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 ملخص البشح

اإلنفوجرافيك فى بيئة تعميمية إلكترونية  أثر استخدامىدف ىذا البحث إلى التعرف عمى 
لمقرر مبادى التدريس عمى التحصيل والتفكير البصرى لدى طالب كمية التربية النوعية، حيث 

وتحميل المحتوى وقد اختير التصميم التجريبي ذو المجموعة  التجريبي شبو ستخدم المنيجتم ا
الواحدة عن طريق القياس القبمي والبعدى وذلك لمالئمة طبيعة البحث الحالي، حيث لوحظ أداء 
مجموعة البحث قبل وبعد تطبيق المتغير التجريبي ثم تم قياس مقدار التغير الذي حدث، وضم 

ى، قسم التربية الموسيقية، كمية التربية النوعية جامعة البحث مجموعة من طالب الفرقة األول
 ( طالب وطالبة. 63جنوب الوادى بمحافظة قنا، وبمغ عددىم)

 .كالتالى بحثككانت أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا ال 
 ختبار التحصيلدالل احصائيًا بين متوسطي درجات القياسين القبمى والبعدى ال وجد فرقي -1

لمقرر مبادئ التدريس من خالل استخدام اإلنفوجرافيك فى بيئة تعميمية إلكترونية  المعرفى
 لصالح القياس البعدى. 

ختبار التفكير دالل احصائيًا بين متوسطي درجات القياسين القبمى والبعدى ال وجد فرقي -2
 البعدى.البصرى لدى طالب الفرقة األولى بقسم التربية الموسيقية وىذه الفروق لصالح القياس 

 .ككانت مف أىـ تكصيات البحث التالي  

فى ظل الظروف الراىنة يجب اإلىتمام بتحميل المقررات التعميمية لمتعرف عمى خصائصيا ( 1
  وكيفية عرضيا بيدف تصميم بيئات تعمم تتناسب مع طبيعة كل مقرر.

( اإلتجاه الى استخدام اإلنفوجرافيك بيئات التعمم اإللكترونية المختمفة مثل المنصات التعميمية 2
والفصول اإلفتراضية وغيرىا التى تعتمد عمى المشاركة الفاعمة واإليجابية لممتعمم بداًل من أن 

 يكون متمقى لممعرفة فقط.
لمختمف المراحل التعميمية لزيادة التحصيل المعرفى  ( اإلىتمام بتوظيف االنفوجرافيك التعميمى3

 بمستوياتو المتقدمة.
فة اإلنفوجرافيك من خالل تدريب القائمين عمى العممية التعميمية عمى المعايير الخاصة ا( نشر ثق4

  بو وكيفية انتاجو وتصميمو.
التحصيؿ - بصرلالتفكير ال -بيئات التعمـ اإللكتركنية -اإلنفكجرافيؾ .الكممات المفتاحية

 المعرفي 
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Research Summary 

Using infographics in an electronic learning environment for the 

teaching principles course to develop cognitive achievement and visual 

thinking among students of the Faculty of Specific Education 
      The aim of this research is to identify the effect of using 

infographics in an electronic learning environment for the teaching principles 

course on achievement and visual thinking among students of the Faculty of 

Specific Education, where the semi-experimental approach and content 

analysis were used and the experimental design with one group was chosen by 

means of pre and post measurement in order to suit the nature of the research 

Present, Where the performance of the research group was observed before and 

after applying the experimental variable, and then the amount of change that 

occurred was measured. The research included a group of students of the first 

year, Department of Music Education, Faculty of Specific Education, South 

Valley University in Qena Governorate, and their number reached (63) 

students.                                                                                                                                                             
The most important results of the research were as follows. 

1- There is a statistically significant difference between the mean scores of 

the pre and post measurements for the achievement test for the teaching 

principles course through the use of infographics in an electronic learning 

environment for the benefit of post-measurement. 
2- There is a statistically significant difference between the mean scores of the 

pre and post measurements for the visual reasoning test of the first year 

students in the Department of Music Education, and these differences are in 

favor of the post measurement. 

The research recommended the following. 

1-Under the current circumstances, attention must be paid to analyzing 

educational curricula to identify their characteristics and how to display them, 

in order to design learning environments that suit the nature of each course.                                                                     
2- The tendency to use infographics in different electronic learning 

environments, such as educational platforms, virtual classrooms, and others, 

which depend on the active and positive participation of the learner instead of 

being the recipient of knowledge only.           
3-Interest in employing educational infographics for the various 

educational levels to increase cognitive achievement at its advanced levels.                                                            
4-Spreading the culture of the infographic by training those in charge of 

the educational process on its standards, how to produce and design it.                                                         

Key Words. infographics- Electronic learning environments- Visual thinking-

Achievement knowledge. 
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 .مكدمة البشح

لككنو مجتمع العربى، نظران اآلكنو األخيرة فى المصطمح التعميـ اإللكتركني في انتشر         
فالتعميـ  ،تعمـ البلصفي الذم ال يرتبط بزماف كال مكاف معيف لمدراسةمأفضؿ نتائجو ل يعطى

يبحثكف –مفتكح في أم كقت ككيفما تشاء كالسبب كراء ظيكر ىذا النكع أف ركاد التربية
المؤسسات التعميمية بيدؼ تكفير بيئة تعميمية  عف أفضؿ الطرؽ كالكسائؿ لتطكير-باستمرار
، كحثيـ عمى تبادؿ اآلراء، كالخبرات، كما متعمميفتعمؿ عمى جذب اىتماـ ال ،جيدة تفاعمية

تحكيو مف كسائؿ متعددة مف أفضؿ الكسائؿ لتكفير البيئة التعميمية التفاعمية، كقد أدل 
نترنت إلى ظيكر مفاىيـ عديدة منيا: الفصكؿ االنتشار الكاسع كالسريع الستخداـ اال 

 .كالمنصات التعميميةاالفتراضية كالتعمـ المقمكب 
ينتشر منذ استخداـ كسائؿ العرض اإللكتركنية إللقاء بدأ مفيـك التعميـ اإللكتركني       

الدركس في الفصكؿ التقميدية كاستخداـ الكسائط المتعددة في عمميات التعميـ الفصمي 
ببناء المدارس الذكية كالفصكؿ االفتراضية التي تتيح لمطبلب الحضكر  ىكالتعميـ الذاتي، كانتي

فزيكف ينترنت كالتمكالتفاعؿ مع محاضرات كندكات تقاـ في دكؿ أخرل مف خبلؿ تقنيات اال 
 (.61، 9002)مصطفى يكسؼ كافى، ، الى جانب ما يكفره مف الكقت كالجيدالتفاعمي
ة األساسية لمعارؼ العقؿ كمعمكماتو كتكاممة مع يعد البصر كحاسة مف المكارد البشري      
نكاع التفكير األخرل، كمف خبلؿ الثكرة التكنكلكجية التى لـ يسبؽ ليا مثيؿ فى امف  هغير 
ىمية التفكير البصرل حيث أف الصكرة ىدؼ اعتماد عمى الصكرة بمختمؼ أشكاليا تنبع اال

عبد الرؤؼ عامر، إيياب  )طارؽتصاؿالتفكير البصرل أصبحت أساسان فى كسائؿ التعبير كاال 
 .*(16، ـ9061عيسي المصرم 

( أف 61، 9061، طارؽ عبد الرؤكؼ عامر، حيث ذكر)ايياب عيسي المصرل 
التفكير البصرل أحد أىـ انكاع التفكير، حيث يعتمد عمى ما تراه العيف كما يتبع ذلؾ مف 
عمميات تحدث داخؿ الدماغ البشرل مف تحميبلت، مقارنات، تخيبلت، استنتاجات كصكالن الى 

فى العممية التعميمية يعد أىـ تقنية  بقاء أثر التفاعؿ فى ذاكرة المتعمـ، كاستخداـ اإلنفكجرافيؾ
  إلكتركنية تعمؿ عمى تحقيؽ االىداؼ التعميمية المنشكدة لمكاكبة التقدـ التكنكلكجى التعميمي.

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .American Psychological Association (APA)ية األمريكية لعمم النفساتبع في التوثيق نظام الجمع
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تبسيط المعمكمات  التى تعتمد عمىاليامة التعميمية  كسائؿكيعد اإلنفكجرافيؾ مف ال    
 فى الفيـ الى جانب أنيا سيكلةالسرعة ك ال تدمج بيف صكر كرسكمات كالبيانات كتحكيميا الى

عمر  اسماعيؿ(، 9062)، أمانى أحمد:عمرك محمدأشار كبلن مفحيث  ممتعمميفل جاذبيةأكثر 
، محمد سعيد محمد تكفيؽ  Damyanov, I., & Tsankov, N. (2018)(، 9061عمى)

المعمكمات كالبيانات حيث انو ينظـ  عمى أىمية االنفكجرافيؾ فى الجانب المعرفى( 9062)
الى جانب إيصاؿ  ،بسيكلو كيسريسيؿ عممية استرجاعيا ل كاالرقاـ فى عقؿ المتعمميف

مف خبلؿ الرؤية البصرية الى تنظيـ المعمكمات كفيـ العبلقات كربطيا المعمكمات المعقدة 
حسف تز ك يعز ىذا بدكره أدل الى تمجاؿ المعرفى ببعض مما يكفر تكامؿ المعرفة داخؿ ال

 يـ.يالتحصيؿ لد
 .مشللة البشح وحتديدها

 .البحث كصياغتيا مف خبلؿ النقاط التالية تـ تحديد مشكمة 
يمكف أف تككف عممية تصميـ التدريس إحدل السمات المميزة لمجاؿ تصميـ كتكنكلكجيا  -

ساسية التى تميز ىذا المجاؿ ىى تكنكلكجيا التدريس)محمد عمى كالسمة االالتدريس 
التكنكلكجي ظير  راإلنفجا ، كمف خبلؿ التطكر اليائؿ فى المعرفة ك( 1، 9066الخكلى، 

  .كدعامة ىامة لو يةعممية التعميممالمساعدة لكبيئات التعمـ اإللكتركنية التقنيات  مف كثير
الكسائؿ اليامة كالفعالة ىذه األياـ كأكثرىا جاذبية ىذه التقنيات ك اإلنفكجرافيؾ أحد أىـ كيعد  -

سيكلة السرعة المعمكمات خصكصان عبر الشبكات اإلجتماعية، فيى تدمج بيف اللعرض 
،  9090المعمكمات كتكصيميا الى المتمقى)شريؼ محمد اإلتربى، كالتسمية فى عرض 

646). 
كثير مف الجدؿ، حيث يراه أثار ظيكر اإلنفكجرافيؾ كاستخدامو فى العممية التعميمية  -

البعض كسيمة لعرض األفكار بشكؿ تقنى يشير الى تحكيؿ المعمكمات ك البيانات المعقدة 
رسـك مصكرة يسيؿ عمى مف يراىا استيعابيا دكف الحاجة الى قراءة الكثير مف الى 

 .(640،  9090، ىاإلترب شريؼ محمد)النصكص
ى يتفى دعـ عمم نفكجرافيؾ مف خبلؿ بيئات التعمـ اإللكتركنيةضح أىمية استخداـ اإل تت -

السنكات األخيرة  كالدراسات السابقة التى أجريت فىالتعميـ كالتعمـ مف خبلؿ بعض البحكث 
 .Alyahya, D لمكشؼ عف جكانب القكة لبلنفكجرافيؾ فى العممية التعميمية مثؿ دراسة:



 م0100( 42) -0ج-أبريلعدد                                                           ...     االنفوجرافيكاستخدام 

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 610 - 

 القراءة سيمة منصة إنشاء في الدعـ تتيح تعميمية، كأداة موتـ استخدا حيث (2019)
 نكعيان  تحميبلن  قدمت، حيث المرئية األمية محك تحسيف في ساسيناا دكرنا تمعبل لممتعمميف،
 .المقترحة التصميـ الستراتيجية

 ىي المعاصرة الثقافةالى أف  Damyanov, I., & Tsankov, N.(2018)كما أشار -
 الطبلب يككف أف يجب، حيث لمتكاصؿ السائد الشكؿ المرئية الصكر تصبح، بصرية ثقافة
 شفرة لفؾ المرئية، المغة كاستخداـ قراءة عمى قادريف يككنكا كأف بصرية دراية عمى

 األخرل األساليب مع النمذجة بيف الجمع إف، بنجاح كتقييميا كتفسيرىا المرئية الرسائؿ
 دكرنايمعب اإلنفكجرافيؾ  أف يمكفك ، معرفية كطريقة إمكاناتيا مف يزيد العممية المعرفة في

مف خبلؿ كذلؾ ، لمطبلب المعرفية كالقدرات لمعمر كفقنا أكىدؼ كأداة العممية في ميمنا
 . المعرفة أك البيانات أك لممعمكمات بصرية تمثيبلتالتى تعد  المعمكمات صكر

اسماعيؿ عمر عمى ـ(، 9062عمرك دركيش، أمانى أحمد)كبلن مف:كأشار أيضان  -
ـ( الى 9090محمد سيد جابر)ـ(، 9061صفكت حسف عبد العزيز )ـ(، 9061حسكنة)

، حيث رفى لدل المتعمميفالجانب المع تنمية االنفكجرافيؾ فى كامكانيات بعض مميزات
الى صكر كرسكمات تعبيرية، يعمؿ عمى تبسيط المعمكمات كيختصر العديد مف الكتابة 

مف خبلؿ معمكمات بصرية كالذل بدكرة يؤدل الى تنمية تقديمة لمحقائؽ العممية ك 
  التحصيؿ كالتفكير البصرل كغيرىا لدل المتعمميف.

