختبار وفقًا لمعامل السيولة والصعوبة لكل مفردة من األسيل إلى
األصعب لتحفيز الطالب عمى اإلجابة عمى االختبار وزيادة دافعيتيم نحو
إنجازه .وقد تراوحت معامالت السيولة بين  % 24-62وىي نسبة مقبولة
في بناء االختبار.
 تحديد زمن االختبار:تم حساب متوسط أداء أفراد العينة االستطالعيةبجمع أزمنة األداء عمى عدد الطالب وبمغ متوسط زمن االختبار  62دقيقة.
 الصورة النيائية لالختبار:بناء عمى ما تقدم تم إعداد االختبار في صورتوالنيائية مزوداً بالتعميمات الالزمة ونماذج رصد االستجابة وأصبح االختبار
جاى ًاز في صيغتو النيائية لمتطبيق.
 9-9-9اختبار األشكال المتضمنة :ىو اختبار يقيس األسموب المعرفي
(االستقالل /االعتماد عمى المجال اإلدراكي) وىو من االختبارات ذات الصيغة
الجمعية قام بإعداده كل من "أولتمان وراسكن" عام 1221م وأعده في صيغتو
العربية "الشرقاوي والشيخ" عام  1222م ؛ وىو من االختبارات واسعة التطبيق من
حيث الشريحة العمرية حيث يمكن تطبيقو عمى الراشدين واألطفال ،واستند الباحث
في حساب ثبات االختبار وصدقو إلى قيمة الثبات التي حصل عمييا
مندور( )6442عند حسابو لالتساق الداخمي لالختبار عمى عينة مكونة من 32
تمميذاً وبمغت قيمة معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لالختبار وفقراتو 4.261
تعد قيمة مرتفعة تشير إلى ثبات االختبار إذا ما أعيد تطبيقو في ظروف مماثمة.
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 3-9تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمو :تم تصميم الرسومات المعموماتية
التفاعمية باستخدام نمطين لإلبحار والتي سيستخدميا الطالب في التنقل داخل
المحتوى ،وتم تحديد طريقة التصميم واستراتيجية التنظيم عمى النحو التالي:
 :1-3-6تصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية بنمط (القائمة المنسدلة) :في ىذا
النمطتم التنقل داخل المحتوى التعميمي باستخدام نمط القائمة المنسدلة،
بحيث تتيح لممتعمم اختيار موضوع محدد من القائمة دون االلتزام باتجاه
خطي.
 :6-3-6تصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية بالنمط (اليرمي) :في ىذه النمط
لممحتوى يتم استخدام التنقل بالنمط اليرمي بحيث يستطيع المتعمم التنقل
بين موضوعات الرسم المعمومات ىرمياً من العم إلى الخاص.
 4-9تصميم أدوات عرض الرسومات المعموماتية التفاعمية :تم االعتماد عمى
تطبيقات أجي ةز الحاسب اآللي في تصميم وعرضالرسومات المعموماتية التفاعمية مع
مراعاة معايير عرضيا عمى األجيزة الذكية من ىواتف وألواح إلكترونية.
 5-9تصميم استراتيجيات التعميم والتعمم :تم تصميم نمط التعمم القائم عمى الرسومات
المعموماتية التفاعمية وفقاً إلستراتيجيتي التدريس الخصوصي واالكتشاف اإللكتروني.
 6-9تصميم إستراتيجية التعمم العامة :تم تصميم إستراتيجية التعمم بأسموب تفاعمي
ليثير الدافعية لدى المتعمم ،وترفع من مستوى االستعداد لمتعمم عن طريق جذب
االنتباه بعرض المحتوى التعميمي من خالل الرسومات المعموماتية التفاعمية المتصمة
بالمقرر الدراسي مما يشجع الطالب عمى المزيد من المشاركة.
 7-9وصف مصادر التعمم ووسائمو المتعددة:تتضمن مصادر التعمم مجموعة من
الرسومات المعموماتية التفاعمية المصممة وفقاً لمتغير البحث المستقل موضع الدراسة
(نمطي اإلبحار اليرمي والقائمة).
 -3مرحمة التطوير :وتضمنت ىذه المرحمة المراحل الفرعية التالية:
