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 الملخص:

طالب الصف  لدى اللغة االنجليزيةهدف البحث إلى التعرف على أثر استخدام االنفوجرافيك على تنمية التحصيل الدراسي في مادة  
تحصيلي  ربالتصميم شبه التجريبي، وأعد الباحث اختبا، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج التجريبي جدةالثانوي بمحافظة  الثاني

من طالب الصف  لب( طا60وبعدي على عينة عشوائية، عددها ) يقبل أدوات االختبار تنفيذ، حيث تم مادة اللغة االنجليزية في
درست باستخدام ، ب( طال30تجريبية ) مجموعةالتعليمية، قسمت إلى مجموعتين متكافئتين؛  جدةالثانوي بمحافظة  الثاني

عن وجود فروق دالة إحصاًئيا عند مستوى  نتائجال واظهرت، درست بالطريقة المعتادة. ب( طال30االنفوجرافيك، واألخرى ضابطة )
المجموعة (، فيما حصلت 37التجريبية، والضابطة وحصلت على متوسط كلي بلغ) المجموعة( بين متوسط درجات طالب 0,05)

تائج األثر الن اسفرتتحصيلي، والفرق لصالح المجموعة التجريبية، كما الالبعدي  االختبار( في 25,07بلغ)الضابطة على متوسط كلي 
( 0,45التحصيل الدراسي لدى طالب المجموعة التجريبية حيث بلغت قيمة مربع إيتا ) تطويرفي استخدام االنفوجرافيك على  االكبر

 التوصيات. و ضوء هذه النتائج قدم الباحث بعض المقترحات المستقل ذو تأثير )كبير(. وفي  أي أن المتغير

 الثانوي. الثاني اللغة االنجليزية،االنفوجرافيك، التحصيل الدراسي، مادة  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة -1

 بيناتن أجل زيادة م متصاعدةالمستحدثات التكنولوجية في التعليم أهمية واستفادت زادت أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 
 من الخاصة التعليمية خبراتهم بتجميع المتعلمون  يقوم ،حديثةال التكنولوجياعلى  تعتمدطريق خلق بيئة تعلم  من خاللالعملية التعليمية 

 من ةالخاص معلوماتهم على للحصول وذلك ، المساعدة التكنولوجيا طرق  وجميع المعرفة مصادر جميع استخدام كيفية تعلم خالل
 فاعليـــــة نم ويزود ،.المتعلمين بين الفردية الفروق  مراعاة في فعال بشكل يساعد مما ، الجودة عالي إلكتروني محتوى  توفير خالل
 (. 2009 وإطميزي، خليف. )المخرجات وتحسين التعلم

 المعلومات طتبسي في فعاالً  دوراً  التصاميم هذه وتلعب ، إنفوجرافيك تصميمات ظهور إلى والمعلومات البيانات من الهائل الكم أدى
 سيطةب ورسومات صور إلى المعقدة والمعلومات البيانات تحويل إلى الرسومي المعلومات مخطط مصطلح يشير. قراءتها وتسهيل

 متحركة؛ يروغ ثابتة رسومات وهي الثابتة، المخططات: المخططات من رئيسيان نوعان هناك. وفهمها قراءتها يسهل لالهتمام ومثيرة
 ( 2015 الدخني، درويش،. )كاملة أو جزئية حركة مكونات تتضمن التي المتحركة، والمخططات

 البيانات لنقل أو وعرضها المعلومات لجمع جديد مرئي شكل لتقديم محاولة في المختلفة، تصميماتها في اإلنفوجرافيك تقنية تظهر
 يمكن. والمعلومات تالبيانا طريقة التفكير تعقيد من تغير ألنها للغاية مهم اإلنفوجرافيك تصميم ألن جذابة، صور شكل في للمتعلمين

