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 الملخص
استتتتتتتبحث  اديد  ادثيث اختالف  اجبة  لافح  ادبحخت  دترثة قابمر  لخ    تال   

ا  ادصتتتتتتتتتتتتتتلتتت  ل وال عةو اد وبيتتتخج لاد عالتقتتتخج لاك تدتففتتتخ ادبعالفم  ادبعالم ادبكفحي
( عخديًخ 50ام إفمال ادبجمب  تال  تل   قوتن  قن )د حخراج إنبخج االنحتفماففك، للث 

قن عةو ادحمل  ادمابع  شتتتتتتتتتتتتتتاي  اد وبيخج لاد عالتقخج لاك تدتففخ ادبعالفم بوالف  ادبمبف  
ببحح خ األشتتتتتتتتتتتتتتما  ولحالف  فخقع  األينم، لل تتتتتتتتتتتتتت ت ادعل   إد  قج تتبلن اجم  لبلن 

ورستتتت بخستتتباثاة ( 2قج تت  ) -( ورستتتت بخستتتباثاة لافح  احخت   الف  1)قج تت  )
لافح  احخت  ا تتتتتتتال تتتتتتتالف (، لاستتتتتتتباثة اديد   واالن بدللبلنل ن خ  )اجبيخر ادبدصتتتتتتتل  

بطتتخلتت  قةردتت   وال االتتك اد حتتخراج(، لبعتتث اط ل  قتاو  -اد عما  اد مايط بتتخد حتتخراج
ادبجم  ف  تال   اماو ادعل   لاط ل   واا  اديد  ل الفًخ لبعثيًخ ام ادبتصتتتتتت  إد    اد عخدج
دب   ظحمج لفتو امق وال إرصتتتتتتتخ ًفخ بلن  اماو ادعل    و  ا  ادبط ل  ادا ال  اد بخ ج ا

لادبط ل  اديعثى الجبيخر ادبدصتتتتل  اد عما ، لبطخل  قةرد   وال اد حخراج، دصتتتتخد  
ادبط ل  اديعتتتثى، لاتيتتتخج اتتتختالفتتت  ادترتتتثة اد ابمرتتت  اداتتتخ  تتت  تال  ادبعالم ادبكفحي،   تتتخ 

خ تن تثة  لفتو امق وال إرصتتتتتخ فخ بلن قبتستتتتتط  ورفخج  ستتتتتحمج نبخ ج اديد   ينتتتتتً
عةو اد ج تت  األلد  ادبي ورستتت ادترثة بخدتافح  )ادكالف (  لاد ج تت  ادلخنف  ادبي 
ورستتتتت ادترثة بخدتافح  )ادب تتتتال تتتتالف ( ا  ادبط ل  اديعثى الجبيخر ادبدصتتتتل  اد عما ، 

 لبطخل  قةرد   وال اد حخراج. 
  .نحتفماففكاال، ادلاخا  اديصم   ادبعالم ادبكفحي،، لافح  ادبحخت  :مفتاحيةالكلمات ال
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abstract 

The research aimed to determine the effectiveness of the 
difference in the interface of a proposed unit based on adaptive 
learning in the achievement and performance of students of 
libraries, information and education technology for infographic 
production skills. The experiment was conducted on a sample of 
(50) students from the fourth year of the Division of Libraries, 
Information and Education Technology in the College of Education 
with an understanding of supervision Dakahlia University of Al-
Azhar, and the sample was divided into two experimental groups 
(group (1) studied using a total interaction interface - group (2) 
studied using a serial interaction interface), and the research used 
two research tools; They are: (Cognitive Achievement Test 
Associated with Skills - Note that these skills are performed), and 
after applying experimental treatment materials to the sample 
members and applying the research tool before and after, results 
were found that showed a statistically significant difference 
between the members of the sample as a whole in the prior 
application and the dimensional application of the achievement 
test Cognitive, and a card to note the performance of skills, in 
favor of dimensional application, and to prove the effectiveness 
of the proposed unit based on adaptive learning, and the results 
of the research also resulted in the absence of a statistically 
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significant difference between the average scores of students of 
the first group that studied the unit in the facade (college) and the 
second group that studied the unit in the interface (Serial) in the 
dimensional application of the cognitive achievement test, and the 
card for observing skills performance. 

