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 -ملخص الدراسة :

ستن  ةو  البث  ل التعرس  ف بةإلنفوجرافس  ك وإممةنس  س توظسف  ه ف    ت  درسس وث  د  بمق  رر البرمجس  ةت ل  دي 
 بجةمعس المنسة   ثسل أن ه ل ه دور مه م وفع ة  ف   نق   المعلوم ةت والبسةن ةت والمعرف س طالب قام الممتبةت

قس ةس  والمعلوم ةت بص رسةُ   وه دفت الدراا س إل  بوضوح وجذب لإلنتبةه وذلك م ن خ ال  تمثس   البسةن ةت 
الفرق س الرابع س قا م  فعةلسس ااتخدام تقنسس اإلنفوجرافسك ف  تدرسس وثد  م ن مق رر البرمجس ةت ل دي ط الب

والبع دي لمجم وعتسن إث  داهمة  الممتب ةت واعتم دت الدراا  س عل   الم نهج التجرسب    وتص مسم القس ةس القبل   
وتوصلت الدرااس إل  عد  نتةئج أهمهة : التوجد  والثةنسس التدرسس بةإلنفوجرافسكالتدرسس بةلطرسقس التقلسدسس 

متواط درجةت التطبسق القبل  والبعدي لدي عسنس البث ل عل   متغس ر مق رر  فروق ذات داللس إثصةئسس بسن

 . البرمجسةت

 :  الكلمات الدالة

 Data   تصوسر البسةنةت information design  تصمسم المعلومةت  info graphicاإلنفوجرافسك 

Visualization  ال   تعلم البص   ري  Visual learning معمةرس   س المعلوم   ةت  Information 

 Architecture 

 -تمهيد:

تشهد الثسة  ف  عصر المعلومةتسس مثسراً من المتطلبةت الشخصسس والمجتمعسس الت   تُف رض عل ى مةف س 
لتقنس س والمعرفس س له ذا العص ر  الت   تتض ةعف بةا تمرار  ل ذلك أفراد المجتمع واقع التعةم  مع التغسس رات ا

سواجه القةئمون على التدرسس واقع التعةم  مع نظم تمنولوجسس ثدسث س ا عسةً لتنمس س ق درات طالبه م وت  هسلهم 
للتعةم  مع متغسرات العصر التقن   وبةلت ةل  ج ةءت الثةج س إل ى تط وسر نم ةذج جدس د  ف   الت درسس تعتم د 

 ت الثةابةت والمعلومةت والجرافسك والمسدسة وتوظسفهة ف  عملست  التعلسم والتعلم.على تقنسة

ظهر العدسد من التقنسةت الثدسثس المبتم ر  الت   سمم ن االا تفةد  منه ة ف   عملس س الت درسس منه ة ظه ور 
وال  ذي سعن    إسص  ة  المعلوم  س ع  ن طرس  ق الص  ور  ثس  ل سثت  وي  Infographicمص  طلح اإلنفوجرافس  ك 

جرافس  ك عل  ى معلوم  ةت وبسةن  ةت س  تم إسص  ةلهة للق  ةرئ ع  ن طرس  ق مش  ةهدته للبسةن  ةت الت    تثتوسه  ة واإلنف
 .(Hankey,s, Longley, 2013)مخططةت المعلومةت البسةنسس 

وقد ظه رت تقنس س اإلنفوجرافس ك بتص مسمةته المتنوع س ف   مثةول س إلختف ةء ش م  مرئ   جدس د لتجمس ع 
  صور  جذابس إلى الم تعلم  ثس ل إن تص مسمةت اإلنفوجرافس ك مهم س وعرض المعلومةت أو نق  البسةنةت ف

جداً ألنهة تعم  على تغسسر أالوب التفمسر تجةه البسةنةت والمعلومةت المعقد  مم ة تا ةعد تقنس س اإلنفوجرافس ك 
 الق ةئمسن عل ى العملس س التعلسمس س ف   تق دسم المن ةهج الدراا سس ب ا لوب جدس د وش سق  ل ذا الب د م ن البث ل ف   

 ( 2014طرسقس لتطبسق هذه التقنسس ودمجهة ف  المقررات الدرااسس )الجربوي  
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وقد ثققت اإلنفوجرافسك نمواً مبسراً ف  الوقت الثةل  بةلتزامن مع تطور شبمةت التواص  االجتم ةع  
  نظ  راً لوج  ود خةص  سس )المش  ةرمس( ف    ه  ذه الش  بمةت األم  ر ال  ذي جع    (Facebook)مث    الفسا  بوك 

فس  ك واث  د  م  ن أمث  ر األدوات فةعلس  س ف    نش  ر المثت  وى وتوص  س  المعلوم  ةت ألف  راد المجتم  ع اإلنفوجرا
 باهولس ف  العصر الثةل .

ول  ذلك ف  إن أولوس  ةت المص  مم ف    تص  مسم اإلنفوجرافس  ك ف    مج  ة  التعل  سم تتمث    ف    ا  هولس الفه  م 
(Comprehension)  ث م االا تثواذ عل ى االنتب ةه  (Retention)  ث م التش وسق(Appeal) (Lankow, 

Crooks, 2012) 

وأجرس  ت ف    الا  نوات األخس  ر  بع  ض البث  ول للمش  ف ع  ن جوان  ب ق  و  اا  تخدام اإلنفوجرافس  ك ف    
٪ م  ن ال  تعلم س  تم  80أن أمث  ر م  ن  (Beagel & Hand, 2014)التواص    م  ع الجمه  ور ثس  ل أوض  ح 

٪   200بوك مفض لس بنا بس ٪ ستم خال  صس  نصسس فقط وأن الص ور عب ر الفسا  20بصرسةً  وأن أق  من 
٪ ف    ج  ذب الما  تخدمسن بع  د نش  ر اإلنفوجرافس  ك   12وأن متوا  ط تا  جسالت مواق  ع الوس  ب زادت بنا  بس 

٪( م  ن المعلوم  ةت الت    تنتق    إل  ى الم  خ ه    معلوم  ةت  90( أن ث  وال  )2015وأش  ةر )عب  د البةا  ط  
م  أفض   مقةرن س بةلمعلوم ةت ٪( من النةس ساتخدمون المعلومةت المصور  بش 40مصور   وأن ثوال  )

( مر  أارع م ن المعلوم ةت النص سس  وأن  60000النصسس  وأن المخ سعةلج المعلومةت المصور  بثوال  )
٪ م ن  100الصور ف  الفسابوك أمث ر فةعلس س م ن النص وص والفس دسو وال روابط وأن المش ةهدون سقض ون 

 الوقت ف  الصفثةت الت  تثتوي على الفسدسو.

جا  سد أث  د المب  ةدرات التطوعس  س يس  ر الربثس  س الت    ته  دف إل  ى دع  م المثت  وى العرب    وسع  د موق  ع ت
براومةت اإلنفوجرافسك ف  العدسد من المجةالت وبنةء منصس ت ربط المص ممسن المب دعسن بةلش رمةت وست سح 
الموق  ع نا  خ وتوزس  ع ونق    را  ومةت اإلنفوجرافس  ك إل  ى ص  ةثبس وع  دم اا  تخدام العم    ف    األي  راض 

 (.2013  وعدم إجراء أي تغسسر ف  هذه الراومةت )تجاسد  التجةرسس

 -مصطلحات الدراسة:

 Infographicsاإلنفوجرافيك  .أ 

ه        إختص      ةر لمص      طلح المعلوم      ةت التص      وسرسس  Infographicملم      س اإلنفوجرافس      ك 
Information graphic  وتعن     نوع   ةً م   ن الص   ور الت     تم   زج ب   سن المعلوم   ةت. والتص   مسم
(Smiciklas,s, 2012)  مم  ة سمم  ن تعرس  ف اإلنفوجرافس  ك إص  طالثةً عل  ى إن  ه التجا  سد البص  ري

للمعلومةت أو األفمةر اعسةً لتوصس  معلوم ةت معق د  للجمه ور بطرسق س تمم نهم م ن فهمه ة واا تسعةبهة 
 Dataباهولس  وهنةك عد  ما مسةت عل ى عملس س إنش ةء اإلنفوجرافس ك ونش ره منه ة: تص وسر بسةن ةت 

Visualization       مسم المعلوم      ةت أو تصInformation Design  أو العم      ةر  المعلومةتس      س
Information Architecture    (.2016)شلتوت  مثمد شوق 

 Dataانتشر  ااتخدام اإلنفوجرافسك ف   مختل ف المج ةالت وارت بط بمص طلح تص وسر البسةن ةت 
Visualization ص  وسر  البسةن  ةت وه  و التمثس    المرئ    للمعلوم  ةت وع  ةد  تم  وسن عنةص  ر  تص  مسم ت

  والخط وط Signs  والعالم ةت Icons  والرم وز Maps  والخ رائط Chartsعبةر  ع ن الج داو  
   الصور.Diagramsالبسةنسس 

وأص بح سش م  تعرس ف جدس د سعن    Infographicولقد تطور السوم ااتخدام ملمس اإلنفوجرافسك 
الرم  وز والص  ور والملم  ةت مع  ةً ف    ث  راءاً ثس  ل سجم  ع ب  سن تص  وسر البسةن  ةت والرا  وم التوض  سثسس و

 هسم  موثد.
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  Infographicsمخططات المعلومات البيانية التعليمية 

عبةر  عن عروض مرئس س را ومسس للمعلوم ةت أو البسةن ةت ته دف إل ى ع رض معلوم ةت معق د  
 بارعس ووضوح تثان من الفهم واإلدراك بةاتخدام الرام.

المفةهسم واألفمةر ومن خال  تمثس   المعلوم ةت سص بح اإلنفوجرافسك: تمثسالت بصرسس للمعرفس و
الطالب قةدرون على الترمسز على المعنى وتجمسع األفمةر المتشةبهس باهولس ممة سممنهم من االا تفةد  

 .(Harold, 2009)من ذامرتهم البصرسس بشم  أفض  

ا وم مص ور  ب ن ه تثوس   المعلوم ةت والبسةن ةت المعق د  إل ى ر (Jackson, 2014)ممة سعرفه 
ساه  على من سراهة ااتسعةبهة دون الثةجس إلى قراء  المثسر من النصوص وسعتبر اإلنفوجرافسك أث د 

 الواةئ  الهةمس وأمثرهة جةذبسس لعرض المعلومةت عبر شبمةت التواص  االجتمةع .

 التصميم المعلوماتي: 

وم سمم ن فهمه ة واا تسعةبهة هو فن تثوس  البسةنةت والمعلومةت والمفةهسم المعقد  إلى صور ورا
 (.2016بوضوح وتشوسق )شلتوت  مثمد شوق   

مزسج من المعلومةت والصور ساتخدم لعرض ثدل مة خال   (Andrei, K, 2013)ممة سعرفه 
 تمثس  البسةنةت بصرسةً.

تصوسر البسةن ةت أو األفم ةر لنق   المعلوم ةت المعق د  للجمه ور  (Smicikal, M, 2012)وسرى 
 ن أن تمون أارع ااتقبةالً وأاه  فهمةً.بطرسقس سمم

 Data Visualizationتصوير البيانات  -ب .ب 

عرض البسةنةت ف  صور  مرئس س  فه   تعتب ر وا سلس إسص ة  المعلوم ةت والبسةن ةت بص رسةً ف   ش م  
دقس  ق ومقن  ع للجمه  ور المتلق     ولع  د  ق  رون اا  تخدمت التمث  سالت البص  رسس مث    المخطط  ةت والخ  رائط 

 بسةنسس ف  فهم وتوصس  البسةنةت والمعلومةت.والخطوط ال

تص  وسر البسةن  ةت ب  دءاً م  ن المخطط  ةت البا  سطس إل  ى الخ  رائط التفةعلس  س أص  بثت ذات ش  عبسس متزاس  د  
سا تخدمهة الب ةثثسن لتوص س  المعلوم ةت المعق  د   فةلتص وسر الفع ة  للمعلوم ةت سممن  ه إسص ة  م م مبس ر م  ن 

 .(Wolf, Rebecca, 2014)على الت ثسر واإلقنةع  المعلومةت بوضوح  وسمون لدسه القدر 

ألن  Data visualizationتختل  ف اإلنف  وجرافسمس أخ  تالف ت  ةم ع  ن البسةن  ةت التص  وسرسس التفةعلس  س 
التدفق المعلومةت  للبسةنةت أو المعلوم ةت المعق د  سم ون بص ور  أا رع لنق   خ رائط جوج   التفةعلس س عل ى 

و  إلى منطق س أو دول س معسن س بض غطس زر  بسنم ة ت وفرت م ةد  بص رسس ابس  المثة  فقد ساه  البثل للوص
بسنم ة إذا اثت وت الص ور  عل ى م واد  (Infographics)مرئسس تبسن معلومةت مهمس فه و سا مى بش م  ع ةم 

 .Data Visualizationتفةعلسس تامى )البسةنةت التصورسس التفةعلسس 
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لبيانات الصورية د الفرق بين اإلنفوجرافيك وا1ويوضح الشكل م  

 التعليم البصري: .ج 

ه   و نم   ط تعل   سم وت   درسس س   ربط األفم   ةر والمف   ةهسم والبسةن   ةت والمعلوم   ةت األخ   رى بةلص   ور 
والتقنس  ةت ه  ذا ال  نمط واث  د م  ن ثالث  س أن  واع أاةا  سس م  ن أنم  ةط التعل  سم ف    نم  وذج ف  ةرك فلم  نج 

VarkFiliming   وال تعلم الا مع   واا ع االا تخدام وال ذي ستض من أسض ةً ال تعلم الثرم(Leite & 

Shi, 2009). 