 من لذلك الهتمام،ل ومثيرة جديدة بطرق  الدورات تقديم في التعليمية العملية عن المسؤولين األشخاص تساعد أن أيًضا المعلومات لتقنية
 ( 2014 شلتوت،) الدراسية المناهج في ودمجها التعليمية العملية على التكنولوجيا هذه لتطبيق جديدة طريقة إيجاد الضروري 

ررات مقنعة لمعالجة المعلومات مب فيها العين تستعملوالطرق التي  البصربفسيولوجيا  والمتصلةالدماغ الخاصة ببحاث االوقد قدمت 
هي  عدتء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الرؤية االعلم وجدالستخدام االنفوجرافيك في االتصاالت اليومية المتداخلة، حيث 

، ممـــــا يؤكد البصروظيفة  اتجاهالمخ موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر  طاقةمن  %50حوالي و ، الدماغالجزء األكبر في فسيولوجيا 
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عالجته للنصوص الخام، حيث إن الدماغ يتعامل مع للمعلومات المصــــــورة )االنفوجرافيك( يكون أقل تعقيــدا من م الدماغأن معـــــــالجة 
 (.2014بينما يتعامل مع النص بطريقة خطية متعاقبة. )عبد الباسط،  الصور دفعة واحدة

جعل  اكوالسعي الى اكتسابه. وإضافة لذعلم تهم في البطالبه ويرغ يجذب انتباهالمعلم دوره في أن  يؤديهاالتي المهمة األدوار ومن  
طالبه  يفالمعرفة  اكتشافعادة حب  أصلحياتهم، ولو أن المعلم نجح في أن  طيلةلهم  مالزمةوتحصيله واالستفادة منه علم تحب ال

 (2005)فريال، مجال. في كل  يقدمحولهم وبما  يحصلجاهلين بما  صارواحد، وإال ال هذا عند تعلمهمفلن يتوقف 

لمرتفع التحصيل الدراسي ا ويحسب، والمتعلم األهمية البالغة لكل من المعلم كما يمثل التحصيل الدراسي أحد األبعاد التربوية ذات
ي ف التعليمية ومخرجات التعلم، ويقلل من اإلهدار والمنشآتمؤشرا من مؤشرات نجاح العملية التعليمية والتربوية للطالب والمعلمين 

 (2011التعليم. )الغاوي، 

 البحث: مشكلة 

 البتكاراتا إدخال ذلك يتطلب التعليمية، الفرص تكافؤ وراء والسعي الجامعي قبل ما التعليم مراحل عجمي في الطالب عدد زيادة مع
 نظًرا. وجه .يواجهونها التي الصعوبات في والمعلمين للمعلمين والمساعدة الدعم لتقديم المعلومات ثورة أحدثتها التي التكنولوجية
 دراساتهم بإكمال مله ُيسمح المرحلة، هذه في. تعلمهم لتسهيل التقنيات هذه استخدام يجب المحيطة، البيئة وطبيعة الطالب لخصائص

 مطلوبة، البديلة اليبواألس المتقدمة التعليم نماذج فإن التقني، المجال في السريعة التغييرات هذه وبسبب التقليدي، التعليم نطاق خارج
 (.2011)هدى،  القدرة العالمية التغيرات مع التكيف علىوالقدرة  والشفافية، والكفاءة المرونة من عالية بدرجة

 طبيعة فهم ي الضرور  من المتعلم، سلوك في المطلوبة التغييرات وإحداث المطلوب التعلم لتحقيق التعليمية المنتجات تطوير أجل من
 وأنماط لمتعلمين،ا خصائص: التالية لألسئلة إجابات إلى التعليم مصممو يحتاج. لحدوثها المختلفة النظرية والتفسيرات التعلم عملية
الجواب.  هي التعلمو  التعليم نظرية. تقييمها وكيفية للتعلم، المناسبة والعمليات والطرق  التعلم، تعزز التي والظروف والشروط التعلم،