 0-3التخطيط لإلنتاج :تم تصميم رسومات معموماتية تفاعمية مستمدة من مواضيع
الوحدة الدراسية المختارة من المقرر الدراسي وتحديد أىم الخصائص لمرسومات
المعموماتية التفاعمية والتي سيتم استخداميا داخل العرض كما تم تييئة وحدة التطوير
واإلنتاج والتي تشمل عمى أجي ةز الحاسب اآللي ،وتطبيقات تصميم وتحرير الصور
الوسائط المتعددة.
 9-3التطوير (اإلنتاج الفعمي) :تم التصميم الفعمي لمرسومات المعموماتية التفاعمية مع
مراعاة تحقيقيا لألىداف ،ولقد استخدمت عدة برامج لتصميم وتحرير الصور ىي:
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برنامج  Photoshopفي معالجة الصور والرسومات المستخدمة ،وبرنامج
 Illustratorفي تصميم وتركيب الرسومات المعموماتية ،وبرنامج التأليف
 Articulateفي وضع النقاط الساخنة والروابط الفائقة وفقًا لنمط اإلبحار .وقد تم
تصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية في مجموعتين رئيسيتين وفقاً لمستويي
المتغير المستقل موضع الدراسة .ويوضح الشكل ( )1نماذج لنمطي اإلبحار في
الرسومات المعموماتية التفاعمية التي أعدىا الباحث.
 3-3عممية التقويم البنائي :تضمنت عممية التقويم البنائي مجموعة من األسئمة
البينية المتضمنة في محتوى الرسومات المعموماتية التفاعمية يتم استدعائيا وفقاً
لمستوى تقدم المستخدم في المحتوى لمتأكد من استيعابو لممعمومات المتضمنة في
المحتوى والسماح لو باالستمرار في ممارسة التعمم والتقدم في المحتوى ،وقد روعي
في بناءىا أن تكون أسئمة موضوعية مباشرة متعددة المحاوالت.
 4-3عممية اإلخراج النيائي لممنتج التعميمي:
بعد أن تم االنتياء من تقويم الرسومات المعموماتية التفاعمية وتدقيقيا وتفحصيا من
أخطاء التصميم والتعديل عمييا بحسب ما يراه المحكمين ،وتبعاً لنموذج التصميم التعميمي الذي
تم اختيا هر تم تصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية في شكميا النيائي ،وكذلك تم التأكد من
البرمجية المستخدمة وطريقة عرض المحتوى ومدى جاىزية أجيزة الحاسب اآللي.
 5-3التجربة االستطالعية:
تم إجراء التجربة عمى عينة استطالعية لمبحث قواميا  12طالباً من طالب الصف
الثالث الثانوي بيدف ضبط أدوات البحث والوقوف عمى أىم المشكالت التي يمكن أن تواجو
الباحث أثناء تطبيق التجربة األساسية لمبحث.
 6-3التجربة األساسية لمبحث:
تكونت عينة البحث لمتجربة األساسية من  04طالباً من طالب الصف الثالث الثانوي
وتم تقسيميا إلى أربعة مجموعات تجريبية وفقاً لممتغير التصنيفي لمبحث (األفراد المستقمين
والمعتمدين عمى المجال اإلد اركي) وروعي انتقاء الطالب في اإلرباعي األعمى واألدنى عمى
اختبار األشكال المتضمنة ،وقد تم تطبيق التجربة األساسية لمبحث عمى النحو التالي:
 تم عقد اجتماع مع الطالب أفراد عينة البحث وشرح كيفية استخدام البرمجيات القائمة عمىالرسومات المعموماتية التفاعمية وكيفية التجول فييا وروعي عرض أىداف الوحدة الدراسية
المنتقاة بعنوان الحوسبة السحابية.
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 تم إجراء تطبيق قبمي لالختبار التحصيمي لمتأكد من تكافؤ المجموعات التجريبية لمبحثباستخدام أسموب تحميل التباين باتجاه واحد  One-Way ANOVAوذلك لمكشف عن
داللة الفروق بين المجموعات التجريبية في التحصيل القبمي  -الجدول (.)1
جدول ( )1نتائج تحميل التباين لنتائج أفراد عينة البحث في التحصيل القبمي
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكمي

