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إرــديــرإوتقـشك

والصالة  الحمدهلل الذي أعانني فبلغت، ووفقني فأنجزت، له الحمد كل الحمد من قبل ومن بعد،
 الطاهرين أفضل صالة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آلهوالتسليم 

 أما بعد:

الشكر والتقدير إلى كل من ساعدني فاعاًل، أو ساعيًا، إلتمام هذه الرسالة، حتى   م بخالصأتقد
 األستاذإالدكتورإأحمدإحسينإوصيفالحرف األخير منها، وأتقدم بشكري الخاص للمشرف والمرشد 

 جيه األمين لي.الذي لم يبخل أو يتأخر في تقديم النصائح والتو 

 األستاذإالدكتورإمحمدإالحيلةممثلة برئيسها  جامعةإالشرقإاألوسطهذا وأزجي شكري وتقديري إلى 
 ريسية واالدارية.التد يئتينوأعضاء اله

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا علي بمناقشة هذه 
 الرسالة.

وطلبةإجامعةإالشرقإوال يفوتني أن اشكر من مد يد العون والمساعدة من المحكمين الداة الدراسة 
 .في تطبيق اإلجراءات وجامعةإالبترا األوسط

الدكتورةإدعدإممثلة بعميدتها  كليةإالعمارةإوالتصميمإجامعةإالشرقإاألوسطكما أتقدم بالشكر الى 
 االدارية.وكافة أعضاء الهيئة التدريسية و  المفلح
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 28 واإلنفوجرافيكس الذنية الخرائط بين الفروقات بعض 2-0

 75 التمهيدية والبيانات األنفوجرافيك بين االختالف 2-2
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 مســـتو  و والرتـــب المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات 4-7
 آراء مجــــال لفقــــرات للــــتعلم فعالــــة كوســــيلة" اإلنفــــوجرافيكس" دور
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 قبـــل ســـنة 050111. إســـبانيا فـــي ألتميـــرا كهـــف فـــي لثـــور   رســـم 2-0
 الميالد
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 مدينـــة فـــي الكرنـــك معبـــد مـــن األعمـــدة علـــى الفرعـــوني الـــنق  2-2
 الميالد قبل( 0501-0011) سنة شيد الذي األقصر
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  مناخية مناطق سبع إلي األرضية للكرة الشمالي النصف تقسيم 2-4
 متباينة
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 20 األم رحم داخل الجنين لوضع البشري للتشريح توضيحي رسم 2-5

 الدائريـــــة البيانيـــــة الرســـــوم الخطيـــــة، البيانيـــــة الرســـــوم اســـــتخدام 2-6
 اشــــــكال مــــــن شــــــكال   تعــــــد والتــــــي الشــــــريطية البيانيــــــة والرســــــوم

 اإلنفوجرافيكس
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 اإلحصــاءات لشــرح انســيابية مخططــات مــع خــرائط بــين الجمــع 2-8
 الجغرافية االجمالية
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 اســــتخدام فــــي( Isotype) تايــــب االيــــزو نمــــط اســــتخدام نظــــام 2-6
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 بصرية بعناصر وربطها تشكلها التي والمراحل
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 للمنــتج معلومــات عــرض خــالل  مــن هــواوي هــاتف مواصــفات

 شاشـــــة وحجــــم الكـــــاميرا وخصــــائص الــــذاكرة ســـــعة ناحيــــة مــــن
 التشغيل ونظام المعالج ونوع البطارية عمل ومدة الجهاز
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 مــع للتعامــل نصــائح يقــدم تقنــي إلنفــوجرافيكس توضــيحي شــكل 2-21
 التــي الســخان مواصــفات إلختيــار نصــائح وتقــديم المــاء ســخان
 المكان شروط مع تتطابق
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ــــور انــــواع وأشــــهر األثريــــة واألمــــاكن المفضــــل  والرياضــــة الطي
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 التــي األهــداف وعــدد ميســي المشــهور القــدم كــرة العــب تــاري  2-22
 فـي سـجلت التـي األهـداف وتفصليها 2102 عام خالل سجلها
 اليسر  والقدم اليمنى والقدم الرأس
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ـــــك الســـــياحي اإلنفـــــوجرافيكس 2-27 ـــــب خـــــالل مـــــن وذل  ســـــياحي مكت
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 وأسعارها الفنادق  من وعدد الرحلة

46 

  مــن اإلنفعــاالت ثــأتير خــالل مــن وذلــك الطبــي اإلنفــوجرافيكس 2-24
 والخــــوف والحــــزن والغضــــب والتــــوتر والحــــزن النفســــي الضــــعط
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إاألردنيةإالجامعاتإداخلإللتعلمإفعالةإكوسيلةإس"نفوجرافيكلإا"إتصميمإدور

إإعــداد
إزايدإمصطفىإعارفإحمزة

إإشراف
إإإوصيفإابراهيمإحسينإأحمدإالدكتورإاألستاذ

إالُملّخص

 فــيفعالــة للــتعلم كوســيلة  س"نفــوجرافيكإلا"دور  علــىالتعــرف  الــى دفت هــذه الدراســةتهــ

( طالــب 85مــن ) التــي تتكــون، ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم اختيــار عينــة للدراســة الجامعــات األردنيــة

العشـوائية، وقـد اسـتخدم الباحـ  من طالب التصميم الجرافيكي تم اختيارهـا بالطريقـة الطبقيـة  وطالبة

والتــي تكــون مــن اســتابه ارآء مــن وجهــة نظــر الطلبــة فــي جــامعتي البتــرا والشــرق  أداة لجمــع البيانــات

 ، وتم التأكد من صدق وثبات األداة. وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:األوسط

 مـن وجهـة نظـر ألردنيـة الجامعـات ا فيأن مستو  دور "اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم  -

 .طلبة التصميم الجرافيكي في الجامعات الخاصة في األردن كان متوسطاً 

أن مســتو  دور "اإلنفــوجرافيكس" كوســيلة فعالــة للــتعلم لفقــرات مجــال آراء الطــالب فيمــا يتعلــق  -

 .بتفضيالتهم بالنسبة لقراءة و طريقة إخراج اإلنفوجرافيكس الجيد كان مرتفعاً 

رافيكس" كوســيلة فعالــة للــتعلم لفقــرات مجــال آراء الطــالب مــن ناحيــة أن مســتو  دور "اإلنفــوج -

 .ثأتير وسيلة اإلنفوجرافيكس على تعلمهم كان متوسطاً 

ــــات  - ــــتعلم لفقــــرات مجــــال ميــــزات وقــــوة وثب ــــة لل أن مســــتو  دور "اإلنفــــوجرافيكس" كوســــيلة فعال

 .كان متوسطاً اإلنفوجرافيكس الجيد بحسب آراء الطالب من خالل اتجاه مسار حركة العين 
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أن مسـتو  دور "اإلنفــوجرافيكس" كوســيلة فعالـة للــتعلم لفقــرات مجـال موقــع اإلنفــوجرافيكس فــي  -

 .عملية التعلم عند الطالب كان متوسطاً 

"اإلنفـــوجرافيكس"  لـــدور(  ≤ 1015عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتو  ) -

 .الجامعات األردنية تبعًا لمتغير الجامعة فيكوسيلة فعالة للتعلم 

(  لـــدور "اإلنفـــوجرافيكس" ≤ 1015عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتو  ) -

 .الجامعات األردنية تبعًا لمتغير الجنس فيكوسيلة فعالة للتعلم 

 فـي"اإلنفوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة للـتعلم رية بين المتوسـطات الحسـابية لـدوروجود فروق ظاه -

 .الجامعات األردنية تبعًا لمتغير السنة الدراسية

(  فــي دور "اإلنفــوجرافيكس" ≤ 1015عـدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو  ) -

 .الجامعات األردنية تبعًا لمتغير السنة الدراسية فيكوسيلة فعالة للتعلم 

إ.التعلم(إ،إالجامعاتإاالردنيةإالخاصة،النفوجرافيكسالكلماتإالمفتاحية:إ)

إ
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Abstract 

The aimed of this study was it identify The Role of Infographics as an 

Effective  Learning Method in the Jordanian Universities. 
To achieve this goal . a sample of 85 students form design and graphic 

students was selected randomly. 
- The researchers used a data collection tool and verified the validity 

and stability of the tool. The results of the study showed the 

following:- 

- The level of rde of info graphics as ineffective means of learning 

within Jordanian universities form the point view of graphic design 

students as an effective means within private universities in Jordan 

was medium. 

- The role of info graphics as an effective means for the paragraphs of 

performance of students was high in relation to their preferences for 

reading and the method of ant put of good info graphics was high. 

- The role of info graphics as a means of learning for paragraphs of 

performance of the students in term of the effective of the means of 

information on the education was average. 

- The level of the role of info graphics as an effective means of learning 

for the paragraphs   of the field of the features and the strength of the 

stability of good info graphic according to the per for rmance of 

students through the direction of the eye movement course was 

average. 

- The level of the of role of the info graphics as an effective means of 

learning for the field of the info graphics site in process of learning 

among students was average. 
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- There are not statistically significant differences at the level of for the 

role of design as an effective  means of learning within Jordanian 

universities according to the gender variable. 

- The existence of individual differences between the mathematical 

average of the role design as a means of learning in Jordan universities 

according to the change in the academic year.  

- The are no individual differences of statistical significance at the level 

of α<.05 in the role of design as an effective means of learning within 

Jordanian universities depending on variable of the school year. 

Keywords: Info Graphics, Private Jordanian Universities, Educationmenon 
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إالفصلإاألول
إخلفيةإالدراسةإوأهميتها

إ
إالمقدمة

بأن يكـون التعلـيم مـن خـالل معطيـات الواقـع  دائماً  تتعالى اصوات التربويين ومناشدتهم المستمرة

، جعـــل التقنيـــة عنصـــرًا مهمـــًا وأساســـيًا فـــي اً ســـريع اً تقنيـــ اً الـــذي يعيشـــه المـــتعلم، والواقـــع االن يعـــي  إيقاعـــ

العمليــة التعليميــة، ولــم يقتصــر دور الوســائل التقنيــة علــى ذلــك فقــط بــل أصــبحت وســيلة تعلــم مســتمرة فــي 

حدثــه التطــور فــي نظريــات الــتعلم وعلــم الــنفس الســلوكي والــذي أضــافة الــى مــا بإل ذلــككــل مكــان وزمان.

 .(2105، عبد الباسط) أحد  تغيرًا كبيرًا في مداخل التعليم وطرق التدريس وأساليب التقويم

تجاه نحو ما اإلهو ل المجاالت السابقة كتفاعل  عنأحد أهم األتجاهات التي نتجت  ولعل 

فــال خــالف علــى أهميــة الصــورة فــي العمليــة التعليميــة والتعلميــة ودورهــا فــي يســمى بالصــورة الذهنيــة 

لديـه  ه من حواس مختلفـة للمـتعلم وتحفـز تسهيل توصيل المعلومة وبقاء أثرها وقتًا أطول لما تخاطب

الرســـوم والصـــور التعليميـــة والفيـــديو التعليمـــي  وقـــد ظهـــرت مـــن هـــذا المنطلـــقســـتجابة المناســـبة. اال

 وغيرها.

طلعـت علـى العديـد مـن البيانـات المصـورة والتـي يطلـق عليهـا مصـطلح ا مـا إذالغالـب في او 

فــرع أساســي وقــائم كليــه إنظــر يوهــو ذلــك النــوع مــن الرســوم الــذي  (Infographics) سنفــوجرافيكإلا

معلومـة بشـكل  بداعي في تقديمإلالتقنية إضافة الى الحس الفني وا مستحدثاتبذاته يسعى الى دمج 

تطــور التقنــي والتربــوي المــن العلــوم األساســية التــي تــدمج بــين  بــذلك  يعــدو  .مــوجز ومتــرابط ومشــوق

  .(2101 )الفرماوي، والمعرفي وتحقق كل ما تنادي به نظريات التعلم الحديثة
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مـن  كمًا وعمقًا ومزيداً من الناحية المعلوماتية اتساعًا  أكثر أصبحونجد أن العالم من حولنا 

 ظهــرإذ المعلومــات والبيانــات  تلــككميــة لالبيانــات والرســوم البيانيــة، لــذلك أصــبحنا أمــام ملــل كبيــر 

دور مهــم وفعــال فــي تبســيط المعلومــات والســهولة فــي قــراءة هــذه  بمــا لــه مــنتصــميم اإلنفــوجرافيكس 

السة والتعرف اليها وفهمها بسالكميات الهائلة من البيانات المعلوماتية والتي يسهل قراءتها وتمكينها 

 بأسلوب جميل وجذاب وملفت للنظر. وتحليلها

وضوحًا أكثر للموضوع بداًل  ولعل تقديم البيانات من هذا المنطلق في "صورة مرئية" يعطينا

مـــــن تقـــــديم البيانـــــات فـــــي حالتهـــــا النصـــــية الجافـــــة وأكثـــــر وصـــــواًل للمتلقـــــي مـــــن جـــــداول البيانـــــات، 

بطريقة شيقة عن طريق "فن التوضيح" ومتفـردة عـن أي طريقـة  واإلنفوجرافيكس يضمن تقديم القصة

 .لإلنفوجرافيكس اً كبير  اً خر ، لذا فقد أصبح االنترنت مروجأتقليدية 

اتجاهــًا  وغــدتأداة تعليميــة مســلية، ومفيــدة،  وقــد أصــبح اإلنفــوجرافيكس فــي العقــد الماضــي

 هــيمعلومــات التــي يمكننــا تــذكرها % مــن ال61 حــوالي كتشــفت الدراســات أنكمــا  .متزايــدًا فــي الواقــع

 . (2104، )الجندي مبنية على الثأثير البصري

يجـب أن يكـون كمـا لذلك يجب أن يكـون التفكيـر البصـري هـدفًا أساسـيًا ال يحتمـل التأجيـل، 

وثيق الصلة بالعناصـر  حي  أنهفي صدارة أهدافنا عند البدء في التخطيط لتصميم اإلنفوجرافيكس، 

صـور أو غيرهـا وكـذلك بجعـل اإلنفـوجرافيكس المـن أيقونـات أو  سالمسـتخدمة كافـة فـي اإلنفـوجرافيك

فــي إخــراج اإلنفــوجرافيكس  المــؤثرةجــدًا  الهامــةالتفكيــر البصــري يعــد مــن العوامــل فــ ن لــذلك  .ناجحــاً 

 . (2106)شلتوت،  المتلقي لد ذا ثأثير فعال  أيضاً  وجعله

اإلنفـوجرافيكس و مـد   فـي تصـميم الهامـةناصـر يتناول الباح  في هذه الدراسـة العوسوف 

 .جامعتي البترا والشرق األوسطالدراسة على طلبة  وستطبق، الطالب لد  ثأثيره
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إالدراسةإمشكلة

 عضاء الهيئـه التدريسـية فـي قسـم التصـميم الجرافيكـيألقام الباح  بعمل دراسة استطالعية 

فــي  لجامعــة الشــرق األوســط األردنيــة وجامعــة البتــرا األردنيــة ووجــدها ال تعتمــد علــى اإلنفــوجرافيكس

بحثيـة تتركـز فـي  من خالل ذلك لد  الباح  أن هناك مشكلةاتضح طرق تدريس المقررات لديها، و 

 التساؤالت التالية: 

 تدريس المقررات على شرح المادة العلمية ب ستخدام وسائل التعليم التقليدية ؟ يقتصر  -0

 هل يتم تدريس مادة اإلنفوجرافيكس في برنامج بكالوريوس التصميم الجرافيكي ؟  -2

هل يستعين مدرس المادة باإلنفوجرافيكس كويسلة فعاله للتعليم وذلك من خـالل تـدريس مقـرر  -7

 ما ؟

بفاعليــة فــي شــرح  هبــاإلنفوجرافيكس و ويقــوم ب ســتخداممــدرس المــادة علــى علــم كــاف  أن هــل  -4

 محتو  المادة العلمية للمقرر ؟

 سة لتطـوير إسـلوب تـدريس المقـرر ب سـتخدام طريقـة األنفـوجرافيكيـمـادة قابلالمـدرس لـد   هل -5

 لعرض البيانات بطريقة مشوقة وسهلة وجذابة للطالب ؟

للـتعلمإفعالـةإمحاولةإتفعيلإدورإالنفـوجرافيكسإكوسـيلةإعلى  لذا ف ن الباح  سوف يركز

تتــوخى االســتغالل العقالنـــي كمــا بالتشــويق والوضــوح واإلســتيعاب  وكــذلكتتســمإبالمرونــةإواليســرإ

 .التعلم ةفي عملي ىك والميديا وتوظيفها بطريقه مثليلتقنيات الحاسبات والمعلومات وفنون الجراف

والمعلومات والمفاهيم المعقـدة فن تحويل البيانات إالعناصر فيفيكس من أهم نفوجراإلا ويعد

صور ورسوم يمكن فهمها واستيعابها بوضوح وتشـويق ، وهـو أسـلوب يتميـز بعـرض المعلومـات  ىلإ

 .للقارئ ةحالمعقدة والصعبة بطريقة سلسة وسهلة وواض
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إأسئلةإالدراسة
دور تصميم اإلنفوجرافيكس كوسيلة فعالـة للـتعلم داخـل التعرف على الى هدفت هذه الدراسة 

 الجامعات االردنية من وجهة نظر الطلبة ومن خالل االجابة عن االسئلة اآلتية:

الجامعـات األردنيـة مـن وجهـة نظـرة  فـيما دور تصـميم "اإلنفـوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة للـتعلم  -

 ؟ طلبة التصميم الجرافيكي في الجامعات الخاصة في األردن

ــــــد مســــــتو  )  - ــــــة إحصــــــائية عن ــــــروق ذات دالل ــــــاك ف ــــــي دور تصــــــميم α ≤ 1015هــــــل هن ( ف

طلبـة التصـميم  مـن وجهـة نظـر"اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم داخل الجامعات األردنية 

 ؟والجنس والسنة الدراسية الجرافيكي في الجامعات الخاصة في األردن تعز  لمتغير الجامعة

إ

 الدراسةإهميةأ

إ:أهميةإالبحثإالحاليإفيإإمكانيةإاالستفادةإمنهإفيإتحددت

 .مساعدة معلمي المرحلة الجامعية في توظيف اإلنفوجرافيكس في تدريس المقررات الدراسية -0

إثارة انتباه مصممي ومطوري المناهج التعليمية نحو تصميم ونتظيم محتو  المقررات الدراسة  -2

 .تعلم بصرية جذابة للمتعلمالجامعية وفقًا لوسيلة اإلنفوجرافيكس، نظرًا ألهميتها في خلق بيئة 

إثارة اعتمام الباحثين والمتخصصين في المناهج وطر التدريس نحو إجـراء مزيـد مـن البحـو   -7

للكشف عـن فاعليـة اإلنفـوجرافيكس فـي تحقيـق األهـداف التعليميـة بالمنـاهج الدراسـية المختلفـة 

 بمراحل التعلم العام نظرًا لندرة الدراسات التي أجريت في هذا المجال.

إ
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إالدراسةإأهداف

 التعرف على تصميم اإلنفوجرافيكس كوسيلة عرض فعالة عالميًا ومحليًا. -

 في عملية التعلم لد  طالب الجامعات األردنية. دراسة أهمية اإلنفوجرافيكس -

 التعرف على أهمية األستفادة من وسيلة االنفوجرافيكس في المجال التعليمي الجامعيو -

ــه إلــى أســلوب مشــوق وجــذاب لكســر ملــل متابعــة  - تطــوير األســلوب التعليمــي التقليــدي وتحويل

 المحاضرة عند الطالب.

 

إمصطلحاتإالدراسة

إ(Infographics النفوجرافيكس:إ)إإ-

هو تصـوير مرئـي يصـور او يعبـر عـن طـرح معلومـات او بيانـات او معرفـة  سنفوجرافيكإلا إجرائيًا:

الكثيـر مـن االختصاصـات تلجـأ لهـذا األسـلوب مثـل  تأصـبح حيـ  عن طريق الجرافيـك والرسـومات

قــدرة الفــرد علـى االدراك عــن طريــق  مـن يزيــد كمـا أنــه  علـوم الحاســب والفيزيـاء والرياضــيات وغيــرهم

دراك عـن طريـق مالحظـة التكـرار إلعلـى الفهـم واتـة تحفيـز قدر  مـن خـالل البصـريةاستخدام النمـاذج 

ؤدي الـــى ســـهولة قـــراءة يـــ كمـــالهـــا دور مهـــم و فعـــال فـــي تبســـيط المعلومـــات كمـــا أن   ،والتصـــنيفات

ســة فــي قراءتهــا ومعرفتهــا و المقــدرة و المعلومــاتو ممــا يجعلهــا اكثــر سالكميــات هائلــة مــن البيانــات 

 :وهناك العديد من المسميات لهذا جميل و جذاب وملفت للنظر. باسلوبعلى تحليل هذه البيانات 

 Dataإالتفاعليةإالبياناتإالتصورية) او  (Infographicsإنفوجرافيكسلإا)      

Visualization Interactive)اوإ (إالتصاميمإالمعلوماتيةإInformation Designs)إ
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ـــًا: ـــي صـــور ورســـوم يمكـــن فهمهـــا  هـــو نظري ـــدة ال ـــاهيم المعق ـــل البيانـــات والمعلومـــات والمف فـــن تحوي

عقـــدة و الصـــعبة بطريقـــة ســـلوب يتميـــز بعـــرض المعلومـــات المإلواســـتيعابها بوضـــوح وتشـــويق وهـــذا ا

إ(2104) الثقفي،.سلسة وسهلة

  

إإ((Educational Drawingالرسومإالتعليمية:إ

نتاجهــا مــن قبــل  هــي إجرائيــًا: تلــك المــواد المرســومة والرمـوز الخطيــة البصــرية، التــي يــتم تصــميمها وا 

المعلم أو المتعلم من أجل تلخيص وتنظيم المعلومات وتفسيرها والتعبير عنهـا بأسـلوب علمـي والتـي 

إ.تستخدم في تيسير عمليتي التعليم والتعلم

 .كان نوعها، والتي يستعين بها المعلم  لتوضيح فكرة علمية معينة مهماالرسوم  تلكهي  نظريًا:

 (http://kenanaonline.com/users/wasaelkafrelsh/posts/574673) 

 (Learning)إ م:التعل

 هو نشاط ذاتي يقوم به الفرد، بهدف إكتساب المعرفة والمهارات. إجرائيأ:

 (4991، مالوي)

ـــاًإ ـــات ) االنتبـــاه ، اإلدراك ، التفكيـــر ..( وهـــذه عمليـــة عقليـــة تنطـــوي علـــى :إنظري العديـــد مـــن العملي

العمليــة تــتم داخــل الفــرد لــذلك يعتبــر تكــوين فرضــي يســتدل علــى حدوثــه مــن خــالل نتائجــه واآلثــار 

 .المترتبة والتي تتمثل في تغيير السلوك ، القابل وحده للمالحظة المباشرة

إ(6991 ،الكتانبيو ،خيراهلل )
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إدراسةحدودإال

 توظيف )اإلنفوجرافيكس( في تدريس المقررات في الجامعات األردنية. الحدإالموضوعي: -

 .2100-2106الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  حدودإزمانية: -

 حدودإمكانية:إ -

 األردن(-جامعة الشرق األوسط الخاصة  )عمان 

 األردن(-جامعة البترا الخاصة )عمان 

 

إدراسةداتإالمحدّإ

إراسةإبسبب:تعميمإهذهإالدّإدإيتحدّإ

قلـــة الدراســـات التـــي تناولـــت اإلســـتفادة مـــن اإلنفـــوجرافيكس فـــي مجـــالي التعلـــيم والـــتعلم داخـــل  -

 الجامعات.

 ندرة استخدام االنفوجرافيكس في التعليم لمرحلة البكالوريوس في الجامعات العربية. -

 افتقار المحاضرات النظرية لعوامل الجذب والتشويق. -

جامعـات فـي تطـوير اإلسـلوب التعليمـي لـديها وتطـوير طـرق عـرض المعلومـات هتمام العدم ا -

 للطالب.