 (2003)خميس،

 في وحديثة لفةمخت وأساليب استراتيجيات تبني إلى حاجة هناك ، العالم يشهده الذي السريع للتطور ونظراً  ، السابق العرض خالل من
 للغة ياألكاديم األداء في والضعف القصور أوجه من أن بوضوح الباحث يعرف ، اإلنجليزية للغة كمدرس عمله خالل ومن ، التعليم

أن يدرس أثر استخدام أحد المستحدثات التكنولوجية ا المقال الباحث من خالل هذ يرغب، و الثانوية المدارس لطالب اإلنجليزية
اللغة في مادة  مياالكاديودراسة أثر استخدام اإلنفوجرافيك على رفع مستوى التحصيل  اللغة االنجليزية"اإلنفوجرافيك" في تدريس مادة 

 الثانوي. الثاني لدى طالب الصف االنجليزية

 :يالتالد مشكلة البحث في السؤال الرئيس يحدتم تو 

 ؟جدةبمحافظة  الثانوي  الثانيلطالب  اللغة االنجليزيةفي مادة  األكاديميالتحصيل  تطويرما أثر اإلنفوجرافيك على  
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 هدف البحث:

الثانوي  لثانيالدى طالب الصف  اللغة االنجليزيةفي مادة  األكاديميالتعرف على أثر استخدام اإلنفوجرافيك في رفع مستوى التحصيل 
 .جدةفي محافظة 

 أهمية البحث:

 تبرز أهمية البحث الحالي من حيث:

 جذابة.و  شيقة بطريقة البحث ومحتوى  العلمية المواد لعرض جديدة طريقة اقتراح تحاول ألنها الطالب البحث نتائج تفيد قد -1

 في البيانية لرسوما استخدام إلى لالنتباه والعلماء التعليم وخبراء التعليم تكنولوجيا خبراء توجيه في البحث هذا نتائج تساعد قد -2 
 .وقدراتهم الطالب مهارات تطوير في مهًما دوًرا تلعب البيانية الرسوم ألن التعليم،

 إلنجليزية،ا اللغة مجال في المعلم مهارات لتطوير والباحثين الخبراء اهتمام توجيه في البحث هذا نتائج تساعد أن المؤمل ومن -3
 .التعليمية العملية تخدم التي الحديثة التقنيات خالل من المرئية الثقافية المهارات وتنمية

 حدود البحث:

 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:

وي بمحافظة الثان الثاني لطالب الصف اللغة االنجليزيةفي مادة  األكاديميأثر اإلنفوجرافيك على تنمية التحصيل  حدود الموضوع: 
 .جدة

 الثانوي.  الثانيمجموعة من طالب الصف  الحدود البشرية:  

 جدة محافظة  :يةحدود المكانال

 هـ.1442-1441الدراسي  من العام االولالفصل الدراسي  :يةحدود الزمانال

 مصطلحات البحث:

 :Infographicاالنفوجرافيك 

ها باستيعاو  ورسوم يمكن فهمها والمعلومات والمفاهيم المعقدة إلى صور( اإلنفوجرافيك بأنه: "فن تحويل البيانات 2014يعرف )شلتوت، 
بوضوح وتشويق وهذا األسلوب يتميز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحة. ويضيف شلتوت أن 

ا عن ي موقع تم نشرها، عوض ً اإلنفوجرافيك عبارة عن صورة يستطيع أي مستخدم مشاهدتها أًيا كانت سرعة االتصال لديه وعلى أ
 رموز وصور تعبيرية ودالالت بسيطة"  أنها تختصر الكثيرة من الكتابة والصوت والصور في
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 حتى صور إلى المعقدة والبيانات المعلومات تحويل إلى يشير تقني مصطلح هو Infographics( 2014كما عرف )عيس ى، 
 لنصيةا الترجمة أو اإلنفوجرافيك أن وأضاف. النصوص من الكثير قراءة إلى الحاجة دون  بسهولة استيعابها من يرونها من يتمكن

