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الممخص
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة الصف
الثامن في مادة االجتماعيات .وطرح الباحثان سؤالين لمدراسة ،األول :ما أثر استخدام تقنية
اإلنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة الصف الثامن في مادة االجتماعيات بدولة الكويت؟ ،والثاني:
ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط التحصيل في مادة االجتماعيات عند الطمبة الذين

تعمموا باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك ومتوسط تحصيل الطمبة الذين تعمموا بالطريقة التقميدية؟
ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحثان المنيج التجريبي وطبقت عمى عينة تكونت من 65
طالبا ،منيا  82طالبا في المجموعة التجريبية حيث درسوا باستخدام اإلنفوجرافيك ،و 82طالبا
آخ ار في المجموعة الضابطة حيث درسوا باستخدام الطريقة التقميدية .وقد تمثمت أداة الدراسة في
االختبار التحصيمي الذي يقيس التحصيل المعرفي لدى الطبلب ،وقد تم التأكد من صدقو وثباتو
من خبلل عرضو عمى محكمين مختصين .كما استخدم الباحثان اختبار مان ويتني Mann-
 Whitneyلقياس الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة .وقد أظيرت نتائج البحث أنو

يوجد أثر إيجابي من استخدام تقنية اإلنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة الصف الثامن في مادة
االجتماعيات؛ حيث جاءت متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية  -اإلنفوجرافيك 8..2 -
في االختبار التحصيمي عند مستوى أعمى من متوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة -
التقميدي  .8.86 -كما أكدت الدراسة عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.0.
بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية وطبلب المجموعة الضابطة في االختبار
التحصيمي وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اإلنفوجرافيك .وبناء عمى
نتائج الدراسة ،قدم الباحثان مجموعة من التوصيات والمقترحات.
الكممات المفتاحية :اإلنفوجرافيك ،التحصيل ،مادة االجتماعيات ،مدارس المرحمة المتوسطة
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Abstract
This study aimed to investigate the effect of using infographics in
teaching social studies on the academic achievement of 2th grade
students, and it revolved around two fundamental questions: (.) how
does the use of infographics in social studies effect the academic
achievement of 2th grade students?, and (8) are there significant
statistical differences between the average score of students who
learned with infographics and students who did not? In order to achieve
the main goal of this study, an experimental research study was
designed and conducted on 65 participants who were distributed equally
into two main groups—an experimental group and a controlled group.
The former group was taught with infographics, whereas the latter one
was taught traditionally without it. Furthermore, a test that measures
students’ achievement or knowledge was used as an instrument to
collect the data for this study, and it was expertly examined and
confirmed for its validity and reliability. In analyzing the data, the
researcher used Mann-Whitney test in order to compare the differences
between the two groups, and look if there is a significant differences
between them. The results of the study showed a positive impact of
using infographics on grade eighth students in social studies. The
average of the experimental group (infographics) test scores was 8..2
in the achievement test, where it exceeded the average of the other
group (control/traditional) test scores which was 8.86. The findings also
revealed significant differences with statistics indication in the level of
0.0. between the average of the students’ scores in the experimental
group and the traditional group in the achievement test in favor of the
experimental group which studied using the infographics. Based on the
study results, the researcher introduced some recommendations.
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المقدمة
في ظل ثورة تكنولوجيا المعمومات في السنوات األخيرة والتطور التقني الذي يشيده
العالم في وسائل االتصاالت ،البد من توفر وسيمة تسيل ميمات العاممين في الحقل التربوي
وتوفر ليم الجيد والوقت البلزم لتحقيق األىداف التربوية المرجوة من العممية التعميمية والتعممية.
إن تسارع المعرفة وتكدسيا أوجب إظيار وسيمة جديدة وحديثة لنقميا بأسموب يختمف عن
األساليب التقميدية في التدريس (حسونة.)80.0 ،

ونظ ار لتزايد كم المعمومات المعقدة التي تحتاج إلى االستيعاب فبلبد من توفير وسيمة
حديثة تسيل نقل المعرفة بأسموب سيل وبسيط بعيدا عن التعقيد ،ولمتعامل مع ىذا الكم الكبير
من البيانات والمعمومات ظيرت الحاجة إلى ضرورة استخدام األساليب المرئية/البصرية التي
تسيل فيم التفاصيل المعقدة نظ ار لممعرفة المتزايدة في ىذا العصر .وأنسب وسيمة ىي
اإلنفوجرافيك الذي يعد من أحد األساليب الحديثة في عرض المعمومات بأسموب مشوق وجاذب
(حسن.)80.0 ،
واإلنفوجرافيك يعد من أىم األساليب التكنولوجية الحديثة ويمكن أن يستخدم في
التدريس عن طريق تحويل المعمومات والبيانات الكتابية إلى صور ورسوم تسيل عمى من
يشاىدىا فيم تمك البيانات والمعمومات بصورة أسيل وبشكل مسمي وجمالي لممتمقي بعيد عن
السرد الكتابي والتعقيد .حيث إن تصاميم اإلنفوجرافيك مؤثرة؛ ألنيا تعمل عمى تغيير طريقة تمقي
المتعمم لممعمومات المفيدة والمعقدة .وىذا ما أكده الباحثون في المناىج وأساليب التدريس عمى أن
التعميم والتعمم يبقى أثره ممتدا إن أعتمد عمى وسائل تعميمية وتعممية متصمة بواقع الطمبة
وحياتيم اليومية (أبو زيد.)80.5 ،
واذا تم استخدام اإلنفوجرافيك استخداما صحيحا فإنيا تنمي قدرات الطالب وتساعده
عمى كيفية الحصول عمى المعرفة بنفسو حيث يقوم باستنتاجيا وربطيا مع بعضيا ليستخمص
المعمومات بأسموب مرح ومسمي .ولئلنفوجرافيك فوائد عدة فيي تمثل أىمية كبيرة في عممية
التعمم ،ألنيا وسيمة رائعة لتبادل األفكار بسرعة قياسية ،سواء تم ذلك بصورة فردية أو جماعية،
حيث أنيا تساعد عمى جمع األفكار والمعمومات بصورة منظمة ،لعرض موضوع معين بصورة
واضحة تسيل استيعاب المعمومات الجديدة بسرعة واتقان (أبو زيد .)80.5 ،وىذا يساعد بشكل
كبير العممية التعميمية والتعممية ،حيث إنو إذا تم دمج اإلنفوجرافيك في المنيج سيساعد بالتالي
عمى تركيز انتباه المتعمم وتثيره وتشجعو عمى التعمم ،وتوضح لو العبلقة بين العناصر .وال يمكن
أن يتحقق ذلك إال إذا أحسن استخداميا وتوظيفيا بطريقة صحيحة في المواقف التعميمية
والتعممية المختمفة (الدىيم.)80.5 ،
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لذلك يجب أن يتم تصميميا بأسموب خالي من الشوائب واألخطاء لكي يستفيد المتعمم

منيا بشكل كامل لتنمي لديو ميارات التفكير لتسيل لو اكتساب المعارف بصورة ممتعة بعيدة

عن التح صيل المعرفي الذي يعتمد عمى األساليب التقميدية المستخدمة في التدريس الذي يخمو

من السيولة والتسمية في عرض المعمومات عمى غرار اإلنفوجرافيك .ويجب تطبيق ىذه الوسيمة

عمى كافة المناىج الدراسية اذ ما تم اثبات بأن المخرجات التربوية فييا تكون أفضل من

األسموب التقميدي في التدريس (أبو زيد .)80.5 ،وقد أصبح اإلنفوجرافيك ميما إذ يتم ربط
التكنولوجيا المرئية/البصرية بحاجات المتعممين في ظل الثورة المعرفية والعصر الرقمي .ليذا

فإننا في ىذا البحث سوف نتعرف عمى أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة
الصف الثامن في مادة االجتماعيات.

مشكمة الدراسة
إن مادة االجتماعيات من أكثر المواد الدراسية التي تكثر فييا األفكار واآلراء

والمصطمحات واألحداث التي يصعب عمى المتعمم فيميا ورصد تطوراتيا والظروف التي نتجت

فييا ،فيي تشمل التاريخ بحقبو ،والجغرافيا بحمولتيا البيئية والمناخية والطبيعية والبشرية ،وعميو

فإن أغمب المتعممين يرون بأن مادة االجتماعيات تتطمب جيدا كبي ار لطول دروسيا وعدم فيم
مدلوالتيا ،وارتباطيا بالحفظ واالستذكار؛ وفي ظل تمك الظروف وجب استخدام وسيمة تساعد

عمى نقل ىذا الكم اليائل من المعرفة بطريقة مشوقة وجذابة ومحفزة لبقاء أثر التعمم لفترات
أطول ،ولتكوين متعمم لديو القدرة عمى النقد التاريخي وعارف بمحيطو البيئي وفاعل داخل

مجتمعو .ولعل من أحدث الوسائل التعميمية في التعمم ىو اإلنفوجرافيك وذلك لما يتميز بو من
القدرة عمى توضيح العبلقات بين المفاىيم والمعمومات بطريقة مصورة ،سيمة وواضحة؛ وىذا

يعني تنشيط الذاكرة المرئية/البصرية والمفظية معا .وما يعزز ذلك أنو في السنوات األخيرة قد تم
إجراء بعض البحوث لمكشف عن جوانب قوة استخدام اإلنفوجرافيك في التواصل مع الجميور،

وقد توصمت تمك البحوث إلى أن  %00من المعمومات التي تنقل إلى المخ ىي معمومات

مصورة ،وحوالي  %80من الناس يستجيبون أفضل لممعمومات المصورة مقارنة بالمعمومات
النصية (عبدالباسط .)80.6 ،ويعد اإلنفوجرافيك من أىم األدوات أو الوسائل التقنية التربوية في

صناعة المحتوى؛ فالمعمم يخطط ،ويرسم ،ويحمل المعرفة ،ويحوليا إلى مصورات جاذبة

ومشوقة .ويستطيع المعمم من خبلل تقنية اإلنفوجرافيك جذب انتباه الطبلب لفترات زمنية أطول،
وىذا ما ال يستطيع فعمو التعميم والتعمم التقميدي القائم عمى النصوص الكثيرة والمعقدة.
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أسئمة الدراسة

تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 -.ما أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة الصف الثامن في مادة االجتماعيات
بدولة الكويت؟
 -8ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط التحصيل في مادة االجتماعيات عند الطمبة
الذين تعمموا باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك ومتوسط تحصيل الطمبة الذين تعمموا بالطريقة
التقميدية؟

أىداف الدراسة

تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق التالي:
 -.معرفة أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تدريس مادة االجتماعيات عمى تحصيل الطمبة
مقارنة بالطريقة التقميدية في التدريس.