اىتماـ الدكلة بالعممية التعميمية كالكصكؿ كنا( ك جائحة ككر )مف مف خبلؿ ما مر بو العالـك  -
انياء العاـ الى جانب ، المعرفةيمية بقدر عالى مف مراحؿ التعمالبالمتعمميف فى جميع 
لجميع المراحؿ بعض المنصات التعميمية اإللكتركنية تـ إنشاء الدراسي بشكؿ جيد، 

كأستاذ أيضان عمؿ الباحثة  ، كمف خبلؿىدافياؽ ايالمتعمميف كتحق التى تخدـالتعميمية 
مساعد بقسـ التربية المكسيقية، كمية التربية النكعية، جامعة المناىج كطرؽ التدريس ال

قسـ التربية حيث تعد المسئككؿ عف مقرر مبادئ التدريس لمفرقة األكلى  ،دلجنكب الكا
 ،ـ الفصؿ الدراسي الثانى9090ـ/9062كفقان لمخطة التدريسية لمعاـ الدراسي المكسيقية 

الى جانب صعكبة كأىمية المقرر فى اعداد الطالب المعمـ كجب التفكير فى طريقة تعميمية 
 فى ظؿ الظركؼ الراىنة.مناسبة تستطيع تكصؿ المعمكمات لطبلب الفرقة األكؿ 

كلى الفرقة األ مف طبلب طالب ( 90عمى عدد )سبؽ تـ عمؿ دراسة استكشافية لما  تأكيدان  -
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طبيعة تعمميـ لممكاد النظرية أرائيـ حكؿ لى إتمؾ الدراسة ىدفت بقسـ التربية المكسيقية 
مف  %21بنسبة  اشارت الغالبية العظمىك  ،شكاؿ كانماط التعمـ بالنسبة ليـأفضؿ أك 

ف المقررات ذات الطبيعة النظرية يصعب استيعابيا كفيـ العبلقات بيف إلى أالطبلب 
سس المرتبطة بمفردات المقرر كالتمييز بيف الخصائص كاأل الكاردة بيا، تالمصطمحا

، كما اشارك كباالجماع عمى اىمية العرض كينطبؽ ذلؾ عمى مقرر مبادئ التدريس
 ك فى عرض المحتكل مف قبؿ استاذ المادةأالبصرل لممحتكل سكاء داخؿ الكتاب الجامعى 

لتكفر عنصر المكف كاالشكاؿ المتعددة كجاذبية  (كتريةيالكمب)التقديميةكخاصة العركض 
 العرض.

لدل قصكر فى التحصيؿ المعرفى كعجز فى التفكير البصرل لذا تتحدد مشكمة البحث فى      
تعميمية  ةاستخداـ اإلنفكجرافيؾ فى بيئلذا يقترح طبلب الفرقة األكلى بقسـ التربية المكسيقية 

كذلؾ لتغير  لتنمية التحصيؿ المعرفى كالتفكير البصرل لدييـ لمقرر مبادئ التدريس الكتركنية
  .المعقدة الى تعميـ يتميز ببقاء األثرأسمكب التفكير تجاه المعمكمات 

  .أسئلة البشح

 كما يمي: األسئمةمف خبلؿ العرض السابؽ لمشكمة البحث يمكف تحديد         

فى بيئة تعميمية الكتركنية  اإلنفكجرافيؾٍاستخداـ كيؼ يمكف بناء برنامج قائـ عمى  -6
لدل طبلب الفرقة كالتفكير البصرل المعرفى التحصيؿ  لتنميةالتدريس  ئلمقرر مباد

    كمية التربية النكعية؟قسـ التربية المكسيقية باألكلى 

 لتنميةالتدريس  ئاإلنفكجرافيؾ فى بيئة تعميمية الكتركنية لمقرر مبادأثر استخداـ  ما  -9
  لدل طبلب الفرقة األكلى قسـ التربية المكسيقية بكمية التربية النكعية؟ المعرفى التحصيؿ

التدريس  ئبرنامج اإلنفكجرافيؾ فى بيئة تعميمية الكتركنية لمقرر مباد أثر استخداـما  -1
عمى التفكير البصرل لدل طبلب الفرقة األكلى قسـ التربية المكسيقية بكمية التربية 

  النكعية؟
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 ح.أهداف البش

 البحث الحالى الى: ىدؼ    
 ئاإلنفكجرافيؾ فى بيئة تعميمية الكتركنية لمقرر مباداستخداـ  كيفية التعرؼ عمى-6

  .التدريس
 لتنمية التدريس ئفى بيئة تعميمية الكتركنية لمقرر مباد اإلنفكجرافيؾىمية اعف  الكشؼ -9

 .كمية التربية النكعيةالتربية المكسيقية بقسـ لدل طبلب الفرقة األكلى المعرفى  التحصيؿ
عمى التدريس  ئفى بيئة تعميمية الكتركنية لمقرر مباداإلنفكجرافيؾ  ىميةا الكشؼ عف -1

 .بكمية التربية النكعيةقسـ التربية المكسيقية التفكير البصرل لدل طبلب الفرقة األكلى 
 ح.البش سدود

 التاليو: كداقتصر البحث الحالي عمى الحد       
بكمية التربية طبلب الفرقة األكلى قسـ التربية المكسيقية مجمكعة مف  .بشرم الحد -6

لخطة التدريسية آلئحة كامل طبقان  ـتـ اختيارىك قنا، محافظة بالنكعية جامعة جنكب الكادل 
الفرقة التأسيسية إلعداد معمـ ىذه المجمكعة التجريبية كما تعد ، لقسـ التربية المكسيقية

 بإعدادىـ الجيد فى مقرر مبادئ التدريس خاصةلذا كجب اإلىتماـ  ،التربية المكسيقية
 .(كالتعمـ عف بعد فى ظؿ الكضع الراىف)جائحة ككركنا

بعض فى )الثابت( استخداـ اإلنفكجرافيؾ اقتصر البحث الحالى عمى .مكضكعي الحد -9
 جنكب الكادل، تطبيؽ)منصة التعمـ اإللكتركنى لجامعة بيئات التعمـ اإللكتركنية

WhatsApp)  لمبادئ التدريس )المفاىيـ األساسيةالكحدة األكلى مكضكعاتلتدريس ،
مقرر مبادئ التدريس لمفرقة االكلى، قسـ التربية ل (العناصر المؤثرة فى العممية التعميمية

  .المكسيقية
 .جنكب الكادلقسـ التربية المكسيقية، كمية التربية النكعية، جامعة  .مكاني الحد  -1
الفترة  ، فيـ9090/  ـ9062مف العاـ الجامعى الثانى الفصؿ الدراسي ا .زمنيالحد   -4

 . ـ2/9090/ 9إلى  ـ91/1/9090مف  
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 * مصطلشات البشح:  

 Infographic .اإلنفودرافيم (6
ـ( فف ممارسة التخطيط كعرض األفكار كالخبرات 9061عرفو )يكسؼ يحيى الفيفي،    

األشكاؿ المرئية كالنصكص إليصاؿ معنى أك معمكمة أك فكرة  باستخداـ
 .  /https://shms.sa/authoringما

بأنو تقديـ لبعض البيانات  Provvidenza, C. F., Hartman(2019)عرفة  كما 
كالمعمكمات فى شكؿ مخطط سكاء ثايت أك متحرؾ بيدؼ تحسيف عممية اإلدراؾ لدل المتعمـ 

 كسد الفجكات المعرفية لدييـ.
رسكـ   تحكيؿ المعمكمات كالبيانات المعقدة الى ـ(9090عرفة )محمد لطفى معاذ،ك 

 دراءة الكثير مف النصكص، كيعمصكرة يسيؿ عمى مف يراىا استيعابيا دكف الحاجة الى ق
حد الكسائؿ اليامة كالفعالة ىذه االياـ كاكثرىا جاذبية لعرض المعمكمات أاالنفكجرافيؾ 

خصكصا عبر الشبكات االجتماعية، فيي تدمج بيف السيكلة، السرعة، كالتسمية في عرض 
 . http://mohamedmoaaz.blogspot.com المعمكمة كتكصيميا الى المتمقي

بأنو مصطمح تقنى يشير الى تحكيؿ  (640، 9090)شريؼ محمد األتربى، أيضان  عرفوك     
الى رسـك مصكرة يسيؿ عمى مف يراىا استيعابيا دكف الحاجة المعمكمات كالبيانات المعقدة 

  الى قراءة الكثير مف النصكص.

 مف البيانات كالمعمكمات النصية إلى بعضتحكيؿ بأنو إجرائيان:  وفيعر مما سبؽ يمكف ت     
استيعاب الفكرة ساعد المتعمـ عمى ت التىكالنصكص  مف الصكر كالرسكمات مجمكعة

عماؿ العقؿلكأكضح   األساسية لممكضكع بصكرة أسيؿ كأسرع  تؤىمة الى التفكير البصرل كا 
 .سميـبشكؿ 

  Electronic learning environment . كرتونيةتعليمية االالبيئة ال( 9
( بأنيا بيئة تعميمية إفتراضية متكاممة 622ـ،9061عرؼ)حمد بف عبد اهلل القميزل،  

تشبة بيئة التعمـ التقميدية، تقدـ مف خبلؿ الحاسب اآللى كشبكاتو، كيتفاعؿ معيا المتعمـ كما 
ف ادكات تقييـ كمحتكل عممى يتفاعؿ مع البيئة الحقيقية كتشمؿ جميع أجزاء عممية التعمـ م
 كتسميـ أعماؿ المتعمميف كتقييـ األقراف كجمع كتنظيـ الدرجات.

