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المبنية على  التعليميةموقع ويب في تنمية مهارات تصميم العروض  أثر
 تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنيةتخصص نفوجرافيك لدى طلبة إل ا

 :عدادإ
 سماعيل النهارإإيمان عبدالكريم 

 :إشراف
 الدكتور خليل محمود السعيد

 الملخص 

المبنية  يميةالتعلموقع ويب في تنمية مهارات تصميم العروض أثر  استقصاءهدفت الدراسة الى      

ت الباحثة دتكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية، واعتم تخصص نفوجرافيك لدى طلبةإلعلى ا

دقها من ص، وبعد التأكد بطاقة مالحظة إعداد، ولتحقيق أهداف الدراسة تم المنهج شبه التجريبي

يا التعليم في الجامعات تكنولوجتخصص  ( طالبا وطالبة من طلبة102)عينة  طبقت على وثباتها،

 .2018/2019خالل الفصل الدراسي الثاني للعام  األردنية

تصاميم العروض التعليمية المبنية على اإلنفوجرافيك  معظمأن  الى الدراسة نتائجتوصلت        

لطلبة اإعتماد  بعداقة المالحظة في بطعلى درجات أعلى  والمتحرك والتفاعلي قد حصلتالثابت 

تعليمية ال ة مهارات تصميم العروضموقع ويب في تنميل وجود أثريدل على  مما، على موقع الويب

  .الحكومية الح الجامعاتولمتغير نوع الجامعة لص عينة الدراسة، نفوجرافيك لدى طلبةإلا علىالمبنية 

تكنولوجيا  تخصص المتحرك والتفاعلي لدى طلبة نفوجرافيكإلحصائية في اإكما يوجد فرق ذو داللة 

جود فروق وو  ؤهل العلمي لصالح طلبة الماجستيرالم يعزى لمتغير التعليم في الجامعات األردنية

لمالحظة ظاهرية ما بين متوسط درجات إجابات طلبة الجامعات الخاصة والحكومية على بطاقة ا

يل دور مواقع تفع يا التعليم. وأوصت الباحثةتكنولوج تخصص ماجستير حيث كانت أعلى لدى طلبة

 المبنية على األنفوجرافيك في العملية التعليمية. التعليمية الويب ومهارات تصميم العروض

 .نفوجرافيكإل ، االتعليمية العروضمهارات،  ويب، المفتاحية: موقعات الكلم
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Abstract 

The study aimed to explore the impact of a website on improving the skills of designing 

educational presentations based on infographic of the students in the education 

technology specialization in Jordanian universities. The researcher adopted the quasi-

experimental approach. In order to achieve the objectives of the study, an observation 

card was devised, which after verifying its veracity and validity was implemented upon a 

sample of (102) male and female students specializing in Education Technology in 

Jordanian universities during the second semester of the 2018/2019 academic year. 

The study's results found that most educational presentations designs based on fixed, 

animated, and interactive infographic received higher points in the observation card after 

the students have relied on a website; thus, indicating the effectiveness of a website in 

improving the skills of designing educational presentations based on infographic of the 

sample students for the variable of the type of university in favor of public universities. 

There is also a differential of statistical significance in the animated and interactive 

infographic of the students specialized in education technology in Jordanian universities 

attributed to the academic qualification variable for favor of master's degree students; in 

addition to apparent differences between the average points of the private and public 

universities students' answers on the observation card, as it was higher for the master's 

degree students specialized in education technology. The researcher recommended 

activating the role of websites and the skills of designing educational presentations based 

on infographic in the educational process. 

Keywords: Website, Skills, Educational Presentations, Infographic. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

التعلم اإللكتروني من أبرز األساليب والوسائل الحديثة المعتمدة في مختلف مجاالت التعليم  يعد

وهناك وسائل وأنماط مرادفة لوسيلة التعلم اإللكتروني منها:  عديدة،والتعلم وله مفاهيم ومصطلحات 

مط منها هدف والتعلم الرقمي. ولكل ن االنترنت،التعلم الشبكي، والتعلم المباشر، والتعلم بواسطة شبكة 

هذه المصطلحات والمفاهيم انها تستخدام كوسيلة لتكنولوجيا المعلومات  ويربط بين يميزه،وتطبيق 

 ي تسهيل العملية التعليمية وتجعلها أكثر فائدة وتأثير.واإلتصال الت  

كما يعد التعلم اإللكتروني فضاء مناسًبا" ُيمك ن المتعلمين من تلقي التعلم بطرق تفاعلية جذابة 

 عل المتعلم مع العمليةومرنة، لما تحويه من برامج ومناهج تشجع على التواصل وتزيد من تفا

 في تطوير المهارات والقدرات المعرفية أيضا. ، وتساهم هذه الطرق التعليمية

ويعتبر التعلم القائم على الويب من أهم الوسائل التي ساعدت في تطور العملية التعليمية، 

ألثره ال ذي ساعد على التغير النوعي الملحوظ في عمليتي التعلم والتعليم، وأثبتت دراسات عديدة 

دراسة (، و 2015الويب، منها دراسة الدسوقي ) فاعلية استخدام وتطبيق التعلم القائم على

وفر بيئة ت التعليمية ال تي. توضح لنا مدى أهمية التعلم القائم على الويب والمواقع (2013الغندور)

 تعليمية تعمل على بث المعلومات وتساعد الطلبة على التفاعل والتطور في العملية التعليمية. 

وفي السياق ذاته تخضع البشرية بشكل عام والطلبة المتعلمين  بشكل خاص لكم هائل غير 

مسبوق من المعلومات، مما يجعل التركيز على طريقة تصميمها وعرضها موضوًعا له أهمية كبيرة, 
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تمَّ ادراكه من قبل المتعلمين،  وقد أسهم أيضا استخدام العروض التعليمية في توصيل المعلومات 

متعلمين بطريقة تفاعلية أكبر مما يتم عرضه باستخدام الكتب والمقررات الدراسية، وأكدت نتائج لل

أن هناك تطور كبير في مهارات تصميم الطلبة لمقرراتهم التعليمية وذلك  إلىبعض الدراسات 

 ،يميةلباستخدام العروض التعليمية، والى وجود استجابات إيجابية لصالحهم عند استخدام العروض التع

 (.2014منها دراسة الغامدي )

أن العقل البشري يمكنه نقل المعلومات البصرية  إلىالعديد من األبحاث العلمية  ظهرتأ

ي الشفهي والكتابي للمعلومات، وقد لوحظ ف باألسلوبوتصورها بسرعة أكبر وأكثر كفاءة مقارنة 

ر لتكوينات الخطية مما يوفر قدرة أكبأن هناك تزايد في إستخدام الرسومات وا إلىالسنوات األخيرة 

 .(2016وفاروق،  )الصيادعلى فهم المعلومات التي يستقبلها المتعلمين 

يل ونة األخيرة وساعدت بشكل كبير على تحو ستخدامها في اآلإتم  التينيات الحديثة ومن التق

البيانات والمعلومات وتقديمها بصورة مفهومة وأكثر فاعلية، إستخدام اإلنفوجرافيك والذي يعمل على 

دراكها   .(Dure, 2014)تقديم البيانات والمعلومات المكثفة والمعقدة بطريقة منتظمة بهدف فهمها وا 

هذه بتصميماتها المتنوعة تعمل على تغيير أسلوب  (Ifographicنفوجرافيك )إلفإن  تقنية ا

التفكير تجاه البيانات والمعلومات المعقدة، وتضفي شكل مرئي جديد لتجميع وعرض المعلومات أو 

ائيات حصإ إلىمن طبيعة المعلومات وتقسمها المتعلم، وتغي ر  إلىابة نقل البيانات في صورة جذ  

غرافي مثل والوصف الج والتسلسل التاريخيالتعميمات و النظريات، ، و جراءات، وأفكار مثل المفاهيما  و 

عالقات، وال ،والتسلسل الهرمي العناصر والقوائمو  ،القياسات، والتشريح مثل المكوناتالمواقع و 

مناهج تقديم المما يجعلها قادرة على مساعدة القائمين على العملية التعليمية في  ،والشخصيات
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شي ق، لذا البد من البحث في طريقة جديدة لتطبيق هذه التقنية في خدمة جديد و  سلوببأالدراسية 

 (.2015العملية التعليمية ودمجها في المقررات الدراسية وخاصة المرحلة الجامعية )عبدالباسط، 

توى ية على تقديم المحبدوره القائمين على العملية التعليم(Infographic)  نفوجرافيكإلايساعد 

تي بدورها ال الصور واأللوان ،ستخدام الرموزإلما له من ميزات منها:  وشيق،ب جديد سلو أالتعليمي ب

 .((Noh, 2015 لدى المتعلمينتحفز على فهم المحتوى التعليمي بشكل أفضل 

 مشكالتعلى للتغلب  (Infographic) اإلنفوجرافيكنؤكد على ضرورة تعزيز تشجيع استخدام و 

المتعلمين. فنجاحه ينبع من قدرته على توصيل قدر كبير من المعلومات بطريقة واضحة وملفته 

 سترجاعهاواشكل رسومي يجعل من السهل حفظها وبسيطة، وأن تقديمه للمعلومات في 

(G.Giansante 2015). 

ويتضح مما سبق الدور الكبير لكل من مواقع الويب والعروض التعليمية واإلنفوجرافيك 

(Infographic)   في تحسين تقديم المحتوى التعليمي ورفع مستواه بطريقة مبتكرة وحديثة تساهم في

 المتعلمين. والتعليم لدىرفع األداء والتحصيل العلمي وتحسن نوعية التعلم 

موقع ويب في تنمية مهارات العروض التعليمية  من خالل هذه الدراسة أثر وتوضح الباحثة

 نفوجرافيك لدى طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية.إللمبنية على اا

 مشكلة الدراسة

جزءًا من العملية التعليمية، إذ يعتمد غالبية الطلبة على تقديم الواجبات  التعليميةتعد العروض 

عيدة بللمواد الجامعية باستخدام العروض التعليمية، إال أن معظم هذه العروض تقدم بطريقة تقليدية )

عن اإلحترافية(، وقلة من هذه العروض التعليمية تقدم بطرق إحترافية من قبل بعض الطلبة. إن  
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مجموعة من الصور واألشكال التوضيحية بما يواكب حقيقة العروض التعليمية يجب أن تتضمن 

ضيحية و التحول من نظام تعليمي تسانده المعلومات الى نظام تعليمي قائم على الصور واألشكال الت

سرعة وسهولة الوصول الى المعلومات المراد البحث عنها  واالتاحة الىيطوي المعلومات بداخلها 

 (.2016)السعيد، 

مج العروض التعليمية يعمل على زيادة فاعلية التعلم إال  أن معايير استخدام بر من أن إ بالرغم

لعروض إن  تصميم ا بالتاليفئة قليلة من الباحثين،  تصميمه لم تبحث بشكل كاف إال  من قبل

التعليمية بشكل عشوائي سيؤثر سلبًا على تفاعل المتعلمين وتحصيلهم العلمي، إذ ظهرت وسائط 

 .((Islamoglu & Odabasi 2015عرض جديدة، يقدم اإلنفوجرافيك مثاال عليها 

ارت الى نجاح اإلنفوجرافيك وأكدت من الدراسات والمؤتمرات والندوات التي أش العديدإهتمت  

في عمليتي التعلم والتعليم. فقد كان من أبرز  Infographic)فاعلية إستخدام اإلنفوجرافيك ) على

 نوان توظيفعالتوصيات التي خرجت بها ندوة جامعة القدس المفتوحة والتي تم  عقدها في رفح تحت 

ساإلنفوجرافيك في التعليم" أن يتم توظيف اإلنفوجرا تخدام فيك في توضيح المصطلحات العلمية، وا 

اإلنفوجرافيك في البيانات اإلحصائية، كما أوصت الندوة الى تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على 

 (.2013تصميم اإلنفوجرافيك )جامعة القدس المفتوحة، 

إعادة النظر في طريقة عرض الرسومات  ( على أنه البد من2015دراسة الجفير ) كما أكدت

صميم تربوية صحيحة مع ضرورة ت التعليمية الموجودة في الكتب المدرسية، وأن يتم إعدادها بطريقة

ضافته الى المحتوى التعليمي بدال من الصور والرسوم القديمة.إلا  نفوجرافيك المناسب لها وا 



5 
 

اًل مجال عملها التعليمي والتدريبي، فضمن خالل إعتماد الباحثة على العروض التعليمية في 

عن كونها طالبة دراسات عليا في جامعة الشرق األوسط، الحظت أن غالبية الطلبة يعتمدون إعتمادا 

كبيرا على الطرق التقليدية  في تصميم العروض التعليمية، وأن  قلة من الطلبة ممن يعتمدون على 

ة، كما الحظت أن هنالك صعوبات تواجه هذه القلة الطرق اإلحترافية في تصميم العروض التعليمي

يك، ومن نية على اإلنفوجرافثة لتصميم العروض التعليمية المبمن الطلبة في البحث عن برامج حدي

هنا شعرت الباحثة أنه ال بد من توجيه النظر والبحث عن التقنيات الحديثة المستخدمه في تصميم 

موقع ويب الذي يسهم في تسهيل عملية تصميم العروض العروض التعليمية والتي تتم من خالل 

 التعليمية، وتوفير الوقت والجهد على الطلبة من خالل توفير أحدث البرامج داخل موقع الويب. 

من خالل إطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي تختص بمواقع الويب وتصميم العروض و 

تصميم عدم وجود دراسات سابقة عن موقع ويب لالباحثة ت لتمسإ نفوجرافيك،إلمبنية على االتعليمية ال

 -احثةم البحسب عل –في المملكة األردنية الهاشمية  نفوجرافيك إلالعروض التعليمية المبنية على ا

نمية التي تسعى إلستقصاء أثر موقع ويب في ت األولى الدراسات تعد منوأن تطبيق مثل هذه الدراسة 

المبنية على اإلنفوجرافيك لدى طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في مهارات العروض التعليمية 

 الجامعات األردنية. 