مجموع
المربعات
1.51
78.6
79.0

درجات
الحرية
3
36
39

متوسط
المربعات
1.067
9.083

قيمة ف مستوى الداللة
1.176

غير دالة
إحصائيا

وأشارت النتائج  -الجدول ( - )1إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى
( )4.42بين متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل المعرفي القبمي مما
يعني وجود تكافؤ بين أفراد مجموعات البحث التجريبية ،وأن آية فروق قد تظير بعد إجراء
التجربة األساسية تعود إلى المتغيرات المستقمة موضع الدراسة.
 بعد التأكد من تكافؤ المجموعات التجريبية تم تعريض كل مجموعة تجريبية لممعالجةالمخصصة ليا عمى النحو التالي:
 المجموعة التجريبية األولى (م :)1ىي عبا ةر عن أفراد مستقمون عن يتعرضون
لمبرنامج المعالج بالرسومات المعموماتية التفاعمية بنمط اإلبحار اليرمي.
 المجموعة التجريبية الثانية (م :)6ىي عبارة عن أفراد معتمدون عن يتعرضون لمبرنامج
المعالج بالرسومات المعموماتية التفاعمية بنمط اإلبحار اليرمي.
 المجموعة التجريبية الثالثة (م :)3ىي عبارة عن أفراد مستقمون عن يتعرضون لمبرنامج
المعالج بالرسومات المعموماتية التفاعمية بنمط اإلبحار بالقائمة.
 المجموعة التجريبية الرابعة (م :)0ىي عبا ةر عن أفراد معتمدون عن يتعرضون
لمبرنامج المعالج بالرسومات المعموماتية التفاعمية بنمط اإلبحار بالقائمة.
 استغرق تطبيق التجربة األساسية ثالثة أسابيع وفقاً لخطة المنيج والحصص الدراسية.
 تم تطبيق االختبار التحصيمي بعدياً لقياس التحصيل الفوري.
 تم إعادة تطبيق االختبار التحصيمي بعد مرور ثالثة أسابيع من التطبيق األول لقياس
بقاء أثر التعمم.
 تم جمع البيانات تمييداً لمعالجتيا إحصائياً باستخدام أساليب المعالجة المناسبة.

نتائج البحث ومناقشتيا:

 .0عرض النتائج الخاصة بالتحصيل المعرفي:
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تم تحميل نتائج المجموعات التجريبية األربع بالنسبة لمتحصيل المعرفي وتم
استخدام اختبار( )T-Testلحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد المجموعات
التجريبية لمبحث وفقًا لمتغيري نمط اإلبحار (ىرمي /قائمة) ،واألسموب المعرفي
(مستقل /معتمد) ،باإلضافة إلى أسموب تحميل التباين ثنائي االتجاه Two-Way
 ANOVAلمكشف عمى داللة الفروق بين أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل،
ويعرض الجدول ( )6المتوسطات واالنحرافات المعيارية لنتائج المجموعات التجريبية،
وطبقًا لمتغيري البحث الحالي.
جدول ( )6المتوسطات واالنحرافات المعيارية
لدرجات التحصيل المعرفي وفقاً لمتغيري البحث المستقمين
المتغيرات
(م )0إبحار ىرمي /مستقل
(م )9إبحار ىرمي /معتمد
(م )3إبحار قائمة /مستقل
(م )4إبحار قائمة /معتمد
الكمي

ن
01
01
01
01
41

المتوسط
09.3
05.9
08.9
99.8
07.09

االنحراف المعياري
1.94
0.47
0.39
0.13
4.01

الخطأ المعياري
1.31
1.46
1.44
1.39
1.64

النتائج المرتبطة بالتحصيل وفقاً لمتغير "نمط اإلبحار":
لمكشف عن األثر األساسي لنمط اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية
عمى التحصيل لدى أفراد المجموعات التجريبية تم استخدام اختبار ت ()T-Test
لحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث وفقاً
لمتغير نمط اإلبحار (اليرمي /القائمة) ،ويوضح الجدول ( )3النتائج الخاصة باختبار
ت  T-Testوفقاً لمتغير نمط اإلبحار (ىرمي /قائمة).
جدول ( )3نتائج اختبار ت T-Test
لمكشف عن داللة الفرق بين متوسطي درجات التحصيل وفقاً لمتغير نمط اإلبحار
المجموعات