 

إ

إ

إ

إ

إ

إالفصلإالثاني

 األدبإالنظريإوالدراساتإالسابقة

 

 

إ  
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إالفصلإالثاني
إذاتإالصلةإاألدبإالنظريإوالدراساتإالسابقة

إ
العالقـة بموضـوع الدراسـة ومتغيراتهـا فضـاًل عـن  مل هذا الفصل على االدب النظـري ذواشت

 وذلك على النحو التالي: بإلنفوجرافيكسالدراسات العربية واالجنبية ذات العالقة 

 

إأواًل:إاألدبإالنظري

 وخصائصه نواعهأهدافه و أو  ومفهومهإلإلنفوجرافيكسساسية ألسيناق  هذا الجزء المفاهيم ا

 لمتغيرات الدراسة األساسية واإلنفوجرافيكس في التعلم.، والمرتكزات الفكرية ومميزاته

إ:مفهومإالنفوجرافيكس

 إسستخدامإاألولإلمصطلحإالنفوجرافيكالاInfographics: 

استشــــارات التصــــميم  مركــــز م فــــى1970ألول مــــرة عـــام  سيكفنفــــوجراإلاســـتخدم مصــــطلح ا

كأحـد أفـرع التصـميم الجرافيكـى ،  (London graphic design consultancy)الجرافيكي بلندن 

لتصميم الرسوم البيانية لعرض المعلومات أو أنواع أخر  من التصميم،  وكان  وباعتباره نوعًا مميزاً 

عنـدما نشـر فـي  س"درس كجزء من دورات تصميم الرسوم البيانيـة ، ثـم بـرز مصـطلح "اإلنفـوجرافيكي  

ســتخدمه مصــممو ام و 1979عــام  Information Design Journal ""مجلـة تصــميم المعلومــات

على نحـو فعـال،  س"اإلنفوجرافيك"ستخدام لمصطلح الالجرافيك، ومنذ ذلك الحين وعلى المد  نمى ا

فـي الصـحف فـى ذلـك الوقـت "بيتـر  س"اإلنفـوجرافيك"وكان من أشـهر مصـممى رسـومات المعلومـات 

 ريطانية" م(  صحيفة "صنداي تايمز الب1932-1996" )Peter Sullivanسوليفان 
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، فــي " ساإلنفــوجرافيك"عتقــاد بــأن االومــن الشــائع بــين البــاحثين والمهنيــين علــى حــد ســواء 

 م.  1982نطالق من الواليات المتحدة األمريكية عام الشكله الحدي  بدأ فى ا

نتشــــار فكــــان مــــع ظهــــور أجهــــزة الكمبيــــوتر الشخصــــية ســــهلة االســــتعمال،  الأمــــا التعمــــيم وا

والبرمجيات الخاصـة بالمعالجـات الجرافيكيـة والبرمجيـات الخاصـة بالمسـاعدة فـي عمـل اإلحصـاءات 

   .(2104)معتز، البيانية 

 أو عبرشبكات التواصل االجتماعية نالحظ خالل الفترة األخيرة انتشار "اإلنفوجرافيكس" عبر و 

بعد يوم يكتسب فن اإلنفوجرافيكس شعبية متزايدة  المواقع والمدونات المختلفة بصورة واسعة، ويوماً 

بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية، كما استطاع خالل فترة وجيزة أن يصبح أداة تعليمية وترفيهية 

 ( 4210،فيالثق) .قوية من خالل تقديم المعلومات على هيئة رسومات بيانية محببة لد  القراء

علـــــى أي رســـــومات أو تصـــــاميم تتضـــــمن  س"اإلنفـــــوجرافيك" مصـــــطلحوبشـــــكل عـــــام ي طلـــــق 

معلومــات أو إحصــائيات فــي موضــوع محــدد بشــكل يجعــل هــذه المعلومــات ســهلة الفهــم لــد  القــارئ، 

 ."اإلنفوجرافيكس" موضوعفأي تمثيل للمعلومات على هيئة رسومات ي مكن أن نصنفه تحت 

علــــى أنــــه تحويــــل لكميــــة معينــــة مــــن البيانــــات  ستعريــــف اإلنفــــوجرافيكبمعنــــى آخــــر يمكــــن 

إلــــى مــــزيج مــــن الصــــور والرســــومات والنصــــوص ممــــا يســــمح للقــــارئ  الكثيفــــةوالمعلومــــات النصــــية 

 .(2104 ،عيسى) استيعاب الفكرة األساسية للموضوع بصورة أسهل وأسرعب

الواسع، وبين النظرة المعروفة حول هذا  سأن نفرق بين مفهوم اإلنفوجرافيك من المهم أيضاً 

يقتصـــر علـــى الشـــبكة  سالمصـــطلح، حيـــ  يعتقـــد الكثيـــر مـــن المســـتخدمين أن مفهـــوم اإلنفـــوجرافيك

صـــحيح أن ظهـــور شـــبكة اإلنترنـــت أد  إلـــى  العنكبوتيـــة والويـــب فقـــط، وهـــذا االعتقـــاد خـــاط  تمامـــاً 
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المعلومــــات، لكــــن هــــذا ال يعنــــي أن واســــتخدامه كوســــيلة لنشــــر المحتــــو  و  س"اإلنفــــوجرافيك"انتشــــار 

 يقتصر على شبكة اإلنترنت. ساإلنفوجرافيك

فمثاًل النشرات الجوية المصورة، اإلشارات اإلرشادية، الخرائط، العروض التقديمية التقليديـة، 

ــــــــة، جميعهــــــــا تــــــــدخل ضــــــــمن تصــــــــنيف  ــــــــوجرافيك"المخططــــــــات والرســــــــومات البياني )أبــــــــو .س"اإلنف

 (2104صالح،

 :إاالتصالإالبصري

م االتصــال البصــري بأنــه: "محاولــة الجــنس البشــري 0681عــام  Willmanعــرف ويلمــان 

ــــاس داخــــل وخــــارج الــــنظم  ــــر عــــن األفكــــار ولتعلــــيم الن ــــة والخطيــــة للتعبي الســــتخدام الرمــــوز التعبيري

التعليميـة"، وهنـاك عــدة نمـاذج وتعريفـات لالتصــال فمعظمنـا يعـرف اإلتصــال بأنـه عمليـة تفاعليــة أو 

ذا قبلنــا هــذه المكونــات تبادليــة، ومك ونــات العمليــة فــي الغالــب المرســل، الرســالة، القنــاة والمســتقبل، وا 

بـد لكـي يحـد   كخصائص مميزة لالتصال؛ فلن يكفي أن يعبر الفـرد بصـريًا عـن نفسـه ولنفسـه، فـال

 .(Moore, 1994 ) االتصال البصري أن يكون هناك تبادل للمعنى

م 0666عـام (Mack fee)وعملية التعلم هـي شـكل مـن أشـكال اإلتصـال، ويعتقـد مـاك فـي 

لكــي يحــد  الــتعلم، فالبــد مــن فهــم كــل مــن محتــو  وشــكل الرســالة المقدمــة، بمــا يعنــي المعنــى  هبأنــ

المجرد والمحسوس لها... واالتصال البصري يستخدم الرموز البصرية للتعبير عن األفكار وتوضيح 

 .(2005ithSm,) المعاني

والقدرة علـى التفاعـل الناقـد مـع الرمـوز الخاصـة بوسـائل اإلعـالم ربمـا تكـون الجانـب األكثـر 

 Billأهميــــة فــــي الثقافــــة البصــــرية حاليــــًا، وكجــــزء مــــن البــــرامج الوثائقيــــة ؛ فقــــد أجــــر  بيــــل مــــويرز 

Moyers  مناقشة حول الصور االستهالكيةConsuming Images  وقد اكتشف فيها العالقة بين
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الصورة والواقع في أمريكا، وكيف أن الرأي العام يتشكل من مزج الحقيقة والخيـال فـي مجتمـع مشـبع 

وهــو أحــد أســاتذة "جامعــة  Mark Millerمــارك ميلــر فــي هــذا البرنــامج، استضــاف " بالصــور... و 

 والذي قال: John Hopkins Universityجون هوبكنز 

منــذ وقــت فــي حاجــة الطــالب إلــى تعلــم األفكــار التــي تنطــق بهــا الصــور، فهــذه "لقــد فكــرت 

الصور تقول أشياء محددة، كما أن هناك قيمًا وأولويات ومعاني متضمنة في تلك الصور، والبـد أن 

يــتعلم هــؤالء الطــالب شــيئًا مــا عــن مصــطلحات وقواعــد الصــور لكــي ينظــروا إليهــا نظــرًة ناقــدة، وأنــي 

في هـذا الموضـوع  هـو جعـل الثقافـة البصـرية جـزءًا اليتجـزأ مـن التعلـيم، فهـي تأخـذ  أعتقد بأن األهم

تلــك المــواد مباشــرة إلــى اإلنفعــاالت واألحاســيس والمشــاعر ، وتعيــد ترتيبهــا داخــل اإلطــار المرجعــي 

دراكًا ونقدًا لها  .( Jamieson,2007 ) للفرد، بما يجعله أكثر وعيًا وا 

 التعلمإالبصري:

يعتبر التعلم البصـري مـن أعقـد الب نـى النظريـة ألنـه يشـير إلـى الـتعلم مـن خـالل البصـريات، 

لــى البحــ  فــي تصــميم البصــريات بهــدف التعلــيم، فــالتعلم البصــري؛ والــذي يعنــي الــتعلم مــن خــالل  وا 

هـا الصور والوسائط المختلفة، كان عنوانًا لبعض البرامج التليفزيونية عدد مـن المطبوعـات التـي أنتج

م، فالتعلم البصـري يعنـي: "البحـ  فـي تصـميم 0606مكتب التربية في والية نيويورك األمريكية عام 

م (، وقــد وضــع 0608، 0602فــي األعــوام ) Dwyerالبصــريات مــن أجــل التعلــيم اســتخدمه "دوايــر 

م( مبــــادئ تصــــميم 0608،0667فــــي األعــــوام ) Fleming &Levieكــــل مــــن فليمــــنج و ليفــــي 

 ,Randhawaيمية، ونشروها أيضًا، كما اسـتخدم كـل مـن رانـدهاوا، وبـاا، ومـايرز البصريات التعل

Bach, and Myers  م هـذا المصـطلح لإلشـارة إلـى تصـميم البصـريات كمـا فعـل ذلـك 0600عـام

 .(2102وديوان،  ،)الكناني م0608في عام  Jonassen, and Forkأيضًا جوناسن و فورك 
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" فـــي البحـــ  العلمـــي؛ لإلشـــارة إلـــى تـــأثير المثيـــرات كمـــا اســـتخدم مصـــطلح "الـــتعلم البصـــري

 Messageارتـبط فـي البدايـة بمصـطلح تصـميم الرسـالة وقد البصرية طبقًا ألهداف تعليمية محددة 

Design  ثم بعد ذلك بمصطلح التصميم التعليميInstructional Design  وهذه المصطلحات ،

 تستخدم حاليًا لإلشارة إلى األبحا  الخاصة بتصميم البصريات للتعلم.

أو الــتعلم مــن  Reading Pictures وقــد اســتخدمت المصــطلحات التاليــة قــراءة الصــور 

فـي الماضـي لإلشـارة إلـى الـتعلم البصـري للطـالب، وقـد  Learing from Picturesخالل الصور 

و راســـل فـــي طبعتهمـــا األولـــى لكتـــابهم  Molindaو مولينـــدا   Heinrichوضـــع كـــل مـــن هينـــي  

ــتعلم مــن خــالل البصــريات، فــي هــذا 0682عــام التصــميم التعليمــي  م شــكاًل توضــيحيًا لمســتويات ال

الشكل تم وصف التعلم من خالل البصريات بأسلوب التفاضل والتكامل واليـوم؛ فـ ن الـتعلم البصـري 

 .ة كمحصلة للتفاعل مع الظواهر البصريةيشير إلى اكتساب وبناء المعرف

وربمـا تكـون إحــد  الطـرق لفهـم األفكــار الخاصـة بمســتويات الـتعلم البصـري هــو النظـر إلــى 

أحـد  يعـدم والـذي 0662عـام  Meinigأعمال أشخاص آخرون يتقنون التعلم البصري ، أما ماينيج 

ـــد اهـــتم بـــالنظرة الرم ـــة، فق ـــا البشـــرية  والتاريخي ـــيم علمـــاء الجغرافي ـــل للق ـــى المنظـــر العـــام كتمثي ـــة إل زي

األمريكيـــة، وقـــد حـــاول بوجـــه عـــام أن يســـتخدم هـــذا المنظـــر كمـــا لـــو كـــان أرشـــيفًا مملـــوءًا بالعناصـــر 

الثقافية  والتغيرات التاريخية التي يمكن أن يتعلم الفرد قراءتها بفهم أكبر، وفي نفـس الوقـت فـ ن هـذا 

بـل هـو تكامـل لمكوناتـه، يحـاول معـه الفـرد أن يطـور المنظر أكثر من مجرد مجموعة من البيانات؛ 

تقـديرًا مميــزًا لــه ، وقــد قضــى "مــاينيج" طيلــة حياتـه فــي تطــوير مهــارات الــتعلم مــن خــالل البصــريات، 

وعندما يصف "ماينيج" وظائف عمله كجغرافي، ف نه يصف مستو  عال من التعلم البصري ، وأحد 
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المشــتق مــن المعلومــات البصــرية، وهــذه المعلومــات  هــذه الوظــائف يتمثــل فــي كــم كبيــر مــن المعنــى

 .(Moore, 1994) البصرية تستخدم باالشتراك مع المعلومات األخر 

إالتفكيرإالبصري:

نه يفكر  نشأ هذا النوع من التفكير في مجال الفن، العتبار أن المتلقي  ينظر إلى رسم ما ف

تفكيــرا بصـــريا لفهـــم الرســـالة المتضــمنة فـــي الرســـم، وبالتـــالي  يجمــع بـــين أشـــكال االتصـــال البصـــرية 

الموضــوعات المعقــدة واللفظيــة فــي األفكــار عــالوة علــى انــه وســيط لالتصــال والفهــم األفضــل لرؤيــة 

 . والتفكير فيها

التعامـل مـع التصـور ، تتضمن عبارة عن مرحلة تفاعل داخلية ويعرف التفكير البصري بانه

العقلي وهو أكثر ارتباطًا مع المراحل الحسية ، ويصف "ارنهايم" التفكير البصري بأنه تفكير تمثيلي 

يســـبق الـــوعي، وبأنـــه وحـــدة واحـــدة مـــن اإلدراك والتصـــور الـــذي يتطلـــب القـــدرة علـــى رؤيـــة األشـــكال 

لمـان" التفكيـر البصـري بأنـه البصرية على أنها صور مثل الرسوم، والعالمـات، والرمـوز، ويعـرف "وي

 تنظيم الصور العقلية التي تدور حول األشكال، والخطوط، واأللوان، واألنسجنة، والمكونات.

ويشــير التفكيــر البصـــري إلــى التبصــر مـــن خــالل الصـــور، فالصــور هــي عبـــارة عــن رســـوم 

ـــر فـــي أبســـط صـــو  ـــر البصـــري يعب ـــرات الحســـية، والمـــدركات، والتخـــيالت، والتفكي ـــة للخب رة عـــن عقلي

التعامـــل مـــع الرمـــوز التـــي ثمتـــل العناصـــر الخاصـــة بالبيئـــة الداخليـــة أو الخارجيـــة باســـتخدام الصـــور 

 (2110)عزمي،  الذهنية.

إ:مهاراتإالتفكيرإالبصري

 مهارة القراءة البصـرية: تعني القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل أو الصورة المعروضة  .0
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، وتمييزهــا       التعــرف الشــكل أو الصــورة المعروضــة: تعنــي القــدرة علــى مهــارة التمييــز البصــري .2

 عن األشكال األخر  أو الصور األخر  .

ـــات : القــدرة علــى رؤيــة عالقــة التــأثير والتــأثر مــن بــين .7 المواقــع الظــاهرات  مهــارة إدراك العالقــ

 .مثلة في الشكل أو الرسم المعروضةالمت

ي علــــى إيضــــاح مــــدلوالت الكلمــــات والرمــــوز واإلشــــارات فــــ مهــــارة تفســــير المعلومــــات: القــــدرة .4

 .األشكال وتقريب العالقات بينهما

 مهــارة تحليــل المعلومــات : تعنــي قــدرة المــتعلم فــي التركيــز علــى التفاصــيل الدقيقــة واالهتمــام .5

 بالبيانات الكلية والجزئية .

التوصــل إلــى مفــاهيم ة و مهــارة اســتنتاج المعنـــــــــى : تعنــي القــدرة علــى اســتخالص معــاني جديــد .6

 ومبادئ علمية من خالل الشكل أو الصورة المعروضة.

 (067: 2114، )الهويدي

إقةإالنفوجرافيكسإبالتفكيرإالبصري:عال

يعــد التفكيــر البصــري مــن الوســائل األساســية لتشــكيل ومعالجعــة الصــورة العقليــة فــي الحيــاة اليوميــة، 

بصـرية، ومـن ثـم مطابقتهـا مـع صـور مختزنـه فـي فهو يختص فيما يصـل للعـين مـن صـور وأشـكال 

ــــــه  ــــــذي يرتكــــــز علي ــــــذلك هــــــو األســــــاس ال ــــــى مفهــــــوم. وب ــــــة والوصــــــول لمعن ــــــل المعرف ــــــل، لتمثي العق

اإلنفـوجرافيكس، ب عتبــار أن التتفكيـر البصــري نظومـة تقــوم علـى قــراءة وفهـم العــالم المحـيط، وتمثيــل 

ســـتخالص المعلومـــات بطريقـــة صـــحيحة قائمـــة علـــى الرؤيـــة، مـــ ن خـــالل تســـجيلها بصـــورة منظمـــة وا 

 (2106بغرض عرضها بصورة واضحة.)عادل،

إ
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 :تاريخإالنفوجرافيكس

 مواقع آشعلت بعدما وخاصة األنترنت مع ظهر اإلنفوجرافيكس استخدام إن الكثيرين يعتقد قد

 لنشـر التـاري  عبـر والصـور والتخطيطـات الرمـوز اسـتخدمت الحقيقـة فـي لكـن األجتمـاعي التواصـل

، فقـد تفاعـل اإلنسـان مـع المعلومـات األولـى التـي أدت  المعرفـة وبنـاء المعلومـات ومشـاركة القصص

إلى ظهور األنفوجرافيكس، وفيما يلي نقدم لكم نبذة تاريخية عن تطور فـن األنفـوجرافيكس ومتـى بـدأ 

 وكيفية تطوره عبر األجيال منذ بدأ الحضارة اإلنسانية:

الـى اآلف السـنين قبـل المـيالد عنـدما كـان اإلنسـان يـنق  الصـور  بـدايتهاهذه الوسيلة تعـود 

والرمــوز للحيوانــات والبيئــه المحيطــة علــى جــدران الكهــوف كوســيلة للتواصــل ونقــل المعلومــات، وهــي 

 ),2012:8Smiciklas( (0-2انظر الشكل) المبكر بذلك تعد شكاًل من اشكال اإلنفوجرافيكس

 

 قبل الميالد سنة 050111رسم لثور  في كهف ألتميرا في إسبانيا. يوضح ( 0-2الشكل)
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 7111قبــل  علـى جـدران المعابـد الفرعونيـةالقـدماء  ثـم ظهـرت بعـد ذلـك الكتابـات للمصـريين

خـــــر مـــــن أشـــــكال آوكـــــان الفراعنـــــة يمزجـــــون فـــــي الكتابـــــة مـــــع الـــــنق  وهـــــذا شـــــكل  ،ســـــنة للمـــــيالد

 .(Tufte,2001 ) (2-2انظر الشكل) نفوجرافيكسإلا

 

 
الشكل)2-2( يوضح النق  الفرعوني على األعمدة من معبد الكرنك في مدينة األقصر الذي شيد 

 سنة )0011-0501( قبل الميالد

 

واســـتخدم قـــدماء المصـــريين هـــذه  ،الرمـــوز لبنـــاء اللغـــة الهيروغليفيـــة المصـــرية تثـــم اســـتخدم

فكــر أن يســجل أحداثــه كانــت  فالمصــري القــديم عنــدما الرمــوز لســرد قصــص العمــل والحيــاة والــدين

انظـر  .الطبيعة من حوله هي مصدر اإللهام بالنسـبة لـه بمـا فيهـا مـن ظـواهر طبيعيـة وكائنـات حيـة

 .(0668)نور الدين،  (7-2الشكل)
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الهيروغليفية وهي صور است خدمت كعالمات في الكتابة. وتعبر الكتابة  يوضح الشكل (7-2الشكل)
الصور عن رسوم لمخلوقات حية أو أجزاء من مخلوقات حية أو أدوات. فالمصري القديم هذه 

عندما فكر أن يسجل أحداثه كانت الطبيعة من حوله هي مصدر اإللهام بالنسبة له بما فيها من 
.ظواهر طبيعية وكائنات حية  

 
لشـريفي فـي م قام أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن بـن إدريـس ا0011عام وفي 

ثـم قسـم كـال منهـا  ،بتقسيم النصف الشمالي للكـرة األرضـية إلـي سـبع منـاطق مناخيـة متباينـة ،قرطبة

ورسـم لكـل قطـاع مـن هـذه القطاعـات  عشر قطاعات متساوية في عدد خطوط الطـول بهـا ىبدوره إل

عرفــت الســبعين خريطــة مســتقلة بحيــ  كونــت الخــرائط الســبعون فــي مجموعهــا خريطــة شــاملة للعــالم 

انظـر  بخريطة اإلدريسي وهي أدق ما وصل إليه علم الجغرافيا وفن رسم الخرائط حتـى ذلـك العصـر

  .(4-2الشكل)

ttt.0//nnn0amargah0weh/gwwwram/arala.www/010tthL  

http://s.alriyadh.com/2007/01/01/img/011603.jpg
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تقسيم النصف الشمالي للكرة األرضية إلي سبع مناطق مناخية متباينة( يوضح 4-2الشكل)  
 

دمــــج تعليمـــات مكتوبــــة مــــع الرســــوم التوضــــيحية م( 0452-0506) ليونــــاردو دافينشــــيأمـــا 

باإلضافة لشرح وضع الجنين، وهنا يوضح دمج المعرفة مع  إلنشاء دليل شامل على التشريح البشر

 .(Roberto, 2013) (5-2انظر الشكل) الرسومي .التمثيل
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 داخل رحم األمرسم توضيحي للتشريح البشري لوضع الجنين ( 5-2الشكل)

 

  "William Playfair فيـرويليــام بالي"، ابتـدع المهنــدس االسـكتلندي م 0086وفـي عــام 

وكـــان أول مـــن شـــرح البيانـــات الرقميـــة مـــن خـــالل كتـــاب األدعيـــة،  كتابـــه "أطلـــس التجـــارة والسياســـة"

مثلــت والتــي  اســتخدام الرســوم البيانيــة الخطيــة، الرســوم البيانيــة الدائريــة والرســوم البيانيــة الشــريطية

 (.Playfair,2005) (6-2) انظر الشكل األقتصاد االنجليزي في القرن الثامن عشر
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استخدام الرسوم البيانية الخطية، الرسوم البيانية الدائرية والرسوم البيانية  ( يوضح6-2الشكل)
 والتي تعد شكال  من اشكال اإلنفوجرافيكس الشريطية

 

بتغييـر  "Florence Nightingale فلـورنس نايتنجيـل"الممرضـة اإلنجليزيـة،  قامـتوفـي عـام م 

قناع الملكة فيكتوريـا لتحسـين األوضـاع فـي المستشـفيات العسـكريةا وأظهـرت فـي المخطـط عـدد  ،لتاري  وا 

اللون بـــفوضـــعت األمــراض الممكـــن الوقايــة منهـــا  ،وأســباب الوفيـــات خــالل كـــل شــهر مـــن حـــرب الكــرمن

 .(2014Beegle,) (0-2انظر الشكل) األسودب، وغيرها من األسباب باألحمراألزرق، والجروح 
 

 
 المخطط عدد وأسباب الوفيات خالل كل شهر من حرب الكرمن ( يوضح0-2الشكل)

http://resumbrae.com/ub/dms259/08/playfair.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Playfair-piechart.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Nightingale-mortality.jpg


23 
 

 

، م  1850-1870مـابين عـام   Charles Joseph Minard بـدأ تشـارلز جوزيـف مينـارد

انسيابية لشرح اإلحصاءات االجمالية جمع بين خرائط مع مخططات بال،  فرنسي وهو مهندس مدني

 التي أدت إلى سباباأل توضيح أهم يتضح في أحد تصورات البيانات األكثر شهرة له، و  ،الجغرافية

حيـ  وضـع بيانـات معقـدة لفتـرة محـددة )خريطـة الموقـع، اتجـاه  ،لغـزو روسـيا "نابليون"فشل محاولة 

 (8-2انظـــــــــــر الشـــــــــــكل) يكسرافجنفـــــــــــو اإل مـــــــــــن خـــــــــــاللالســـــــــــفر، وانخفـــــــــــاض درجـــــــــــة الحـــــــــــرارة( 

(,2012Lannkow). 