 اوأسئلتهأهداف الدراسة 

 لتعليميةا تصميم العروض تنمية مهارات في ويبموقع أثر  ستقصاءإ إلىالدراسة تهدف هذه 

ولتحقيق هذا . ةاألردنيالجامعات ا التعليم في تكنولوجيتخصص  لدى طلبة اإلنفوجرافيك المبنية على

 :التاليةاألسئلة االجابة عن الدراسة الحالية  تحاول هذهالهدف 
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 لدى  يكاإلنفوجراف المبنية على التعليمية ية مهارات تصميم العروضفي تنم ويب موقعأثر  ما

     ؟يم في الجامعات األردنيةتكنولوجيا التعل تخصصطلبة 

  0.05)هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى (α ≤ في تنمية مهارات  ع ويبموق أثري ف

ا التعليم في يتكنولوج تخصصلدى طلبة  اإلنفوجرافيكالمبنية على  تعليميةلتصميم العروض ا

 ؟ماجستير( – )بكالوريوسة الجامعات األردنية يعزى للمرحلة الدراسي

 0.05) عند مستوى هل يوجد فرق ذو داللة احصائية (α ≤ في  ع ويبموق أثر إستخدامي ف

يا تكنولوج صتخص نفوجرافيك لدى طلبةاإلالمبنية على  عليميةية مهارات تصميم العروض التتنم

 ؟خاصة( -)حكومية الجامعةوع التعليم في الجامعات األردنية يعزى لن

 الدراسة اتفرضي 

 0.05) مستوى احصائية عندق ذو داللة يوجد فر  ال (α ≤  بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي

 إلنفوجرافيكاالمبنية على  عليميةعروض التصميم الوالبعدي لبطاقة المالحظة في تنمية مهارات ت

 .ةفي الجامعات األردني التعليمتكنولوجيا تخصص  طلبة لدى من خالل إستخدام موقع الويب

 0.05)حصائية عند مستوى إيوجد فرق ذو داللة  ال (α ≤  ية مهارات في تنم ع ويبموقأثر في

التعليم في  اتكنولوجي تخصص لدى طلبة اإلنفوجرافيكالمبنية على  عليميةتصميم العروض الت

 .(الماجستير -)البكالوريوس الجامعات األردنية يعزى للمرحلة الدراسية

 0.05)يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى  ال (α ≤ ية مهارات في تنم ويبع موق أثر يف

التعليم في  اتكنولوجي تخصص لدى طلبة اإلنفوجرافيكالمبنية على  عليميةتصميم العروض الت

 .خاصة( جامعة-حكومية )جامعة الجامعةالجامعات األردنية يعزى لنوع 
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 أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله والذي يتمركز حول أثر موقع ويب في 

كنولوجيا لدى طلبة تخصص ت اإلنفوجرافيكتنمية مهارات تصميم العروض التعليمية المبنية على 

التعليم في الجامعات األردنية، حيث تكمن أهمية الدراسة بجانبيها النظري والتطبيقي على النحو 

 اآلتي:

 الجانب النظري

زيادة المعرفة العلمية بأهمية باإلنفوجرافيك وأنواعه وبأهمية تصميم عروض تعليمية مبنية على  .1

 اإلنفوجرافيك من خالل موقع الويب. 

قلة الدراسات العربية التي تبحث في أثر موقع ويب في تنمية مهارات تصميم العروض التعليمية  .2

 .-على حد علم الباحثة –( Infographic) اإلنفوجرافيكالمبنية على 

 ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعات االردنية بشكل خاص والعربية بشكل عام.  .3

 الجانب التطبيقي

تزويد طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية بمهارات تصميم العروض التعليمية  .1

 .(Infographic) اإلنفوجرافيكالمبنية على 

تساعد أعضاء هيئة التدريس على توجيه طالبهم لصناعة عروض تعليمية ناجحة يؤمل أن   .2

 .(، يقومون بعرضها على زمالئهم في فصولهم الدراسيةIfographic) اإلنفوجرافيكمبنية على 

رورة مراعاة ض إلىتوجيه أنظار الخبراء والمتخصصين في مجال تصميم بيئات التعلم السعي ل  .3

ستخدام  استخدام التقنيات الحديثة فيما يخص تصميم مواقع ويب، وتصميم العروض التعليمية، وا 

 (.Infographic) اإلنفوجرافيك
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 :حدود الدراسة

 خاصة(. -)حكومية الجامعات األردنية :انيالحد المك

 .2018/2019الفصل الدراسي الثاني للعام  :الحد الزماني

 اجستير(.م –)بكالوريوس  الجامعات األردنيةفي  تكنولوجيا التعليم تخصص طلبةالحد البشري: 

 .نفوجرافيكإلا تنمية مهارات تصميم العروض التقديمية المبنية علىفي  ع ويبالموضوعي: موق الحد

 محددات الدراسة

مالئمة ل إعدادها تم صدق وثبات بطاقة المالحظة التي تعميم نتائج الدراسة بدالالت ددتحت

لتعليم في يا اتكنولوج تخصص وضوعية عينة الدراسة وهم طلبةأغراض الدراسة الحالية وفي ضوء م

وقع نفوجرافيك من خالل موجودة تطبيقهم العروض التعليمية المبنية على اإل، األردنيةالجامعات 

 .الويب

 الدراسةمصطلحات 

 Website)) ويبموقع 

نظام معلوماتي ضخم على االنترنت يقوم بعرض المعلومات ( بأنه" 15: 2009العمران )يعرفه 

وتصفحها ويحتوي على مجموعة من الخدمات والبرمجيات التي يقدمها للمتصفح بمعنى انها 

 .التطبيقات التي تستخدم على االنترنت بغرض الوصول للمعلومات ومنها: المواقع وصفحات الويب"

نظام يعمل على تقديم البيانات وموضوعات المقررات والمواد وتعرفه الباحثة اجرائيا بأنه 

 .اإلنفوجرافيك تصميم العروض التقديمية المبنية على في تساهم التعليمية
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 Skills)مهارات )

جيد بسرعة واتقان  بعمل" القدرة على القيام  :( بأنها47, 2015) دحدوح مهارة وتعرفهاومفردها 

  ".ودقة

 نفوجرافيكاإل المبنية على عليميةتصميم العروض الت القدرة على :اجرائيا بأنهاتعرفها الباحثة 

(Infographic)  موقع الويب. من خالل تقانا  لية و عا وبسرعة ودقةبطريقة محترفة 

 (:Instructional Presentations) عليميةالعروض الت

شرائح متتالية تتضمن نصا" أو صورا" أو تخطيطا"  :"( بأنها2: 2011) عبد الرزاق يعرفها

ة لعرض وتستخدم في العملية التعليمية كوسيلة حديث، يطا" هيكليا" أو غيره من العناصربيانيا أو تخط

المعلومات وجذب انتباه الطالب وتيسير الشرح والفهم من خالل عرض الشرائح بما تحويه من 

  .معلومات سبق اعدادها وتصميمها"

 للتقديم وعرض البيانات والمعلومات من خال صفحاتثة اجرائيا بأنها عبارة عن الباح تعرفها

العرض مجموعة من النصوص أو الصور أو الصور يمكن أن يتضمن ، الشرائح المتوفرة في البرنامج

موقع  عبر Infographic)) اإلنفوجرافيكأو األشكال أو الروابط التشعبية، والتي يتم بنائها من خالل 

 الويب.

تحويل “بأنه: ( 280 :2015) يعرفه كل من درويش، والدخني (:Infographic) اإلنفوجرافيك

، شويقن فهمها واستيعابها بوضوح وتصور ورسومات يمك إلىالبيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة 

 .المعلومات بصورة سلسة وواضحة " ما يميزه أنه يعرضو 

عرض بصري للمعلومات والبيانات حيث يتم الدمج بين الكلمات  :اجرائيا بأنه الباحثةتعرفه 

 لتصميمم التعليمن قبل طلبة تخصص تكنولوجيا  ميستخد’ و، سومات والصور بطريقة منظمةوالر 

 ذلك من خاللو  ون معقده بطريقة سلسة واحترافيةليسهل فهم المعلومات التي تك عليميةالعروض الت

 موقع الويب.
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 الفصل الثاني
 والدراسات السابقةاألدب النظري 

يتناول هذا الفصل عرضًا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، 

حيث يتكون األدب النظري من ثالث محاور رئيسية: تناول المحور األول موقع الويب ومفهومه 

واألسس التي تقوم عليها مواقع الويب، وأنواع صفحات الويب، ومراحل تصميم مواقع الويب، وتناول 

ا ومعايير وأنواعه التعليمية،العروض التعليمية ومفهومها، وخطوات تصميم العروض ور الثاني المح

تصميمها، أما المحور الثالث فقد تناول مفهوم ومسميات اإلنفوجرافيك، وأنواع ومراحل تصميم 

 في التعليم. اإلنفوجرافيكاإلنفوجرافيك، كما تناول أهمية 

لدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة، شتملت الدراسات السابقة عرضًا لإ

 وما توصلت هذه الدراسات من نتائج.

 األدب النظري أوال:

 :وقع الويبم

، انما رونيةاإللكتإن  التعلم القائم على الويب يتعدى كونه نظام لتوصيل المحتوى والمقررات 

أصبح علم نظري تطبيقي، نظام تكنولوجي تعليمي كامل، فهو عبارة عن عملية مقصودة ومحكومة، 

ومن خالل مساعدة بيئات التعلم المرنة  وبرمجيات،تقوم على نظريات تربوية حديثة تقدم خدمات 

متنوعة ليمر المتعلم بخبرات تعليمية مدروسة ومخططة، ويتفاعل مع مصادر التعلم االلكترونية ا

( 2010والمتعددة التي تطر َق لها من خالل المواقع والبوابات وبرامج التدريب اإللكتروني )العمران، 

 (.2015)خميس، 



11 
 

تتضمن صفحات مواقع الويب من مجموعة من الوسائط المتعددة تتفاعل فيما بينها، وهي  

ها المتعلم، يطلع ويتفاعل معالنصوص المكتوبة وتشتمل كل ما تحتويه من معلومات وبيانات مكتوبة 

واألصوات وتتنوع في مواقع الويب بين اللغة المنطوقة، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، و الصور 

الثابتة وهي صور رقمية ثابتة ألشياء حقيقية، تعطي محتوى الموقع المزيد من الواقعية و تساعد على 

متحركة  لتي يتم عرضها على هيئة لقطات فيديوفهم وتوضيح المفاهيم واألفكار، والصور المتحركة وا

ويتم سحبها بطريقة رقمية، والرسوم الخطية تستخدم في توضيح المفاهيم والكلمات  والتي يتم عرضها 

بشكل بصري، ويتم تمثيلها باستخدام الخطو والرموز، والرسوم المتحركة وهي اطارات متتابعة من 

لى ربط سريع وبتتابع معين، والروابط الفائقة التي تعمل ع الرسوم الثابتة المتسلسلة ويتعرض بشكل

مواقع وصفحات مع بعضها البعض اذ تمكن المتعلم من االنتقال داخل الموقع أو غلى مواقع أخرى. 

 حجوح)أبوجوأدوات التفاعل واإلتصال وتشمل أدوات التعلم المتزامن وأدوات التعلم غير المتزامن. 

 (.2013، وحرب

صفحات  إلى( 2005: 55نوعين وقد صنفها عبد الحميد ) إلىمواقع الويب  وتقسم صفحات

ميم يضم فقط، وصفحات الويب التفاعلية وتتسم بتص ويب ساكنة، إذ يكتفي المتصفح بقراءة المحتوى

الل مواقع أخرى من خ إلىأدوات خاصة بالتفاعل مع محتواها، كالبحث في قواعد البيانات والوصول 

 الروابط.

 اإلصدار الثالث لنموذج الجزار في عمليةعتمدت الباحثة على إقع الويب تصميم موا إطاروفي 

 ذ قام عبد اللطيف الجزار بتطوير هذا النموذج عامإلدراسة، بناء وتصميم موقع الويب المستخدم في ا

  .(2013مع مستحدثات التعلم االلكتروني. وتتكون مراحل نموذج الجزار) ( ليتماشى2013)
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(، ثم مرحلة التصميم Analysisميم التعليمي من خمس مراحل تبدأ بمرحلة التحليل )للتص

((Design تليها مرحلة اإلنشاء واالنتاج ،(Production and Construction) ثم مرحلة التقويم ،

(Evaliuation) ،اإلستخدام  وينتهي بمرحلة(Use). 

 العروض التعليمية: 

مات وجذب العملية التعليمية لعرض المعلو  وحديثة فيتستخدم العروض التعليمية كوسيلة فع الة 

إنتباه الطلبة من خالل الشرائح ال تي تتضمن نًصا أو صوًرا أو تخطيًطا بيانًيا أو غيره من العناصر، 

وتصميمها".  ادهاتُيسر عملية الش رح والفهم من خالل عرض الش رائح بما تحويه من معلومات سبق اعد

على المتعلم القيام ( أن 2011) أوضح عبدالرزاقولتصميم عروض تعليمية بشكل صحيح ومتقن 

 كما يلي:  بعدة خطوات 

  :قبل البدء بالعرض، وأن  واإلجراءاتفعلى المعلم أو المتعلم أن يعد المعلومات  اإلعداد:أوال

تكون هناك خطة مكتوبة ومدروسة، وأن يتم التخطيط واإلعداد للعرض بحيث يتمركز حول 

 طبيعة الفئة المستهدفة من المتعلمين.

  ثانيا: العرض أو التقديم: في هذه الخطوة يجب استخدام المصطلحات والكلمات المألوفة لجذب

ر، كما ينبغي أن يتم تقديم المعلومات في خطوات انتباه المتعلمين، وتقديمها بشكل مختص

 لىإاألكثر خصوصية، وعلى أن يتم اإلنتقال  إلىمتتابعة بحيث يتم اإلنتقال من األكثر عمومية 

 الخطوات التالية بناء على فهم المتعلمين.

 الل خ ثالثا: التطبيق: وهو الس ماح للمتعلمين بالت دريب والقيام بالتطبيق لما سمعوه أو شاهدوه

 العرض.
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  لعرض استطاع المتعلم فهم أهداف ا إذارابعا: االختبار والمتابعة: تساعد هذه الخطوة لمعرفة فيما

والتمكن منها، كما يجب على المتعلم أن يحقق المعايير واألهداف التي وضعها المعلم قبل البدء 

  .في مراجعة المهارة والتمكن منها

 الةتوافرها عند الت صميم للخروج بعروض تقديمية جيدة وفع  وللعروض التعليمية معايير مطلوب 

 (.2014تم ادراجها بثالث محاور كما أوردها الزين )

المحور األول: معايير تربوية، إذ إنه من الضروري أن يراعي استخدام الوسائط األكثر مالئمة  (1

تجميع  العلمية،لدعم عرض الفكرة والهدف )صور، فيديو، رسم ثابت/متحرك(، تصنيف المادة 

المادة التعليمية، تحديد الخبرات الس ابقة للمتعلمين، تحليل الخبرات السابقة للمتعلمين، تصميم 

السيناريو المناسب للمادة العلمية، تصميم أنشطة تطبيقية تحقق أهداف المقرر، تحديد أنماط 

 التغذية الراجعة المناسبة.