ن

إبحار ىرمي 91
إبحار بالقائمة 91

درجات
المتوسط االنحراف المعياري
الحرية
38
0.90
03.75
38
9.64
91.5

قيمة ت مستوى الداللة
8.94

دالة إحصائياً

وباستقراء نتائج جدول ( )3يتضح وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي
درجات أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل المعرفي ويرجع األثر األساسي
لمتغير نمط اإلبحار (ىرمي /قائمة) ،حيث بمغت قيمة ت المحسوبة ( ،)2.60وىي
دالة إحصائياً عند مستوى ( .)4.42وفيما يتعمق باتجاه ىذا الفرق تم الرجوع إلى
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متوسطي الطرفين لدرجات التحصيل ،وتبين أن المتوسط الطرفي لممعالجة بنمط
اإلبحار بالقائمة بمغ ( )64.2بينما بمغ المتوسط الطرفي لممعالجة بنمط اإلبحار
اليرمي ( )13.22وتبين ذلك أن اتجاه الفرق جاء لصالح معالجة اإلبحار بالقائمة.
وبالتالي تم رفض الفرض األول واعادة صياغتو عمى النحو التالي" :يوجد فرق
دال إحصائياً عند مستوى  4.42بين متوسطي درجات أفراد المجموعات التجريبية
لمبحث في التحصيل المرتبط بالجانب المعرفي لدى طالب المرحمة الثانوية يرجع
التأثير األساسي الختالف األسموب المعرفي (االستقالل في مقابل االعتماد)".
وتشير ىذه النتيجة إلى أن نمط اإلبحار بالقائمة كان لو تأثير إيجابي ذو داللة
إحصائية عمى التحصيل المرتبط بالجانب المعرفي مقارنة باإلبحار اليرمي ،ويمكن
إرجاع ىذه النتيجة إلى أن عرض المحتوى باستخدام نمط القائمة والمقدم بطريقة
تفاعمية من خالل الرسومات التفاعمية قد ساىم في رفع معدالت التحصيل لدى طالب
المرحمة الثانوية لما يتميز بو نمط اإلبحار بالقائمة من سعة كبيرة تتيح لمطالب
اإلبحار داخل المحتوى والتنقل بين القوائم مع حرية اختيار الموضوع دون االلتزام
بمسار محدد كما يحدث بنمط اإلبحار الخطي ،ويمكن أن تتفق نتيجة ىذا االختبار
مع عدة دراسات سابقة مثل دراسة (محمود ،ومسعود )6442 ،والتي توصمت إلى أن
نمط اإلبحار بالقائمة كان لو تأثير عمى زيادة التحصيل المعرفي في مقابل النمط
الخطي لإلبحار ،وكذلك دراسة ( )Inez, 2000والتي أكدت بأن نمط اإلبحار بالقوائم
قد تفوق عمى النمط الخطي ونمط محركات البحث.
 9-9النتائج المرتبطة بالتحصيل وفقاً لمتغير "األسموب المعرفي":
لمكشف عن األثر األساسي لألسموب المعرفي ألفراد المجموعات التجريبية عمى
التحصيل تم استخدام اختبار ت ( )T-Testلحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات
أفراد المجموعات التجريبية لمبحث وفقاً لمتغير األسموب المعرفي (المستقل /المعتمد)،
ويوضح الجدول ( )0النتائج الخاصة باختبار ت  T-Testوفقاً ليذا المتغير.
جدول ( )0نتائج اختبار ت T-Test
لمكشف عن داللة الفرق بين متوسطي درجات التحصيل وفقاً لمتغير األسموب المعرفي
المجموعات
مستقل
معتمد