 

 

 جمع بين خرائط مع مخططات انسيابية لشرح اإلحصاءات االجمالية الجغرافيةلا( يوضح 8-2) الشكل
 

االيــــزو تايــــب ط نمــــم احيــــ  بّشــــر ببــــدء عصــــر حــــدي  عنــــدما اســــتخدم  0678وفــــي عــــام 

(Isotype و ) تســتخدم فــى و و مظهــر المــادة الطباعيــة علــى هيئــة صــور أوســيلة لعــرض ترتيــب هــو

وهـذا النظـام يتركـز علـى قـدرة التصـور  ،التعلم كوسيلة لنقل اإلحصاءات عن طريق الرموز البصـرية

والـــذي يمكـــن أن يكـــون أكثـــر فهمـــًا مـــن قبـــل المشـــاهدين غيـــر  ،بواســـطة التواصـــل البصـــري والتخيـــل

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Minard.png
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الدوليـة تهـدف إلـى مسـاعدة فهـم الجمهـور مـن المعلومـات  من لغة الرسـم هاماً  المتعلمين وكان جانباً 

اإلحصــائية المعقـــدة والمتصـــلة . ففـــي هــذه اللغـــة ، تـــم تلخـــيص الرســوم التخطيطيـــة ألقـــل التفاصـــيل 

 واســـتخدام األلـــوان الموحـــدة ثـــم  ترتيبهـــا وفقـــاً  ،تـــم التخلـــي عـــن المنظـــور وأي تفاصـــيل ، وقـــدالممكنـــة

)العليـــاني، .(6-2انظـــر الشـــكل) ســـتخداماللســـل واالتســـاق فـــي المجموعـــة مـــن القواعـــد المتعلقـــة التس

2104) 

 

 

( في استخدام الرموز البصرية Isotypeط االيزو تايب )نمام استخديوضح نظام  (6-2)شكلال
 بداًل من النصوص

 

م بـــدأت الصـــحف والمجـــالت اســـتخدام اإلنفـــوجرافيكس كوســـيلة لتوصـــيل  0601وفـــي عـــام 

 فضل.أبشكل  ءلى القراإالمعلومات 

واســـتمر اســـتخدام اإلنفـــوجرافيكس ولكـــن بشـــكل محـــدود، ومـــع دخـــول األلفيـــة الثالثـــة أصـــبح 

ستخدام هذا النوع من الرسوم اذي شهد بداية ثورة الو  2100ستخدامًا فمنذ عام ااإلنفوجرافيكس أكثر 
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حقــق معــدالت اســتخدام عاليــة وشــهد اقبــااًل شــديدًا مــن القــراء  حيــ فــي وســائل التواصــل اإلجتمــاعي 

 0(2012Smiciklas,) (01-2) انظر الشكل والمصممين

 

وذلك من خالل االستعانه بالرموز عوضًا  تصميم اإلنفوجرافيكس الحدي  ( يوضح01-2الشكل)
 عن النصوص الطويلة

 

إنفوجرافيكس:لإمكوناتإا

ــــوع وتعــــدد أشــــكال ا ــــالرغم مــــن تن ــــوجرافيكإلب ــــاك عــــدد مــــن  ،التــــي نالحظهــــا سنف إال أن هن

بداع المصمم.  المكونات الرئيسية التي تشترك بها، وتختلف التفاصيل فيما بينها باختالف ذوق وا 

 ومن أهم هذه المكونات الرئيسية: 

 إاألجــزاءإالمرئيــة (Visual parts)  ويتضــمن هـــذا العنصــر اســتخدام األلــوان والرســـوم

 التلقائية والرسوم البيانية( والصور.)كاألسهم واألشكال 
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 إالمحتــوىإالنصــيإ( Text Contents)ويشــمل النصــوص المكتوبــة والتــي ينبغــي أن إ :

 تكون مختصرة ومرتبطة بالعنصر السابق

 الفهــمالمعرفــةإأوإKnowledge) )  ويجعلــه أكثــر مــن كونــه  سنفــوجرافيكإلوهــو مــا يميــز ا

نما طريقة تقدم ،نص وصورة المفهوم أو المعرفة المـراد إيصـالها ، كالتسلسـل  تمثل صورةب هوا 

 الزمني أو التفرعات واألجزاء وغيرها.

إيصالإالمعلومةإللعقل:إنفوجرافيكسإفيإلإعالقةإا

ن األفكــار أوهــذا يشــير إلــى  ...لــف كلمــةأدائمــًا مــا نســمع بالمقولــة الشــائعة الصــورة تســاوي 

 مـــا يفعلـــه وهـــذا بالضــبط ،بمجــرد صـــورة واحــدةح وتفهـــم ر مـــن الممكــن أن تشـــ ،المعقــدة صـــعبة الفهــم

% مــن المســتقبالت الحســية موجــودة فــي العينــين 10ثبــت الدراســات أن حــوالي لقــد أاإلنفــوجرافيكس. 

 .(2101 )الفرماوي، بصرية% تقريبًا من المعلومات المنقولة إلى الدماغ معلومات 61وأن 

قـل  أة الدماغ للمعلومات المصورة مثل اإلنفـوجرافيكس تصـبح جثبتت الدراسات أن معالأكما 

 .(2105، الجافة )عبد الباسط صتعقيدًا من معالجته للنصو 

إMIND MAPإالخرائطإالذهنية:

يجية تعليميـة فعالـة تقـوم بـربط المعلومـات المقـروءة فـي الكتـب تعرف الخرائط الذهنية بأنها اسـترات

خريطة، وتحول الفكرة المقروءة إلى خريطـة تحتـوي أشـكااًل مختصـرة بواسط رسومات وكلمات على شكل 

ممزوجــة بــاأللوان واألشــكال فــي ورقــة واحــدة حيــ  تعطــي المــتعلم مســاحة واســعة مــن التفكيــر، وتمنحــة 

ـــاطق  فرصـــة لمراجعـــة معلوماتـــه الســـابقة عـــن الموضـــوع، وترســـي  البيانـــات والمعلومـــات الجديـــدة فـــي من

ن ال  .(2107)عوجان،  خارطة الذهنية تجعل الدراسة والعمل والتفكير أمرًا شيقاً المعرفة الذهنية، وا 
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 :(2106 شلتوت، ) للمتعلمإوالمعلمفوائدإالخريطةإالذهنيةإبالنسبةإ

 :المعلم والمتعلمتنظيم البناء المعرفي والمهاري لد   -

عــــن  لمعلومــــات الســــابقة: حيــــ  تمــــنح المــــتعلم فرصــــة مراجعــــة معلوماتــــه  الســــابقةامراجعــــة  -

 .ديدة في مناطق تعرفاتها الذهنيةجالموضوع فترس  البيانات والمعلومات ال

بيانــات ومعلومــات جديــدة لمــا هــو  تضــيفالمراجعــة المتكــررة للموضــوع إذ  أنهــا توســع الفهــم و  -

فــبعض المتعلمــين قــد يجــدون صــعوبة فــي رســم خريطــة ذهنيــة للــدرس أثنــاء عرضــه،  موجــود،

 عته.ولكن يسهل عليهم ذلك عند مراج

مــنهم يرســم صــورة خاصــة للموضــوع بعــد  كــل واحــدمراعــاة الفــروق الفرديــة عنــد الطلبــة إذ أن  -

 مشاهدة خريطة الشكل الذي توضحه حسب قدراته ومهاراته.

 تطوير المتعلمين ألسئلة جديدة عن بيانات ومعلومات قـد حصـلوا عليهـا مـن خـالل الخريطـة، -

 لمتعلم في موضوع ما.العمق المعرفي والمهاري ل والتي تطور أيضاً 

 تلخيص الموضوع عند عرضه. -

 توثيق البيانات والمعلومات من مصادر بحثية مختلفة. -

مــــن الوقــــت  دون متســــعاً جــــعنــــدما ال ي المراجعــــة الســــريعة للموضــــوعات مــــن قبــــل المتعلمــــين، -

 لمراجعة تفصيلية.

المرتســمة فــي  ســهولة تــذكر البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي الموضــوع مــن خــالل تــذكر األشــكال -

 أذهانهم.

 تنمي مهارات المتعلمين في اإلبداع الفني لتوضيح البيانات والمعلومات المكونة للموضوع. -
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ــــرأس،  - ــــوق ال ــــتعلم كالحاســــوب، وجهــــاز العــــرض ف ــــيم وال ــــة فــــي التعل ــــات الحديث توظيــــف التقني

 والشرائح، والتسجيالت األخر  وغيرها.

فتســاعد فــي شــدة التركيــز، وتســهل فهمــه  تقلــل مــن الكلمــات المســتخدمة فــي عــرض الــدرس، -

 بوضوح من قبل المتعلمين.

 ( بعض الفروقات بين الخرائط الذهنية واإلنفوجرافيكس0-2الجدول رقم ) ويبين

إ(0-7)رقمإالجدولإ
إبعضإالفروقاتإبينإالخرائطإالذنيةإوالنفوجرافيكس

إنفوجرافيكسلإاإخرائطإالمفاهيمإوجهإالمقارنة

 مصمم متخصص في ذلك بنفسه ولنفسهالمتعلم إ؟عدهايمنإ

منإيستطيعإ
إ؟قراءتها

من صاحبها فقط ويصعب  غالباً 
 من اللحظه األولىعلى غيره فهمها 

 ةيمكن للجميع قراءته بسهول
 ويسر

يستند المتعلم في رسمها على فهمه إإ؟علىإماذاإتستند
لألشياء والعالقات بينها بالطريقة 

ويستخدم  ،المستخدم التي يراها
الرموز واأللوان واالختصارات 
 الخاصة به فهي تتسم بالذاتية.

ال  بد من توظيف نظريات 
 ومبادئ التصميم المرئي بحي 

قدرات الناس المختلفة في  تناسب
تلقي تلك البيانات البصرية 

 وتفسيرها

 منمن وسائل التعلم النشط وتعد إإ؟ماإالقيمةإالتربوية
المتعلم يضفي أدوات التعليم البنائي ف

 الخاصة على الرسمة  وجه نظرة

 تعد من مصادر التعلم

ماإهيإالمهاراتإ
إ؟المطلوبةإ

ال تحتاج سو  إلى ورقة وقلم وربما 
أقالم ملونة إضافة إلى معلومات 

 يراها المتعلم

حتاج تإضافة إلى المعلومات ف
إلى مهارات تصميم الرسالة 
البصرية واألدوات االحترافية 

 بالتصميم المذكورة سابقاالخاصة 
إ(2104)بازرعة، 
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إ-أنواعإالنفوجرافيكس:

إ:أنواعإرئيسيةإ3يمكنإتحديدإأنواعإالنفوجرافيكسإالىإ

إ""Static Infographics :الثابتإسنفوجرافيكلإاإ-0

التصميم أكثـر  سهل وفه شيوعاً  سالثابت أحد أكثر أنواع اإلنفوجرافيك سعتبر اإلنفوجرافيكي

خـــرين، فـــ ذا كنـــت تريـــد أن توظـــف أو أن تســـتعين بأحـــد المصـــممين ليقـــوم بتصـــميم آلمـــن النـــوعين ا

خـــرين ألنــه عنـــد نهايـــة آلمـــن النــوعين ا مبلـــق أقــل نســـبياً  عمعلومــات مصـــورة ثابتــه فســـوف تقـــوم بــدف

لعـــرض والنشـــر. فمـــن الســـهل عليـــك اســـتخدام المعلومـــات االمطـــاف هـــي مجـــرد صـــور ثابتـــه، ســـهلة 

فـــي مختلـــف المجـــاالت، مثـــل العـــروض التقديميـــة، والكتيبـــات، أو الرســـوم المصـــورة أو أجـــزاء منهـــا 

نترنت والشبكات اإلجتماعية إلألنها مجرد صور فيمكن بسهولة نشرها على مواقع ا المتحركة. ونظراً 

لكترونيـــه. ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن هـــذا النـــوع هـــو أكثـــر نـــوع مفضـــل لتلـــك اإلدون الحاجـــة للـــروابط 

 .(00-2ا نظر الشكل )لتي ال تحتاج إلى اعادة التحدي  اليوميالمحتويات الثابته ا

(http://www.statcan.gc.ca/pub/11-627-m/index-eng.htm( 

 
 ( يوضح طريقة تصميم اإلنفوجرافيكس الثابت00-2الشكل رقم )

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-627-m/index-eng.htm
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 "Interactive Infographics"إ-:التفاعليإسنفوجرافيكلإاإ-7

تيح المجال للمشاركة والتفاعل أكثر مع يالتفاعلي وسيلة رائعة. بحي   سعتبر اإلنفوجرافيكي

لوقــت أطــول.  التصــميمر متعــة، بحيــ  أنهــا تبقــي المشــاهد علــى اتصــال مــع ثــالمشــاهد، وتجربــة أك

، ولــذلك تعتبــر أكثــر تكلفــة مــن غيرهــا. فعنــد إنشــاء المعلومــات برمجــة خاصــةتتطلــب هــذه الطريقــة و 

للمشــكالت المحتملــة  بجميــع القــدرات ومــدركاً  اً كــون ملمــيأن  علــى المصــممالمصــورة التفاعليــة يجــب 

وال يمكــن عرضــها بســهوله.  سالحــدو . ومــن الجــدير بالــذكر أنــه اليمكــن طباعــة هــذه اإلنفــوجرافيك

عمـــق وتـــوفر أذه الطريقـــة واضـــحة، فهـــي تـــوفر المحتـــو  بطريقـــة مـــن هـــ فـــ ن الفائـــدةوبكـــل األحـــوال 

كتشاف البيانات بنفسه، وباإلضافة إلى ذلك يمكن امعلومات بطريقة ممتعه، بحي  تسمح للمشاهد ب

المحتـــو  بالطريقـــة التـــي تناســـب الناشـــر ويمكـــن تحـــدي  البيانـــات حســـب الحاجـــة، أو يمكـــن  داعـــدا

 .(02-2ا نظر الشكل )فاء طابع شخصي بشكل حيويضإل البيانات الخاصة به أن يدخلللمشاهد 

(Chbibana,2015) 

 
ويتخص هذا النوع في المواقع ( يوضح طريقة اإلنفوجرافيكس التفاعلي 02-2الشكل رقم )

 اإللكترونية
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 "إMotion Infographics "إ-:المتحركسإنفوجرافيكلإاإ-3

بداعيـة ألنهـا تحتـوي علـى العديـد مـن المحفـزات إعتبر أداة اتصـال يالمتحرك  ساإلنفوجرافيك

ن ، والتـــي تقـــوم بلفـــت وخطـــف أنظـــار المشـــاهد لفتـــرة زمنيـــة طويلـــةالمـــؤثرة  سطبيعـــة اإلنفـــوجرافيك وا 

 الــزمنبتنظــيم  تعتمــد علــى األســلوب القصصــي أو المتسلســل )الســرد(. فهــي تســمح أيضــاً   المتحــرك

وتسـتطيع يمكن التحكم بهـا فهي توفر بيئة  ،لوماتعادة تطوير المعإوتعتبر طريقة جيدة في  دارتها  و 

مكــن ت التــي النصــوص المتحركــةمــن خــالل مجموعــة مــن الرســومات و  شــرح مواضــيع معقــدة ببســاطة

لمشــاهد أن يختبــر تجربــة جديــدة بعمــق ومتعــه.  فهــي مــزيج رائــع إليصــال رســائل دعائيــة للعالمــة ا

.  ذات تكلفـة عاليـة جـداً  المتحـرك سوجرافيكاإلنفـو  ،التجارية عبر اجـراء اتصـال مباشـر مـع المشـاهد

 واليمكن طباعتها و لكن يمكن مشاركتها بسهولة.

بالمعلومــــات المصــــورة الثابتــــة و النمــــو المســــتمر  هتمــــام المســــتمرالكــــان مــــن المالحــــظ او 

. ونجاح تلك الوسيلة بطرقها الثال  هو نجـاح فـي المتحرك سالتفاعلي واإلنفوجرافيك سإلنفوجرافيكل

يتماشى مع متطلبات الناشـرين والمسـوقين لتلبيـة حاجـات المشـاهد فهـي تعـرض معلومـات ذات تزايد 

 .(07-2انظر الشكل ) هتمام ويمكن نشرهاالقيمة كبيرة بطريقة ممتعة وجديدة مثيرة ل

-for-formats-three-https://www.propointgraphics.com/blog/infographics

information-communicating/ 

 

 اإلنفوجرافيكس المتحرك وذلك من خالل الفيديويوضح ( 07-2الشكل رقم )

https://www.propointgraphics.com/blog/infographics-three-formats-for-communicating-information/
https://www.propointgraphics.com/blog/infographics-three-formats-for-communicating-information/
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 أهميةإوفوائدإالنفوجرافيكس:

مـن النـاس فـي جميـع  مليارتام اإلنترنت لنقل المعلومات إلى مع االتجاه المتزايد في استخد

بشـــأن كيفيـــة التواصـــل بشـــكل فعـــال مـــن النـــاس مـــع المحتويـــات  أنحـــاء العـــالم، أصـــبح هنـــاك تحـــدياً 

 بالمتلقي.الخاصة 

. فهي تحتـاج إلـى بالمهمة اليسيرةجعل المحتو  الفت للنظر وسهل الفهم ليست إن عملية  

 . أفضل الذهاب في أعماق أحد المواضيع والبح  عن سبل لتقديمها بطريقة 

   (https://www.searchenginejournal.com ) 

إ-أهمإمميزاتإالنفوجرافيكس:

 -الفاعليةإالمؤثرة:إ-0

اإلنفوجرافيكس ليس مجرد رسم بياني شريطي أو رسم بياني دائري، بل هـو أكثـر مـن اتحـاد 

 تصاميم مبتكرة ومعلومات حيوية 

مـن فاعليـة  أكثـر اأكثـر جاذبيـة ممـا يجعلهـ المعلومـات ، سـتكون"نفوجرافيكسإلا" ومن خالل

 ،نوعهــا مــناالســتخدام اإلبــداعي لأللــوان والخطــوط واألشــكال يجعلهــا فريــدة و  ،نصــوصالكلمــات و ال

 باختالف المحتو  والهدف.ختلف عن اآلخر منفوجرافيكس إبحي  يكون كل 

 -األهميةإالمعلوماتية:إ-7

المعلومـات وهـو  نيـة ولكـن هنـاك مـا هـو أكثـر مـن ذلـكنفوجرافيكس ليست مجـرد أعمـال فإلا

 .راها فينمن األلوان التي  أهميةهي أكثر  المتلقيالتي نحاول إيصالها إلى 

 

https://www.searchenginejournal.com/
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 -الجاذبيةإ:إ-3

حـول مـا تعنيـه هــذه  تثيـر الفضـولو ، المتلقــيالجذابـة تشـد انتبـاه  بتصـميماتهنفـوجرافيكس إلا

فـي الحـال  تجعـل المتلقـيالخطوط والمخططات والرسوم البيانية حتـى الصـور الموجـودة فيهـا، حيـ  

ومطبوعـة علـى الـورق، وبمجـرد إلقـاء نظـرة وتر يـالكمب رؤيتهـا فـي شاشـاتبمجـرد  نحوهـا بنظـرهتجه ي

  (Faeth,2014) .جديداً  شيئاً  يكون قد تعلم  المتلقي نفوجرافيكس ف نإلسريعة على ا

 التبسيطإ:إ-4

باسـتخدام التصـوير  جيـداً  تم تبسيط المعلومات وتقـديمها فـي صـورة مصـممة تصـميماً يحي  

لشـغل  مضـطراً  يلسـ فـالمتلقي ،مخططـات ورسـوم بيانيـة وحتـى بصـور توضـيحية باسـتخدامالبصري 

من في محاولة لفهم صفحات طويلة من البيانات واألرقام ألنه يمكن الحصول على هذه الفكرة  هعقل

 لإلنفوجرافيكس. ولىالنظرة اال

 اختصارإالوقت:إ-9

ويقضـون الكثيـر  ،الذين يقضون الكثير من الوقت في قـراءة صـفحات مـن المعلومـاتيشعر 

لــذا  ،كمــا أنــه يعتبـر مضــيعة للوقــت ،بالضــجر بكـل تأكيــد ،مـن الوقــت لفهــم الحقـائق المعقــدة واألرقــام

 .نفوجرافيكسإليمكن الحصول على هذه المعلومات بطريقة أبسط عن طريق ا

 -سهولةإاالنتشارإوالوصولإاليه:إ-9

عمليـات  كانـت سواء اإلنفوجرافيكسبسهولة مشاهدة  فيمكنبما أن اإلنترنت متاح للجميع، و 

علـى  يـحسـوف "  Image ر "أو الصـو  " Webت"نترنـإلباسـتخدام شـبكة ا يحصـل المتصـفحالبحـ  

 .طباعتها على الورق حي  يمكن ألي شخص رؤيتها كما يمكن أيضاً  ،ريديما 

http://www.inboundmarketingagents.com/inbound-marketing-agents-blog/author/bill-faeth
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 سهولةإالتذكر:إ-2

، مـن السـهل تـذكره نفـوجرافيكسإلاسـتخدام األلـوان المعبـرة والرسـوم البيانيـة واألشـكال يجعـل ا

تعطـي التـأثير المماثـل، ألنهـا  نفـوجرافيكسإلفالصور كما نعرف هي أسهل لاللتصـاق فـي الـذاكرة، وا

 .(2107)العلياني،  نوع من أنواع الصور

 "Moot Data"إوإالبياناتإالتمهيديةإ"Infographicالعالقةإبينإالنفوجرافيكسإ"

 تحويـل هـو الرئيسـي وهـدفها ةمصـمم ت وصـورمعلومـا عـن عبـارةهـي  البيانـات التمهيديـة

وهـي البيانـات  ةساسـيألا المـوادوسـهلة، وذلـك عبـر اسـتخدام  بسيطة معلومات إلى المعقدة المعلومات

 المعقـدةهـذه المعلومـات  واقـع فهـم تسـتطيعإلـى رمـوز مرئيـة  ومعالجتهـا، تجميعهـا ثـم ومـنالتمهيديـة 

 وحروف رقامأ منها تحويلأو  المعلومة توصيل في البصرية ثراتالمؤ  على كما يتم االعتماد ،والكبيرة

م والشـبكة وسـائل اإلعـالشـيقة، باإلضـافة إلـى سـهولة انتشـارها فـي جميـع  ورسـوم صـور لـىإ مملـة

 (.2105الجندي، ) (04-2العنكبوتية )اإلنترنت( انظر الشكل )

 

 والبيانات التمهيدية س( يوضح العالقة بين األنفوجرافيك04-2الشكل رقم )
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( العالقــة مــا بــين اإلنفــوجرافيكس والبيانــات التمهيديــة وذلــك مــن 2-2ويوضــح الجــدول رقــم )

كاًل من اإلنفوجرافيكس والبيانات التمهيدية وتبسيط المعلومة وتغييـر فكـر خالل الرسالة التي يحملها 

المتلقي وزيادة المحتو  العلمي واستخدام أساليب جديدة لعرض المعلومة والقدرة على تنظيم البيانات 

 واالختزال البصري وطريقة تسليط الضوء على المعلومة.

إ(7-7)رقمإالجدولإ
 والبياناتإالتمهيديةإسختالفإبينإاألنفوجرافيكاال

إالتمهيديةالبياناتإإالنفوجرافيكس

إتحمل رسالةال إيتضمن رسالة محددة

يقوم على تبسيط وتسهيل البيانات والمعلومات 
 المعقدة وجعلها سهلة الفهم

من المعلومات كميات كبيرة عادًة تحمل 
إومعقدة وصعبة الفهم

تعمل على تغيير طريقة تفكير الناس من 
وجعلهم  البيانية والمعلوماتية والقصصيةالناحية 

يكتشفون معاني ومعارف جديدة من خالل 
 المخطط التصميمي

إأغلبها مملة وغير ملفتة للنظر

ليس بالضرورة أن تزيد من المحتو  العلمي  نترنتإلزيادة المحتو  العلمي بشبكات ا
إنترنتإلفي شبكات ا

استخدام اساليب جديدة ومبتكرة لعرض 
 المعلومات والبيانات

إالتستخدم اساليب جديدة وابداعية

نات بأسلوب اتحليل البي تنظيم و القدرة على
 جميل وملفت للنظر

ليس لها القدرة  على تحليل البيانات بأسوب 
 جميل

التقوم باإلختزال البصري مما يزيد من تعقيد  اإلختزال البصري لكمية كبيرة من المعلومات
إفهم المعلومات

طريقة إلستكشاف وتسليط الضوء على 
 المعلومات الخفية والغامضة

ال تقوم بتسليط الضوء على المعلومات الخفية 
إوالغامضة
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إ: وانتشارهإوالقبالإعلىإتعلمهإسالنفوجرافيكإوسيلةأسبابإظهورإ

 هنـــاك العديـــد مـــن األســــباب التـــي ســـاهمت فــــي انتشـــار اإلنفـــوجرافيكس واالقبــــال علـــى تعلمـــه منهــــا

 :(2104شلتوت،)

وم االنفجــار المعرفــي والكــم الهائــل للمعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات الــذي يــزداد يومــًا بعــد يــ -0

 .اإلنفوجرافيكسه اإلى ظهور هذ وهذا أد في اإلنترنت والكتب وغيرها 

 هالملـــل مـــن القـــراءة والبحـــ  فـــي كتــــب أو مقـــاالت طويلـــة أو بلغـــات أخـــر  أدت إلـــى ظهــــور  -2

 . هوانتشار 

ضـــافة عنصـــر التشـــويق وشـــد  التبســـيط -7 فـــي عـــرض المعلومـــات وســـهولة قراءتهـــا واســـتيعابها وا 

 . االنتباه والجاذبية من خالل استخدام عناصر التصميم الناجح

سـهلة يمكـن ألي شـخص تعلمهـا تكـون  ستوفر تطبيقات ومواقع خاصة بتصـميم اإلنفـوجرافيك -4

 . واكتساب مهارة تصميمها

فـــي وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي وفـــي مواقـــع  سفـــوجرافيكســـهولة وســـرعة تـــداول وانتشـــار اإلن -5

مكانية االنترنت و   . تبادلها بين الناسا 

 الفعال:إلنفوجرافيكسالخطواتإاألوليةإلتصميمإا

علــــى ســــرعة فهــــم  المتلقــــيتصــــورات للبيانــــات التــــي يمكــــن أن تســــاعد  هــــوإلنفــــوجرافيكس ا

هــو العثــور علــى بيانــات  الفعــالويعــد أســاس تصــميم اإلنفــوجرافيكس  مجموعــات معقــدة مــن األفكــار.