  

https://shms.sa/authoring/19118
http://mohamedmoaaz.blogspot.com/
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عف بعد  بيئة تعمـ افتراضية ـ( بأنيا9090كما تعرفيا)مكسكعة كيكيبيديا الحرة ،  
، كاالتصاالت، كتحميؿ كالتقييـ تقـك بتكفير مجمكعة مف األدكات لدعـ العممية التعممية

دارة المجمكعات الطبلبية، كجمع كتنظيـ  المحتكل، كتسميـ أعماؿ الطبلب، كتقييـ األقراف، كا 
 ./https://ar.wikipedia.orgدرجات الطبلب، كالقياـ باالستبيانات

إجرائيان بأنيا بيئة تعمـ عمى شبكة اإلنترنت تعتمد عمى تقديـ  ياتعرف مما سبؽ يمكف
لطبلب الفرقة األكلى قسـ التربية المكسيقية محتكل الكحدة األكلى لمقرر مبادئ التدريس 

بكمية التربية النكعية جامعة جنكب الكادل مف خبلؿ )المنصة التعميمية لجامعة جنكب 
 .(WhatsApp  ،YouTubeالكادل، 

  Teaching principles .مبادئ التدريص( 1
لفرقة ا تساعد طالباألكلية التى كالمفاىيـ كالمبادئ يا األسس عرؼ إجرائيان: بأنت       

لتأىيمو  وعمى تنمية مياراتو التدريسيقسـ التربية المكسيقية  التربية النكعية ةاألكلى بكمي
  حتى يككف معمـ كؼء.

  Visual thinking .التفلري البصرى (4
( بأنو 61ـ،9061عرفة كبلن مف )طارؽ عبد الركؤؼ عامر، إيياب عيسي المصرل،      

حيث يعتمد عمى ما تراه العيف كما يتبع ذلؾ مف عمميات تحدث داخؿ أحد أنكاع التفكير 
الدماغ البشرل مف تحميبلت كمقارنات كتخيبلت كصكالن الى بقاء أثر ىذا التفاعؿ فى ذاكرة 

 اإلنساف لمدة تتجاكز بقاء األثر الناتج عف أل نكع آخر مف أنكاع التفكير.
بأنو  (22، 9061، الحميد، مزىر شعباف العانى)حذيفة مازف عبد مف كبلن  كعرفة      

كتحكيؿ المغة البصرية  منظكمة مف العمميات تترجـ قدرة المتعمـ عمى قراءة الشكؿ البصرل
  كاستخبلص المعمكمات منو.التى يحمميا ذلؾ الشكؿ الى لغة مكتكبة 

دادك، كما عرفة كبلن مف )رعد ميدل رزكقى، نبيؿ رفيؽ محمد، ضيماء سالـ       
( بأنو منظكمة مف العمميات تترجـ قدرة المتعمـ عمى قراءة الشكؿ البصرل 920ـ،9061

كتحكيؿ المغة البصريو التى يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة لفظية)مكتكبة(، كاستخبلص 
المعمكمات منو كتتضمف ىذه المنظكمة ميارات التعرؼ عمى الشكؿ كالكصؼ،التحميؿ، الربط، 

كض الى جانب إستخبلص المعنى مف خبلؿ أدكات التفير البصرم مثؿ إدراؾ كتفسير الغم
 الرمكز، الرسكـ التخطيطية، الرسـك البيانيو كالصكر.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/
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 ـ داخؿ العقؿ البشرلتإجرائيان: بأنو ىك كؿ العمميات التى ت وفيعر مما سبؽ يمكف ت       
مف  معتمدان فى ذلؾ عمى ما تراه العيف التصكرات، التحميبلت، التركيبات( مثؿ)المقارنات،

 الى لغة لفظية مكتكبة أك منطكقة.، بحيث تترجـ رسكمات أك بيانات أك عبارات
 ى.اجلانب الهظر
 الحالي البحث إلييا يستند التي المكضكعات أىـ بالجان ىذا تناكؿ  

القائـ عمى  البرنامج كبناء تصميـ يمكف خبلليا مف التي األسس إلى لمتكصؿ
ٍاستخداـ اإلنفكجرافيؾ لمقرر مبادئ التدريس مف خبلؿ المنصة اإللكتركنية عمى التحصيؿ 

 كالتفكير البصرل لدل طبلب الفرقة األكلى بكمية التربية النكعية
 Infographic .اإلنفودرافيم:ً أوال 

 في الدعـ تتيح تعميمية، أداةأف اإلنفكجرافيؾ يعد (Alyahya, D ,2019,33)   ذكر
 األمية محك نقؿ تحسيف في أساسينا دكرنا تمعب حيث. لممتعمميف القراءة سيمة منصة إنشاء
  مما يؤدل الى تحسيف ميارات التفكير البصرل لدييـ. لممتعمـ المرئية

،)عزه (611ـ، 9062)حسف فراج حسف، كبلن مف أشار .التعميمي االنفكجرافيؾ مميزات -6
 كىى كالتالى:عمى أىـ مميزات اإلنفكجرافيؾ التعميمية (ـ9090عمى أحمد آؿ كباس،

تبسيط المعمكمات المعقدة كالكبيرة كجعميا سيمة الفيـ كاالعتماد عمى المؤثرات  - أ
 .البصرية في تكصيؿ المعمكمة

 .تحكيؿ المعمكمات كالبيانات مف ارقاـ كحركؼ مممة الى صكر كرسـك شيقة  - ب
 .عبر الشبكات االجتماعية سيكلة نشر كانتشار االنفكجرافيؾ -ج
فاىيـ بشكؿ تخطيط يتعمـ المتعممكف بشكؿ أفضؿ عندما تقدـ ليـ المعمكمات كالم -د

 بصرل.
ستقباليا بصكرة  -ق تزيد فعالية تخزيف المعمكمات فى الدماغ عندما يتـ إرساليا كا 

 منظمو.
 كالتنظيـ.مساعدة المتعمـ عمى تحقيؽ بنية معرفية تتصؼ بالثبات كالكضكح  -ك     
ىناؾ مجمكعة مف المبادئ كالمعايير  .مبادئ كمعايير تصميـ اإلنفكجرافيؾ التعميمي -9

مناسبة مكضكع  التى يجب مراعاتيا عند تصميـ اإلنفكجرافيؾ التعميمى كمنيااألساسية 
تحميؿ محتكل المكضكع كالتأكد مف صحة ، تحكيمو إلى انفكجرافيؾالتعمـ المراد 
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، مراعاة تسمسؿ المعمكمات كتتابعيا ،ثكثيؽ مصادر المعمكمات، كحداثتيا المعمكمات
الدقيقة مراجعة ال ،البساطة كعدـ التعقيد ،اختيار ألكاف جذابة كمناسبة مع الفكرة كاليدؼ

 خطاء اإلمبلئية كالنحكية.لؤل
كىذا لئلنفكجرافيؾ عدة أنكاع يمكف استخداميا فى العممية التعميمية  .اإلنفكجرافيؾأنكاع  -1

  :يتضح مف الشكؿ التالى
 

 
 

  ومب َحددهب اٌبحث اٌحبًٌانىاع اإلنفىجزافُه  (1شىً)

 

الذل يستخدـ الرسـ التصكيرل حيث اىتـ البحث الحالى باستخداـ اإلنفكجرافيؾ الثابت     
لشرح شيئان معينان بشكؿ ثابت دكف الحاجة الى أل تفاعؿ مف المتعمـ بؿ يركز عمى التفكير 

 البصرل لدية.
 Electronic learning environment . .كرتونيةتعليمية االالبيئة الثانيًا: 

 .مميزات البيئة التعليمية اإلللرتونية-1

 ـ(9001حسف ربحى ميدل)السابقة مثؿ دراسة كبلن  الدراساتدبيات ك اال أشارت بعض   
قطيط، غساف ك) ـ(9061مف نبيؿ جاد عزمى ، مركة محمد جماؿ كآخركف،)كبلن كدراسة 
إلى أف بيئة التعمـ اإللكتركني تقـك عمى تصميـ البرامج التعميمية القائمة عمى  (11ـ، 9062

مدخؿ الكسائط التعميمية المتعددة التفاعمية كالذم يعد مف أىـ مداخؿ تكنكلكجيا التعميـ في 
ة الكقت الراىف كفي المستقبؿ لما يحققو استخداـ ىذه الكسائط مف فكائد عديدة في عممي

 :التعمـ مثؿ
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  لدل المتعمـ. استثارة الدافعية لمتعميـ -

 .اإلدراؾ كجذب االنتباه عمىالمتعمميف مساعدة  -
 كبناء التعمـ الخاص بيـ.مساعدة المتعمميف عمى بناء نماذجيـ العقمية  -

 تنمية الميارات فكؽ المعرفية. -

 مساعدة المتعمميف تحقيؽ التعمـ النشط الفعاؿ كالتعمـ الفردل. -

 تنمية الميكؿ كاإلتجاىات نحك الكسائط التعميمية. -

عمى التعمـ المعرفي كالبنائي مما يميزىا بالعديد مف  بيئة التعمـ اإللكتركنية تركزكما     
استخداـ :اإلمكانات التعميمية التي تجعميا مف البيئات الفعالة في تكنكلكجيا التعميـ كمنيا

تكافر المناىج طكاؿ اليكـ كفي ، تعدد مصادر المعرفةمصادر تعمـ متنكعة كمتعددة تتكافؽ مع 
فى الكقت المناسب مما يجعميا سيمة الحصكؿ عمييا مف قبؿ المتعمميف  عكؿ أياـ األسبك 

   ليـ.
 Educational platforms .ات التعليمية اإلللرتونيةاملهص-9 

المعمكمة لممتعمـ، كيتـ فيو يعد التعميـ اإللكتركني أسمكبا مف أساليب التعميـ في إيصاؿ       
استخداـ آليات االتصاؿ الحديثة مف حاسب آلي كشبكاتو ككسائطو المتعددة أم استخداـ 
التقنية بجميع أنكاعيا في إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ بأقصر كقت كأقؿ جيد كأكبر فائدة كبصكرة 

كمنيا المنصات  فتمكف مف إدارة العممية التعميمية كضبطيا كقياس كتقييـ أداء المتعممي
 .(1ـ،9061)رضكاف عبد النعيـ، التعميمية اإللكتركنية كغيرىا

مجمكعة متكاممة مف الخدمات التفاعمية عبر  المنصات التعميمية اإللكتركنية تعد        
تكفر دعمان لممعمميف كغيرىـ مف المشاركيف فييا لتعزيز عممية التعمـ كالتدريب حيث اإلنترنت، 

عمـك الحاسكب كتكنكلكجيا التعميـ  عف دمج نكعيف مف العمـك كما أنيا عبارة، بشكؿ إيجابى
 .ـ(9090)عبلء جكاد كاظـ ،ىادفو لغرض إنشاء صفكؼ افتراضية في بيئة صفية تقنية

عد نظاـ إدارة التعميـ في المنصات التعميمية أداة تساعد المستخدـ لمعمؿ التعاكني في يك       
ه المنصات اإللكتركنية نكعان مف أنكاع إدارة التعميـ عف ُبعد أك الصؼ االفتراضي، كتعد ىذ

تقدـ ىذه المنصات كما االفتراضي الذم يكفر لممتعمميف الكصكؿ إلى الصفكؼ الرقمية. 
دارة مشاركات الطريقة لممعمميف ال  رساؿ كا  ألنيا تقدـ  ،، كتقكيـ أدائيـ الصفيمتعمميفنشاء كا 

القدرة عمى استخداـ مميزات التفاعؿ الصفي كمناقشة مكضكع الدرس عبر الرسائؿ أك  يـل
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 .تقديـ استفساراتيـ كأسئمتيـ إلكتركنيان مف عبر المقاء الفيديكم مع المعمـ كأيضأ يمكنيـ 
 .مفهوم املهصات التعليمية اإلللرتونية-1

، 9تفاعمية تكظؼ تقنية الكيب  بيئة تعميميةتعرؼ المنصات التعميمية اإللكتركنية بأنيا    
كتجمع بيف مميزات أنظمة إدارة المحتكل اإللكتركني كبيف شبكات التكاصؿ االجتماعي الفيس 
بكؾ، كتمكف المعمميف مف نشر الدركس كاألىداؼ ككضع الكاجبات كتطبيؽ األنشطة 

ميف مف إجراء التعميمية، كاالتصاؿ بالمعمميف مف خبلؿ تقنيات متعددة، كما أنيا تمكف المعم
االختبارات اإللكتركنية، كتكزيع االدكار، كتقسيـ الطبلب إلي مجمكعات عمؿ، كتساعد عمى 
تبادؿ األفكار كاآلراء بيف المعمميف الطبلب، كمشاركة المحتكل العممي، كتتيح ألكلياء األمكر 

مخرجات تعميمية مما يساعد عمى تحقيؽ  التكاصؿ مع المعمميف كاالطبلع عمى نتائج أبنائيـ،
  . /http://jwoaher.weebly.coـ(9090) ممؼ اإلنجاز اإللكتركنى ذات جكدة عالية

كتعرؼ اجرائيان: بأنيا بيئة تعميمية تفاعمية مممككة لبعض المؤسسات التعميمية تكظؼ    
المحتكل اإللكتركنى كبيف شبكات التكاصؿ  ، ك تجمع بيف مميزات انظمة ادارة9تقنية الكيب

اإلجتماعى المختمفة لعرض أىداؼ كمحتكل بعض المقررات الدراسية لغرض تحقيؽ مخرجات 
 تعميمية ذات جكدة عالية.