 لىإالمحور الثاني: معايير فنية، ويراعى في هذا المعيار ضرورة تلخيص النصوص الطويلة  (2

رسوم بيانية مناسبة، استخدام ألوان بسيطة، التركيز على  واضحة استخدامنقاط، اختيار صور 

فكرة واحدة بكل شريحة، استخدام المؤثرات الصوتية المناسبة للمواضيع التي تحتاج ألصوات 

 ومؤثرات.

حور الثالث: تجريب العرض مسبًقا قبل العرض الفعلي، حساب الوقت الزمني للعرض، مال (3

مي، تشعبية لمواقع ويب لها صلة بموضوع العرض التعلي ارتباطاتتصميم أنشطة تفاعلية، إدراج 

 مناسبة اإلضاءة في قاعة العرض. إستخدام جهاز تحكم عن بعد لعرض الشرائح.

حتاج نوعين هما الن وع الت قليدي: وهي البرمجيات ال تي ت إلىعليمية تنقسم برمجيات العروض الت  

: وهي ال تي تعمل من خالل وبرمجيات الويبإعداد مسبق، وتكون متاحة على سطح المكتب،  إلى
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إنترنت ومتصفح ويب. وتم تطبيق  إلىفقط هي بحاجة  مسبقة،إعدادات  إلىالويب، وال تحتاج 

 على اإلنفوجرافيك وعرضها من خالل موقع الويب. العروض الت عليمية المبنية

 :(Infographic)اإلنفوجرافيك 

األخيرة تحوالت تكنولوجية كبيرة، مما انعكس على المعلومات ومصادرها  ونةاآلحدثت في 

ديد ظهور فن ج االنعكاسوطرق الت عبير عنها وتصميمها وعرضها في أشكال مختلفة، ومن هذا 

يسمى اإلنفوجرافيك أو ما يطلق عليه المعلومات المصورة أو الرسم المعلوماتي، وهو من أحدث 

 إلىة المعلوماتية إليصال الرسال الحديثة،تقنيات تكنولوجيا التعليم ال تي تعتمد عليها وسائل اإلتصال 

(، وهو باألساس دمج Infographic)تعريب للمصطلح االنجليزي  اإلنفوجرافيكالمتعلمين. ومصطلح 

( وتعني تصويري وبالتالي فهي Graphic( تعني معلومات، و)Informationبين المصطلحين )

 .Beegel & Hand, 2014)البيانات التصويرية )

، وتصميم  (Visualization)عدة تسميات من أبرزها الت مثيل البصريأطلق على اإلنفوجرافيك 

 (Data Visualization) الت فاعلية  –والبيانات الت صويرية   (Information Design)المعلومات

 .(2016)عمر، Information Architecture) وهندسة المعلومات )

 لىإتحويل محتوى نصي من بيانات ومعلومات ومفاهيم المعقدة  بأنه: اإلنفوجرافيكويع رف 

رسوم وأشكال وصور مختلفة، مما يساعد على فهم المحتوى واستيعابه بوضوح وتشويق ويؤدي بدوره 

وتنظيم عادات العقل المنتج ال تي يحتاجها الطالب.  تنمية مهارات التفكير البصري إلى

  (.2015( )منصور، 2016،)أبوزيد
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ثالثة أنواع رئيسية، النوع األول من حيث طريقة العرض  إلى(Infographic) ينقسم اإلنفوجرافيك 

 ، ويندرج عنه اإلنفوجرافيك الثابت، والمتحرك، والت فاعلي كما يأتي:  واستخداما انتشاراوهو األكثر 

: وهي تصميمات يختارها المصمم وتكون على  (Static Infographic)اإلنفوجرافيك الث ابت .1

 مها ويتمحور حول موضوع معين. شكل صور ورسومات ثابته يسهل فه

ويتكون من تصوير فيديو عادي بداخله  (Motion Infographic): اإلنفوجرافيك المتحرك .2

إنفوجرافيك حيث يكتب له سيناريو إخراجي يراعي تناول معلومات وبيانات توضيحية، أو تصميم 

خدام نوع من استمتحرك أي أن يتم تصميم المعلومات والبيانات بشكل متحرك ويحتاج هذا ال

 حركات معبرة تساعد على اخراجه بطريقة ممتعة وشيقة. 

: يستطيع المستخدم لهذا النوع الت حكم Interactive Infographic)اإلنفوجرافيك الت فاعلي ) .3

 بالمشاهد المختارة عن طريق أدوات وأزرار تحكم وبرمجية خاصة. 

من حيث الشكل والت خطيط  (Infographic)فيك أما الن وع الثاني من األنواع الرئيسية لالنفوجرا

 كالمخططات البيانية، والقوائم، والجداول، والرسوم التوضيحية. 

يأتي من حيث الهدف، ومن ضمنه أهداف ثقافية، ودينية  (Infographic) الثالثوالن وع 

 (.2016واجتماعية، وتعليمية، وشبكات اجتماعية، ورياضية، وتجارية )شلتوت، 

بأنه يمثل بشكل بص ري فكرة، أو قصة، ويعمل  وأشارت العَّديد من مفاهيم اإلنفوجرافيككما 

ظهار المعلومات المعقدة بشكٍل بسيط وواضح، وبالتالي أي موضوع ُيراد عرضة  طريقة بعلى شرح وا 

 .Islamoglu et al, 2015)ال بد من أن يكون مناسب للعرض بشكل مرئي ) اإلنفوجرافيك
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يجب أن يراعي مبادئ أساسية عند الت صميم  (Infographic)نفوجرافيك إ بتصميموللخروج 

منها تحديد الهدف من اإلنفوجرافيك، وتحديد نوع اإلنفوجرافيك ال ذي سيتم استخدامه، وتقديم المعلومات 

 .(Yilidrim 2016)بطريقة تسمح للمتعلمين فهم الموضوع الذي تم عرضه. 

 ( كاآلتي:2016)خمسة مراحل استعرضها شلتوت تصميم اإلنفوجرافيك ب يمر

تحديد الفئة المستهدفة والمحتوى التعليمي وتحليل األهداف  خاللها: يتم المرحلة األولى التحليل

 التعليمية.

: تتمثل بصياغة المحتوى الت عليمي واألهداف اإلجرائية، وتحديد المرحلة الثانية مرحلة الّتصميم

 رافيك.فريق عمل إنتاج اإلنفوج المرحلة تحديد، كما يتم في هذه المستخدمةواألشكال  واأللوانالخطوط 

: ويتم فيها إنجاز عدد من المهام، كإنتاج الن موذج األولي للت صميم، المرحلة الثالثة مرحلة اإلنتاج

نشاء اإلنفوجرافيك، يليها اإلنتهاء من الن موذج األولي  عمل المراجعة و ثم استخدام أحد برامج تصميم وا 

 الفنية للتأكد من أن المحتوى الت عليمي كاماًل تم تمثيله بصرًيا.

ر : وتبدأ بتحكيم الت صميم من قبل الخبراء للتأكد من دقة تصميم العناصالمرحلة الرابعة مرحلة الّتقويم

تقويم وعمل  ن المتعلمينم ةمجموعالب صرية ومناسبتها للموضوع، يلي ذلك التطبيق التجريبي على 

 .لإلنفوجرافيكنفوجرافيك، وأخيرا تطبيق التقويم النهائي بنائي لإل

: حيث يتم في هذه المرحلة االستخدام والتطبيق الفعلي المرحلة الخامسة مرحلة الّنشر واالستخدام

 . لإلنفوجرافيكالتعليمي، والتنقيح المستمر  لإلنفوجرافيك
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 في التعليم  اإلنفوجرافيكأهمية 

مكن مالحظة يدورا مهما وكبيًرا في مجال الت علم والت عليم والت دريب، حيث  اإلنفوجرافيكيؤدي 

هو عرض   (Infographic)نفوجرافيكإليا اجماع عدد كبير من الباحثين على أن أحد أهم مزاا  و 

نفوجرافيك إلف ايتصو  المتعلمين والقراء والمتابعين. نتباهالت المعقدة بطريقة بسيطة وجاذبة المعلوما

بعدة مميزات، اذ يعد من المجاالت التي تساعد القائمين على العملية التعليمية في تقديم مناهج 

ثير فضول ي الدراسة بأسلوب جديد وشيق، ويعتبر وسيلة جذابة للتقديم لموضوع معين يستطيع أن

علومات ة في صورة متقدر عليها البيانات المعقدة، كما يقدم الحقائق العلميالمتعلمين بطريقة ال 

بصرية، ويعتبر وحدة فريدة من المعرفة، بديهية في االدراك، وموجهة نحو تحليل شامل، فهو يعطي 

تقديم أوصاف دقيقة حول مظهر ،و البيانات والمعلومات معنى وشكل يتوافق مع المحتوى المقدم 

                                                                   .(2015لدخني، )درويش وا والتراكيب المماثلة للشكل األصلياألشياء باستعمال االشكال 

خطوة هامة في تطوير نهج تربوي ذو قيمة كبيرة من خالل االعتماد على  اإلنفوجرافيكويعد استخدام 

 نفوجرافيكاإلالبصريات، اذ يساعد الطالب على معالجة المواد المعروضة بشكل بصري، كما ويستخدم 

ارات النقدية لى تنمية المهكأداة هامة لتشجيع مهارات التفكير البصري لدى المتعلمين، ويعمل أيضا ع

 .(Matrix & Hodson 2014) لديهم

عملية يد من المهارات الكساب الطلبة العدإنفوجرافيك في التعليم على إلدام اكما ساعد استخ

ستخدام العناصر المرئية ألغراض متعددة ا  و  ور ورسوماتنتاج صإلالتقنيات واألدوات  ستخدامكا

ط المتعددة نتاج الوسائإستراتيجيات إتوظيف نتاج تصميم تعليمي ألغراض علمية متعددة، و ا  عداد و ا  و 

Damyanov & Tskanov 2018).) 
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ن أن عداد المعلمين البد مإن برامج إنفوجرافيك في التعليم والتدريب فاإلوفي سياق أهمية 

(، وعبد 2014قد أكدت دراسة كل من الجريوي )نفوجرافيك، فاإلكسابهم مهارات تصميم إتتضمن 

 فوجرافيكاإلنأهمية وضرورة تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على طرق تصميم  إلى( 2015الباسط )

(Infographic )رات تمادا على قراءة المثيفي توضيح المصطلحات العلمية والبيانات اع لتوظيفه

الغير اللفظية  وعلى الثقافة البصرية، حيث اكتشف العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن 

تقريبا من المخ موجه بشكل  %53الرؤية تعتبر هي الجزء األكبر في فسيولوجيا الدماغ، وأن حوالي 

معالجة المخ للمعلومات المصورة مباشر أو غير مباشر نحو وظيفة البصر، ويؤكد العلماء أن 

( يكون أقل تعقيدا في حال معالجته للمعلومات الخام، اذ ان الدماغ يتعامل مع النص اإلنفوجرافيك)

بطريقة خطية متعاقبة بينما يتعامل مع الصور دفعة واحدة. ان تعدد أنماط وأساليب عرض 

ألساسية، لطريقة المثالية لشرح المفاهيم ا، وسهولة انتشاره عبر الشبكات االجتماعية، وااإلنفوجرافيك

دة ، وتبسيط المعلومات المعقشيقةرسوم وصور  إلىوتحويل المعلومات والبيانات من أرقام وحروف 

مميزات  اال يجميعها هوجعلها سهلة الفهم وتوصيل المعلومة باالعتماد على المؤثرات البصرية 

( مصمم جيدا Infographicنفوجرافيك )إب وللخروجالرسوم. دون غيرة من  اإلنفوجرافيكاختص بها 

لهو أمر ضروري ولكنه في نفس الوقت يتطلب مهارات معينة ليس من السهل امتالكها وانما يمكن 

 اكتسابها.
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 الدراسات السابقة ثانيا: 

م عرضها مسيتت الصلة بموضوع الدراسة والتي يتضمن هذا الجزء عرضا للدراسات السابقة ذا

 األحدث. إلىحسب التسلسل الزمني من األقدم 

دريبي برنامج ت هذه الدراسة التعرف على فاعلية فقد استهدفت (2014) دراسة الجريويهدفت 

 (Infographic) اإلنفوجرافيكاستخدام في تنمية مهارات تصميم الخرائط الذهنية من خالل  مقترح

( طالبة من كلية التربية قسم المناهج في 15عينة قوامها )نهج التجريبي على ماتبعت الباحثة الحيث 

تم تدريب عينة واحدة على البرنامج المقترح، واستخدمت بطاقة  في السعودية، جامعة األميرة نورة،

أسهم  أن البرنامج المقترح قد إلى، وأشارت نتائج الدراسة يالمالحظة كأداة للدراسة، واختبار تحصيل

لخرائط الذهنية في ا اإلنفوجرافيكفي تحسن مستوى معرفة مهارات الثقافة البصرية ومهارات تصميم 

  .االلكترونية

 الكشف عن فاعلية التعليم المتنقل القائم على الويب عبر إلى (2014) دراسة خان وسعت 

على طالبات الصف الخامس  الباحثة الدراسةالحواسيب اللوحية في مقرر الرياضيات، وطبقت 

وقد بلغ حجم العينة  2013/2014االبتدائي بمدينة مكة المكرمة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 

الباحثة المنهج شبه التجريبي، وزعت على مجموعتين متكافئتين االولى  كما استخدمت ( طالبة،54)

مجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية، والثانية مجموعة تجريبية درست باستخدام التعلم القائم 

 ،على الويب عبر الحواسيب اللوحية. وقامت الباحثة ببناء أدوات الدراسة وتمثلت باالختبار التحصيلي

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط  إلىة، وأشارت النتائج ق وثبات األدان صدوتحققت م

ح المجموعة لصال القياس البعدي لالختبار التحصيليالمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في 

  التجريبية.
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تصميم موقع تعليمي الكتروني قائم على تقنيات الويب  ( دراسة عن2014أجرى الشرقاوي )و 

جامعة ب التفاعلية لتنمية مهارات المشاركة االلكترونية لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية،

وقياس أثر الموقع التعليمي على الجانب المعرفي والجانب األدائي لمهارات  المنصورة في مصر،

سة على حيث قام الباحث بتطبيق الدرا لدراسات العليا بكلية التربية،المشاركة االلكترونية لطالب ا

مجموعتين االولى ضابطة درست بالنظام العادي  إلى( طالبا وطالبة تم تقسيمهم 60عينة مكونة من )

والثانية تجريبية درست من خالل الموقع، وقام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة والمتمثلة ببطاقة مالحظة 

جانب األدائي لتلك المهارات) قياس قبلي وبعدي(، واختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لقياس ال

ائية وجود فروق ذات داللة احص إلىوأظهرت نتائج الدراسة  بمهارات المشاركة االلكترونية،المرتبط 

اللكتروني موقع اخالل الالمجموعة التجريبية، بعد التعلم بين متوسط التطبيق القبلي والبعدي لصالح 

 أكثر من مادة تفاعلية، متاحة أمام الطالب طوال الوقت. المصمم وذلك الحتوائه على 

التعرف على متطلبات تصميم وحدة مقترحة في مقرر  إلى ،(2014) الغامديدراسة هدفت و 

لمقرر داد محتوى الكتروني مقترح لالتربية الفنية باستخدام برنامج العروض التقديمية، من خالل اع

ية بتم استخدام المنهج التحليلي الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من مشرفات ومعلمات التر 

( مشرفة تم 16، و) ( معلمة60تكونت عينة الدراسة من)بمكة المكرمة، و  الفنية في مدارس التعليم 

عن وجود  الدراسةاختيارهم بطريقة عشوائية، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، واظهرت نتائج 

، في محور درجة توافر طات استجابات المشرفات والمعلماتفروق ذو داللة احصائية بين متوس

 المتطلبات وفقا لمتغيرات المسمى الوظيفي لصالح المشرفات.