Key words: interface, adaptive learning, visual culture, 
infographic. 
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 مقدمة:ال
يشحث ادعصم ادذي نافشه اطترًا قالدتظًخ اي شبي اد جخالج بصح  تخق ، لاي 
قجخل اك تدتففخ ادبعالفم بصح  جخص ، رل  اجذج نذه ادبطتراج اشوخاًل قبعثوة ق ذ 

ااثيم ادحخ ا ، ل  اد بعثوة، لادتسخ طظحتر ادك  لتام لاالنبمنت، تم ظحتر ادتسخ ط 
  خ يماتي ق ث  ادحملق ادحموي  بلن اد بعال لن،   خ يماتياد دبتي ادبعالف ي قن جةدحخ، ب

 رخفبحم لقلتدحم. 
ك  نذه ادبطتراج احمض تال   الفخج ادبمبف  قتاكي     قخ نت فثيث، قن لسخ   
لعمق لاا فخج رثيل ، لاتثاو فل  دثي  قعخيلم األوال اد ب لز ادذي يجعاله لخور تال  

اك تدتففخ ادبعالفم د خ دحذه االل خة قن  ادعطخل اي ستق ادع  ، لجخص  واج  ال خة
ع فع  وي خقفوف ، لال يأاي ذدك إال قن جةل اطت م اد امراج ادثراسف  ب خ يب خش  قع 
ع فع  ادعصم ادذي نافش ففه، لقن نذه اد امراجل قامر لمالة ادصتر لاد للماج 

ط ادبعالف ف  تسخ اديصم  ، ب خ ياثقه نذا اد امر قن  ن ف    لمة دالطةو، ت ث اص فم اد
لاديصم  ، ألن ادطخدب يبعالم ففه قحخراج ادبحكلم اديصمي،  ذدك اينخً يبعم  قن جةل 
نذا اد امر تال  قحخراج االاصخل ت ث اص ف   دصترة اعالف ف   ل بمقجف  اعالف ف ل 
كفف ياثقحخ دال  بحلث لاي  ي شو  ل ي صترة،   خ يبعالم قن جةل نذا اد امر لتاتث 

 لاد للماج اديصم  . لمالة ادصتر
فف ون اطت م نذا اد امر قن جةل إوجخل اا فخج رثيل  لقبطترة رب  يوتن ن خك 
اكخق  بلن اد عالتقخج اد دم   لادبط ل  ادع الي، لقن ادبا فخج اددثيل  ادبي ظحمج اي 
ادحبمة االجلمة ني اا ف  االنحتفماففك لادبي امايط ارايخعًخ لتفاخ ب امر لمالة ادصتر 
لاد للماج اديصم   د خ اعب ث تالفه قن ا لل  دالتالع بخداطتط لاالشوخل لاالسحم لاتضف  
اد حخهفم لاد عالتقخج اد عاثة لاي فطحخ دال بعالم، لداث الرظ اديخر   ن ادطةو اي رخف  

 قخس  إد  ا  ف  قحخراج إنبخج االنحتفماففك.
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ثيم   ق خسي  يبم االدكي يبم ا  ف  االك اد حخراج  خن البث قن اديد  تن بلئ
اد دبتي ادبعالف ي قن جةدحخ، ا خسب اا ف  االنحتفماففكل قن رل   نحخ ادبخج إد  
ادب تع اي تمض اد دبتي، قخ بلن قدبتي بخد صتص لادصتر لادحلثيت لادملابط    
ق حم يو   اآلجم ل  خسب ف فع ادطةو ولن اددخف  إد  اص فححم، ياثة دحم اد دبتي 

م شو ، لاعب م بلئ  ادبعالم ادبكفحي قن  ان  اد لئخج ادبي ي ون  ن يب الحخ بأكلم قن
ااثيم لا  ف  قحخراج االنحتفماففك قن جةدحخ، بخإلضخا  إد  إقوخنف  اتظفف ادعثيث قن 