أىمية الدراسة

تتمخص أىمية الدراسة فيما يمي:
 -.تعريف المعممين اإلنفوجرافيك كوسيمة تربوية تعميمية وتعممية ،وأىمية استخدام ىذه التقنية في
زيادة التحصيل المعرفي لمطمبة.
 -8قد تفيد القيادات التربوية والقائمين عمى المناىج في تصميم مناىج دراسية باستخدام تقنية
اإلنفوجرافيك لما فيو من جذب وتشويق لممتعممين.

حدود الدراسة

تصنف حدود ىذه الدراسة إلى اآلتي:
 -.الحدود البشرية :طمبة الصف الثامن بالمرحمة المتوسطة.
 -8الحدود المكانية :كان من المفترض أن تكون الدراسة لمساحة جغرافية أكبر ،ولكن نظ ار
لضيق الوقت فقط اقتصرت الدراسة عمى مدرسة سعد بن أبي وقاص المتوسطة لمبنين في
منطقة مبارك الكبير التعميمية بدولة الكويت.
 -3الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 8080-80.0م.
 -8الحدود الفنية/األدبية :عدم إلمام المتعممين باإلنفوجرافيك ،وندرة األبحاث العربية التي
تناولت موضوع اإلنفوجرافيك في التعميم والتعمم.

257

اجمللذ  - 63العذد اخلاهس  -هايو 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطمحات الدراسة
التعميم ( )Teachingوالتعمم ( )Learningوالتربية (:)Education
التعميم ىي "العممية التي يتم عن طريقيا انتقال المعارف من معمومات وكفايات

وميارات واتجاىات وقيم وخبرات" (عممية وعممية واجتماعية)؛ والتعمم ىي "العممية التي يتم
عن طريقيا اكتساب المعارف" (السابق ذكرىا)؛ أما التربية فيي "عممية تعميم ثم تعمم"

(صفر والقادري80.0 ،ج ،ص.).6 .

تكنولوجيا التعميم :Instructional/Educational Technology
"استخدام ]وسائل وأدوات

وتطبيقات وموارد وخدمات[

تكنولوجيا

المعمومات

واالتصاالت الرقمية (اإللكترونية) والتقميدية بقصد تحسين وتطوير العممية التربوية"
(صفر والقادري80.0 ،ج ،ص.).0 .

الكفاية  Competencyوالميارة :Skill
الكفاية ىي "القدرة عمى أداء عمل توافرت مقوماتو ومكوناتو مع االقتصاد في الوقت

والجيد"؛ أما الميارة فيي "مقدرة تكتسب بالمبلحظة أو الدراسة أو التجريب أو التدريب في األداء
العقمي والبدني" ،وكذلك يمكن تعريفيا بأنيا "األداء غير العادي المتسم بالجودة واإلتقان"

(صفر والقادري80.0 ،ج ،ص.).0 .
اإلنفوجرافيك (:)Infographic

مصطمح تقني يشير إلى تحويل المعمومات والبيانات المعقدة إلى رسوم

مصورة يسيل عمى من يراىا استيعابيا دون الحاجة إلى قراءة الكثير من النصوص
(اإلمارات إنفوجرافيكس ،)80.8 ،وكذلك يمكن تعريفيا بأنيا مصطمح تقني يشير إلى تحويل
المعمومات والبيانات والمعرفة المعقدة إلى رسومات مما تزيد قدرة الفرد عمى الفيم واإلدراك عن

طريق استخدام النماذج المرئية/البصرية (زايد.)80.0 ،
برمجيات اإلنفوجرافيك (:)Infographics Apps

البرمجيات التطبيقية المتخصصة بصناعة (تخطيط وتصميم وانتاج) اإلنفوجرافيكس

بشكل احترافي وبطريقة سيمة وابداعية وابتكارية وجمالية (صفر.)8080 ،
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التعميم والتعمم باإلنفوجرافيك (:)Teaching & Learning with Infographics
يعني التصور من البيانات واألفكار التي تحاول نقل المعارف  -من معمومات وكفايات

وميارات واتجاىات وقيم وخبرات عممية وعممية واجتماعية  -الجمة والمعقدة لممتعممين بطريقة

مشوقة ومسمية وجذابة وفعالة وواضحة تزيد من قدرتيم عمى اإلدراك ،فتحفز عندىم وتمكنيم من
فيميا واستيعابيا بسرعة وسيولة (الحجيبلن.)80.5 ،

التحصيل (:)Achievement
مدى استيعاب المتعمم لجوانب التعمم في مادة دراسية معينة نتيجة مروره بمجموعة من

الخبرات ،ويستدل عميو بالدرجات التي يحصل عمييا المتعمم (الدىيم.)80.5 ،

أدبيات الدراسة
في ىذا القسم سيتم تناول اإلطار النظري حول موضوع اإلنفوجرافيك .سنبدأ بتقديم

لمحة عن مفيوم وماىية التعميم والتعمم المرئي/البصري ،ومن ثم الوقوف عمى مفيوم التفكير

والتحميل المرئي/البصري .وبعد ذلك سنتطرق إلى مفيوم اإلنفوجرافيك ونشأتيا وتطورىا وأنواعيا

ومميزاتيا وخصائصيا واستخداماتيا التربوية .كما سيتم التطرق إلى متطمبات وخطوات وشروط
ومعايير صناعة (تخطيط وتصميم وانتاج) اإلنفوجرافيك ،ثم الوقوف عمى مدى فاعميتيا وأثرىا

وأىميتيا كأداة تربوية تدعم عمميتي التعميم والتعمم.

مفيوم وماىية التعمم المرئي/البصري
يحتاج المعممون اليوم إلى استخدام أساليب تدريسية مغايرة عن األساليب التقميدية

لخدمة مجموعة واسعة من الطبلب في فصوليم الدراسية ،والسعي لتنمية القدرات والمعارف -

من المعمومات والكفايات والميارات واالتجاىات والقيم والخبرات العممية والعممية واالجتماعية -
لممتعممين؛ والتي يتم اكتسابيا وأن يحسن استخداميا وتوظيفيا ومن ثم مشاركتيا مع اآلخرين؛
لذا كان من الضروري تطوير األنظمة التربوية بما يتماشى مع متطمبات ىذا العصر المعرفي

الرقمي ،بحيث يتم استخدام الوسائل والخدمات والموارد الخاصة بتكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت في سبيل تطوير العممية التعميمية والتعممية ورفع جودة المخرجات التربوية
(صفر والقادري80.0 ،أ80.0 ،ب80.0 ،ج).
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ومن انعكاسات تمك الفكرة وجد مفيوم جديد يساعد األنظمة التربوية في تطوير
وتحسين العممية التعميمية والتعممية ،وىو التعمم المرئي/البصري ،الذي يربط المعمومات بالقراءة
والتحميل والتفسير وانشاء الصور والرموز واأليقونات وغيرىا من أشكال المدخبلت
المرئية/البصرية ،حيث يبدأ التعمم المرئي/البصري عند إضافة رسومات بسيطة ولكنيا ذات
معنى إلى جانب التعميمات الشفوية؛ وتكون ىذه الرسومات في شكل رسم بياني أو رسم
تخطيطي أو نص مصور لكمية ىائمة من المعمومات بشكل مرئي تسيل عمى المتعمم اكتساب
المعرفة واسترجاعيا ومشاركتيا مع أقرانو ).(Daniels, 80.2

ومن مفاىيم التعمم المرئي/البصري ذكر دواير ومور ) (80.6أن التعمم المرئي/
البصري ىو "التعمم عن طريق المرئيات/البصريات والصور والوسائط المتعددة" ،كما عرف
فطاني ) (80.8التعمم المرئي/البصري بأنو "استخدام المؤثرات المرئية/البصرية لفيم خبرة
التعمم والتفاعل مع بيئة التعمم" .وكذلك عرف بني عامر ( )80.3التعمم المرئي/البصري
بأنو ىو "التعمم الذي يركز أصحابو عمى األشياء المرئية بصريا ،ويتضمن الصور ،والرسوم
البيانية ،والمعروضات والفيديوىات والمخططات"؛ وعرف التعمم المرئي/البصري أيضا بأنو ىو
قدرة الفرد عمى االستفادة مما يعرض عميو من مرئيات/بصريات إلحداث تغيرات سموكية
مرغوبة ومطموبة حدوثيا في سموك المتعمم ،ويرتبط ذلك بقدرتو عمى قراءة المرئيات/البصريات
(صفر8080 ،؛ صفر والقادري80.0 ،ب80.0 ،ج؛ عفيفي .)80.2 ،أما القحطاني
( )80.3فقد عرفت التعمم المرئي/البصري بأنو "ىو تأثير المرئيات/البصريات في تحقيق أىداف
تعميمية ،أي التعمم بالصور والوسائط المرئية/البصرية المتعددة".
وفي ضوء ذلك يجب عمى المعممون أن يسعون جاىدين لزيادة فيميم وتطبيق