مثيــرة لالهتمــام وموثــوق بهــا، ثــم الخــروج بمخطــط مــذهل وقصــة بصــرية لتقــديم الرســالة األساســـية. 

 .(05-2انظر الشكل ) المحتو  شرح وتوضيحإلنفوجرافيكس شكل شائع للغاية لاأصبح 

 



37 
 

 

 

 اإلنفوجرافيكس والعالقة بين تلك الخطواتخطوات تصميم  ( يوضح05-2الشكل)
 

 :البياناتإ-0

 موثوقـةيجب أن تكون البيانات التي تم جمعها للحصول على معلومات بيانية مـن مصـادر 

 .وتمثل أحد  اإلحصاءات المتاحة في ذلك الوقت

 :القصةإ-7

مــن وجهــة إلــى أخــر ، وعنــدما تصــل  المتلقــي القصــة هــي سلســلة مــن األحــدا  التــي تأخــذ

هــو  الفعــال اإلنفــوجرافيكسالمفتــاح إلــى و . إيصــال الرســاله المـراد إبالغهــا فــي للنهايـة يجــب أن تحقــق

 .جذب الجمهور في قصة آسرة أو رسالة تحقق ذلك تماماً 

إ  
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 :التصميمإ-3

. وجذابــة جميلــة بصــريًا بطريقــة والقصــة البيانــات علــى تقــديم ينطــوي اإلنفــوجرافيكس تصــميم

 القابلـة والخطـوط الصـحيح، األلـوان نظـام علـى العثـور فـي متأنيـة دراسة الفعال يقدم واإلنفوجرافيكس

يجاد والشخصيات والرموز للقراءة، للتفسـير وفهـم المعلومـة  القابلـة المعلومـات لتوضـيح ذكيـة طـرق وا 

 – الخطــوط – وهيكليتـه النظـام اللـوني بشـكل سـريع. ويعتمـد التصــميم علـى تكامـل العناصـر التاليــة:

 الخارجي. المظهر – الرسومات

 :المشاركةإ-4

ومــن الممكــن نشــر التصــميم  ،قابليــة المشــاركة يهــ الفعــاللإلنفــوجرافيكس  الخطــوة النهائيــة

عبر وسائل متعددة، تشمل منافذ الويب مثل المدونات وشبكات التواصل االجتماعية، باإلضافة إلى 

 (Zeevi,2013) شبكة اإلنترنت مثل الوسائل المطبوعة.الوسائل غير المتوفرة على 

 : منإحيثإالهدفإسأنواعإالنفوجرافيك

مــا هــو مجــال  يالهــدف مــن التصــميم ، أ وألمصــمم أن يحــدد مــا هــي الغايــة ا علــى ينبغــي

 ومن األهداف ما يلي:التصميم 

إ  

https://blog.dashburst.com/author/daniel-zeevi/
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يخــتص هــذا النــوع مــن إ: (Religious Infographics)دينيالنفــوجرافيكسإالــإ-0

قـــديم معلومـــات تخـــص اإلنفـــوجرافيكس بتوصـــيل معلومـــات تهـــدف إلـــى شـــرح الطقـــوس الدينيـــة، أو ت

األمــــاكن الدينيــــة واليقتصــــر هــــذا النــــوع علــــى ديــــن معــــين، ويمكــــن أيضــــًا اســــتخدام هــــذا النــــوع مــــن 

انظــر  الدينــة التاريخــة ســواء كانــت مســاجد أو كنــائس أو معابــد دينــةاإلنفــوجرافيكس لشــرح األمــاكن 

 )الباح ( .(06-2الشكل )

إ
ويوضح من خالله أسماء األبواب للحرم  ( شكل توضيحي للحرم المكي الشريف06-2الشكل)

 المكي واماكن االدراج والمصاعد والفنادق ومحطات النقل 
 

إ  
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يختص هذا النوع مـن  : (Educational Infographics)تعليميالإالنفوجرافيكسإ-7

 ويسـاعد هـذا النـوع باإلحتفـاظ بالمعلومـات ، لتسـيير العمليـة التدريسـة لشـرح المقـررات اإلنفوجرافيكس 

االدراك وفر تــو  الــتعلم البصــريوالصــور المكتســبة مــن خــالل النظــام ااالمــد طويلــة  لفتــرة فــي الــذاكرة

انظــر  بطريقــة فعالــة رائعــة مقارنــة مــع غيرهــا مــن المعلومــات الحســية غيــر المرئيــة المكتســبة والفهــم 

 )الباح ( .(00-2الشكل )

 

 

التي والمراحل  ( يوضح الشكل شرح لتشكيل العملية اإلبداعية وذلك من خالل تعريفها00-2الشكل)
 تشكلها وربطها بعناصر بصرية
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يخــتص هــذا النــوع مــن  (:Cognitive infographics) توعــويالإالنفــوجرافيكسإ-3

اإلنفـــوجرافيكس بتوصـــيل معلومـــات تهـــدف إلـــى توعيـــة المتلقـــي عـــن ظـــاهرة مـــا ســـواء كانـــت ظـــاهرة 

 )الباح ((. 08-2انظر الشكل ) مرضيه أو اجتماعية أو ثقافية

 

 

ارتفاع ضغط في ( شكل توضيحي لإلنفوجرافيكس التوعوي يقدم نصائح لتجنب 08-2الشكل)
رمضان وذلك من خالل مراجعة الطبيب واستخدام االدوية وطرق تجنب ارتفاع الضغط وذلك من 

 خالل نصائح عامه للتغذية 
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:إ(Commercial and marketing infographics) تسـويقيالتجـاريإوإالإالنفـوجرافيكسإ-4

يختص هذا النـوع مـن اإلنفـوجرافيكس بتوصـيل معلومـات تهـدف إلـى التسـويق لمنـتج مـا وذلـك مـن خـالل 

انظـــر ل عـــرض تفصـــيلي لخصـــائص المنـــتج الجديـــدة ويمثـــ المنـــتج التجاريـــة والتســـويقية مواصـــفاتشـــرح 

 )الباح ( .(06-2الشكل )

 

 

هاتف  مواصفاتشكل توضيحي إلنفوجرافيكس التجاري والتسويقي يقوم بشرح ( 06-2الشكل)
هواوي من  خالل عرض معلومات للمنتج من ناحية سعة الذاكرة وخصائص الكاميرا وحجم شاشة 

 الجهاز ومدة عمل البطارية ونوع المعالج ونظام التشغيل
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ـــيإالإالنفـــوجرافيكس -9 النـــوع مـــن  يخـــتص هـــذا:إ(Technical infographics)تقن

 اإلنفوجرافيكس بتوصيل معلومات تهدف إلى شرح استخدام تقنية ما واألسس الصحيحة السـتخدامها

 )الباح ( .(21-2انظر الشكل )

 

إ
سخان الماء وتقديم ( شكل توضيحي إلنفوجرافيكس تقني يقدم نصائح للتعامل مع 21-2الشكل)

 المكاننصائح إلختيار مواصفات السخان التي تتطابق مع شروط 
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ـــافيإالإالنفـــوجرافيكسإ-9 يخـــتص هـــذا النـــوع مـــن (:إCultural Infographics)ثق

ة تخــص إحــد  الشــعوب أو العــادات ينــاإلنفــوجرافيكس بتوصــيل معلومــات تهــدف إلــى شــرح ثقافــه مع

 . )الباح ((20-2انظر الشكل ) والتقاليد

 

إ
ويعرض من خالله خريطة الدولة ( شكل توضيحي إلنفوجرافيكس ثقافي عن البرازيل 20-2) الشكل

وأشهر الرقصات لديها والمشروب المفضل واألماكن األثرية وأشهر انواع الطيور والرياضة المفضلة 
 لديها
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ـــوجرافيكسإ-2 يخـــتص هـــذا النـــوع مـــن   (:Sports Infographics)إرياضـــيالإالنف

اإلنفوجرافيكس بتوصـيل معلومـات مـا تخـص نـوع مـن أنـواع الرياضـات، أو تقـوم بتوصـيل معلومـات 

 )الباح ( .(22-2انظر الشكل ) حول رياضي مشهور

 

إ
وعدد األهداف التي سجلها يوضح الشكل تاري  العب كرة القدم المشهور ميسي ( 22-2الشكل)

 وتفصليها األهداف التي سجلت في الرأس والقدم اليمنى والقدم اليسر   2102خالل عام 

إ
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(:إTravel & Tourism Infographics)إالســياحةإوالســفرإالنفــوجرافيكسإ-8

يســـتخدم هـــذا النـــوع مـــن اإلنفـــوجرافيكس فـــي عـــرض معلومـــات عـــن البلـــدان الســـياحية وعـــادًة مـــا يـــتم 

اســتخدامه فــي المكاتــب الســياحية إليصــال تنظــيم الوجهــات والــرحالت التــي يقــدمها مكتــب الســفريات 

 )الباح ( .(27-2انظر الشكل ) الى العميل

 

 

اإلنفوجرافيكس السياحي وذلك من خالل مكتب سياحي ويعرض  ( يوضح الشكل27-2الشكل)
  وجهات الرحالت المقدمة الوقت التي ستسغرقة الرحلة وعدد من  الفنادق وأسعارها

 

إ  
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يقـدم  :(Health and Medical Infographics)طبيالصحيإوإالإالنفوجرافيكسإ-9

هذا النوع من اإلنفوجرافيكس معلومات طبية للمريض ويقوم بشـرح مراحـل مـرض مـا أو طـرق إجـراء 

 )الباح ( .(24-2انظر الشكل )أو غيره  العمليات الجراحية أو نصائح وقائية من مرض موسمي

 

 

الضعط وذلك من خالل ثأتير اإلنفعاالت من  الطبي اإلنفوجرافيكس  ( يوضح الشكل24-2الشكل)
  النفسي والحزن والتوتر والغضب والحزن والخوف والقلق على أعضاء الجسم
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إ-أدواتإتصميمإالنفوجرافيكس:

يتوفر في الشبكة العنكبوتية العديد من المواقع أو البرامج التي تقوم بتصـميم اإلنفـوجرافيكس 

علـى عـدة أشـكال  بشكل جيد، وذلـك مـن خـالل تـوفير قوالـب تصـميمية جـاهزة، وتتكـون هـذه القوالـب

نسيابية، ونماذج للمقارنـة، والمخططـات الزمنيـة، والرسـوم  البيانيـة الومن هذه األشكال المخططات ا

 وغيرها. وهي تساعد على التصميم مهما اختلف  المجال أو الموضوع. ومن أمثلتها: 

 المواقعإاللكترونية:إ-0

 :Canva Infographic Makerموقعإ

ويحتــوي الموقــع علــى ، ويــتخص هــذا الموقــع بجميــع أنــواع التصــميمســهل االســتخدام موقــع  

مجموعــة كبيــرة مــن الرســوم الجــاهزة والخطــوط التــي يمكــن للمصــمم اســتخدامها، ويتميــز هــذا الموقــع 

 .(25-2انظر الشكل ) اإلنفوجرافيكس المجاني بتصميميضًا أ

( www.creativebloq.com/infographic/tools) إ

إ

إ
 تصميم اإلنفوجرافيكسل كانفا واجهة موقع ( يوضح25-2الشكل)

 

https://www.canva.com/create/infographics/


49 
 

 

إ :Vizualizeإموقع

اإلنفــوجرافيكس الخــاص بتصــميم الســيرة الذاتيــة، ويحتــوي علــى يــتخص هــذا الموقــع بتصــميم 

 (http://vizualize.me). (26-2انظر الشكل ) عدة قوالب جاهزه



 
وعند  اإلنفوجرافيكسفيجوال اليز الخاص بتصميم  واجهة موقع ( يوضح الشكل26-2الشكل)

 استخدام الموقع يظهر فيديو لكيفية استخدامة
 

إ  

http://vizualize.me/
http://vizualize.me/
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 Google Developersموقعإ

أدوات تخطــيط غوغــل قويــة وســهلة االســتخدام ومجانيــة. ويمكــن االختيــار مــن بــين  تعتبــر

الشكل مـع  مجموعة واسعة من الخيارات لتتناسب تماماً مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية وتكوين 

انظــر  تصـميم اإلنفــوجرافيكسبلــراغبين المظهـر وذلــك مــن خـالل ربــط البيانــات الخاصـة لألشــخاص ا

 (2105عمرو، وأماني،)  (https://developers.google.com/chart) .(20-2الشكل )



 
الرسوم البيانية  تصميمب الذي يختص ديفلوبر موقع جوجلواجهة  الشكل ( يوضح20-2الشكل)

 اإلنفوجرافيكسفي  الجاهزة التي تستخدم
 

إ  

https://developers.google.com/chart/
https://developers.google.com/chart
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 إ:Easel.lyإموقع

والعلميــــة د التعليميــــة األســــاس علــــى إيجــــاد قوالــــب جــــاهزة لتصــــميم بعــــض المــــوا علــــىيقــــوم 

  .(28-2) انظر الشكل يقدم هذا الموقع  اثني عشر قالب لتصميم اإلنفوجرافيكسو  واإلعالنية

(www.easel.ly) 
 

 

 
 اإلنفوجرافيكس ايزليتصميم  موقعواجهة  الشكل ( يوضح28-2الشكل)

إ
إ

http://www.easel.ly/
http://www.easel.ly/
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 إ:Piktochart إموقع

 الحريـة للمصمميتيح و  ،وقت قصير خاللرسوم بيانية  إلى تحويل البيانات هذا الموقعيتيح 

دراج الرســومات و تعــديل األلــوان والخطــوط، ب وتغييــر   ،وتحميــل األشــكال األساســية والصــور الجــاهزةا 

نســخة مجانيــة تقــدم ثالثــة مواضــيع أساســية، فــي حــين  ويتــيح الموقــعحجــم الصــور بشــكل مناســب. 

انظـر  $ لمدة عـام 066$ في الشهر أو  26 للتصاميم اإلحترافية على الموقع  حساب إنشاء يكلف

 (www.piktochart.com) .(26-2الشكل )

 

 
 تصميم اإلنفوجرافيكسل شارت بيكتوموقع واجهة الشكل  ( يوضح26-2الشكل)

 
إ  

http://piktochart.com/
http://www.piktochart.com/
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 :مجإالتصميميةاالبرإإ-7

ــيإإلســتريتر يعــد مــن أفضــل البــرامج التــي تقــوم ب نشــاء إ Adobe Illustrator :أدوب

عالية في االستخدام ويعطـي نتـائج ويمتلك مرونة ، اإلنفوجرافيكس ألنه يختص بالرسوم التوضيحية 

 .(71-2انظر الشكل ) جذابة

 

 
 تصميم اإلنفوجرافيكسإلستريتر لواجهة برامج الشكل  ( يوضح71-2الشكل)

 

، نفـوجرافيكسإليمكـن اسـتخدام فوتوشـوب لتصـميم اإAdobe Photoshopإأدوبـيإفوتوشـوب

 أنـه يمكـن غيـرصـور ، التحريـر  يخـتص فـي  رغم أنه لن يكون بمرونة إلستريتر، حيـ  أنـه برنـامج

 (.70-2انظر الشكل ) لعرض البيانات بطرق جميلة كذلك اإلستفادة منه

(/arinfographic.net/?p=1198 http:) 

 

http://www.adobe.com/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://www.adobe.com/products/photoshop.html
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 اإلنفوجرافيكستصميم الفوتوشوب لواجهة برامج الشكل  ( يوضح70-2الشكل)

 

ب مـن البـرامج المجانيـة لتصـميم اإلنفـوجرافيكس كيكسـإنيعـد برنـامج إ inkscapeبكيكسـإن

اسـتخدامه لتصـميم  ل، لكنـه ال يمتلـك نفـس اإلمكانيـات، ويفضـإلسـتريتروهو البديل األفضل لبرنامج 

 (2106)إبراهيم، .(72-2انظر الشكل ) اإلنفوجرافيكس غير االحترافي

 

 
 تصميم اإلنفوجرافيكسب لكيكسإنواجهة برامج  ( يوضح72-2الشكل)

 

http://inkscape.org/en/
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، يعــد مــن البــرامج الجيــدة لتصــميم اإلنفــوجرافيكس Adobe Fireworks أدوبــيإفــايروركس

 .(77-2انظر الشكل ) تصميم اإلنفوجرافيكس رغم فعاليته العالية في التصميم ولكنه قليل االستخدام في

  
 تصميم اإلنفوجرافيكسل فايروركس واجهة برامج ( يوضح77-2الشكل)

 

إ

يعــد مــن أفضــل البــرامج التــي تعمــل علــى إإadobe after effectsأفتــرإافيكــتإ أدوبــي

عالية فـي تحريـك الصـور واألشـكال ودمجهـا إنشاء اإلنفوجرافيكس المتحرك لما يمكله من خصائص 

 (2106أبو زيد، ).(74-2انظر الشكل ) مع النصوص واخراجها على شكل فيديو

http://www.adobe.com/products/fireworks.html
http://www.adobe.com/products/fireworks.html
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 تصميم اإلنفوجرافيكسل أفتر افيكت واجهة برامج ( يوضح74-2الشكل)

 

إالنفوجرافيكسإفيإالتعليم:

مــن البيئــات التعليميــة الحديثــه والتــي تســتخدم للتزويــد بالمعلومــة  احــد اإلنفــوجرافيكس ي عــد 

اإلنفــوجرافيكس لتزويــد المعلمومـة للقــراء مــن خــالل اســتخدام وســائل ، وصــمم لقراءتهـا بطريقــه بصــرية

انتشــر ، و  بصــرية متنوعــة مثــل الــنص والصــورة والرســوم ، الرســوم البيانيــة، الخطــوط البيانيــة...ال 

كس بصورة واسعة النطاق في النشاطات اإلعالنية للمؤسسات التجاريـة والبيئـات استخدام اإلنفوجرافي

 .(Yildirim,2016) التعليمية

 الطالب:إنفوجرافيكسإللتعلمإلدىلإأهميةإا

نفوجرافيكس اهمية كبيرة في التدريس ، نظرا إلمكانية الهائلة وقدرته على التـأثير فـي كـل لإل

 األهمية فيما يأتي:من يشاهده، ويمكن إيجاز هذه 
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قـــد يســـهم االفـــوجرافيكس فـــي مســـاعدة المتعلمـــين علـــى االحتفـــاظ بالمعلومـــات، ألنـــه يزيـــد مـــن  -0

 تركيزهم أثناء التدريس.

قــد يجعــل تعلــيم وتعلــم المقــررات الدراســية أكثــر متعــة وتشــويقا، نظــرًا لمــا يتضــمنه مــن تــأثيرات  -2

 األلوان والصور الجذابة المتناسقة.

رسـالة والهـدف التعليمـي بسـرعة، نظـرا لتركيـز المعلومـات وعرضـها بشـكل يسهم في توصيل ال -7

 بصري.

لالنفوجرافيكس قدرة اكبر على توصيل المفاهيم المجردة، وتعميـق الفهـم لـد  المتعلمـين، ألنـه  -4

 يسهم في تبسيط المعلومات المعقدة، لتصبح واضحة وسهلة الفهم.

 كته عبر شبكات التواصل االجتماعي.سرعة انتشاره بين المتعلمين، نظرا لسهولة مشار  -5

قــد يســهم فــي تنميــة مهــارات التعــرف علــى الصــور وتفســيرها والمقارنــة بينهــا وبنائهــا وتقويمهــا   -6

 وغيرها من مهارات التفكير البصري، الن الصورة مكون رئيس لالنفوجرافيكس .

، ألنـــه قـــد يســـهم فـــي تكـــوين تصـــور عقلـــي ســـليم أو تعـــديل التصـــورات الخطـــأ لـــد  المتعلمـــين -0

يشـــترط فــــي تصــــميم االنفــــوجرافيكس الوضــــوح والبســــاطة والدقــــة العلميــــة واللغوية،فضــــال عــــن 

 خضوعه للتجريب والتنقيح قبل إخراجه في صورته النهائية.

إ  
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 نفوجرافيكسإفيإالتعليملإتصميمإا

 نفوجرافيكس في مجال التعليم وفقا لخمس مراحل هي:إليتم تصميم ا

إالدراسةإوالتحليل.المرحلةإاألولى:إمرحلةإ

 وتشمل هذه المرحلة ما يلي:

ال بــد مــن تخليــل االحتياجــات التعليميــة وتحديــدها مــن  تحليــلإوتحديــدإاالحتياجــاتإالتعليميــة: -

خــالل وصــف الوضــع الــراهن، وصــف الوضــع المرغــوب، وتحديــد االحتيــاج مــن خــالل الفــرق 

 بين الوضع الراهن والوضع المرغوب.

نفـــوجرافيكس تعليمـــي نـــاجح، وال بـــد مـــن اإلوتعـــد مـــن أهـــم مراحـــل تصـــميم  تحليـــلإاألهـــداف: -

صياغة األهـداف بطريقـة سـلوكية للـتمكن مـن قياسـها، ويجـب أن تكـون شـاملة لجوانـب الـتعلم 

 المعرفية والوجدانية والمهارية.

ال بـد مـن تحليـل المحتـو  التعليمـي بشـكل يسـاعد علـى تمثيلـه بصـريا  تحليلإالمـادةإالعلميـة: -

طريــق االنفوجرافيك،حيــ  يــتم تقســيمها إلــى أجــزاء صــغيرة يكــون كــل منهــا انفــوجرافيكس  عــن

 مصغر، وبعدها يتم تجميع هذه األجزاء في شكل انفوجرافيكس اكبر.

ال بـــد مـــن تحليـــل خصـــائص المتعلمـــين مـــن جوانـــب المختلفـــة  تحليـــلإخصـــائصإالمتعلمـــين: -

ضل الخبرات المناسبة لهم، ومراعاة ما بينهم العقلية والجسمية واالجتماعية والنفسية، لتهيئة أف

 من فروق فردية.

إ  
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إالمرحلةإالثانية:إمرحلةإالتصميم

نفــوجرافيكس وتشـــمل صـــياغة إلوفــي هـــذه المرحلــة يـــتم تصــميم المخطـــط الشــكلي لعناصـــر ا

عادة صياغة المحتو  التعليمي لتسـهيل تمثيلـه ، وتحديـد الخطـوط المسـتخدمة  األهداف اإلجرائية، وا 

واأللوان المقترحة، وتحديد األشكال المستخدمة، وتصميم عناصـر التفاعـل بـالمحتو ، وكـذلك تحديـد 

 نفوجرافيكس.إلفريق عمل إنتاج ا

إالمرحلةإالثالثة:إمرحلةإالنتاجإ

ويــتم فــي هــذه المرحلــة إنتــاج النمــوذج األولــي بتطبيــق الشــكلي وتجميــع العناصــر البصــرية، 

جـــراء المراجعـــة الفنيـــة علــــى واســـتخدام احـــد بـــرامج تصــــميم ال جرافيـــك فـــي إنشـــاء االنفــــوجرافيكس، وا 

النمـــوذج األولـــي للتأكــــد مـــن مـــن اكتمــــال تمثيـــل المحتــــو  العلمـــي بصـــريا، وكــــذلك مراعـــاة تسلســــل 

 المعلومات وسالمة اللغة.

إيمالمرحلةإالرابعة:إمرحلةإالتق

ــــــ ــــــتم تق ــــــى مجموعــــــة مــــــن الخ يمي ــــــوجرافيكس التعليمــــــي مــــــن خــــــالل عرضــــــه عل ــــــراء االنف ب

 المتخصصين، اإلقرار صالحية للتطبيق.

إالمرحلةإالخامسة:إالنشرإواالستخدام

-046: 2106 )شــلتوت، ميــداني والتطبيــق فــي مجــال التعلــيموذلــك مــن خــالل االســتخدام ال

050.) 
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إمعاييرإتصميمإانفوجرافيكسإناجحإومميز:

معــايير تصــميم اإلنفوجرافيــك النــاجح فيمــا   (smiciklas,2015) ,(smith,2013)حــدد كــل مــن 

 يلي:

إالقناعإالبصري:إ-0

حيـــ  يـــتم التعبيـــر عـــن الرســـالة المـــراد توصـــيلها بطريقـــة فعالـــة ومقنعـــة، وذلـــك عـــن طريـــق 

عطـاء أفضـل تقـديم لموضـوع الـتعلم،  استخدام األلوان الجذابـة ذات الصـلة بموضـوع االنفوجرافيـك، وا 

مرغوبــة مــن المتعلمــين، والتــي ينــتج عنهــا تغييــرات حقيقيــة فــي وذلــك للحصــول علــى االنطباعــات ال

 اتجاهاتهم وسلوكهم.

إاختيارإالرسوماتإوالشكالإالمناسبة:إ-7

ال بـــد مـــن احتيـــار الصـــور والرســـومات واإلشـــكال المناســـبة لطبيعـــة المحتـــو  المـــراد تقديمـــه 

لم وبقــاء أثــره، وكــذلك تنميــة باســتخدام االنفوجرافيــك بمــا يحقــق االرتبــاط الشــرطي الــالزم لتحقيــق الــتع

 مهارات التفكير  البصري.