 
 

 ٌجبمعت جنىة اٌىادي(اٌمنصت اٌتعٍُمُت اإلٌىتزونُت 2شىً)

  

http://jwoaher.weebly.co/
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 .التعليمية فى العلمية مميزات استخدام املهصات التعليمية اإلللرتونية-2

بعض  ـ(9061)الرشد محمد ميا بنت ـ(9061أشار كبلن مف ىبو محمد ىاشـ)  
 .مميزات المنصات التعميمية اإللكتركنية ككاف مف أىميا التالى

 عمى تبادؿ اآلراء كاألفكار مما يساعد عمى التفكير اإلبداعى ليـ. لمتعمميفتساعد ا -
 .ممتعمميفلمكف المعمميف مف إنشاء فصكؿ إفتراضية ت -
رساؿ الرسائؿ كتبادؿ الممفات بيف المعمميف كالطبلب. -  إجراء المناقشات الجماعية كا 
 .تكفير مكتبة رقمية تحتكل عمى مصادر التعمـ لممحتكل العممى -
حيث أنيا متاحة فى جميع كالمعرفة، الى المادة العممية مف قبؿ المتعمـ سيكلة الكصكؿ  -

 .األكقات
 تحميميا عمى اليكاتؼ الذكية كاألجيزة المكحية.إمكانية  -
طبلعيـ عمى نتائج أبنائيـ بسيكلة. التكاصؿ بيف المعمـ كأكلياء األمكر سيكلة -  كا 
 .تشجع الطبلب عمى التعمـ التشاركى -
  ء طبلبيـ ألداء بعض الميارات كمدل تقدميـ.تساعد المعمميف فى متابعة أدا -
 تحديث المعمكمات، كتنكع المصادر التعميمية. سيكلة -
 تساعد المتعمميف عمى إيجاد كتكفير الجك النفسي األمف أثناء عممية التعمـ. -
 .عليمية اإلللرتونيةدور املعلم داخل املهصات الت-3

 يسعى لتحقيقيا. التى تحديد أىداؼ الدركس كالمقررات -
 .كتقدميـ الدراسي  لمتعمميفمتابعة حضكر ا -
 تنظيـ بيئة التعمـ كجعميا مريحة كتعاكنية. -
 األنشطة الصفية. فى عمى التعمـ كتشجيعيـ عمى االنخراط ك المشاركة لمتعمميفحث ا -
 بالقياـ بالتدريبات كاألنشطة كالمشركعات. يـتكميف -
 تنظيـ التفاعؿ كالنقاشات الصفية بينو كبيف طبلبو كبيف الطبلب مع بعضيـ البعض. -

 لمصادر التعمـ اإلضافية عمى الشبكة. متعمميفإرشاد ال -
 .اإلللرتونية داخل املهصة التعليمية دور املتعلم-4

 يسعى لتحقيقيا. التى االطبلع عمى أىداؼ الدركس كالمقررات -
 متابعو الدركس بكؿ جدية. -
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 .مقرر الخاصة بكؿ التدريبات كاألنشطة كالمشركعاتبأداء التكميفات ك القياـ  -
 طرح األسئمة. -
 .رفي النقاشات كالحكاالفاعمة المشاركة  -
 .عمى الشبكةالمتاحو مصادر التعمـ اإلضافية  عف  االطبلعالبحث ك  -
 .املهصات التعليمية اإلللرتونيةمعوقات استخدام -5

بعض النقاط اليامة التى تعكؽ استخداـ ل (62ـ، 9061 )رضكاف عبد النعيـ،أشار    
 تركنية مف أىميا:التعميمية اإللكالمنصات 

الحديثة فى عدـ اقتناع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات باستخداـ الكسائط اإللكتركنية  -
 التدريس.

 بأنو ذك مكانو أقؿ مف التعميـ النظامى.نظرة المجتمع الى التعميـ اإللكتركنى  -
 .باإلنترنت مرتفعة إلستخداـالكالرسـك التكمفة  -
 نظران لصعكبة التمكيؿ.ضعؼ البنية التحتية  -
  .عدـ إلماـ المتعمميف كبعض المعمميف بميارات استخداـ التقنيات الحديثة -

 Visual thinking .التفلري البصرى :ثالجًا
 .مميزات التفلري البصرى-1

 الى (16، 9061مف)طارؽ عبد الرؤكؼ عامر، ايياب عيسي المصرل ، أشار كبلن    
 كىى كالتالى:متفكير البصرل ه لمميز ال النقاطأىـ 

يشجع الطبلب عمى إدراؾ العممية كما عمى تنمية المتعمـ المستقؿ يساعد التفكير البصرل  - أ
يجاد العبلقات المترابطة التعميمية الخاصة بيـ  .كفيميا كا 

دارة المعمكمات كالتقكيـ. - ب  يعمؿ عمى تدريب الطبلب عمى إستخداـ أساليب التخطيط كا 
كيطرح الحكار البصرل اإليجابى الذل يتحدل عقكؿ  الثقة كالفيـ كييسر التنكع يدعـ -ج

 الطبلب.
 مف التغذية الراجعة المستمرة.استبصارات أفضؿ تقـك عمى أساس يشجع عمى بناء  -د
 لدل الطبلب.استخداـ التفكير البصرل ككممارستة يزيد مف القدرات العمقية  -ق
مثؿ التفكير الناقد يفتح التفكير البصرل الطريؽ الى ممارسة أنكاع مختمفة مف التفكير  -ك

 كالتفكير اإلبتكارل.
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 .مهارات التفلري البصرى-3   

مجدم عبد الكريـ، ، 9009)فتحى جركاف، مثؿ كبلن مف : أشارت كثير مف األدبيات       
كاختمفت فيما بينيا عمى انكاع ميارات التفكير البصرل ((9001جكدت سعادة، ) (،9001)

 :ترتيب ىذه الميارات عمى حسب طبيعة كؿ محتكل مثؿ مف حيث

القدرة عمى التعرؼ عمى الشكؿ البصرل كصياغة ما يحتكية مف  .ميارة القراءة البصرية - أ
 معمكمات.

بيف األشياء عمى القدرة عمى مبلحظة أكجو الشبة كاإلختبلؼ  .ميارة التمييز البصرل - ب
 كف أك الحجـ أك الشكؿ.ملخصائصيا فى الأساس إدراؾ المتعمـ 

يجاد التكافقات  بيف عناصر العبلقات فى الشكؿالقدرة عمى الربط  .ميارة إدراؾ العبلقات -ج كا 
 بينيا كالغالطات فييا.

تمؾ القدرة عمى رؤية العبلقات فى الشكؿ كتحديد خصائص  .ميارة تحميؿ المعمكمات -د
 كتفسير ما تحتكية مف معمكمات. العبلقات كتصنيفيا

القدرة عمى استخبلص المعانى الجديدة كالتكصؿ لمفاىيـ كمبادئ عممية  .استنتاج المعنى -ق
 مف خبلؿ الشكؿ المعركض.

 .أدوات التفلري البصرى

 الى أف (9062، محمد سعيد محمد تكفيؽ )(9001حسف ربحى ميدل )أشار  
 الرمكز.-ب      الصكر.                  -أ.     ىـ لو ثبلث أدكات التفكير البصرل

 اإلعتباطية.-كخرائط المفاىيـ.     –قرسكمات صكرية.       -د  .الرسكـ التخطيطية-ج
  .فروض البشح

بقسـ التربية  طبلب الفرقة األكلىكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات ي -6
 لمقرر مبادل التدريس ىلئلختبار التحصيم كالبعدل لقبمىا يفلقياسفى ا المكسيقية
 .القياس البعدللصالح 

طبلب الفرقة األكلى بقسـ التربية  درجاتكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي ي -9
 .لئلختبار التحصيمى)التتبعي( البعدل الثانىك  األكؿ في القياسيف البعدم المكسيقية

طبلب الفرقة األكلى بقسـ التربية  درجات متكسطي إحصائيان بيفداؿ  فرؽ وجدي -1
 .قياس البعدللصالح ال التفكير البصرل البعدم لمقياسالقبمى ك  يففي القياس المكسيقية
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درجات طبلب الفرقة األكلى بقسـ التربية  إحصائيان بيف متكسطيداؿ  فرؽ وجدي -4
  ل.تفكير البصر لمقياس الفي القياسيف البعدم األكؿ كالبعدم الثاني) التتبعي( المكسيقية 
 .أهمية البشح

 .فى التالىمف المأمكؿ أف يفيد ىذا البحث      
فى تقديـ اىمية تكظيؼ تقنية اإلنفكجرافيؾ  عمى العممية التعميمية الى تشجيع القائميف -6

 .المقررات الدراسية باسمكب مختمؼ متطكر

تصميـ الباحثيف الغير متخصصيف فى مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ الى أىمية  لفت إنتباه -9
تحقيؽ االىداؼ المعرفية لبعض المقررات الدراسية التى يصعب بيئات تعميمية مختمفة ل
 . عيا بفاعميةعمى المتعمميف التعامؿ م

لممنصات التعميمية المختمفة فى ظؿ الظركؼ كاألزمات المختمفة فيـ الجانب اإليجابى  -1
 تحقؽ بعض األىداؼ التعميمية. كالتى قد تقؼ عائؽ أماـ 

التعمـ كالذل قد  بشكؿ جيد فى التكنكلكجياكتكظيؼ عمى استخداـ  متعمميفتشجيع ال -4
 .لبعض المقرراتالتحصيؿ  لمستكاالتأثير عمى يؤدل الى 
  .مههر البشح

عتمد ىذا البحث عمى المنيج شبو التجريبي لما ينّظمو مف تناكؿ متغيرات مستقمة ا  
عف طريؽ القياس القبمي ذك المجمكعة الكاحدة كمتغيرات تابعو، كقد اختير التصميـ التجريبي 
 كالبعدم كذلؾ لمبلئمة طبيعة البحث الحالي. 

