
 

 

  

 

 على حتصيل (Infographic)فاعليت اسخخذام الرسىم املعلىهاحيت

 طالباث كليت الرتبيت واجتاهاحهن  

 حنى هقرر أسس املناهج وحنظيواحها

 ذادـــــــــإع 

 د. غادة بنج ناصر الخويوي

 أسخار املناهج وطرق الخذريس املساعذ

 كليت الرتبيت/جاهعت القصين

 

 
 0202 مارس  – ألولاجامعت المىىفيت           العذد  –مجلت كليت الخربيت            



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 

 

 

 

 
 0202األول  مارس  جامعت المىىفيت                                           العذد  –جلت كليت الخربيت م

 

533 

 : ص الدراسةمخستم
عمى (  Infographic ىدؼ البحث إلى معرفة فاعمية استخداـ الرسـو المعموماتية )    

تحصيؿ طالبات كمية التربية واتجاىاتيف نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا ، وتحقيقا 
ليذا اليدؼ تـ استخداـ المنيج الوصفي، والمنيج التجريبي ذو التصميـ شبو التجريبي، 

الختبار فروض البحث تمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج المكوف مف مجموعتيف، و 
( حيث تـ استخداـ اختبار"ت" ، وقد  SPSSالرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )

توصؿ البحث إلى مجموعة مف النتائج، أىميا: يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى 
ريبية والضابطة في ( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجa=0.0.الداللة)

التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية؛ يعزى إلى استخداـ 
، يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى (Infographicالرسـو المعموماتية )

( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي a=0.0.الداللة)
لتحصيمي لصالح االختبار البعدي؛ يعزى إلى استخداـ الرسـو و البعدي لبلختبار ا

( بيف a=0.0.، يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة)(Infographicالمعموماتية)
متوسطي اتجاىات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في الدرجة الكمية لمقياس 

تخداـ الرسـو االتجاىات لصالح المجموعة التجريبية؛ يعزى إلى اس
 (Infographic0المعموماتية)

، تحصيل، اتجاىات، كمية  (Infographic) الكممات المفتاحية: الرسوم المعموماتية
 التربية.
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  Abstract: 

This research aims to find out the effectiveness of using 

infographic on the achievement of students of the College of 

Education and their attitudes towards Curriculum Foundations 

and Organization Course. To achieve this goal, a descriptive 

method and a two-group experiment method were used. To test 

the hypotheses, the data were processed using the SPSS program 

as the T-test was used. The research reached a set of results. The 

most important: There is a statistically significant difference at 

the significance level (a = 0.05) between the mean scores of the 

experimental and control groups in the post application of the 

achievement test in favor of the experimental group, attributable  

to the use of infographic, There is a statistically significant 

difference at the level of significance (a = 0.05) between the 

mean scores of the experimental group students in the pre- and 

post-application of the achievement test in favor of the post-test; 

due to the use of infographics (Infographic)),There is a 

statistically significant difference at the level of significance (a = 

0.05) between the mean attitudes of students of the experimental 

and control groups in the total score of the attitude scale in favor 

of the experimental group, attributed to the use of infographic. 

Keywords: Infographic; Achievement; Attitudes; College of 

Education. 

 



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 
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 :مقدمة

النتقاؿ بو مف الجانب التقميدي القائـ عمى يتطمب التعميـ الجامعي في عصرنا الحاضر ا      
اإللقاء وأسموب المحاضرة، إلى تعميـ أكثر فائدة ومنفعة يرتكز عمى استراتيجيات وطرؽ حديثة؛ ذلؾ 
أف الطالب الجامعي لـ يعد في مقدورة وقد تسارعت وتيرة المعرفة أف يمـ إلماًما كامبًل بجميع فروعيا 

 سًيا ومعرفًيا عمى الطالب ويعيقو عف تحقيؽ األىداؼ المرجوة0ومتطمباتيا، مما يشكؿ ضغًطا نف

ويتطمب إعداد الطالب في عصرنا الحاضر استراتيجيات تحقؽ القدر المعرفي والوجداني و      
المياري الكافي؛ ليكوف قادًرا عمى التفاعؿ داخؿ حجرة الدرس وخارجيا، وتكوف" أكثر فاعمية وتمركًزا 

ًرا أقؿ مف الكبلـ الممقف وحواًرا إيجابًيا أكبر لمساعدة الطبلب عمى استبداؿ حوؿ الطبلب وتتطمب قد
 (631، 2..2دورىـ االصغائي السمبي بتعمـ أكثر فاعمية ومشاركة و استقببلؿ" ) ماتيرو، وآخروف،

( ىو" انشغاؿ الطبلب 16، 3..2إف قمب العممية التعميمية كما يشير الياشمي و الديممي )      
في المحتوى الدراسي، والميمة األساسية لمبيئة التعميمية ىي تحسيف تعمـ الطبلب وتبني الفعمي 

 عناصر ومكونات تدريسيو لتمبية ىذه الحاجة واستخداـ أساليب فاعمة"0

والرسـو المعموماتية ىي أحد األساليب الحديثة التي ظيرت في التدريس والتي تيتـ بتقديـ المعرفة    
يجاد العبلقات والترابط بيف ىذه المعرفة والمفاىيـ المجردة المتضمنة بيا وتنمية المنظمة لمطمبة وا  

 ميارات التفكير المختمفة0

وتعتبر الرسـو المعموماتية أحد الوسائؿ اليامة والفعالة وأكثرىا جاذبية لعرض المعمومات، فيي    
 لى المتمقيتدمج بيف السيولة، والسرعة، والتسمية في عرض المعمومة وتوصيميا إ

( 0Carberry, Fang, Kathleen, Li, McCoy & Peterson: 2014) 
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وتعتبر الرسـو المعموماتية أحد وسائؿ التواصؿ البصرية بصورة واضحة وبشكؿ سريع، ويمكف     
 (Gebre & Polman, 20150أف نطمؽ عمييا تصوير المعمومات أو البيانات أو ىندستيا )

تية بسيولة قراءتيا فيي تدمج النصوص والرسومات بيدؼ الكشؼ عف وتتميز الرسـو المعموما   
معمومات أو أنماط أو اتجاىات مما يجعميا أسيؿ في الفيـ مف النصوص المقروءة، وتتكوف مف 
ثبلثة عناصر أساسية: العنصر البصري، والمعمومات واإلحصائيات، والمحتوى أو المعرفة، وتحتوي 

ع مختمفة مف التمثيبلت البصرية كالصور والرسـو والمخططات البيانية الرسـو المعموماتية عمى أنوا
 والخرائط باإلضافة إلى أنواع مختمفة مف األيقونات

( 0Akkoyunlu & kibar, 2014; Gebre & Polman, 2015) 

ومف خبلؿ الرسـو المعموماتية يمكف عرض المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة سمسة وسيمة    
بل عف أنيا وتقـو عمى فكرة التعمـ المستند عمى الدماغ وتدعـ أسس النظرية البنائية ومشوقة، فض

وتسيـ في تنمية أنواع متعددة مف التفكير: كالتفكير البصري والتفكير الناقد وتزود الطالب بميارات 
 (2.63اتخاذ القرار0 ) أمبوسعيدي،

ف أف تثمر في العممية التعميمية، وذلؾ لما وتعد الرسـو المعموماتية مف أحدث الوسائؿ التي يمك    
يتميز بو مف قدرة عمى توضيح العبلقات بيف المفاىيـ المختمفة وبشكؿ مصور، باإلضافة إلى تقديـ 
البيانات والمعمومات بطريقة شيقة وممتعة لممتعمميف، وىذا يعني تنشيط الذاكرة المفظية والبصرية 

 (4، 2.61مًعا0) العتيبي، 

ر توصيات ندوة جامعة القدس المفتوحة حوؿ " سبؿ توظيؼ االنفوجرافيؾ في العممية كما تشي   
التعميمية" إلى ضرورة توظيؼ االنفوجرافيؾ في توضيح المصطمحات العممية، اعتمادًا عمى قراءة 

( إلى قمة انتشار المنتج 2، 2.60(، وتشير الجندي )2.61األبصار0 )جامعة القدس المفتوحة 
بالنسبة إلى الحاجة الماسة إليو في مجاؿ التعميـ؛ حيث  (Infographicـو المعموماتية )العربي لمرس



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 
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الجيد؛ لما لو مف فائدة في  (Infographicينبغي االلتفات إلى أىمية تصميـ الرسـو المعموماتية )
 تسييؿ إيصاؿ المعمومات واستقراىا في الذاكرة0

( باستخداـ 6.6رر أسس المناىج وتنظيماتيا )نيجوترى الباحثة أنو يمكف أف يسيـ تدريس مق   
في تحقيؽ جوانب مف األىداؼ الرئيسة لمتعميـ الجامعي؛ والتي  (Infographic)الرسـو المعموماتية