 Infographic 3Dاإلنفوجرافيك ثالثي األبعاد  .د 

 graphic image technologyلالشةر  إلى تقنسس صور  الراوم  2D  3Dساتخدم مصطلح 
إذ أنه ف    Computer graphicsمث  التصوسر الفوتويراف  والراوم المتثرمس وراوم الممبسوتر 

خص  سةت واألث  دال بعنةص  ر ثالثس  س البع  د والت    أش  به بمثس  ر لم  ة ت  راه ف    الثس  ة  تمث    الش 3Dأف  الم 
 .2Dالثقسقسس بدالً من الصور الماطثس التقلسدسس ذات تقنسس 

 د مقارنة بين تقنية اإلنفوجرافيك ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد.1ويوضح الجدول م

 2Dتقنية  3Dتقنية  وجه المقارنة

 ثنةئ  األبعةد األبعةد ثالث  الهسئس المةملس
سمث  عنصراً له ثالثس أبعةد الطو    التعرسف

 العرض  االرتفةع
سمث  عنصراً ببعدسن فقط الطو  

 واالرتفةع
 ماطح مشةبه للواقع التمثس 

 طو  وارتفةع بدون عمق )عرض( طو    عرض  ارتفةع الخصةئص
اإلاطوانس  الجام المروي  الممعب   أشمة  هنداسس

 الهرم
 اتطس   مربع  مثللم

  http://ibelieveinsci.comالمصدر: 

 

http://ibelieveinsci.com/
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 -مبررات اختيار الدراسة:

توجسه أفمةر أعضةء هسئس التدرسس ف  مجة  الممتبةت إلى االا تفةد  م ن التص ةمسم اإلنفوجرافسمس س ف    .1
 تدرسس المقررات.

 قرر البرمجسةت وتقدسمه بشم  جدسد.مثةولس تطوسر المثتوى العلم  لم .2

تض    مسن مثت    وى المق    ررات الدراا    سس أنش    طس واا    تراتسجسةت تعتم    د عل    ى التجا    سد المعلوم    ةت   .3
 بةإلنفوجرافسك بمة سضمن إنتةج أفمةر ابتمةرسس.

مثةولس التغلب على بعض المشمالت الت  تواجه الطالب ف  فهم مق رر البرمجس ةت ع ن طرس ق ت وفسر  .4
 ئمس على اإلنفوجرافسك.بسئس تعلسمسس قة

تقدسم ااتراتسجسس ثدسثس ف  الت درسس سا تند إل ى نم ط التعل سم البص ري المعلوم ةت  )اإلنفوجرافس ك( ف    .5
 التعلسم لطالب قام الممتبةت.

تقدسم اختبةر تثصسل  مقنن ثو  تصمسم اإلنفوجرافسك سا تفسد منه ة أعض ةء هسئ س الت درسس بةلجةمع ةت  .6
 المصرسس.

 لقام ف  مقرر البرمجسةت وشسوع األاةلسب التقلسدسس.ضعف ماتوى طالب ا .7

 مشكلة الدراسة:

الثظت البةثثس أثنةء تدرسس مقرر البرمجس ةت أن العدس د م ن الط الب ف   ثةج س إل ى مه ةرات جدس د  
لاهولس فه م المثت وى ال ذي سقدم ه المق رر عل ى عم س الط رق التقلسدس س الت   تعتم د عل ى التلق سن والع رض 

جه الطالب ممةً هةئالً من المعلومةت المعقد  وم ن هن ة مةن ت البداس س ف   إسج ةد ط رق يس ر النظري  ممة سوا
تقلسدسس أو ثدسثس ف  عرض المثتوى ستمةث  فسهة عنةصر الجذب والتشوسق وترمسز اإلنتب ةه ل ذلك ف إن هن ةك 

وتسا  سر  ثةج  س لتص  مسم المعلوم  ةت ف    ص  ور  انفوجرافس  ك أو تمثس    بص  ري للبسةن  ةت لتبا  سط المعلوم  ةت
ااتسعةبهة ودمجهة ف  مق رر البرمجس ةت  وأج رت البةثث س مقس ةس عل ى عسن س اا تطالعسس سق سس م ن خالله ة 

 20مدى قدر  الطالب على التثصس  من خال  االعتمةد على الطرق التقلسدسس ف  عرض المثت وى وتض م 
نس سس وأجرست الدرااس على عساؤاالً سقسس من خاللهم المهةرات الممتابس من تدرسس المقرر بةلطرق التقلسد

 -( طةلبةً وطةلبس وتم الوقوف على مة سل :30س عددهم )ععشوائسس من طالب الفرقس الراب

٪ م  ن الط  الب الق  در  المةفس  س عل  ى التثص  س  م  ن خ  ال  الط  رق  84ال ست  وافر ل  دى أمث  ر م  ن  .1
 التقلسدسس المقدمس لهم.

م ف   مثت وى نظ ري سفتق د إل ى عنةص ر عدم إلمةم مثسر من الط الب بةلموض وعةت المقدم س ل دسه .2
 الجذب واإلثةر  والتشوسق والتباسط.

مدى دافعهم وريبتهم ف  ااتخدام اإلنفوجرافسك ف  شرح المق رر مؤم دسن أن ل دسهم الق در  عل ى  .3
 زسةد  الترمسز والتثصس  لمقرر البرمجسةت.

 -ولث  مشملس الدرااس ساعى البثل لإلجةبس على الاؤا  الرئسا  التةل :

ما فعاليية اسيتخدام تقنيية اإلنفوجرافييك فيي تيدريس وحيدة مين مقيرر البرمجييات ليدى طيالب الفرقية 
 الرابعة قسم المكتبات بجامعة المنيا؟

 -سنبع من الاؤا  الرئسا  األائلس الفرعسس التةلسس:



 مةهر قنةوي د. سةر  /   إاتخدام تقنسس اإلنفوجرافسك ف  تدرسس وثد  بمقرر البرمجسةت بقام الممتبةت جةمعس المنسة: درااس تجرسبسس

  

 -118 -                                                                    ( 2019 ابتمبر  –سولسو  ) 3  ع 6الممتبةت والمعلومةت . مج المجلس الدولسس لعلوم

مة أثر ااتخدام اإلنفوجرافس ك ف   تنمس س التثص س  الدراا   ل دى ط الب الفرق س الرابع س قا م  .1
 بةتاالممت

 مة اتجةهةت طالب قام الممتبةت نثو ااتخدام اإلنفوجرافسك ف  تدرسس مقرر البرمجسةتا .2

مة أثر ااتخدام تقنسس اإلنفوجرافسك ف  تنمسس المهةرات الممتابس ف  تدرسس مقرر البرمجس ةت  .3
 لدى طالب الفرقس الرابعس قام الممتبةتا

 أهداف الدراسة:

افس ك ف   ت درسس وث د  م ن مق رر البرمجس ةت ل دى ط الب الفرق س قسةس فعةلسس ااتخدام تقنسس اإلنفوجر
 الرابعس قام الممتبةت بجةمعس المنسة.

 األهداف الفرعية:

درااس أثر ااتخدام اإلنفوجرافسك ف   تنمس س التثص س  الدراا   ل دى ط الب الفرق س الرابع س  .أ 
 قام الممتبةت.

رافس ك ف   ت درسس مق رر التعرف على اتجةهةت طالب قا م الممتب ةت نث و اا تخدام اإلنفوج .ب 
 البرمجسةت.

المشف عن أثر ااتخدام تقنسس اإلنفوجرافسك ف  تنمسس المهةرات الممتا بس ف   ت درسس مق رر  .ج 
 البرمجسةت لدى طالب الفرقس الرابعس قام الممتبةت.

 -فروض الدراسة:

 مة ماتوى عسنس البثل ف  متغسر مقرر البرمجسةت بةلتطبسق القبل ا .1

 ف  متغسر مقرر البرمجسةت بةلتطبسق البعديامة ماتوى عسنس البثل  .2

ال توج د ف روق ذات دالل س إثص ةئسس ب سن متوا ط درج ةت التطبس ق القبل   والتطبس ق البع دي  .3
 لدى عسنس البثل على متغسر مقرر البرمجسةتا

 حدود الدراسة: 

: تنةول  ت الدراا  س اا  تخدام تقنس  س اإلنفوجرافس  ك ف    ت  درسس وث  د  م  ن الحييدود الموضييوعية -
 البرمجسةت لدى طالب الفرقس الرابعس قام الممتبةت. مقرر

: تقتص ر الدراا س عل ى ط الب الفرق س الرابع س قا م الممتب ةت بجةمع س المنس ة الحدود المكانية -
 ( طةلبةً وطةلبس.70البةل  عددهم )

 .2019/ 2018: تم تطبسق الدرااس خال  الفص  الدراا  الثةن  عةم الحدود الزمنية -

 -منهج الدراسة:

تخدم البثل الثةل  المنهج التجرسب   تصمسم القسةس القبل  والبعدي لمجم وعتسن إث داهمة الت درسس اا
بةلطرسقس التقلسدسس والثةنسس التدرسس بةلطرسقس الثدسثس للمشف عن أثر ااتخدام تقنسس اإلنفوجرافسك ف  تدرسس 

 اس.عبةر  وتشم  الدرا 20إعداد إاتبسةن سضم  وتموثد  من مقرر البرمجسةت 
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 وستمث  ف  طرسقس التدرسس : -المتغسرات التةلسس: 

 :   التدرسس بةلطرسقس التقلسدسسالمتغير المستقل -أ

 التدرسس بةإلنفوجرافسك

 : تدرسس وثد  من مقرر البرمجسةت.المتغير التابع -ب 

 أدوات جمع البيانات:

 تم اإلطالع على بعض المصةدر والمواقعأ( 

 www.worldometers.info/arالمجةالت إثصةئسةت عةلمسس ف  جمسع  -

 .www.google.com/publicdata/directoryمرمز جوج  العةلم  للبسةنةت  -

 .www.discoverd:digitalarabia.comإثصةئسةت عربسس على موقع  -

 .http://www.stastsilk.comمواقع تاةعد على التصمسم  -

وه   و موق   ع مخص   ص لإلثص   ةئسةت العةلمس   س ف     جمس   ع المج   ةالت  Gapminderموق   ع  -
http://www.gapminder.org 

 د2كما يوضح الجدول م أشهر برامج ومواقع اإلنفوجرافيكبد 

 الموقع خصائص الموقع

 Picktochart موقع متخصص ف  تصمسم وتطوسر تصةمسم إنفوجرافسك
بفض  هذه األدا  سممنك تصدسر البسةنةت مبةشر  إلى الموقع وترجمتهة إلى تصوسرات 

 بسةنسس مرئسس.
Infmar.am 

لهة واجهس باسطس وتامح بةاتسراد ودمج تصةمسم ف   infogrأدا  مجةنسس لتصمسم 

 تصمسم إنفوجرافسك واثد

Inkspace 

 Free pik موقع لتثمس  التصةمسم المجةنسس مفتوثس المصدر
أدا  مدفوعس وتوفر ناخس مجةنسس لتعدس  األلوان والخطوط واألشمة  باهولس تتبع 

س بعدد المشةهدات الت  ثققهة اإلنفوجرافسك المصمم تتمسز هذه اإلثصةئسةت المتعلق
 األدا  بخةصسس الاثب واإلفالت للعبور والخلفسةت

Pickto 
charticon 

Visualization 
Canra.com 

ألف مصمم  35منصس اجتمةعسس ضخمس لمصمم  اإلنفوجرافسك تضم أمثر من 
 سشةرمون تصةمسمهم عبر المواقع االجتمةعسس

Visually 

 -مصادر اإلنفوجرافيك:جد  

 Info graphic labs   http://infographiclabs.com/portfolio 

 Info graphics show case  www.infographics show case.com 

 Info graphi pedia   http://infographipedia.com 

 Cool info graphics   www.coolinfographics.com 
 
 

http://www.worldometers.info/ar
http://www.google.com/publicdata/directory
http://www.discoverd:digitalarabia.com
http://www.stastsilk.com/
http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
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 أمدت الباحثة الطالب بمواقع تساعدهم على تصميم اإلنفوجرافيكدد 

 http://www.youtube.com/watch? V= vzvinvr6x 35A 

 http://www.youtube.com/watch? V= 8ww/ 7f2G010 

 -مواقع عربية تعزز من إثراء مفهوم اإلنفوجرافيك على االنترنت:هد 

د: مب ةدر  عربس س يس ر ربثس س ته دف ل دعم المثت وى العرب   برا ومةت إنفوجرافس ك وبن ةء موقع تجاس -
منص   س ت   ربط المص   ممسن المب   دعسن بةلش   رمةت وسع   د أول   ى المواق   ع العربس   س الت     دعم   ت مفه   وم 

 اإلنفوجرافسك العرب .