 .البشح جمموعة
قسـ التربية المكسيقية كمية التربية طبلب الفرقة األكلى ضـ البحث مجمكعة مف   

المقرر طبقان لمخطة التدريسية لمعاـ  إسند كتـ إختيارىـ حيث، النكعية جامعة جنكب الكادل
كأستاذ المناىج كطرؽ التدريس  لمباحثة راسي الثانىـ الفصؿ الد9090ـ/ 9062الجامعى 
 .عمديةبطريقة  ـ، كتـ اختيارىطالبةطالب ك ( 11)ـبمغ عددىك ، المساعد
لمقػػرر  فػػى بيئػػة الػػتعمـ اإللكتركنػػى ٍاسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾطبػػؽ البرنػػامج القػػائـ عمػػى        

 91( فػػي الفتػػرة مػػف ـ9090/ـ9062لمعػػاـ ) الثػػانىفػػي الفصػػؿ الدراسػػي ا مبػػادئ التػػدريس
 .ـ2/9090/ 9إلى  ـ1/9090/
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 .إدراءات البشح

، كمػا تضػمنة مػف تحقيػؽ اىػداؼ البحػثجراءات التى تـ اتباعيا فى فيما يمى عرض لبل       
لتنميػة التحصػيؿ القائمة عمى اإلنفكجرافيؾ لمقػرر مبػادئ التػدريس  اإللكتركنى بناء بيئة التعمـ

بكمية التربية النكعيػة كصػكالن قسـ التربية المكسيقية كالتفكير البصرل لدل طبلب الفرقة األكلى 
 الى النتائج كمناقشتيا:

كبيئػػات الػػتعمـ اإللكتركنيػػة  جعػػة األدبيػػات كالدراسػػات السػػابقة المرتبطػػة باإلنفكجرافيػػؾ اأكال: مر 
 ية التعميمية.كعبلقتيما بالعمم (المنصات التعميمية اإللكتركنية)

 .تصميـ بيئة تعمـ الكتركنية قائمة عمى االنفكجرافيؾ .ثانيان 
التعميميػػػة اإللكتركنيػػػة لتنميػػػة التحصػػػيؿ  البيئػػػة لمقػػػرر مبػػػادئ التػػػدريس مػػػف خػػػبلؿ 

النكعيػة حيػث  قسػـ التربيػة المكسػيقية بكميػة التربيػةكالتفكير البصرل لدل طبلب الفرقة األكلى 
 .التالية ممراحؿتـ ذلؾ كفقان ل

 .مرسلة التشليل-1

. تحػػدد اليػػدؼ العػػاـ فػػى تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر البصػػرل تحديػػد األىػػداؼ العامػػة لمػػتعمـ  - أ
مػػف اسػػتخداـ بطػػبلب الفرقػػة األكلػػى قسػػـ التربيػػة المكسػػيقية بكميػػة التربيػػة النكعية.لػػدل 
 قائمة عمى اإلنفكجرافيؾ  (المنصات التعميمية اإللكتركنيةبيئة التعمـ اإللكتركنية )خبلؿ 

تػػـ فحػػص بيئػػة الػػتعمـ االلكتركنيػػة كالمتمثمػػة فػػى المنصػػة تحديػػد كتحميػػؿ بيئػػة الػػتعمـ . - ب
االلكتركنيػػػة التػػػى تتيحيػػػا الجامعػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى امكانيػػػة رفػػػع الفيػػػديكىات كالعػػػركض 

 التقديمية كانكاع الممفات كتنسيقاتيا 
 تحميؿ خصائص الطبلب.  -ج 
 المكسيقية.لى بقسـ التربية ك طبلب مجمكعة البحث جميعيـ مف طبلب الفرقة اال  -
 ليس لدييـ خبرة سابقة عف محتكل المقرر. -
 جميعيـ فى مرحمة عمرية كاحدة. -
 م.مرسلة التصمي-2

تصػػميـ األىػػداؼ المعرفيػػة )المفػػاىيـ األساسػػية لمقػػرر مبػػادئ التػػدريس( المػػراد إكسػػابيا  - أ
 البيئػػةاألكلػػى قسػػـ التربيػػة المكسػػيقية باسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ مػػف خػػبلؿ لطػػبلب الفرقػػة 

 .التعميمية اإللكتركنية
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تصػػميـ المحتػػكل العممػػى باسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ الخػػاص بكػػؿ ىػػدؼ تعميمػػى كاألنشػػطة  - ب
 .كأسمكب التقكيـ

 حيث تـ تنظيـ المحتكل الى التالى: تنظيـ المحتكىى العممى -ج
اسػػمكب  -طػػرؽ التػػدريس -الػػتعمـ-بعػػض المفػػاىيـ الخاصػػة بالعمميػػة التعميميػػة)التعميـ *

 .(اإلستراتيجية-التدريس

 النظرة الى التدريس. *                      بعض مفاىيـ التدريس. *

 عمميات التعمـ. *   التدريس الجيد.األسس التى يرتكز عمييا  * 

 األسس التى تبنى عمييا طرؽ التدريس.*                              عناصر التعميـ. *

 صفات المعمـ الجيد.*                  تنكع كتعدد طرؽ التدريس. *

      بالمعمـ.الكظائؼ المنكطة *                   المياـ المينية لممعمـ. *
 أنماط المتعمميف. *

تػػػـ تبنػػػى الخطػػػكات األتيػػػة كاسػػػتراتيجية لمػػػتعمـ مػػػف خػػػبلؿ منصػػػة جامعػػػة جنػػػكب الػػػكادل  -د
 .التعميمية

 الثابت. تقديمية قائمة عمى االنفكجرافيؾعركض  -
إلدارة  (WhatsApp Group) مناقشات الكتركنيػة حػكؿ مكضػكعات الػتعمـ مػف خػبلؿ -

، كذلؾ بيدؼ تبلفى بعض عيكب منصػة جامعػة رساؿ التكميفات المطمكبو مف المتعمميف
 .جنكب الكادل

 .عممية التعمـ لدل مجمكعة البحث إلثراء  YouTube عمى بعض ركابطتقديـ  -
 تحديد أدكات القياس.-ق

 .لمقرر مبادئ التدريس معرفى بناء اختبار تحصيمى -
 .بناء مقياس التفكير البصرل -
 سيتـ عرض خطكات بناء ادكات القياس فيما يمى.        
 .مرسلة اإلنتاز-3

 رسـ معمكماتى.تحديد اليدؼ مف كؿ  -
 .تحكيمة الى انفكجرافيؾاعداد المحتكل العممى المراد  -
 -مػا يتضػمنو مػف) رمػكز كضع تصكر كرككػى لعناصػر كػؿ رسػـ معمكمػات لبلنفكجرافيػؾ -
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 ...(.-احصائيات -نصكص -صكر
   .( Adobe illustrator) برنامجتصميـ الرسـك المعمكماتية مف خبلؿ  -
 ادراج الرسـك المعمكماتية فى سياؽ العرض التقديمى لكؿ محاضرة. -
 المحاضرات عمى البيئة االلكتركنية.رفع  -
 مرسلة التذريب.-4

 بيئات التعمـ كما بيا مف عركض تتضمف االنفكجرافيؾتستيدؼ ىذه المرحمة فحص    
بقسـ التربية المكسيقية  كلىالفرقة األ  كالتأكد مف صبلحيتيـ  لمتطبيؽ عمى عدد مف الطبلب

 كعينة استطبلعية بيدؼ إبداء الرأل فى البيئات حتى يتسنى إجراء عمميات التعديؿ كالتنقيح.
بيئة تعمـ الكتركنية قائمة عمى  أثرتستيدؼ مرحمة التقكيـ قياس  .مرحمة التقكيـ-2

بؿ الطبلب؛ بعد االستخداـ الفعمي مف ق ماتحقيؽ األىداؼ المرجكة، كفحصياالنفكجرافيؾ ل
 مستقببلن. ماتمييدان لتطكيرى

 .البشح أدواتإعداد 

كاف البد  كتحقيؽ فركضو توإلجابة عف أسئملتحقيؽ األىداؼ الخاصة بالبحث الحالى كا      
 مف إعداد أدكات البحث كالتي مرت بالخطكات التاليو:

  .المعرفي عداد اختبار التحصيؿا .أكال
 .كفقان لمخطكات التالية هعداداتـ 

مجمكعػػة  لقيػػاس مػػدل مػػا تػػـ التكصػػؿ إليػػةاسػػتخدامو كػػأداة مكضػػكعية  .اهلدددف مددو االختبددار  - أ
لقيػاس  بيئػة الػتعمـ اإللكتركنيػةاإلنفكجرافيؾ مف خػبلؿ استخداـ ب مبادئ التدريسالبحث لمقرر 

   مستكل التحصيؿ لدل طبلب الفرقة األكلى قسـ التربية المكسيقية، كمية التربية النكعية.
، كذلػػؾ لمػػا تمتػػع بػػو مػػف مزايػػا االختيػػار مػػف المتعػػدد نمػػطتػػـ اختيػػار . نددوم مفددردات االختبددار   - ب

، كتكػػػكف سػػػيكلة كسػػػرعة التصػػػحيح، الشػػػمكليةكخصػػػائص مثػػػؿ المكضػػػكعية فػػػى التصػػػحيح، 
 ( فقرة.90)مف اإلختبار

، ةجػتحسػب لئلجابػة الصػحيحة در حيػث  جػةدر ( 90عمػى) شمؿ اإلختبار .تصشيح االختبار -ج
 درجة. (90مف)كصفر لئلجابة الخاطئة فتككف الدرجة النيائية 

 خبػػراء فػػى التخصػػصتػػـ عػػرض االختبػػار عمػػى مجمكعػػة مػػف السػػادة ال .تحكػػيـ االختبػػار -د
، كقػػد طمػػب مػػنيـ اإلدالء بػػارائيـ باسػػتخداـ اسػػتمارة تحكػػيـ حػػكؿ مبلئمػػة االختبػػار (6ممحػػؽ)



 م0100( 42) -0ج-أبريلعدد                                                           ...     االنفوجرافيكاستخدام 

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 611 - 

كتـ إجػػراء التعػػديبلت البلزمػػة فػػي ضػػكء ىػػذه لمتحصػػيؿ لمقػػرر مبػػادئ التػػدريس الفرقػػة األكلػػى.
كتعػػديبلتيـ، كأصػػبح االختبػػار  خبػػراءالمبلحظػػات، كمػػا تمػػت االسػػتفادة فعػػبلن مػػف آراء السػػادة ال

 البحث. مجكعة جاىز لمتطبيؽ عمى
 .صدق االختبار -ىػ
ـ عرضػػو عمػػى مجمكعػػة مػػف تػػكلتتأكػػد مػػف صػػدؽ االختبػػار  .الصدددق الظدداهرد  صدددق ا لمدد   -

ما إذا كاف االختبػار يقػيس فعػبلن مػا كضػع لقياسػو،  التحقؽالمتخصصيف بيدؼ  خبراءالسادة ال
بػداء بعػض المبلحظػات التػي أخػذ بيػا عنػد صػياغتو  لخبراءكقد قاـ السادة ا بفحص االختبار كا 

 في صكرتو النيائية.
لبلختبػػار التحصػػيمى لمقػػرر مبػػادئ تػػـ التأكػػد مػػف اإلتسػػاؽ الػػداخمى  .صدددق اإلتشدداق الددداخلى  -

مف خبلؿ حساب معامؿ اإلرتباط لدرجات كؿ مستكل معرفػى مػف  لفرقة األكلىلطبلب االتدريس 
المعرفيػػة لئلختبػػار كدرجػػة اإلختبػػار الكميػػة التػػى تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا مػػف الدراسػػة المسػػتكيات 
 كىى كما يمى:اإلستطبلعية 

 (1جدوي )

 ً ٌممزر مببدء اٌتدرَش تختببر اٌتحصٍُإلمعبمالث اإلرتببط ٌىً مضتىي معزفً واٌدرجت اٌىٍُت ٌ

 اٌمضتىي اٌمعزفً 
 

 معبمً اإلرتببط

 **7700 اٌتذوز

 **77.3 اٌفهم

 **77.0 اٌتطبُك

     

 -الفيـ-يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت اإلرتباط لممستكيات المعرفية )التذكر  
( كىذا يدؿ عمى 0.06( عند مستكل داللة )0.10-0.11)التطبيؽ( قد تراكحت ما بيف 

 صدؽ اإلتساؽ الداخمى لبلختبار.