ع اي ادب ال الف  ( د خ ابف  قن ادب ت  –اد بغلماج الحخ، قل  لافحخج ادبحخت  ) ادكالف  
 اد بعال لن. عم ا  تمضحخ دال دبتى ب خ ي خسب

- ادكالف) ل حث  نذا اديد  إد  ادبعم  تال  اختالف  اجبة  لافح  ادبحخت 
( دترثة قابمر  لخ    تال  ادبعالم ادبكفحي اتتتي ا  لتتت  بعتتتتتتتض قحتتتتخراج إنبتتتتتخج ادب ال الف 

 االنحتتتتتفتتتمااتتتتلتتتك دتتثي عةو ادحمل  ادمابع  شاي  اك تدتففخ ادبعالفم.
 لة البحث:مشك

اكُ ن قشوال  اديد  اددخدي اي ضعف عةو اك تدتففخ ادبعالفم اي قحخراج إنبخج 
االنحتفماففك، لااباخر قامر لمالة ادصتر لاد للماج اديصم   دحذه اد حخراج، اكخنت نذه 

 ادثراس  ادخلل االفخب  تال  اد ؤال ادم فس ادبخدي 
ا  ف    خ    تالي ادبعالم ادبكفحي اياختالف  اجبة  لافح  ادبحخت  بترثة قابمر  ل قخ

 بعض قحخراج إنبخج االنحتفماففك دثي عةو شاي  اك تدتففخ ادبعالفم؟ 
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية: 

قخ اد حخراج ادع الف  ادةيق  إلنبخج االنحتفماففك دثي عةو شاي   .1
 د باصصلن ؟ اك تدتففخ ادبعالفم قن لفح  ندم ادا مال لا

اختالف  ادترثة اد ابمر  بغض اد دم تن ن طي لافح  ادبحخت  اي     قخ .2
 قن   

 .ادبدصل  اد عماي اد مايط ب حخراج إنبخج االنحتفماففك 
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 .األوال اد حخرى اد مايط ب حخراج إنبخج االنحتفماففك 
  قخ اختالف  لافح  ادبحخت  ادكالف  قاخب  لافح  ادبحخت  ادب ال الف  بخدترثة

 اد ابمر  اي    قن  
 .ادبدصل  اد عماي اد مايط ب حخراج إنبخج االنحتفماففك 
 .األوال اد حخرى اد مايط ب حخراج إنبخج االنحتفماففك 

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي إلى:

اد مايط  بإنبخج االنحتفماففك دثى عةو شاي  ادثيث اد حخراج ادع الف   .1
 اك تدتففخ ادبعالفم قن لفح  ندم ادا مال لاد باصصلن.

ادبعم  تال  اختالف  لافح  ادبحخت  )ادكالف ( بخدترثة اد ابمر  تال   ًة قن  .2
 ادبدصل  اد عماي لاألوال اد حخرى اد مايطلن ب حخراج إنبخج االنحتفماففك .

  ادبحخت  )ادب ال الف ( بخدترثة اد ابمر  تال   ًة ادبعم  تال  اختالف  لافح .3
 قن ادبدصل  اد عماي لاألوال اد حخرى اد مايط ب حخراج إنبخج االنحتفماففك .

ادكشف تن والد  ادحمق بلن لافح  ادبحخت  )ادكالف  قاخب  ادب ال الف ( بخدترثة  .4
األوال ل اد ابمر  اداخ    تالي ادبعالم ادبكفحي تال   ًة قن ادبدصل  اد عماي 

 اد حخرى اد مايط ب حخراج إنبخج االنحتفماففك.
 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي على : 
تل   تشتا ف  قن عةو ادحمل  ادمابع  شاي  اك تدتففخ ادبعالفم،  الف  ادبمبف   .1

( عخديًخ، يبم اا ف حم إد  50بخدثلحالف ، فخقع  األينم، قوتنه قن )
 .اجم  لبلن قج تتبلن