 موقع بسةنةت : موقع سوفر البسةنةت بشم  مباط وسعزز مفهوم اإلنفوجرافسك. -

افسك عرب : مخص ص ب رش فس مةف س اإلنفوجرافس ك العرب   عل ى اإلنترن ت لسش م  مرج ع موقع إنفوجر -
 عةلم  ومعتمد بهذا المجة  عةلمسةً.

 -إجراءات البحث:

قةمت البةثثس بةالاتعةنس بمجموعس م ن أدوات التص مسم الما تخدمس ف   إنت ةج اإلنفوجرافس ك منه ة:  .1
Piktochart, infogr.am.freepik موض  وعةت ت  م تنةوله  ة ف    مق  رر  والتص  مسم مبن    عل  ى

البرمجسةت سدراهة الطالب وراع  ف   التص مسم المب ةدئ والمع ةسسر ومنةا بتهة للمثت وى ونوعس س 
األل   وان الما   تخدمس  وم   دى منةا   بتهة للط   الب وت   وافر عنص   ر الج   ذب واإلث   ةر  ف     ش   رح 

 ب.الموضوعةت والت  مةن لهة أثر بةل  ف  تباسط وتوصس  المعلومس وشرثهة للطال

 -خطوات تصميم اإلنفوجرافيك: .2

 فقرات 4تقاسم المثتوى إلى  .أ 

أل  وان )أل  وان مش  بعس قوس  س م  ةألثمر واألص  فر  5اختس  ةر األل  وان: أمب  ر فق  ر  تثت  ةج إل  ى  .ب 
 والموف والامةوي والبرتقةل (.

 لون خط المتةبس: رمةدي يةمق أو أبسض ثاب لون الشم  الماتخدم. .ج 

   مع مالءمتهة للنص وماةثس العم .رام مخطط لوضع الفمر  وتثدسد األشمة .د 

 الرام على برنةمج الفوتوشوب واإلخراج النهةئ  للمثتوى. .ه 

إنتةج المثتوى العلم  وعرضه على الاةد  المثممسن ثم إع داده ف   ص ورته النهةئس س بع د إج راء  .3
 التعدسالت المقترثس وفق آراء الاةد  الخبراء المثممسن.

 سادة المحكمين لإلستبياند قائمة بأسماء ال3ويوضح الجدول م

 أاتةذ الممتبةت والمعلومةت الماةعد ورئسس قام الممتبةت/جةمعس أاسوط د/ عمرو اعد فهسم 1

 جةمعس المنسة –ملسس التربسس  –أاتةذ تمنولوجسة التعلسم الماةعد  د/ ممدوح ابراهسم 2

 جةمعس المنسة –ى ملسس التربس –أاتةذ تمنولوجسة التعلسم الماةعد  د/ إسمةن زم  مواى 3

4 
أ/ مصطفى مثمد 

 اسد
 ملسس التربسس –مدرس علم النفس التربوي الماةعد 
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 تطبيق مقياس قبلياً على العينة اإلستطالعية لحساب صدقه وثباته. -4

عرض المجاالت التجريبية للبحث على أفراد العينة وفق التصميم التجريبي للبحث حيث تم تقديم  -5
 رر البرمجيات باستخدام العروض التقديمية وإحدى مواقع تصميم اإلنفوجرافيك.المحتوى الخاص بمق

تجرب س الت درسس بةإلنفوجرافس ك ف   وث د  م ن مق رر البرمجس ةت )نش ر وتص مسم ( 2وسوضح الشم  )
  مواقع الوسب(

 الفرق بسن الموقع اإللمترون  و تصمسم المواقع : 1 -2وسوضح الشم  

 
 تجربة التدريس باإلنفوجرافيك في وحدة من مقرر البرمجياتد 2الشكل م

 

 
 مواقع أنواع ال د3م الشكل
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 مستخدمة في إنشاء موقع إلكتروني اللغات ال  د4مويوضح الشكل 

 
 برامج تصميم المواقع  د5مالشكل 
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 الهدف من مقرر البرمجيات د 6مويوضح الشكل 

 

 -عبةر  وصثح المقسةس للعبةرات الموجبس على النثو التةل : 20وستمون من بناء مقياس االتجاه  -6

( درج ةت  ال أواف ق )درجت ةن(  ال أواف ق 3( درج ةت  مثةس د )4( درج ةت  مواف ق )5) موافق بش د 
 ( درجس.1بشد  )

 -تحديد الهدف من المقياس: -7

سهدف المقسةس إلى المشف عن إتجةهةت طالب قام الممتبةت والمعلومةت نثو ااتخدام اإلنفوجرافس ك 
 ف  تدرسس وثد  من مقرر البرمجسةت.

 االقتصةر على المثةور التةلسس ف  التدرسس "نشر وتصمسم مواقع الوسب".أبعةد المقسةس: تم 

 أنواع المواقع االلمترونسس .1

 اللغةت الماتخدمس ف  إنشةء الموقع اإللمترون . .2

 الفرق بسن المواقع الثةبتس والمواقع المتغسر  ومواقع إدار  المثتوى. .3

 برامج تصمسم المواقع. .4

 و اإلنفوجرافيكتحديد طريقة قياس االتجاه نح -8

 تم اختسةر طرسقس لسمرت الخمةا  بةعتبةرهة شةئعس واهلس التطبسق لقسةس تلك االتجةهةت.
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 تطبيق أدوات البحث بعدياً. -9

 جراء المعالجة اإلحصائية للنتائج وتحليل البيانات للتوصل للنتائج ومناقشتها وتفسيرها.إ -10

 -الدراسات السابقة: -11

 -تخدام اإلنفوجرافيك في التعليم:درسات حول اسأوالً : 

 الدراسات العربية:

 فةعلس س بسئ س تعلسمس س قةئم س عل ى اإلنفوجرافس ك ف   تنمس س المف ةهسم د2018السيد، عبد العال عبد هللا م .
 الفسزسةئسس لدى طةلبةت الصف الثةلل الثةنوي بمدسنس الرسةض.

 -هدفت الدراسة إلى:

جرافس ك ف   تنمس س المف ةهسم الفسزسةئس س ل دى طةلب ةت المرثل س تصمسم بسئس تعلسمسس قةئم س عل ى اإلنفو -
 الثةنوسس بمدسنس الرسةض.

قس  ةس فةعلس  س بسئ  س تعلسمس  س قةئم  س عل  ى اإلنفوجرافس  ك ف    تنمس  س المف  ةهسم الفسزسةئس  س ل  دى طةلب  ةت  -
 المرثلس الثةنوسس بمدسنس الرسةض.

سبس س ف   التطبس ق البع دي وتوصلت الدرااس إلى: ستض ح تف وق درج ةت طةلب ةت المجموع س التجر
لماتوى التثلس  ف  اختبةر المفةهسم الفسزسةئسس لطةلبةت الصف الثةلل الثةنوي ثسل بل  متواط درج ةت 

( ف    ث  سن بل    متوا  ط درج  ةت الطةلب  ةت ف    التطبس  ق القبل    4.57الطةلب  ةت ف    التطبس  ق البع  دي )
 ( وستضح صثس فرضسس الدرااس جزئسةً.1.93)

 معةسسر تصمسم اإلنفوجرافسك التعلسم .د. 2017حسن، أمل حسان م 

هدفت الدرااس إلى إع داد مع ةسسر تص مسم اإلنفوجرافس ك التعلسم   وتوص لت الدراا س إل ى النت ةئج 
إعداد قةئمس بةلماتوسةت المعسةرسس لتصمسم اإلنفوجرافسك واشتملت القةئمس على مجةلسن وسندرج  -التةلسس:

 م  منهة عدد من المعةسسر.

 التفةعل (. –المتثرك  –التصمسم التربوي اإلنفوجرافسك ب نمةطه الثالل )الثةبت  ألول:المجال ا

الخةص بةلتصمسم الفن  لإلنفوجرافسك فمةن متوا ط النا بس المئوس س للمعس ةر األو   المجال الثاني:
 ٪. 98٪ ف  ثسن مةن متواط النابس المئوسس للمعسةر الثةن   100

 التفةع  بسن نمط   ع رض وتوقس ت اإلنفوجرافس ك ف   بسئ س ال تعلم  . أثرد2017مرسي، أشرف أحمد م
 اإللمترون  على التثصس  واإلتجةه نثو بسئس التعلم لدى طالب المرثلس الثةنوسس.

 -هدفت الدراسة إلى:

أثر أالوب الع رض المل   ف   مقةب   أا لوب الع رض الجزئ   لمثت وى اإلنفوجرافس ك ف   بسئ س 
س  واالتجةه نثو بسئس التعلم لدى طالب الصف األو  الث ةنوي وتوص لت التعلم اإللمترون  على التثص

 -الدرااس إلى:

( ب   سن متوا   ط  درج   ةت ط   الب المجموع   ةت 0.01سوج   د ف   رق دا  إثص   ةئسةً عن   د ما   توى )
 التجرسبسس األربع على مقسةس اإلتجةهةت نثو بسئس التعلم.
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 الثةب ت( وأث ره ف   تنمس س  )التف ةعلاا تخدام اإلنفوجرافس ك  .د2016إسماعيل، عبد اليرموف محميد م /
 التثصس  الدراا  لدى طالب تمنولوجسة التعلسم وإتجةهةتهم نثوه.

 -هدفت الدراسة إلى:

تعرف أثر اإلنفوجرافسك ف  تنمسس التثصس  الدراا  لدى طالب تمنولوجسة التعلسم عن د ما توى 
 )التذمر(.

ى طالب تمنولوجسة التعلسم عن د ما توى تعرف أثر اإلنفوجرافسك ف  تنمسس التثصس  الدراا  لد
 )الفهم(.

 -وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

( ب  سن متوا  ط درج  ةت ط  الب a ≤ 0.05ال توج  د ف  روق ذات دالل  س إثص  ةئسس عن  د ما  توى دالل  س )
المجموعس التجرسبسس ومتوا ط درج ةت ط الب المجموع س الض ةبطس ف   التطبس ق البع دي الختب ةر التثص س  

 عند ماتوى التذمر.المعرف  

 ال توجد عالقس ارتبةطسس إسجةبسس بسن التثصس  الدراا  وإتجةهةت الطالب نثو اإلنفوجرافسك.

 فةعلس  س اا  تراتسجسس مقترث  س قةئم  س عل  ى اإلنفوجرافس  ك ف    إمتا  ةب  د.2016عميير، عاصييم محمييد م
ى تالمس ذ الص ف الخ ةمس ي واالاتمتةع ب تعلم العل وم ل دصرالمفةهسم العلمسس وتنمسس مهةرات التفمسر الب

 االبتدائ .

هدفت الدرااس إلى المشف ع ن فةعلس س ت درسس العل وم بةا تخدام اا تراتسجسس مقترث س قةئم س عل ى 
 -اإلنفوجرافسك ف :

 إمتاةب المفةهسم العلمسس لدى تالمسذ الصف الخةمس االبتدائ .