تـ حساب معامؿ ثبات اإلختبار التحصيمي لمقرر مبادئ التدريس مف خػبلؿ  .ثبات االختبار -ك
كتعػد ىػذه ( 0.116حيػث بمػغ )معامػؿ اإلرتبػاط لبيرسػكف سػتخداـ حيػث تػـ االتجزئة النصفية، 

ختبػار مكػكف ، كاصػبح االختبػار جػاىز عمػى التطبيػؽدرجة عالية مف الثبات.كمف ىنا أصبح اال
 ( مفرده. 90)مف 
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بشكؿ و تـ تصميم اإلنتياء مف إعداد اإلختبار كالتحقؽ مف صدقو كثباتوبعد  
  .(Google Form) 0 عمى الرابط التالىإلكتركنى كرفعو عمى 

 

 
 

 اإلتختببر اإلٌىتزونً اٌتحصٍٍُ ٌممزر مببدئ اٌتدرَش (3شىً)

جػػػاىزان لمتطبيػػػؽ عمػػػى مجمكعػػػة فػػػى صػػػكرتو النيائيػػػو ممػػػا سػػػبؽ أصػػػبح اإلختبػػػار  
 ( 9ث)ممحؽ البح
  .تفلري البصرىال إختبارد إعدا . ثانيًا
قياس قدرة الطبلب مجمكعة البحث عمى فيـ كترجمة الشكؿ  .ختباراإل مو اهلدف حتديد (6

تحميؿ ذلؾ لذا تتطمب البصرل المقدـ ليـ الى لغة منطكقة أك مكتكبة) لغة لفظية(.
ف كذلؾ بيدؼ الكشؼ ع محتكل الكحدة األكلى مف مقرر مبادئ التدريس لمفرقة األكلى

 .كجاءت كما يمى المكضكعات المرتبطة بميارات التفكير البصرل
 
 
 

                                 
1
 بار التحصيمىترابط االخ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuiH4wnRgbpkegQhzJQPX1XnTswdsZ1qe

0pYlSjjHbtw7ONQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuiH4wnRgbpkegQhzJQPX1XnTswdsZ1qe7pYlSjjHbtw0ONQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuiH4wnRgbpkegQhzJQPX1XnTswdsZ1qe7pYlSjjHbtw0ONQ/viewform
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 (2)جدوي

 مىاصفبث اتختببر اٌتفىُز اٌبصزي 

 اٌمهبرة
 

 اٌنضبت عدد األصئٍت

 %.2 0 اٌمزاءة اٌبصزَت

 %27 5 اٌتمُُز اٌبصزي

 %16 4 إدران اٌعاللبث

 %16 4 تحًٍُ اٌمعٍىمبث

 %27 5 اصتنتبج اٌمعنً

 %177 25 اٌمجمىع

 

  .ختباراإل ر بهاءمصاد 2

بعض  إختبارات الخاصة بالتفكير البصرل مف خبلؿ تـ اإلطبلع أكالن عمى بعض  
ايماف اسعد  (،9001البحكث كالدراسات السابقة مثؿ دراسة كبلن مف: حسف ربحى ميدل)

  ، صفكت حسف عبد العزيز.ـ(9066)عيسى طافش
 ( فقرة.92تككف مف)حيث تـ اختيار نمط االختيار مف المتعدد، . نوم مفردات االختبار -1
( درجػة حيػث تحسػب لئلجابػة الصػحيحة درجػة، 92شػمؿ اإلختبػار عمػى) .تصشيح االختبدار  -4

 ( درجة.92كصفر لئلجابة الخاطئة فتككف الدرجة النيائية مف)
تػػـ عػػرض االختبػػار عمػػى مجمكعػػة مػػف السػػادة الخبػػراء فػػى التخصػػص  .حتلدديم االختبددار  -د

(، كقد طمب منيـ اإلدالء بارائيـ باستخداـ استمارة تحكيـ حكؿ مبلئمػة االختبػار 6ممحؽ)
   لمتفكير البصرل لدل طبلب الفرقة األكلى بقسـ التربية المكسيقية جامعة جنكب الكادل.

ه المبلحظات، كمػا تمػت االسػتفادة مػف آراء السػادة كتـ إجراء التعديبلت البلزمة في ضكء ىذ 
 ث.حالخبراء كتعديبلتيـ، كأصبح االختبار جاىز لمتطبيؽ عمى مجكعة الب

 .صدق االختبار -هد

مػػف صػػدؽ االختبػػار ثػػـ عرضػػو عمػػى مجمكعػػة مػػف  كلتتأكػػد .(الصدددق الظدداهرد  صدددق ا لمدد  
السادة الخبراء المتخصصيف بيدؼ التحقؽ ما إذا كاف االختبػار يقػيس فعػبلن مػا كضػع لقياسػو، 
بػداء بعػض المبلحظػات التػي أخػذ بيػا عنػد صػياغتو  كقد قاـ السادة الخبراء بفحص االختبار كا 

 في صكرتو النيائية.
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 .صدق اإلتشاق الداخلى 

تػػـ حسػػاب معامػػؿ اإلرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ ميػػارة كالدرجػػة الكميػػة لئلختبػػار التػػى تػػـ          
 .مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية ككانت كالتالىالحكؿ عمييا 

 (3جدوي)

 مىاصفبث اتختببر اٌتفىُز اٌبصزي

 اٌمهبرة
 

 معبمً اإلرتببط  

 **7700 اٌمزاءة اٌبصزَت

 **77.3 اٌتمُُز اٌبصزي

 **77.0 إدران اٌعاللبث

 **7705 تحًٍُ اٌمعٍىمبث

 **..77 اصتنتبج اٌمعنً

 رأف معػػامبلت اإلرتبػػاط لكػػؿ ميػػارة كالدرجػػة الكميػػة إلختبػػاكيتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ       
( كجميعيػػا داؿ 0.11 -0.12)البحػػث قػػد تراكحػػت مػػا بػػيف التفكيػػر البصػػرل لػػدل مجمكعػػة 

 اإلتساؽ الداخمى لئلختبار.( كىذا يدؿ عمى صدؽ 0.06مستكل داللة ) إحصائيان عند
   .ثبات االختبار -و

حيػث ككجػد أف معامػؿ الثبػات تـ حساب ثبات اإلختبػار باسػتخداـ إعػاد التطبيػؽ لػو،   
ممػػا سػػبؽ أصػػبح اإلختبػػار فػػى ، ( ممػػا يػػدؿ عمػػى أف اإلختبػػار ذك ثبػػات عػػاؿ  0.11يسػػاكل )

  (  1صكرتو النيائيو جاىزان لمتطبيؽ عمى مجمكعة البحث)ممحؽ
تػػػـ تصػػػميمو بشػػػكؿ بعػػػد اإلنتيػػػاء مػػػف إعػػػداد اإلختبػػػار كالتحقػػػؽ مػػػف صػػػدقو كثباتػػػو       

 Google Form) 6 عمى الرابط التالىإلكتركنى كرفعو عمى 

                                 
 رابط اختبار التفكير البصرى-1

https://forms.gle/FjDQhZ7iWtweS5Xz6 

 
 
 

https://forms.gle/FjDQhZ7iWtweS5Xz6
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 (اإلتختببر اإلٌىتزونً ٌٍتفىُز اٌبصزي4شىً)

 
 .اهريوتفش البشح نتائر. سادسًا

  تـ التالي: كالتحقؽ مف فركضة البحثأسئمة  فع جابةلئل    

كيؼ يمكف بناء  عمي: " الخاص بالبحث الحالي كالذم ينص .عف السؤاؿ األكؿة لئلجاب -6
برنامج قائـ عمى ٍاستخداـ اإلنفكجرافيؾ فى بيئة تعميمية الكتركنية لمقرر مبادئ التدريس 

كالتفكير البصرل لدل طبلب الفرقة األكلى قسـ التربية المكسيقية  المعرفى التحصيؿعمى 
إعداد الجزء التجريبي  كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ ؟بكمية التربية النكعية

مكضح فى  ككما ى )الدركس( إلكتركنيةاإلنفكجرافيؾ فى بيئة تعميمية إلستخداـ 
 (.4)الممحؽ

اإلنفكجرافيؾ فى بيئة أثر استخداـ ما  كالذم ينص عمي: ". كتفسيره السؤاؿ الثاني نتائج -9
لدل طبلب الفرقة  المعرفى التحصيؿ لتنميةتعميمية الكتركنية لمقرر مبادئ التدريس 

حيث تـ استخداـ البرنامج   األكلى قسـ التربية المكسيقية بكمية التربية النكعية؟
  التالية: (2)(، 4كما مكضح في الجداكؿ )( SPSSاإلحصائي الػػػػػ)
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 (4جدوي )
ُن اٌمبًٍ واٌبعدي ٌٍمجمىعت اٌتجزَبُت عًٍ َبُن دالٌت اٌفزوق بُن اٌمتىصطبث اٌحضببُت فٍ اٌمُبص

  اإلتختببر اٌتحصٍٍُ ٌممزر مببدئ اٌتدرَش

 اٌتطبُك
حجم 

 اٌعُنت

اٌمتىصط 

 اٌحضببٍ

االنحزاف 

 اٌمعُبرٌ
 لُمت ث

درجبث 

 اٌحزَت 
 مضتىٌ اٌدالٌت

 .275 5741 63 لبٍٍ

25762 62 
داي إحصبئُب عند 

 2737 1074 63 بعدٌ 7771مضتىي 

 

 
  (5) شىً

ٌممزر مببدئ  ااٌبعدي ٌٍمجمىعت اٌتجزَبُت ٌإلتختببر اٌتحصًٍُاٌمبًٍ  ُنفزق بُن اٌمُبصاٌَىضح 

 اٌتدرَش

 بيف متكسطات درجاتكجكد فركؽ دالة إحصائيان مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح    
 ،لمقرر مبادئ التدريسالبعدل لئلختبار التحصيمي القبمى ك  يففى القياسالمجمكعة التجريبية 

(، 9.21، كبإنحراؼ معيارل )(2.46) قياس القبمى الىحيث بمغ المتكسط الحسابي لم
، أل أف ىناؾ فرؽ (9.10كبإنحراؼ معيارل )، (61.04) لمقياس البعدلكالمتكسط الحسابى 

  كىذا يتضح مف الجدكؿ السابؽ. قياسفظاىرل فى المتكسط الحسابي بيف ال
لعب دكران  التعميمية اإللكتركنية ةاستخداـ اإلنفكجرافيؾ فى بيئعمى أف ىذا مما يدؿ        

كما أف التعمـ مف خبلؿ ، لدل مجمكعة البحث التجريبيةالفيـ  المعرفة ك كبيران فى رفع مستكل
 المجمكعة التجريبية عمى معرفة كاستدعاء الطبلبقد أسيـ فى زيادة قدرة  اإلنفكجرافيؾ
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، حيث تتفؽ ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة بعضبكاستنتاج كربط المعمكمات بعضيا 
)المنصة التعميمية لجامعة  فاعمية اإلنفكجرافيؾ فى بيئة تعميمية إلكتركنيةالتى تكصمت الى 

 ,.Wise, S مثؿ دراسةلتحصيؿ فى بعض المقررات المختمفة لزيادة ا جنكب الكادل(

Greenwood, J., &amp; Davis, N. (2011)كدراسة ، Biasutti, M. (2017)  ، 
كجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف ي"كالذم ينص عمى أف:  األكؿكبذلؾ يككف قد تحقؽ الفرض       

المكسيقية فى القياس القبمى كالبعدل متكسطي درجات طبلب الفرقة األكلى بقسـ التربية 
 .لئلختبار التحصيمى لمقرر مبادل التدريس لصالح القياس البعدل

 مالبعد القياسيف فيلتجريبية ا مجكعةال درجات يمتكسط بيف الفركؽ داللو عف كلمكشؼ     
 ىذه مف اليدؼ ككاف، قرر مبادئ التدريسي لمالتحصيم لبلختبار التتبعي لقياساك  كؿاأل 

تعميمية  ةاإلنفكجرافيؾ فى بيئاستخداـ المبني عمي  ـالتعمّ  تأثير بقاء مف التأكد الخطكة
 .(2)بجدكؿ ومكضحي ى كما النتائج كجاءت إلكتركنية

 (5جدوي )