إمعاييرإموضوعإالتعلم:إ-3

ال بـــد ان م، أي ان معلومــات االنفـــوجرافيكس ويجــب مراعـــاة التصـــميم الجيــد لموضـــوع الـــتعل

تكون واضحة وصـحيحة لغويـا، وبعيـدة عـن الغمـوض ، وان تصـمم بشـكل جيـد يـريح النظـر والـنفس 

 (2100 حكمي،) كونات موضوع التعلم كما يجب مراعاة ما يليمما يساعد في سرعة فهم م

 .التركيز على موضوع واحد 

 .اختيار بيانات يسهل تمثيلها بصريا 



61 
 

 

 .اختيار عنوان جانبا االنتباه 

 .ضافة المصادر أسفل العمل  البح  عن مصادر معلومات صادقة ذات أهمية وا 

 .بساطة التصميم وتسلسل المعلومات 

  المناسبة.اختيار األلوان 

 .مراجعة األخطاء اللغوية 

 إضافة بيانات محددة تساهم في تواصل أفراد المجتمع 

 .التنظيم الجيد للمعلومات الممثلة خالل االنفوجرافيكس 

 . اإلكثار من عناصر التفاعل بالمحتو 

إ

إ  
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إالسابقةإالدراساتإثانيًا:

معرفـة اثـر اسـتخدام الرسـوم التوضـيحية فـي تـدريس  (2003دراسةإعبدإالجليـلإوعبـدإالوهـابإ)إ-0

العلـــوم والجغرافيـــا علـــى التحصـــيل وبقـــاء الـــتعلم، وأظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين 

لبعـدي امتوسـطات درجـات التالميـذ، فـي المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة لصـالح التطبيـق 

 لصالح المجموعة التجريبية.الختباري التحصيل في العلوم، والجغرافيا، 

ـــة بـــين الت وأظهـــرت أيضـــا وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة ـــد موجب حصـــيل فـــي العلـــوم والجغرافيـــا عن

االختبـــــار ككـــــل(، واالتجـــــاه نحـــــو اســـــتخدام الرســـــوم البيانيـــــة بعـــــد  –التطبيـــــق  –الفهـــــم  –التـــــذكر )

 استخدامها.

االجتماعيـــة، أثنـــاء  أوصـــى الباحثـــان بضـــرورة االهتمـــام بتـــدريب معلمـــي العلـــوم والدراســـاتو 

عــداد واســتخدام الرســوم البيانيــة، فــي تــدريس كــل مــن  األعــداد واقتنــاء الخدمــة علــى مهــارات اختبــار وا 

 العلوم والدراسات االجتماعية في المراحل التعليمية المختلفة.

 

فاعلية استخدام برمجيات تعليميـة علـى التفكيـر " :بعنوان م(7119دراسةإحسنإربحيإمهديإ)إإ-7

 .ومات لد  طالبات الصف الحادي عشر"ري والتحصيل في تكنولوجيا المعلالبص

 البصـري التفكيـر علـى تعلميـه برمجيـات اسـتخدام فاعليـةسـعى البحـ  إلـى التعـرف علـى 

 الباحـ  استخدم البح  أهداف ولتحقيق عشر الحادي الصف طالبات لد  التكنولوجيا في والتحصيل

 قاسـم كفـر مدرسـة مـن أدبـي عشـر الحـادي الصـف طالبـات مـن ممثلـة عينـة علـى التجريبـي المـنهج
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 الضـابطة، المجموعـة والثانيـة التجريبيـة المجموعـة األولـى مجمـوعتين إلـى تقسـيمها تـم للبنـات الثانوية

 .الدراسة نتائج إلى للوصول والتحصيل البصري التفكير اختباري الباح  استخدم وقد

            داللــة مســتو  عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق دو وجــ إلــى البحــ  نتــائج أشــارت وقـد

(α ≤ 0.05) فـي الضـابطة المجموعـة وطالبـات التجريبيـة، المجموعـة طالبات درجات متوسطي بين 

 داللـة ذات فـروق توجـد .التجريبيـة المجموعـة لصـالح التجربـة إجـراء بعـد البصـري التفكيـر اختبـار

 وطالبات التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين (α ≤ 0.05) داللة مستو  عند إحصائية

 عالقة توجد .التجريبية المجموعة لصالح التجربة إجراء بعد التحصيل اختبار في الضابطة المجموعة

 ودرجاتهم البصري التفكير اختبار في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين احصائيا دالة

  .التحصيل اختبار في

 

بمحاولــة الكشــف عــن العمليــات االســتيعابية، التــي تحفزهــا  ((Norman, 2010قــامإنورمــانإ -3

الرسوم البيانية،وقام بعرض مـادة تعليميـة علـى الطـالب أن يفكـروا بصـوت مرتفـع، وان يتحـدثوا عمـا 

يســتطيعون قراءتــه مــن خــالل الرســوم البيانيــة وقــد أظهــرت النتــائج انــه مــن خــالل األســاليب اللفظيــة 

 ، تمت كنتيجة الستخدام الرسوم البيانية وهي:ةعملية استيعابي 14ليب أظهرت هذه األسا

التوصـــــيف، كســـــب المعلومـــــات ، التنبـــــؤ، اســـــتنتاج المعلومـــــات، اســـــتنتاج هـــــدف المؤلـــــف، 

التواصــل مــع الــنفس، اســتجابة فعالــة، المقارنــة والمفارقــات، التعمــيم، تشــغيل مفــاتيح الخــرائط، تحديــد 

رفـــة. وقـــد أوصـــى الباحـــ  بضـــرورة أن يكـــون هنالـــك تعليمـــات مباشـــرة الكلمـــات، التعليـــق، إدارة المع

تمكــن الطــالب مــن اســتيعاب الرســوم البيانيــة، بشــكل أفضــل وتســاعده علــى قراءتهــا وكيفيــة  للطلبــة،

 التعامل معها.
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ــداإ)إإ-4 أهميــة الــدالالت البصــرية فــي االنفوجرافيــك ودورهــا فــي " بعنــوان:إم(7100دراســةإياســرإن

 ".الجرافيكيعمليات االتصال 

ودورهــا فــى عمليــات اإلتصــال  سيتنــاول البحــ  أهميــة الــدالالت البصــرية فــى اإلنفــوجرافيك

الجرافيكــــى ، والتعـــــرف علـــــى التصــــميم الجرافيكـــــي المســـــتخدم فــــى توصـــــيل المعلومـــــات والمعـــــروف 

كلغــة بصــرية مــن شــأنها أن تــؤدي لمعلومــة لهــا تأثيرهــا.  سنفــوجرافيكإلا Infographicبالمصــطلح 

بمزيج سلس من النصوص والرسوم والوسائط التوضيحية . وذلك بغرض توصـيل المعلومـات .  ذلك

ـــات األمـــور وفـــى  ـــه أداة للكشـــف عـــن مجري بخصـــائص وســـمات فـــى المعالجـــات البصـــرية . كمـــا أن

إستكشـــاف الـــدالئل . يحتـــاج المشـــاهد إلـــى أن يكـــون علـــى مقـــدرات وثقافـــة بصـــرية ودرايـــة تصـــويرية 

 ن إعتباره تفاعل معلوماتيبمستوي معين. أي يمك

مرئي وليس مجرد ترجمة جرافيكية للموضوع . لما يسـمي بـاالحتواء االسـتنتاجي الـديناميكي 

وكيـــــــف أثـــــــرت الوســـــــائل  (Infographic) سوالتطـــــــورات التـــــــى شـــــــكلت اإلنفـــــــوجرافيك للمعلومـــــــات

األنفوجرافيـــك محـــدودة فـــى أعمـــال المحـــدودة  غيـــرالتكنولوجيـــة الحديثـــة فـــى اإلســـتخدامات الجديـــدة و 

لى أ  مـدي يمكـن تطبيـق  (Interactive Infographic)التفاعلي  سوصواًل إلي اإلنفوجرافيك . وا 

؟  سالتقنيــات المميــزة لســائر اللغــات البصــرية المســتخدمة فــى الفــن الشــرقي فــى أعمــال األنفــوجرافيك

يجاد وسيلة وطريقـة  . سال اإلنفـوجرافيكتمكـن اللغـة البصـرية الشـرقية يمكـن تطبيقهـا فـي مجـ التـي وا 

تفصــياًل الــي األهميــة الخاصــة والتسلســالت الهرميــة للمعلومــات هــي الطريقــة األفضــل لتنظــيم معظــم 

والددالال الهيئات المعقدة من المعلومات. وهناك خطـوات رئيسـية لترتيـب المعلومـات ومفهـوم التفكيـر 

المــدي التــي تــؤثر بــه و  Infographicsفــى تصــميم المعلومــات  Semantics of Colorاللونيدد 

 المعطيات الثقافية علي خلق لغة بصرية في اإلنفوجرافيك .
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وظيفـة التربيـة الفنيـة فـي " :بعنـوان م(7107وإنضـالإناصـرإديـوانإ)إ دراسةإماجدإنافعإالكناني -9

 ".ة التخيل والصورة الذهنية لد  المتعلم واسهامها في تمثيل التفكير البصرييتنم

 التخيـل، الحسـي، االدراك ) االنتبـاه، العمليـات العقليـةحيـ  سـعت هـذه الدراسـة إلـى قيـاس  

 ان ظهر الفنية، المهارات الذي يمارس المتعلم الفرد لد  وغيرها(  ...التفكير التذكر، الذهني، التصور

 التعلـيم مراحـلفـي  الفنية التربية لموضوعات االساسية والقواعد االسس تعليم ضرورة على تأكيد هناك

 ويـتم والمهارية، المعرفيةالقدرات  عن فضالً  الذهني، والتصور التخيل قدرة تنمية تساعد في لكي العام

 الحـواس تـدريب عمليـة الـى تحتـاج التـي الفنيـة المهـارات مختلـف علـى المـتعلم تـدريب خـالل ذلـك مـن

 والملمـس واللـون والحجـم للشـكل الحسـي االدراك  كيفيـة فـي خـاص البصـر بشـكل وحاسـة عـام بشـكل

 مـن وتنشـيطها الحسـية الـذاكرة تـدريب يمكـن الثالثـة) العمـق( كمـا واالبعـاد والضـوء والظـل والتناسـب

 وهذه المكونات، هذه بين نسيج مترابط  وخلق الفني العمل لمكونات التجميع عملية على التركيز خالل

 التـي التعليميـة الجديـدة الخبـرات مواجهـة فـي المـتعلم امـام المجـال يفـتح شـمولياً  منطلقـاً  تعـد العمليـة

 تلبيـة فـي توظيفهـا يمكـن وبالتـالي للمـتعلم المعرفـي البنـاء فـي يسـهم ممـا التعليمـي الموقـف يتطلبهـا

 .الفني متطلبات العمل

 

 وجرافيكسفـتـدريس اإلن" :بعنـوان (مإ7103)إChristopher Tothإ-كريسـتوفرإتـثإدراسةإإ-9

 ".واالتصاالت المهنيةفي األعمال التجارية 

فــــي إدارة إلنفوجرافيكس إعــــادة النظــــر فــــي آليــــة التــــدريس بــــاعلــــى يتنــــاول البحــــ  التعــــرف  

علـــى مـــا يقـــرب مـــن أي موضـــوع  اإلنفـــوجرافيكس فـــ ن األعمـــال و دورات االتصـــاالت المهنيـــة ، لـــذا

ستمر هذا النـوع يمكنك أن تتخيله المتكاثرة في العصر الرقمي مع وسائل االعالم االجتماعية. كما ا
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باالنتشـــار فـــي الســـاحة التجاريـــة، واألعمـــال التجاريـــة  والمـــدربين المحتـــرفين لـــم يعـــد تجاهـــل عـــرض 

ــــف يضــــع نفســــه ضــــمن األعمــــال  ــــوع وتحــــدد كي ــــد أوال هــــذا الن ــــة. بعــــد تحدي صــــورة الطــــالب البياني

للطالب. ويركـز  واالتصاالت المهنية، تقدم هذه المقالة نهجين لزيادة الوعي وتعرض الرسوم البيانية

 .. ويركز الثاني على مهمة اإلنتاجاإلنفوجرافيكساألول في مهمة التحليل باستخدام 

 

 ".االنفوجرافيك والبيانات": بعنوانم(إ7104دراسةإريهامإمحمدإالجنديإ)إإ-2

 ، القـوة هـي المعرفـةسعت الدراسة إلى التعرف على االنفوجرافيكس والبيانات و توضـيح أن 

 وأكثـر النصـية البيانـات حالـة فـي عنـه للموضـوع أكثـر وضـوح يعطينـا مرئيـة صورة في البيانات وتقديم

 فـن طريـق عـن شـيقة بطريقـة القصـة تقـديم تضـمن اإلنفوجرافيـك البيانـات، جـداول مـن للمتلقـي وصـوال

 .المصـورة للبيانـات كبيـر مـروج اإلنترنـت أصـبح لقـد ، آخـر  تقليديـة طريقـة أي عـن ومتفـردة التوضـيح

إتجاهـًا  أصـبحت و ومفيـدة، مسـلية، تعليمية، أداة المصورة البيانات أصبحت الماضي العقد خالل وفي

 من ألكثر - متميز اتجاه هذا نقول ان ويكفي ،  INFOGRAPHIC إستخدامان  الواقع، في متزايداً 

 فـي الرغبـة حيـ  مـن تصـاعدي متميـز اتجـاه هـذا نقـول ان ويكفـي 2102 – 2101فـي  % 81

 لغيـر بالنسـبة . تحقيقهـا عـن التقليديـة البيانات عرض وسائل من غيره يعجز أهداف لتحقيق استخدامه

 أوللمعرفـة للبيانـات أو ، للمعلومـات  )جرافيكيـة( بصـرية تمثـيالت هي"االنفوجرافيكس المتخصصين،

 يجمـع األنفوجرافيـكفـ ن  أخـر ، وبعبـارة ."واضـح وبشـكل بسـرعة المعقـدة المعلومـات تقـديم إلـى تهـدف

 ٪ 81 أن الدراسـات إكتشـفت .بصـريا واإلدراك  الفهـم سـهلة معلومـات إلـى ذلـك بعـد وينظمهـا البيانـات

 ينفجـر عصـر فـي نعـي  أننـا . البصـري التـأثير علـى مبنيـةتكـون  تـذكرها يمكننـا التـي المعلومـات مـن

 يوميـا، فيـديو مقطـع مليـون 2 و تغريـدة مليـون 041 معلومـة، مليـار 005 إنشـاء يـتم حيـ  بالمعلومات
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 عالمتـك أو محتـواكإبـراز  فـي المشـاركة يمكنها البصرية المساعدات لماذاادراك  بسهولة اآلن ويمكنك

 .المزدحمة البيئة تلك في التجارية

 

بيانـــات البحـــ  ": بعنـــوانإم(7104)إ Ropin Featherston–دراســـةإروبـــنإفلذرســـتونإإ-8

 ".نفوغرافيكس التمهيدياإلالمرئي: 

،  سنفـوجرافيكإليتناول البح  التعرف على بيانـات البحـو  البصـرية : مـن خـالل التمهيـد ل

والرســوم البيانيـــة هـــي تجمعـــات المعرفــة مـــن عصـــر المعلومـــات ولكــن تعتمـــد علـــى مبـــادئ التصـــميم 

القديم. بسهولة أدوات اإلنترنت المتاحة قد تساعد البـاحثين والمكتبيـين للتعبيـر عـن البيانـات بصـريا، 

ن دائما بأن تقوم بالرسوم البيانية بنفسك. مكالبيانات البحثية ذات جودة عالية ت أن تكونولكن يجب 

 التــي الشــبكات االجتماعيــة مواقــعونشــر الرســوم البيانيــة عبــر  لبنــاءفعالـه مــن حيــ  التكلفــه و فــرص 

 046 2104، 75المجلـــد.  JCHLA / JABSCعمليـــة الجـــذب للبحـــو  الصـــحية   ت أنأثبتـــ

اكز والهيئات والمعاهد والجمعيات الطبية، باإلضـافة إلـى المنظمـات غيـر الربحيـة العالميـة. هـذه المر 

أعاقــت نشــر الروايــات البحــ  مــن قبــل تحــديات لتحديــد ووصــف، والحفــاظ علــى  قــدالجهــود الخالقــة 

مـن  على حد سواء في كل مكان وسريعة الزوال، الرسوم البيانية تشكل فرصـة فريـدة .الرسوم البيانية

 .نوعها وتحديات للباحثين ومحترفي المعلومات

إ  
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 عالقةإالدراسةإالحاليةإبالدراساتإالسابقة

إيتفقإالباحثإمعإالدراساتإالسابقةإفي:

 ي.ودورها فى عمليات اإلتصال الجرافيك سأهمية الدالالت البصرية فى اإلنفوجرافيك (0

 واإلدراك  الفهـم سـهلة معلومـات إلـى ذلـك بعـد مهـاينظتو  البيانـات جمـعب أهميـة اإلنفـوجرافيكس (2

   .بصريا

فــي إدارة األعمــال و دورات االتصــاالت إلنفوجرافيكس إعــادة النظــر فــي آليــة التــدريس بــاعلــى  (7

 المهنية

إيختلفإالباحثإمعإالدراساتإالسابقةإفي:

 عدم تركيز الباحثين على الجانب التعليمي في موضوع اإلنفوجرافيكس. (0

بشـكل عـام وال يوجـد ربـط بينهـا وبـين موضـوع  اإلنفوجرافيكسالتي تخص ضوعات و تناول الم (2

 متخصص.

اإلنفوجرافيكس ليس حكرًا على مواقع التواصـل اإلجتمـاعي فقـط، إنمـا سـيكون لـه أهميـة كبيـرة  (7

 في التعليم الجامعي.



 

إ
إ
إ
إ
إ
إالثالثإالفصل

إإات(والجراءإالطريقة)إالدراسةإمنهجية

إ  
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إالفصلإالثالث
إ(الطريقةإواالجراءاتمنهجيةإالدراسةإ)

 

لتحقيــق أهــداف الدراســة والــذي  بهــا الباحــ  لإلجــراءات التــي قــام تنــاول هــذا الفصــل عرضــاً 

ابتدأ بوصف منهج البحـ  المسـتخدم، ومجتمـع الدراسـة وعينتهـا وطريقـة اختيـار العينـة ووصـف أداة 

الدراســة ايضــًا وكيفيــة تطويرهــا، والتحقــق مــن صــدق وثبــات األداة المســتخدمة، وكيفيــة تطبيقهــا علــى 

اءات الدراســـة التـــي اتبعـــت والوســـائل افــراد العينـــة ووصـــف طريقـــة جمــع البيانـــات، واالشـــارة إلـــى إجــر 

 اإلحصائية التي استخدمت في معالجتها وذلك على النحو اآلتي:

 

إ:إمنهجإالدراسةإالمستخدمأوالًإ

دور تصــميم اإلنفــوجرافيكس كوســيلة فعالــة للــتعلم الباحــ  المــنهج التجريبــي لمعرفــة  اســتخدم

فـي هـذه  لالسـتخدام، لكونـه المـنهج المناسـب داخل الجامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة انفسهم

 من خالل إجابة الطلبة عن فقرات االداة المستخدمة في هذه الدراسة.الدراسة 

 

إمجتمعإالدراسةثانيًا:إ

جـــامعتين خاصـــتين  تخصـــص التصـــميم الجرافيكـــي فـــي يتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن طـــالب

 -ة وذلـك وفقـًا إلحصـائيات الجـامعتين ( طالـب وطالبـ711( والبـالق عـددهم )البتـرا، الشرق األوسط)

 .2106/2100 للعام الدراسيتسجيل الطلبة قبول و دائرة 
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 .0660أردنية تقع في عّمان تأسست عام  جامعة جامعةإالبترا:

 .2115تأسست عام  عّمانجامعة أردنية تقع في  جامعةإالشرقإاألوسط:

 

إعينةإالدراسةثالثًا:إ

 تم اختيار العينة وفق طريقتين:

العينة الطبقية العشوائية إذ تم اختيار جامعتين هم جامعة البترا وجامعة الشرق االوسط ممثلة  .0

 التصميم الجرافيكي -كلية العمارة والتصميم- للجامعات االردنية الخاصة

الطبقية العشوائية إذ تم تحديد حجم العينة من الذكور واإلنا  من الطـالب وقـد تـم اسـتخدام  العينة .2

(  Bartlett, Kotrlik, Higgins, 2001جـدول تقريـر حجـم العينـة لبـارت وكوترلـك وهيجينـز )

 ( 75( ذكور و)51( منهم )85وحي  بلق عدد الطالب في عينة الدراسة )

 

إالدراسةإةأدارابعًا:إ

 متعلقة في أرآء الطالب بفاعلية اإلنفوجرافيكس في التعليم.تم بناء استبانة 

 

إصدقإاالداةخامسًا:إ

علــى خمســة مــن أســاتذة التصــميم الجرافيكــي فــي عــدد مــن الجامعــات  نهتــم عــرض االســتبا

% فأكثر من المحكمين، وتعديل او 81(، وتم قبول الفقرات التي حصلت على موافقة 0ملحق رقم )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9


72 
 

 

ضافة بعض الفقرات المناسـبة، وقـد كـان حذف ال فقرات األخر  التي تقل نسبة المحكمين عن ذلك وا 

 .محاور( 4واصبحت بعد التحكيم ) محاور( 6عدد فقرات استبانة االعالن )

 

إالدراسةإةثباتإأداسادسًا:إ

 Cronbach)الّدراسة، تم استخدام طريقة االتساق الداخلي كرونباا الفاأداة ثبات  من للتأكد

Alpha):و وبلق معامل الثبات بهذه الطريقة كما يظهر في الجدول التالي 

إ(0-3جدولإرقمإ)
إثباتإأداةإالدراسة

إكرونباخإالفاإالمجال الرقم

إ0.82 موقع اإلنفوجرافيكس في عملية التعلم عند الطالبإ1

ميزات وقوة وثبات اإلنفوجرافيكس الجيد بحسب آراء الطالب من إ2
 اتجاه مسار حركة العينخالل 

إ0.79

إ3
آراء الطالب فيما يتعلق بتفضيالتهم بالنسبة لقراءة و طريقة 

 إخراج اإلنفوجرافيكس الجيد
إ0.76

إ0.81 آراء الطالب من ناحية ثأتير وسيلة اإلنفوجرافيكس على تعلمهمإ4

إ

 سابعًا:إمتغيراتإالدراسة

 وسيلة اإلنفوجرافيكس. المتغيرإالمستقل:

 طالب التصميم الجرافيكي في جامعتي البترا والشرق األوسط . التابع:المتغيرإ
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 إجراءاتإالدراسة:إثامناًإ

 تتلخص إجراءات الدراسة بما يلي:

 .ارآء في تصميم اإلنفوجرافيكس المقدماستبانة  يلجمع البيانات وه ةإعداد االستبان -

 .ةالتحقق من صدق وثبات االستبان -

 تــاري  الفــن اإلســالمي للمــواد التاليــة:بوســيلة اإلنفــوجرافيكس  أربــع محاضــراتإعــداد وتصــميم  -

ــــد) ــــي الهن ــــاج محــــل ف ــــاري  التصــــميم الجرافيكــــي )مراحــــل الطباعــــة(، التصــــميم ضــــريح ت (، ت

وذلـــك مـــن خـــالل إنشـــاء مســـتند جديـــد  اليســـتريتور(، تعلـــيم برنـــامج 0الجغرافيكـــي بالحاســـوب )

 .(Pen Toolومحاضرة أخر  التعريف بأداة الـ)

صـــول علـــى كتـــاب تســـهيل مهمـــة مـــن جامعـــة الشـــرق االوســـط إلـــى جامعـــة البتـــرا وجامعـــة الح -

 الشرق األوسط .

 .ةلعينة الني طبقت عليها االستباناختيار ا -

 .لطالب التصميم الجرافيكي في الجامعتينرفق تي سوف تال تجربة الباح طباعة  -

 على افراد العينة  .ة تطبيق االستبان -

 لكًل من المجموعتين. ةنتائج االستجابات على االستباناستخدام المعالجة اإلحصائية لتحليل  -

ل من وتم تحديد المستو  والدرجة -  : اآلتية الصيغة خالا

 ة =الفتر  طول
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5-0 

 =0077 
 7 عدد المستويات

 

 .(2-7)اآلتي جدول رقم  النحو على المستويات عدد ليكون

إ  
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 (7-3جدولإرقمإ)

إالحسابية للمتوسطات النسبية األهمية مستويات تقسيم

إالفترةإالمستوى

 5 -7060 المرتفع

 7066-2074 المتوسط

 2077 -0 المنخفض

 
عرض النتـائج التـي تـم الحصـول عليهـا فـي الفصـل الرابـع ومناقشـة النتـائج وكتابـة التوصـيات  -

 بشكلها النهائي.في الفصل الخامس وكتابة الرسالة 

 

إالمعالجةإاالحصائية:إتاسعاًإ

معـت التـي البيانات لتحليل SPSS االحصائي التحليل ببرنامج تم االستعانة أداة خـالل  مـن ج 

 :اآلتية اإلحصائية االختبارات واستخدم الدراسة،

 والتكرار لوصف عينة الدراسة حسب متغيراتها. المئوية، متمثلة والنسب الوصفية اإلحصاءات -0

عـن السـؤالين االول  لإلجابـةالمعياري، والرتبـة والمسـتو  والدرجـة  واالنحراف الحسابي، الوسط -2

 والثاني. 