درجة اتقان الطلبة تقصي أثر موقع الكتروني في  إلى( 2015) دراسة ابن أولهسعت كما 

 نالماليزييبة تكونت عينة الدراسة من الطل وة القرنن الكريم واتجاهاتهم نحوه،العربية لتالالناطقين بغير 
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( طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة 40، وعددهم )في مرحلة البكالوريوس بجامعة اليرموك في األردن

، استخدم الباحث 2013/2014وتم تطبيق الدراس خالل الفصل الدراسي الصيفي للعام  قصدية

درست  ةجريبيتكافئ وبالتساوي، المجموعة األولى ، قسمت المجموعتين بشكل متالتجريبي نهج شبهالم

تالوة القران من خالل الموقع االلكتروني، والثانية ضابطة درست بالطريقة التقليدية، وطبق الباحث 

. ت، واختبار تحصيل، ومقياس اتجاهااإللكترونيالدراسة باستخدام ثالث أدوات متمثلة في الموقع 

وجود فروق ذات داللة احصائية في درج اتقان الطلبة الغير ناطقين  إلىوتوصلت نتائج الدراسة 

والى عدم  كترونياإللس وذلك لصالح الموقع بالعربية لتالوة القرنن الكريم وحفظة تعزى لطريقة التدري

دريس، كما ة التوجود فروق ذات داللة احصائية في تحصيلهم ألحكام التالوة والتجويد تعزى لطريق

جويده كانت القرنن الكريم وتأن اتجاهات الطلبة الغير ناطقين للغة العربية لتالوة  إلىكشفت الدراسة 

 . قوية

تقصي أثر استخدام  إلى  (Rezaei & Sayadian2015)دراسة ريزاري وسياديان وسعت

( طالبا ممن 60العينة على )شتملت ا، و اإلنجليزيةالتعليمي على متعلمي قواعد اللغة  اإلنفوجرافيك

م تقسيمهم النجليزية في مدينة بوشهر في ايران، وقد تيتعلمون اللغة االنجليزية في معهد لتعليم اللغة ا

والثانية ضابطة  ،اإلنفوجرافيكباستخدام  اإلنجليزيةدرست قواعد اللغة  ةتجريبيمجموعتين األولى  إلى

وقام ي، باستخدام المنهج التجريبي ذو التصميم الشبه تجريبدرست بالطريقة التقليدية، وقام الباحثان 

الباحثان بتطبيق أداة الدراسة والمتمثلة باالختبار التجريبي قبل وبعد التجربة، وأظهرت النتائج عن 

ايجابية  ار ثنظهرت النتائج عن وجود أحصائية لصالح المجموعة التجريبية، كما إوجود فرق ذو داللة 

 .اإلنفوجرافيكنجليزية باستخدام اللغة اإلفي تعلم قواعد 
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عن فاعلية استخدام  فالكش إلى( دراسة هدفت 2015كل من إبراهيم ومحمود ) أجرىوقد 

لى تنمية المعارف ا علتصميم وانتاج المواد البصرية في العملية التعليمية وأثره اإلنفوجرافيكتقنية 

الطالب الخاصة بتصميم البصريات، واستهدفت الدراسة أيضا أثر اختالف نوع  والمهارات واتجاهات

ا على االعتماد( والتفاعل بينه-)االستقاللعالقات( ونوع األسلوب المعرفي  -)قوائم اإلنفوجرافيك

معارف ومهارات ومنتجات طالب التربية الفنية بما يرتبط بتصميم البصريات. واستخدمت بطاقة 

 اسة وتكونتللدر كأداة وبطاقة تقييم منتج الطالب من المواد البصرية  ختبار التحصيليالمالحظة واال

أظهرت و  في جامعة المنصورة بمصر سم التربية الفنية بكلية التربية( طالبا من ق68العينة من )

النتائج عن وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالل لصالح القياس البعدي في 

ة وجود فرق ذو داللة احصائي ا أظهرت النتائجمار وبطاقة المالحظة وبطاقة تقيم المنتج، كاالختب

بين متوسطي درجات الطالب يرجع ألثر اختالف األسلوب المعرفي في االختبار وبطاقة المالحظة 

جود فروق ذو عدم و  إلى. وأثبتت نتائج الدراسة أيضا المعتمدينالمنتج لصالح الطالب  وبطاقة تقييم

عالقات(  -)قوائم اإلنفوجرافيكاختالف نوع  ألثرداللة احصائية بين متوسطي درجات الطالب يرجع 

فاعل للتأثيرات وجود ت إلىنتائج الدراسة  المالحظة. وأثبتتفي بطاقة تقييم المنتج واالختبار وبطاقة 

ة ل من بطاقة تقييم المنتج وبطاقواألسلوب المعرفي على ك نوع اإلنفوجرافيكاألساسية لكل من 

 المالحظة.

على تحصيل طالبات  اإلنفوجرافيكدراسة عن أثر استخدام  بإعداد( 2015اهلل ) عوضقامت و 

استخدمت  ،نحو العلوم ودافعيتهم لتعلمها وعلى اتجاهاتهم ، في مدينة نابلسالصف الخامس األساسي

وى وحدة مجموعتين االولى تجريبية درست محت إلىتم تقسيم الطلبة و  الباحثة المنهج الشبه تجريبي،

، والمجموعة الثانية ضابطة درست نفس الوحدة بالطريقة التقليدية، اإلنفوجرافيكالنباتات باستخدام 
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فاعلية استخدام  إلى، وتوصلت الدراسة 2014/2015وتم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام 

جيع التواصل واالتصال من خالل أوصت الباحثة على تش، كما  (Infographic)كاإلنفوجرافي

نشاء مواقع وصفحات تواصل بينهم عن طريق األنترنت، تساعد على اإلنفوجرافيك بين الطلبة وا  

 تواصل الطلبة مع بعضهم خارج المدرسة.

ف على أثر موقع ويب تفاعلي في تنمية لتعر ا إلىهدفت دارسة ( 2015) القصاص أجرىكما 

م استخد ة،في غز  التطبيقية طلبة الكلية الجامعية للعلوم لدىالتقديمية م العروض تصميـ اراتمه

مقدمة  تاب" كض التقدميةحتوى الوحدة الخامسة " العرو يل مالمنهج الوصفي التحليلي لتحل الباحث

الدارسة  فداوللتحقق من أهض التقدمية. م العرو تصميـ قائمة مهارات الستخراجاآللي، في الحاسب 

المحتوى واالختبار المعرفي حيث اشتمل  قام الباحث ببناء أداة الدارسة التي تمثلت في تحليل

( فقرة من نوع اختيار من متعدد ولكل فقرة أربعة بدائل، وقد تم التأكد من صدقها وثباتها 41على)

كرونباخ  مل ألفابالطرق المناسبة واستخدم معامل ارتباط بيرسون و طريقة التجزئة النصفية ومعا

ثبات بطاقة المالحظة  وتم  إليجادثبات األداة ، ومعادلة كوبر  إليجادومعاملة كود ريتشاردستون 

الفروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في كل من  إليجاداستخدام اختبار" ت" 

متوسطي  ذات داللة احصائية بينوجود فروق  إلىوأثبتت النتائج االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة. 

  درجات المجموعة الضابطة والتجريبية، في األداء العملي لمهارات تصميم العروض التقديمية.

( دراسة للتعرف على فاعلية تدريس وحدة اثرائية عبر الويب في العلوم 2015) وأجرى سرحان

لتحليلي لوصف االمنهج الوصفي لتنمية التحصيل ومهارات االتصال. وقد استخدم الباحث في دراسته 

لبناء الدروس  يوالمنهج البنائالمنهج الشبه تجريبي في الكشف عن أثر البرنامج، وتفسير النتائج، و 

( من طالبات صف العاشر، وقام الباحث 20)الخاصة بوحدة الوراثة وتم اختيار عينة قصدية عددها 
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بطاقة المالحظة في الجانب األدائي، وتم و  ر التحصيلي لقياس الجانب المعرفيباستخدام االختبا

المناسبة، وأظهرت النتائج أن الوحدة االثرائية عبر  اإلحصائيةالتأكد من الصدق والثبات بالطرق 

  الويب تقدم مزايا عديدة في زيادة التحصيل.

 افيكجر و اإلنفالتعرف على استخدام تقنية  إلىالدراسة  ( هدفت2015) ر دراسة منصو  وأجرى

في تنمية مفاهيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنتج، القائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزان، 

( طالبة قسم التاريخ بكلية التربية 30واتبع الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) 

بات، كما استخدم ( طال5الواحدة على) المجموعة( مجموعات تحتوي 6) إلىبجامعة أسيوط ، قس موا 

جود فروق و  إلىأظهرت نتائج الدراسة  ،للدراسة ةكأدااختبار التحصيل ومقياس عادات العقل المنتج 

( لصالح 0.01ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات التطبيق القبلي والبعدي عند مستوى )

 المنتج، التطبيق البعدي، في تنمية كل من مفاهيم الحوسبة السحابية وعادات العقل 

بناء موقع ويب تفاعلي وتجربته ب دراسة، قامت من خاللها الباحثة ( 2016الدريملي ) وأجرت

لمعرفة مدى فاعليته على تفسير القرنن الكريم لدى الطلبة ذوي االعاقة السمعية، واعتمدت الباحثة 

رهم بطريقة تم اختياتكونت عينة الدراسة من مجموعة واحدة المنهج شبه التجريبي، والمنهج البنائي، 

( طالبا وطالبة من ذوي االعاقة السمعية في الجامعة االسالمية بغزة، 201عشوائية وبلغ عدد العينة )

كها الطلبة ذوي لواستخدمت الباحثة اختبار تحصيلي قبلي وبعدي لقياس المعارف والمهارات التي يمت

تنمية مهارات  إلىويب التفاعلي الذي يهدف االعاقة السمعية، واستخدمت المنهج البنائي لبناء موقع ال

حصائية وجود فروق ذو داللة ا إلىواظهرت نتائج الدراسة  تفسير القرنن الكريم لذوي االعاقة السمعية.

لصالح المجموعة التجريبية، عن فاعلية موقع الويب المستخدم، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود 

 في اختبار التحصيل القبلي والبعدي. ةالتجريبي فروق ذو داللة احصائية لصالح المجموعة
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معرفة وجهات نظر المتعلمين الذين  إلىدراسة هدفت Yildirim,20106) م )يلدر  أجرىكما 

( 64لألغراض التعليمية، اتبع الباحث المنهج الوصفي وتكونت العينة من ) اإلنفوجرافيكيستخدمون 

( من االناث، تم اختيارهم عشوائيا، من طلبة قسم الحاسوب وتكنولوجيا 37( من الذكور، و) 27طالبا )

( أسبوعا، تم من خالله 20المعلومات بجامعة اتاتورك في اسطنبول، حيث تم تنفيذ برنامج مدته )

قياس وكأداة للدراسة تم اعداد استبانة) م في أنشطة التعلم واستخدامهالمين للمتع نفوجرافيكاإلادخال 

  .( يسهل عملية التعلمInfographic) اإلنفوجرافيكليكارت( اظهرت النتائج من خالل اراء الطلبة أن 

 –)الثابت  اإلنفوجرافيكتوظيف ( لتقصي مدى فاعلية 2017أبو عريبان ) دراسة وسعت

اشر البات الصف العالمتحرك( في تنمية مهارات حل المسألة الوراثية في العلوم الحياتية لدى ط

( 116عينة تكونت من ) تخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وطبقت الدراسة علىاألساسي بغزة، اس

ثالث مجموعات، االولى تجريبية تكونت من  إلى بات الصف العاشر، تم تقسيمهمطالبة من طال

( طالبة 40تكونت من ) الثابت، ومجموعة تجريبية ثانية اإلنفوجرافيك( طالبة درسن باستخدام 41)

( طالبة وقد درسن 35المتحرك، والمجموعة الثالثة ضابطة عددها ) اإلنفوجرافيكدرسن باستخدام 

وأظهرت  ،استخدمت الباحثة اختبار مهارات حل المسألة الوراثية كأداة للدراسةبالطريقة التقليدية، 

وجود فروق ذو داللة احصائية لصالح المجموع الثانية واالتي درسن باستخدام  إلىنتائج الدراسة 

 المتحرك.  اإلنفوجرافيك

تحديد مستوى وعي معلمات الرياضيات في مدينة الرياض  إلى (2017)الحكمي  دراسةهدفت 

( معلمة ممن يدرسن مادة 50وتكونت العينة من ) لمهاراته،ودرجة امتالكهن  اإلنفوجرافيكلمفهوم 