منيا تجويد التعميـ، وتطوير قدرات وميارات االستدالؿ لدى الطبلب، وكذلؾ يمكف أف يسيـ تدريس 
ىات إيجابية لصالح الطبلب؛ نظًرا لما حققتو الدراسات السابقة المادة بفاعمية في إيجاد نتائج واتجا

(، 2.60(، أبو عصبة )2.64مف نجاح في مواد دراسية ومستويات مختمفة؛ كدراسة الجريوي)
(؛ ولندرة تمؾ الدراسات عمى المستوى 2.63(، الحجيبلف) 2.62(، العتيبي) 2.60منصور)

منيا لموصوؿ إلى نتائج تثري العمؿ األكاديمي  الجامعي فقد برزت الحاجة إلى إجراء المزيد
 خصوًصا في المممكة العربية السعودية0

 أسئمة البحث:

 في ضوء ما تقدـ فإف ىذا البحث ييدؼ إلى اإلجابة عف السؤاليف التالييف:  

عمى تحصيؿ طالبات كمية التربية في  (Infographic)ما فاعمية استخداـ الرسـو المعموماتية -
 لمناىج وتنظيماتيا؟مقرر أسس ا

عمى اتجاىات طالبات كمية التربية  (Infographic)ما فاعمية استخداـ الرسـو المعموماتية -
 نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا؟

 أىداف البحث: 

عمى تحصيؿ  (Infographic)ييدؼ ىذا البحث التعرؼ عمى فاعمية استخداـ الرسـو المعموماتية   
 اتجاىاتيف نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا0طالبات كمية التربية و 
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 أىمية البحث:

 تتمثل أىمية البحث في: 

تقدـ حبًل لمشكبلت تعميـ مفاىيـ المواد التربوية في تخصص المناىج وطرائؽ التدريس؛ كوف  60
 الرسـو المعموماتية تقـو عمى تبسيط المادة العممية، وبقاء أثر التعمـ0

ىج مف خبلؿ تضمينيا الرسـو المعموماتية لمواجية االختبلؼ تفيد المعنييف بتطوير المنا 20
 والتنوع بيف المتعمميف0

 تفيد الباحثيف في إجراء المزيد مف البحوث حوؿ الرسـو المعموماتية0 10

 تفيد المعمميف في الميداف في تطوير طرائؽ التدريس وتحسينيا0 40

طبلب التعميـ الجامعي؛ لما  تضفي المتعة والتشويؽ عمى عممية تعميـ المواد التربوية عمى 00
 تتمتع بيا الرسـو المعموماتية مف عناصر الجذب لممتعمميف0

 حدود البحث: 

 : موضوعات مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا0الحدود الموضوعية

 2.630: زمف تطبيؽ البحث الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الحدود الزمانية

 التربية )قسـ عمـ النفس، قسـ التربية الخاصة(0 : تقتصر عمى طالبات كميةالحدود البشرية

 : مقر كمية التربية لمطالبات جامعة القصيـ في مدينة بريدة0الحدود المكانية

 



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 
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 مصطمحات البحث: 

  (Effectiveessفاعمية ) -

( الفاعمية بأنيا: " مدى األثر الذي يمكف أف تحدثو .21، 1..2يعرؼ شحاتو والنجار)     
 ية باعتبارىا متغيًرا مستقبًل في أحد المتغيرات التابعة"0المعالجة التجريب

وتعرؼ الباحثة الفاعمية إجرائًيا: بأنيا مقدار أثر الرسـو المعموماتية في تحصيؿ طالبات كمية    
التربية تخصص عمـ النفس وتخصص التربية الخاصة في مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا 

 األثر إحصائيا باستخداـ مربع إيتا0 واتجاىاتيف نحو المقرر، ويتـ تحديد

 ( Infographics ) الرسوم المعموماتية -

، يمكف فيميا      ىو فف تحويؿ البيانات، والمعمومات، والمفاىيـ المعقدة إلى صور ورسـو
واستيعابيا بوضوح وتشويؽ، وىذا األسموب يتميز بعرض المعمومات المعقدة، والصعبة بطريقة 

 ( 2.60سمسمة واضحة0) شمتوت،

: بأنيا وسيمة حديثة تعتمد عمى الصور  (Infographics)وتعرؼ الباحثة الرسـو المعموماتية 
والرسـو في تدريس مفاىيـ المناىج وتنظيماتيا بطريقة تجعميا سيمة وواضحة وممتعة وشيقة لطالبات 

 كمية التربية0

 (Achievement) التحصيل -

ا حققتو الطالبة مف أىداؼ مقرر أسس المناىج ُيعرؼ في ىذا البحث: بأنو مقدار م       
، ويقاس ىذا التحصيؿ مف s(Infographic)وتنظيماتيا والتي ُدرست باستخداـ الرسـو المعموماتية 

 خبلؿ درجات الطالبات في االختبار التحصيمي الذي ٌأعد ليذا الغرض0
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 (Attitudeاالتجاه) -

سب ثابت نسبًيا لدى طالبات كمية التربية يجعميف يقصد باالتجاه في ىذا البحث: ىو استعداد مكت   
يستجبف نحو دراسة موضوعات مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا بشكؿ إيجابي أو سمبي، وُيقاس 

 إجرائيا بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة مف خبلؿ استجابتيا لممقياس المعد ليذا الغرض0

 نيج( :101مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا)

مقرر تقـو كمية التربية بجامعة القصيـ بتدريسو ألقساميا في المستوى األوؿ، يرمز لو بػػ) ىو     
نيج(؛ يتناوؿ أسس المناىج األربعة العقدي، السيكولوجي، االجتماعي، المعرفي، وتنظيمات 6.6

 المناىج المتعددة0

 اإلطار النظري:

نولوجية اليائمة، أو ما يسمى عصر مع االنتشار المعموماتي الكبير مف خبلؿ الثورة التك    
المعمومات؛ انتشر مصطمح الرسـو المعموماتية بشكؿ بارز في السنوات األخيرة، وقد جاءت كنتاج 

، مما garphics) ( وتعني : معمومات،  Infographic ) لدمج كممتيف، ىيما: (  وتعني: الرسـو
إبداعية قادرة عمى نقؿ الفكرة بسرعة،  أنتج مصطمحا لتمثيؿ المعمومات، أو المعرفة عمى شكؿ رسـو

فالرسـو المعموماتية: تعني عرضا بصريا لمبيانات واألفكار، التي تحاوؿ إيصاؿ معمومات معقدة 
 لمجميور بطريقة سريعة وسيمة الفيـ0

( إلى أف التفكير مف خبلؿ الصور؛ يعد مف المتطمبات األساسية في .2.6وقد أشار عمار وقباني )
لؾ بما تتيحو مف إمكانية تحويؿ المفاىيـ المجردة إلى مفاىيـ محسوسة يستوعبيا التدريس، وذ

الطالب، إضافة إلى أف ارتباط الصورة بالكممة يسيؿ ترتيب المعمومات اليائمة في ىياكؿ أساسية، 
تيسر عممية التذكر واالسترجاع ؛ بوصؼ أف الرسـو والصور رموز مصورة لمشيء، تدؿ داللة 

وتساعد المتعمميف عمى أف يفيموا المعنى، ويقوموا ببمورة الفكرة؛ بغض النظر عف واضحة عميو، 



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 
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(، ومف ىنا انبثقت أىمية الرسـو المعموماتية؛ كونيا تعمؿ 2.62المستوى التعميمي ليـ )أبو عوض،
 عمى تجميع الصورة والكممة مًعا، بما تحممو مف ألواف وأشكاؿ متناغمة ومتناسقة0

 موماتية:أنواع الرسوم المع

توجد أنواع مختمفة لمرسـو المعموماتية؛ حتى تخدـ نوع البيانات والمعمومات المراد تقديميا، وكؿ     
نوع مف البيانات يوجد ليا رسومات معموماتية خاصة، يعمؿ عمى إبراز المعمومات بشكؿ أفضؿ؛ 

يخية0 وتحدد فالبيانات االحصائية تختمؼ عف البيانات العممية، أو التجارية، أو التار 
(NataiJa'2013 بعض األنواع مف الرسـو المعموماتية في اآلتي: األجيزة البصرية )
(Visualised Articl يتبنى ىذا النوع الكتابة المطولة، ويحوليا إلى مواد بصرية؛ مما يجعميا )

طيع أسيؿ، وقابمة لممشاركة، وىي تحتاج إلى عنواف قوي، كما تحتاج إلى معمومات كثيرة، ونست
(: يستطيع المخطط أف Flowhartاستخداميا في وسائؿ اإلعبلـ، ومف األنواع المخطط االنسيابي )

يجيب عف سؤاؿ محدد، معطًيا خيارات لمقارئ، كي يستطيع الوصوؿ إلى اإلجابة الصحيحة، ويكوف 
الجدوؿ  تصميمو بسيًطا جًدا، مرًحا، وظريًفا، ويعمؿ جيدا في وسائؿ االعبلـ، وكذلؾ مف األنواع