 أللد  اثرس بخسباثاة لافح  احخت   الف .اد ج تت  ا - 
 اد ج تت  ادلخنف  اثرس بخسباثاة لافح  ادبحخت  ادب ال الف  -و
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لرثة قابمر  اي إنبخج االنحتفماففك ادبعالف ي لاد اثق  قن جةل بلئ   .2
 ادبعالم ادبكفحي بتافح  احخت 

 ا ال الف (.  –)  الف  
 .Easel.lyحخراج إنبخج االنحتفماففك ادلخبت بخسباثاة اط ل  ق .3

 أدوات البحث:

 اجبيخر ادصلالي دالجخنب اد عماي اد مايط ب حخراج إنبخج االنحتفماففك. .1
 بطخل  قةرد   وال ادطةو دالجخنب ادع الي د حخراج إنبخج االنحتفماففك. .2

 منهج البحث:

 في ضوء طبيعة هذا البحث تم استخدام : 
 اد خبا اد  حج ادتصح  ادبداللال  قن جةل ق   لادالل  ادثراسخج  .1

لاألوبفخج ذاج ادصال  ب تضتع اديد ، لادثيث  نثا  ادترثة اد ابمر ، 
 لادبتص  إد  لخ    قحخراج إنبخج االنحتفماففك.

 –اد  حج ادبجم  ي دالبعم  تال  اختالف  اجبة  لافح  ادبحخت  )ادكالف   .2
ادب ال الف ( بترثة قابمر  لخ    تال   ادبعالم ادبكفحي اي ا  ف  بعض 

 ج االنحتفماففك دثي عةو شاي  اك تدتففخ ادبعالفم.قحخراج إنبخ
 :التصميم التجريبي للبحث

اي ضتل ع فع  نذا اديد  ام اسباثاة ادبص فم ادبجم  ي اد عمل  بخسم ) اص فم 
اديعث ادتارث (، لادذي يشب   تال  قبغلم ق با  لارث قاثة ب  بت لن،   خ نت قتض  

 بخدجثلل ادبخدي 
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 للبحث التصميم التجريبي

 ادبط ل  اديعثي اد عخدج  ادبجم  ف  ادبط ل  ادا الي 
اد ج تت  ادبجم  ف  

 األلد 
O1 X1 O2 

اد ج تت  ادبجم  ف  
 ادلخنف 

O1 X2 O2 

 رل  إن 
O1.اشلم إد  ادبعمض دالقفخس ادا الي   
X1.) ادبعمض دال عخدج  ادبجم  ف  األلد  ) لافح  ادبحخت  ادكالف   
X2  ادبجم  ف  ادلخنف  )لافح  ادبحخت  ادب ال الف (.  ادبعمض دال عخدج 
O2.ادبعمض دالقفخس اديعثي   

 إفمالاج اديد  
 يمكن تحديد خطوات البحث وفق الخطوات التالية :

اسبعماض األوبفخج لتفا  ادصال  بخديد  بحث  لضع اإلعخر اد دمي  .1
  داليد .

لذدك دبص فم لااثيم اد دبتى  Elgazzar(، 2013ا  ي ن تذج ادجزار ) .2
 قن جةل قتلع اعالف ي تال  ادت ب، لااًخ دال مار  ادبخدف   

 وتتضمن: مرحلة التحليل

 ادالل  اددخفخج ادبعالف ف ، لادثيث اددخفخج ادبعالف ف ، لاد تارو ادمل ف  اد بخر .
 مرحلة التصميم وتتضمن: 

 اددخدي قن جةل  إتثاو قتاو اد عخدج  ادبجم  ف  لااًخ د بغلماج اديد   .1
ادثيث األنثا  ادعخق  لاإلفما ف  دال تلع قن لفح  ندم ادا مال  - 

 لاد باصصلن.
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ادثيث اد حخراج ادةيق  إلنبخج االنحتفماففك قن لفح  ندم ادا مال  -و
 لاد باصصلن.