َبُن دالٌت اٌفزوق بُن اٌمتىصطبث اٌحضببُت فٍ اٌمُبصُن اٌبعدي واٌتتبعً ٌٍمجمىعت اٌتجزَبُت عًٍ 

 اإلتختببر اٌتحصٍٍُ ٌممزر مببدئ اٌتدرَش 

 حجم اٌعُنت اٌتطبُك
اٌمتىصط 

 اٌحضببٍ

االنحزاف 

 اٌمعُبرٌ
 لُمت ث

درجبث 

 اٌحزَت 
 مضتىٌ اٌدالٌت

 .272 10774 63 بعدٌ
77342 62 

داي  غُز

 2737 10772 63 تتبعٍ إحصبئُب 
 

 

 
 

ٌٍمجمىعت اٌتجزَبُت ٌإلتختببر اٌتحصًٍُ  اٌتتبعً واٌمُبس ( َىضح اٌفزق بُن اٌمُبس ااٌبعدي6شىً )

 ٌممزر مببدئ اٌتدرَش
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مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات        
لئلختبار التحصيمي  القياس التتبعىدرجات االمجمكعة التجريبية فى القياس البعدل األكؿ ك 

(، 61.04) فى القياس البعدل األكؿ، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمقرر مبادئ التدريس
(، كبإنحراؼ معيارل 61.02)تتبعىلمقياس اللمتكسط الحسابى (، كا9.91كبإنحراؼ معيارل)

 . مما يدؿ عمى بقاء أثر البرنامج ،الجدكؿ السابؽ  يتضح مفكىذا ما  (9.10)
كجد فرؽ داؿ إحصائيان ي عمى أف: كالذم ينص انىالفرض الث ـ رفضكبذلؾ يككف قد ت     

المكسيقية في القياسيف البعدم األكؿ بيف متكسطي درجات طبلب الفرقة األكلى بقسـ التربية 
كمما سبؽ يككف قد تحقؽ الفرض األكؿ كتـ  .كالبعدل الثانى)التتبعي( لئلختبار التحصيمى

 .لبحث الحالىايككف بذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثانى مف ك الثانى  رفض الفرض
  :ةالنتيجة في ضكء االعتبارات اآلتي ىذه يمكف تفسيرمما سبؽ ك          

سػػكاء الػػدخكؿ عمػػى المنصػػة التعميميػػة  ـكتفػػاعمي ،أثنػػاء التطبيػػؽ الػػدكر اإليجػػابى لمطػػبلب -
 أداء فػػى تميػػز( كأدائيػػـ الم Whats app)لجامعػػة جنػػكب الػػكادل أك مػػف خػػبلؿ جػػركب 

رساؿك   .كفيـ لممكضكعات المطمكبة منيـالتكميفات  ا 
ككضػعيا بشػكؿ زيادة التحصيؿ مف خػبلؿ تقسػيـ المعمكمػات الػى مكضػكعات كأجػزاء صػغير  -

تسػييؿ الػى أدل ممػا  فجعميػا سػيمة الفيػـ كالترميػز داخػؿ عقػؿ المتعممػي صػكر كرسػكمات
متعمميف بسيكلة كيسر كىذا ما أشارت لو دراسػة عممية التذكر كاسترجاع المعمكمات لدل ال

داليػػػػػا أحمػػػػػد شػػػػػكقى  دراسػػػػػةك  ـ(،9061محمػػػػػكد )حسػػػػػف فػػػػػاركؽ دراسػػػػػة  كػػػػػبلن مػػػػػف:
محمػد ، كدراسػة  Ozdamli, F., & Ozdal, H. (2018) ـ(، كدراسػة 9061كامػؿ)

    .ـ(9090سيد جابر)
 كػػبلن مػػف:دراسػػة  مثػػؿإتفقػػت كثيػػر مػػف الدراسػػات عمػػى أىميػػة اإلنفكجرافيػػؾ فػػى التحصػػيؿ  -

(9061 )Shanks, J. D., Izumi, B.,  كدراسػة ، Alyahya, D. (2019) كدراسػة ،
(9062 )Provvidenza, C. F., Hartman, L. R مػػف دكر إيجػػابى فػػى  لػػو مػػال

معمكمػػات الاإلنفكجرافيػػؾ حيػػث تػػرتبط بتنميػػة التحصػػيؿ حيػػث أف المتعممػػيف يفضػػمكف الػػتعمـ 
                                       خبلؿ الصكر كالرسكمات مع التفكير البصرل لدييـ. مف إيجابية المقدمة بصكرة 

برنػامج اإلنفكجرافيػؾ  أثػر اسػتخداـمػا  كالػذم يػنص عمػي: ":  كتفسػيرهالسػؤاؿ الثالػث  نتائج -
فى بيئة تعميمية الكتركنية لمقرر مبادئ التدريس عمػى التفكيػر البصػرل لػدل طػبلب الفرقػة 
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 (1(، )1مكضػػح فػػي الجػػداكؿ) كمػػا؟ األكلػػى قسػػـ التربيػػة المكسػػيقية بكميػػة التربيػػة النكعيػػة
   التالية:

 (6جدوي )
َبُن دالٌت اٌفزوق بُن اٌمتىصطبث اٌحضببُت فٍ اٌمُبصُن اٌمبًٍ واٌبعدي ٌٍمجمىعت اٌتجزَبُت عًٍ 

ٌدي طالة اٌفزلت األوًٌ لضم اٌتزبُت اٌمىصُمُت بىٍُت ٌممزر مببدئ اٌتدرَش  إتختببر اٌتفىُز اٌبصزي

 اٌىادياٌتزبُت اٌنىعُت جبمعت جنىة 

 اٌتطبُك
حجم 

 اٌعُنت

اٌمتىصط 

 اٌحضببٍ

االنحزاف 

 اٌمعُبرٌ
 لُمت ث

درجبث 

 اٌحزَت 
 مضتىٌ اٌدالٌت

 6720 0763 63 لبٍٍ

10751 62 
داي إحصبئُب عند 

 1727 21763 63 بعدٌ 7771مضتىي 

 

 
 

 اٌتفىُز اٌبصزيتختببر إل تجزَبُتااٌبعدي ٌٍمجمىعت اٌو ُن اٌمبًٍ( َىضح اٌفزق بُن اٌمُبص0شىً )
 

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطات درجات      
لصالح القياس  إلختبار التفكير البصرلالمجمكعة التجريبية فى القياسيف القبمى كالبعدل 

(، 1.91(، كبإنحراؼ معيارل )1.11، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمقياس القبمى الى)البعدل
(، أل أف ىناؾ فرؽ 6.20(، كبإنحراؼ معيارل)96.11كالمتكسط الحسابى لمقياس البعدل )

 ظاىرل فى المتكسط الحسابي بيف القياسف كىذا يتضح مف الجدكؿ السابؽ. 
التعميمية اإللكتركنية لعب دكران  ةمما يدؿ ىذا عمى أف استخداـ اإلنفكجرافيؾ فى بيئ 

)ميارة القراءة البصرية ، التمييز البصرل ، كير البصرل تنمية بعض ميارات التفكبيران فى 
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لدل مجمكعة البحث التجريبية، حيث  (، تحميؿ المعمكمات ك إستنتاج المعنىإدراؾ العبلقات
بيئة  تتفؽ ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة التى تكصمت الى فاعمية اإلنفكجرافيؾ فى

تعميمية إلكتركنية )المنصة التعميمية لجامعة جنكب الكادل( لزيادة التحصيؿ فى بعض 
،   Damyanov, I., & Tsankov, N. (2018) دراسة :دراسة كبلن مف المقررات المختمفة مثؿ

Ozdamli, F., & Ozdal, H. (2018) ( 9090، كليد يكسؼ محمد)ـ 
إحصائيان داؿ  فرؽ وجدي "كالذم ينص عمى أف:  الثالث كبذلؾ يككف قد تحقؽ الفرض

بيف متكسطي درجات طبلب الفرقة األكلى بقسـ التربية المكسيقية في القياسيف القبمى 
 كالبعدم لمقياس التفكير البصرل لصالح القياس البعدل.

 كؿاأل  مالبعد القياسيف فيلتجريبية ا مجكعةال درجات يمتكسط بيف الفركؽ داللو عف كلمكشؼ

 تأثير بقاء مف التأكد الخطكة ىذه مف اليدؼ ككافكالقياس التتبعي إلختبار التفكير البصرل، 

ي ى كما النتائج كجاءتالمبني عمي استخداـ اإلنفكجرافيؾ فى بيئة تعميمية إلكتركنية   ـالتعمّ 
 (.1)بجدكؿ مكضحة

 (0جدوي )

اٌبعدي واٌتتبعً ٌٍمجمىعت اٌتجزَبُت عًٍ َبُن دالٌت اٌفزوق بُن اٌمتىصطبث اٌحضببُت فٍ اٌمُبصُن 

إتختببر اٌتفىُز اٌبصزي ٌممزر مببدئ اٌتدرَش ٌدي طالة اٌفزلت األوًٌ لضم اٌتزبُت اٌمىصُمُت بىٍُت 

 اٌتزبُت اٌنىعُت جبمعت جنىة اٌىادي

 اٌتطبُك
حجم 

 اٌعُنت

اٌمتىصط 

 اٌحضببٍ

االنحزاف 

 اٌمعُبرٌ
 لُمت ث

درجبث 

 اٌحزَت 
 مضتىٌ اٌدالٌت

 1727 21763 63 بعدٌ
 غُز داي إحصبئُب  62 17776

 2717 217.4 63 تتبعٍ

 

 
 

 تختببر اٌتفىُز اٌبصزيٌٍمجمىعت اٌتجزَبُت إلو اٌتتبعً ( اٌفزق بُن اٌمُبس ااٌبعدي .شىً )   
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مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطات درجات         
، حيث بمغ المتكسط الحسابي التتبعىكالقياس البعدل  يفالتجريبية  فى القياس ةالمجمكع

قياس (، كالمتكسط الحسابى لم6.20(، كبإنحراؼ معيارل )96.11) لمقياس البعدل
كىذا ما يتضح مف الجدكؿ السابؽ ، مما يدؿ (، 9.60(، كبإنحراؼ معيارل )96.14)التتبعى

 . عمى بقاء أثر البرنامج
إحصائيان داؿ  فرؽ وجديينص عمى أف:  كالذم رابعالفرض ال ـ رفضكبذلؾ يككف قد ت     

ك بيف متكسطي درجات طبلب الفرقة األكلى بقسـ التربية المكسيقية في القياسيف البعدم 
كمما سبؽ يككف قد تحقؽ الفرض الثالث كتـ رفض  ،التتبعي لمقياس التفكير البصرل القياس

 .تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف لمبحث الحالىيككف  بذلؾ ك الفرض الرابع 
  .ةالنتيجة في ضكء االعتبارات اآلتي ىذه يمكف تفسيرمما سبؽ ك          

 لمقرر مبادئ التدريساإللكتركنية بيئة التعميمية الاستخداـ اإلنفكجرافيؾ مف خبلؿ  ساعد -
كالرسكمات  الصكرعرض المحتكل بشكؿ التفكير البصرل مف خبلؿ تنمية  عمى الطبلب

عماؿ العقؿ مما سيؿ عمييـ عممية الفيـ إلستخبلص  ربط المكضكعات بعضا ببعضك  كا 
 دراسة كبلن مف: ، كىذا ما أشارت لو بعض الدراسات السابقة مثؿاإلستنتاجات النيائية
 ، كدراسة عمركـ(9062كدراسة حناف أحمد زكى حسف) ـ(،9062مارياف ميبلد منصكر)

 ـ(.9062محمد محمد أحمد)
أف الطبلب يتعممكا بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ الكممات كالصكر معان، حيث أف عرض لكحظ  -

استخداـ اإلنفكجرافيؾ مف خبلؿ بيئة تعميمية المحتكل العممى عمييـ بيذه الكيفية )
 مترابط.أتاحت ليـ فرصة بناء نمكذج ذىنى لفظى منظـ  (إالكتركنية

العممى لمقرر مبادل التدريس باستخداـ اإلنكفكجرافيؾ مف خبلؿ بيئة عرض المحتكل  -
مما ساعد عمى  بلتزامنى لكؿ طالبأتاحت تمؾ أدكات التفاعؿ التزامنى كالتعميمية إلكتركنية 

 .فى التعمـ تغيير إتجاىاتيـ نحك اإلستخداـ األمثؿ لمتكنكلكجيا كاستثمار الكقت كالجيد
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 .توصيات البشح

 كالتالى:الحالى في ضكء ما تكصؿ إليو البحث يمكف تقديـ بعض مف التكصيات 
يجب اإلىتماـ بتحميؿ المقررات التعميمية لمتعرؼ عمى خصائصيا فى ظؿ الظركؼ الراىنة ( 6

  .تصميـ بيئات تعمـ تتناسب مع طبيعة كؿ مقررككيفية عرضيا بيدؼ 
مثؿ المنصات المختمفة بيئات التعمـ اإللكتركنية استخداـ اإلنفكجرافيؾ  الى تجاه( اإل 9

التى تعتمد عمى المشاركة الفاعمة كاإليجابية كغيرىا التعميمية كالفصكؿ اإلفتراضية 
 لممتعمـ بدالن مف أف يككف متمقى لممعرفة فقط.