االستراتيجيات التعميمية والتعممية ،التي تزيد من معرفة الطبلب المرئية/البصرية وقدرتيم عمى

فك تشفير الصور المرئية/البصرية وتخيميا وترميزىا؛ من خبلل دمج التعمم المرئي/البصري
والتعمم عبر المناىج الدراسية؛ ألن التعميم والتعمم المرئيين/البصريين يعمبلن عمى تنشيط أدمغة
الطبلب بشكل أكبر مما يحدث عند استخدام األساليب الكبلمية وحدىا (.)Daniels, 80.2

مفيوم وماىية التفكير المرئي/البصري
الجدير بالذكر أن التفكير المرئي/البصري يساعد المتعممين بأن يكون لدييم القدرة عمى
القيام بثبلثة أشياء وىي ).( :فك شفرة  -لفيم وترجمة االتصاالت التي تتم باستخدام الصور

المرئية/البصرية؛ ( )8تخيل  -إلنشاء وتفسير ومعالجة النماذج الذىنية لمصور المرئية/البصرية؛
و( )3تشفير  -لمتعبير عن األفكار باستخدام الصور المرئية/البصرية (.)Daniels, 80.2
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وىنا البد من بيان بأن التفكير المرئي/البصري ينشئ متعمم لديو القدرة عمى النقد والتحميل
والربط ويستطيع اكتشاف وتصور المعمومة وحفظيا وامكانية الوصول إلى المعرفة
واسترجاعيا ومن ثم مشاركتيا وبالنياية توظيف تمك المعرفة واستخداميا استخداما صحيحا
(صفر والقادري80.0 ،أ80.0 ،ب80.0 ،ج).
ولقد تعددت التعاريف التي تناولت ىذا المفيوم ومن أىميا تعريف عامر ومحمد

( )80.5بأنو القدرة عمى اإلدراك المرئي/البصري واستخدام الصور العقمية لحل المشكبلت،
ويعرف التفكير المرئي/البصري أيضا بأنو قدرة الفرد عمى اكتساب أوجو الشبو واالختبلف بين
األشياء من خبلل الصور تحت إشراف وتوجيو المعمم (المقاني والجمل .)8003 ،وقد عرف زايد
( ) 80.0التفكير المرئي/البصري بأنو عبارة عن مرحمة تفاعل داخمية ،تتضمن التعامل مع
التصور العقمي وىو أكثر ارتباطا مع المراحل الحسية.

مفيوم وماىية اإلنفوجرافيك
يعرف اإلنفوجرافيك بمخطط المعمومات البياني وىو عبارة عن أداة أو وسيمة إيضاحية
تعبيرية مرئية/بصرية ،تستخدم لغرض تمخيص البيانات واألفكار والميام والمخططات وغيرىا من
العناصر المترابطة ومن ثم تمثيميا في صورة رسمة إيضاحية ،وذلك لتيسير نقميا إلى الذاكرة
ومعالجتيا إلدراكيا وفيميا واستيعابيا ،ومن ثم حفظيا في الذاكرة واسترجاعيا منيا عند الضرورة
لغرض استخداميا و/أو مشاركتيا مع اآلخرين (صفر8080 ،؛ صفر والقادري80.0 ،ب ،ص.
)86؛ كما يعرف اإلنفوجرافيك كذلك بأنو ذلك النوع من الرسوم الذي ينظر إليو كفرع أساسي،
وقائم بذاتو يسعى إلى دمج مستحدثات التقنية إضافة إلى الحس الفني واإلبداعي في تقديم
معمومة بشكل موجز ومترابط ومشوق (السميم والجفير .)80.6 ،ويعرف أيضا بأنو تمثيل
البيانات والمعمومات في شكل رسوم وصور ومخططات يسيل فيميا وتفسيرىا ،مما يساعد عمى
تحسين إدراك الطبلب (حكمي .)80.0 ،وكذلك عرف عبدالباسط ( )80.6اإلنفوجرافيك بأنو
مجموعة من التمثيبلت المرئية/البصرية لتقديم البيانات أو المعمومات أو المعرفة وتيدف إلى
تقديم المعمومات المعقدة بطريقة سريعة وبشكل واضح .وذكر شمتوت ( )80.5بأنو فن تحويل
البيانات والمعمومات المعقدة إلى صور ورسومات يسيل فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويق.
ويعرف اإلنفوجرافيك أيضا بأنو تحويل محتوى نصي إلى رسوم وأشكال وصور مختمفة ،مما
يساعد عمى فيم المحتوى وتنمية ميارات التفكير المرئي/البصري (أبو زيد .)80.5 ،وكذلك

عرف الجريوي ( )80.6اإلنفوجرافيك بأنو ىو "تصميم مرئي يصور أو يعبر عن طرح معمومات
أو بيانات أو معرفة عن طريق الجرافيك والرسومات والصور".
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تاريخ اإلنفوجرافيك
يظن البعض أن اإلنفوجرافيك ظاىرة جديدة ظيرت مع التوسع في عالم اإلنترنت،
ولتوضيح ذلك نشير إلى أن تاريخ ىذا الفن يعود منذ آالف السنين عندما كان اإلنسان ينقش
الصور والرموز عمى جدران الكيوف كوسيمة لمتواصل ونقل المعمومات ،وىي بذلك تعد شكبل من
أشكال اإلنفوجرافيكس ،فالصور والنقوش والكتابات الموجودة عمى جدران المعابد الفرعونية ،والتي
استخدميا المصريون القدماء في سرد القصص ونقل وحفظ المعمومات خير دليل عمى ذلك ،فمقد
استخدم المصريون القدماء الرموز لبناء المغة الييروغميفية لسرد قصص العمل والحياة والدين
لدييم وكانت ىذه الرموز مأخوذة من الطبيعة (عمر .)80.5 ،ومن زاوية أخرى أنو تم استخدام
اإلنفوجرافي ك عمى مر العصور لسرد القصص وتبادل المعارف المختمفة .وىذا التسمسل التاريخي
ذكره (شمتوت )80.5 ،حيث يوضح ظيور اإلنفوجرافيك في العصور السابقة والحديثة:
 -.العصر الحجري القديم ( 30ألف سنة قبل الميبلد) :يرجع إليو أول نموذج الستخدام
اإلنفوجرافيك وذلك عن طريق رسم صور الحيوانات عمى جدران الكيوف.
 -8الكتابة الييروغميفية ( 3آالف سنة قبل الميبلد) :استخدام الرموز واأليقونات التصويرية
في الكتابة.
 -3اختراعات المسممين (.300-200م) :استخدام عمماء المسممين الرسوم في شرح اختراعاتيم
وتوضيح نظرياتيم.
.360 -8م :وضع نيكوال دي أورزمي ( )Nicole d’Oresmeنماذج تصويرية توضح طريقة
قياس األجسام المتحركة.
.025 -6م :أشار ويميام بميفير ( )William Playfairإلى التصوير المرئي/البصري لمبيانات.
.200 -5م :مزج الميندس تشارلز مينارد ( )Charles Maynardما بين الخرائط والمخططات
البيانية ليشرح اإلحصاءات الجغرافية.
.080 -0م :بدأ العصر الحديث لئلنفوجرافيك عن طريق أوتو نيوراث ( )Otto Neurathالذي
وضع نموذج لشرح المفاىيم من خبلل استخدام األيقونات والصور.
.000 -2م :أصبح اإلنفوجرافيك من أىم الركائز التي تعتمد عمييا مطبوعات األخبار العالمية.
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أنماط اإلنفوجرافيك
اإلنفوجرافي ك يعتبر من التقنيات الحديثة التي تساعد القائمين عمى العممية التعميمية
والتعممية في تقديم المناىج الدراسية بأسموب جديد وشيق لممتمقي ،وقد ظير اإلنفوجرافيك
بتصميماتو المتنوعة في محاولة إلضافة شكل مرئي جديد لتجميع وعرض المعمومات أو نقل
البيانات في صور جذابة لممتعمم ،ويحدد كل من مورتينسين ) (Mortensen, 80.3وشمتوت
( )80.5وأبو زيد ( )80.5أن اإلنفوجرافيك ينقسم إلى ثبلثة أنواع:
 -.اإلنفوجرافيك الثابت ( :)Static Infographicوىو عبارة عن تصميمات ثابتة يختارىا
المصمم ،ويقوم بإعادة توظيفيا ومشاركتيا في شكل صور ورسومات يسيل فيميا في
العروض التقديمية ،والكتيبات ،أو الرسوم المتحركة .ونظ ار ألنيا مجرد صورة فمن الممكن
نشرىا بسيولة عمى المواقع وشبكات التواصل اإلجتماعية .ويعد ىذا النوع األكثر شيوعا
واألسيل في تصميمو من األنواع األخرى.
 -0اإلنفوجرافيك المتحرك ( :)Motion Infographicوىو نوعان:
أ .النوع األول :عبارة عن مقطع فيديو عادي يتم تصويره وتوضع عميو البيانات من حقائق
ومفاىيم ومعمومات بشكل جرافيك متحرك ،وىو قميل في االستخدام.
ب .النوع الثاني :وىذا النوع األكثر استخداما في الوقت الحالي ،وىو عبارة عن تصميم البيانات
والمعمومات بشكل متحرك كامل ،ويتطمب عند تصميمو الكثير من اإلبداع واختيار الحركات
المعبرة التي تساعد في إخراجو بطريقة شيقة وممتعة .ويتميز ىذا النوع بجذب انتباه المشاىد
طوال الوقت ،فيو عبارة عن رسومات متحركة ثنائية أو ثبلثية األبعاد ،ويساعد السرد
المصاحب لتمك الرسوم المشاىد عمى أن يكتشف المعمومات التي تم تقديميا باستخدام ىذه
الوسيمة ،مما يوفر بيئة تعمم قوية لشرح الموضوعات المعقدة من خبلل عرضيا بأسموب
يحاكي مستويات التفكير العميا؛ األمر الذي يدفع إلى التفكير والتحميل من قبل المتعمم لما تم
مشاىدتو .ولتصميم ىذا النوع من اإلنفوجرافيك يتطمب ميارة خاصة والكثير من اإلبداع في
التصميم واختيار الحركات المشوقة التي تعمل عمى إظياره بطريقة جذابة؛ لذلك فإن تصميم
اإلنفوجرافيك المتحرك أكثر تكمفة وجيدا من اإلنفوجرافيك الثابت.
 -3اإلنفوجرافيك التفاعمي ( :)Interactive Infographicيعد وسيمة رائعة حيث يستطيع
المشاىد التحكم فيو عن طريق بعض أدوات التحكم من أزرار وبرمجة معينة ،ويتيح المزيد
من المشاركة والتفاعل بين المشاىدين ،والحفاظ عمى االنتباه والتركيز لفترات زمنية أطول.
ويتطمب ىذا النوع من اإلنفوجرافيك برمجة خاصة إلنشائو ،وبالتالي فيو أعمى تكمفة من
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غيره .ويجب عمى المصمم أن يكون ممما بجميع القدرات ومدركا لممشكبلت المحتممة
الحدوث لتكون لديو القدرة عمى تصحيحيا وتحديث البيانات حسب الحاجة .وفائدة
اإلنفوجرافيك التفاعمي واضحة ،فيو يوفر المحتوى بطريقة أعمق ويعرض المعمومات بطريقة
ممتعة وشيقة ،وتسمح لممشاىد باكتشاف واستنتاج البيانات بنفسو.