 تنمسس مهةرات التفمسر البعدي لدى تالمسذ الصف الخةمس االبتدائ .

 -نتائج الدراسة: ومن

( بسن درج ةت تالمس ذ المجموع س التجرسبس س 0.05ال سوجد فرق دا  إثصةئسةً عند ماتوى داللس )
 ودرجةت تالمسذ المجموعس الضةبطس ف  التطبسق البعدي لمقسةس االاتمتةع بتعلم العلوم.

 لم ةرزانو عل ى  أث ر اا تخدام تقنس س اإلنفوجرافس ك عل ى نم ةذج أبع ةد ال تعلم د.2015منصور، ماريان م
 تنمسس بعض مفةهسم الثوابس الاثةبسس وعةدات العق  المنتج لدى طالب ملسس التربسس.

هدفت الدرااس إلى التعرف على أثر ااتخدام تقنسس اإلنفوجرافسك القةئم على نمةذج لمةرزانو على 
( م ن 30ختب ةر )تنمسس مفةهسم الثوا بس الا ثةبسس وع ةدات العق   المن تج وت م التثق ق م ن ه ذا اله دف بة

مجموعةت وت م تطبس ق  6طالب الفرقس الثةنسس شعبس تةرسخ بملسس التربسس جةمعس أاسوط وتم تقاسمهة إلى 
أدوات البث  ل قبلس  ةً وبع  دسةً تمثل  ت ف    اختب  ةر تثص  سل  ف    مف  ةهسم الثوا  بس الا  ثةبسس وق  د توص  لت 

 الدرااس إلى نتةئج أهمهة:

درج  ةت الط  الب مجموع  س البث  ل ب  سن التطبس  ق  وج  ود ف  روق ذات دالل  س إثص  ةئسس ب  سن متوا  ط
( وذلك لصةلح التطبسق البع دي ف   تنمس س م الً م ن مف ةهسم الثوا بس 0.01القبل  والبعدي عند ماتوى )

 الاثةبسس وعةدات العق  المنتج.
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 الدراسات األجنبية:

  توصلت درااس مالً من(Albers, M, 2012) ء الطةل ب إلى أن ااتخدام اإلنفوجرافس ك سُثا ن م ن أدا
ف  ثفظ المعلومةت  ااتسعةب القراء   ممة أن ممةراس المتعلمسن لهذا التطبسق سعزز المهةرات الخةصس 
مث    التواص    الفع  ة  والتفمس  ر النق  دي وتعزس  ز مه  ةراتهم نث  و األمس  س المعلومةتس  س بةا  تخدام الرم  وز 

 البصرسس.

  وأثبتت درااس أجراهة(Ivan, S, 2014) م مجموع س م ن اإلنفوجرافس ك بش رح والت  ه دفت إل ى تق دس
موضوعةت هةمس ف  رسةضسةت المنةل ومةن هدف تلك التصمسمةت أن تزود الطالب ب مثلس ثو  مسفسس 

م ن الط الب مل ن ل دسهم  80دمج الرسةضسةت وعلوم المنةل وتوصلت الدراا س إل ى نت ةئج أن أمث ر م ن 
 اتجةه إسجةب  نثو ااتخدام اإلنفوجرافسك ف  التدرسس.

   س أجراه  ة دراا(Nicholas, Diakapouls, 2011)  ه  دفت إل  ى معرف  س أث  ر التفةع    ب  سن األلع  ةب
واإلنفوجرافسك م ن خ ال  تص مسم وتقا سم ثالث س نم ةذج مختلف س م ن اإلنفوجرافس ك التف ةعل  الق ةئم عل ى 

ئم مثفزات األلع ةب وتوص لت نت ةئج الدراا س إل ى أن الفةئ د  األاةا سس م ن اإلنفوجرافس ك التف ةعل  الق ة
 على مثفزات األلعةب سممن ف  قدرتهة على إثةر  االهتمةم.

  ممة سرى(John, Wily, 2014)  إن اإلنفوجرافسك سلعب دور قوي ف  عملسس ال تعلم ثس ل سا تطسع أن
 سشرح المفةهسم المعقد  وصعبس الفهم بشم  مباط ممة سممنه تشجسع إبداع الطالب.

  وسوض  ح(Brigas, J, 2013)     عل  ى دم  ج اإلنفوجرافس  ك بفةعلس  س داخ    المن  ةهج ب ن  ه سج  ب العم
 الدرااسس ثتى سعم  على تاهس  عملسس الفهم والتعبسر عن األفمةر.

  درااس(Patchara, V, 2013)   والت  هدفت إلى أثر ااتخدام اإلنفوجرافس ك ف   ما توسسن هم ة م  دا
نوعس س ال تعلم وأوص ت  إتصة  بص رسس س وفر اإلتص ة  الفع ة  واا تخدامه ف   التعل سم سممن ه أن سثا ن

الدرااس بضرور  إج راء المزس د م ن الدراا ةت للتثق ق م ن إممةنس س إا تخدام اإلنفوجرافس ك ف   بسئ ةت 
 أخرى.

  وقةم مالً من(Sims, E, Kos, 2014)  ب إجراء مش روع ااتمش ةف  سا مى(SCIP)  وسعن   مش روع
م ن التالمس ذ البث ل ع ن وطل ب  2007أصو  المهن بةإلنفوجرافسك طبق ف  الص ف الدراا   الث ةمن 

أصو  معسنس ثم متةبس تقرسر عن المهن الخةصس بهم بةاتخدام اإلنفوجرافسك وتوص لت الدراا س إل ى أن 
 اإلنفوجرافسك أمثر مالئمس من المقةالت التقلسدسس ممة أنه سعزز جذب انتبةه الطالب.

  دراا س(Mol, L, 2011)  مى ع ن تص مسم برن ةمج بةلوالس ةت المتث د  برنةمج ةً ساTeaching with 

Info graphics  التدرسس بةإلنفوجرافسك" وستم إدارته من قب  فرسق التثرسر بجرسد  نسوسورك ت ةسمز"
 وهذا البرنةمج قةعد  بسةنةت للمتعلمسن تممنهم البثل عن تصمسمةت ف  موضوعةت مختلفس.

  درااس أجراهة م الً م ن(Klowes & Gegorg, 2012) نفوجرافس ك أن ث و  مس ف سمم ن لتص مسم اإل
طةل ب  49سعزز إبداع الطالب ف  إسجةد ثل و  للمش مالت االقتص ةدسس ولق د طبق ت ه ذه الدراا س عل ى 

وطةلب  س واا  تخدم به  ة القس  ةس القبل    والبع  دي وأثبت  ت تل  ك الدراا  س أن عملس  س تص  مسم اإلنفوجرافس  ك 
االا  تجةبس لتل  ك  ع  ززت م  ن فه  م الط  الب للمش  مالت االقتص  ةدسس وزادت م  ن ق  دراتهم اإلبداعس  س عل  ى

 المشمالت.
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  الدرااس الت  قةم بهة مالً من(Sidenyare & Jaigris, 2013)  عن أثر ااتخدام اإلنفوجرافسك ممهنس
من دراا ةت الثةل س أث دهمة  2تدرساسس بةلفصو  الدرااسس على شبمس االنترنت وتم رام البسةنةت على 

 ف  فص  على اإلنترنت واألخرى تعلم بشم  مدمج.

طةلب  ة بةلا  نس الثةنس  س بجةمع  س م  وسنز بإنش  ةء إنفوجرافس  ك لتوض  سح  50ت  م تملس  ف  :ة األولييىالحاليي -
االتج  ةه الرئسا    ف    ثقةف  س وا  ةئ  اإلع  الم الرقمس  س عب  ر فص    افتراض    عل  ى اإلنترن  ت وم  ةن 

 ٪. 75متواط الدرجةت 

رافس  ك طةل  ب وطةلب س بجةمع  س راسرا ون بتص  مسم انفوج 120طل ب م  ة سق رب م  ن  :الحالية الثانييية -
لتص مسم اإلنفوجرافس ك  Picktochartلتوضسح مفهوم تثلسالت الوسب ولقد ااتخدم الطالب موق ع 

٪ وتوصلت الدرااس إل ى نت ةئج أهمه ة: إن تل ك العملس س ع ززت مث و  80ومةن متواط الدرجةت 
األمسس الرقمسس ودعم التعلم ال ذات  وأع رب الط الب ع ن مش ةعرهم اإلسجةبس س نث و تص مسم وإنت ةج 

 نفوجرافسك وأخذ المعلومةت المعقد  وعرفهة بشم  صوري.اإل

  وف  درااس ااتمشةفسس قةم بهة(Dunlap, 2014)    إنفوجرافس ك عل ى  20هدفت إل ى ااتمش ةف أفض
وهو مصدر موثوق لإلنفوجرافسك وذلك ف  مثةول س م ة سجع   اإلنفوجرافس ك فع ةالً  "Visual.ly"موقع 

لعلس ة بش م  أفض   ممص ممسن ولق د ت م تثلس   ه ذه التص مسمةت وذلك من أج  إعداد طالب الدرااةت ا
 ٪. 90وتوصلت النتةئج أن هنةك بعض التصمسمةت توازن فسهة معةسسر التقسسم بنابس أمثر من 

 ممة أمدت بعص الدرااةت عن أهمسس ااتخدامةت اإلنفوجرافسك ف  العملسس التعلسمسس.

  درااس(Troutner, 2010) رافسك ف  إعداد المشروعةت التعلسمسس بمختلف عن أهمسس توظسف اإلنفوج
عن العدسد من المف ةهسم العلمس س الت   سمم ن تدرسا هة م ن  (Kranss, 2012)المنةهج الدرااسس  درااس 

ع ن ارتب ةط  (Foss, 2014)خال  توظسف اإلنفوجرافسك ف  تدرسس العل وم وأا فرت النت ةئج لدراا س 
ت التفمس  ر النق  دي ف    العل  وم ل  دى تالمس  ذ الص  ف الثةل  ل اا  تراتسجسةت التمثس    البص  ري وتنمس  س مه  ةرا

نم ةذج ل دمج اإلنفوجرافس ك ف   تعل سم  (Lamp, Polman, 2014)اإلبت دائ  ب مرسم ة  وق دمت دراا س 
 وتعلم العلوم بةلمرثلس الثةنوسس.

 -دراسات حول استخدام األساليب الحديثة في تدريس المقررات:ثانياً : 

 -الدراسات العربية:

 فةعلسس ااتخدام تمنولوجسة التعلسم عن بعد ف  تدرسس مقرر بنةء مواق ع 2018لعال، سها بشير، عبد ا .
 الممتبةت لطالب الفرقس الرابعس بقام الممتبةت والمعلومةت بملسس ابداب جةمعس بنهة.

هدفت الدرااس إلى معرفس مدى فةعلسس ااتخدام تمنولوجسة التعلسم عن بعد ف   ت درسس مق رر بن ةء 
قع الممتبةت لطالب الفرقس الرابعس وذلك بةالعتمةد على المنهج التجرسب  وت م تطبس ق الدراا س عل ى موا

 -( طةلبس وتوصلت الدرااس إلى مة سل :34عسنس قوامهة )

عدم وجود فروق ذات داللس إثصةئسس بسن المجموعتسن الضةبطس والتجرسبس س ف   االختب ةر البع دي  -
 >. 0.05مواقع الممتبةت عندمة مةنت الداللس  واختبةر نهةسس العةم لمةد  بنةء

 أث ر اا تخدام الخ رائط الذهنس س اإللمترونس س ف   زس ةد  تثص س  الط الب د2018مرسي، ناديية سيعد م .
لوثدتسن من مقرر مدخ  إلى تمنولوجسة المعلومةت: درااس تجرسبسس عل ى طةلب ةت الفرق س األول ى بقا م 

 س طنطة.الممتبةت والمعلومةت بملسس ابداب جةمع
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ه  دفت الدراا  س إل  ى التع  رف عل  ى أث  ر الت  درسس بةا  تخدام الخ  رائط الذهنس  س اإللمترونس  س ف    
التثص  س  الدراا    م ث  د أه  م اا  تراتسجسةت ال  تعلم النش  ط ل  دى طةلب  ةت قا  م الممتب  ةت جةمع  س طنط  ة 

 -ولتثقسق ذلك ااتخدمت البةثثس المنهج التجرسب  وتوصلت الدرااس إلى نتةئج أهمهة:

اط درجةت تثصس  المجموعس التجرسبسس الت  تم تدرساهة بةاتخدام الخرائط الذهنسس أعلى أن متو
م  ن متوا  ط المجموع  س الت    ت  م تدرسا  هة بةلطرسق  س التقلسدس  س وأوص  ت الدراا  س بةا  تخدام الخ  رائط ف    

 تدرسس المقررات الجةمعسس.