لجميع المراحل التعليمية، وتكونت أداة الدراسة من استبيان لقياس وعي المعلمات لمفهوم  تالرياضيا

فهوم أن مستوى وعي المعلمات لم إلىوقد أثبتت النتائج  ، ودرجة امتالكهن لمهاراته.اإلنفوجرافيك
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ذات داللة احصائية في مستوى وعي معلمات الرياضيات لمفهوم  منخفض، ووجود فروق اإلنفوجرافيك

 سع سنوات،ت إلىسنه  نما بيمن خبرتهم  حتعزى لمتغير سنوات الخبرة وذلك لصال اإلنفوجرافيك

عزى ت اإلنفوجرافيكووجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى وعي معلمات الرياضيات لمفهوم 

كما واثبتت نتائج الدراسة أن درجة  لمتغير المؤهل العلمي لصالح ممن هم من حملة الماجستير،

متوسطة، وأن ليس هناك فروق ذو داللة احصائية  اإلنفوجرافيكامتالك معلمات الرياضيات لمهارة 

أن هناك و  تعزى لمتغير سنوات الخبرة، اإلنفوجرافيكفي درجة امتالك معلمات الرياضيات لمهارة 

عزى لمتغير ت اإلنفوجرافيكي درجة امتالك معلمات الرياضيات لمهارة ف إحصائيةأيضا فروق ذو داللة 

 .المؤهل العلمي " الماجستير"

 اإلنفوجرافيكالتعرف على أثر استخدام  إلى( التي هدفت 2018دراسة العتيبي )أظهرت و  

 ،لبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياضلدى طا اإلنجليزيةالتعليمي على تحصيل قواعد اللغة 

( طالبة 20من ) تكونت ضابطةمجموعتين االولى  إلىبة قسمت ( طال41تكونت عينة الدراسة من )

( طالبة 21تقليدية، والمجموعة الثانية تجريبية تكونت من )بالطريقة ال اإلنجليزيةدرست قواعد اللغة 

التجريبي  واستخدم الباحث المنهج التعليمي اإلنفوجرافيكباستخدام  اإلنجليزيةوقد درسن قواعد اللغة 

ذو التصميم شبه التجريبي، وقام باستخدام االختبار التحصيلي كأداة للدراسة، وتوصلت نتيجة الدراسة 

 ةلتجريبيالدى طالبات المجموعة  اإلنجليزيةوجود فرق ذو أثر ايجابي في تحصيل قواعد اللغة  إلى

متوسط عام  على ةالتجريبيالتعليمي، حيث حصلت المجموعة  اإلنفوجرافيكاستخدام والتي درست ب

 .(8,45)(، في حين حصلت المجموعة الضابطة على متوسط 12,23)

دراسة أثر المتغيرات الديمغرافية عل مستوى وعي معلمات  إلى( 2018الغامدي ) وهدفت دراسة

( 283ودرجة امتالكهن لمهارات تصميمه، وتكونت عينة الدراسة من ) اإلنفوجرافيكالرياضيات بتقنية 
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الدراسة  ذههمن معلمات الرياضيات لجميع المراحل التعليمية بمدينة الرياض، واتبعت الباحثة في 

 ةكأداضيات لدى معلمات الريا اإلنفوجرافيكالمنهج الوصفي، واستخدمت مقياس مستوى الوعي بتقنية 

. فوجرافيكاإلناستبيان عن درجة امتالك معلمات الرياضيات لمهارات تصميم  إلى باإلضافةللدراسة 

ك أتت نفوجرافيالرياضيات لمهارات تصميم اإلمعلمات  امتالكأن درجة  إلىوأظهرت نتائج الدراسة 

علمات م استجابات بدرجة منخفضة لمعظم المهارات. وعدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات

المرحلة الدراسية، الخبرة و  سنوات إلىتعزى  اإلنفوجرافيكلى مقياس مستوى الوعي بتقنية الرياضيات ع

وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات استجابات معلمات الرياضيات  إلىأظهرت النتائج بينما 

يان درجة المؤهل العلمي. وفيما يخص استب إلىتعزى  اإلنفوجرافيكعلى مقياس مستوى الوعي بتقنية 

ود فروق عدم وج إلىأظهرت النتائج  فقد اإلنفوجرافيكامتالك معلمات الرياضيات لمهارات تصميم 

المرحلة  لىإذو داللة احصائية بين متوسطات استجابات المعلمات في بعض محاور االستبيان تعزى 

 المؤهل إلىالدراسية وسنوات الخبرة، ووجود فروق ذو داللة احصائية على محاور أخرى تعزى 

 العلمي. 

نفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات التفكير ( دراسة عن أثر اإل2019ت البيشي )أجر وقد 

البصري لدى المشرفات التربويات في مدينة تبوك، اذ تكونت عينة الدراسة من المشرفات التربويات 

دد وبلغ ع بوكليم بمدينة تالعامة للتع لإلدارةبمختلف التخصصات في ادارة االشراف التربوي التابعة 

حثة واعتمدت الباوتم اجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي األول،  ( مشرفة تربوية،25عينة البحث )

 التجريبي القائم على مجموعة تجريبية واحدة تم التطبيق التصميمالمنهج التجريبي، وتم استخدام 

لى دراسة تمثلت األداة األولى ببرمجية قائمة عأداتين لل بإعدادالقبلي والبعدي عليها. وقامت الباحثة 

( سؤال من 31) بصري بواقعالتفاعلي، واألداة الثانية اختبار لمهارات التفكير ال اإلنفوجرافيكتقنية 
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وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات  إلىنمط االختيار من متعدد، وأظهرت نتائج الدراسة 

لتطبيق التطبيقين القبلي والبعدي، وذلك لصالح ا ( التفاعلي، فياإلنفوجرافيكالمجموعة التجريبية )

مية كل مهارة حجم وتأثير كبير على تن التفاعلي له اإلنفوجرافيكالبعدي، وأظهرت النتائج أن استخدام 

  وعلى المهارات ككل.  حده،من مهارات التفكير البصري على 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في منهجية الدراسة حيث اتبعت الباحثة  إتفقت    

(، ودراسة الجريوي    2014(، ودراسة الشرقاوي )2014المنهج الشبه تجريبي كدراسة خان )

(، ودراسة 2015(. وابن أوله )2015( ودراسة عوض اهلل )2015(، ودراسة سرحان )2014)

 (. 2018العتيبي )

(، ودراسة 2014(، ودراسة الشرقاوي )2014الدراسة الحالية مع دراسة الجريوي) إتفقتكما  

 ( باستخدام بطاقة المالحظة كأداة للدراسة.2015ومحمود )(، ودراسة ابراهيم 2015)سرحان 

تفقت  الحالية مع بعض الدراسات السابقة فيما يخص التطبيق على نفس المرحلة  الدراسةوا 

(، 2015(، ودراسة إبراهيم ومحمود )2015(، ودراسة ابن أولة )2014دراسة الشرقاوي )الدراسية، ك

 (.2015ودراسة القصاص )

(، فيما يخص 2015(، ودراسة سرحان)2014اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة الغامدي)

 العينة التي استخدمت في الدراسة. 

ية، التطبيق على نفس المرحلة الدراس الحالية مع بعض الدراسات فيما يخص الدراسةواختلفت 

(، ودراسة الدريملي 2015(، ودراسة منصور )2015(، ودراسة سرحان )2015اهلل ) كدراسة عوض
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(، ودراسة 2018(، دراسة العتيبي )2017، ودراسة الحكمي )Yildirim (2016)(، ودراسة 2016)

 (.2019البيشي )

-لباحثةاعلى حد علم  –بأنها من أولى الدراسات  السابقةالحالية عن الدراسات  الدراسةتميزت 

نفوجرافيك إلا تقوم على تصميم موقع ويب لتنمية مهارات تصميم العروض التعليمة المبنية على والتي

 وتطبيقها على طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية 

يمية ارات العروض التعلفي تنمية مه موقع ويبستقصاء أثر إختصت الدراسة الحالية في إ

 فوجرافيك لدى طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية.نإلا المبنية على
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

تم  في هذا الفصل تناول منهجية الدراسة، ومجتمعها، وعينتها الممثلة، وأدواتها، ومتغيرات 

 اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة الحالية، ومعالجتها إحصائيا.الدراسة، واإلجراءات التي 

 الدراسةمنهج 

إعتمدت الباحثة المنهج شبه التجريبي لمعرفة أثر موقع ويب في تنمية مهارات تصميم العروض 

وكان  لدى طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية. اإلنفوجرافيكالتقديمية المبنية على 

 لطبيعة المتغير المستقل وظرف العينة دورا في اختيار التصميم شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة.

 الدراسةمجتمع 

تكون المجتمع األصلي للدراسة من جميع طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في جميع الجامعات 

( طالبا وطالبه لمرحلتي 326. والبالغ عددهم )2018/2019خالل الفصل الدراسي الثاني األردنية 

 ( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة.1رقم ) والماجستير والجدولالبكالوريوس 

 (1الجدول )
 توزيع مجتمع الدراسة 

 نوع الجامعة الجامعة ت
 المرحلة الدراسية

 المجموع
 بكالوريوس ماجستير

 79 - ماجستير حكومية الجامعة ألردنية 1
 18 - ماجستير حكومية جامعة مؤته 2
 51  ماجستير خاصة الجامعة العربية المفتوحة 3
 157 ماجستير بكالوريوس خاصة جامعة الشرق األوسط 4
 21 - بكالوريوس خاصة جامعة جدارا 6

 326 المجموع الكلي
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 سةعينة الدرا

ا عينة عشوائية من طلبة تخصص تكنولوجي بطريقة قصدية، وتم اختيارجامعات لا تم اختيار

معة جدارا، األردنية، جا )الجامعةالتعليم في الجامعات األردنية والتي أبدت تجاوبها لتطبيق الدراسة. 

 جامعة الشرق األوسط(.

 (2)الجدول 
 الدراسة  عينةتوزيع 

 نوع الجامعة الجامعة ت
 المرحلة الدراسية

 العينةعدد 
 بكالوريوس ماجستير

 22 - ماجستير حكومية الجامعة ألردنية 1
 59 ماجستير بكالوريوس خاصة جامعة الشرق األوسط 4
 21 - بكالوريوس خاصة جامعة جدارا 6

 102 المجموع الكلي
 

 الدراسة اةأد

من أجل جمع بيانات الدراسة واالجابة عن أسئلتها وتحقيق أهدافها، قامت الباحثة بتطوير 

 وات التالية: وفق الخط اإلنفوجرافيكبطاقة مالحظة لمهارات تصميم العروض التعليمية والمبنية على 

العملي لمهارات تصميم العروض التعليمية  لألداءتحديد هدف بطاقة المالحظة: وهو قياس  .1

 (، وبأنواعه الثابت والمتحرك والتفاعلي. Infographic) اإلنفوجرافيكستخدام با

بطاقة مالحظة لعدم توافر بطاقة خاصة  إعدادألولية لبطاقة المالحظة: تم الصيغة ا اعداد .2

. وبعد االطالع على عدد من الدراسات المتعلقة بمعايير تصميم اإلنفوجرافيكبمهارات تصميم 

 لمبنية علىا عليميةالعروض الت البطاقة بتحديد قائمة من مهارات تصميم ، صممتاإلنفوجرافيك

ات لتقييم دراج ثالث مستويا  جرائية تصف كل مهارة، و إ، ثم صيغت بصورة عبارات فوجرافيكاإلن
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، تثالثة مجاالمهارة مقسمة على  16البطاقة ، تضمنت ، متوسط، منخفض()مرتفعكل مهارة 

 التفاعلي(. اإلنفوجرافيكالمتحرك،  اإلنفوجرافيكالثابت،  اإلنفوجرافيك)

 صدق المحتوى لبطاقة المالحظة

من  11تم عرض بطاقة المالحظة بصيغتها األولية على مجموعة من المحكمين وعددهم 

وجيا التعليم، دابها، تكنولنالتربوية و  العلوم)األردنية هيئة التدريس والمختصين في الجامعات  أعضاء

طرق واساليب التدريس، معلم صف، علم النفس التربوي( للتأكد من وضوح الفقرات ودقة صياغتها 

الصورة  لىإوسهولتها، حيث تم التعديل على بعض الفقرات وشطب االخرى بناء على نرائهم للوصول 

 النهائية للبطاقة.

 ثبات األداة:

معامل الثبات لبطاقة المالحظة عن طريق اتفاق المالحظين للتحقق من ثبات  حسابتم  

حدى الباحثةالبطاقة حيث طبقت من قبل  زميالتها من طلبة تكنولوجيا التعليم )كمالحظ ثان( اذ  وا 

طالب من خارج عينة الدراسة، كي يؤدي كل  10تكونت من  المالحظة لعينةتم اعطاء نفس بطاقة 

رتين. حيث تم حساب عدد المرات التي تم االتفاق عليها بين المصححين وعدد مرات طالب المهارة م

( وهذه 0.87) COOPERاالختالف، وقد بلغت نسبة االتفاق المحسوبة عن طريق معادلة كوبر 

ن مما يدل على أن البطاقة المعدة يمك البطاقةالنسبة مرتفعة تدل على اتفاق بين المالحظين على 

. والشكل واحد يوضح كيفية احتساب ثبات األداة باستخدام معادلة كوبر زة للتطبيقوجاهاعتمادها 

COOPER).) 

  



33 
 

 عدد مرات االتفاق        

 100×نسبة االتفاق=                                                            

 عدد مرات االتفاق+ عدد مرات عدم االتفاق       

 لحساب الثبات COOPER)كوبر )( معادلة 1الشكل )

 

 متغيرات الدراسة 

 المتغير المستقل: موقع ويب

 اإلنفوجرافيكالمتغير التابع: العروض التعليمية المبنية على 

 االحصائيةالمعالجة 

 ، تمSPSSتفريغ وترميز بطاقة المالحظة وذلك باستخدام برنامج البيانات االحصائي  بعد

 اجراء ما يلي:

 ، للتحقق من ثبات بطاقة المالحظة.  COOPERتطبيق معادلة كوبر  .1

 Paired استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار ت والمعروف باسم   .2

Sample T- test.  يفللمقارنة بين متوسطات درجات عينة الدراسة على بطاقة المالحظة 

 لة الفروق في المهارات.القياس القبلي والبعدي، والختبار دال

 جراءات الدراسةإ

 الحالية باالعتماد على مجموعة من االجراءات على النحو التالي: الدراسةتم تنفيذ 

 االطالع على االدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. 