ن

المتوسط االنحراف المعياري

05.95 91
09.11 91

3.94
4.19

درجات
الحرية
38
38

قيمة ت

مستوى
الداللة

3.90

دالة إحصائياً
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وباستقراء نتائج جدول ( )0يتضح وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات
أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل المعرفي ويرجع األثر األساسي لمتغير
األسموب المعرفي (مستقل /معتمد) ،حيث بمغت قيمة ت المحسوبة ( ،)3.61وىي
دالة إحصائياً عند مستوى ( .)4.42وفيما يتعمق باتجاه ىذا الفرق تم الرجوع إلى
متوسطي الطرفين لدرجات التحصيل ،وتبين أن المتوسط الطرفي لممعالجة باألسموب
المعرفي المستقل بمغ ( )12.62بينما بمغ المتوسط الطرفي لممعالجة باألسموب
المعرفي المعتمد ( )13.22وتبين ذلك أن اتجاه الفرق جاء لصالح معالجة األسموب
المعرفي المعتمد.
وبالتالي تم رفض الفرض الثاني واعادة صياغتو عمى النحو التالي" :يوجد فرق
دال إحصائياً عند مستوى  4.42بين متوسطي درجات أفراد المجموعات التجريبية
لمبحث في التحصيل المرتبط بالجانب المعرفيمدى طالب المرحمة الثانوية؛يرجع التأثير
األساسي الختالف األسموب المعرفي (االستقالل في مقابل االعتماد)".
وتشير ىذه النتيجة إلى أن األسموب المعرفي المعتمد كان لو تأثير إيجابي ذو
داللة إحصائية عمى التحصيل المرتبط بالجانب المعرفي مقارنة باألسموب المعرفي
المستقل ،ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى طريقة تعامل الطالب مع الموضوعات
كعناصر في المجال اإلدراكي فالفرد المعتمد عمى المجال ال يستطيع إدراك الموضوع
إال في تنظيم شامل كمي لممجال بحيث تكون أجزاء األرضية بالنسبة لو غير واضحة
عن المجال وىذا يتناسب مع تنظيم وترتيب الموضوعات في نمط اإلبحار بالقائمة،
ويتفق ذلك مع دراسة (مطر رياض )6412 ،والتي أكدت عمى أنو يمكن أن يكون
الختالف األسموب المعرفي تأثير في زيادة الكسب في التحصيل المعرفي ،وفي دراسة
(أحمد محمود )6413 ،أكدت أيضًا عمى تأثير األسموب المعرفي ولكن كان ترجيحيا
لصالح األسموب المعرفي االعتماد عمى المجال اإلدراكي.
 3-9النتائج المرتبطة بالتفاعل بين متغيري البحث:
لمكشف عن األثر األساسي لمتفاعل بين متغيري البحث المستقمين (نمط اإلبحار
واألسموب المعرفي) يعرض الجدول ( )2نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه لمكشف عن داللة
الفروق بين متوسطات درجات تحصيل أفراد المجموعات التجريبية وفقاً لمتغيري البحث
المستقمين نمط اإلبحار (ىرمي /قائمة) ،واألسموب المعرفي (مستقل /معتمد).
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جدول ( )2نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه
لمكشف عن داللة الفروق بين أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل
مصدر التباين

مجموع المربعات

نمط اإلبحار
األسموب المعرفي
التفاعل بينيما
الخطأ
الكمي

455.36
041.63
7.93
54.9

درجات
الحرية
0
0
0
36
39

متوسط المربعات قيمة ف
455.63
041.63
7.93
0.53

998.8
99.9
4.7
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مستوى
الداللة
دالة
دالة
دالة