 تجةبس الا رسع فةعلسس ااتخدام تمنولوجسة رمز االا د.2017العريني، نوره عبد هللا مQR code  عل ى
 إثراء التثصس  الدراا  للمفةهسم المجرد  ف  مقرر الثةاب لطةلبةت المرثلس المتواطس بةلرسةض.

  هدفت الدرااس إلى التعرف على فةعلسس ااتخدام تمنولوجس ة رم ز االا تجةبس الا رسع"QR code"    ف
ش به التجرسب   وتمون ت عسن س الدراا س  مقرر الثةاب وتثقسقةً ألهداف الدرااس ااتخدم البةثل الم نهج

( طةلبس للمجموعس الضةبطس والت   22( طةلبس للمجموعس التجرسبسس  )22( طةلبس وتمثلت ف  )44من )
تعلمت بةاتخدام الطرسقس الاةئد  وتوصلت الدرااس إلى نتةئج أهمهة: سوجد فرق ذو داللس إثصةئسس عند 

ج ةت طةلب ةت المجم وعتسن التجرسدس س والض ةبطس ف   ب سن متوا ط  در   (a ≤ 0.05)ما توى الدالل س 
 التثصس  الدراا .

 فةعلس س اا تراتسجسس ال تعلم التع ةون  ف   ت درسس مق رر الفهرا س د2016مغاوري، عالء عبد الستار م .
الوص   فسس وأثره   ة عل   ى التثص   س  األم   ةدسم  وتم   وسن االتج   ةه نث   و المق   رر ل   دى ط   الب الممتب   ةت 

 والمعلومةت.

لى التعرف على أثر ااتخدام ااتراتسجسس التعلم التعةون  م ثد أهم ااتراتسجسةت التعلم هدفت الدرااس إ
النشط ف  مقرر الفهراس الوصفسس على التثص س  الدراا   لط الب الفرق س األول ى وأش ةرت نت ةئج الدراا س 

تنمس  س إل  ى وج  ود ف  روق ذات دالل  س إثص  ةئسس لص  ةلح التطبس  ق البع  دي واا  تراتسجسس ال  تعلم التع  ةون  ف    
 التثصس  الدراا .

 فةعلس  س برن  ةمج ت  درسس مقت  رح بةا  تخدام تطبسق  ةت الثوا  بس  د.2016عبييد اللطيييف، سييالي محمييد م
 الاثةبسس لدى طةلبةت ملسس التربسس الرسةضسس جةمعس طنطة.

سه  دف البث   ل إل   ى التع   رف عل  ى فةعلس   س برن   ةمج ت   درسس بةا  تخدام تطبسق   ةت الثوا   بس الا   ثةبسس  
لمنهج التجرسب  ومةنت العسنس من ملس ةت التربس س الرسةض سس ولتثقس ق ي رض الدراا س ت م ااتخدمت البةثثس ا

تصمسم موقع طرق ت درسس التربس س الرسةض سس بةا تخدام تطبسق ةت الثوا بس الا ثةبسس وطبق ت األدوات عل ى 
 -المجموعةت قبلسةً وبعدسةً وتم التوص  إلى:

بطرسق س إسجةبس س ف   التن ور المعلوم ةت  لمق رر  التدرسس بةاتخدام تطبسقةت الثوابس الاثةبسس ا ةهمت
ط  رق ت  درسس التربس  س الرسةض  سس مم  ة ا  ةهم ف    تثقس  ق الجةن  ب الوج  دان  االنفع  ةل  ل  دى أف  راد المجموع  س 

 جةمعس طنطة. –التربسس الرسةضسس  التجرسبسس طةلبةت ملسس

 سب موسا ت . هدفت الدرااس إلى معرفس ااتخدام ااتراتسجسس الود2014حجازي، أمجد جمال مWeb 

Quest   ف    ت  درسس وث  د  أدوات المتةب  س العربس  س بمق  رر ت  ةرسخ المت  ب والممتب  ةت عل  ى التثص  س
الدراا    ل  دى ط  الب الفرق  س األول  ى بقا  م الممتب  ةت والمعلوم  ةت بملس  س ابداب جةمع  س بنه  ة وتوص  لت 

 -الدرااس إلى نتةئج أهمهة:
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إلا  تراتسجسس الوس  ب موسا  ت ف    تنمس  س  وج  ود ف  روق ذات دالل  س إثص  ةئسس لص  ةلح التطبس  ق البع  دي
 التثصس  الدراا  واالتجةه نثو المقرر.

 فةعلس  س برن  ةمج مقت  رح لع  الج أخط  ةء الط  الب الش  ةئعس ف    اا  تخدام د2012حجييازي، أمجييد جمييال م .
هدفت الدرااس التعرف على أثر برنةمج مقترح ف   ع الج أخط ةء الط الب الش ةئع ف    MAPCقواعد 

طةل  ب م   ن الفرق   س الثةلث   س بقا   م الممتب   ةت  20تطبس   ق عل   ى عسن   س مق   دارهة وت   م ال MARCاا  تخدام 
والمعلومةت جةمعس بنهة وتوصلت الدرااس إلى نتةئج: مفةء  البرنةمج المقترح ف  عالج أخطةء الطالب 

 الشةئعس وتنمسس مهةراتهة.

 -الدراسات األجنبية:

  أشةرBaruffi, 2014  إلى أن ااتخدام رمز االا تجةبس الا رسعQR code  سعم   عل ى زس ةد  ارتب ةط
 الطالب بةلدروس وإممةلهم لهة وثصولهم على فهم أفض  من خال  الخبر  المبةشر .

  درااسCherong, 2010  م ن الط الب والما جلسن ف   مق رر  110الت  شرثت تجربس اش ترك فسه ة
بةا تخدام الثس ة   "طرق التدرسس وتمنولوجسة التعلسم" وتم تقاسم الطالب إلى مجم وعتسن واث د  ت دربت

الثةنسس والثةنسس ااتخدمت الطرق التقلسدسس للتدرسب على الت درسس وت م ت درسب الط الب ف   البداس س عل ى 
ااتخدام موقع الثسة  الثةنسس ومن أهم النتةئج الت  توصلت إلسهة الدرااس أن ممةراس التدرسس ف  الثس ة  

 إسجةب . الثةنسس سؤثر ف  عملسس إعداد المعلمسن للتدرسس بشم 

  درااس(Mcphee, 2010)  بعم  مقةرنس بسن تعلم طالب الدرااةت العلسة عبر اإلنترنت وداخ  الثرم
الجةمع  ف  التثصس  األمةدسم   ثس ل قةم ت مجموع س الط الب عب ر اإلنترن ت بدراا س نف س المق رر 

اإلنترن ت الدراا  ومش فت نت ةئج الدراا س ع دم وج ود اختالف ةت ف   ال درجةت ب سن المجموع ةت عب ر 
 وداخ  الجةمعس.

  درااس(Patter, 2008)  ه دفت الدراا س إل ى مقةرن س مخرج ةت التعل سم عب ر اإلنترن ت م ع مخرج ةت
طةلب ةً ت م تقا سمهم إل ى مجموع س تجرسبس س درا ت مق رر  34التعلسم التقلسدسس وتمونت عنسس الدرااس من 

ةلطرسق س التقلسدس س  وأا فرت اإلثص ةء االجتم ةع  عب ر اإلنترن ت ومجموع س ض ةبطس درا ت المق رر ب
 النتةئج عن تفوق المجموعس التجرسبسس.

  درااس(Robert, 2003)  ااتهدفت المقةرنس بسن برامج التعلسم عبر اإلنترن ت وب رامج ال تعلم التقلسدس س
وأثر م   طرسق س عل ى التثص س  الدراا   وق د أظه رت نت ةئج الدراا س أن ثج رات الدردش س والتغذس س 

 راً إسجةبسةً على التثصس  ودوافع عملسس التعلم.الراجعس تؤثر ت ثس

  درااس(Invana, 2013)  عن مسفسس تفةع  الطالب مع ال تعلم اإللمترون   وتمون ت عسن س الدراا س م ن
طةلب وأظهرت نتةئج الدرااس أن طالب ملسس المعلومةتسس وصفت أدوات التعلسم اإللمترون  ب نهة  104

 أدوات الماتقب .

  درااس(Germain, 2008)  درااس مقةرنس بسن الطرسقس اإللمترونسس والطرسقس التقلسدسس ثو  أاةا سةت
طةلبةً وتوص لت الدراا س  303ااتخدام الممتبس والفهرس المتةح على الخط المبةشر وتمونت العسنس من 

 .إلى نتةئج أهمهة: أنه ال سوجد اختالف بسن فةعلسس التعلسم اإللمترون  وطرسقس المثةضر  التقلسدسس
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 تعقيب على الدراسات السابقة:

ستضح من الدرااةت الاةبقس أنه ال توجد درااس ثتى ابن ف  ثدود علم البةثث س ثةول ت المش ف ع ن 
 فةعلسس ااتخدام اإلنفوجرافسك ف  تدرسس مقرر البرمجسةت لطالب الفرقس الرابعس بقام الممتبةت.

 -أوالً: الجانب النظري:

 يم.أدوار اإلنفوجرافيك في التعل

اإلنفوجرافسك ه  تمثسالت بصرسس للمعرفس والمف ةهسم واألفم ةر أو ابراء  وإلظه ةر العالق ةت م ة ب سن 
األجزاء  ستم رب ط الرم وز ببعض هة ال بعض  وسمم ن اا تخدام الملم ةت لتوض سح المعن ى بش م  أمب ر. وم ن 

ل  ى المعن  ى وتجمس  ع خ  ال  تمثس    المعلوم  ةت ممةنس  ةً م  ع الص  ور  سص  بح الط  الب ق  ةدرون عل  ى الترمس  ز ع
 ( Harlod,2009األفمةر المتشةبهس باهولس ممة سممنهم من االاتفةد  من ذامرتهم البصرسس بشم  أفض .) 

إال أن اا تخدام اإلنفوجرافس ك سثا ن م ن  (Jesns , Alberto, 2014)م الً م ن وقد توصلت دراا س 
 -أداء الطةلب ف  المجةالت التةلسس:

ون المعلومةت بشم  أفض   وسا تطسعون اا ترجةعهة والوص و  : الطالب ستذمرضبط المعلومات -
 إلسهة باهولس عندمة ستم تمثسلهة وتعلسمهة لهم بصرسةً ولفظسةً.

 : ساةعد ااتخدام المخططةت الراومسس على تثاسن ااتسعةب الطلبس للقراء .استيعاب القراءة -

علم وال ذسن ال سع ةنون ستثان تثصس  الطالب الذسن سعةنون من صعوبةت ف  ال ت :تحصيل الطالب -
 أسضةً من ذلك ف  التثصس  العلم  وماتوى الدرجةت.

عندمة ستط ور الط الب وسا تخدمون المخط ط الرا م    :مهارات التفكير والتعلم، التفكير النقدي -
 .اإلبداع  والنقدي لدسهم تتطور  فإن مهةرات التفمسر

  البسةن ةت التص وسرسس  Infographicsمس وهنةك العدسد من المامسةت لهذا المنتج منه ة: اإلنف وجرافس
وهو عبةر  عن ع روض  Design Information  التصةمسم المعلومةتسس Visualization Dataالتفةعلسس 

مرئس س را  ومسس للمعلوم  ةت أو البسةن  ةت أو المعرف س ته  دف إل  ى ع  رض معلوم ةت معق  د  با  رعس ووض  وح  
الرام  أو تثان م ن ق در  نظ ةم التص ور ل دى الم تعلم  تثاهن هذه المخططةت من الفهم واإلدراك بةاتخدام

لرؤس س األنم ةط ف   البسةن ةت  سمم ن تا مسس عملس س إنش ةء مخطط ةت المعلوم ةت البسةنس س بتص وسر البسةن ةت أو 
إل ى أن اإلنفوجرافس ك التعلسم   ل ه  (Lankow, 2012)وسش سر  (MC Guire, 2015)تص مسم المعلوم ةت 

لتعلسمسس فه  تقدم الثقةئق العلمسس ف  صور  معلومةت بص رسس ا معسس  تق دم أهمسس مبرى ف  ماةر الدور  ا
للمتعلم فرص المقةرنس والت م   ممة أن اإلنفوجرافسك له وظسفس تنف رد ب ه ف   تنمس س الق درات العقلس س للم تعلم 

الثق ةً م ن  من إبداع وإدراك وتفمسر وتذمر على المدى البعسد  وإثةر  المشةهد وتشوسقه ثتى ت تممن ال ذامر 
 إعةد  إثسةء وإاتدعةء. 
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 مفهوم اإلنفوجرافيك د7مويوضح الشكل 

 مميزات وخصائص اإلنفوجرافيك.