(: تعالج الجداوؿ الزمنية غالبا موضوعات ليا عبلقة بالزمف بشكؿ The  TimeLineالزمني )
بصري؛ حيث تقـو بأخذ القارئ في رحمة عبر الزمف، كما أنيا تتسـ بالقدرة عمى ربط األحداث 

فسير (:   وىي طريقة رائعة لتusful  baitالتاريخية باألرقاـ بشكؿ بسيط، ونوع الطعـ المفيد)
البيانات، وتوضيح كيفية عمميا بطريقة بصرية، ونستطيع استخداـ ىذا النوع ألكثر مف مجموعة 

(: يستخدـ ىذا النوع لعمؿ مقارنة بيف Versus lnographicبيانات وأحدة، والنوع العكسي )
ممقارنة البيانات، ونستطيع أف نبلحظ االختبلؼ، ونعقد، المقارنات، ويستخدـ ىذا النوع بشكؿ كبير ل

بيف األشياء واألنماط المختمفة، ويعمؿ جيدًا في حاؿ وجود معمومات كثيرة، والبد أف يكوف واضحًا 
(: photo lnfgraphicوبسيطَا، ويسيؿ إجراء المقارنة مف خبللو، وأخيرا أنفوجرافيؾ الصورة )

وف مساعدة يستخدـ ىذا النوع مف الصور لجعؿ المحتوى بصرَيا، أو ليحكي قصة، ويمكف أف تك
 عمى شرح أي شيء بصريا، وتستطيع أف تجيب عف سؤاؿ وترشد القارئ0 
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 أنواع الرسوم المعموماتية من حيث اليدف:

ويتحدد اليدؼ مف استخداـ الرسـو المعموماتية مف بيف األىداؼ االتية: ديني، تاريخي، تجاري،    
ف ) ػػػر ذلؾ، ويبيػػػػػػػػػػ، وغي ي، سياسي، صحي وطب ، سفر وسياحة تعميمي، تقني، ثقافي، رياضي

Dai,2014, 18-34 أنواع الرسـو المعموماتية مف حيث الغرض بأنيا رسـو معموماتية إعبلمية )
وتيدؼ إلى نقؿ المعمومات والحقائؽ القيمة، حوؿ موضوع ما لممتمقيف، بطريقة شيقة وسيمة الفيـ، 

نصائح بشأف موضوع ما، وغالبا ما تستخدـ  ورسـو معموماتية اقناعيو وتيدؼ إلى إعطاء المتمقيف
ألغراض دعائية، ورسـو معموماتية إعبلنية وتيدؼ إلى عرض مجموعة خصائص لشيء ما، يسعى 
الناس لمعرفة معمومات حولو، ورسـو عبلقات عامة وييدؼ إلى تحقيؽ الوالء لشيء معيف، والرسـو 

       قائؽ المتضمنة0                                                                                                               المعموماتية التفسيرية والتي تيدؼ إلى تعميؽ فيـ الح

 خطوات تصميم الرسوم المعموماتية:

( خطوات تصميـ الرسـو المعموماتية بالتفكير االستراتيجي في المعمومات Qualey,2014تحدد )
صميميا قبؿ البدء، ثـ التأكد مف مناسبة الموضوع المحدد، واختيار برنامج لتصميـ الرسـو المراد ت

المعموماتية بشكؿ احترافي مثؿ: برنامج الستريتور، أو برنامج الفوتوشوب أو اختيار أحد المواقع 
ؿ عمى واألدوات المجانية لتصميـ الرسـو المعموماتية، مثؿ: موقع انفوجراـ، وبعدىا البدء بالعم

تصميـ الرسـو المعموماتية باستخداـ األداة المحددة مسبقا، مع تجنب إضافة كـ كبير مف 
 النصوص، والتأكد مف مناسبة اإلحصاءات المضافة لمموضوع0

ـ، 2.62ـ، العتيبي2.60ومف خبلؿ استقراء أدب المجاؿ التربوي كدراسة )أبوعصيبة    
ميـ الرسـو المعموماتية حيث تتمثؿ في تحديد ( فأف الباحثة تمخص خطوات تص2.63الحجيبلف

الفكرة، ثـ البحث ويتضمف تحديد الغرض مف الرسـو المعموماتية، وتحميؿ الجميور المستيدؼ، 
وتحديد أىداؼ الرسـو المعموماتية، وجمع المعمومات وتحمييا، بعدىا يتـ انشاء مخطط وىيكؿ 

يسة، األجزاء الفرعية، واختيار األلواف، وتحديد لمرسـو المعموماتية يتضمف العنواف، األجزاء الرئ
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األدوات،  يميو تنقيح التصميـ مف خبلؿ التأكد مف أف المحتوي ُمِثؿ بصريا تمثيبًل كامبل، ثـ التأكد 
 مف صحة الرسـو المستخدمة ، ومراعاة التنسيؽ، وبعدىا اإلخراج النيائي، وأخيرا النشر0 

 الدراسات السابقة:

ـ( ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية 2.64وي )دراسة الجري    
ميارات تصميـ الخرائط الذىنية اإللكترونية  مف خبلؿ تقنية االنفوجرافيؾ وميارات الثقافة البصرية، 
لدى المعممات قبؿ الخدمة، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي، ذو التصميـ شبة التجريبي، 

ينة الدراسة مف مجموعة مف طالبات كمية التربية، شعبة معممة صفوؼ أولى مف قسـ وتكونت ع
طالبة، وتـ تدريب المجموعة عمى البرنامج التدريبي المقترح، كما تـ إعداد  60المناىج، وعددىف 

اختبار لقياس معرفة المعممات قبؿ الخدمة لميارات تصميـ الخرائط الذىنية اإللكترونية وميارات 
ـ الرسـو المعموماتية مف خبلؿ ميارات الثقافة البصرية، وقد أشارت النتائج إلى أف البرنامج تصمي

المقترح قد اسيـ في تحسيف مستوى معرفة ميارات الثقافة البصرية، وميارات تقنية تصاميـ الرسـو 
 المعموماتية في تصميـ خرائط ذىنية إلكترونية لدروس التعمـ0

تي ىدفت إلى الكشؼ عف أىمية الرسـو المعموماتية في عممية نقؿ ال (Dur,2014دراسة )    
يضاح كيفية استعماؿ  المعمومات، والعبلقة ما بيف التصوير البصري لممعمومة والرسـو المعموماتية، وا 
التصوير البصري لممعمومة والرسـو المعموماتية في عممية التعميـ0 اتبعت الباحثة المنيج الوصفي 

ثؿ العينات التي استعممت بمجموعة مف التصويرات البصرية لممعمومات ومجموعة مف التحميمي0 وتتم
الرسـو المعموماتية، واظيرت النتائج أف التصوير البصري لممعمومة بات اليـو وأحًدا مف أىـ وأقوى 

 وسائؿ تقديـ المعمومات بطريقة منسقة ومنظمة لمختمؼ الفئات حوؿ العالـ وفي شتى المجاالت0

( ىدفت الدراسة الى تقصي أثر استخداـ الرسـو  sayadian&rezaei، 2015) راسةد    
المعموماتية عمى متعممي قواعد المغة اإلنجميزية اإليرانييف، واتبع المنيج التجريبي، ذو التصميـ شبة 

فردا مف متعممي المغة اإلنجميزية، في معيد لتعميـ المغة  .1التجريبي، وشممت عينة الدراسة 
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نجميزية، في مدينة )بوشير(، في إيراف، وقسموا إلى مجموعتيف: تجريبية، وضابطة، ودرست اإل
المجموعة التجريبية قواعد المغة اإلنجميزية باستخداـ الرسـو المعموماتية، بينما درست المجموعة 

بة، وىي الضابطة بالطريقة التقميدية، ثـ قاـ الباحثاف بتطبيؽ أداة الدراسة عمييـ قبؿ وبعد التجر 
عباره عف اختبار تحصيمي، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود اثار إيجابية الستخداـ الرسـو 

 المعموماتية في تعميـ قواعد المغة اإلنجميزية، عمى طبلب المجموعة التجريبية0

ـ( التي ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ الرسـو المعموماتية عمى 2.60دراسة أبو عصيبة)      
، وعمى اتجاىاتيف ودافعيتيف نحو تعممو في تحصيؿ طا لبات الصؼ الخامس األساسي في العمـو

محافظة سمفيت، واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وطبقت الدراسة عمى عينة مف طالبات 
الصؼ الخامس األساسي، وتـ تقسيميف إلى مجموعتيف: إحداىما تجريبية درست محتوى وحدة 

الرسـو المعموماتية، واألخرى ضابطة درست الوحدة نفسيا بالطريقة التقميدية، النباتات باستخداـ 
( وقد طبقت عمى عينة الدراسة االختبار 2.60-2.64وذلؾ لمفصؿ الدراسي الثاني مف )