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. 
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 أداة الدراسة والمتمثلة ببطاقة المالحظة وعرضها بصورتها األولية على عدد من المحكمين  إعداد

 صدق المحتوى. إليجاد

   الــدراســــــــــــــــة والمتمثلــة ببطــاقــة المالحظــة تم  ةأدابعــد األخــذ بمالحظــات المحكمين فيمــا يخص

 تصميمها بصيغتها النهائية. 

 ال الهيئة التدريسية والمختصين في مج تصميم قائمة معايير للموقع ويب وعرضها على اعضاء

تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت، وتكنولوجيا التعليم والتصــــميم الجرافيكي، للتأكد من مناســــبة 

 الفقرات ومالئمتها.

   بمالحظات ومقترحات المحكمين فيما يخص معايير تصــــــــــــــميم مواقع الويب، قامت  األخذبعد

عــداد قــائمــة لتحكيم الموقع www.becreativejo.comالبــاحثــة بتصــــــــــــــميم موقع ويــب ) (، وا 

حســــــــب المعايير وعرضــــــــه على اعضــــــــاء الهيئة التدريســــــــية والمختصــــــــين في مجال تكنولوجيا 

  م على الموقع.من قبله المقترحةالتعليم، والقيام بالتعديالت  وتكنولوجياالمعلومات واالتصاالت، 

   تم تصـــــــميم واجهات موقع الويب باســـــــتخدام برنامجAdobe xd وهو يعد من أفضـــــــل البرامج ،

 صـــــــــفحات إلىالمســـــــــتخدمة في تصـــــــــميم واجهات مواقع الويب، ومن ثم تحويل هذه الواجهات 

، وهي أســـــاس تصـــــميم مواقع االنترنت باســـــتخدام نظام ادارة Html & Cssتفاعلية باســـــتخدام 

، ثم تم ربط الموقع  بثالث تطبيقـــات مختصـــــــــــــــــة (Word Press)المحتوى العـــالمي األول 

لتطبيق األول: ا )الثابت والمتحرك والتفاعلي( اإلنفوجرافيكبتصــــــــــــــميم العروض التقديمية بتقنية 

(Canva)  اإلنفوجرافيكوالمختصـــــة بتصـــــميم ( :الثابت، والبرمجية الثانيةBiteable وهو من )

( وهو تطبيق Visemالمتحرك، والتطبيق الثالث: ) اإلنفوجرافيكالتطبيقات المختصــــة بتصــــميم 

 التفاعلي. اإلنفوجرافيكمختص بتصميم 

  .ايجاد ثبات أداة الدراسة المتمثلة ببطاقة المالحظة على عينة جارج عينة الدراسة 

http://www.becreativejo.com/
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 .الحصول على كتاب تسهيل مهمة 

  األردنية، جامعة جدارا،  جامعةعليها. )الالحصــــــول على موافقة الجامعة التي تم تطبيق الدراســــــة

 جامعة الشرق األوسط(.

   طالبا  102التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة وتوزيعها على عينة الدراســـــــــــــــة والتي بلغ عددها

وطالبة من طالب تكنولوجيا التعليم في الجامعات االردنية لمرحلتي الماجســـــــــــــتير والبكالوريوس 

 الشرق األوسط(.  )الجامعة األردنية، جامعة جدارا، جامعة

 ( بدء الشرح من قبل الباحثة عن موقع الويبwww.becreativejo.com وعن كيفية استخدام )

لتصاميم . وتحديد موعد نهائي لتسليم ااإلنفوجرافيكالموقع لتصميم عروض تقديمية مبنية على 

 للباحثة من قبل أفراد العينة.

  تنفيذ التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة، من خالل اســــــــــتالم التصــــــــــاميم، وقيام الباحثة، ورصــــــــــد

العالمات ألفراد العينة التي قامت بتسليم التصاميم للباحثة، وقيام الباحثة بالمقارنة بين التطبيق 

بعـــد و القبلي والتطبيق البعـــدي لبطـــاقـــة المالحظـــة لكـــل فرد من أفراد العينـــة وبين أدائهم قبـــل 

 .  كاإلنفوجرافياستخدام موقع الويب لتصميم عروض تقديمية مبنية على 

  دراسة.نتائج ال إلىجمع النتائج وتحليلها باستخدام األساليب االحصائية المناسبة للوصول 

 .عرض النتائج وتفسيرها وكتابة المقترحات والتوصيات 

 

 

 

 

http://www.becreativejo.com/
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها عرض

مية معرفة أثر موقع ويب في تن إلىالتي هدفت  لنتائج الدراسة اً عرضيتضمن هذا الفصل 

مهارات تصميم العروض التعليمية المبنية على اإلنفوجرافيك لدى طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم 

ب يات، وفيما يأتي نتائج الدراسة حسجابة عن أسئلتها واختبار الفرضواإلفي الجامعات األردنية. 

 تسلسل ورودها.

ة ميعليمية مهارات تصميم العروض التفي تن ويب موقع أثر مااإلجابة عن سؤال الدراسة األول: 
 تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية؟  تخصص لدى طلبة اإلنفوجرافيك المبنية على

 في تنمية مهارات تصميم العروض التقديمية المبنية على موقع ويبللتعرف على فاعلية 

التعليم في الجامعات األردنية، تم ايجاد المتوسطات الحسابية  طلبة تكنولوجيالدى  اإلنفوجرافيك

 لفقرات بطاقة المالحظة لمهارات تصميم العروض المئوية والترتيب واالنحرافات المعيارية والنسب

 ، والجدول اآلتي يبين ذلك:اإلنفوجرافيكالتقديمية المبنية على 

إلجابات  والنسب المئوية والترتيب ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1-4) الجدول
 الطلبة على بطاقة المالحظة

 الفقرة
 بعد التطبيق قبل التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتيب % المعياري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب % المعياري

 1 65.0 0.905 1.95 2 48.3 0.712 1.45 مي.مع المحتوى التعلي اإلنفوجرافيكيربط 
 2 64.7 0.91 1.94 1 48.7 0.74 1.46 بشكل واضح. اإلنفوجرافيكيقد م 
 بشكل تتكامل فيه اإلنفوجرافيك ميصم

 النصوص مع الرسوم.
1.38 0.69 46.0 7 1.95 0.905 65.0 1 

 1 65.0 0.905 1.95 6 46.3 0.662 1.39 بطريقة حديثة. اإلنفوجرافيك ريظه  
أنواع خطوط  اإلنفوجرافيكيستخدم في 

 مناسبة.
1.38 0.63 46.0 7 1.95 0.905 65.0 1 
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  (α ≤ 0.05)*: دالة عند مستوى 
لت على الثابت قد حص اإلنفوجرافيك يبين الجدول أعاله أن جميع إجابات الطلبة على فقرات

ا بين م بعد التطبيق درجات أعلى بعد تطبيق موقع ويب، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية

 الفقرة
 بعد التطبيق قبل التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  الترتيب %
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب %

ألوان  التباين بين اإلنفوجرافيكفي  ييراع
 الشكل والخلفية.

1.44 0.683 48.0 3 1.95 0.905 65.0 1 

وان استخدام األل اإلنفوجرافيكيتجنب في 
 الالمعة.

1.42 0.696 47.3 4 1.95 0.905 65.0 1 

قة ألوان متناس اإلنفوجرافيكيستخدم في 
 مع بعضها.

1.39 0.662 46.3 6 1.94 0.899 64.7 2 

رسومات ذات  اإلنفوجرافيكيظه ر في 
 المحتوى.صلة مع فكرة 

1.42 0.681 47.3 4 1.94 0.899 64.7 2 

 رسومات واضحة اإلنفوجرافيكيصمم في 
 التفاصيل.

1.4 0.679 46.7 5 1.94 0.888 64.7 2 

  64.9 0.899 1.95  47.2 0.629 1.41 الثابت اإلنفوجرافيك
 المتحرك بعض اإلنفوجرافيكيظه ر في 

 الحركات المتجانسة.
1.3 0.61 43.3 2 1.42 0.62 47.3 1 

ات المتحرك حرك اإلنفوجرافيكيعرض في 
 2 46.7 0.601 1.4 3 43.0 0.573 1.29 ليست بالسريعة أو بالبطيئة.

كات المتحرك حر  اإلنفوجرافيكيستخدم في 
 تتناسب مع كمية المعلومات المعروضة.

1.32 0.616 44.0 1 1.4 0.601 46.7 2 

  47.0 0.601 1.41  43.6 0.568 1.31 المتحرك اإلنفوجرافيك
اصر التفاعلي العن اإلنفوجرافيكفي  ريظه

 النشطة بشكل واضح.
1.31 0.613 43.7 1 1.33 .708 45.1 1 

ره التفاعلي عناص اإلنفوجرافيكيدمج في 
 النشطة بشكل متكامل.

1.31 0.597 43.7 1 1.35 .726 42.8 3 

ر التفاعلي عناص اإلنفوجرافيكيقد م في 
 إلىنشطة يمكن من خاللها االنتقال 

 عناصر أخرى.
1.25 0.539 41.7 3 1.28 .680 44.1 2 

 2 49.7 513. 1.32 2 43.1 0.560 1.29 التفاعلي اإلنفوجرافيك
  51.2 524. 1.53  44.6 0.563 1.34 المهارات ككل
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(، وكذلك 1.45-1.4(، بينما تراوحت متوسطات اإلجابات قبل التطبيق ما بين )1,94-1.95)

-1.4المتحرك حيث تراوحت المتوسطات بعد التطبيق  ما بين ) اإلنفوجرافيكاألمر بالنسبة لفقرات 

يث التفاعلي ح لإلنفوجرافيك( ، ونفس الشيء بالنسبة 1.32-1,29(، وقبل التطبيق ما بين )1.42

 (1.31-1.25وقبل التطبيق ما بين )(، 1.35 -1,28متوسطات بعد التطبيق ما بين )اوحت التر 

 وجود فرق بين المتوسطات الحسابية لصالح التطبيق البعدي. إلىمما يدل 

ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروقات ما بين الدرجات قبل وبعد التطبيق ذات داللة إحصائية تم 

 للعينات المستقلة، والجدول اآلتي يبين ذلك: tاستخدام اختبار 

المستقلة للفروقات ما بين بطاقة المالحظة قبل التطبيق وبعد للعينات   t( اختبار2-4) الجدول
 التطبيق

حجم   المهارة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 0.05عند 

 اإلنفوجرافيك
 الثابت

- 0.629 1.41 102 قبل
4.901- 

202 0.000* 
 0.899 1.95 102 بعد

 اإلنفوجرافيك
 المتحرك

- 0.568 1.31 102 قبل
1.238- 

202 0.217 
 0.601 1.41 102 بعد

 اإلنفوجرافيك
 التفاعلي

 696. 202 391.- 0.560 1.29 102 قبل
 513. 1.32 102 بعد

المهارات 
 ككل

- 0.563 1.34 102 قبل
2.631- 

202 0.009* 
 524. 1.53 102 بعد

ت أعلى يق كانبمن خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ بأن درجات إجابات الطلبة بعد التط

متوسط حسابي الثابت بعد التطبيق ب إلنفوجرافيكاالتطبيق، حيث أنها كانت لتطبيق من درجاتهم قبل 

( وبانحراف 1.41(، وبلغ المتوسط الحسابي قبل التطبيق )0.899( وانحراف معياري )1.95بلغ )

( 1.41يق )بالمتحرك بلغ المتوسط الحسابي بعد التط اإلنفوجرافيك(، وبالنسبة لتطبيق 0.629معياري )
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(، 0.568( بانحراف معياري )1.31بلغ )بي (، وقبل التطبيق بمتوسط حسا0.601بانحراف معياري )

( بانحراف 1.32)التفاعلي فقد بلغ المتوسط الحسابي بعد التطبيق  اإلنفوجرافيكوبالنسبة لتطبيق 

(، أما لمهارات التصميم ككل 0.560( بانحراف معياري )1.29التطبيق ) (، وقبل0.513معياري )

( 1.34التطبيق ) (، وقبل0.524نحراف معياري )( با1.53فقد بلغ المتوسط الحسابي بعد التطبيق )

 (. 0.563بانحراف معياري )

 ،(α ≤ 0.05)نالحظ أنها جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل  tيم ومن خالل ق

ة التي رفض الفرضية الصفرية والقبول بالبديل إلىمما يؤدي بنا  التفاعلي اإلنفوجرافيكلمهارة  عدا

ة في تنمي ع ويبموق أثر( في α ≤ 0.05عند مستوى )يوجد فرق ذو داللة احصائية تنص على: 

تكنولوجيا   صتخص لدى طلبة الثابت اإلنفوجرافيكالمبنية على  عليميةمهارات تصميم العروض الت

قبل وبعد التطبيق لمهارات تصميم العروض التقديمية لصالح المجموعة  ةالتعليم في الجامعات األردني

د فرق ذو داللة يوجالتي تعرضت للتطبيق، ويتم القبول بالفرضية الصفرية التي تنص على: ال 

 يميةتعلفي تنمية مهارات تصميم العروض ال ع ويبموق أثر ( فيα ≤ 0.05احصائية عند مستوى )

 ةألردنيتكنولوجيا التعليم في الجامعات ا لدى طلبة  التفاعليالمتحرك و  اإلنفوجرافيكالمبنية على 

 قبل وبعد التطبيق.

              هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى: اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني
(α ≤ 0.05في ) ية على المبن عليميةية مهارات تصميم العروض التفي تنم ع ويبموق أثر

 تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية يعزى للمرحلة الدراسية تخصص طلبة لدى اإلنفوجرافيك
 ماجستير(؟ –)بكالوريوس 

ع موق أثر( في α ≤ 0.05عند مستوى )فرق ذو داللة احصائية لمعرفة فيما إذا كان هناك 

 تخصص ةلدى طلب اإلنفوجرافيكالمبنية على  عليميةية مهارات تصميم العروض التفي تنم ويب
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التعليم في الجامعات األردنية يعزى لمتغير المرحلة الدراسية، تم ايجاد المتوسطات الحسابية  تكنولوجيا

 للعينات المستقلة، والجدول اآلتي يبين ذلك: tواالنحرافات المعيارية واستخدام اختبار 

للعينات المستقلة للفروقات ما في درجات بطاقة المالحظة بعد  t( اختبار 3-4) الجدول
 رحلة الدراسيةالمالتطبيق تبعا لمتغير 

 المهارة
المستوى 
 الدراسي

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 0.05عند 

 اإلنفوجرافيك
 الثابت

- 0.886 1.83 63 بكالوريوس
1.756- 

100 0.082 
 0.896 2.14 39 ماجستير

 اإلنفوجرافيك
 المتحرك

- 0.521 1.29 63 بكالوريوس
2.705- 100 0.008* 

 0.670 1.61 39 ماجستير
 اإلنفوجرافيك
 التفاعلي

 279. 1.15 63 بكالوريوس
-4.858 100 .000* 

 662. 1.61 39 ماجستير
المهارات 
 ككل

 363. 1.38 63 بكالوريوس
-4.093 100 .000* 

 641. 1.79 39 ماجستير

 طلبة البكالوريوسيبين الجدول أعاله وجود فروق ظاهرية ما بين متوسط درجات إجابات 

 فوجرافيكاإلنلجميع مهارات  لدى طلبة الماجستيرحيث كانت أعلى  ةعلى بطاقة المالحظ والماجستير

             مستوىكانت ذات داللة إحصائية عند  هانالحظ أن t، ومن خالل قيم لدى طلبة الماجستير

(α ≤ 0.05)  الثابت افيكاإلنفوجر المتحرك والتفاعلي، ولم تكن ذات داللة لمهارة  رافيكاإلنفوجلمهارتي ،

وعلية يتم رفض الفرضية الصفرية والقبول بالبديلة والتي تنص على: يوجد فرق ذو داللة احصائية 

( في فاعلية موقع ويب في تنمية مهارات تصميم العروض التقديمية المبنية  α ≤ 0.05عند مستوى )

ير والتفاعلي لدى طلبة  تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية يعزى لمتغ المتحرك اإلنفوجرافيكعلى 

: ال يوجد الصفرية التي تنص على ة، ويتم القبول بالفرضيطلبة الماجستيرلصالح  المؤهل العلمي

( في فاعلية موقع ويب في تنمية مهارات تصميم α ≤ 0.05فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )
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تعليم في تكنولوجيا ال تخصصلدى طلبة  الثابت  اإلنفوجرافيكالعروض التقديمية المبنية على 

 .المرحلة الدراسيةالجامعات األردنية يعزى لمتغير 

              هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى: ن سؤال الدراسة الثالثاإلجابة ع
(α ≤ 0.05 في )المبنية على  عليميةية مهارات تصميم العروض التفي تنم موقع ويب أثر

 امعات األردنية يعزى لنوع الجامعة         تكنولوجيا التعليم في الج تخصص لدى طلبة اإلنفوجرافيك
 جامعة خاصة(؟ -)جامعة حكومية

ع موقأثر  ( فيα ≤ 0.05فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )لمعرفة فيما إذا كان هناك 

 تخصصة لدى طلب اإلنفوجرافيكالمبنية على  عليميةية مهارات تصميم العروض التفي تنم ويب

تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية يعزى لمتغير نوع الجامعة، تم ايجاد المتوسطات الحسابية 

 للعينات المستقلة، والجدول اآلتي يبين ذلك: tواالنحرافات المعيارية واستخدام اختبار 

للعينات المستقلة للفروقات ما في درجات بطاقة المالحظة بعد التطبيق تبعا  T( اختبار 4-4) الجدول
 لمتغير نوع الجامعة

 المهارة
نوع 

 الجامعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 t قيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 0.05عند 

 اإلنفوجرافيك
 الثابت

 0.730 2.48 22 حكومية
3.303 100 0.001* 

 0.888 1.80 80 خاصة
 اإلنفوجرافيك
 المتحرك

 0.684 1.76 22 حكومية
3.218 100 0.002* 

 0.542 1.31 80 خاصة
 اإلنفوجرافيك
 التفاعلي

 563. 2.03 22 حكومية
10.573 100 .000* 

 273. 1.13 80 خاصة
المهارات 
 ككل

 520. 2.18 22 حكومية
8.544 100 .000* 

 362. 1.36 80 خاصة

ة طلبة الجامعات الخاصيبين الجدول أعاله وجود فروق ظاهرية ما بين متوسط درجات إجابات 

 الحكومية في الجامعات طلبة تكنولوجيا التعليمحيث كانت أعلى لدى  ةعلى بطاقة المالحظ والحكومية
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    مستوىنالحظ أن جميعها كانت ذات داللة إحصائية عند  t، ومن خالل قيم جميع المهاراتفي 

(α ≤ 0.05لجميع المهارات )،  :وعلية يتم رفض الفرضية الصفرية والقبول بالبديلة والتي تنص على

موقع ويب في تنمية مهارات تصميم  أثر ( فيα ≤ 0.05يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

ية يعزى لدى طلبة  تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردن اإلنفوجرافيكالعروض التقديمية المبنية على 

 نوع الجامعة لصالح الجامعات الحكومية.لمتغير 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

ما أثر موقع ويب في تنمية مهارات تصميم العروض التعليمية  مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول:
 لدى طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية؟  اإلنفوجرافيكالمبنية على 

ق، كانت أعلى من درجاتهم قبل التطبي قالتطبيأظهرت النتائج أن درجات إجابات الطلبة بعد 

( وانحراف 1.95بت بعد التطبيق بمتوسط حسابي بلغ )الثا اإلنفوجرافيكحيث أنها كانت لتطبيق 

 المتحرك بلغ المتوسط الحسابي بعد التطبيق اإلنفوجرافيك(، وبالنسبة لتطبيق 0.899معياري )

ط التفاعلي فقد بلغ المتوس اإلنفوجرافيك(، وبالنسبة لتطبيق 0.601( بانحراف معياري )1.41)

(، أما لمهارات التصميم ككل فقد بلغ 0.513ري )( بانحراف معيا1.32الحسابي بعد التطبيق )

 (، 0.524( بانحراف معياري )1.53المتوسط الحسابي بعد التطبيق )

( لدى استخدام α ≤ 0.05فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) كما أظهرت النتائج وجود

لثابت والمتحرك( ) ا اإلنفوجرافيكموقع ويب في تنمية مهارات تصميم العروض التعليمية المبنية على 

ت تصميم ق لمهاراتكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية قبل وبعد التطبي تخصصلدى طلبة 

لصالح المجموعة التي تعرضت للتطبيق، وعدم وجود فرق ذو داللة احصائية عند  عليميةالعروض الت

ية على المبن عليميةية مهارات تصميم العروض التموقع ويب في تنم أثر( في α ≤ 0.05مستوى )

 نفوجرافيك التفاعلي لدى طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية قبل وبعد التطبيق.إلا

قد ويب من خالل موقع ال عليميةللعروض الت لبةسير هذه النتيجة بأن تصميم الطويمكن تف

تنمية ورفع  أيضا على اإيجابي أث ر ربما نفوجرافيك، وهذاإلمعرفة لتقنية االعلى زيادة  إيجابياساهم 

وجرافيك الثابت نفإلنفوجرافيك وبشكل محدد اإلتصميم عروض تعليمية مبنية على افي  بةلطلكفاءة ا
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 يب، كماموقع الو  نفوجرافيك عبرإلالعروض التعليمية المبنية على اوالمتحرك، من خالل تصميم 

ة على طلبساعد ال قد في العملية التعليمية ستخدام موقع ويبإ أن   إلىيمكن تفسير هذه النتيجة 

طوال  ةبتاحة المادة التعليمية لدى الطلإلهام والواجبات بشكل فعال، وذلك نجاز الما  التفاعل أكثر، و 

ي فستخدام موقع ويب إراسة فيما يخص الوقت من خالل موقع الويب وقد تشابهت نتيجة هذه الد

ستخدام موقع الويب  لت نتائج ذ دإلتصميم العروض التعليمية مع عدة دراسات، العملية التعليمية وا 

( على وجود أثر إيجابي بعد التعلم من خالل موقع الويب وذلك الحتوائه 2014دراسة الشرقاوي )

كما أثبتت  (.2015على أكثر من مادة تفاعلية متاحه أمام الطالب طوال الوقت، كما أظهرت )

أثر ايجابي في تصميم العروض التعليمية من خالل ( على وجود 2015نتائج دراسة القصاص )

أن الدراسة عبر الويب عملت على زيادة  إلى( 2015موقع الويب. وأكدت نتائج دراسة سرحان )

 فاعلية استخدام موقع الويب في التعليم. إلى( 2016التحصيل، ودلت نتائج دراسة الدريملي )

( α ≤ 0.05فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )هل يوجد  مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني:
لدى  كاإلنفوجرافيفي أثر موقع ويب في تنمية مهارات تصميم العروض التعليمية المبنية على 

 –طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية يعزى للمرحلة الدراسية )بكالوريوس 
 ماجستير(؟

( في أثر موقع ويب α ≤ 0.05ئية عند مستوى )أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة احصا

اعلي لدى طلبة المتحرك والتف اإلنفوجرافيكفي تنمية مهارات تصميم العروض التعليمية المبنية على 

تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية يعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح طلبة الماجستير 

( في أثر موقع ويب في تنمية مهارات α ≤ 0.05وعدم وجود فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

التعليم في  وجياتخصص تكنوللدى طلبة  تالثاب اإلنفوجرافيكتصميم العروض التعليمية المبنية على 

 الجامعات األردنية يعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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طلبة الدراسات العليا لخبرات علمية وعملية أعلى من  امتالك إلىوقد يعزى السبب في ذلك 

 إلى( والتي أظهرت 2017ة الحكمي)طلبة مرحلة البكالوريوس، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراس

مهارات اإلنفوجرافيك لدى حملة شهادة  امتالكنفوجرافيك ودرجة إلمستوى الوعي لمفهوم ا رتفاعإ

 الماجستير.

( α ≤ 0.05هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث:
يك لدى نفوجرافإل االعروض التعليمية المبنية على  في أثر موقع ويب في تنمية مهارات تصميم

 جامعة-حكومية )جامعة الجامعةطلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية يعزى لنوع 
 خاصة(؟

ويب  لموقعأثر وجود  (α ≤ 0.05أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

تكنولوجيا  صصتخنفوجرافيك لدى طلبة إلالمبنية على ا عليميةية مهارات تصميم العروض التفي تنم

التعليم في الجامعات األردنية يعزى لمتغير نوع الجامعة لصالح الجامعات الحكومية. حيث بلغ 

في حين بلغ  ،2.18ككل لدى طلبة الجامعات الحكومية  اإلنفوجرافيكالمتوسط الحسابي لمهارات 

 .1.36نفوجرافيك ككل إلطلبة الجامعات الخاصة لمهارات االمتوسط الحسابي لدى 

عن قة م قد يمتلكون معرفة مسبالتعلي اتكنولوجيتخصص أن طلبة  إلى النتيجةتعزى هذه و 

، وعن كيفية تصميمها وذلك من خالل طرحها في المقررات التعليمية لدى الجامعة. فمن اإلنفوجرافيك

الحكومية  لدى طلبة الجامعاتخالل تطبيق الباحثة للدراسة لوحظ وجود معرفة عن مفهوم اإلنفوجرافيك 

 أكثر مما هو عليه لدى طلبة الجامعات الخاصة.
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 التوصيات والمقترحات 

 توصي الباحثة وتقترح اآلتي:راسة وفي ضوء ما تم التوصل إليه إعتمادا على نتائج الد

بأنواعه  يكاإلنفوجرافتفعيل دور مواقع الويب ومهارات تصميم العروض التعليمية المبنية على  .1

الثابت والمتحرك والتفاعلي في العملية التعليمية، والتشجيع على استخدامها من قبل مؤسسات 

 التعليم.

 نفوجرافيك.اإلتقنية ب التعليمية وتقديمهاالعروض  لعمل على تطويرا .2

 إنشاءبالتعاون بين الجامعات األردنية، الحكومية والخاصة و ، عقد دورات تدريبية للمتعلمين .3

ة لزيادة الوعي بأهمية وفاعلي أعضاء هيئة التدريسبين بين الطلبة و  عمل متبادلة ورشات

 طرق مبتكرة.ب عليميةجرافيك في تصميم العروض التنفو إلنفوجرافيك، وعن أهمية وفاعلية اإلا

 اتهأهمي إلىلفت النظر و مواقع الويب، استخدام  إلىالدراسات التي تهدف إجراء المزيد من  .4

  تخصصات جامعية مختلفة.ليمية، وتطبيقها على وفاعليتها على العملية التع

 . ةالية تستهدف مراحل دراسية مختلفإجراء دراسات مشابهة للدراسة الح .5
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 بصورتها األولية(: بطاقة المالحظة 1الملحق )
مهارات تصميم العروض التقديمية المبنية على 

دقة الصياغة  مدى انتماء الفقرة (Infographic)اإلنفوجرافيك
 المالحظات اللغوية

تصميم العروض التقديمية المبنية على  الطالبة لمهاراتقائمة أداء الطالب/ 
 (Infographic)األنفوجراقيك 

غير  مالئمة
غير  سليمة مالئمة

  سليمة

      مع المحتوى التعليمي اإلنفوجرافيكيربط  1
      بشكل واضح وغير معقد اإلنفوجرافيكيقدم  2
      بشكل تتكامل فيه النصوص مع الرسوم اإلنفوجرافيكيصمم  3
      ديثةبطريقة ح اإلنفوجرافيكة على يظهر العروض التقديمية المبني 4
      أنوع خطوط مناسبة اإلنفوجرافيكيستخدم في  5
      بشكل جذاب وجميل اإلنفوجرافيكيظهر  6

7 
 كاإلنفوجرافييراعي عند استخدام العروض التقديمية المبنية على 

  .التباين بين ألوان االشكل والخلفية
     

      اإلنفوجرافيكيتجنب األلوان الالمعة عند تصميم  8
      ألوان متناسقة مع بعضها البعض اإلنفوجرافيكيستخدم في  9
      رسومات ذات صلة مع فكرة المحتوى اإلنفوجرافيكفي  ريظه 10
      رسومات واضحة التفاصيل اإلنفوجرافيكيصمم  11
      المتحرك  اإلنفوجرافيكالنشطة في تتكامل العناصر  12
      بعض الحركات المتجانسة   المتحرك اإلنفوجرافيكيظهر في  13
      حركات تتناسب مع كمية المعلومات المعروضة  اإلنفوجرافيكيستخدم  14
      فاعلي العناصر النشطة بشكل واضح الت اإلنفوجرافيكيظهر في  15

16 
رك المتح اإلنفوجرافيكيدمج في العروض التقديمية المبنية على 

 عناصره النشطة بشكل متكامل
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 ( أسماء المحكمين لبطاقة المالحظة2ملحق )

 الجامعة التخصص االسم الرقم
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم حمزة العساف .د 1
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم خالدة شتات .د 2
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم فادي عودة د. 3
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم فراس العياصرة .د 4
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم منال الطوالبة .د 5
 جامعة الزيتونة تكنولوجيا المعلومات نضال عمارين .د 6
 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم أ.د منصور الوريكات 7
 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم مهند الشبول .د 8
 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم ماجد أبو جابر .د 9
 جامعة األنروا تكنولوجيا التعليم ياسر أبو حميد .أ 10
 جامعة األنروا مناهج وأساليب تدريس أسامة عابد .أ 11
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 ( بطاقة المالحظة بصورتها النهائية3ملحق )

 كلية العلوم التربوية 

           قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم 

 تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 

 2018/201العالم الدراسي 

 

 وزارة التعليم العالي 

 وزير التربية والتعليم والتعليم العالي 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

ت تصةةةةميم العةةةةروض افاعليةةةةة موقةةةةع ويةةةةب لتنميةةةةة مهةةةةار " دراســــة بعنــــوان  بــــإجراءالباحثــــة تقــــوم 
  طلبةةةة تكنولوجيةةةا التعلةةةيم فةةةي الجامعةةةات األردنيةةةة " لةةةدى اإلنفوجرافيةةةكالتقديميةةةة المبنيةةةة علةةةى 

ـــــــا المعلومـــــــات واالتصـــــــاالت فـــــــي  ـــــــي تكنولوجي ـــــــل درجـــــــة الماجســـــــتير ف ـــــــات ني كجـــــــزء مـــــــن متطلب
 التعليم.