 للتحقق من ثبات أداة الدراسة. Cronbach))معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة كرونباا الفا -7
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 يفـــتحليـــل التبـــاين األحـــادي للفـــروق فـــي دور تصـــميم "اإلنفـــوجرافيكس" كوســـيلة فعالـــة للـــتعلم  -4

 .الجامعات األردنية تبعًا لمتغير السنة الدراسية

للعينــات المســتقلة للفــروق دور    t-testالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واختبــار -5

 .الجامعات األردنية تبعًا لمتغير الجنس فيالتصميم "اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم 



 

إ
إ
إ
إ
إالرابعالفصلإ

إنتائجإالدراسة
إ
إ

إ  
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إالفصلإالرابع
إنتائجإالدراسة

 

يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التـي توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة مـن خـالل اإلجابـة عـن 

 أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:

دورإ"النفـوجرافيكس"إكوسـيلةإأواًل:إالنتائجإالمتعلقةإبالجابةإعنإالسؤالإاألول،إالـذيإنصـهإ"إمـاإ

ــتعلمإ ــةإلل ــيفعال ــةإإف ــاتإالجامعــاتإاألردني ــةإالتصــميمإالجرافيكــيإفــيإالجامع مــنإوجهــةإنظــرةإطلب

 الخاصةإفيإاألردنإ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة، وتـم تحديـد 

الجامعــات األردنيــة مــن وجهــة نظــرة  فــيمســتو  دور "اإلنفــوجرافيكس" كوســيلة فعالــة للــتعلم  الرتبــة و

 ( ذلك.0-4) رقم لطلبة التصميم الجرافيكي في الجامعات الخاصة في األردن،  ويظهر الجدو 

إ  



78 
 

 

 (0-4)إرقمإالجدول

دورإ"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةإمستوىإ والمتوسطاتإالحسابيةإواالنحرافاتإالمعياريةإوالرتبإ
الجامعاتإاألردنيةإإمنإوجهةإنظرةإطلبةإالتصميمإالجرافيكيإفيإالجامعاتإالخاصةإفيإإفيللتعلمإ

 مرتبةإتنازلياإاألردن

المتوسطإإالمجال الرقم
إالحسابي

االنحرافإ
إالدورإالرتبةإالمعياري

آراء الطالب فيما يتعلق بتفضيالتهم بالنسبة إ3
 طريقة إخراج اإلنفوجرافيكس الجيدلقراءة و 

 مرتفع 1 0.72 3.76

من ناحية ثأتير وسيلة  آراء الطالبإ4
 اإلنفوجرافيكس على تعلمهم

 متوسط 2 0.77 3.51

إ2
ميزات وقوة وثبات اإلنفوجرافيكس الجيد 

بحسب آراء الطالب من خالل اتجاه مسار 
 حركة العين

 متوسط 3 0.73 3.49

في عملية التعلم عند موقع اإلنفوجرافيكس إ1
 الطالب

 متوسط 4 1.05 3.42

 0.59إ3.57 الدرجةإالكلية
 

 متوسط

 

 فــي( أن مســتو  دور "اإلنفــوجرافيكس" كوســيلة فعالــة للــتعلم 0-4) رقــم يالحــظ مــن الجــدول

فـي  جامعتي البترا والشـرق األوسـططلبة التصميم الجرافيكي في  الجامعات األردنية  من وجهة نظر

(، وجـــــاءت 0.59( وانحـــــراف معيـــــاري )3.57األردن كـــــان متوســـــطًا، إذ بلـــــق المتوســـــط الحســـــابي )

( 3.42  -3.76المجاالت في المستويين المرتفع والمتوسط، اذ تراوحت المتوسطات الحسابية بـين )

خـراج وجاء في الرتبـة األولـى مجـال" آراء الطـالب فيمـا يتعلـق بتفضـيالتهم بالنسـبة لقـراءة و طريقـة إ



79 
 

 

( وبمســتو  دور مرتفــع، 0.72( وانحــراف معيــاري )3.76اإلنفــوجرافيكس الجيــد "، بمتوســط حســابي )

آراء الطـالب مــن ناحيـة ثــأتير وســيلة اإلنفـوجرافيكس علــى تعلمهــم "  وفـي الرتبــة الثانيـة جــاء مجــال "

قبــل وبمســتو  دور متوســط ، وجــاء فــي الرتبــة  (0.77( وانحــراف معيــاري )3.51بمتوســط حســابي )

االخيرة مجال " ميزات وقوة وثبات اإلنفوجرافيكس الجيد بحسب آراء الطالب من خالل اتجـاه مسـار 

وبمستو  دور متوسط، وجـاء فـي  (0.73( وانحراف معياري )3.49حركة العين " بمتوسط حسابي )

 الرتبـــة االخيــــرة مجــــال " موقــــع اإلنفــــوجرافيكس فــــي عمليـــة الــــتعلم عنــــد الطــــالب " بمتوســــط حســــابي

وبمستو  دور متوسط. أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت على  (1.05( وانحراف معياري )3.42)

 النحو االتي:

مجــالإاراءإالطــالبإفيمــاإيتعلــقإبتفضــيالتهمإبالنســبةإلقــراءةإوإطريقــةإإخــراجإالنفــوجرافيكسإإ-0

إ:الجيد

مســتو  دور  الرتبــة وتــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، وتــم تحديــد 

تصـــميم "اإلنفـــوجرافيكس" كوســـيلة فعالـــة للـــتعلم لفقـــرات مجـــال آراء الطـــالب فيمـــا يتعلـــق بتفضـــيالتهم 

 ( ذلك.2-4) رقم بالنسبة لقراءة و طريقة إخراج اإلنفوجرافيكس الجيد،  ويظهر الجدول

إ  
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 (7-4)إرقمإالجدول

مستوىإدورإ"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةإ والمتوسطاتإالحسابيةإواالنحرافاتإالمعياريةإوالرتبإ
للتعلمإلفقراتإمجالإاراءإالطالبإفيماإيتعلقإبتفضيالتهمإبالنسبةإلقراءةإوإطريقةإإخراجإ

إمرتبةإتنازلياًإالنفوجرافيكسإالجيدإ

المتوسطإإالفقرة الرقم
إالحسابي

االنحرافإ
إالدورإالرتبةإالمعياري

 أنظر على اسم المؤسسة التي قامت ب عداد 4
 المحتو  عند اختياري لوسيلة اإلنفوجرافيكس

 مرتفع 1 0.99إ3.96

أفضل األحجام القياسية للتصميم الرأسي  7
 للورقة

 مرتفع 2 0.90إ3.95

النظر إلى الموضوع أواًل عند قيامي ب ختيار  1
 موضوع  لقراءته بوسيلة اإلنفوجرافيكس

 مرتفع 3 1.15إ3.80

بالبساطة يتميز اإلنفوجرافيكس المعروض  9
 في تصوير المعلومات

 مرتفع 4 1.38إ3.78

2 
أنظر إلى العناصر البصرية المستخدمة في 
المحتو  عند اختياري موضوع أقرأه بوسيلة 

 اإلنفوجرافيكس

 مرتفع 5 1.24إ3.74

5 
أفضل أن يشتمل المحتو  على أدوات 
المشاركة بوسائل التواصل االجتماعي عند 

 اإلنفوجرافيكس لقراءتهاختياري لموضوع 

 مرتفع 6 1.30إ3.69

أفضل التصميم الرأسي لعرض المعلومة في  6
 اإلنفوجرافيكس

 مرتفع 7 1.08إ3.68

أطلع على المحتو  عند اختياري لوسيلة  3
 اإلنفوجرافيكس للقراءة

 متوسط 8 1.30إ3.67

 متوسط 9 1.15إ3.53 أفضل التصميم األفقي لعرض المعلومة 8

الكليةإلمجالإاراءإالطالبإفيماإيتعلقإالدرجةإ
بتفضيالتهمإبالنسبةإلقراءةإوإطريقةإإخراجإ

 النفوجرافيكسإالجيد

 0.72إ3.76
 

 مرتفع



81 
 

 

( أن مســـتو  دور "اإلنفــوجرافيكس" كوســـيلة فعالــة للـــتعلم لفقـــرات 2-4يالحــظ مـــن الجــدول )

إخراج اإلنفـوجرافيكس الجيـد كـان مجال آراء الطالب فيما يتعلق بتفضيالتهم بالنسبة لقراءة و طريقة 

(، وجاءت الفقرات في المستويين 0.72( وانحراف معياري )3.76مرتفعًا، إذ بلق المتوسط الحسابي )

( وجــــاءت فــــي الرتبــــة 3.53  -3.96المرتفــــع والمتوســــط، اذ تراوحــــت المتوســــطات الحســــابية بــــين )

ي قامـــت ب عـــداد المحتـــو  عنـــد ( التـــي تـــنص علـــى" أنظـــر علـــى اســـم المؤسســـة التـــ4األولـــى الفقـــرة )

( وبمســـتو  0.99( وانحـــراف معيـــاري )3.96اختيـــاري لوســـيلة اإلنفـــوجرافيكس "، بمتوســـط حســـابي )

أفضــل األحجــام القياســية للتصــميم  التــي تــنص علــى " (0مرتفــع، وفــي الرتبــة الثانيــة جــاءت الفقــرة )

ســتو  مرتفــع، وجــاءت فــي وبم (0.90( وانحــراف معيــاري )3.95الرأســي للورقــة " بمتوســط حســابي )

ــــة قبــــل االخيــــرة الفقــــرة ) التــــي تــــنص علــــى " أطلــــع علــــى المحتــــو  عنــــد اختيــــاري لوســــيلة  (7الرتب

وبمســــتو  متوســــط،   (1.30( وانحــــراف معيــــاري )3.67" بمتوســــط حســــابي ) اإلنفــــوجرافيكس للقــــراءة

عـرض المعلومـة " التـي تـنص علـى " أفضـل التصـميم األفقـي ل ( 8وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة )

 وبمستو  دور متوسط. (1.15( وانحراف معياري )3.53بمتوسط حسابي )

إ:مجالإاراءإالطالبإمنإناحيةإثأتيرإوسيلةإالنفوجرافيكسإعلىإتعلمهمإ-7

مســتو  دور  تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، وتــم تحديــد الرتبــة و

ــــــتعلم لفقــــــرات مجــــــال آراء الطــــــالب مــــــن ناحيــــــة ثــــــأتير وســــــيلة "اإلنفــــــوجرافيكس" كوســــــيلة فعالــــــة  لل

 ( ذلك.7-4اإلنفوجرافيكس على تعلمهم ،  ويظهر الجدول )

إ  
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 (3-4)إرقمإالجدول

مستوىإدورإ"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةإ والمتوسطاتإالحسابيةإواالنحرافاتإالمعياريةإوالرتبإ
إمرتبةإتنازلياًإللتعلمإلفقراتإمجالإاراءإالطالبإمنإناحيةإثأتيرإوسيلةإالنفوجرافيكسإعلىإتعلمهمإ

المتوسطإإالفقرة الرقم
إالحسابي

االنحرافإ
إالدورإالرتبةإالمعياري

يوفر اإلنفوجرافيكس للمتعلم معلومات دقيقة إ4
 وموثوقة يسهل فهمها

 مرتفع 1 0.78إ3.68

اإلنفوجرافيكس المستخدم في العروض إ2
 المرئية يسهل عملية التعلم

 متوسط 2 1.05إ3.67

إ1
اإلنفوجرافيكس يفضل مقارنة بالنصوص 

 الطويلة
 متوسط 3 1.12إ3.54

إ3
في اإلنفوجرافيكس، تعرض المعلومة من 
 خالل سياق الموضوع بما يفيد عملية التعلم

 متوسط 4 1.14إ3.44

إ5
يسهل فهم اإلنفوجرافيكس عملية التفاعل مع 

 المتعلم
 متوسط 5 1.24إ3.22

الدرجةإالكليةإلمجالإاراءإالطالبإمنإناحيةإثأتيرإ
 وسيلةإالنفوجرافيكسإعلىإتعلمهم

 0.77إ3.51
 

 متوسط

 

( أن مستو  دور "اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم لفقرات 7-4) رقم يالحظ من الجدول

ناحيــــة ثـــأتير وســــيلة اإلنفــــوجرافيكس علـــى تعلمهــــم كـــان متوســــطًا، إذ بلــــق  آراء الطــــالب مـــنمجـــال 

(، وجــــاءت الفقــــرات فــــي المســــتويين المرتفــــع 0.77( وانحــــراف معيــــاري )3.51المتوســــط الحســــابي )

( وجـاءت فـي الرتبـة األولـى الفقـرة 3.22  -3.68والمتوسط، اذ تراوحت المتوسطات الحسابية بـين )
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نص على" يوفر اإلنفوجرافيكس للمتعلم معلومات دقيقة وموثوقة يسهل فهمهـا "، بمتوسـط ( التي ت4)

 (2( وبمســتو  مرتفــع، وفــي الرتبــة الثانيــة جــاءت الفقــرة )0.78( وانحــراف معيــاري )3.68حســابي )

اإلنفــوجرافيكس المســتخدم فــي العــروض المرئيــة يســهل عمليــة الــتعلم " بمتوســط  التــي تــنص علــى "

وبمسـتو  متوسـط، وجـاءت فـي الرتبـة قبـل االخيـرة الفقـرة  (1.05( وانحراف معياري )3.67حسابي )

التــي تــنص علــى " فــي اإلنفــوجرافيكس، تعــرض المعلومــة مــن خــالل ســياق الموضــوع بمــا يفيــد  (7)

وبمسـتو  متوسـط،  وجـاءت فـي  (1.14( وانحـراف معيـاري )3.44" بمتوسط حسابي ) عملية التعلم

التي تـنص علـى " يسـهل فهـم اإلنفـوجرافيكس عمليـة التفاعـل مـع المـتعلم "  ( 5قرة )الرتبة االخيرة الف

 وبمستو  دور متوسط. (1.24( وانحراف معياري )3.22بمتوسط حسابي )

 

مجالإميـزاتإوقـوةإوثبـاتإالنفـوجرافيكسإالجيـدإبحسـبإاراءإالطـالبإمـنإخـاللإاتجـاهإمسـارإإ-3

إ:حركةإالعين

مســتو  دور  واالنحرافــات المعياريــة، وتــم تحديــد الرتبــة وتــم حســاب المتوســطات الحســابية 

"اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالـة للـتعلم لفقـرات مجـال ميـزات وقـوة وثبـات اإلنفـوجرافيكس الجيـد بحسـب 

 ( ذلك.4-4) رقم آراء الطالب من خالل اتجاه مسار حركة العين،  ويظهر الجدول

إ  
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 (4-4)رقمإالجدولإ

مستوىإدورإ"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةإ والمتوسطاتإالحسابيةإواالنحرافاتإالمعياريةإوالرتبإ
للتعلمإلفقراتإمجالإميزاتإوقوةإوثباتإالنفوجرافيكسإالجيدإبحسبإاراءإالطالبإمنإخاللإاتجاهإ

إمرتبةإتنازلياًإمسارإحركةإالعينإ

المتوسطإإالفقرة الرقم
إالحسابي

االنحرافإ
إالدورإرتبةالإالمعياري

13 
اتعلم المعلومات المعروضه حول موضوع 
ما بطريقة افضل مقارنة بالمواد التعليمية 

 األخر 

 مرتفع 1 1.11إ3.71

يتميز اإلنفوجرافيكس المعروض بالبساطة  9
 في تصوير المعلومات

 مرتفع 2 1.24إ3.69

تتكامل عناصر الجودة البصرية  2
 لإلنفوجرافيكس المعروض

 متوسط 3 1.16إ3.67

المعلومات المستخدمة في  اإلنفوجرافيكس  8
 المعروض توضح الفكرة بتسلسل جيد

 متوسط 4 1.21إ3.62

12 
أتذكر المعلومة التي تعلمتها من 

اإلنفوجرافيكس بطريقة أسهل مقارنًة بطرق 
 عرض النص العادي

 متوسط 5 1.31إ3.60

العناصر البصرية في اإلنفوجرافيكس تجعل  11
 ال ينسى ما أتعلمه

 متوسط 6 1.20إ3.51

يتوافر عامل جذب االنتباه في  3
 اإلنفوجرافيكس المعروض

 متوسط 7 1.20إ3.48

عرض المعلومات البصرية في اإلنفوجرافيكس  5
 المعروض تسهل من عملية قراءته

 متوسط 8 1.24إ3.44

يمتاز مفهوم التصميم في اإلنفوجرافيكس  10
 المعروض بالوضوح

 متوسط 9 1.20إ3.41

يقوم التابيوغرافي بفك الرموز البصرية  6
 المستخدمة في اإلنفوجرافيكس المعروض

 متوسط 10 1.21إ3.39
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اإلنفوجرافيكس المعروض يخدم الهدف  1
 التعليمي المرجو منه

 متوسط 11 1.21إ3.31

السياق والمحتو  البصري للمعلومة في  4
 اإلنفوجرافيكس المعروض واضح

 متوسط 12 1.16إ3.28

المصادر المستخدمة في اإلنفوجرافيكس  7
 المعروض موثقة بشكل جيد

 متوسط 13 1.25إ3.26

الدرجةإالكليةإلمجالإميزاتإوقوةإوثباتإ
النفوجرافيكسإالجيدإبحسبإاراءإالطالبإمنإخاللإ

 اتجاهإمسارإحركةإالعين

 0.73إ3.49
 

 متوسط

 

"اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم لفقرات ( أن مستو  دور 4-4)رقم يالحظ من الجدول 

مجــال ميــزات وقــوة وثبــات اإلنفــوجرافيكس الجيــد بحســب آراء الطــالب مــن خــالل اتجــاه مســار حركــة 

(، وجـاءت الفقـرات 0.73( وانحـراف معيـاري )3.49العين كان متوسطًا، إذ بلـق المتوسـط الحسـابي )

( وجــاءت 3.26  -3.71توســطات الحســابية بــين )فــي المســتويين المرتفــع والمتوســط، اذ تراوحــت الم

( التي تنص على" اتعلم المعلومات المعروضه حول موضوع ما بطريقة 07في الرتبة األولى الفقرة )

( 1.11( وانحــــراف معيــــاري )3.71افضــــل مقارنــــة بــــالمواد التعليميــــة األخــــر  "، بمتوســــط حســــابي )

يتميـــز اإلنفـــوجرافيكس  التـــي تـــنص علـــى " (6)وبمســـتو  مرتفـــع، وفـــي الرتبـــة الثانيـــة جـــاءت الفقـــرة 

 (1.24( وانحــراف معيــاري )3.69المعــروض بالبســاطة فــي تصــوير المعلومــات " بمتوســط حســابي )

التــي تــنص علــى " الســياق والمحتــو   (4وبمســتو  مرتفــع ، وجــاءت فــي الرتبــة قبــل االخيــرة الفقــرة )

( وانحراف معياري 3.28وسط حسابي )" بمت البصري للمعلومة في اإلنفوجرافيكس المعروض واضح

التـــي تـــنص علـــى " المصـــادر  ( 0وبمســـتو  متوســـط،  وجـــاءت فـــي الرتبـــة االخيـــرة الفقـــرة ) (1.16)
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( وانحــراف 3.26المســتخدمة فــي اإلنفــوجرافيكس المعــروض موثقــة بشــكل جيــد " بمتوســط حســابي )

 وبمستو  دور متوسط. (1.25معياري )

إ:عمليةإالتعلمإعندإالطالبإفيكسإفيمجالإموقعإالنفوجراإ-4

مســتو  دور  تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، وتــم تحديــد الرتبــة و

تصــميم "اإلنفــوجرافيكس" كوســيلة فعالــة للــتعلم لفقــرات مجــال موقــع اإلنفــوجرافيكس فــي عمليــة الــتعلم 

 ( ذلك.5-4) رقم عند الطالب،  ويظهر الجدول

 (9-4)إرقمإالجدول

مستوىإدورإ"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةإ والمتوسطاتإالحسابيةإواالنحرافاتإالمعياريةإوالرتبإ
إمرتبةإتنازلياًإللتعلمإلفقراتإمجالإموقعإالنفوجرافيكسإفيإعمليةإالتعلمإعندإالطالبإ

المتوسطإإالفقرة الرقم
إالحسابي

االنحرافإ
إالدورإالرتبةإالمعياري

عند توافرها  افضل قراءة اإلنفوجرافيكس 2
 امامي قبل فحص أي موضوع أحاول تعلمه

 مرتفع 1 1.07إ3.71

أفضل قراءة اإلنفوجرافيكس عن قراءة النص  1
 المكتوب لتعلم موضوع محدد

 متوسط 2 1.34إ3.29

أستطيع أن أجد عددًا كافيًا من  3
اإلنفوجرافيكس جاهزًا وبلغتي األولى،عندما 

 اقوم بعمل بح  لفهم موضوع محدد

 متوسط 3 1.34إ3.25

الدرجةإالكليةإلمجالإموقعإالنفوجرافيكسإفيإ
 عمليةإالتعلمإعندإالطالب

 1.05إ3.42
 

 متوسط
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( أن مستو  دور "اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم لفقرات 5-4)رقم يالحظ من الجدول 

المتوسـط الحسـابي  مجال موقع اإلنفـوجرافيكس فـي عمليـة الـتعلم عنـد الطـالب كـان متوسـطًا، إذ بلـق

(، وجــاءت الفقــرات فــي المســتويين المرتفــع والمتوســط، اذ تراوحــت 1.05( وانحــراف معيــاري )3.42)

( التـي تـنص علـى" 2( وجـاءت فـي الرتبـة األولـى الفقـرة )3.25  -3.71المتوسطات الحسابية بين )

مــه "، بمتوســط افضــل قــراءة اإلنفــوجرافيكس عنــد توافرهــا امــامي قبــل فحــص أي موضــوع أحــاول تعل

 (0( وبمســتو  مرتفــع، وفــي الرتبــة الثانيــة جــاءت الفقــرة )1.07( وانحــراف معيــاري )3.71حســابي )

ــتعلم موضــوع محــدد "  التــي تــنص علــى " أفضــل قــراءة اإلنفــوجرافيكس عــن قــراءة الــنص المكتــوب ل

خيــرة وبمسـتو  متوسـط ، وجــاءت فـي الرتبـة اال (1.34( وانحـراف معيــاري )3.29بمتوسـط حسـابي )

التــــي تــــنص علــــى " أســــتطيع أن أجــــد عــــددًا كافيــــًا مــــن اإلنفــــوجرافيكس جــــاهزًا وبلغتــــي  ( 7الفقــــرة )

( وانحــراف معيــاري 3.25األولى،عنــدما اقــوم بعمــل بحــ  لفهــم موضــوع محــدد " بمتوســط حســابي )

 وبمستو  دور متوسط. (1.34)

إ  
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هــلإهنــاكإفــروقإذاتإداللــةإ نصــهإ"ثانيــًا:إالنتــائجإالمتعلقــةإبالجابــةإعــنإالســؤالإالثــاني،إالــذيإ

الجامعاتإإفيإدورإ"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةإللتعلم(إفيإαإ≤إ1019إحصائيةإعندإمستوىإ)إ

تعـــزىإ مـــنإوجهـــةإنظـــرةإطلبـــةإالتصـــميمإالجرافيكـــيإفـــيإالجامعـــاتإالخاصـــةإفـــيإاألردناألردنيـــةإ

 لمتغيراتإ)الجامعةإوالجنس،إوالسنةإالدراسية(؟

 السؤال على النحو االتي:تمت االجابة عن هذا 

إمتغيرإالجامعة:إ-0

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لدور "اإلنفوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة 

الجامعات األردنية ، كمـا تـم اسـتخدم اختبـار" ت"  لعينتـين مسـتقلتين لفحـص الفـروق تبعـا  فيللتعلم 

 النتائج.( يبين 6-4)رقم لمتغير الجامعة ، والجدول 

إ  
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إ(9-4)إرقمإالجدول
دورإ فيإللعيناتإالمستقلةإللفروقإإ t-testالمتوسطاتإالحسابيةإواالنحرافاتإالمعياريةإواختبارإ

إلمتغيرإالجامعةإالجامعاتإاألردنيةإتبعاًإإفي"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةإللتعلمإ

 العدد الجامعةإالمجال
المتوسطإ
 الحسابي

االنحرافإ
 المعياري

 قيمةإت
مستوىإ
 الداللة

 عملية في النفوجرافيكس موقع

 الطالب عند التعلم

 الشرق

 االوسط
37 3.45 1.158 0.268 0.790 

   961. 3.39 48 البترا

 النفوجرافيكس وثبات وقوة ميزات

 من الطالب اراء بحسب الجيد

 العين حركة مسار اتجاه خالل

 الشرق

 االوسط
37 3.44 .800 -0.518 0.606 

   673. 3.53 48 البترا

 يتعلق فيما الطالب اراء

 و لقراءة بالنسبة بتفضيالتهم
 النفوجرافيكس إخراج طريقة

 الجيد

 الشرق

 االوسط
37 3.75 .816 -0.035 0.972 

   644. 3.76 48 البترا

 ثأتير ناحية من الطالب اراء

 على النفوجرافيكس وسيلة

 تعلمهم

 الشرق

 االوسط
37 3.60 .826 0.939 0.351 

   726. 3.44 48 البترا

 الكلية الدرجة

 الشرق

 االوسط
37 3.56 .630 -0.039 0.969 

   559. 3.57 48 البترا

 

( إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 6-4) رقـــم تشـــير النتـــائج فـــي الجـــدول