التحصيمي القبمي، والبعدي لقياس تحصيؿ الطالبات بعد االنتياء مف دراسة وحدة النباتات، ومقياس 
جاىات الطمبة نحو مادة العمـو قبؿ استخداـ الرسـو المعموماتية وبعده، ومقياس االتجاىات لقياس ات

الدافعية لقياس دافعية الطالبات نحو تعمـ العمـو قبؿ استخداـ الرسـو المعموماتية وبعده، وقد توصمت 
بيف متوسطي  a=0,05الدراسة إلى أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  )

واتجاىات ودافعية طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الدرجة الكمية  تحصيؿ
 الختبار التحصيؿ البعدي لصالح المجموعة التجريبية0

( ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ تقنية الرسـو المعموماتية، 2.60دراسة ماريف منصور )    
عمى تنمية بعض مفاىيـ الحوسبة السحابية وعادات العقؿ  القائـ عمى نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو

المنتج، لدى طبلب كمية التربية، واستخدـ المنيج التجريبي، ذو التصميـ شبة التجريبي، وطبقت 
طالب،  .1الدراسة عمى طبلب الفرقة الثانية، شعبة تاريخ، بكمية التربية، بجامعة أسيوط، وعددىـ 

باستخداـ تقنية الرسـو المعموماتية القائـ عمى نموذج أبعاد التعمـ درسوا باستخداـ نموذج مقترح 
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لمارزانو، وطبقت الباحثة اختباًرا تحصيميا حوؿ مفاىيـ الحوسبة السحابية، ومقياس لعادات العقؿ 
المنتج وذلؾ قبميا وبعديا، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، بيف 

مجموعة البحث بيف التطبيؽ القبمي والبعدي، وذلؾ لصالح التطبيؽ متوسطات درجات طبلب 
البعدي في تنمية كؿ مف مفاىيـ الحوسبة السحابية وعادات العقؿ المنتج، مما يدؿ عمى األثر 

 اإليجابي الستخداـ تقنية الرسـو المعموماتية القائـ عمى نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ0

( ىدفت الدراسة إلى معرفة اثر تقديـ نمطي الرسـو 2.60الدخنى )دراسة عمرو درويش وأماني     
المعموماتية الثابت والمتحرؾ، عبر الويب لدى أطفاؿ التوحد، في تنمية ميارات التفكير البصري 
واتجاىاتيـ نحوه، واتبع المنيج التجريبي ذو التصميـ شبو التجريبي، واشتممت عينة الدراسة عمى 

ى مجموعتيف تجريبيتيف: األوؿ مكونة مف خمسة عشر طفبل لمتفاعؿ مع بيئة ثبلثيف طفبل قسموا عم
التعمـ عبر الويب، وفؽ نمط الرسـو المعموماتية الثابت، والثانية مكونة مف خمسة عشر طفبل 
لمتفاعؿ مع بيئة التعمـ عبر الويب، وفؽ نمط الرسـو المعموماتية المتحرؾ، ثـ قاـ الباحثاف بتطبيؽ 

سة عمييـ قبميا وبعديا، وىي عبارة عف اختبار ميارات التفكير البصري ومقياس أدوات الدرا
االتجاىات، وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة 
التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية، وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية األولى في كؿ مف 

رات التفكير البصري ومقياس االتجاىات، مما يدؿ عمى األثر اإليجابي الستخداـ نمط اختبار ميا
 الرسـو المعموماتية الثابت في تنمية ميارات التفكير البصري لدى أطفاؿ التوحد واتجاىاتيـ نحوه0 

( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الرسـو المعموماتية 2.62دراسة العتيبي)    
عمى تحصيؿ قواعد المغة اإلنجميزي، لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة الرياض، وقد 

( طالبة، منيا 46استخداـ المنيج التجريبي ذو التصميـ شبة التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
 ( طالبة في المجموعة التجريبي الضابطة، درست قواعد المغة اإلنجميزية باستخداـ الطريقة26)

التقميدية، وتمثمت أداة الدراسة في االختبار التحصيمي الذي يقيس مستويات بمـو المعرفية التالية : 
التذكر، الفيـ ، التطبيؽ ، التحميؿ ، التركيب، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود أثًرا إيجابًيا 
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ط في المستويات التالية كآل في تحصيؿ قواعد المغة اإلنجميزية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوس
عمى حدة: التذكر، الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، لصالح المجموعة التجريبية التي درست 

 باستخداـ الرسـو المعموماتية0 

( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ الرسـو 2.63دراسة الحجيبلف)     
عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي،  المعموماتية في تدريس الحاسب االلي

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة؛ صممت الباحثة الرسـو المعموماتية لمحتوى دروس في مادة الحاسب االلي، 
وأعدت دليؿ المعمـ، وأداة البحث، وىي اختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ الطالبات، وقد اعتمدت 

نة عشوائية مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي، في المدرسة المنيج الشبو التجريبي، وطبؽ عمى عي
( طالبة، قسـ أفرادىا إلى مجموعتيف بالطريقة .2الواحدة واألربعيف بمدينة الرياض، بمغ عددىا)

( طالبة في المجموعة التجريبية، درسف باستخداـ الرسـو 11العشوائية البسيطة باستعماؿ القرعة، )
المجموعة الضابطة، درسف باستخداـ الطريقة االعتيادية في التدريس،  ( طالبة في14المعموماتية و)

ولمتحقؽ مف صحة فروض الدراسة، استخدمت الدراسة بعض المعالجات اإلحصائية المناسبة، 
(  لعينتيف مرتبطتيف، ومعامؿ T-test( لعينتيف مستقمتيف، واختبار     )T-testأىميا: اختبار )

(، وتحميؿ التبايف األحادي المصاحب n2باط بيرسوف، وقيمة مربع إيتا )ألفا كربونباخ، ومعامؿ ارت
(ANCVA وقد توصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية: توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ،)
(a<5 بيف متوسطي درجات الطالبات المجموعتيف : التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي ،)0،0

ح المجموعة التجريبية، كما توصمت إلى أنو توجد فروؽ دالة إحصائيَا لبلختبار التحصيمي ؛ لصال
0،0(، بيف متوسطي درجات الطالبات المجموعة التجريبية  في التطبيقيف  القبمي a)<5عند مستوى 

 والبعدي لبلختبار التحصيمي؛ لصالح التطبيؽ البعدي0



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 

 

 

 

 
 0202األول  مارس  جامعت المىىفيت                                           العذد  –جلت كليت الخربيت م

 

533 

 وبعد استعراض الدراسات السابقة صيغت فروض البحث التالية:

 فروض البحث:   

( بيف متوسطي درجات طالبات a=0.0.يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة) 60
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي؛ تعزى إلى 

 استخداـ الرسـو المعموماتية0

البات ( بيف متوسطي درجات طa=0.0.يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة) 20
المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي و البعدي لبلختبار التحصيمي؛ تعزى إلى استخداـ 

 الرسـو المعموماتية0

( بيف متوسطي اتجاىات طالبات a=0.0.يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة) 10
تخداـ المجموعتيف التجريبية والضابطة في الدرجة الكمية لمقياس االتجاه؛ تعزى إلى اس

 الرسـو المعموماتية0

 منيج البحث:

استخدـ البحث الحالي المنيج التجريبي ذو التصميـ شبو التجريبي، وىو المنيج الذي "تتـ مف    
خبللو دراسة أثر متغير يسمى بالمتغير المستقؿ عمى متغير آخر يسمى بالمتغير التابع، لمعرفة 

فير ظروؼ تجريبية يتحكـ مف خبلليا الباحث في ضبط العبلقة القائمة بينيما مف حيث التأثير، وبتو 
كؿ العوامؿ األساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة في التجربة، ماعدا عامؿ واحد يتحكـ 
فيو الباحث عف قصد وبطريقة معينة ومنظمة لقياس تأثيره عمى المتغيرات التابعة وىو المتغير 

لقياس فاعمية المتغير المستقؿ )الرسـو المعموماتية( عمى  (،.62، 2.61المستقؿ" )الميدي، 
 المتغير التابع )تحصيؿ طالبات كمية التربية واتجاىاتيف نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا(0  
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 مجتمع البحث وعينتو:

يتكوف مجتمع البحث مف جميع الطالبات المسجبلت لمقرر أسس المناىج وتنظيماتيا في 
( 2.63مية التربية بجامعة القصيـ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ ) المستوى األوؿ بك
 طالبة مف قسمي عمـ النفس والتربية الخاصة0 ( 31والبالغ عددىـ) 

 (1جدول رقم)

 يوضح عدد مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
 الىضبت العذد المجمىعت

 % 02 43 المجمىعت الخجريبيت

 % 02 43 المجمىعت الضابطت

 %022 86 المجمىع

 ضبط المتغيرات:

 مف أجؿ تحقيؽ التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة تـ ضبط المتغيرات التالية:

: تـ حساب متوسط العمر الزمني ألفراد كؿ مجموعة مف المجموعتيف؛ حيث العمر الزمني -
 (سنة2.0-63وجد أنو متقارب حيث يتراوح بيف) 

يس كؿ مجموعتي البحث نفس المحتوى التعميمي، مع اختبلؼ : تـ تدر المحتوى التعميمي -
 االستراتيجية0

 : تـ تحديد مدة التجربة لكؿ مجموعة بفصؿ دراسي كامؿ0المدة الزمنية لتطبيق التجربة -
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 أدوات البحث:

عداد اختبار تحصيمي: -أوالً   بناء وا 

لمناىج وتنظيماتيا؛ وذلؾ قامت الباحثة بتحديد األىداؼ التي تضمنتيا موضوعات مقرر أسس ا    
لبناء جدوؿ المواصفات ولتحقيؽ التوازف في االختبار والتأكد مف أنو يشمؿ المادة العممية ومستويات 

( فقرة مف اختيار 22بمـو العميا، واعتماًدا عميو صاغت الباحثة فقرات االختبار حيث تكونت مف )
جابة وأحدة صحيحة مف بيف البدائؿ مف متعدد، وعمى ذلؾ فأنو يجب عمى الطالبة أف تختار إ

 الموجودة0

 صدق االختبار التحصيمي: / أ

تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار مف خبلؿ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف، وقد    
أبدى بعضيـ عدًدا مف المبلحظات حوؿ صياغة بعض الفقرات، وترتيب البعض األخر منيا، وقد 

ذؼ فقرتيف مف فقرات االختبار وتـ التعديؿ بحيث اصبح االختبار أجمع عدد مف المحكميف عمى ح
 ( فقرة تناولت مستوى التحميؿ والتقويـ والتركيب2.0في صورتو النيائية مكوف مف )

 ثبات االختبار التحصيمي:  / ب

(، .2ريتشارد سف  -لمتحقؽ مف ثبات االختبار التحصيمي فقد استخدمت الباحثة معادلة) كيودر
( وقد كاف الثبات 234، 6..2والتي تستخدـ لحساب االتساؽ الداخمي لبلختبار)يوسؼ والرافعي،

 عمى النحو التالي:
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 ( ثبات االختبار التحصيمي2جدول رقم )
 الثباث* المادة الصف

أصش المىاهج  لالمضخىي األو

 وحىظيماحها

ريخشارد  -كيىدر

 02صه

 الخجزئت الىصفيت

2680 2680 

 *يتضح من الجدول أعاله بإن نسبة ثبات أداة البحث مقبولة احصائيا.

تصحيح االختبار: تـ تخصيص درجة وأحدة لئلجابة الصحيحة، ودرجة صفر لئلجابة الخاطئة  / ج
( والتي "تنمح فييا اإلجابة الصحيحة .2ريتشارد سف  -ودرعف كؿ فقرة، وىذا يتفؽ مع معادلة) كي

(، وبذلؾ 234ىػ، ص6422درجة وأحدة، وتمنح فييا اإلجابة الخاطئة صفًرا") يوسؼ والرافعي، 
( درجة، والدرجة الدنيا)صفر(، تـ رصد الدرجات .2تكوف الدرجة العظمى لبلختبار التحصيؿ)

 (SPSS 0سطة برنامج) وجدولتيا تمييًدا لتحميميا إحصائًيا بوا

 بناء وأعداد مقياس االتجاه نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا.-ثانًيا

قامت الباحثة ببناء مقياس االتجاه نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا لطالبات كمية التربية،      
اس االتجاه وذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة، وقد أعدت الباحثة مقي

( فقرة، وتـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ المنيج وطرؽ .2حيث أشتمؿ عمى )
التدريس، وكانت ىناؾ بعض المقترحات في تبديؿ فقرة بفقرة أخرى، واستبداؿ بعض المفاىيـ بمفاىيـ 

اىات نحو مقرر أكثر وضوًحا لطالبات كمية التربية، وتـ أجرى التعديبلت المناسبة عمى مقياس االتج
ـَ تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة  أسس المناىج وتنظيماتيا بحيث أصبح بصورتو النيائية، ومف ث

 ( طالبة، وىي نفسيا العينة التي تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي عمييا600استطبلعية، بمغ عددىا )

ات كمية اليدؼ مف بناء المقياس ييدؼ ىذا المقياس إلى معرفة اتجاه مجموعة مف طالب -
 التربية نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا0 
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تحديد نوعية مفردات المقياس بحيث تـ تصميـ ىذا المقياس عمى غرار طريقة ليكرت  -
Likert  وتوجب أف تصاغ العبارات بطريقة جدلية تختمؼ بشأنيا وجيات النظر وتتدرج مف

مى أساس خمس درجات الموافقة بشدة إلى الرفض بشدة وقد تـ تحديد االستجابات ع
 أرفض بشدة( -غير موافؽ -غير متأكد -موافؽ –متفاوتة الشدة) موافؽ بشدة 

تحديد أبعاد المقياس تـ تحديد أبعاد المقياس في أربعة أبعاد ىي )فائدة أسس المناىج و  -
األنشطة  -تقبؿ أسس المناىج وتنظيماتيا -طبيعة أسس المناىج وتنظيميا -تنظيماتيا
 مصاحبة ألسس المناىج وتنظيماتيا(التعميمية ال

تعميمات المقياس لضماف استيعاب الطالبات عينة البحث لبلستجابة لعبارات المقياس أرفقت  -
 قائمة تضمنت بعض التعميمات التوضيحية التي تسيؿ عمى الطالبة االستجابة0

ي فييا صياغة عبارات المقياس تمت صياغة العبارات التي تكوف منيا المقياس بعد أف روع -
عدـ استخداـ  -ما يمي: عدـ استخداـ العبارات التي يمكف تفسيرىا بأكثر مف معنى وأحد

تجنب المواقؼ التي قد يرفضيا الجميع أو يقبمونيا  -العبارات التي تحمؿ أكثر مف فكرة
استخداـ لغة سيمة ومباشرة  -تجنب العبارات غير المناسبة لممراد قياسو مف أبعاد -معا

 استخداـ صياغة مناسبة لمستوى الطالبات عينة البحث0  -لمعبارات

صدؽ مقياس االتجاه تـ عرض المقياس بعد تحديد أبعاده وصياغة عباراتو في صورتو  -
المبدئية عمى نفس المجموعة مف المحكميف التي استعانت بيا الباحثة لمتأكد مف صدؽ 

ى انتماء كؿ عبارة مف االختبار التحصيمي ليذه الدراسة، وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مد
عبارات المقياس لمبعد الذي وضعت لو ومدى وضوح عبارات المقياس مف الناحية المغوية 
والعممية ومدى مناسبة العبارات لمستوى الطالبات عينة البحث وتـ عمؿ التعديبلت البلزمة 

ضافة وتعديؿ صياغة( وأصبحت  -في ضوء نتيجة العرض عمى المحكميف ) مف حذؼ وا 
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ات المقياس نيائية ،وبالتالي شكمت آراء المحكميف داللة صدؽ ظاىري لممقياس، عبار 
 وأصبح صالًحا إلجراء التجربة االستطبلعية لمتحقؽ مف ثباتو0 

ثبات مقياس االتجاه بعد التحقؽ مف صدؽ المقياس، تـ حساب معامؿ الثبات وذلؾ مف  -
تطبيؽ االختبار التحصيمي عمييا خبلؿ تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية) التي تـ 
( وىو معامؿ ثبات مرتفع؛ 34عند حساب ثباتو( وتـ حساب معامؿ الثبات ووجد أنو)

 وبذلؾ أصبح المقياس في صورتو النيائية0

طريقة تصحيح المقياس تـ تصحيح المقياس عمى أساس تمييز الفقرات الموجبة عف الفقرات  -
وافؽ بشدة( فإنيا تحصؿ عمى خمس درجات لمفقرة السالبة ففي اختبار الطالبة لمبديؿ )م

الموجبة عف الفقرات ودرجة وأحدة بالنسبة لمفقرة السالبة وعند اختبار البديؿ )أوافؽ( فأنيا 
تحصؿ عمى أربعة درجات لمفقرة الموجبة وعمى درجتيف في حالة الفقرة السالبة، أما إذا 

يا تحصؿ عمى ثبلث درجات بغض اختارت الطالبة البديؿ المحايد ) غير متأكد( فأن
النظر عف كوف الفقرة موجبة أو سالبة، وعند اختيار البديؿ) غير موافؽ( فأنيا تحصؿ 
عمى درجتيف إذا كانت الفقرة موجبة وأربع درجات إذا كانت الفقرة سالبة وفي حالة اختيار 