ــــــة ــــــق أهــــــداف الدراســــــة أعــــــدت الباحثــــــة بطاق ــــــات تحقي مالحظــــــة تتضــــــمن مجــــــاالت تتعلــــــق  ولغاي
ـــــــــى  ـــــــــة عل ـــــــــة المبني ـــــــــكبتصـــــــــميم العـــــــــروض التقديمي ـــــــــه أ(Infographic) اإلنفوجرافي رجـــــــــو ، وعلي

ـــــــة ـــــــق بطاق ـــــــة بتطبي ـــــــيم فـــــــي الجامعـــــــات  المالحظـــــــة الســـــــماح للباحث ـــــــا التعل ـــــــة تكنولوجي ـــــــى طلب عل
 األردنية، علما بأن الدراسة ونتائجها لن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي. 

 

 لكم حسن تعاونكم شاكرة

 اريمان عبد الكريم النهإ الباحثة:
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 المجال

سل
سل

الت
 

 منخفض متوسط مرتفع أداء الطالب
 اإلنفوجرافيكمهارات تصميم العروض التقديمية المبنية على 

(Infographic)  
   

 
 
 
 

 اإلنفوجرافيك
 الثابت 

    التعليمي.مع المحتوى  اإلنفوجرافيكيربط  1
    واضح.بشكل  اإلنفوجرافيكيقد م  2
    الرسوم.بشكل تتكامل فيه النصوص مع  اإلنفوجرافيك يصمم 3
    حديثة.بطريقة  اإلنفوجرافيكيظه ر  4
    أنواع خطوط مناسبة. اإلنفوجرافيكيستخدم في  5
    والخلفية.التباين بين ألوان الشكل  اإلنفوجرافيكيراعي في  6
    الالمعة.استخدام األلوان  اإلنفوجرافيكيتجنب في  7
    بعضها.ألوان متناسقة مع  اإلنفوجرافيكيستخدم في  8
    المحتوى.رسومات ذات صلة مع فكرة  اإلنفوجرافيكفي  ريظه   9
    التفاصيل.رسومات واضحة  اإلنفوجرافيكيصمم في  10

 
 اإلنفوجرافيك
 المتحرك

    المتجانسة.المتحرك بعض الحركات  اإلنفوجرافيكيظه ر في  11
    طيئة.بالبالمتحرك حركات ليست بالسريعة أو  اإلنفوجرافيكيعرض في  12

13 
المتحرك حركات تتناسب مع كمية المعلومات  اإلنفوجرافيكيستخدم في 
 المعروضة.

   

    التفاعلي عناصره النشطة بشكل متكامل. اإلنفوجرافيكيدمج في  15
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 ( قائمة معايير موقع الويب4ملحق )

 قائمة المعايير

 مدى انتماء الفقرة
دقة الصياغة 

 اللغوية
 مالحظات

 مالئمة
غير 
 مالئمة

 سليمة
غير 
 سليمة

 

 

 

 

جودة محتوى 
 الموقع 

      الموقع يتناسب مع المضمون ( 1

      ( شعار الموقع واضح ومترابط مع اسم الموقع2

      والمحتوى يتالئمان مع الفئة العمرية المستهدفة( الموقع 3

      ( خلو معلومات الموقع من األخطاء اللغوية واالمالئية 4

      المحتوى والمضمون لغة لعرضالموقع الكثر من  م( استخدا5

      ( تمتاز المعلومات داخل الموقع بالدقة والوضوح  6

      ومعلومات عن مضمون الموقع  الموقع تعريف( يضم 7

      ( تعد الخدمات التي يقدمها الموقع عن المضموع شاملة8

       

 

 

جودة تصميم 
 الموقع

      ( يتصف الموقع بالجاذبية من حيث االبتكار والتصميم 1

      (التصميم مألئم لنوع الخدمة التي يقدمها الموقع 2

      االيقونات بطريقة جذابة ومالئمة للمحتوى(  يعرض الموقع 3

      ( يسهل التنقل بين صفحات الموقع 4

      ( تتناسق جميع الصفحات في طريقة عرضها وتوافقها5
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      ( امكانية الدخول للمومقع بأكثر من متصفح6

      الرجوع للصفحة الرئيسية للموقع ل( يسه7

      ( توافر الوسائط المتعددة والتفاعل معها داخل الموقع 8

       

  

سهولة 
التعامل 

والتفاعل مع 
 الموقع

      ( سهولة الوصول للموقع من خالل محركات البحث1

      ( سهولة استخدام والتعامل مع الموقع2

      ( وجود خدمات داخل الموقع ) البريد االلكتروني(3

      الموقع مع مواقع التواصل االجتماعي ( ربط4

      ةي( الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخص5

      ( يحتوي الموقع على تمرينات وتدريبات تفاعلية 6

      ( يحتوي الموقع على فيديوهات تعليمية 7

       

 

 جودة الروابط

      ( الروابط المتاحة داخل الموقع مفعلة بشكل صحيح1

      ( الروابط المستخدمة مصنفة بشكل يسهل استخدامها2

( يحتوي الموقع على روابط داخلية للتنقل بين صفحات 3

 الموقع
     

( يحتوي الموقع على روابط خارجية لمواقع وبرامج أخرى 4

 تخص مضمون الموقع 
     



60 
 

 أسماء المحكمين لمعايير الويب (:5ملحق )

 الجامعة التخصص األسم الرقم
 الشرق األوسط تكنولوجيا المعلومات أ.د مظفر الجراح 1
 الشرق األوسط تكنولوجيا المعلومات أ.د محمودالحسيني 2

 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. حمزة العساف 3
 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. خالدة شتات  4
 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. فادي عودة 5

 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. منال الطوالبة 6

 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. فراس العياصرة 7
 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم د. مهند الشبول 8

 جامعة الزيتونة التصميم الجرافيكي د. سكينة القطاونة 9
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 الويب حسب المعايير ( قائمة تحكيم موقع6)ملحق 

 

 

 

  

 درجة التقيم المعايير المجال

 ضعيف متوسط ممتاز
 جودة محتوى الموقع المجال األول

  

     المحتوىعنوان الموقع يتناسب مع ( 1

    ( شعار الموقع واضح ومترابط مع اسم الموقع2

    ( الموقع والمحتوى يتالئمان مع الفئة العمرية المستهدفة3

    من األخطاء اللغوية واالمالئية  الموقع خالي محتوى( 4

    المحتوى والمضمون لغة لعرضمن  أكثرالموقع  يستخدم (5

    ( تمتاز المعلومات داخل الموقع بالدقة والوضوح  6

    ومعلومات عن مضمون الموقع  الموقع تعريف( يضم 7

    يقدم الموقع خدمات شاملة عن المحتوى( 8

    جودة تصميم الموقع المجال الثاني

 

    ( يتصف الموقع بالجاذبية 1

    مألئم لنوع الخدمة التي يقدمها الموقع الموقع  تصميم  (2

    (  يعرض الموقع االيقونات بطريقة جذابة ومالئمة للمحتوى3

    ( تتناسق جميع الصفحات في طريقة عرضها وتوافقها4

    داخل الموقع  ة المتعدد ( توافر الوسائط5
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 ( اسماء المحكمين لموقع الويب حسب المعايير7ملحق)

 الجامعة التخصص األسم الرقم
 الشرق األوسط تكنولوجيا المعلومات أ.د مظفر الجراح 1
 الشرق األوسط تكنولوجيا المعلومات أ.د محمودالحسيني 2

 األوسطالشرق  تكنولوجيا التعليم د. فادي عودة 3

 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. منال الطوالبة 4

 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. فراس العياصرة 5
 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم د. مهند الشبول 6

 جامعة الزيتونة التصميم الجرافيكي د. سكينة القطاونة 7
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي  إلى( كتاب تسهيل المهمة 8ملحق )
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 جامعة جدارا إلى( كتاب تسهيل مهمة 9ملحق )
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 يةاألردن الجامعة إلى( كتاب تسهيل مهمة 10ملحق)
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 ( شاشات موقع الويب11ملحق )

 

 

 ( يوضح الواجهة األمامية لموقع الويب1الشكل )
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 الصفحة األولى من موقع الويب( يوضح 2الشكل )
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  ( يوضح الصفحة األولى من موقع الويب3الشكل )
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 موقع الويبواع أألنفوجرافيك تامتوفرة داخل ( يوضح أن3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 
 

 

 

 ( يوضح المعلومات التي تخص الموقع4الشكل )
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 الويبالعمل في موقع واجراءات ( يوضح سير 5الشكل )
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 الخدمات التي يقدمها موقع الويبمعلومات عن ( يوضح 6الشكل )
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 ( يوضح صفحة األنفوجرافيك الثابت7الشكل )
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  ( يوضح تعريف عن األنفوجرافيك الثابت8الشكل )
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 إلى( يوضح األيقونه التي يتم من خاللها الوصول 9كل )الش

 تطبيق تصميم األنفوجرافيك الثابت 
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 ( يوضح مساحة العمل في تطبيق 10الشكل )

 Canva الثابت اإلنفوجرافيكباستخدام  لتصميم عروض تقديمية 
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 األنفوجرافيك الثابت( يوضح بعض األدوات التي يتم استخدامه لتصميم 11الشكل )

 ( وشرائح) نماذج 
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 م( يوضح األدوات التي يمكن استخدامها في التصمي12)الشكل 

 ) أنواع الخطوط واشكالها( 
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 م( يوضح األدوات التي يمكن استخدامها في التصمي13)الشكل  

 (خلفيات للنماذج والشرائح) 
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 ماستخدامها في التصمي( يوضح األدوات التي يمكن 14)الشكل 

 (أشكال ورسومات )  
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 م( يوضح األدوات التي يمكن استخدامها في التصمي15)الشكل  

 (رسومات انفوجرافيك )  
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 ح الصفحة التي من خاللها يتم حفظ التصاميم ( يوض16)الشكل 

 أو ارسالها عبر البريد األلكتروني
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 المحفوظة داخل ملف العمل الخاص بالمستخدمجميع التصاميم ( يوضح 17)الشكل 
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 ( يوضح الصفحة التعريفية باألنفوجرافيك المتحرك18الشكل )
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 المتحرك اإلنفوجرافيكعن  توضيحيفيديو ( يوضح 19الشكل )

 المتحرك اإلنفوجرافيكالمختص بتصميم  Biteableباستخدام تطبيق  
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 التطبيق المستخدم  إلى( يوضح األيقونه التي من خالله يتم االنتقال 20الشكل )

 (  Bieteable)المتحرك اإلنفوجرافيكلتصميم 
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 (Biteable )( يوضح صفحة الدخول لتطبيق 21الشكل )
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 للتصميم ا( يوضح النماذج المتحركة الممكن استخدامه22الشكل )



89 
 

 

 

 

 العمل الضافة عبارات على التصميم المتحرك( يوضح مساحة 23الشكل )

 والظهار مقاطع الفيديو المستخدمه 
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 ( يوضح خلفيات بألوان متعددة يمكن استخدامها24الشكل )

 لتغير خلفيات مقاطع الفيديو 
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 المتوفرة من خالل التطبيق  الصوتيات( يوضح 25الشكل )

 المتحرك اإلنفوجرافيكوالتي يمكن اضافتها على تصميم 
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 (  يوضح التأثيرات التي يمكن اضافتها 26الشكل )

 على تصميم األنفوجرافيك المتحرك
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 ( يوضح صفحة التعريف باألنفوجرافيك التفاعلي27الشكل )
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 ( يوضح طرق التواصل مع موقع الويب 28الشكل )

 خالل الهاتف أو البريد األالكتروني أو صفحات التواصل األاجتماعي من
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 ( يوضح الواجه الرئيسية لموقع الويب باللغة العربية 29ل )الشك
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 ( يوضح  معلومات عن انواع األنفوجرافيك باللغة العربية30الشكل )
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 باألنفوجرافيك( يوضح الرسومات المدعمة 31الشكل )

 والمستخدمة في الواجهة الرئيسية للموقع 
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 .اإلنفوجرافيكخطوات تصميم ( يوضح  باللغة العربية 32الشكل )
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 باللغة االنجليزية الثابت اإلنفوجرافيكتصميم عن ( يوضح  33الشكل ) 
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 باللغة العربية الثابت اإلنفوجرافيكتصميم عن ( يوضح  34الشكل )