. سوميةالر  المتحركة الرسوم خالل من المعرفة أو البيانات أو المعلومات عن يعبر أو يصور مرئي تمثيل هي( الرسومية المعلومات)
 األسلوب-التقنية ابةالكت-مثل ً)التعليم للغاية وسريعة وواضحة وسهلة سلسة بطريقة وصعبة معقدة معلومات بتقديم الطريقة هذه تتميز

 وغيرهم(. الخرائط-اإلخباري 

مدعمة المصورة، ال ُويعرف اإلنفوجرافيك أيضا بأنه: " األداة الفعالة ذات التصميم الجرافيكي المشتمل على الصور والرسومات 
 (.Krum, 2013االتجاهات". ) المواضيع عديدةبالنصوص والشروحات والتعليمات في شكل واحد، لعرض القصص، و 

 :Academic achievement األكاديميالتحصيل 

 اجتياز طريق عن أو المعلم قبل من الكفاءة أو األكاديمي األداء من معين مستوى  قياس يتم( بأنه: 2006يعرفه )العيسوي وآخرون، 
  .محدد اختبار

 :اللغة اإلنجليزيةمادة 

 عصرنا في اإلنجليزية اللغة اللغة اإلنجليزية احتلت( تعريف مادة 2015بوزارة التعليم السعودي) اللغة االنجليزيةورد في وثيقة منهج 
 (.FL) نبيةأج أو ثانية كلغة واستخداماً  تعلما األكثر واللغة والتقنية العلم لغة وأضحت أجمع، العالم لغات بين مرموقاً  مكاناً  الحاضر

 لتقياتوالم المؤتمرات لغة فهي العالم، بلدان من كثير بين والتفاهم االتصال لغة تعد   التي ( مليون 400) من ألكثر األم اللغة فهي
 .اللغوي ، ويجب أن يخرج الطالب من هذه المادة بفهم واضح لتطبيق الفكر العلمية 

 ثانوي: الثاني

 نهاية من يمتدو  المراهقة مرحلة مع ويتوافق الرسمي، التعليم نظام يتوسط الذي التعليم وهو السعودي، التعليم نظام من تعريفه يمكن
 ، وينقسم إلى:العالي التعليم دخول إلى االبتدائية المرحلة

 وتقابلها مرحلة المراهقة. المرحلة المتوسطة

 تعليمال يهدف ما وعادة سنوات، ثالث ومدتها للدراسة، المتوسطة المراهقة مرحلة مع التطور مراحل إحدى تتوافق، المرحلة الثانوية
 (2012، عبد الحميد. )الجامعي التعليم لمواصلة العلمي واإلعداد للحياة العام اإلعداد إلى الثانوي 
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 النظري والدراسات السابقة:اإلطار  -2

  تقنية اإلنفوجرافيك: 

 كونها من الرغم لىوع المعاصرة، التعلم ألساليب الجديد االتجاه في مكانة ولها مختلفة بصرية أشكال على االنفوجرافيك تقنية تحتوي 
 ذلك. إلى ماو  واألرقام والرسومات الصور ليست الواقع في إعدادها في المستخدمة المكونات أن إال التعليمية، المواد في حديثة تقنية

 .(yilidrim,2016) الطلب معلومات عرض في المرئية المكونات من مجموعة عن عبارة المعلومات لمخطط الجديدة اإلضافة

 اماستخد خالل من فاعلية أكثر بشكل المعلومات رسومات تقنية وتذكر تعلم لألفراد يمكن (Dunlap, Lowenthal,2016)ويرى 
 المعالجة تدعم بطريقة ومكثف معقد معلومات محتوى  لتقديم مخصصة التقنية هذه. واألشكال والرموز المرئية والمؤثرات النصوص

 .بحث بإجراء قم المستقبل في وتسهيلها المعرفية

  االنفوجرافيك:أنواع 

 التي لمكوناتا على اعتماًدا ، تفاعلية وغير تفاعلية إلى وتقسيمها مختلفة بطرق  البيانية الرسوم إعداد يمكنه( yilidrim,2016يرى ) 
 :عليها تحتوي 