ـــة للـــتعلم ≤ 1015مســـتو  ) ـــة تبعـــًا  فـــي(  لـــدور "اإلنفـــوجرافيكس" كوســـيلة فعال الجامعـــات األردني

(، 0.969(، وبمســتو  داللــة )0.039-لمتغيــر الجامعــة ، اســتنادًا إلــى قيمــة ت المحســوبة إذ بلغــت )

ـــد مســـتو  ) ـــة إحصـــائية عن (   فـــي أي مجـــال مـــن ≤ 1015وكـــذلك عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل
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دنية ، إذ بلغت قـيم ت الجامعات األر  فيمجاالت دور التصميم اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم 

 (.0.972 -0.351(، وبمستو  داللة بين )10175-  -0.939) المحسوبة بين 

إمتغيرإالجنس:إ-7

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لدور "اإلنفوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة 

الجامعات األردنية ، كمـا تـم اسـتخدم اختبـار" ت"  لعينتـين مسـتقلتين لفحـص الفـروق تبعـا  فيللتعلم 

 ( يبين النتائج.0-4لمتغير الجنس ، والجدول )

إ(2-4)إرقمإالجدول
إدورإفي  للعيناتإالمستقلةإللفروقإإ t-testالمتوسطاتإالحسابيةإواالنحرافاتإالمعياريةإواختبارإ

 لمتغيرإالجنسإالجامعاتإاألردنيةإتبعاًإإفيإفعالةإللتعلم"النفوجرافيكس"إكوسيلةإ

 العدد الجامعةإالمجال
المتوسطإ
 الحسابي

االنحرافإ
 المعياري

 قيمةإت
مستوىإ
 الداللة

 عملية في النفوجرافيكس موقع

 الطالب عند التعلم

 0.799 0.255 1.01 3.44إ50 ذكور

   1.11 3.38إ35 إناث

 النفوجرافيكس وثبات وقوة ميزات

 خالل من الطالب اراء بحسب الجيد

 العين حركة مسار اتجاه

 0.931 0.087 0.68 3.50إ50 ذكور

   0.80 3.48إ35 إناث

 بتفضيالتهم يتعلق فيما الطالب اراء

 إخراج طريقة و لقراءة بالنسبة

 الجيد النفوجرافيكس

 0.829 0.217 0.79 3.77إ50 ذكور

   0.61 3.74إ35 إناث

 وسيلة ثأتير ناحية من الطالب اراء

 تعلمهم على النفوجرافيكس

 0.344 0.952- 0.89 3.44إ50 ذكور

   0.57 3.61إ35 إناث

 الكلية الدرجة
 0.972 0.035- 0.59 3.56إ50 ذكور

   0.59 3.57إ35 إناث
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( إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 0-4) رقـــم تشـــير النتـــائج فـــي الجـــدول

الجامعات األردنية تبعًا لمتغير  في( لدور "اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم ≤ 1015مستو  )

(، وكــذلك 0.972(، وبمســتو  داللــة )10175-الجــنس، اســتنادًا إلــى قيمــة ت المحســوبة إذ بلغــت )

فـي أي مجـال مـن مجــاالت دور ( ≤ 1015  )عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنــد مسـتو 

الجامعــات األردنيــة ، إذ بلغــت قــيم ت المحســوبة  فــيالتصــميم اإلنفــوجرافيكس" كوســيلة فعالــة للــتعلم 

 (.0.931 -0.344(، وبمستو  داللة بين )10180  -10652-بين  )

إمتغيرإالسنةإالدراسية:إ-3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لدور "اإلنفوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة 

 ( ذلك.8-4الجامعات األردنية تبعًا لمتغير السنة الدراسية، ويظهر الجدول ) فيللتعلم 

إ(8-4)رقمإالجدولإ
للتعلمإإلدورإ"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةالمتوسطاتإالحسابيةإواالنحرافاتإالمعياريةإ

إالجامعاتإاألردنيةإتبعًاإلمتغيرإالسنةإالدراسيةفي

السنةإإالمجال
 العددإالدراسية

المتوسطإ
 الحسابي

االنحرافإ
 المعياري

 في النفوجرافيكس موقع

 الطالب عند التعلم عملية

 1.25 3.41 18 أولى

 0.85 3.36 24 ثانية

 1.22 3.54 21 ثالثة

 0.94 3.36 22 فاكثر رابعة

Total 85 3.42 1.05 

 وثبات وقوة ميزات

 بحسب الجيد النفوجرافيكس

 اتجاه خالل من الطالب اراء

 العين حركة مسار

 0.72 3.35 18 أولى

 0.55 3.62 24 ثانية

 0.76 3.73 21 ثالثة

 0.81 3.24 22 فاكثر رابعة

Total 85 3.49 0.73 
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 يتعلق فيما الطالب اراء

 و لقراءة بالنسبة بتفضيالتهم
 النفوجرافيكس إخراج طريقة

 الجيد

 0.66 3.99 18 أولى

 0.69 3.51 24 ثانية

 0.69 3.74 21 ثالثة

 0.79 3.85 22 فاكثر رابعة

Total 85 3.76 0.72 

 ثأتير ناحية من الطالب اراء

 على النفوجرافيكس وسيلة

 تعلمهم

 0.59 3.78 18 أولى

 0.90 3.24 24 ثانية

 0.58 3.59 21 ثالثة

 0.86 3.51 22 فاكثر رابعة

Total 85 3.51 0.77 

 الكلية الدرجة

 0.50 3.62 18 أولى

 0.57 3.50 24 ثانية

 0.63 3.69 21 ثالثة

 0.65 3.48 22 فاكثر رابعة

Total 85 3.57 0.59 

 

ـــــدور 8-4يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول ) ـــــين المتوســـــطات الحســـــابية ل ـــــة ب (  وجـــــود فـــــروق ظاهري

الجامعـات األردنيـة تبعـًا لمتغيـر السـنة الدراسـية ، إذ حصـل  في"اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم 

ـــى أعلـــى متوســـط حســـابي ) أصـــحاب ـــرًا جـــاء المتوســـط الحســـابي 3.69الفئـــة ســـنة ثالثـــة عل (، وأخي

(، ولتحديـد فيمـا إذا كانـت الفـروق بـين المتوسـطات 3.48ق )ألصحاب الفئة  سـنة رابعـة فـاكثر إذ بلـ

 One( تــم تطبيـق تحليـل التبــاين األحـادي ) ≤ 1015ذات داللـة إحصـائية عنــد مسـتو  داللـة )

way ANOVA (6-4رقم )ين على النحو الذي يوضحه الجدول (، وجاءت نتائج تحليل التبا : 

إ  
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إ(9-4)إرقمإالجدول
الجامعاتإإفيدورإ"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةإللتعلمإإفيتحليلإالتباينإاألحاديإللفروقإ

 األردنيةإتبعًاإلمتغيرإالسنةإالدراسية

 مصدرإالتباينإالمجال
مجموعإ
 المربعات

درجاتإ
 الحرية

متوسطإ
 المربعات

 قيمةإف
مستوىإ
 الداللة

 التعلم عملية في النفوجرافيكس موقع

 الطالب عند

 0.939 0.135 0.152 3 455. المجموعاتبينإ

     1.127 81 91.302 داخلإالمجموعات

       84 91.757 المجموع

 الجيد النفوجرافيكس وثبات وقوة ميزات

 اتجاه خالل من الطالب اراء بحسب

 العين حركة مسار

 0.092 2.225 1.128 3 3.385 بينإالمجموعات

     0.507 81 41.086 داخلإالمجموعات

       84 44.472 المجموع

 بتفضيالتهم يتعلق فيما الطالب اراء

 إخراج طريقة و لقراءة بالنسبة

 الجيد النفوجرافيكس

 0.167 1.732 0.874 3 2.622 بينإالمجموعات

     0.505 81 40.872 داخلإالمجموعات

       84 43.494 المجموع

 وسيلة ثأتير ناحية من الطالب اراء

 تعلمهم على النفوجرافيكس

 0.150 1.823 1.052 3 3.155 بينإالمجموعات

     0.577 81 46.726 داخلإالمجموعات

       84 49.880 المجموع

 الكلية الدرجة

 0.601 0.626 0.219 3 656. بينإالمجموعات

     0.35 81 28.311 داخلإالمجموعات

    84 28.967 المجموع

 

( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو  6-4فــي الجــدول )تشــير النتــائج 

(1015 ≥ فــي دور "اإلنفــوجرافيكس" كوســيلة فعالــة للــتعلم  )الجامعــات األردنيــة تبعــًا لمتغيــر  فــي

(. 0.601(، وبمســـتو  داللـــة )0.626الســـنة الدراســـية ، اســـتنادًا إلـــى قيمـــة ف المحســـوبة إذ بلغـــت )
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ـــد مســـتو  ) ـــة إحصـــائية عن (   فـــي أي مجـــال مـــن ≤ 1015وكـــذلك عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل

الجامعـــــات األردنيـــــة ، إذ بلغـــــت قـــــيم ف  فـــــيمجـــــاالت دور اإلنفـــــوجرافيكس" كوســـــيلة فعالـــــة للـــــتعلم 

 (.0.939 -0.092(، وبمستو  داللة بين )0.135  -2.225) المحسوبة بين 

إ



 

إ
إ
إ
إ
إ
إ

إالفصلإالخامس

إمناقشةإالنتائجإوالتوصيات

إ

إ
إ  
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إالفصلإالخامس
 مناقشةإالنتائجإوالتوصيات

 

ع التوصـيات الدراسـة مـ تضمن هـذا الفصـل عرضـًا لمناقشـة النتـائج التـي توصـلت إليهـا هـذه

 على النحو اآلتي:جاءت و  في ضوء تلك النتائج لتي قدمتها الباح والمقترحات ا

 المتعلقةإبالسؤالإاألولإوالذيإينصإعلى:أواًل:إمناقشةإالنتائجإ

دورإ"النفـوجرافيكس"إكوسـيلةإفعالـةإالنتائجإالمتعلقةإبالجابةإعنإالسؤالإاألول،إالذيإنصهإ"إماإ

فـيإإمنإوجهةإنظرةإطلبةإالتصميمإالجرافيكيإفيإالجامعاتإالخاصـةالجامعاتإاألردنيةإإفيللتعلمإ

 األردنإ؟

مســتو  دور "اإلنفــوجرافيكس" كوســيلة  بالســؤال األول بــأنأظهــرت نتــائج الدراســة المتعلقــة 

الجامعات األردنية  من وجهة نظرة طلبة التصميم الجرافيكي في الجامعات الخاصة  فيفعالة للتعلم 

(، وجـــاءت 0.59( وانحـــراف معيـــاري )3.57فـــي األردن كـــان متوســـطًا، إذ بلـــق المتوســـط الحســـابي )

( 3.42  -3.76متوسط، اذ تراوحت المتوسطات الحسابية بـين )المجاالت في المستويين المرتفع وال

وجاء في الرتبـة األولـى مجـال" آراء الطـالب فيمـا يتعلـق بتفضـيالتهم بالنسـبة لقـراءة و طريقـة إخـراج 

( وبمســتو  دور مرتفــع، 0.72( وانحــراف معيــاري )3.76اإلنفــوجرافيكس الجيــد "، بمتوســط حســابي )

آراء الطـالب مــن ناحيـة ثــأتير وســيلة اإلنفـوجرافيكس علــى تعلمهــم "  " وفـي الرتبــة الثانيـة جــاء مجــال

وبمســتو  دور متوســط ، وجــاء فــي الرتبــة قبــل  (0.77( وانحــراف معيــاري )3.51بمتوســط حســابي )

االخيــرة مجــال " م ميــزات وقــوة وثبــات اإلنفــوجرافيكس الجيــد بحســب آراء الطــالب مــن خــالل اتجــاه 

وبمســتو  دور متوســط،  (0.73( وانحــراف معيــاري )3.49ابي )مســار حركــة العــين " بمتوســط حســ
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وجـــاء فـــي الرتبـــة االخيـــرة مجـــال " موقـــع اإلنفـــوجرافيكس فـــي عمليـــة الـــتعلم عنـــد الطـــالب " بمتوســـط 

 وبمستو  دور متوسط (1.05معياري ) ( وانحراف معياري3.42حسابي )

ي الـــتعلم لـــد  الطلبـــة وقــد يســـتدل مـــن هـــذه النتيجـــة أن تصـــميم اإلنفـــوجرافيكس لـــه فعاليـــة فـــ

 ويفضلونه في عملية التعليم عن طرق التدريس التقليدية

وفي هذا الصدد ال يوجـد دراسـة تتفـق أو تختلـف مـع هـذه النتيجـة حسـب علـم الباحـ  ألنهـا 

تعـــد الدراســـة األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي المكتبـــات العربيـــة التـــي تعمـــل علـــى قيـــاس مـــد  ثـــأثير وســـيلة 

 الجامعات األردنية. الطلبة فياإلنفوجرافيكس على تعلم 

ـــةإإخـــراجإأمـــاإبالنســـبةإل ـــراءةإوإطريق ـــقإبتفضـــيالتهمإبالنســـبةإلق ـــاإيتعل مجـــالإاراءإالطـــالبإفيم

 النفوجرافيكسإالجيد

أن مسـتو  دور "اإلنفـوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة بهـذا المجـال أظهرت نتائج الدراسـة المتعلقـة 

تفضــــــيالتهم بالنســــــبة لقــــــراءة و طريقــــــة إخــــــراج للــــــتعلم لفقــــــرات مجــــــال آراء الطــــــالب فيمــــــا يتعلــــــق ب

 (،0.72( وانحـــراف معيـــاري )3.76، إذ بلـــق المتوســـط الحســـابي )مرتفعـــاً كـــان  اإلنفـــوجرافيكس الجيـــد

  -3.96والمتوســط، اذ تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين ) المرتفــع المســتويين وجــاءت الفقــرات فــي

أنظـر علـى اسـم المؤسسـة التـي قامـت ( التي تنص علـى" 4الفقرة )في الرتبة األولى  توجاء( 3.53

( وانحـراف معيـاري 3.96، بمتوسـط حسـابي )" ب عداد المحتـو  عنـد اختيـاري لوسـيلة اإلنفـوجرافيكس

أفضــل األحجــام  " التــي تــنص علــى (0ت الفقــرة )، وفــي الرتبــة الثانيــة جــاءوبمســتو  مرتفــع (0.99)

وبمســـتو   (0.90( وانحـــراف معيـــاري )3.95بمتوســـط حســـابي )"  ةالقياســـية للتصـــميم الرأســـي للورقـــ

أطلـــع علـــى المحتـــو  عنـــد  " التـــي تـــنص علـــى (7الفقـــرة )فـــي الرتبـــة قبـــل االخيـــرة  تمرتفـــع، وجـــاء

ـــــراءة ـــــاري )3.67بمتوســـــط حســـــابي ) " اختيـــــاري لوســـــيلة اإلنفـــــوجرافيكس للق  (1.30( وانحـــــراف معي
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أفضـل التصـميم األفقـي " التي تنص على  ( 8الفقرة ) في الرتبة االخيرة ت،  وجاءمتوسطوبمستو  

 متوسط. وبمستو  دور (1.15( وانحراف معياري )3.53بمتوسط حسابي )"  لعرض المعلومة

وقــد يســتدل مــن هــذه النتيجــة أن الطلبــة يفضــلون قــراءة اي موضــوع بوســيلة اإلنفــوجرافيكس 

 وكانت تفضيلهم للتصاميم الرأسية لإلنفوجرافيكس . بتصميمهوالنظر إلى المؤسسة التي قامت 

 .وفي هذا الصدد ال يوجد دراسة تتفق أو تختلف مع هذه النتيجة حسب علم الباح 

إمجالإاراءإالطالبإمنإناحيةإثأتيرإوسيلةإالنفوجرافيكسإعلىإتعلمهملإأماإبالنسبة

"اإلنفـوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة أن مسـتو  دور بهـذا المجـال أظهرت نتائج الدراسـة المتعلقـة 

للتعلم لفقرات مجال آراء الطالب من ناحية ثأتير وسـيلة اإلنفـوجرافيكس علـى تعلمهـم كـان متوسـطًا، 

(، وجاءت الفقرات في المستويين المرتفع 0.77( وانحراف معياري )3.51إذ بلق المتوسط الحسابي )

( وجـاءت فـي الرتبـة األولـى الفقـرة 3.22  -3.68والمتوسط، اذ تراوحت المتوسطات الحسابية بـين )

( التي تنص على" يوفر اإلنفوجرافيكس للمتعلم معلومات دقيقة وموثوقة يسهل فهمهـا "، بمتوسـط 4)

 (2( وبمســتو  مرتفــع، وفــي الرتبــة الثانيــة جــاءت الفقــرة )0.78( وانحــراف معيــاري )3.68حســابي )

وض المرئيــة يســهل عمليــة الــتعلم " بمتوســط اإلنفــوجرافيكس المســتخدم فــي العــر  التــي تــنص علــى "

وبمسـتو  متوسـط، وجـاءت فـي الرتبـة قبـل االخيـرة الفقـرة  (1.05( وانحراف معياري )3.67حسابي )

التــي تــنص علــى " فــي اإلنفــوجرافيكس، تعــرض المعلومــة مــن خــالل ســياق الموضــوع بمــا يفيــد  (7)

وبمسـتو  متوسـط،  وجـاءت فـي  (1.14( وانحـراف معيـاري )3.44" بمتوسط حسابي ) عملية التعلم

التي تـنص علـى " يسـهل فهـم اإلنفـوجرافيكس عمليـة التفاعـل مـع المـتعلم "  ( 5الرتبة االخيرة الفقرة )

 وبمستو  دور متوسط. (1.24( وانحراف معياري )3.22بمتوسط حسابي )
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بحسـب ارآء الطلبـة لديـة القـدرة علـى  وقد يستدل من هذه النتيجة أن تصميم اإلنفـوجرافيكس 

 والعروض المرئية تسهل عملية التعلم لديهم.تعلمهم ويقوم بعملية تفاعل الطلبة مع المقرر الدراسي 

 .وفي هذا الصدد ال يوجد دراسة تتفق أو تختلف مع هذه النتيجة حسب علم الباح 

بإاراءإالطـالبإمـنإخـاللإاتجـاهإمجالإميزاتإوقوةإوثباتإالنفوجرافيكسإالجيدإبحسـلإأماإبالنسبة

إمسارإحركةإالعين

أن مسـتو  دور "اإلنفـوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة أظهرت نتائج الدراسـة المتعلقـة بهـذا المجـال 

للـتعلم لفقــرات مجـال ميــزات وقـوة وثبــات اإلنفـوجرافيكس الجيــد بحسـب آراء الطــالب مـن خــالل اتجــاه 

(، 0.73( وانحـــراف معيـــاري )3.49المتوســـط الحســـابي )مســـار حركـــة العـــين كـــان متوســـطًا، إذ بلـــق 

  -3.71وجــاءت الفقــرات فــي المســتويين المرتفــع والمتوســط، اذ تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين )

( التــي تــنص علــى" اتعلــم المعلومــات المعروضــه حــول 07( وجــاءت فــي الرتبــة األولــى الفقــرة )3.26

( وانحــراف 3.71ليميــة األخــر  "، بمتوســط حســابي )موضــوع مــا بطريقــة افضــل مقارنــة بــالمواد التع

التـــي تـــنص علـــى "يتميـــز  (6( وبمســـتو  مرتفـــع، وفـــي الرتبـــة الثانيـــة جـــاءت الفقـــرة )1.11معيـــاري )

( وانحـــراف 3.69اإلنفـــوجرافيكس المعـــروض بالبســـاطة فـــي تصـــوير المعلومـــات" بمتوســـط حســـابي )

التـــي تـــنص علـــى  (4االخيـــرة الفقـــرة ) وبمســـتو  مرتفـــع ، وجـــاءت فـــي الرتبـــة قبـــل (1.24معيـــاري )

( 3.28" بمتوسط حسابي )السياق والمحتو  البصري للمعلومة في اإلنفوجرافيكس المعروض واضح"

التي تـنص علـى  (0اءت في الرتبة االخيرة الفقرة )وبمستو  متوسط،  وج (1.16وانحراف معياري )

( 3.26ل جيــد" بمتوســط حســابي )المصــادر المســتخدمة فــي اإلنفــوجرافيكس المعــروض موثقــة بشــك"

 وبمستو  دور متوسط. (1.25وانحراف معياري )
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جيــدة مــن  ميــزات وقــوة وثبــات اإلنفــوجرافيكسوقــد يســتدل مــن هــذه النتيجــة أن عنــدما تكــون 

حيــ  التصــميم واإلخـــراج والبســاطة فــي ثمثيـــل المعلومــات بصـــريًا ف نهــا تلعــب دورًا هامـــًا فــي ثبـــات 

 المعلومة لديهم.

هــلإهنــاكإفــروقإذاتإداللــةإ النتــائجإالمتعلقــةإبالجابــةإعــنإالســؤالإالثــاني،إالــذيإنصــهإ"ثانيــًا:إ

الجامعاتإفيإدورإ"النفوجرافيكس"إكوسيلةإفعالةإللتعلمإ(إفيإαإ≤إ1019إحصائيةإعندإمستوىإ)إ

تعـــزىإ فـــيإاألردنإمـــنإوجهـــةإنظـــرةإطلبــةإالتصـــميمإالجرافيكـــيإفـــيإالجامعــاتإالخاصـــةاألردنيــةإ

 اتإ)الجامعةإوالجنس،إوالسنةإالدراسية(؟لمتغيرإ

الثــاني إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية  أظهــرت نتــائج الدراســة المتعلقــة بالســؤال

الجامعـات األردنيـة تبعـًا  فـي(  لدور "اإلنفـوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة للـتعلم ≤ 1015عند مستو  )

(، 0.969(، وبمســتو  داللــة )0.039-لمتغيــر الجامعــة ، اســتنادًا إلــى قيمــة ت المحســوبة إذ بلغــت )

ـــد مســـتو  ) ـــة إحصـــائية عن (   فـــي أي مجـــال مـــن ≤ 1015وكـــذلك عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل

ردنيـة ، إذ بلغـت قـيم مجاالت دور التصميم اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم داخـل الجامعـات األ

 (.0.972 -0.351(، وبمستو  داللة بين )10175-  -0.939ت المحسوبة بين )

(  لـــــــدور ≤ 1015إلـــــــى عـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتو  )و 

الجامعات األردنيـة تبعـًا لمتغيـر الجـنس ، اسـتنادًا إلـى قيمـة  في"اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم 

(، وكـذلك عـدم وجـود فـروق ذات داللـة 0.972(، وبمستو  داللـة )10175-بة إذ بلغت )ت المحسو 

(   فــي أي مجــال مــن مجــاالت دور التصــميم اإلنفــوجرافيكس" ≤ 1015إحصــائية عنــد مســتو  )

ـــتعلم  ـــة لل   -10652-)     ت المحســـوبة بـــين الجامعـــات األردنيـــة ، إذ بلغـــت قـــيم فـــي كوســـيلة فعال

 (.0.931 -0.344داللة بين )(، وبمستو  10180
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"اإلنفـوجرافيكس" كوسـيلة فعالـة للـتعلم ية بين المتوسـطات الحسـابية لـدور وجود فروق ظاهر و 

الجامعات األردنية تبعًا لمتغير السـنة الدراسـية ، إذ حصـل أصـحاب الفئـة سـنة ثالثـة علـى أعلـى  في

ة  ســنة رابعــة فــاكثر إذ بلــق (، وأخيــرًا جــاء المتوســط الحســابي ألصــحاب الفئــ3.69متوســط حســابي )

(، ولتحديــد فيمــا إذا كانــت الفــروق بــين المتوســطات ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو  داللــة 3.48)

(1015 ≥ ( تم تطبيق تحليل التباين األحادي )One way ANOVA ). 

وقــد يســتدل مــن هــذه النتيجــة إلــى عــدم وجــود فــروق ظاهريــة بالنســبة لمتغيــر الجامعــة وربمــا 

ذه النتيجــه إلــى وعــي الطلبــة بمفهــوم اإلنفــوجرافيكس فــي كلتــا الجــامعتين، وأيضــًا عــدم وجــود ترجــع هــ

فروق ظاهرية في متغير الجنس وترجع هذه النتيجه إلى وعي كال الجنسين بالمشكلة البحثية، ولكن 

بـين وجد فروق ظاهرية لمتغير السـنة الدراسـية وترجـع نتيجـة هـذا المتغيـر إلـى فـرق السـنين الدراسـية 

أفراد العنية حي  حصلت السنه الثالثة على أعلى نسبة ربما كون هذه العينـة تجـاوزت عـدد مقـررات 

 أكثر من السنة األولى والثانية و وعي هذه العنية بالمشكلة البحثية.

 .وفي هذا الصدد ال يوجد دراسة تتفق أو تختلف مع هذه النتيجة حسب علم الباح 

إ
إ  
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إالنتائج:

 الى النتائج التالية:توصل الباح  

الجامعـات األردنيـة  مـن وجهـة نظـرة  فيأن مستو  دور "اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالة للتعلم  -0

 .طلبة التصميم الجرافيكي في الجامعات الخاصة في األردن كان متوسطاً 

أن مستو  دور تصميم "اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالـة للـتعلم لفقـرات مجـال آراء الطـالب فيمـا  -2

 علق بتفضيالتهم بالنسبة لقراءة و طريقة إخراج اإلنفوجرافيكس الجيد كان مرتفعًا.يت

أن مســتو  دور "اإلنفــوجرافيكس" كوســيلة فعالــة للــتعلم لفقــرات مجــال آراء الطــالب مــن ناحيــة  -7

 ثأتير وسيلة اإلنفوجرافيكس على تعلمهم كان متوسطًا.