أصبثت مهةرات القراء  والمتةبس البصرسس أمثر أهمسس للمتعلمسن من أي وقت مضى لمة ستمتع ب ه م ن 
 .(Karvalics, 2014)العدسد من المزاسة 

  وجعلهة اهلس الفهم واالعتمةد عل ى الم ؤثرات البص رسس ف   توص س   تباسط المعلومةت المعقد  والمبسر
 المعلومس.

 .تثوس  المعلومةت والبسةنةت من أرقةم وثروف مملس إلى صور وراوم شسقس 
 .اهولس نشر وانتشةر اإلنفوجرافسك عبر الشبمةت االجتمةعسس 
 مهة.تثوس  الخبرات اللفظسس إلى خبرات مةدسس ملمواس ساه  على المتعلم إدرا 
 .تجذب انتبةه المتعلم طوا  فتر  التعلم  وتخلق لدسه الدافعسس  نثو موضوع التعلم 
 .تاج  المعلومس ف  الذامر  وتعبر عن العالقس بسن أجزائهة 
 .تممننة من االاتغنةء عن اللغس اللفظسس 
 . التاوسق على مواقع التواص  االجتمةع 

 مكونات اإلنفوجرافيك:

 مة  اإلنفوجرافسك إال أن هنةك عدد من الممونةت الرئساسس الت  تشترك بهة بةلريم من تنوع وتعدد أش

 
 د يوضح مكونات اإلنفوجرافيك8الشكل م
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 ومن أهم هذه المكونات.

 : وستضمن ااتخدام الراوم واألشمة  واأللوان والصور.Visualالعنصر البصري  (1

نبغ    أن تم  ون مختص  ر  : وسش  تم  عل  ى النص  وص الممتوب  س والت    سContentالمثت  وى النص     (2
 ومرتبطس بةلمثتوى البصري.

: وهو مة سمسز اإلنفوجرافسك وسجعله أمثر م ن مون ه ن ص وص ور   Knowledgeالمعرفس أو المفهوم  (3
وإنم  ة طرسق  س تقدسم  ه بطرسق  س معسن  س تمث    المفه  وم أو المعرف  س الم  راد إسص  ةلهة مةلتالا    الزمن    أو 

 (.2015د   التفرعةت واألجزاء ويسرهة )الالسم  ية

 أنواع اإلنفوجرافيك:

 : أوالً: من حيث طريقة العرض

 Static Info graphicاإلنفوجرافيك الثابت  .أ 

ه    تص  مسمةت ثةبت  س سخت  ةر عنةص  رهة ومثتواه  ة المص  مم وسق  دم المعلوم  ةت ف    ص  ور  را  ومةت 
ل ى وا ةئ  وصور ورموز ساه  فهمهة وااتسعةبهة  ستم إخراجهة بشم  مطبوع أو بشم  تص مسمةت تنش ر ع

 (Justin, B, 2014)التواص  االجتمةع  ومواقع اإلنترنت وصفثةت الجرائد 

 
 د أنواع اإلنفوجرافيك 9الشكل رقم م

 

 Motion info graphicاإلنفوجرافيك المتحرك  .ب 

هو عبةر  عن رام تصوسري متثرك ستفةع  معه المتلق   وهذا سعتمد على ج زء م ن مفه وم الرا وم 
و ال  ـ  HTMLSن  راه ف    بع  ض المواق  ع اإللمترونس  س بةا  تخدام تقنس  ةت الوس  ب المختلف  س مث    المتثرم  س وق  د 

CSS3 ( معظ  م 1وبعض  هة سظه  ر عل  ى هسئ  س فس  دسو سا  تخدم را  ومةت اإلنفوجرافس  ك لتمثس    المعلوم  ةت )
اإلنفوجرافس  ك المتث  رك سش  تم  عل  ى عنص  ر  الص  وت وال  ذي سمم  ن أن سم  ون قطع  س موا  سقى أو ت   ثسرات 

فةلصوت ساةعد المصمم على تصمسم اإلنفوجرافسك ومن ثم سوض ح  Voice overو تعلسق صوت  صوتسس أ
 (2المعلومةت جسداً )
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 -ويندرج تحته نوعان:

 Video Based Info graphicتصوير فيديو يصاحبه اإلنفوجرافيك  .1

ت وبسةن ةت عند إعداد هذا النوع سمتب ل ه ا سنةرسو أخراج    سراع   عن د تص مسمه أن ستن ةو  معلوم ة
 توضسثسس تظهر بةلفسدسو أو الفسلم ممؤثرات إلظهةر الثقةئق والمفةهسم المعقد  بصور  واضثس جذابس.

 Animated Info graphicرسم أو تصميم متحرك  .2

هو تصمسم البسةنةت والمعلومةت من خال  ااتخدام عنةصر تص مسم اإلنفوجرافس ك م ن رم وز ورا وم 
لتم وسن تص مسمةً متثرم ةً م ةمالً وسعتب ر م ن أمث ر ألن واع انتش ةراً   illustrationمتثرمس وراوم توضسثسس 

 (.2015)شلتوت  مثمد شوق   

 Interactiveاإلنفوجرافيك التفاعلي  .ج 

اإلنفوجرافسك التفةعل  هو التصمسم الذي سامح للمتلق   بةلتفةع   م ع البسةن ةت والمعلوم ةت فه و سعتب ر 
 Graphicداخ   ا طح التص مسم  Layarsم ن طبق ةت متع دد   من أق وى أن واع اإلنفوجرافس ك فه و ستم ون

Interface . ممة سعن  أنه سممن التثمم ف  ممسس المعلومةت الت  تص  المتلق 

-  http://arinfopraphic.net? P= 636 
- Tustin, MBA: Ibid – P: 30 

 
 ك التفاعليد اإلنفوجرافي10م الشكل رقم

 (Venkatesh, R, 2005)ثانياً: من حيث الشكل والتخطيط 

 Statisticalإنفوجرافسك إثصةئ   -1
 .Timelineإنفوجرافسك الاالا  الزمنسس  -2
 .Mapsإنفوجرافسك الخرائط  -3
 .Networksإنفوجرافسك الشبمةت  -4
 .Hierarchiesإنفوجرافسك الاالا  الهرمسس  -5
 Flow chartإنفوجرافسك خرائط التدفق  -6
 VS. Info graphicإنفوجرافسك مقةرن  -7
 .Research Info graphicإنفوجرافسك البثل  -8

http://arinfopraphic.net/?%20P
http://arinfopraphic.net/?%20P


 مةهر قنةوي د. سةر  /   إاتخدام تقنسس اإلنفوجرافسك ف  تدرسس وثد  بمقرر البرمجسةت بقام الممتبةت جةمعس المنسة: درااس تجرسبسس

  

 -134 -                                                                    ( 2019 ابتمبر  –سولسو  ) 3  ع 6الممتبةت والمعلومةت . مج المجلس الدولسس لعلوم

إلى مجموعس من األشمة   (Mohler, J, 2000)   (Sharon & Radcliff , 2014)وأشةر مالً من 
 -الت  سممن تصمسمهة من خال  أدوات تصمسم اإلنفوجرافسك على النثو التةل :

 Info graphic radiation directed إنفوجرافيك الشعاعي الموجة .1

وسمون من خال  عنوان رئسا  ستشعب من ع د  عن ةوسن فرعس س موجه س م ن خ ال  العن وان الرئسا   
 وهذا األالوب مفسد جداً ف  تالا  المعةرف بطرسقس تممن من تذمر البسةنةت.

 nInfographic gradual place of operatioإنفوجرافيك المتدرج الخطي للعمليات  .2

سعتمد هذا الشم  على تصمسم المعلومةت والبسةنةت وفق مجموعس من اإلجراءات بش م  خط  . مث ة : 
 خطس زمنسس لمشروع مة أو منهج معسن.

 Infographic tableإنفوجرافيك الجدول  .3

وهنة ال سقصد به هو وضع البسةنةت ف  جداو  بشملهة التقلسدي ولمن ستم تصمسمهة وفق معةسسر خةصس 
 الال إنتةج إنفوجرافسك تعلسم  متمسز.ستم من خ

 Infographic illustrationsإنفوجرافيك الرسوم التوضيحية  .4

والذي سثتوي عل ى مجموع س م ن الص ور الت   توض ح ترمسب س علمس س أو تبا سط معلوم ةت معسن س ف   
 مشملس سراد توضسثهة من خال  راوم توضسثسس إمة مصور  أو مراومس أو مرومسس.

 Infographic Chartخطط البياني إنفوجرافيك الم .5

وفسه ستم االعتمةد على الراوم والصور البسةنسس الت  توض ح النا ب ف   البسةن ةت وف وارق الت درج ف   
 التثصس  أو النمو أو التطور بسن البسةنةت للثصو  على معلومةت بشم  مباط.

 Infographic Mapsإنفوجرافيك الخرائط  .6

واإلجراءات ب الوب منظم للوص و  إل ى ه دف مع سن أو معلوم س تصمسم خرائط للعملسةت والخطوات 
والت   تا تخدم ف   تنظ سم المعرف س  Mind Mapمعسنس بشم  ارسع وواض ح وم ن أمثلته ة الخ رائط الذهنس س 

 والقدر  على التفمسر المنظم.

 أدوات تصميم اإلنفوجرافيك  -5

 
 

Google developers Dipity Pikto chart Adobe 
Star silk; Icharts Info graphic Photo shop 

Data Basic Miso Easel.ly Acron 
Plot. Io  Info graphic Gimp 

  Adioma Pixlr 
   Thing link 

 د أدوات اإلنفوجرافيك7الشكل م

 (Yuvaraj, M, 2017)المصدر:      

األدوات 

 اليومية

أدوات 

 التصوير

 أدوات تحليل البيانات أدوات التصميم
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 )2016د أدوات تصميم اإلنفوجرافيك مشلتوت ، محمد شوقي ، 4ويوضح الجدول م

 برامج تصميم اإلنفوجرافيك المتحرك برامج تصميم اإلنفوجرافيك الثابت

 Adobe illustratorبرنةمج 
وهو البرنةمج األو  ف  تصمسم اإلنفوجرافسك 
تنظراً لمرونته الشدسد  وقةبلسته إلعطةء نتةئج 

 جذابس.

 Adobe After effectأدوب  أفتر إفمتس 
البصرسس وإنشةء من البرامج األولى ف  الت ثسرات 

الراوم المتثرمس ثسل ستسح للماتخدمسن تثرسك أو 
مع مختلف أدوات  2D   3Dتغسسر الفسدسو ف  أبعةد 

 الدمج.

 Adobe Photo shopأدوب  فوتوشوب 
سممن ااتخدام الفوتوشوب ف  تصمسم 

اإلنفوجرافسك ريم أنه لن سمون بمرونس 
إلساترستور إال أنه سممن عرض البسةنةت 

مسلس مذلك وهو برنةمج تثرسر صور بطرق ج
  ف  المقةم األو  

 Apple Motionأب  موشن 
برنةمج خةص بشرمس أب  وهو أثد البرامج الخةصس 

 بعم  الت ثسرات.

 
 د  أدوات تصميم اإلنفوجرافيك11الشكل م

 د معايير تصميم اإلنفوجرافيك6

سجب مراعةتهة لتصمسم إنفوجرافسك جس د أن هنةك بعض االعتبةرات الت   Ferreira, Jenniferترى 
 -وه :

 وضع تصور مبدئ  للتصمسم قب  الشروع ف  تنفسذ التصمسم الفعل . .1

 إختبةر عنوان واضح وقةدر على جذب اإلنتبةه واإلهتمةم. .2

 اإلسجةز ومثةولس الثد من البسةنةت المثسر . .3

 التنوع ف  ااتخدام التصمسمةت إلسصة  المعنى. .4

 دام األلوان واألشمة  والخطوط للثفةظ على باةطس التصمسم.عدم اإلاراف ف  ااتخ .5
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بعض المبةدئ الت  سجب وضعهة ف  اإلعتب ةر عن د تص مسم  John Dalton & Webberأمة مالً من 
 اإلنفوجرافسك.