 .المتحركة الرسوماالشكال و و  األصواتالمعلومات والصور والرموز باإلضافة الى  فية التفاعلي: يستخدم االنفوجرافيك -1

 في ابتةث ورموز وصور نصوص شكل في المعلومات يعرض الذي البياني الرسم استخدام يمكن التفاعلي: غيراالنفوجرافيك  -2
 .المطبوعات

 النًاجح: تصميم اإلنفوجرافيكشروط 

 :وجذاب وممتع وفريد ناجح بياني رسم عمل عند مراعاتها يجب أشياء( 2016ذكر شلتوت )

 الغرض من اإلنفوجرافيك. تخصيص. 1

 اإلنفوجرافيك. األهداف من. تحديد 2 

 المستهدف. النوع. تحليل 3 

 وتحليلها. البينات. جمع 4 

 واالخراج . التصميم الفني5 

 األكاديمية المقررات في ودمجها التعليمية العملية في الحديثة التكنولوجيا نموذج( 2014واقترح شلتوت ) 
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 : كالتاليوهي 

 .إليه تنتمي الذي والعلم أصلها وراجع بعناية التكنولوجيا ادرس -1

 .للتدريس مفيدة لجعلها التقنية تحليل -2 

 .فيدةت أنها من والتأكد ،كنولوجياالت في تحليله تم ما على بنًاءة دراسياختيار مادة  -3 

 استخدام االنفوجرافيك في التعليم:مميزات 

 (2015درويش والدخني ) وأوجزالحاجة إليه في العملية التعليمية  وعللتة، يدعديزات االنفوجرافيك بم يتميز

 نقاط:د من المميزات االنفوجرافيك في عد

 المجاالت لاستخدام االنفوجرافيك في ك باإلمكان -1

 معهودة األشياء الغير مظهر تشرح أداة  -2 

 العرض. وأساليب أنماطتعدد  -3 

 .سهولة تحضيره -4 

 بصرية. صور في المعلوماتتحليل  -5 

 ثانًيا/ الدراسات السابقة:

ل لتنمية مهارة ح هدفت الدراسة إلى بيان اثر توظيف نمطين لالنفوجرافيك في ضوء المدخل البصري  (:2017دراسة )عيد،  - 
الصف الثامن األساس ي بغزة ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي وطبقت المسألة الرياضية لدى طالبات 

( طالبة من طالبات الصف الثامن األساس ي قطاع غزة، وتم تقسيم الطالبات إلى ثالث مجموعات بطريقة 123الدراسة على )
درست  2( طالبة والمجموعة التجريبية41االنفوجرافيك الثابت وعددهن )ودرست باستخدام نمط  1عشوائية، المجموعة التجريبية

( طالبة، 40( طالبة، والمجموعة الضابطة درست بالطريقة المعتادة وعددهن )42باستخدام نمط االنفوجرافيك المتحرك وعددهن )
د فروق ذات داللة احصائية عن مستوى وتمثلت ادوات الدراسة في اختبار مهارة حل المسألة الرياضية، وأسفرت النتائج عن وجو 

بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المهارات لصالح المجموعتين التجريبية، ووجود ( 0,05)
"التي  2يبية"التي درست بنمط الثابت" والمجموعة التجر  1فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية

درست بنمط المتحرك" لصالح المجموعة التجريبية الثانية في اختبار مهارة حل المسألة الرياضية، وأوصت الباحثة بضرورة عقد دروات 
 للمعلمين على تقنية االنفوجرافيك بنمطيها الثابت والمتحرك. تدريبية
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 لمفهوم معلمات الرياضيات في مدينة الرياض هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى وعي (:2017دراسة )حكمي،  -
اإلنفوجرافيك، وأثر متغيرات سنوات الخبرة والمؤهل الدراس ي على وعي معلمات الرياضيات لمفهوم اإلنفوجرافيك، ودرجة امتالك 