ذا كانت  الطالبة البديؿ الخامس)غير موافؽ بشدة( فأنيا تحصؿ عمى درجة وأحدة وا 
 موجبة، وخمس درجات إذا كانت الفقرة سالبة0

درجة( ..6=0×.2( مفردة تكوف الدرجة النياية ىي) .2ولما كاف االتجاه قد تكوف مف)     
 والنياية الصغرى ىي

 درجة( وبذلؾ أصبح المقياس صالًحا لمتطبيؽ في صورتو النيائية0 .2=6×.2) 
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 إجراءات التجربة الميدانية لمبحث: 

د متغيرات البحث: فالمتغير المستقؿ ىنا ىو استخداـ الرسـو المعموماتية حيث درست تحدي -
المجموعة التجريبية باستخداـ الرسـو المعموماتية بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة 
المعتادة، والمتغير التابع ىنا ىو تحصيؿ طالبات كمية التربية في مقرر أسس المناىج 

 ؾ اتجاىيف نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا0وتنظيماتيا، وكذل

تحديد المجموعات: تـ تقسيـ الشعب الدراسية إلى مجموعتيف، األولى المجموعة التجريبية  -
حيث تـ تدريس طالباتيا باستخداـ الرسـو المعموماتية، والمجموعة الثانية المجموعة 

 الضابطة وتـ تدريس طالباتيا بالطريقة المعتادة0  

ؽ القبمي ألدوات الدراسة: تـ تطبيؽ أدوات االختبار التحصيمي ومقياس االتجاه نحو التطبي -
مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا عمى كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة في بداية 
الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي، لمحصوؿ عمى المعمومات القبمية التي تساعد في 

لخاصة باالختبار التحصيمي ومقياس االتجاه نحو أسس المناىج العمميات اإلحصائية ا
 وتنظيماتيا0
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 (3جدول رقم )

المتوسط واالنحراف المعياري وقيم)ت( لنتائج التطبيق القبمي ألدوات البحث عمى كل من 
 مجموعتي البحث

 

وىع االخخبار/ 

 المقياس

المجمىعت الضابطت 

 43ن= 

المجمىعت الخجريبيت  

 43ن=

 

 قيمت  ث

 المحضىبت

مضخىي 

 الذاللت

 0ع 0م 0ع 0م

 ليضج دالت 96 0609 42600 060 00690 االخخبار الخحصيلي

مقياس االحجاي وحى 

أصش المىاهج 

 وحىظيماحها

 ليضج دالت 0686 00699 00460 04644 00060

ابطة ومف الجدوؿ يتبيف أف الفروؽ بيف متوسطات درجات كؿ مف المجموعتيف التجريبية والض     
عمى أدوات البحث ) االختبار التحصيمي ومقياس االتجاه نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا غير 
دالة بمعنى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف البحث) الضابطة والتجريبية( قبمًيا 

 ولذا فالعينة متجانسة0

يس الموضوعات بالطريقة تدريس موضوعات مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا: تـ تدر  -
التقميدية)المعتادة( لطالبات المجموعة الضابطة وتـ التدريس باستخداـ الرسـو المعموماتية 

 لطالبات المجموعة التجريبية0

التطبيؽ البعدي ألدوات البحث: بعد االنتياء مف تدريس الموضوعات لكؿ مف المجموعتيف  -
وتـ حصر النتائج وتـ معالجتيا إحصائًيا،  الضابطة والتجريبية أعيد تطبيؽ أدوات البحث،

 ومقارنتيا بالدراسات السابقة، ووضع التوصيات المناسبة0
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 المعالجات اإلحصائية:

لئلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فروضو تـ تحميؿ البيانات باستخداـ حزمة البرامج 
 يا:(  وفيما يمي عرض النتائج التي تـ التوصؿ إليSPSSاإلحصائية) 

 عرض نتائج البحث وتفسيرىا

سيتـ اإلجابة عف سؤالي البحث مف خبلؿ عرض نتائج البحث التي تـ التوصؿ إلييا بعد إجراء 
المعالجات اإلحصائية البلزمة عمى البيانات بيدؼ التحقؽ مف صحة فروض البحث باستخداـ 

 حميميا وتفسيرىا0( والوصوؿ إلى النتائج وتSPSSاختبار )ت( ببرنامج الحـز اإلحصائية )

 اختبار صحة الفرض األول: .1

( بيف a=0.0.ينص الفرض األوؿ عمى أنو: يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة)     
متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي؛ 

 (Infographic)تعزى الستخداـ الرسـو المعموماتية

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، والكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف درجات طالبات  
(0 كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ T-Testالمجموعتيف التجريبية والضابطة تـ استخداـ اختبار )ت( )

(40) 
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 (4جدول رقم )

 اختبار الفروق في االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 مىعتالمج
المخىصط 

 الحضابي

االوحراف 

 المعياري

درجاث 

 الحريت
 قيمت )ث(

الذاللت 

 اإلحصائيت

 27342 4798 الخجريبيت

88 -07400 27204* 

 27029 4702 الضابطت

 0.05)*( دالة عند  

( وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة حيث بمغت قيمة 4يتبيف مف جدوؿ)
(، وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية، كما أنيا دالة إحصائيًا حيث بمغ 20164-وبة ))ت( المحس

 (0.00.( وىو أصغر مف )0.21.مستوى داللتيا )

( بيف a≤0.05بناء عمى ما سبؽ يتـ قبوؿ الفرض بأنو )يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )
التطبيؽ البعدي لبلختبار متوسطات درجات الطالبات في المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

 التحصيمي؛ تعزى الستخداـ الرسـو المعموماتية)0

 اختبار صحة الفرض الثاني: .2

( بيف متوسطي درجات a=0.0.ينص الفرض الثاني : يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة)
لى استخداـ طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي و البعدي لبلختبار التحصيمي؛ تعزى إ

 0(Infographic)الرسـو المعموماتية



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، والكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف درجات طالبات 
-Tالمجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي تـ استخداـ اختبار )ت( )

Test( كما ىو مبيف في جدوؿ )00) 

 (5جدول )

 الفروق بين االختبار القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لممجموعة التجريبية اختبار

 االخخبار
المخىصط 

 الحضابي

االوحراف 

 المعياري

درجاث 

 الحريت
 قيمت )ث(

الذاللت 

 اإلحصائيت

االخخبار 

 القبلي 
4730 27934 

88 07808 27200* 
االخخبار 

 البعذي
4790 27302 

 0.05)*( دالة عند       

( وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبار القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي 0-4يبيف جدوؿ )
(، وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية، 20121لممجموعة  التجريبية، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )

 (0.00.( وىو أصغر مف )0.66.كما أنيا دالة إحصائيًا حيث بمغ مستوى داللتيا )

( بيف a=0.0.ى ما سبؽ يتـ قبوؿ الفرض بأنو )يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة)بناء عم
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي و البعدي لبلختبار التحصيمي؛ 

 تعزى إلى استخداـ الرسـو المعموماتية(0
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 اختبار صحة الفرض الثالث: .3

( بيف متوسطي a=0.0.و يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة)ينص الفرض الثالث: عمى أن
اتجاىات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في الدرجة الكمية لمقياس االتجاه؛ تعزى إلى 

 (Infographic)استخداـ الرسـو المعموماتية

ات طالبات كمية ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، والكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف درج
التربية في المقياس الكمي لبلتجاه لممجموعتيف التجريبية والضابطة في االتجاه نحو مقرر أسس 

 (10( كما ىو مبيف في جدوؿ )T-Testالمناىج وتنظيماتيا تـ استخداـ اختبار )ت( )

 (6جدول الرقم )

 اختبار الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 المجمىعت
 المخىصط

 الحضابي

االوحراف 

 المعياري

درجاث 

 الحريت
 قيمت )ث(

الذاللت 

 اإلحصائيت

 27300 4730 الضابطت

88 -07040 27200* 
 27393 4789 الخجريبيت 

 0.0.)*( دالة عند      

( وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة 1يبيف جدوؿ رقـ )
( وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية، كما أنيا 20214-بمغت قيمة )ت( المحسوبة ) التجريبية، حيث

 (0.00.( وىو أكبر مف )0.24.دالة إحصائيًا حيث بمغ مستوى داللتيا )



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 
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( بيف a=0.0.بناء عمى ما سبؽ يتـ قبوؿ الفرض بأنو) يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة)
التجريبية والضابطة في الدرجة الكمية لمقياس االتجاه؛ تعزى  متوسطي اتجاىات طالبات المجموعتيف

 إلى استخداـ الرسـو المعموماتية(0

وترجع الباحثة أسباب األثر اإليجابي في المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الرسـو 
ف عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية إلى أ  (Infographic)المعموماتية 