التعميمى لمختمؼ المراحؿ التعميمية لزيادة التحصيؿ تكظيؼ االنفكجرافيؾ باإلىتماـ ( 1
 بمستكياتو المتقدمة.المعرفى 

المعايير عمى مف خبلؿ تدريب القائميف عمى العممية التعميمية نفكجرافيؾ ة اإل افنشر ثق( 4
 .انتاجو كتصميموكيفية ك الخاصة بو 
 .حبوخ مكرتسة

 التالية:دراسات حكؿ المكضكعات الحالى يقترح البحث   
التعميمية  اتالبيئبعض اإلنفكجرافيؾ فى  استخداـإجراء بعض الدراسات التي تتخذ مف  (6

عماؿ العقؿالتحصيؿ مدخبلن لتنمية  اإللكتركنية لمراحؿ تعميمية  كالتفكير البصرل كا 
  .مختمفة

 بعض بنكد تدريس فى بيئة تعميمية إلكتركنية قائمة عمى اإلنفكجرافيؾاستخداـ فاعمية(9
 .التحصيؿ كاإلتجاه نحك المادة تنميةل )الصكلفيج كالنظريات(التربية المكسيقية

استخداـ بيئة تعميمية الكتركنية قائمة عمى اإلنفكجرافيؾ لتنمية بعض كفايات التدريس أثر  (1
 . اإلبداعى كاإلستقبللية الذاتيو لدل معممي التربية المكسيقية

 قكاعد المكسيقيمقرر فى  لزيادة التحصيؿ كالمتحرؾ اإلنفكجرافيؾ الثابتأثر استخداـ ( 2
نكعية جامعة لدل طبلب الفرقة األكلى بكمية التربية ال التحميمى التفكير  لتنمية ةالغربى

 جنكب الكادل.
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 املرادع 

 أواًل : املرادع العربية :

اإلنفوجرافيك فى م(. فعالية تصميم بيئة تعمم شخصية قائمة عمى 2117اسماعيل عمر عمى حسونة )
مجمة العمـك المعرفى واإلتجاه نحوىا لدى طمبة كمية التربية فى جامعة األقصى،  التحصيل

 . 543-576، البحرين، ص4،عدد 18 ، مجمدالتربكية كالنفسية
الرياضي عمى تنمية م(. أثر برنامج مقترح في ميارات التواصل 2111ايمان اسعد عيسى طافش)

التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي  العممي وىارات التحصيل
 كمية التربية، جامعة األزىر بغزة. ، رسالة ماجستيربغزة، 

م(. فاعمية استخدام برمجيات تعميمية عمى التفكير البصرى والتحصيل فى 2116حسن ربحى ميدى )
، كمية التربية تيررسالة ماجسالمعمومات لدى طالبات الصف الحادى عشر،  تكنولوجيا

 الجامعة اإلسالمية بغزة.
م(. فاعمية أنماط مختمفة لتقديم اإلنفوجرافيك التعميمي فى التحصيل لدى 2116حسن فاروق محمود)

،  بحكث كمقاالت رابطة التربكييف العربالدبمومات المينى لتكنولوجيا التعميم،  طالب
 .157ص -121، ص8عدد

 Books on،ا اإلقناع فى تصميـ مكاقع الصحؼ اإللكتركنيةتكنكلكجيم(. 2119حسن فراج حسن)
Google play.  

  ، الطبعة الثانية.تقنيات التعميـ كميارات اإلتصاؿم(. 2117حمد بن عبد اهلل القميزى)
     /https://books.google.com.egمتاح عمى موقع:   
 م.15/7/2121زيارة: آخر          

م(. فاعمية برمجية تعميمية مصممو وفق استراتيجية القصص الرقمية المعتمدة 2115حنان أحمد زكى)
اإلنفوجرافيك لرفع مستوى الوعى الصحى لمرضى السكرى لدى طالبات المرحمة  عمى

 .127-152، تونس ، ص34، المجمد لمتربية المجمة العربيةالثانوية، 
م(. أساليب االنتقال فى األنفوجرافيك المتحرك )القطع/التقريب/المسح( 2117كامل) داليا أحمد شوقى
اإللكترونية وتأثيرىا عمى تنمية التحصيل الفورى والمرجأ والتقبل التكنولوجى لدى  بالكتب

، 27، العددسمسمة دراسات كبحكثمجمة تكنولوجيا التعميم،  العميا، طالب الدراسات
 .91-3ص

، القاىرة ، دار العموم لمنشر المنصات التعميمية المتاحة عبر اإلنترنتم(. 2116يم) رضوان عبد النع
 والتوزيع.

https://books.google.com.eg/
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، دار المنصات التعميمية: المقررات التعميمية المتاحة عبر اإلنترنتم(. 2116رضوان عبد النعيم)
 والتوزيع، القاىرة. العموم لمنشر

، بيروت، . سمسمة التفكير كأنماطوم(2118دادو) رعد ميدى رزوقى، نبيل رفيق محمد، ضيماء سالم 
 دار الكتب العممية. لبنان،

، كاستراتيجيات التعميـ الحديثة 96التعميـ اإللكتركنى كميارات القرف م(. 2121شريف محمد األتربى)
 والتوزيع. العربى لمنشر

وم عمى التحصيل م(. أثر استخدام اإلنفوجرافيك فى تدريس مادة العم2118صفوت حسن عبد العزيز)
ميارات التفكير البصرى واإلتجاه نحوىا لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية فى دولة الكويت،  وتنمية

، جامعة زيان عاشور، 2، العدد لمدراسات النفسية الفمسفية كاإلنسانية المعرفة مجمة مفاىيـ
 . 63-42الجمفة، ص 

 -مياراتة-التفكير البصرل مفيكمة  (.م2116طارق عبد الروؤف عامر، إيياب عيسي المصرى) 
 القاىرة ، المجموعة العربية لمتدريب والنشر. ،إستراتيجيتو

، إدارة التعميم بمحافظة مبادئ أساسية فى تصميـ اإلنفكجرافيؾم(. 2121عزة عمى أحمد آل كباس)
  https://shms.sa/courseware/lessonمتاح عمى موقع:  ينبع.

 م.7/7/2121آخر زيارة:     
، مركز البيان لمدراسات والتخطيطالتعميـ اإللكتركنى أـ التعميـ الحضكرلم(. 2121عالء جواد كاظم)

    http://www.bayancenter.orgمتاح عمى موقع:  
 م7/7/2121آخر زيارة:    

(. نمطا تقويم اإلنفوجرافيك )الثابت/المتحرك(عبر الويب وأثرىما فى 2115عمرو محمد محمد أحمد)
، مجمة تكنكلكجيا التعميـميارات التفكير البصرى لدى أطفال التوحد واتجاىاتيم نحوه،  تنمية
 .265-364ص  ،القاىرة،2، عدد25مجمد

تقنية اإلنفوجرافيك القائم عمى نموذج أبعاد التعمم لمارزانو م(. أثر استخدام 2115ماريان ميالد منصور)
تنمية بعض مفاىيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنتج لدى طالب كمية التربية،  عمى

 .126-167أكتوبر، ص-، الجزء األول5، عدد 31، مجمد بأسيكط مجمة كمية التربية
افيك فى تنمية ميارات التفكير البصرى فى مادة م(. أثر نمط اإلنفوجر 2119محمد سعيد محمد توفيق)

، كمية التربية رسالة ماجستيراآللى لدى تالميذ الصف األول االعدادى بالمنيا،  الحاسب
 النوعية، جامعة المنيا.

 ، دار الفالح، عمان، األردن.تصميـ التدريسم(. 2111محمد عمى الخولى)

https://shms.sa/courseware/lesson
http://www.bayancenter.org/
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 http://mohamedmoaaz.blogspot.comم(. متاح عمى موقع  2121محمد لطفى معاذ)
 م.18/7/2121آخر زيارة :   

م(.تصورات أعضاء ىيئة التدريس حول فاعمية المنصات التعميمية فى رفع 2115محمد ميوس فالح)
، حائل التفاعل الصفى لدى طمبة كمية العموم وىندسة الحاسب اآللى فى جامعة مستوى

 اليرموك، إربد، األردن. ، جامعةرسالة ماجستير
 /http://jwoaher.weebly.coم( . متاح عمى موقع : 2121ممف اإلنجاز اإللكترونى  )

 م.19/7/2121آخر زيارة :   
، إدارة التعميم بمحافظتى حوطة اإللكتركنىمنصات التعميـ م(. 2118ميا بنت محمد بن عبد اهلل الراشد)

   تميم والحريق، وزارة التعميم، المممكة العربية السعودية. بنى
  prod.s-https://shmsمتاح عمى موقع:     
 م29/9/2121آخر زيارة       

م(. تصميم بيئة 2117أحمد محمود فخرى) نبيل جاد عزمى، مروة محمد جمال الدين، منال عبد العال،
تعمم إلكترونية تكيفية وفقًا ألساليب التعمم وأثرىا فى تنمية ميارات البرمجة لدى تالميذ المرحمة 

-341بية ، جامعة القاىرة ، ص ، كمية التر 25، مجمد العمـك التربكية مجمةاإلعدادية، 
314. 

م(.استخدام منصة إدموندا فى تنمية ميارات التعمم المنظم ذاتيًا واإلتجاه نحو 2117ىاشم ) ىبو محمد
مجمة الجمعية فى تدريس الدراسات اإلجتماعية لطالب الدبموم العام بكمية التربية،  توظيفيا

 .139 -99، ص91، عدد اإلجتماعية التربكية لمدراسات
م(. دور المنصات التعميمية 2121اعيل داغستانى)ىيفاء جار اهلل معيض المالكى، بمقيس اسم

،  المجمة التربكيةالنمو المينى لمعممات الطفولة المبكرة)دراسة تقويمية(،  اإللكترونية فى 
 .1157:  1128سوىاج،ص  جامعة ، كمية التربية ، 73العدد

ية فى الكتاب م(. استخدام اإلنفوجرافيك )الثابت/المتحرك(كدعمات تعميم2121وليد يوسف أحمد )
، وأثره عمى التحصيل األكاديمي والحمل المعرفة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية كترونىاإلل

 النوعية، جامعة جنوب الوادى. ، كمية التربيةرسالة ماجستير
. متاح عمى موقع: مفيـك اإلنفكجرافيؾ فى التعميـم(. 2118يوسف الفيفي) 

https://shms.sa/authoring/   : م.18/7/2121أخر زيارة 
 
 

http://mohamedmoaaz.blogspot.com/
http://jwoaher.weebly.co/
https://shms-prod.s/
https://shms.sa/authoring/19118
https://shms.sa/authoring/19118
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