مميزات اإلنفوجرافيك
إن اإلنفوجرافيك يساعد عمى فيم البيانات والمعمومات المعقدة ،من خبلل استخدام
الصور المرئية/البصرية بعد أن يقوم بتحويميا إلى رسوم مصورة من أجل تقديم محتوى مفيد
ومسمي ،وعميو فإن قدرة الفرد عمى اإلدراك تزداد دون الحاجة إلى قراءة كميات ىائمة من
النصوص .ولئلنفوجرافيك مميزات عديدة ذكرىا الجريوي ( ،)80.6عبدالباسط ( ،)80.6وداوود
( ،)80.6ونذكر منيا اآلتي:
 -.تبسيط المعمومات المعقدة وجعميا سيمة الفيم واالعتماد عمى المؤثرات المرئية/البصرية في
توصيل المعمومة.
 -8تحويل المعمومات والبيانات من أرقام وحروف مممة إلى صور ورسوم شيقة.
 -3سيولة نشر وانتشار اإلنفوجرافيك عبر الشبكات االجتماعية.
 -8المساعدة عمى االحتفاظ بالمعمومة وقتا أكبر.
 -6قابمية تطبيقو عمى عدد كبير من التخصصات.
 -5امكانية نقل المعمومات لآلخرين باختبلف لغاتيم.
 -0تعزيز القدرة عمى التفكير وربط المعمومات وتنظيميا.
 -2يعتبر أداة مثالية لتوضيح األشياء غير المألوفة.

خصائص اإلنفوجرافيك وأىميتو
تكمن أىمية اإلنفوجرافيك باحتبللو مكانة كبيرة بين طرق التعميم والتعمم المعاصرة
المعتمدة عمى مصادر التعميم والتعمم الرقمية ،حيث يقوم ببناء المعرفة والمعمومات الكتابية
باستخدام المكونات المرئية/البصرية من صور ورسومات وأشكال ورموز ،مما يؤدي إلى تسييل
العممية التعميمية والتعممية وتحويميا إلى عممية ممتعة ومشوقة؛ تمكن المشاىد من استيعاب وفيم
المحتوى بمجرد النظر إلى اإلنفوجرافيك دون الحاجة إلى االستعانة بالمراجع والمصادر لفيم
المحتوى المعروض ( .)Dick, 80.8ويذكر كل من ديفز وكون ()Davis & Quinn, 80.3
عدة خصائص لئلنفوجرافيك والتي تبين أىمية استخدامو في الوقت الحالي ،نذكر منيا ما يمي:
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 -.الجاذبية المرئية/البصرية ) :(Visual Attractiveحيث تحول مجموعة كبيرة من
المواضيع النصية إلى عناصر رسومية ،يستخدم فييا األلوان والحركة والصور والخرائط
والرموز ،مما يؤدي إلى جذب النظر إلييا.
 -8الترميز واالختصار ) :(Summarizing & Encodingيعد من أىم خصائص
اإلنفوجرافيك ىو قدرتو عمى ترميز المعمومات والحقائق والمفاىيم والبيانات الضخمة في
رموز مصورة ومختصرة تقدم بشكل مختصر وجاذب لممشاىد.
 -3سيولة المشاركة ) :(Ability For Sharingيتيح اإلنفوجرافيك مجاال أكبر لممشاركة ،من
خبلل مواقع الويب ،وشبكات التواصل االجتماعي ،األمر الذي يسمح لمستخدميو بالتعميم
والتعمم بطريقة متعاونة فيما بينيم.
 -8تعدد الوسائط ) :(Multimediaتتنوع الوسائط في اإلنفوجرافيك من عناصر ذات
خصائص تفاعمية كالفيديوىات والصور والرموز والشروحات الصوتية ،التي تساعد عمى
جعل التعمم ممتعا وليس ممبل.
 -6القدرات اإلثرائية ) :(Enhancementing Abilityيستطيع المصمم عن طريق
اإلنفوجرافيك إضافة روابط اإلنترنت ،وعناوين بعض الكتب ،والدراسات ،واألبحاث ذات
الصمة بالموضوع التي يمكن أن يستفيد منيا المتعمم والرجوع إلييا إلثراء ثقافتو.
 -5تسريع عممية التعمم ) :(Increasing Learning Processيساعد اإلنفوجرافيك عمى
تسريع عممية التعمم ،بتحويل النصوص المجردة في التعمم إلى صور مرئية/بصرية ،األمر
الذي يؤدي إلى استحسان المتعممون الذين يسعون إلى تعمم النقاط الميمة بشكل سريع
وممتع دون الحاجة إلى التعمق بالنصوص والكتابات.
ولئلنفوجرافيك خصائص وأغراض عديدة أيضا،
( )Lamb & Johnson, 80.8أغراض اإلنفوجرافيك فيما يمي:

وتحدد

المب

وجونسون

 -.ترتيب األفكار بطريقة مفيدة وجاذبة لممتعمم.
 -8توضيح العبلقات المعقدة بطريقة مرئية/بصرية.
 -3مقارنة المعمومات بطريقة فعالة.
 -8نقل األفكار باستخدام الصور والكممات ،بشكل مشوق أكثر من استخدام الكممات وحدىا.
 -6تقديم المعمومات بشكل مشوق ،ودمج الكممات والرسوم لموصول إلى معمومات سيمة الفيم
واالستيعاب.
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خطوات تصميم وانتاج اإلنفوجرافيك
يذكر عبدالباسط ( )80.6أنو عند تصميم وانتاج اإلنفوجرافيك يجب مراعاة عدة
خطوات لكي يكون التصميم المنتج مناسب لمغرض الذي أنشأ من أجمو ،وىي كالتالي:
 -.يجب أن تكون المعمومات في التصميم سميمة من الناحية اإلمبلئية والنحوية ،باإلضافة إلى
صحتيا وحداثتيا.
 -8بساطة التصميم بحيث يكون سيل الفيم واالستخدام.
 -3جمع المعمومات المراد إدخاليا في التصميم وربطيا مع بعضيا.
 -8إدخال الصور والرسومات بحيث تضيف عمى التصميم الجاذبية والتشويق.
 -6الحرص عمى اختيار ألوان مناسبة لممعمومات النصية والمصورة ولمخمفيات.
 -5استخدام برامج مناسبة ومخصصة لتصميم إنفوجرافيك جذاب لممشاىد.
كما حدد كوالي ( )Qualey, 0202خطوات تصميم وانتاج اإلنفوجرافيك كالتالي:
 -.قبل البدء في التصميم يجب التفكير االستراتيجي في المعمومات المراد تصميميا.
 -8التأكد من مناسبة الموضوع المراد تصميمو.
 -3اختيار برنامج لتصميم اإلنفوجرافيك بشكل احترافي ،مثل برنامج أدوبي إليستريتور؛ أو
اختيار أحد المواقع واألدوات المجانية لمتصميم ،مثل موقع إنفوجرام.
 -8البدء بتصميم اإلنفوجرافيك باستخدام األداة المحددة مسبقا ،مع تجنب إضافة الكثير من
النصوص ،والحرص عمى إضافة الرسومات والرموز التي تخمق الجاذبية في التصميم.
وحسب السيد ( )80.2فإن اإلنفوجرافيك يمر بعدد من الخطوات الميمة يمكن
تمخيصيا في اآلتي:
 -.تحميل االحتياجات التعميمية وىي التي تساعد المعمم في معرفة ما المطموب تغييره.
 -8تحديد اليدف العام من استخدام اإلنفوجرافيك.
 -3تحميل خصائص المتعممين من أجل اختيار أفضل الوسائل التعميمية الرقمية لتقديم
المحتوى التعميمي.
 -8إجراء عممية التصميم من خبلل تحديد األىداف السموكية ،وتنظيم المحتوى التعميمي ،وتحديد
استراتيجيات التدريس المناسبة وتحديد أسموب التقويم.
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 -6مرحمة اإلنتاج عن طريق تحديد األجيزة المستخدمة ،وجمع الوسائط ،وانتاج النصوص
والتسجيبلت الصوتية.
 -5مرحمة التقويم.
 -0مرحمة االستخدام الفعمي لئلنفوجرافيك التعميمي ،وعرضو عمى المشاىد.