ــــة  -4 ــــات أن مســــتو  دور "اإلنفــــوجرافيكس" كوســــيلة فعال ــــتعلم لفقــــرات مجــــال ميــــزات وقــــوة وثب لل

 اإلنفوجرافيكس الجيد بحسب آراء الطالب من خالل اتجاه مسار حركة العين كان متوسطًا.

وأشـــــــارت أن مســـــــتو  دور "اإلنفـــــــوجرافيكس" كوســـــــيلة فعالـــــــة للـــــــتعلم لفقـــــــرات مجـــــــال موقـــــــع  -5

 اإلنفوجرافيكس في عملية التعلم عند الطالب كان متوسطًا.

(  لـدور "اإلنفـوجرافيكس" ≤ 1015فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  )إلى عدم وجود  -6

 الجامعات األردنية تبعًا لمتغير الجامعة. فيكوسيلة فعالة للتعلم 

(  لـدور "اإلنفـوجرافيكس" ≤ 1015إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  ) -0

 غير الجنس.الجامعات األردنية تبعًا لمتفي كوسيلة فعالة للتعلم 

 فـيوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدور "اإلنفوجرافيكس" كوسيلة فعالـة للـتعلم  -8

الجامعــات األردنيــة تبعــًا لمتغيــر الســنة الدراســية ، إذ حصــل أصــحاب الفئــة ســنة ثالثــة علــى 

 أعلى متوسط حسابي.
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إالتوصيات:

 بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباح  بما يلي:

القيــام بأبحــا  ودراســات علــى نفــس المتغيــرات فــي الجامعــات الحكوميــة الموجــودة فــي ضـرورة  -0

 العاصمة والجامعات الخاصة الموجودة في المحافظات االخر .

 ضرورة العمل على تصميم اإلنفوجرافيكس التفاعلي وقياس النتئج التي سوف تترتب عليه. -2

الخبـــراء والقـــائمين علـــى العمليـــة  أبحـــا  فـــي اإلنفـــوجرافيكس التعليمـــي مـــن وجهـــة نظـــر إجـــراء -7

 التعليمية.

 ضرورة دراسة اي وسائل اخر  في التصميم تساعد وتسهل العملية التعليمية. -4

 وتوصي الدراسة بتفعيل الطرق والوسائل التعليمية الحديثة في الجامعات األردنية. -5

 لقلتها.ضرورة العمل على التصاميم اإلنفوجرافيكية في الوطن العربي واألردن نظرًا  -6

 

إ
إ  
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إقائمةإالمراجعإوالمصادر

إقائمةإالمصادرإالعربية:إ-ا

(. فاعليــة إســتراتيجية مقترحــة قائمــة علــى اإلنفوجرافيــك فــي إكتســاب المفــاهيم 6161إبــراهيم، عمــر )

ـــذ الصـــف  ـــوم لـــد  تالمي ـــر البصـــري واإلســـتمتاع بـــتعلم العل ـــة مهـــارات التفكي العلميـــة وتنمي

 .4مصر، العدد  ،العلميةإمجلةإالتربيةالخامس اإلبتدائي، 

استخدام اإلنفوجرافيك في تـدريس الجغرافيـا لتميـة التحصـيل  .(6161أبو زيد، صالح محمد جمعه )

مجلةإالجمعيةإالتربويةإللدراسـاتإومهارات التفكير البصري لد  طالب المرحبة الثانويـة، 

 .99مصر، العدد  ،االجتماعية

 ك؟، متــــــــــــاح علــــــــــــى الــــــــــــرابط التـــــــــــــالي:(. مــــــــــــاهو األنفوجرافيــــــــــــ6164أبــــــــــــو صــــــــــــالح، مــــــــــــيس )

(-isinfographic-https://www.slideshare.net/MaisAbuSalah/what

48954110 )  

 الكترونية. مقالة ،التعليم؟إفيإالنفوجرافيكإنستخدمإأنإيمكنإهل (.6164) مريم بازرعة،

(. فـــن اإلنفـــوجرافيكس مفهومـــه ونصـــائح لتصـــميم نـــاجح، متـــاح علـــى الـــرابط 6164الثقفـــي، ســـهام )

 http://arinfographic.net/?p=780التالي: 

ــكإ(.6162) ريهــام ،الجنــدي ــاتإالنفوجرافي  بنهــا، جامعــة ،منشــورة( غيــر ماجســتير )رســالةإ،والبيان

 العربية. مصر جمهورية القليوبية،

https://www.slideshare.net/MaisAbuSalah/what-isinfographic-48954110
https://www.slideshare.net/MaisAbuSalah/what-isinfographic-48954110
https://www.slideshare.net/MaisAbuSalah/what-isinfographic-48954110
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(. مســــتو  وعــــي معلمــــات الرياضــــيات فــــي مدينــــة الريــــاض لمفهــــوم 6169) حليمــــة محمــــدحكمــــي، 

ــــه،  ــــةاإلنفوجرافيــــك ودرجــــة امــــتالكهن لمهارات ــــةإكليــــةإالتربي مصــــر،  ،جامعــــة بهــــا ،مجل

 .619العدد

، 6، طســـيكلوجيةإالـــتعلمإبـــينإالنظريـــةإوالتطبيـــق .(6991خيــر اهلل، ســيد، و الكتـــانبي، ممــدوح ) 

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر. :بيروت

إالتعلـــيمإمجلـــة الـــتعلم. علـــى والتحفيـــز التشـــويق بـــين اإلنفوجرافيـــك فـــن (.6164) محمـــد شـــلتوت،

 .61 العددإاللكتروني،

 الملــك مكتبــة الريــاض: ،6ط ،النتــاجإإلــ إالتخطــيطإمــنإاالنفوجرافيــك (،6161) محمــد شــلزتوت، 

  للنشر الوطنية فهد

دراســـة تحليلـــة لإلنفوجرافيـــك ودورة فـــي العمليـــة التعليميـــة فـــي ســـياق  .(6161الـــرحمن )عـــادل، عبـــد 

 ،مجلــةإبحــوثإفــيإالتربيــةإالفنيــةالصــياغات التشــكيلية للــنص )عالقــة الكتابــة بالصــورة(، 

 .49العدد ،إمصر ،جامعة حلوان

 التعليم عمليتي في اإلنفوجرافيك إستخدام لتفعيل األساسية المرتكزات (،6162) حسين، الباسط عبد

 .62 العدد ،لكترونيلإاإالتعلمإمجلة ،والتعلم

 علـى والجغرافيـا العلـوم تـدريس في البيانية الرسوم استخدام أثر .(6111) الوهاب وعبد الجليل، عبد

 الصـــف تالميــذ لــد  البيانيــة الرســوم اســتخدام نحـــو  واالتجــاه الــتعلم أثــر وبقــاء التحصــيل

 .8+1 العددإالتدريس،إوطرقإالمناهجإفيإدراساتإمجلةإ،اإلعدادي األول
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، القــاهرة، الخلــيج العربــي للطباعــة 6، طاللغــةإالمصــريةإالقديمــة .(6998) نــور الــدين ،عبــد الحلــيم

 .والنشر

  بيروت. مكتبة مان:ع   سلطنة ،6ط .البصريإوالتعلمإالبصريةإالثقافة (،6119) نبيل عزمي،

ـــةإ)النفوجرافيـــك(إفـــيإالمواقـــعتوظيـــفإالصـــورةإالجرا(. 6161) نـــايف بـــن صـــالح ،العليـــاني إفيكي

، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالميةإ،)رســالة ماجســتير غيــر منشــورة( ، اللكترونيــة

إالمملكة العربية السعودية.الرياض، 

ر الويـــب (. نمطـــا تقـــديم اإلنفوجرافيـــك الثابـــت والمتحـــرك عبـــ6162) أمـــاني ،أحمـــدو عمـــرو، محمـــد 

ــةإوأثرهمــا فــي تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لــد  أطفــال التوحــد واتجاهــاتهم نحــوه ،إمجل

 .62، العدد تكنولوجياإالتعليم

تصــميمإودراســةإفاعليــةإبرنــامجإتعلمــيإباســتخدامإالخــرائطإالذهنيــةإفــيإ، (2013) عوجــان، وفــاء

لــدىإطالبــاتإكليــةإتنميــةإمهــاراتإاألداءإالمعرفــيإفــيإمســاقإتربيــةإالطفــلإفــيإالســالمإ

ــة المملكــة  القصــيم، جامعــة القصــيم، ،، )رســالة ماجســتير منشــورة(األميــرةإعاليــةإالجامعي

 .العربية السعودية

 الكترونية. مقالة ،مجانيةإوأدواتإونصائحإتعريفإالنفوجرافيك:إهوإما .(6164) معتز عيسى،

 جامعـة ،منشـورة( غيـر ماجسـتير )رسـالة ،االتصـالإوتكنولوجيـاإالتعليم (،6161) محمـود الفرماوي،

 العربية. مصر جمهورية سيناء، العري ،

وظيفــة التربيــة الفنيــة فــي تنمبــة التخيــل والصــورة الذهنيــة (. 6166)  نضــال ،الكنــاني، نــافع و ديــوان

 ، العراق.6العدد  ،مجلةإاألستباط،إلد  المتعلم واسهامها في تمثيل التفكير البصري



107 
 

 

 .1األردن، العدد  ،مجلةإرسالةإالتعلم(. التعلم االبداعي، 6994مالوي، أحمد )

فاعليةإاسـتخدامإبرمجيـاتإتعليميـةإعلـىإالتفكيـرإالبصـريإوالتحصـيلإفـيإ(. 6111) مهدي، حسن

)رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة(،  تكنولوجياإالمعلوماتإلدىإطالباتإالصفإالحاديإعشـر

 ين.، فلسطالجامعه اإلسالمية، غزة

دار اإلمــارات العربيــة المتحــدة: ، 6ط اكتشــافه،إتنميتــه،إماهيتــه،إالبــداع، .(6114) الهويـدي، زيــد
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 (1الملحقإ)
 فإباألسماءإالتيإوردتإفيإالرسالةالتعري

 :Peter Sullivanبيترإسوليفانإ -1
بريطاني إشتهر بعمله في مجـال تصـميم اإلنفـوجرافيكس  ي( مصمم جرافيك6916-6991)

فــي صـــحيفة صــنداي تـــايمز البريطانيــة، وعمـــل أيضــًا رئـــيس التصــميم الجرافيكـــي فــي كليـــة 
 كانتربري للفنون.

 :Bill Moyersبيلإمويرزإ -2
صــحفي ومعلــق أمريكــي، وعمــل فــي منصــب الســكرتير الصــحفي للبيــت األبــيض مــن عــام 

 .6919م حتى عام 6912
 :Willman Millsزإوليمانإميل -3

كاتب أمريكي عمل منسـقًا لقسـم المطبوعـات فـي متحـف المتروبوليتـان للفنـون فـي نيويـورك، 
، ومـــن أشـــهر مؤلفاتـــه كتـــاب المطبوعـــات 6941حتـــى عـــام  6961منـــذ تأسيســـه فـــي عـــام 
 واالتصاالت البصرية.

 :Mark Millerماركإميلرإ -4
 John Hopkins Universityأحد أساتذة جامعة جون هوبكنز 

 :Donald W. Meinigدونالدإوليامإمينيغإإإ -5
فــي بــالوس، واشــنطن( هـو جغرافــي أمريكــي. وهــو أســتاذ أبحــا   6964نــوفمبر  6)ولـد فــي 

 للجغرافيا في جامعة سيراكيوز.
 :أبوإعبدإاهللإاألدريسي -6

مسـلم م( أبو عبد اهلل محمد بن محمـد اإلدريسـي الهاشـمي القرشـي. عـالم 6611-م6199) 
وأحد كبار الجغرافيين في التاري  ومؤسسي علم الجغرافيا ، كما أنه كتب في األدب والشعر 
والنبات ودرس الفلسفة والطب والنجوم في قرطبة. استخدمت مصوراته وخرائطـه فـي عصـر 
النهضة األوربية. حي  لجأ إلى تحديد اتجاهات األنهـار والبحيـرات والمرتفعـات، ومعلومـات 

 لرئيسية باإلضافة إلى حدود الدول.عن المدن ا
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  Leonardo da Vinciليوناردوإديإسيرإبيروإداإفينشيإإ -7
( فنــان ايطــالي ينتمــي إلــى عصــر النهضــة حيــ  كــان رســامًا، ومهندســًا، 6269 -6426) 

 وعالم نبات، وعالم خرائط، وموسيقيًا، ونحاتًا، ومعماريًا وعالمًا إيطاليًا مشهورًا.
 :William Playfairوليمانإبالفيرإ -8

( مهنـــدس اســـكتلندي واقتصـــادي سياســـي، ومؤســـس األســـاليب الرســـومية 6861 - 6929)
 لإلحصاءات. 

 إ:Florence Nightingaleفلورنسإنايتينجيلإإ -9
م(: تعــــرف بأنهـــــا رائـــــدة التمـــــريض الحـــــدي  ويطلـــــق عليهـــــا اســـــم "ســـــيدة 6961-م6861) 

 المصباح" أو "السيدة حاملة المصباح". ممرضة بريطانية خالل حرب القرم .
 إ:Charles Joseph Minardتشارلزإجوزيفإميناردإ -61

ـــرف بمســـاهمته الكبيـــرة فـــي مجـــال رســـومات ( 6891 -م6986) مهنـــدس مـــدني فرنســـي ع 
 المعلومات في الهندسة المدنية واإلحصاءات.

  Rudolf Arnheim:إرودولفإأرنهايم -66
نظر في الفن وعلم النفس والسينما . أشهر كتبة المولدو م   ألماني كاتبم( 6119-م6914)

:  مـن كتبـه األكثـر أهميـة  ، التفكيـر المرئـي بـالفن وعلـم الـنفسو مثـل "العـين الخالقـةتتعلـق 
الـــذي يعتبـــر واحـــد مـــن أكثـــر الكتـــب تـــأثيرا علـــى الفـــن فـــي القـــرن  "الفـــن واإلدراك البصـــري

 العشرين. 
 

إ  

http://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 (7الملحقإ)

إقائمةإبأسماءإاألساتذةإالمحّكمين

إ

إالجامعةإالتخصصإإاالستاذإ

 جامعة الشرق األوسط التصميم الجرافيكي أ.د متولي عصب

 جامعة البترا التصميم الجرافيكي أ.د شفيق شتي

 جامعة البترا التصميم الجرافيكي د. محمد خيري 

 جامعة البترا التصميم الجرافيكي د. نهى البسيوني

 معة البتراجا التصميم الجرافيكي أبو ريشة مارياد.
 

 

 

إ  
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إ(3الملحقإ)
إبشكلهاإالنهائياالستبانةإ

 

 

 ة"لةإللتعلمإداخلإالجامعاتإاألردني"دورإالنفوجرافيكسإكوسيلةإفعا استبانة آراء حول 

 السالمإعليكمإورحمةإاهللإوبركاتهإ،،

 

 يقوم الباح  ب جراء دراسة بعنوان

إالجامعاتإاألردنية".إفي"دورإالنفوجرافيكسإكوسيلةإفعالةإللتعلمإ

 من الجرافيكي التصميم تخصص في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلك

  األردن( - عمان ) األوسط الشرق جامعة

 :إهيعلمًاإأنإاالستبانةإتتكونإمنإأربعةإمحاورإرئيسيةإ

 إ.المحورإاألول:إموقعإالنفوجرافيكسإفيإعمليةإالتعلمإعندإالطالب

وثباتإالنفوجرافيكسإالجيدإبحسبإاراءإالطالبإمنإخاللإاتجاهإالمحورإالثاني:إميزاتإوقوةإ

 .مسارإحركةإالعين

المحورإالثالث:إاراءإالطالبإفيماإيتعلقإبتفضيالتهمإبالنسبةإلقراءةإوإطريقةإإخراجإ

 .النفوجرافيكسإالجيد

إ

إ
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إ.المحورإالرابع:إاراءإالطالبإمنإناحيةإثأتيرإوسيلةإالنفوجرافيكسإعلىإتعلمهم

إ،محايدإ،موافقإبشدةإموافقإ) وهو (إالخماسيإليكرتإ)إلمقياس وفقاً  ستكون اإلجابة وأن

 .إ(إبشدةإ،معارضإ،معارض

 

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان على االستجابة .

 

 

 

إالباحث:إحمزةإعارفإزايد

إ

إ  
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 بياناتإأساسية:

إإاالسمإ)اختياري(إ0

إإالجامعهإ7

إإالكليهإ3

إإالقسمإ4

إإالسنةإالدراسيةإ9

إإالجنسإ9

إإالعمرإ2

إإالجنسيهإ8
 

إ  
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إالمحورإاألول:إموقعإالنفوجرافيكسإفيإعمليةإالتعلمإعندإالطالب

موافقإإالفقرةإ#
معارضإإمعارضإمحايدإموافقإبشدة

إبشدة

أفضل قراءة اإلنفوجرافيكس عن قراءة  0
 النص المكتوب لتعلم موضوع محدد

     

2 

توافرها افضل قراءة اإلنفوجرافيكس عند 
حاول أي موضوع أ امامي قبل فحص

 تعلمه
     

7 

أستطيع أن أجد عددًا كافيًا من 
 اإلنفوجرافيكس جاهزًا وبلغتي األولى،
عندما اقوم بعمل بح  لفهم موضوع 

 محدد

     

 

إ  
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المحــورإالثــاني:إميــزاتإوقــوةإوثبــاتإالنفــوجرافيكسإالجيــدإبحســبإاراءإالطــالبإمــنإخــاللإاتجــاهإ

إالعينمسارإحركةإ

موافقإإالفقرةإ#
معارضإإمعارضإمحايدإموافقإبشدة

إبشدة

اإلنفوجرافيكس المعروض يخدم الهدف  0
 التعليمي المرجو منه

     

2 
تتكامل عناصر الجودة البصرية 

      لإلنفوجرافيكس المعروض

7 
يتوافر عامل جذب االنتباه في 

      اإلنفوجرافيكس المعروض

4 
البصري للمعلومة السياق والمحتو  

      في اإلنفوجرافيكس المعروض واضح

5 

عرض المعلومات البصرية في 
اإلنفوجرافيكس المعروض تسهل من 

 عملية قراءته
     

6 

بفك الرموز  النص المكتوبيقوم 
البصرية المستخدمة في 
 اإلنفوجرافيكس المعروض

     

0 
المصادر المستخدمة في اإلنفوجرافيكس 

 موثقة بشكل جيدالمعروض 
     

8 

المعلموات المستخدمة في  
اإلنفوجرافيكس المعروض توضح 

 الفكرة بتسلسل جيد
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موافقإإالفقرةإ#
معارضإإمعارضإمحايدإموافقإبشدة

إبشدة

6 
يتميز اإلنفوجرافيكس المعروض 
 بالبساطة في تصوير المعلومات

     

01 
يمتاز مفهوم التصميم في 

 اإلنفوجرافيكس المعروض بالوضوح
     

00 
اإلنفوجرافيكس العناصر البصرية في 

      تجعل ما أتعلمه ال ينسى

02 

أتذكر المعلومة التي تعلمتها من 
اإلنفوجرافيكس بطريقة أسهل مقارنًة 

 بطرق عرض النص العادي
     

07 

اتعلم المعلومات المعروضه حول 
موضوع ما بطريقة افضل مقارنة 

 بالمواد التعليمية األخر 
     

إ

إ

إ  
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إطريقةإإخراجإالنفوجرافيكسإالجيعلقإبتفضيالتهمإبالنسبةإلقراءةإوإالطالبإفيماإيتالمحورإالثالث:إاراءإ

موافقإإالفقرةإ#
إبشدة

معارضإإمعارضإمحايدإموافق
إبشدة

0 
إلى الموضوع أواًل عند قيامي  أنظر

ب ختيار موضوع  لقراءته بوسيلة 
 اإلنفوجرافيكس

     

2 

أنظر إلى العناصر البصرية 
المحتو  عند اختياري المستخدمة في 

 موضوع أقرأه بوسيلة اإلنفوجرافيكس
     

7 
أطلع على المحتو  عند اختياري 

 لوسيلة اإلنفوجرافيكس للقراءة
     

4 

أنظر على اسم المؤسسة التي قامت 
ب عداد المحتو  عند اختياري لوسيلة 

 اإلنفوجرافيكس
     

5 

أفضل أن يشتمل المحتو  على أدوات 
بوسائل التواصل االجتماعي المشاركة 

عند اختياري لموضوع اإلنفوجرافيكس 
 لقراءته

     

6 
أفضل التصميم الرأسي لعرض 

      المعلومة في اإلنفوجرافيكس

0 
أفضل األحجام القياسية للتصميم 

      الرأسي للورقة

      أفضل التصميم األفقي لعرض المعلومة 8

6 
يتميز اإلنفوجرافيكس المعروض 
      بالبساطة في تصوير المعلومات
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إالمحورإالرابع:إاراءإالطالبإمنإناحيةإثأتيرإوسيلةإالنفوجرافيكسإعلىإتعلمهم

إالفقرةإ#
موافقإ
إبشدة

إمعارضإمحايدإموافق
معارضإ
إبشدة

0 
اإلنفوجرافيكس يفضل مقارنة 

 بالنصوص الطويلة
     

2 
اإلنفوجرافيكس المستخدم في العروض 

 عملية التعلمالمرئية يسهل 
     

7 

في اإلنفوجرافيكس، تعرض المعلومة 
من خالل سياق الموضوع بما يفيد 

 عملية التعلم
     

4 
يوفر اإلنفوجرافيكس للمتعلم معلومات 

 دقيقة وموثوقة يسهل فهمها
     

5 
يسهل فهم اإلنفوجرافيكس عملية 

 التفاعل مع المتعلم
     

 

إ

إالباحث 

إ

إ  
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إ(4الملحقإ)
 تسهيلإالمهمةكتابإ
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إ(9الملحقإ)
إالباحثإالعمليةإتجارب
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 المستخدمة:إالباحثإتجاربتحليلإ

إهدفإالتصميم: -

هــدف التصــميم المســتخدم فــي تجربــة الباحــ  إلــى تطــوير أســاليب عــرض المقــررات الدراســية 

ـــداًل مـــن اســـاليب العـــرض  ـــة بوســـيلة اإلنفـــوجرافيكس ب التقليديـــة كونهـــا تتســـم بعوامـــل الجـــذب والمرون

 والتشويق وراعى الباح  في التصميم العناصر التصميمة اآلتية:

إالعناصرإالبصرية: -

فقــد وضــع الباحــ  العناصــر البصــرية المهمــه فــي موضــوع المقــرر مــع التأكيــد عليهــا فــي فقــرة 

 المقرر لكي تسهل عملية قراءة المقرر لد  طلبة الجامعات.

 دئإالتصميمية:المبا -

اســـتخدم الباحـــ  األســـس التصـــميمية فـــي التجربـــة والتـــي كـــان أساســـها اتــــجاه حركـــة العـــين فـــي  -

التصميم وذلـك مـن خـالل اسـتخدام األسـهم واسـتخدام اللـون الـذي يلعـب دورًا مهمـًا فـي التصـميم 

ممــا وذلــك مــن ناحيــة الوظيفــة التــي يقــدمها والــذي يقــوم بــربط بينــه وبــين جــزء معــين فــي المقــرر 

يسـهل علـى الطالــب عمليـة اسـترجاع أو ربــط اللـون بمعلومــة مـا داخـل المقــرر واسـتخدم الباحــ  

 السيادة في التصميم ذلك من خالل استخدام الصور البصرية داخل كل فقرة.

واســتخدم الباحــ  فــي التصــميم األول مــدخل إلــى مــادة تــاري  الطباعــة فــي التصــميم الجرافيكــي  -

الطباعــة فــي شــكلها التقليــدي وصــواًل الــى الطباعــة فــي العصــر وذلــك مــن خــالل عــرض مراحــل 

 الحدي  وعرض طرق ومميزات تلك المراحل .

واستخدم الباح  في التصميم الثاني الحدي  عن معلم من معالم العمارة اإلسالمية وكان المعلم  -

اريــة، تـاج محــل الموجــود فــي الهنـد والمعلومــات التــي تضــمنها التصـميم كانــت مــن الناحيــة المعم
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واستخدام عنصر السيادة وذلـك مـن خـالل دمـج اهـم المعلومـات المعلـم ووضـعها فـي دائـرة ومـن 

 ثم االنتقال الى باقي المعلومات من االسهم

واســـــتخدم الباحـــــ  فـــــي التصـــــميم مـــــدخل الـــــى برنـــــامج ادوبـــــي اليســـــتريتور مـــــن خـــــالل عـــــرض  -

 الموجودة فيها. إنفوجرافيكس للشاشه الترحيبية للبرنامج والتعريف بكل الخصائص

فـي برنـامج  pen toolواستخدم الباح  في التصميم الرابـع عـرض إنفـوجرافيكس السـتخدام اداة  -

 اليستريتور والتعريف بكل خاصية تملكلها ووضع رسم توضيحي للخصائص.

 