الرسـو المعموماتية  تتمتع بقدرتيا عمى إثارة اىتماـ الطالبات، وانتباىيف وبث روح الحماس بينيف 
مما يولد لدييف المنافسة وزيادة حب الربط والتحميؿ والتشجيع عمى االستمرار في تتبع المحتوى 

كز عمى األفكار المعرفي لمرسـو المعموماتية وأىـ ما يميزىا ىو طريقة تقديـ المعمومات، حيث تر 
الرئيسة وتعرضيا عمى شكؿ قصة متكاممة، وىذا بدوره يساعد الطالبات عمى االستيعاب والتحميؿ 
لمبيانات بشكؿ مترابط فتظير المادة العممية كوحدة متكاممة مترابطة،كما أف استخداـ الرسـو 

لمعمومات، بالتركيز يعتمد عمى بناء المعرفة واستخبلص الحقائؽ وا  (Infographic)المعموماتية 
عمى الخبرات السابقة والبناء عمييا لتكويف خبرات جديدة؛ كذلؾ فأف تصميـ الرسـو المعموماتية 
وطريقة عرضيا جعمت الطالبات يخرجف مف الطابع التقميدي لمقرر أسس المناىج وتنظيماتيا، وىذا 

 بدوره يعمؿ عمى تحسيف اتجاىاتيف نحو المواد التربوية0

 ائج ومناقشتيا:تفسير النت
وفي ضوء نتائج البحث يتبيف إف عممية تجييز المعمومات وطريقة معالجتيا في الرسـو    

ساىـ في زيادة القدرة عمى التذكر لممعمومات المتعمَّمة، وفي ذلؾ يرى  (Infographic)المعموماتية
زئة المعمومات يتضمف تج (Infographic)( إف الرسـو المعموماتية213، 2.60درويش و الدخنى )

المطموب معالجتيا لخطوات صغيرة وىذا يتفؽ مع أحد المبادئ األساسية لنظرية معالجة المعمومات 
وىو مفيـو الوحدات وعبلقتيا بسعة ذاكرة األمد القصير ، والوحدة ىي أي جزء ذا معنى ، ويمكف 

 زيادة سعة ىذه الذاكرة وتسييؿ عممية التذكر إذا تـ حفظ المعمومات0
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في تدريس مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا  (Infographic)كما أف استخداـ الرسـو المعموماتية   
ساعد في تحسيف عممية حفظ واستدعاء المعمومات، حيث أف الصور والرسومات ىي أحد مكونات 

( إلى أف نسبة ما يتذكره 63، 2.66الرسـو المعموماتية الرئيسة، وفي ذلؾ يشير عمار والقباني )
% أي أف ما يراه اإلنساف أكثر استمرارية في الذاكرة مما .3نساف مف خبلؿ الرؤية يصؿ الى اإل

يقرأه أو يسمعو، كما أنيا تعمؿ بشكؿ شبيو بعمؿ الماسح الضوئي ، حيث يتـ في الرسـو 
مسح المحتوى بالعيف، وىذه الطريقة تساعد عمى تذكر المعمومة التي تـ  (Infographic)المعموماتية

 (Costill,2013يا أكثر مف التي تـ قراءتيا0 )مسح
المختمفة مف رسـو وأشكاؿ ونصوص تدعـ  (Infographic)كذلؾ فمكونات الرسـو المعموماتية

بعضيا البعض، مما سيؿ فيـ المعمومات المعقدة، وتشير أحد الدراسات إلى أف المخ يعالج 
 (2.600ت النصية )عبدالباسط،مرة أسرع مف المعموما ...1.0المعمومات المصورة بحوالي 

في مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا  (Infographic)طريقة عرض المعمومات في الرسـو المعموماتية
روعي فييا التسمسؿ والوضوح وىذا ساعد عمى  زيادة مستوى التحميؿ والتقويـ والتركيب لدى 

 الطالبات0
تي توضح موضوعات أسس المناىج كما أف وجود األمثمة المدعمة باألشكاؿ والرسـو وال  

وتنظيماتيا المختمفة، أسيمت في زيادة تحصيؿ الطالبات، كذلؾ ساعدت الرسـو المعموماتية 
الطالبات عمى القدرة عمى التمييز بيف االستخدامات المختمفة لممفاىيـ والمصطمحات التربوية والفرؽ 

ساىمت في تنمية ميارة التحميؿ لدى  بينيا مما ينعكس عمى تنمية مستوى التحميؿ باإليجاب، كما
الطالبات وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ المعمومات المرسمة عبر الرسـو المعموماتية، باإلضافة إلى تطوير 
القدرة عمى التفكير النقدي، كما أف قياـ الطالبات بتصميـ الرسـو المعموماتية لمفاىيـ المناىج ساعد 

( Fredrick, 2013.24لتقويـ والتركيب، ويذكر فردريؾ )في اكسابيف ميارات عدة ومنيا التحميؿ وا
أنو عندما يقـو الطبلب بمشروع تصميـ الرسـو المعموماتية لموضوع ما بأنفسيـ فإف ذلؾ مف شأنو 
أف يكسبيـ ميارات عّدة، كالقدرة عمى انتقاء المعمومات بدقة والقياـ بعممية تحميميا وتمخيصيا، 



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 
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اصر االساسية ، باإلضافة إلى أنو يمكنو اف يكوف أداة تقويـ جيدة كالقدرة عمى التوليؼ بيف العن
 حيث يظير أىـ ما تعممو الطبلب وكيؼ تـ استيعابو0

النظرية البنائية، حيث يشير برونر إلى أف  (Infographic)كما إف مف دعائـ الرسـو المعموماتية  
ـ، ثـ يقـو المتعمـ بتنظيمو واكتشاؼ التعمـ يحدث عند تقديـ جزء مبسط مف المحتوى التعميمي لممتعم

(، وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 213، 2.60العبلقات بيف المعمومات )درويش والدخنى، 
(  sayadian&rezaei,2015( دراسة )2.60(، ودراسة أبو عصبة) 2.60دراسة منصور ) 
ابي لمتدريس باستخداـ الرسـو ( في األثر االيج2.63( ودراسة الحجيبلف )2.62ودراسة العتيبي) 

في زيادة التحصيؿ الدراسي حيث أظيرت نتائجيا وجود أثر إيجابي  (Infographic)المعموماتية
في تدريس مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا  (Infographic)الستخداـ نمط الرسـو المعموماتية

نتائج الدراسة الحالية مع  لصالح طالبات المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطو، كما تتفؽ
(، وذلؾ في إثبات األثر االيجابي الستخداـ نمط الرسـو 2.60نتائج دراسة درويش و الدخنى )

في التعميـ، كما تتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة أبو  (Infographic)المعموماتية
في اتجاىات طالبات  ( في إثبات األثر اإليجابي الستخداـ الرسـو المعموماتية2.60عصبة)

 المجموعة التجريبية لمقرر أسس المناىج وتنظيماتيا0
في  (Infographic)وعطًفا عمى ما سبؽ تعزو الباحثة ظيور أثر استخداـ الرسـو المعموماتية    

زيادة تحصيؿ المجموعة التجريبية مف طالبات كمية التربية واتجاىاتيف في مقرر أسس المناىج 
 ا يمي:وتنظيماتيا إلى م

عند تصميمو استخداـ االلواف والصور ومقدارًا  (Infographic)يتطمب الرسـو المعموماتية 60
مف النصوص التي تشرح موضوعو، وبالتالي فقد سيؿ عمى الطالبات فيـ أسس المناىج 
وتنظيماتيا المتعددة  بداَل مف عرضيا بالطريقة التقميدية والتي تقتصر عادة عمى 

وما يشتمؿ عميو مميزات مف  (Infographic)إف الرسـو المعموماتيةالنصوص، وبالتالي ف
 شأنو أف يسيؿ الفيـ وبالتالي العمؿ عمى زيادة التحصيؿ0

في إيصاؿ المعمومات واألفكار في  (Infographic)يظير أف استخداـ الرسـو المعموماتية 20
د النص المكتوب، مختمؼ المجاالت حاليًا ىو األكثر رواجة وشعبية لدى الكثيريف مف مجر 
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وبالخصوص انتشاره في مواقع التواصؿ االجتماعي، وبالتالي فإف استخداـ الرسـو 
في مجاؿ التعميـ ربط الطالبات بواقع عصرىف الرقمي0 حيث  (Infographic)المعموماتية

أصبح مف الجيد توظيفو لعرض وتبسيط المعارؼ كاستخدامو في ىذه الدراسة، فكاف 
 البات بخبلؼ الطريقة التقميدية، وبالتالي فقد أسيـ في زيادة التحصيؿ0مصدرًا جذابًا لمط

أف المستحدث التكنولوجي بما يشتمؿ عميو مف مثيرات متنوعة، يمكف أف يسيـ في جذب  10
انتباه المتعمـ، وجعؿ المادة المراد تعمميا في بؤرة الشعور، والتغمب عمى المشتتات التي 