مبادئ تصميم وانتاج اإلنفوجرافيك
يذكر شمتوت ( )80.5وعبدالباسط ( )80.6أن مما يجعل تصميم وانتاج اإلنفوجرافيك
ناجحا ىو التقيد بعدة مبادئ ،ونذكر منيا ما يمي:
 -.اختيار موضوع واحد تتركز فيو جميع عناصر اإلنفوجرافيك ،لكي يكون واضح وسيل الفيم
لممشاىد.
 -8يجب أن يكون لئلنفوجرافيك التعميمي عنوان ممفت وجذاب.
 -3البد من تحميل المحتوى بشكل صحيح واختيار المعمومات التي يراد تصميميا.
 -8التأكد من صحة وحداثة المعمومات ،والتأكد من خموىا من األخطاء اإلمبلئية والنحوية
قبل تصميميا.
 -6عند تصميم اإلنفوجرافيك يجب تحديد قائمة بمصادر المعمومات التي تم استخداميا في
التصميم.
 -5االىتمام بتسمسل المعمومات وربطيا مع بعضيا.
 -0اختيار الرموز واألشكال المناسبة لئلنفوجرافيك بعناية.
 -2اختيار األلوان الممفتة والمناسبة لممعمومات المستخدمة في اإلنفوجرافيك.
 -0تصميم اإلنفوجرافيك بشكل بسيط بعيدا عن التعقيد لتسييل فيم المعمومات المعروضة.
-.0

الحرص عمى إضافة بيانات المصمم.

وتذكر أيضا برتمو ( )Pretlow, 80.8أن ىناك مبادئ ىامة لتصميم وانتاج
اإلنفوجرافيك الفعال؛ ونذكر منيا ما يمي:
 -.دراسة الجميور المستيدف؛ لمعرفة نوع البيانات والتصميم الذي يناسبيم.
 -8الحفاظ عمى وحدة التصميم :بالتخطيط المبدئي؛ وتحديد األفكار الرئيسية.
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 -3مراعاة التسمسل :بحيث تكون المعمومات متقاربة وربطيا مع بعضيا بطريقة متسمسمة ،األمر
الذي يؤدي إلى توجيو المشاىد لما يجب أن يطمع عميو أوال.
 -8المحافظة عمى البساطة والتركيز :بحيث يجب أال تكون المعمومات المقدمة كثيرة ومعقدة.
 -6مناسبة المون والخط المستخدم :باستخدام ألوان جذابة ومتناسقة ،ويمكن استخدام األلوان
المقترحة في البرامج ،ويفضل استخدام نوع خط واحد.
 -5توثيق المراجع :حيث البد من ذكر مصدر المعمومات المستخدمة في التصميم ،لكي يستطيع
المتمقي الرجوع إلييا إذ ما أراد زيادة محصولو في ىذه المعمومات.

برامج تصميم وانتاج اإلنفوجرافيك
تتنوع برامج تصميم وانتاج اإلنفوجرافيك عمى حسب نوعو؛ ثابت أم متحرك ،ولقد حدد
كل من منصور ( )80.6والجريوي ( )80.8بعضا منيا ،وىي كاآلتي:
 -.أدوبي إلستريتر ( :)Adobe Illustratorويعد البرنامج األول في تصميم اإلنفوجرافيك عند
المصممين؛ وذلك لمرونتو وقابميتو إلعطاء نتائج جذابة.
 -8أدوبي فوتوشوب ( :)Adobe Photoshopحيث يمكن استخدامو لتصميم اإلنفوجرافيك،
عمى الرغم من إنو برنامج لتحرير الصور ولكن يمكن استغبللو لعرض البيانات
بطرق مشوقة.
 -3إنكسكيب ( :)Inkscapeوىو عبارة عن برنامج مجاني بديل لئللستريتر.
 -8تابموه ( :)Tableauيستخدم لصناعة التصاميم الممونة والفريدة من نوعيا؛ وىو عبارة عن
برنامج مجاني ،يعمل بنظام الويندوز فقط.
 -6أدوبي فايروركس ) :(Adobe Fireworksوىو قميل االستخدام مقارنة بالبرامج األخرى.
والى جانب ىذه البرامج؛ توجد العديد من المواقع التي تعد أدوات يمكن من خبلليا
إنشاء إنفوجرافيك رائع ،حيث توفر مجموعة من القوالب الجاىزة ،وأيضا مكتبات ضخمة من
الصور واألشكال ،ونذكر منيا ما يمي:
 -.إيسيمي ( :)Easel.lyيتحتوي عمى العديد من األشكال ،واألسيم ،والخطوط ،ويدعم المغة
العربية .وىو أداة مدفوعة ،ولكن توفر نسخة مجانية ،يمكن من خبلليا إنشاء إنفوجرافيك
متقن ،من خبلل نماذج جاىزة.
 -8كانفا ( :) Canvaيشمل عمى مكتبة ضخمة من الصور والقصاصات؛ الستخداميا في
التصاميم ،ويتميز بخاصية السحب واإلفبلت لمصور والخمفيات.
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 -3فينغيج ( :)Venngageأداة تصميم إنفوجرافيك سيمة االستخدام ،تضم مئات الرسوم
الجاىزة ،والخطوط والعبلمات المائية.
 -8بكتوشارت ( :)Piktochartأداة مدفوعة ،ولكن توفر نسخة مجانية ،تستطيع من خبلليا
تعديل األلوان والخطوط واألشكال بسيولة.
 -6ىوىمي ) :(Hohliوىو أداة إلنجاز الرسوم البيانية بطريقة سيمة ،من خبلل اختيار النموذج
المناسب واضافة البيانات عميو.
 -5كريتمي ) :(Createlyيوفر رسوم وقوالب مصممة مسبقا ،يمكن إضافة البيانات عمييا
ومشاركتيا ،وىو أداة ميمة إلنشاء الرسوم البيانية.
 -0ماني آيس ) :(Many Eyesوىو واحد من أسيل المواقع ،حيث يوفر العديد من النماذج
الجاىزة إلدخال البيانات عمييا.

أىمية استخدام اإلنفوجرافيك كأداة تعميمية وتعممية
يوفر اإلنفوجرافيك مزايا عديدة لممتعمم ،ويعود السبب في ذلك أن استخدام ىذه التقنية
تتيح لممتعمم بأن يكتسب الكثير من الميارات والقدرات التي تؤدي إلى ارتفاع جودة التعميم ،حيث
تمكنيم من تحميل المعمومات وفيميا بأسموب رائع وجذاب بعيدا عن األساليب المممة األخرى
التي ال تساعد عمى نيضة العممية التعميمية والتعممية ،وقد أشارت عمي ( )80.2عمى أىمية
اإلنفوجرافيك في التعميم والتعمم ،وىي كالتالي:
 -.توصيل المفاىيم المعقدة بطريقة سيمة وبسيطة.
 -8اكساب المتعمم القدرة عمى تحميل البيانات لمتوصل إلى األسباب والنتائج.
 -3يساعد عمى عرض الكثير من المعمومات بشكل مبسط وسيل الفيم.
 -8يساعد عمى تغيير الطرق الروتينية في التعميم والتعمم.
 -6يتيح المقدرة لممتعمم بالتفاعل مع المعمومات عند مشاىدتيا.
 -5يساعد المتعممين عمى تنمية مياراتيم النقدية.
 -0جعل التعميم عممية ممتعة وليست مممة ومنفرة لممتعمم.
 -2يساعد عمى خمق تعمم فعال ومستمر من خبلل إسيام اإلنفوجرافيك عمى تخزين المعمومات
في الذاكرة طويمة المدى.
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ومما سبق يتضح أن اإلنفوجرافيك يعد وسيمة ميمة لمغاية ،حيث من الممكن أن يساىم
في تحسين العممية التعميمية والتعممية وزيادة التحصيل الدراسي لممتعممين؛ وذلك ألنو يساعد
عمى تبسيط المعمومات المعقدة من خبلل الرسوم واألشكال ،والتي بدورىا تولد صو ار ذىنية لدى
المتعممين ،سيمة الفيم والتذكر ،األمر الذي يجعل أثر التعمم يدوم بشكل أطول ،وىذه ىي الغاية
المرجوة من التعمم.