 تثدسد الهدف من اإلنفوجرافسك .1

 تثدسد الشم  الذي اوف تقدم المعلوم ةت فس ه ا سمون تص مسم معلوم ةت  ثةب ت أم متث رك أم .2
 تفةعل .

 سجب أن سمون قةدراً على ارد ونق  المعلومةت والبسةنةت بشم  فعة . .3

 أن سمون باسط ويسر معقد.  .4

 Infographic( المبةدئ أو المعةن الت  سجب مراعةتهة ف  5وسوضح الجدو  )

 (Ferreira, J, 2014)المصدر: 

 المعايير والمبادئ مناسبتها للمكون م

 سو قب  التصمسم رام اسنةر اإلعداد المابق 1
 بنةء قةعد  بسةنةت وتجمسع المعلومةت

 تدعسم التصمسم بةألرقةم
 ذمر مصدر المعلومةت

 الباةطس وتجنب الثشو المثتوى 2
 اإللتزام بنوع واثد ف  التصمسم

 اختسةر موضوع واثد لم  إنفوجرافسك
 ت مد من صثس المعلومةت المعروضس

 إختسر عنوانةً ممسزاً 
   مختصروثد  البسةنةت بشم

 الاالاس والباةطس ف  اختسةر األلوان األلوان 3
 اختسةر ألوان جذابس ومتنةابس مع المعلومس المعروضس.

 متةبس جملس تعرسفسس أاف  اإلنفوجرافسك تموسن الرام 4
 اتبع الباةطس ف  المعلومس وابتعد عن الجم  الطوسلس

 وضع العنصر الرئسا  للموضوعةت ف  مرمز الصور 
 –مربع  –دائري  –التال  والنمطسس ف  ارد المعلومةت )أفق  اعتمةد 

 هرم (

 مدى منةابس اإلنفوجرافسك لماتوى المتعلمسن وأعمةرهم وأعدادهم للمتعلم 5
 مراعة  زمن عرض اإلنفوجرافسك أمةم المتعلم

عنصر الجذب  6
 واإلثةر 

 البد من ااتخدام اإلنفوجرافسك الموثد
 ئلسمدى صالثستهة إلثةر  األا

 -ثانياً: الجانب العملي:

 [ ما مستوى عينة البحث في مقرر البرمجيات بالتطبيق القبلي؟1]

للتثقق من إعتدالسس توزسع درجةت عسنس البثل عل ى متغس رات البث ل  والتع رف عل ى ما توى عسن س 
طةت البث  ل ب  ةلتطبسق القبل    ف  ر مق  رر البرمجس  ةت  ت  م ثا  ةب المتوا  طةت الثا  ةبسس الثقسقس  س والمتوا  
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االفتراض  سس )المثةس  د ( واالنثراف  ةت المعسةرس  س والوا  سط والمن  وا  ومع  ةمالت االلت  واء ل  درجةت العسن  س 
 (6)األاةاسس ف  المقةسسس وجةءت النتةئج ممة هو موضح بةلجدو  

 جدول اإلحصاءات الوصفية لعينة البحث في مقرر البرمجيات  بالتطبيق القبلي.   

 المتغير
المتوسط 
 الحقيقي

 المنوال وسيطال
االنحراف 
 المعياري

 االلتواء
المتوسط 
 المحايد

 المستوي

مقرر 
 البرمجسةت

46,07 
47,00 

 منخفض 60=3×20 0,050- 9,13 49

 (3فى درجس البدس  المثةسد )( × 20( = عدد العبةرات )60الدرجس المثةسد  )

ب س م ن الص فر  بةإلض ةفس إل ى أن قسمس المتواط أمبر م ن قسم س اإلنث راف المعس ةري وق سم االلت واء قرس .1
تقةرب قسم س المتوا ط وال وسط والمن وا   مم ة س د  عل ى ص غر ثج م التب ةسن ب سن درج ةت الط الب ف   

 متغسرات البثل واقتراب درجةت المتغسرات مع التوزسع االعتدال  للعسنس بةلتطبسق البعدي.

ماتوى العسنس على متغسر مق رر  مبر قسمس المتواط الثقسق  عن قسمس الدرجس المثةسد  سد  على ارتفةع .2
 البرمجسةت بةلتطبسق البعدي.

الما  توى م  نخفض وذل  ك لت  درسس م  ةد  البرمجس  ةت بةلطرسق  س التقلسدس  س والت    تعتم  د عل  ى المثةض  ر   .3
 .(Costa, 2003)والتلقسن وثفظهم للمعلومةت وتمرارهة دون فهم وهذا ستفق مع نتةئج درااس 

صرسس أدى إلى ضعف تعلم المةد  لدسهم وه ذا ستف ق م ع نت ةئج دراا س عدم إثراء المقرر بمواد تعلسمسس ب .4
(Davidon,  R, 2014)  

 
 د  أدوات تصميم اإلنفوجرافيك12الشكل م
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 ؟[ ما مستوى عينة البحث في مقرر البرمجيات بالتطبيق البعدي2]

للتثقق من إعتدالسس توزسع درج ةت عسن س البث ل عل ى متغس رات البث ل  والتع رف عل ى ما توى      
مق  رر البرمجس  ةت  ت  م ثا  ةب المتوا  طةت الثا  ةبسس الثقسقس  س والمتوا  طةت عسن  س البث  ل ب  ةلتطبسق البع  دي ب

االفتراض  سس )المثةس  د ( واالنثراف  ةت المعسةرس  س والوا  سط والمن  وا  ومع  ةمالت االلت  واء ل  درجةت العسن  س 
 (. 7األاةاسس ف  المقةسسس وجةءت النتةئج ممة هو موضح بةلجدو  )

بالتطبيق القبلى. مقرر البرمجياتفي متغير د اإلحصاءات الوصفية لعينة البحث 7جدول م  

 المتغير
المتوسط 
 الحقيقى

 المنوال الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 االلتواء
المتوسط 
 المحايد

 المستوي

مقرر 
 البرمجسةت

89,46 91,00 91,00 5,49 
-

1,642 
 مرتفع 60=3×20

 (3د )فى درجس البدس  المثةس( × 20( = عدد العبةرات )60الدرجس المثةسد  )

 د ما يلي : 7يتضح من جدول م

(أن قسمس المتواط أمبر من قسمس االنثراف المعسةري  وقسم االلتواء قرسبس من الصفر  بةإلضةفس إلى 1) .1
تقةرب قسمس المتواط والواسط والمنوا   مم ة س د  عل   ص غر ثج م التب ةسن ب سن درج ةت الط الب ف   

 وزسع االعتدال  للعسنس بةلتطبسق البعدي.متغسرات البثل واقتراب درجةت المتغسرات من الت
(مبر قسمس المتواط الثقسق  عن قسمس الدرجس المثةسد  سد  عل ى ارتف ةع ما توي العسن س عل ى متغس ر 2) .2

 بةلتطبسق البعدي. مقرر البرمجسةت
الماتوى مرتفع وذلك لتدرسس مقرر البرمجسةت بةألاةلسب الثدسث س بةا تخدام اإلنفوجرافس ك مم ة ترت ب  .3

تثا سن أداء الط الب ف   ثف ظ المعلوم ةت وتعزس ز مه ةرات التواص   الفع ة   وتعزس ز مه ةراتهم علسه 
  (Sidneyere, 2013)نثو األمسس المعلومةتسس بةاتخدام الرموز البصرسس وهذا ستفق مع نتةئج درااس 

(Patchara, 2013) 
ل   مت وط درج  ةت ستض ح تف وق ما توى التثص س  والترمس ز ل دى الط  الب ف   التطبس ق البع دي ثس ل ب .4

 (.46.7( ف  ثسن بل  متوط درجةت الطبسق القبل  )89.4التطبسق البعدي )

 
 د  أدوات تصميم اإلنفوجرافيك13الشكل م
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوط درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لدى عينة  -3
 البحث على متغير مقرر البرمجيات.

  والتطبسق البعدي لدى عسنس البث ل عل ى وللتثقق من داللس الفروق بسن متواط درجةت التطبسق القبل
لدالل  س الف  روق ب  سن متوا  ط    "T-test "متغس  ر مق  رر البرمجس  ةت  ق  ةم البةث  ل بةا  تخدام اختب  ةر "ت" "

وجةءت النت ةئج مم ة ه ى  د2006". )فؤاد بهى الاسد   paired  Samples Testمجموعتسن مترابطتسن "
 ( 8موضثس بةلجدو  التةلى )

اختبار ت لداللة الفروق بين متوسط  درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لدى  درجاتد 8جدول م 
 د.66عند م ن = عينة البحث على متغير مقرر البرمجيات .

 المتوسط المتغير التابع المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

درجات الحرية 
df 

مستوى 
 الداللة

التطبسق 
مقرر  البعدى

 البرمجسةت

89,469 5,49 
29,775 65 0.000 

التطبسق 
 القبلى

46,075 9,13 

 (0,000جمسع القسم دالس عند ماتوي )

 د ما يلي:8يتضح من جدول م

 ارتفةع متواط التطبسق البعدي بدرجس مبسر  عن متواط التطبسق القبل . .1

سن س وجود فروق ذات داللس إثصةئسس بسن متواط  درجةت التطبسق القبل  والتطبسق البع دي ل دى ع .2
 البثل على متغسر مقرر البرمجسةت لصةلح درجةت التطبسق البعدي.

وهذا سؤمد فعةلسس ااتخدام اإلنفو جرافس ك ف   ت درسس وث د  م ن مق رر البرمجس ةت لط الب الفرق س  .3
 الرابعس بقام الممتبةت ملسس ابداب جةمعس المنسة. 

 د ما يلي:9يتضح من جدول م   -:N2دحجم التأثير 4م

 

 

 
 
 

 

ت            
2

 

n2                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  

ت                          
+ درجةت الثرسس  2

 

 

                                                                                                                                         (29,775)
2  

n
2                           

% 93,16=    100×  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

                         (29,775)
2

 +65  
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 الجدو  الاةبق مة سل  :  ستضح من

أعرب الطالب عن مشةعرهم اإلسجةبسس نثو تصمسم وإنتةج اإلنفوجرافسك ف  تدرسس وث د  م ن مق رر 
 البرمجسةت.

 -النتائج والتوصيات:

 -أوالً: النتائج:

ال توجد ف روق ذات دالل س إثص ةئسس ب سن متوا ط درج ةت التطبس ق القبل   والتطبس ق البع دي ل دى عسن س  .1
 تغسر مقرر البرمجسةت.البثل على م

 ٪ من الطالب القدر  المةفسس من خال  الطرق التقلسدسس المقدمس لهم. 84ال ستوافر لدى أمثر من  .2

عدم إلمةم مثسر من الطالب بةلموضوعةت المقدمس لدسهم ف  مثت وى نظ ري سفتق د إل ى عنةص ر الج ذب  .3
 واإلثةر  والتشوسق والتباسط.

لطالب منخفض وذلك لت درسس م ةد  البرمجس ةت بةلطرسق س التقلسدس س تبسن من نتةئج الدرااس أن ماتوى ا .4
 الت  تعتمد على المثةضر  والتلقسن وثفظهم للمعلومةت وتمرارهة دون فهم.

ستضح من نت ةئج الدراا س أن الما توى مرتف ع لت درسس مق رر البرمجس ةت بةألا ةلسب الثدسث س بةا تخدام  .5
علس ه تثا سن أداء الط الب ف   ثف ظ المعلوم ةت وتعزس ز التجاسد المعلومةت  بةإلنفوجرافسك ممة ترت ب 

 مهةرات التواص  الفعة .

ط درج ةت والتطبس ق ازسةد  ماتوى التثصس  والترمسز لدى الطالب ف  التطبسق البعدي ثسل بل  متو .6
 (.46.7( ف  ثسن بل  متوط درجةت التطبسق القبل  )89.4البعدي )

  م  ن مق  رر البرمجس  ةت لط  الب الفرق  س الرابع  س بقا  م فعةلس  س اا  تخدام اإلنفوجرافس  ك ف    ت  درسس وث  د .7
 الممتبةت جةمعس المنسة.