بلؿ مخاطبة حواس المتعمـ لتنشيط مياـ التعمـ لديو توجد في الموقؼ التعميمي، مف خ
مما قد يكوف  (Infographic)( وىذا ما يتوفر في الرسـو المعموماتية.4ـ 2.64)أميف،

 سبب في زيادة التحصيؿ0 
بعد تدريبيف ساعد  (Infographic)قياـ الطالبات بخوض تجربة تصميـ الرسـو المعموماتية 40

بحت الطالبات أكثر إدراكًا لما يتعممنو، وذلؾ مف خبلؿ ما عمى استقبللية التعمـ، حيث أص
مف تحديد لؤلفكار األساسية، وما يرتبط  (Infographic)يتطمبو تصميـ الرسـو المعموماتية

بيا مف معمومات، باإلضافة الى زيادة قدرة الطالبات عمى الفرز النقدي واالنتقاء، وبالتالي 
 إنتاج المعرفة بدال مف تمقييا0

عمى زياد فاعمية ونشاط الطالبات واستثارة  (Infographic)د استخداـ الرسـو المعموماتيةساع 00
الدافعية لدييف نحو مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا مما عمؿ عمى تحسيف مستوى 

 التحصيؿ0
لخصائص النمو العقمي لمطالبات في ىذه  (Infographic)مناسبة الرسـو المعموماتية 10

في تنمية التفكير الناقد  (Infographic)ساعد الرسـو المعموماتية المرحمة العمرية حيث
 واالبتكاري مما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى التحصيؿ الدراسي0

القائـ عمى التعمـ النشط شجع الطالبات عمى  (Infographic)استخداـ الرسـو المعموماتية  20
لمتمثؿ في القواعد كما أسيـ المشاركة اإليجابية والتعمـ بشكؿ أكبر مف المحتوى المعرفي، ا



 ... (Infographicفاعليت اصخخذام الرصىم المعلىماحيت) 
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في تعمـ ميارات التفكير العميا، وذلؾ باستخداـ طرؽ التدريس المتمركزة حوؿ الطالبة، مما 
 يزيد مف التحصيؿ الدراسي0

 (Infographic)توفر التغذية الراجعة الفورية المرتبطة بأنشطة الرسـو المعموماتية  30
الطالبات مسؤوالت عف تقييـ أنفسيف  لمطالبات، ليس مف قبؿ المعممة فقط، بؿ أصبحت

 بشكؿ ذاتي عند نياية األنشطة باإلضافة إلى تقييـ زميبلتيف0
 وفي ضوء نتائج البحث وتفسيرىا يمكن ايجاز بعض التوصيات والتي تتمثل:

في مختمؼ المواد الدراسية،  (Infographic)التوسع في تطبيؽ استخداـ الرسـو المعموماتية -
 طبلب والطالبات نحو تمؾ المواد الدراسية، ومستوى تحصيميـ فييا0لتحسيف اتجاىات ال

كعنصر أساسي في صناعة المحتوى لمختمؼ  (Infographic)استخداـ الرسـو المعموماتية -
المواد الدراسية وذلؾ مف خبلؿ تزويد صفحات الكتب المدرسية بالرسـو 

 ، يبسط فيـ موضوعاتيا ويمخصيا0(Infographic)المعموماتية
نتاج الرسـو المعموماتية ت - مف أجؿ استخداميا  (Infographic)دريب المعمميف عمى تصميـ وا 

في موادىـ الدراسية وذلؾ مف خبلؿ إلحاقيـ بالدورات التدريبية، التي تعرؼ بماىية الرسـو 
نتاجو0 (Infographic)المعموماتية   ، وفائدتو في التعميـ وطرؽ تصميمو وا 

ء المزيد مف الدراسات المتعمقة بجدوى استخداـ الرسـو المعموماتية تشجيع الباحثيف عمى إجرا -
(Infographic) 0في التدريس، وذلؾ لجدة الموضوع وقمة الدراسات 
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 المراجع العربية:
(0استخداـ االنفوجرافيؾ في تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيؿ 2.61أبو زيد، صبلح محمد0) -

حمة الثانوية0 مجمة الجمعية التربوية لمدراسات وميارات التفكير البصري لدى طبلب المر 
 6430 -613(،24االجتماعية، مصر،)

( عمى تحصيؿ طالبات Infographic(0أثر استخداـ االنفوجرافيؾ)2.60أبو عصبة، شيماء) -
الصؼ الخامس األساسي واتجاىاتيف نحو العمـو ودافعيتيف نحو تعمميا0 رسالة ماجستير 

 الوطنية، نابمس0غير منشورة0 جامعة النجاح 
(0أثر استخداـ الصورة في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا في 2.62أبو عوض، عوني) -

 2340-220(،2)14الجامعة اإلردنية0 مجمة دراسات العمـو اإلنسانية واالجتماعية،
استراتيجاتو0 عماف: دار المسيرة  -نماذجو –(0 التدريس مداخمو 2.63أمبو سعيد، عبداهلل)  -

 نشر والتوزيع0لم
(( في تدريس Infographic(0فاعمية استخداـ االنفوجرافيؾ 2.63الحجيبلف، أزدىار) -

الحاسب اآللي عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي0 مؤتمر المناىج 
 .12-1.1يناير 60-61وطرؽ التدريس0 االمارات: الشارقة، 

فيؾ التعميمي0 دراسات في التعميـ الجامعي، (0 معايير تصميـ االنفوجرا2.62حسف، أمؿ) -
 410-.1(،10مصر،ع )

(0مصر: 2(0معجـ المصطمحات التربوية والنفسية0)ط2.66شحاتة، حسف، وزينب النجار) -
 الدار المصرية0

(0 األساليب اإلبداعية في التدريس الجامعي0 ترجمة: بعارة، 2..2ماتيرو، بربارا وآخروف)  -
 : دار الشروؽ لمنشر والتوزيع0حسيف وماجد الخطايبة، عماف

(0 استراتيجيات حديثة في فف التدريس0 عماف: 3..2الياشمي، عبد الرحمف وطو الديممي) -
 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع0
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(0 االنوجرافيؾ مف التخطيط إلى اإلنتاج0 الرياض: شركة 2.61شمتوت، محمد شوقي)  -
 مطابع ىبل0

دوة حوؿ توظيؼ االنفوجرافيؾ في التعميـ0 ـ(0 ن22/66/2.61جامعة القدس المفتوحة0) -
 متاحة عمى الرابط 2.63-0-66جامعة القدس المفتوحة0 رفح0 تـ استرجاعو في 

 htt://www.qou.edu/view
Details.do?id=5030 

(0 فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تصميـ الخرائط 2.64الجريوي، سياـ ) -
تقنية االنفوجرافيؾ وميارات الثقافة البصرية لدى المعممات الذىنية االلكترونية مف خبلؿ 

 (420-61(،)40)4قبؿ الخدمة0 مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس، 
(0 اإلنفوجرافيؾ والبيانات، المؤتمر الدولي األوؿ 2.62،فبراير، 64-62الجندي، ريياـ) -

 لمفنوف الجميمة 0األقصر، مصر0
(0 نمطا تقديـ االنفوجافيؾ الثابت والمتحرؾ عبر 2.60خني0) درويش، عمرو، وأماني الد -

الويب وأثرىما في تنمية ميارات التفكير البصري لدى أطفاؿ التوحد واتجاىاتيـ نحوه0 
 (114-210(،) 20)2الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ، 

ميتي التعميـ (0 المرتكزات األساسية لتفعيؿ االنفوجرافيؾ في عم2.60عبد الباسط، حسيف) -
 والتعمـ0 مجمة التعميـ االلكتروني0

(0 التفكير البصري في ضوء تكنولوجيا التعميـ0 2.66عمار، محمد ، ونجواف القباني0)  -
 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة0

(0أثر استخداـ تقنية االنفوجرافيؾ القائـ عمى نموذج ابعاد التعمـ 2.60منصور، مارياف0)  -
مية بعض مفاىيـ الحوسبة السحابية وعادات العقؿ المنتج لدى طبلب كمية لمارزانو عمى تن

 (6120-621(0)0)16جامعة أسيوط،  -التربية0 المجمة العممية لكمية التربية
(0 مناىج البحث التربوي بيف التقميدية والحداثة0 2.61الميدي، مجدي صبلح0)  -

 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة0
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(0 أثر استخداـ اإلنفوجرافيؾ التعميمي عمى تحصيؿ قواعد المغة العربية 2.62العتيبي، وداد) -
اإلنجميزية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة الرياض0 رسالة ماجستير غير 

 منشورة0كمية العمـو االجتماعية: جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية0
جراءاتو0 ط(0 التقويـ الترب6..2يوسؼ، ماىر ومحمد الرافعي0) - 0 الرياض: 2وي أسسو وا 

 مكتبة الرشد0
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