الدراسات السابقة
 دراسة عمر ( :)80.5ىدفت إلى استقصاء فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمىاإلنفوجرافيك في اكتساب المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير المرئي/البصري،
واالستمتاع بتعمم العموم لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي .واستخدمت الباحثة المنيج
التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من  20طالبا من طبلب الصف الخامس االبتدائي ،تم
تقسيميم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،وتكونت أدوات الدراسة من اختبار المفاىيم
العممية ،واختبار ميارات التفكير المرئي/البصري ،ومقياس االستمتاع بتعمم العموم .وقد أثبتت
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة عمى اختبار المفاىيم العممية ،واختبار ميارات التفكير المرئي/البصري ،ومقياس
االستمتاع بتعمم العموم لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يثبت فاعمية استخدام اإلنفوجرافيك
في التعميم والتعمم.

 دراسة شمتوت وفطاني ( :)Shaltout & Fatani, 80.0ىدفت الدراسة إلى التعرف عمىتأثير نوعين من الرسوم البيانية (التفاعمية والساكنة) عمى تطوير المفاىيم الرياضية بين
الطالبات في الصف الثاني المتوسط في المممكة العربية السعودية .واستخدم الباحثان المنيج

الشبة التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من  28طالبة ،وتم تقسيمين إلى ثبلث مجموعات:
مجموعة تجريبية تم تدريسيا باستخدام الرسوم البيانية المتحركة القائمة عمى التكنولوجيا،
ومجموعة تجريبية تم استخدام الرسوم البيانية الثابتة في تدريسيا ،ومجموعة ضابطة تم
تدريسيا باستخدام الطريقة التقميدية؛ ثم قام الباحثان بتطبيق أداة الدراسة عميين  -قبل وبعد
التجربة  -وىي اختبار تحصيمي لممفاىيم الرياضية .وأسفرت نتائج الدراسة بعد تطبيق
التجربة إلى وجود فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة
والمجموعتين التجريبيتين لصالح المجموعتين التجريبيتين؛ كما أثبتت النتائج كذلك وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبيتين في بعض المفاىيم،
وقد كانت الفروق لصالح الرسوم البيانية الثابتة.
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 دراسة منصور ( :)80.6ىدفت إلى معرفة أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك القائم عمىنموذج أبعاد التعمم لمارزانو عمى تنمية بعض مفاىيم الحوسبة السحابية وعادات العقل؛
واستخدم المنيج التجريبي ،وطبقت الدراسة عمى طبلب الفرقة الثانية ،شعبة التاريخ بكمية
التربية بجامعة أسيوط ،وعددىم  30طالب ،درسوا باستخدام نموذج مقترح باستخدام تقنية
اإلنفوجرافيك القائم عمى نموذج أبعاد التعمم لمارزانو .وطبقت الباحثة اختبا ار تحصيميا حول
مفاىيم الحوسبة السحابية ،ومقياس لعادات العقل المنتج وذلك قبميا وبعديا؛ وأسفرت نتائج
الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طبلب مجموعة البحث
بين التطبيق القبمي والبعدي ،وذلك لصالح التطبيق البعدي في تنمية كل مفاىيم الحوسبة
السحابية وعادات العقل المنتج؛ مما يدل عمى األثر اإليجابي الستخدام تقنية اإلنفوجرافيك
القائم عمى نموذج مارزانو ألبعاد التعمم.

 دراسة أوزدامل ،كوكاكوين ،ساىن ،وأكداج ( & Ozdaml, Kocakoyun, Sahin, :)Akdag, 80.5وقد ىدفت إلى تحديد آراء الطبلب حول الرسوم البيانية المعدة لدرس
التشريح .وتم استخدام أسموب البحث النوعي كنموذج ،وتكونت عينة الدراسة من .80
طالبا ،وتم تسميم نموذج مقابمة شبة منظم؛ من أجل الحصول عمى آراء الطبلب حول
اإلنفوجرافيك بعد عرض الرسوم البيانية حول التشريح اليضمي لمطبلب؛ وقد أشارت النتائج
إلى اعتقاد الطبلب بأن الرسوم المرئية/البصرية األكثر فعالية تستخدم من قبل الرسوم
البيانية بدال من الرسوم المرئية/البصرية في المقرر التقميدي .كما يعتقد الطبلب أن موضوع
الرسوم البيانية بشكل عام ىو أكثر قابمية لمفيم.

 دراسة أبو زيد ( :)80.5ىدفت إلى استقصاء أثر استخدام اإلنفوجرافيك في تدريس الجغرافيالتنمية التحصيل وميارات التفكير المرئي/البصري لدى طبلب مرحمة الثانوية .واستخدمت
الباحثة المنيج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من  20طالبا من طبلب الصف األول
الثانوي ،تم تقسيميم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية؛ وتكونت أدوات الدراسة من اختبار
تحصيمي ،واختبار ميارات التفكير المرئي/البصري؛ وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار
التحصيل ،واختبار ميارات التفكير المرئي/البصري لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يدل
عمى األثر اإليجابي الستخدام اإلنفوجرافيك عمى التحصيل الدراسي ،والتفكير
المرئي/البصري لدى الطبلب.
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 دراسة صفر ،صفر ،وكركري ( :)Safar, Safar, & Karkari, 8080ىدفت إلى معرفةأثر دمج اإلنفوجرافيك في تدريس مادة العموم عمى التحصيل المعرفي لطمبة الصف السادس
بدولة الكويت .استخدم الباحثون المنيج التجريبي ،وطبقت الدراسة عمى عينة قصدية تكونت
من  68طالبا ،منيا  85طالبا في المجموعة التجريبية حيث درسوا باستخدام اإلنفوجرافيك،
و 85طالبا آخ ار في المجموعة الضابطة حيث درسوا باستخدام الطريقة التقميدية .أما أداة
الدراسة فقد تمثمت في االختبار التحصيمي البعدي الذي يقيس التحصيل المعرفي لدى
الطبلب ،وقام الباحثون بإعداده في الوحدة الثانية (الروافع) من مادة العموم المقررة لمصف
السادس .لقد أظيرت نتائج الدراسة البحثية أنو يوجد أثر إيجابي من دمج اإلنفوجرافيك في
تدريس مادة العموم عمى تحصيل طمبة الصف السادس في المادة؛ حيث جاءت متوسط
درجات طمبة المجموعة التجريبية  -صف اإلنفوجرافيك  8.83 -في االختبار التحصيمي
عند مستوى أعمى من متوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة  -الصف التقميدي -
 .8.03كما أكدت نتائج الدراسة عمى وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.0.
بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية (اإلنفوجرافيك) وطبلب المجموعة الضابطة
(التقميدية) في االختبار التحصيمي وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
تقنية اإلنفوجرافيك؛ مما يثبت من فاعمية استخدام تقنية اإلنفوجرافيك كأداة تربوية
تعميمية وتعممية.
 دراسة صفر ( :)8080وقد ىدفت إلى التأكد من مدى تقبل أعضاء الييئة التعميمية فيمدارس التعميم العام الحكومية بدولة الكويت لمبرمجيات التطبيقية المتخصصة
باإلنفوجرافيكس؛ وتبيان أثر بعض المتغيرات المستقمة عمى مستوى درجة القبول .طبقت
الدراسة المنيج البحثي الكمي الوصفي المسحي االستكشافي شبو التجريبي؛ وتبنت بالتحديد
نموذج قبول تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ( Information and Communication
] .)Technology Acceptance Model [ICTAMتكونت عينة الدراسة الطبقية
من  .32مشاركا ،حيث تم اختيارىم في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
8080-80.0م من مدارس قطاع التعميم العام الحكومي فقط ،ومن المناطق التعميمية
الست التابعة لو ازرة التربية بدولة الكويت .كشفت نتائج الدراسة عن أن درجة القبول  -بشكل
عام  -لدى أعضاء الييئة التعميمية في مدارس التعميم العام الحكومية بدولة الكويت
لمبرمجيات التطبيقية المتخصصة باإلنفوجرافيكس "مرتفعة" (م =  ،3.00ن.م = )0.53؛
وعمى الرغم من وجود بضع فروق ذات داللة إحصائية بين المشاركين في بعض المتغيرات
المستقمة كالمؤىل العممي ومستوى الـ  ،ICTإال أن التحميل المرجح لتقديرات عينة الدراسة
يبين بشكل واضح عمى أن ىناك توافق كبير جدا بينيم وذلك في مستوى درجة قبوليم
لبرمجيات اإلنفوجرافيكس التطبيقية.
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منيج الدراسة واجراءاتيا
منيج الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي القائم عمى أسموب المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة؛ حيث درست المجموعة التجريبية باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك ،بينما
درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقميدية.

متغيرات الدراسة

اشتمل البحث عمى متغير مستقل واحد ،وىو استراتيجية التدريس المتبعة؛ إما
باألسموب المعتمد عمى تقنية اإلنفوجرافيك أو بالطريقة التقميدية .أما بالنسبة لممتغيرات التابعة فقد
تضمن البحث عمى متغير تابع واحد ،وىو التحصيل المعرفي لمطمبة في مادة االجتماعيات.

مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طبلب الصف الثامن من المرحمة المتوسطة بدولة
الكويت في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 8080-80.0م .أما عينة الدراسة فاشتممت
عمى  65طالبا من طبلب الصف الثامن في مدرسة سعد بن أبي وقاص المتوسطة لمبنين في
منطقة مبارك الكبير التعميمية بدولة الكويت؛ حيث استخدم الباحثان العينة القصدية وذلك
باختيار فصمين من فصول الصف الثامن بيما نفس العدد من الطمبة .وعميو ،تم تقسيم الطبلب
إلى عينتين متساويتين ومتكافئتين ،أحدىما المجموعة التجريبية وعددىا  82طالبا ،واألخرى
المجموعة الضابطة وعددىا  82طالبا .وقد تم ضبط تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في
الذكاء والتحصيل والظروف البيئية عن طريق:
 -.وجود المدرسة من ضمن قوائم المدارس الحكومية في و ازرة التربية.
 -8تتراوح أعمار الطبلب في الصف الثامن ما بين  .6-.8سنة.
 -3تتشابو الظروف االجتماعية واالقتصادية لجميع الطبلب.
 -8المستوى التعميمي لمطبلب متشابو إلى حد ما.
 -6تساوي المجموعتين الضابطة والتجريبية بالمستوى والعدد.