إتثاو  ولاج اديد  لاش   )اجبيخر ادصلالي، لبطخل  قةرد (  -ج
 صةرلبحخ.لتمضحخ تال  اد دو لن دالبأكث قن 

إتثاو اد ل خر ت ادبعالف ي لتمضه تالي ادا مال لاد باصصلن لافمال  -ث
 ادبعثيةج ادةيق  لااًخ آلرا حم.

 مرحلة اإلنتاج وتتضمن:  

إنبخج قتاو اد عخدج  ادبجم  ف  بشواللن دتافح  ادبحخت  دال بعالم )لافح  احخت   .1
 . اخً آلرا حم  لالافح  احخت  ا ال الف ( لتمضح خ تالي اد دو لن لادبعثي -كالف 

 إفمال ادبجمب  االسبطةعف ، لادبعثي  لااًخ آلرال ادا مال لاد دو لن . .2
  مرحلة التطبيق: وتتضمن:

  اجبفخر تل   اديد  تشتا فًخ قن عةو ادحمل  ادمابع  شاي  اك تدتففخ ادبعالفم
 خً بوالف  ادبمبف  فخقع  األينم بخدثلحالف ، لاا ف حم إدي قج تتبلن اجم  لبلن لاا

 دال بغلماج اد  باال  داليد .
  اط ل   ولاج اديد  اط فاًخ ل الفًخ تال  تل   اديد ، دالبأكث قن ادبكخاؤ بلن

 اد ج تتخج لارفخع ادحختالف  دال بغلماج اد  باال  داليد .
  اط ل  قتاو اد عخدج  ادبجم  ف  تال  ادطةو )تل   اديد ( لااًخ دالبص فم

 ادبجم  ي داليد .
 فاًخ بعثيًخ تال  ادطةو )تل   اديد (.اط ل   ولاج اديد  اط  
  ادالل  اد بخ ج، لافمال اد عخدجخج اإلرصخ ف  دال بخ ج، بخسباثاة األسخدلب

 (. spssاإلرصخ ف  اد  خسي ، لذدك بخسباثاة بمنخقج )
  . تمض لاح لم اد بخ ج اي ضتل اإلعخر اد دمي لادثراسخج اد خبا 

 للضع ادبتصفخج لاد ابمرخج .صفخغ  اد بخ ج مرحلة التقويم وتتضمن: 
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 نتائج البحث:

( بلن قبتسطي ورفخج تل   اديد  0.05يتفث امق وال إرصخ فًخ ت ث ق بتى) .1
 ا  ادبط فالن ادا ال  لاديعثى الجبيخر ادبدصل  اد عما  دصخد  ادبط ل  اديعثى".

( بلن قبتسطي ورفخج تل   اديد  0.05يتفث امق وال إرصخ فًخ ت ث ق بتى) .2
ادبط فالن ادا ال  لاديعثى ديطخل  قةرد  األوال ادع ال  دصخد  ادبط ل  اي 

 اديعثى.
( بلن قبتسط ورفخج  اماو 0.05ال يتفث امق وال إرصخ فًخ ت ث ق بتى ) .3

اد ج تت  ادبجم  ف  األلدي  )ادبي اثرس بخسباثاة لافح  ادبحخت  ادب ال الف ( ل 
  ف   )ادبي اثرس بخسباثاة لافحلقبتسط ورفخج  اماو اد ج تت  ادبجم  ف  ادلخن

ادبحخت  ادكالف ( اي ادبط ل  اديعثي الجبيخر ادبدصل  اد عماي اد مايط ب حخراج 
 إنبخج االنحتفماففك.

( بلن قبتسط ورفخج  اماو 0.05ال يتفث امق وال إرصخ فًخ ت ث ق بتى ) .4
 (ل فاد ج تت  ادبجم  ف  األلدي  )ادبي اثرس بخسباثاة لافح  ادبحخت  ادب ال ال

لقبتسط ورفخج  اماو اد ج تت  ادبجم  ف  ادلخنف   )ادبي اثرس بخسباثاة لافح  
ادبحخت  ادكالف ( اي ادبط ل  اديعثي ديطخل  قةرد  األوال ادع الي اد مايط  

 ب حخراج إنبخج االنحتفماففك.
 
 
 
 
 
 