 أعرب الطالب عن مشةعرهم اإلسجةبسس نثو تصمسم وإنتةج اإلنفوجرافسك ف  تدرسس مقرر البرمجسةت. .8
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 -ثانياً: التوصيات:

معلوم ةت إدراك أهمسس توظسف اإلنفوجرافس ك ف   المق ررات الدراا سس ل م ل ه م ن ق در  عل ى توص س  ال .1

 وجذب لإلنتبةه ومذلك سمتد الت ثسر على تشمس  المعرفس والخبر  البصرسس للمتلق .

 ضرور  تممسن الطالب من تنمسس قدراتهم على التجاسد المعلومةت  بةإلنفوجرافسك. .2

إثةر  إهتمةم البةثثسن والمتخصصسن نثو إجراء المزسد من الدرااةت للمشف عن فةعلسس اإلنفوجرافس ك  .3

 ق األهداف التعلسمسس بةلمقررات الدرااسس نظراً لندر  الدرااةت الت  أجرست ف  هذا المجة .ف  تثقس

االا  تفةد  م  ن الص  ور واألش  مة  البص  رسس المختلف  س عب  ر ش  بمةت التواص    االجتم  ةع  وتوظسفه  ة ف     .4

 المقررات الدرااسس.

لمعلوم ةت بةا تخدام ب رامج عقد دورات تدرسبسس ثو  مسفسس تصمسم اإلنفوجرافسك ف  مجة  الممتبةت وا .5

 تصمسم اإلنفوجرافسك مث  الفوتوشوب واأللساترستور.
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 جــامعـــة المنيا      
 كلية اآلداب  

 قسم المكتبات والمعلومات
 طلب تحكيم إستبيان

 الاسد األاتةذ الدمتور /  

 الاالم علسمم ورثمس هللا وبرمةته

لا سةدتمم ث و   ةونمم ف   تثم سم اإلا تبسةن المرف قإلثترام راجسةً تعأتوجه لاسةدتمم بخةلص التقدسر وا

بقسيم المكتبيات  إستخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تدريس وحيدة بمقيرر البرمجيياتموضوع )
 ) جامعة المنيا: دراسة تجريبية

م   ولم ة لذا أرجو من اسةدتمم التمرم بتثمسم اإلاتبسةن والتعلسق لمة ف  ذلك من أهمسس ف   البث ل العل
 سمثله رأي اسةدتمم من أهمسس بةلغس ف  تعزسز وتثقسق أهداف البثل. 

 ولكم خالص الشكر والتقدير

د/ ســةره مةهر مثمد قنةوي                                                                         

 إستخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تدريس وحدة بمقرر البرمجيات

لمكتبات جامعة المنيا: دراسة تجريبيةبقسم ا  

: مص  طلح مش  تق م  ن ملمت  سن هم  ة المعلوم  ةت والص  ور سعن    التمثس     Infographicاإلنفوجرافس  ك 
البصري للمعلومةت وه و ف ن تثوس   البسةن ةت والمعلوم ةت والمف ةهسم المعق د  ال   ص ور ورا ومةت سمم ن 

بعرض المعلومةت المعقد  والصعبس بطرسقس الالس فهمهة وااتسعةبهة بوضوح وتشوسق وهذا االالوب ستمسز 
 واهلس وواضثس.

 العبــــــارات
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

أري أن مثتوي اإلنفوجرافسك سمتةز بةلثداثس -1       

سرتبط هدف اإلنفوجرافسك مع المثتوي ف  تدرسس  -2
 المقرر

     

فوجرافسك ستنةاب مع أمس  ال  أن تصمسم اإلن -3
 الماتوي العقل  للطالب

     

أري ان اإلنفوجرافسك سظهر بشم  واضح يسر  -4
 معقد

     

سعرض اإلنفوجرافسك مقرر البرمجسةت بتالا   -5
 منطقى
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 العبــــــارات
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

أري أن بسئس اإلنفوجرافسك مصدر تعلم جذاب  -6
 واه  الفهم

     

س مع فمر  أشعر بةلبهجس ألن األلوان جذابس ومتنةاق -7
 اإلنفوجرافسك

     

ستام اإلنفوجرافسك بةلباةطس ف  التصمسم -8       

التعلسم بإاتخدام اإلنفوجرافسك سجذب اإلنتبةه -9       

أري أن اإلنفوجرافسك سبتعد عن عرض  -10
 المعلومةت يسر المهمس

     

اةعدن  التدرسس بةإلنفوجرافسك عل  إمتشةف  -11
ولوجسة المعلومةتمهةرات جدسد  ف  تمن  

     

أريب ف  التعلسم بةإلنفوجرافسك لتوصس   -12
 المعلومةت بشم  أارع

     

أشعر ب ن اإلنفوجرافسك سقدم مثتوي المقرر  -13
 بشم  متمةم 

     

ساتخدم اإلنفوجرافسك نوع خط منةاب وواضح -14       

التدرسس بةإلنفوجرافسك سشجعن  عل  اإلبتمةر  -15
 واالبداع

     

سعزز التدرسس بةإلنفوجرافسك مثواألمسس الرقمسس  -16       

أريب ف  إاتخدام اإلنفوجرافسك ف  تدرسس  -17
 مقرر البرمجسةت بشم  متمرر

     

أرى أن اإلنفوجرافسك سظهر بشم  جمةل   -18
 وجذاب

     

التعلسم بةإلنفوجرافسك سزسد من إاتسعةب  وفهم   -19
 للمقرر

     

ي أن تصمسم اإلنفوجرافسك ساتخدم أشمةالً أر -20
 وراوم جسد  سممن إدرامهة باهولس
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 المراجع

  -أوالً: المراجع العربية:

اا تخدام اإلنفوجرافس ك )التف ةعل / الثةب ت( وأث ره ف   تنمس س  د.2016اسماعيل، عبد اليرموف محميد م .1
هم نثوه  تمنولوجسة التربسس وإتجةهةتهم نث وه  التثصس  الدراا  لدى طالب تمنولوجسة التعلسم وإتجةهةت

 .189 -111. ص ص 28درااةت وبثول  ع  -تمنولوجسة التربسس

م ن ال رابط  2016/ 01/ 23. ملف إرشةدي لتصمسم اإلنف وجرافسمس ت م اقتبةا ه ف   د2013تجسيد م .2
    .http://tajseed.net/wp-content/mploads/2012/02/Infographicsالتةل : 

فعةلس  س برن  ةمج ت  درسب  مقت  رح ف    تنمس  س مه  ةرات تص  مسم  د.2014وي، سييهام بنييت سييليمان مالجرييي .3
الخرائط الذهنسس اإللمترونسس من خال  تقنسس اإلنفوجرافسك ومهةرات الثقةفس البصرسس لدى المعلمةت قب   

 .47 -13  ص ص 2(  ج45الاعودسس  ) –الخدمس  درااةت عربسس ف  التربسس وعلم النفس 

. فةعلس  س برن  ةمج مقت  رح لع  الج أخط  ةء الط  الب الش  ةئعس ف    اا  تخدام د2012أمجييد جمييال م حجييازي، .4
دراا  س تجرسبس  س  مجل  س الممتب  ةت والمعلوم  ةت  –وأث  ره ف    تنمس  س بع  ض مهةراته  ة  MARCقواع  د 

 .2012  أمتوبر 14  32العربسس  س 

ث د  دراا سس بمق رر ااتخدام ااتراتسجسس الوسب موسا ت ف   ت درسس و د.2014حجازي، أمجد جمال م .5
تةرسخ المتب والممتبةت وأثرهة ف   التثص س  الدراا   واإلتج ةه نث و المق رر: دراا س تجرسبس س  مجل س 

 .2014  ابرس  2  ع43الممتبةت والمعلومةت العربسس  س 

مع ةسسر تص مسم اإلنفوجرافس ك التعلسم    دراا ةت ف   التعل سم الج ةمع    د.2017حسن، أميل حسيان م .6
 .96 -60  ص ص 2017  سنةسر 35ع جةمعس عسن شم  

علم النفس اإلثصةئ  وقسةس العق  البشري  القةهر   دار الفمر العرب    .د2006فماد، البهي السيد م .7
 .  13ص

. اإلنفوجرافس ك  جةمع س المل ك ا عود  ملس س التربس س  قا م تقنس ةت د2015السليم، غيادة بنيت مسياعد م .8
 .9التعلسم  المملمس العربسس الاعودسس  ص 

. فةعلسس بسئس تعلسمسس قةئمس عل ى اإلنفوجرافس ك ف   تنمس س المف ةهسم الفسزسةئس س د2018السيد، عبد العال م .9
 – 84. ص ص 202لدى طةلبةت الصف الثةلل الثةنوي بمدسنس الرسةض  مجلس الق راء  والمعرف س  ع 

53. 

لمل ك فه د الوطنس س  اإلنفوجرافسك م ن التخط سط إل ى اإلنت ةج  ممتب س ا د.2016شلتوت، محمد شوقي م .10
 . 110الاعودسس  ص 

. المرتمزات األاةا سس لتفعس   اا تخدام اإلنفوجرافس ك ف   عملست   د2015عبد الباسط، حسين محمد م .11
 .15. ص 15والتعلم  مجلس التعلسم اإللمترون   جةمعس المنصور   ع 

تدرسس مقرر بنةء مواقع (. فةعلسس ااتخدام تمنولوجسة التعلسم عن بعد ف  2018عبد العة   اهة بشسر ) .12
الممتبةت لطالب الفرقس الرابعس بقام الممتبةت والمعلوم ةت بملس س ابداب جةمع س بنه ة  بث ول ف   عل م 

 . ص 2018  مةرس 20الممتبةت والمعلومةت  مرمز بثول نظم وخدمةت المعلومةت  ع 
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عل ى  Q R codeالا رسع  (. فةعلسس ااتخدام تمنولوجسة رمز االاتجةبس2017العرسن   نوره عبد هللا ) .13
إث  راء التثص  س  الدراا    للمف  ةهسم المج  رد  ف    مق  رر الثةا  ب وتقنس  س المعلوم  ةت لطةلب  ةت المرثل  س 

 .957. ص 2017  سنةسر 1  ع23المتواطس بةلرسةض  مج 

(. فةعلسس ااتراتسجسس مقترثس قةئمس على اإلنفوجرافسك ف  امتاةب المفةهسم 2016عمر  عةصم مثمد ) .14
نمسس مهةرات التفمسر البصري واالاتمتةع بتعلم العلوم أي تالمس ذ الص ف الخ ةمس االبت دائ   العلمسس وت

 .268 – 207. ص ص 4  ع 19المجلس المصرسس للتربسس العلمسس  مج 

(. فةعلس س اا تراتسجسس ال تعلم التع ةون  ف   ت درسس مق رر الفهرا س 2016مغةوري  عالء عب د الا تةر ) .15
  األم   ةدسم  وتم   وسن االتج   ةه نث   و المق   رر ل   دى ط   الب الممتب   ةت الوص   فسس وأثره   ة عل   ى التثص   س

   ص 1  ع 3والمعلومةت  المجلس الدولسس للممتبةت والمعلومةت  مج 

(. أثر التفةع  بسن نمط  وعرض  وتوقست اإلنفوجرافسك ف  بسئ س ال تعلم 2017مرا   أشرف أثمد ) .16
  العلوم 2  ع 25طالب المرثلس الثةنوسس  مج اإللمترون  على التثصس  واالتجةه نثو بسئس التعلم لدى 

 .121 -42التربوسس  جةمعس القةهر   ملسس التربسس. ص ص 

(. أث  ر اا تخدام الخ  رائط الذهنس  س اإللمترونس س ف    زس ةر  تثص  س  الط  الب 2018مرا    نةدس  س ا عد ) .17
س األول ى بقا م لوثدتسن من مقرر مدخ  إلى تمنولوجسة المعلومةت: درااس تجرسبسس عل ى طةلب ةت الفرق 

  5الممتبةت والمعلومةت بملسس ابداب  جةمعس طنطة  المجل س الدولس س لل وم الممتب ةت والمعلوم ةت  م ج 
 .97 -65. ص ص 2ع

(. أث ر اا تخدام تقنس س اإلنفوجرافس ك عل ى نم ةذج أبع ةد ال تعلم لم ةرزانو عل ى 2015منصور  مةرس ةن ) .18
ق  المنتج لدى طالب ملسس التربسس  مجلس ملسس التربس س تنمسس بعض مفةهسم الثوابس الاثةبسس وعةدات الع

 .167 -126(. ص ص  5) 31أاسوط   –
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