أداة الدراسة

لتحقيق أىداف البحث والتحقق من صحة فرضو ،قام الباحثان بإعداد أداة البحث
وىي اختبار بعدي كمقياس لمتحصيل؛ حيث قام الباحثان بإعداد االختبار في الوحدة الثالثة
(العالم اإلسبلمي تحديات وحمول) من المادة المقررة لمصف الثامن.
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صدق األداة.
تم التأكد من صدق االختبار وذلك عن طريق عرض االختبار عمى مجموعة من
المحكمين المختصين والمعممين والموجيين في الميدان ،حيث قاموا بإبداء آرائيم ومبلحظاتيم
حول االختبار ،ثم تم اعتماد االختبار.

ثبات األداة.
استخدم الباحثان طريقة إعادة تطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية عددىا  82طالبا
مرتين بفاصل زمني أسبوعين بين التطبيق األول والثاني لبلختبار ،ومن ثم حساب ثبات
االختبار باستخدام معامل االرتباط بيرسون.

تطبيق األداة.
تم توزيع أداة الدراسة  -االختبار  -بالطريقة التقميدية في الفصل الدراسي الثاني من
العام الدراسي 8080-80.0م عمى العينة القصدية التي تم اختيارىا وذلك عقب االنتياء من
تدريس الوحدة الثالثة (العالم اإلسبلمي تحديات وحمول) من مادة االجتماعيات المقررة لمصف
الثامن .وتم التوكيد لمطمبة المشاركين في الدراسة بأن جميع البيانات تعتبر سرية ولن تستخدم إال
في خدمة أغراض البحث العممي والتطوير.

المعالجة اإلحصائية
بعد تطبيق الدراسة وجمع البيانات ،تم تفريغ البيانات التي جمعت إلى جياز الحاسوب
في برنامج جداول البيانات  ،Microsoft Excelثم تم بعد ذلك إدخاليا في برنامج الحزمة
اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( IBM SPSS Statisticsالنسخة  )85وذلك لمعالجتيا وتحميميا

إحصائيا ومن ثم استخراج البيانات اإلحصائية والتحميبلت والمقارنات البلزمة  -استخبلص
نتائج الدراسة .وتحديدا ،اقتضت ىذه الدراسة استخدام األساليب االحصائية اآلتية:
 ..اإلحصاء الوصفي  Descriptive Statisticsمتمثبل في المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية.
 .8اإلحصاء االستداللي  Inferential Statisticsمتمثبل في االختبارات البلمعممية أو
البلبارامترية  ،Non-Parametric Testsوبالتحديد اختبار مان ويتني Mann-Whitney
لقياس الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة .والجدير بالذكر ،أن ىذا االختبار
اإلحصائي تم تطبيقو لؤلغراض االستداللية وذلك بغية اإلجابة عن أسئمة الدراسة ،وأنو عند
تطبيقو تم اختيار قيمة ألفا ( )αلتكون .0.06
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نتائج الدراسة ومناقشتيا
يتناول ىذا الفصل توضيحا مفصبل لؤلسئمة التي وضعيا الباحثان كأساس لمدراسة
متضمنا عرضا تفصيميا لمنتائج التي تم التوصل إلييا ،كما يتضمن أيضا تفسي ار ليذه النتائج
ومناقشتيا ،وبناء عميو تم تقديم التوصيات.

أوال :نتائج سؤال الدراسة األول ومناقشتو.
نص سؤال الدراسة األول عمى :ما أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة
الصف الثامن في مادة االجتماعيات بدولة الكويت؟ لئلجابة عن ىذا السؤال ،تم استخدام
اإلحصاء الوصفي  ،Descriptive Statisticsحيث تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لدرجة االختبار التحصيمي لممجموعتين التجريبية والضابطة إليجاد األثر
من استخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تدريس مادة االجتماعيات عمى تحصيل طمبة الصف الثامن
في المادة .ويبين الجدول  .نتائج ىذا التحميل.
جدول 0
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتين التجريبية والضابطة في درجة االختبار
المجموعة
(الصف)

التجريبية (اإلنفوجرافيك)
الضابطة (التقميدي)

العدد
82
82

أقل

درجة

أعمى

درجة

المتوسط

الحسابي

المعياري

3.00

6.00

8..2

0.08

..00

6.00

8.86

االنحراف

..08

األثر
يوجد أثر
إيجابي

أظيرت النتائج في الجدول  .وجود أثر إيجابي من استخدام تقنية اإلنفوجرافيك في
تدريس مادة االجتماعيات في الصف الثامن متمثبل في درجة تحصيل الطمبة في االختبار
التحصيمي؛ حيث جاءت متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية  -اإلنفوجرافيك  8..2 -في
االختبار التحصيمي عند مستوى أعمى من متوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة  -التقميدي
  .8.86وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة صفر وآخرون ()Safar et al., 8080ودراسة أبو زيد ( )80.5ودراسة خير الدين ( )80.3في األثر اإليجابي لمتدريس باستخدام
اإلنفوجرافيك في زيادة التحصيل الدراسي ،كما تتفق أيضا مع نتائج دراسة الجريوي (.)80.6
وعميو يتبين لنا األثر اإليجابي لمتدريس باستخدام اإلنفوجرافيك في زيادة التحصيل الدراسي
لدى المتعممين ،حيث شجع استخدام اإلنفوجرافيك الطمبة عمى المشاركة اإليجابية بالفصل
والتعمم بشكل أكبر وساعد عمى تنمية التفكير الناقد لدييم مما أثر بشكل إيجابي عمى زيادة
تحصيميم الدراسي.
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ثانيا :نتائج سؤال الدراسة الثاني ومناقشتو.
نص سؤال الدراسة الثاني عمى :ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط
التحصيل في مادة االجتماعيات عند الطمبة الذين تعمموا باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك ومتوسط
تحصيل الطمبة الذين تعمموا بالطريقة التقميدية؟ لئلجابة عن ىذا السؤال ،تم استخدام اإلحصاء
االستداللي  ،Inferential Statisticsحيث تم تطبيق اختبار مان ويتني Mann-Whitney
إليجاد (الكشف عن) الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في
درجة االختبار .ويبين الجدول  8نتائج ىذا التحميل.
جدول 0
نتائج اختبار  Mann-Whitneyإليجاد الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في
درجة االختبار
المجموعة
(الصف)

التجريبية (اإلنفوجرافيك)
الضابطة (التقميدي)

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

Sig.

الداللة

82

80.83

..85.6

-6.6..

**0.000

دالة

82

.5.00

850.6

مالحظة ** .دال إحصائيا عند مستوى داللة .)2.20≤α( 2.20
كشفت النتائج في الجدول  8عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.0.
بين المجموعتين التجريبية (اإلنفوجرافيك) والضابطة (التقميدي) في درجة االختبار وىي لصالح
المجموعة التجريبية؛ حيث جاءت متوسطات الرتب لمجموعة اإلنفوجرافيك التجريبية 80.83
بقيمة أكبر بكثير من متوسطات الرتب لممجموعة التقميدية الضابطة  ..5.00لقد أضاف
التدريس بتقنية اإلنفوجرافيك لمطبلب عامل التشويق واإلثارة والمتعة في تعميميم وتعمميم مقارنة
بالطمبة الذين درسوا بالطريقة التقميدية؛ وىذا أثر بإيجاب عمى تحصيميم الدراسي .ىذا وباإلضافة
إلى أن التدريس باإلنفوجرافيك ساعد عمى جذب وزيادة دافعية الطبلب لمتعمم؛ مما نتج عنو زيادة
في التحصيل الدراسي لدييم .وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع النتائج التي أسفرت عنيا دراسة كل
من عمر ( )80.5والدوسري ( ،)80.2وكذلك دراسة صفر وآخرون (.)Safar et al., 8080
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التوصيات
في ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحثون يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
 -.التوسع في توظيف ودمج اإلنفوجرافيك في كافة المواد الدراسية ولكل المراحل التعميمية.
 -8استخدام اإلنفوجرافيك في إنتاج المحتوى العممي لممناىج الدراسية لمختمف المواد الدراسية.
 -3تطوير المحتوى العممي لمناىج الدراسات االجتماعية في جميع المراحل التعميمية بغية تنمية
ميارات التفكير المختمفة ،وبخاصة التفكير والتحميل البصري/المرئي.
 -8تضمين الكتب الدراسية لمادة الدراسات االجتماعية في جميع المراحل التعميمية عمى أنشطة
وخبرات تربوية متنوعة تحقق تنمية ميارات التفكير والتحميل البصري/المرئي لدى المتعممين.
 -6زيادة نسبة األسئمة في االختبارات والكتب الدراسية لمادة الدراسات االجتماعية  -ولكافة
المواد الدراسية األخرى  -في جميع المراحل التعميمية بحيث تتضمن معينات بصرية/مرئية
كاإلنفوجرافيك والخرائط الذىنية وخرائط المفاىيم والمخططات والصور والرسومات وغيرىا
لتساعد عمى تنمية التفكير والتحميل البصري/المرئي لدى المتعممين.