وباستقراء نتائج جدول ( )2يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي
درجات أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل المعرفي ترجع إلى األثر األساسي
لمتفاعل بين نمط اإلبحار (اليرمي في مقابل القائمة) ،واألسموب المعرفي (االستقالل
في مقابل االعتماد) ،حيث بمغت قيمة (ف) المحسوبة ( ،)0.2وىي دالة إحصائياً
عند مستوى ( .)4.42ولمعرفة اتجاه الفروق تم الرجوع إلى المتوسطات الطرفية
لدرجات التحصيل -جدول ( - )6وتبين أن المتوسط الطرفي األعمى جاء لصالح
المعالجة (إبحار بالقائمة /أسموب مستقل) وتبين من ذلك أن اتجاه الفرق جاء لصالح
ىذه المعالجة.
وبالتالي تم رفض الفرض الثالث واعادة صياغتو عمى النحو التالي" :يوجد فرق
دال إحصائياً عند مستوى  4.42بين متوسطي درجات أفراد المجموعات التجريبية
لمبحث في التحصيل المرتبط بالجانب المعرفي لبقاء أثر التعمم لدى طالب المرحمة
الثانويةيرجع التأثير األساسي لمتفاعل بين نمط اإلبحار (اليرمي في مقابل القائمة)،
واألسموب المعرفي (االستقالل في مقابل االعتماد)"؛ لصالح معالجة (إبحار بالقائمة/
أسموب مستقل).
وتشير ىذه النتيجة إلى أن المعالجة (إبحار بالقائمة /أسموب مستقل) كان ليا
تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية عمى التحصيل المرتبط بالجانب المعرفي مقارنة
بباقي المعالجات ويرجع ذلك لما اتاحتو ىذه المعالجة من مواصفات تتفق مع طبيعة
طالب المرحمة الثانوية وطريقة معالجتيم لممعمومات ،حيث جاء اإلبحار بنمط القائمة
مناسباُ لمتنقل داخل المحتوى التعميمي لتميزه بالحرية وعدم تقييد المتعمم بمسارات
محددة مما كان لو أثر إيجابي عمى استيعاب الطالب وفيم المادة العممية والذي أدى
بدوره إلى ارتفاع التحصيل المرتبط بالجانب المعرفي لدى طالب المرحمة الثانوية ،وقد
كان لألسموب المعرفي االستقالل تأثير واضح لما يتمتع بو الفرد المستقل من قدرات
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في طريقة إدراكو لمموضوع وما بو من تفصيل باستقاللو عن المجال المحيط وقدرتو
عمى التحميل .ويتفق ىذا مع دراسة أسامة سعيد ( )6446التي ىدفت التعرف عمى
أثر اختالف نمطي اإلبحار (الخطى /القائمة) عمى تنمية ميارات تطبيقات اإلنترنت
التعميمية لطالب تكنولوجيا التعميم ،وأشارت نتائجيا إلى تفوق نمط اإلبحار بالقائمة
عمى اإلبحار الخطي في البرمجية التعميمية عمى تنمية الميارات العممية.
 -3عرض النتائج الخاصة ببقاء أثر التعمم:
تم تحميل نتائج المجموعات األربعة بالنسبة لمتحصيل المرتبط ببقاء أثر التعمم،
وذلك بالنسبة لممتوسطات واالنحرافات المعيارية ،وطبقاً لمتغيري البحث الحالي،
وجدول ( )2يبين التحميل الذي طبقو الباحث.
جدول ( )2المتوسطات واالنحرافات المعيارية
لدرجات بقاء أثر التعمم وفقًا لمتغيري البحث المستقمين
المتغيرات
إبحار ىرمي /مستقل
إبحار ىرمي /معتمد
إبحار قائمة /مستقل
إبحار قائمة /معتمد
الكمي

ن
01
01
01
01
41

المتوسط
55.9
64.4
75.0
85.5
71.19

االنحراف المعياري
3.99
4.94
4.19
3.56
09.04

الخطأ المعياري
0.10
0.56
0.99
0.09
0.99

وتم استخدام اختبار ( )T-Testلحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد
المجموعات التجريبية لمبحث وفقاً لمتغيري نمط اإلبحار (ىرمي /قائمة) ،واألسموب
المعرفي (مستقل /معتمد) ،باإلضافة إلى نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه لمكشف
عمى داللة الفروق بين أفراد المجموعات التجريبية في بقاء أثر التعمم ،وسوف يتم
استعراض ىذه النتائج ومناقشتيا من خالل فروض البحث عمى النحو التالي:
 0-3النتائج المرتبطة ببقاء أثر التعمم وفقاً لمتغير "نمط اإلبحار":
تم استخدام اختبار ت ( )T-Testلحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات
أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التحصيل المعرفي المؤجل بعد مرور ثالثة
أسابيع من التطبيق األول لقياس بقاء أثر التعمم وفقاً لمتغير نمط اإلبحار (اليرمي/
القائمة) ،ويوضح الجدول ( )2النتائج الخاصة باختبار ت  T-Testوفقاً لمتغير نمط
اإلبحار (ىرمي /قائمة).
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جدول ( )2نتائج اختبار ت T-Test
لمكشف عن داللة الفرق بين متوسطي درجات بقاء أثر التعمم وفقاً لمتغير نمط اإلبحار
المجموعات
إبحار ىرمي
إبحار بالقائمة

ن

المتوسط االنحراف المعياري

59.75 91
81.3 91

6.08
6.05

درجات
الحرية
38
38

قيمة ت

مستوى
الداللة

 01.99دالة إحصائياً

وباستقراء نتائج جدول ( )2يتضح وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات
أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل المعرفي ويرجع األثر األساسي لمتغير نمط
اإلبحار (ىرمي /قائمة) ،حيث بمغت قيمة ت المحسوبة ( ،)14.66وىي دالة
إحصائياً عند مستوى ( .)4.42وفيما يتعمق باتجاه ىذا الفرق تم الرجوع إلى متوسطي
الطرفين لدرجات التحصيل ،وتبين أن المتوسط الطرفي لممعالجة بنمط اإلبحار
بالقائمة بمغ ( )24.3بينما بمغ المتوسط الطرفي لممعالجة بنمط اإلبحار اليرمي
( )22.22وتبين ذلك أن اتجاه الفرق جاء لصالح معالجة اإلبحار بالقائمة .وبالتالي
تم رفض الفرض الرابع واعادة صياغتو عمى النحو التالي" :يوجد فرق دال إحصائياً
عند مستوى  4.42بين متوسطي درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في
التحصيل المرتبط بجانب بقاء أثر التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية لصالح نمط
اإلبحار بالقائمة؛ يرجع التأثير األساسي الختالف األسموب المعرفي (االستقالل في
مقابل االعتماد)".
وتشير ىذه النتيجة إلى أن نمط اإلبحار بالقائمة كان لو تأثير إيجابي ذو داللة
إحصائية عمى التحصيل المرتبط بجانب بقاء أثر التعمم مقارنة باإلبحار اليرمي،
ويمكن تعميل ىذه النتيجة إلى طريقة عرض المحتوى بنمط القائمة والتي ساعدت
الطالب عمى استيعاب وفيم المادة العممية مع االحتفاظ بالمعمومات التي تم دراستيا
لوقت أكبر وأيضًا استدعائيا بشكل جيد ،ويتفق ىذا مع دراسة إسماعيل الجميمي
( )6412والتي اثبتت تأثير الرسومات عمى بقاء أثر التعمم عمى الطالب وذلك بعد
تفوق المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام الرسومات الكاريكاتورية عمى
المجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة التقميدية ،وكانت النتيجة احتفاظيم
بالمعمومات لوقت أكبر.
النتائج المرتبطة ببقاء أثر التعمم وفقاً لمتغير "األسموب المعرفي":
تم استخدام اختبار ت ( )T-Testلحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد
المجموعات التجريبية لمبحث في التحصيل المعرفي المؤجل بعد مرور ثالثة أسابيع
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من التطبيق األول لقياس بقاء أثر التعمم وفقاً لمتغير األسموب المعرفي (المستقل/
المعتمد) ،ويوضح الجدول ( )2النتائج الخاصة باختبار ت  T-Testوفقاً لمتغير
األسموب المعرفي (مستقل /معتمد).
جدول ( )0نتائج اختبار ت T-Test
لمكشف عن داللة الفرق بين متوسطي درجات بقاء أثر التعمم وفقاً لمتغير األسموب المعرفي
المجموعات

ن

مستقل
معتمد

91
91

المتوسط االنحراف المعياري
65.05
74.9

01.89
00.65

درجات
الحرية
38
38

قيمة ت مستوى الداللة
9.74

دالة إحصائياً

وباستقراء النتائج  -جدول ( )2يتضح وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي
درجات أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل المعرفي ويرجع األثر األساسي
لمتغير األسموب المعرفي (مستقل /معتمد) ،حيث بمغت قيمة ت المحسوبة (،)6.20
وىي دالة إحصائياً عند مستوى (.)4.42وفيما يتعمق باتجاه ىذا الفرق تم الرجوع إلى
متوسطي الطرفين لدرجات التحصيل ،وتبين أن المتوسط الطرفي لممعالجة باألسموب
المعرفي المستقل بمغ ( )22.12بينما بمغ المتوسط الطرفي لممعالجة باألسموب
المعرفي المعتمد ( )20.2وتبين ذلك أن اتجاه الفرق جاء لصالح معالجة األسموب
المعرفي المعتمد.
وبالتالي تم رفض الفرض الخامس واعادة صياغتو عمى النحو التالي" :يوجد فرق
دال إحصائياً عند مستوى  4.42بين متوسطي درجات أفراد المجموعات التجريبية
لمبحث في التحصيل المرتبط بجانب بقاء أثر التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية.....
لصالح األسموب المعرفي المعتمد؛ يرجع التأثير األساسي الختالف األسموب المعرفي
(االستقالل في مقابل االعتماد)" .وتشير ىذه النتيجة إلى أن األسموب المعرفي
المعتمد كان لو تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية عمى التحصيل المرتبط بجانب بقاء
أثر التعمم مقارنة باألسموب المعرفي المستقل.
النتائج المرتبطة بالتفاعل بين المتغيرين (نمط اإلبحار واألسموب المعرفي):
وينص عمى أنو "ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى  4.42بين متوسطي
درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التحصيل المرتبط ببقاء أثر التعمم لدى
طالب المرحمة الثانوية؛ يرجع التأثير األساسي لمتفاعل بين نمط اإلبحار (اليرمي في
مقابل القائمة) ،واألسموب المعرفي (االستقالل في مقابل االعتماد)" .ويوضح جدول
( )2نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات
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درجات التحصيل المعرفي المؤجل ألفراد المجموعات التجريبية وفقاً لمتغيري البحث
المستقمين نمط اإلبحار (ىرمي /قائمة) ،واألسموب المعرفي (مستقل /معتمد).
جدول ( )2نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه
لمكشف عن داللة الفروق بين أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل
مصدر التباين