 -5إجراء المزيد من الدراسات البحثية لمعرفة أثر استخدام تكنولوجيا اإلنفوجرافيك عمى التحصيل
الدراسي لدى المتعممين في المراحل التعميمية األخرى كاالبتدائية والثانوية؛ ىذا وباإلضافة
إلى دراسة فاعمية استخدام تقنية اإلنفوجرافيك عمى التحصيل الدراسي لمطبلب في مواد
دراسية أخرى.
 -0إقامة دورات تدريبية وورش عمل لممعممين بعامة ولمعممي الدراسات االجتماعية بخاصة
لبيان أىمية توظيف واستخدام اإلنفوجرافيك في الحصص الدراسية وفعاليتو وكيفية تصميمو
وانتاجو.
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المراجع
المراجع العربية
أبو زيد ،صبلح محمد جمعة .)80.5( .استخدام اإلنفوجرافيك في تدريس الجغرافيا لتنمية

التحصيل وميارات التفكير البصري لدى طبلب المرحمة الثانوية .مجمة
الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية..02-.32 ،)00( ،

اإلمارات إنفوجرافيكس .)80.8( .ما ىو اإلنفوجرافيكس What is an infographics؟
أسترجع من http://uaeinfographics.blogspot.com/p/what-
is-infographics.html
الجريوي ،سيام بنت سممان محمد .)80.8( .فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات
تصميم الخرائط الذىنية اإللكترونية من خبلل تقنية اإلنفوجرافيك وميارات

الثقافة البصرية لدى المعممات قبل الخدمة .دراسات عربية في التربية
وعمم النفس.80-.3 ،)8-86( ،
https://doi.org/.0..82.5/0088038
الجريوي ،سيام بنت سممان محمد .)80.6( .أىمية تقنية اإلنفوجرافيك في التعميم .أسترجع من
http://drseham30.blogspot.com
الحجيبلن ،ازدىار يوسف .)80.5( .التعميم باإلنفوجرافيك .المعرفة..86-.88 ،)886( ،
الدىيم ،لولوه .)80.5( .أثر دمج اإلنفوجرافيك في الرياضيات عمى تحصيل طالبات الصف
الثاني المتوسط .مجمة تربويات الرياضيات.82.-853 ،).-0(.0 ،
الدوسري ،الجوىرة فياد محمد ،والسيد ،عبدالعال عبداهلل .)80.2( .فاعمية بيئة تعميمية قائمة
عمى اإلنفوجرافيك في تنمية المفاىيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثالث
الثانوي بمدينة الرياض .مجمة القراءة والمعرفة.28-63 ،)808( ،
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السميم ،غادة بنت مساعد ،والجفير ،وفاء بنت صالح .)80.6( .اإلنفوجرافيك
(أطروحة ماجستير غير منشورة) .جامعة الممك سعود ،المممكة العربية
السعودية .أسترجع من
https://ghadamosaed.files.wordpress.com/80.6/06/d2a0d028d2a0d025
d02.d022d2acd2b.d2a0d02.d02ad023d2a0d028d025d020d2a0d2a5d02a..pdf
السيد ،عبدالعال عبداهلل .)80.2( .أثر إختبلف نمطي اإلنفوجرافيك الثابت والمتحرك في تنمية

ميارات المواطنة الرقمية لدى طمبة المعاىد العميا لمحاسبات .تكنولوجيا
التربية :دراسات وبحوث.68-. ،)36( ،
القحطاني ،غادة عبدالمطيف .)80.3( .الثقافة البصرية .أسترجع من
http://mmnnwwaatt.blogspot.com/80.3/08/blog-post_.8.html

المقاني ،أحمد حسين ،والجمل ،عمي أحمد .)8003( .معجم المصطمحات التربوية المعرفة في
المناىج وطرق التدريس (الطبعة الثالثة) .القاىرة ،جميورية مصر
العربية :عالم الكتب.
بني عامر ،مأمون .)80.3( .األنماط والذكاءات ليا كل االىتمامات .أسترجع من
https://bit.ly/8TypNlL

حسن ،أمل حسان السيد .)80.0( .معايير تصميم اإلنفوجرافيك التعميمي .دراسات في التعميم
الجامعي.05-50 ،)36(36 ،
https://doi.org/.0.8.502/deu.80.0..058.
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حسونة ،إسماعيل عمر .)80.0( .فعالية تصميم بيئة تعمم شخصية قائمة عمى األنفوجرافيك في
التحصيل المعرفي واالتجاه نحوىا لدى طمبة كمية التربية في جامعة
األقصى .مجمة العموم التربوية والنفسية.605-683 ،)8(.2 ،
https://doi.org/.0..8026/JEPS/.208.0
حكمي ،حميمة بنت محمد بن محمد .)80.0( .مستوى وعي معممات الرياضيات في مدينة

الرياض لمفيوم اإلنفوجرافيك ودرجة امتبلكين لمياراتو .مجمة كمية التربية
 جامعة بنيا.3.2-828 ،).-.00(82 ،خير الدين ،مجدي خير الدين كامل .)80.3( .استخدام المنيج البصري المكاني في تدريس
الدراسات االجتماعية وأثره في تنمية المفاىيم المكانية وميارات التصوير

البصري المكاني لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية .مجمة الجمعية التربوية
لمدراسات االجتماعية.2.-80- ،)68( ،
داوود،

ميند.

(.)80.6

مدخل

إلى

مفيوم

اإلنفوجرافيك.

أسترجع

من

https://bit.ly/8PWsdZk

دواير ،فرانسيس ،ومور ،ديفيد مايك (محررين) .)80.6( .الثقافة البصرية والتعمم البصري
(نبيل جاد عزمي ،مترجم) (الطبعة الثانية) .القاىرة ،جميورية مصر
العربية :مكتبة بيروت.

زايد ،حمزه عارف مصطفى .)80.0( .دور اإلنفوجرافيكس كوسيمة فعالة لمتعمم في الجامعات
األردنية (أطروحة ماجستير غير منشورة) .جامعة الشرق األوسط،
المممكة األردنية الياشمية.
شمتوت ،محمد شوقي عبدالفتاح .)80.5( .اإلنفوجرافيك من التخطيط إلى اإلنتاج .الرياض،
المممكة العربية السعودية :شركة مطابع ىبل.
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صفر ،عمار حسن .)8080( .مدى تقبل أعضاء الييئة التعميمية في مدارس التعميم العام
الحكومية بدولة الكويت لبرمجيات اإلنفوجرافيكس :دراسة وصفية مسحية

استكشافية شبو تجريبية باستخدام نموذج قبول تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت ( .)ICTAMبحث مرسل لمنشر.

صفر ،عمار حسن ،والقادري ،محمد عبدالقادر80.0( .أ) .سمسمة التعميم والتعمم المرئي :المجمد
األول  -أدوات إدارة المعرفة الشخصية (الطبعة الثانية) .الشويخ ،دولة
الكويت :مطابع الخط.

صفر ،عمار حسن ،والقادري ،محمد عبدالقادر80.0( .ب) .سمسمة التعميم والتعمم المرئي:

المجمد الثاني  -الخرائط الذىنية (الطبعة الثانية) .الشويخ ،دولة الكويت:

مطابع الخط.

صفر ،عمار حسن ،والقادري ،محمد عبدالقادر80.0( .ج) .سمسمة التعميم والتعمم المرئي:

المجمد الثالث  -وسائل التكنولوجيا واالتصال التربوية (الطبعة الثانية).

الشويخ ،دولة الكويت :مطابع الخط.

عامر ،طارق عبدالرؤوف ،ومحمد ،ربيع .)80.5( .الذكاءات المتعددة .عمان ،المممكة األردنية
الياشمية :دار اليازوري.

عبدالباسط ،حسين محمد أحمد .)80.6( .المرتكزات األساسية لتفعيل استخدام اإلنفوجرافيك في

عمميتي التعميم والتعمم .مجمة التعميم اإللكتروني .).6( ،أسترجع من
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task

=show&id=808&sessionID=30
عفيفي ،محمد كمال .)80.2( .التفاعل بين نمطي تصميم اإلنفوجرافيك (الثابت ،المتحرك)
ومنصتي التعمم اإللكتروني (الببلك بورد ،الواتس آب) وأثره في تنمية

ميارات تصميم التعمم البصري وادراك عناصره .مجمة كمية التربية -
جامعة األزىر.330-862 ،).-.00( ،

https://doi.org/.0.8.502/JSREP.80.2.80050
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عمي ،نيڤين أحمد خميل .)80.2( .تنمية بعض المفاىيم االقتصادية لدى أطفال الروضة
باستخدام اإلنفوجرافيك .مجمة القراءة والمعرفة.8.8-.23 ،).02( ،
عمر ،عاصم محمد إبراىيم .)80.5( .فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى اإلنفوجرافيك في
إكتساب المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير البصري واالستمتاع بتعمم

العموم لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي .المجمة المصرية لمتربية
العممية.852-800 ،)8(.0 ،
فطاني،

عدنان

محمد.

(.)80.8

أنماط

التعمم

لدى

الطبلب.

أسترجع

من

http://www.manhal.net/art/s/.0.08
منصور ،ماريان ميبلد .)80.6( .أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك القائم عمى نموذج أبعاد التعمم
لمارزانو عمى تنمية بعض مفاىيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنتج

لدى طبلب كمية التربية .مجمة كمية التربية  -جامعة أسيوط،
..50-.85 ،).-6(3.
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