مجموع المربعات

نمط اإلبحار

4993.19

0

4993.19

969.5

7.93

0

7.93

4.7

دالة

األسموب المعرفي
الخطأ

579.0

الكمي

الحرية

الداللة
دالة

4.19

التفاعل بينيما

درجات

متوسط المربعات قيمة ف

مستوى

5756.9

0
36
39

951.6

59.0

دالة

06.0

وباستقراء نتائج  -جدول ( )2يتضح وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي
درجات أفراد المجموعات التجريبية في التحصيل المعرفي ترجع إلى األثر األساسي
لمتفاعل بين نمط اإلبحار (اليرمي في مقابل القائمة) ،واألسموب المعرفي (االستقالل
في مقابل االعتماد) ،حيث بمغت قيمة (ف) المحسوبة ( ،)4.623.62وىي دالة
إحصائياً عند مستوى ( .)4.42ولمعرفة اتجاه الفروق تم الرجوع إلى المتوسطات
الطرفية لدرجات التحصيل -جدول ( - )2وتبين أن المتوسط الطرفي األعمى جاء
لصالح المعالجة (إبحار بالقائمة /أسموب مستقل) وتبين من ذلك أن اتجاه الفرق جاء
لصالح ىذه المعالجة.
وبالتالي تم رفض الفرض الثالث واعادة صياغتو عمى النحو التالي" :يوجد فرق
دال إحصائياً عند مستوى  4.42بين متوسطي درجات أفراد المجموعات التجريبية
لمبحث في التحصيل المرتبط بالجانب المعرفي لبقاء أثر التعمم لدى طالب المرحمة
الثانويةيرجع التأثير األساسي لمتفاعل بين نمط اإلبحار (اليرمي في مقابل القائمة)،
واألسموب المعرفي (االستقالل في مقابل االعتماد)"؛ لصالح معالجة (إبحار بالقائمة/
أسموب مستقل).
وتشير ىذه النتيجة إلى أن المعالجة (إبحار بالقائمة /أسموب مستقل) كان ليا
تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية عمى التحصيل المرتبط ببقاء أثر التعمم مقارنة بباقي
المعالجات ويرجع ذلك لما أتاحتو ىذه المعالجة من مواصفات تتفق مع طبيعة طالب
المرحمة الثانوية وطريقة معالجتيم لممعمومات.
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توصيات البحث:

وفقاً لما توصل إليو البحث من نتائج يمكن استخالص التوصيات التالية:
 استخدام نمط اإلبحار بالقائمة عند تصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية وخاصة إذا مادعمت نتائج البحوث المستقبمية ىذه النتيجة.
 رفع كفاءة الرسومات المعموماتية التفاعمية لتناسب المتعممين عمى طول متصل استعدادىم. توظيف أنماط اإلبحار في الربط بين مجموعة مرتبطة من الرسومات المعموماتية تغطيالموضوعات كثيفة التفاصيل.

مقترحات البحث:

يقترح البحث الحالي ما يمي:
 إجراء دراسة حول موقع اإلبحار في الرسومات المعموماتية التفاعمية وأث هر في اإلدراك المكانيوالتفكير البصري.
 إجراء دراسة لتقصي أثر التفاعل بين تصميم الرسومات المعموماتية التفاعمية وأساليب معرفيةأخرى تكون مرتبطة بالمثيرات البصرية مثل األسموب المعرفي الكمي في مقابل التحميمي
والبأورة في مقابل الفحص.
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