لبحث في ت أداة امعلمات الرياضيات في مدينة الرياض لمهارات اإلنفوجرافيك، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وتمثل
معلمة وتوصلت الدراسة إلى أن درجة امتالك معلمات الرياضيات لمهارات اإلنفوجرافيك بشكل  283مقياس الوعي وتم تطبيقه على 

عام متوسطة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة معلمات الرياضيات لمهارات اإلنفوجرافيك تعزى لمتغير سنوات الخبرة، 
فروق ذات داللة إحصائية في درجة معلمات الرياضيات لمهارات اإلنفوجرافيك تعزى لمتغير المؤهل الدراس ي لصالح كل  بينما توجد

هلهم ماجستير، وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات الرياضيات على كيفية توظيف اإلنفوجرافيك أثناء مامن 
 التدريس. 

فت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام اإلنفوجرافيك في تدريس مادة الجغرافيا على تنمية هد (:2016دراسة )أبو زيد،  -
التحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية، وأثر اإلنفوجرافيك على تنمية مهارات التفكير البصري، واستخدم الباحث المنهجين الوصفي في 

لتفكير ي في التعرف على فاعلية استخدام اإلنفوجرافيك في تنمية التحصيل واالتعرف على اإلطار النظري لإلنفوجرافيك، وشبه التجريب
طالبا، الدراسة وأوضحت النتائج وجود تحسن في  80البصري، وتمثلت األداة في االختبار التحصيلي وتم تطبيقها على عينة بلغت 

ين اإلنفوجرافيك مقارنة بطالب المجموعة الضابطة الذمهارات التفكير البصري لدى طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام 
 اإلنفوجرافيك. درسوا باستخدام التعليم التقليدي، وأوصت الدراسة بتدريب معلمي الدراسات االجتماعية على استخدام

لمتوسط ثاني االصف ال هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام اإلنفوجرافيك على تحصيل طالبات (:2016دراسة )الدهيم،  -
( 63في مادة الرياضيات، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتمثلت األداة في االختبار التحصيلي تم تطبيقها على عينة بلغت )

طالبة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطالبات الالتي درسن باستخدام 
 الالتي درسن بالطريقة المعتادة لصالح الالتي درسن باستخدام اإلنفوجرافيك. توسط عالمات الطالباتاإلنفوجرافيك وم

الصف الخامس  هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر استخدام االنفوجرافيك على تحصيل طالبات (:2015دراسة أبو عصبة ) - 
يق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي وطبقت األساس ي واتجاهاتهن نحو العلوم ودافعيتهن نحو تعلمها، ولتحق

 36( طالبة من طالبات الصف الخامس االساس ي بالضفة الغربية، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين إحداهما تجريبية )70الدراسة على )
ة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار طالبة( درست بالطريقة المعتاد 34طالبة( درست باستخدام االنفوجرافيك والمجموعة الضابطة )

( بين 0,05التحصيل ومقياس االتجاه ومقياس الدافعية، ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 ستخداما متوسطي تحصيل الطالبات في الدرجة الكلية لالختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بضرورة

 االنفوجرافيك في عملية التدريس.

يم على تنمية مفاه هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر استخدام االنفوجرافيك القائم علة نموذج لمارزانو (:2015دراسة منصور ) - 
( 30لى )ع الحوسبة السحابية وعاداتً العقل المنتج، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحث المنهج شبه التجريبي وطبقت الدراسة

مجموعات تتكون كل مجموعة  6طالبا من طالب الفرقة الثانية شعبة تاريخ بكلية التربية بجامعة أسيوط في مصر، وتم تقسيمهم إلى 
( طالب مختلفي التحصيل، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار التحصيل ومقياس عادات العقل، وأظهرت النتائج وجود فروق 5من )

( بين متوسطات درجات الطالب مجموعة البحث بين التطبيق القبلي والبعدي وذلك 0,01عند مستوى الداللة ) ذات داللة إحصائية
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لصالح التطبيق البعدي في تنمية كل من مفاهيم الحوسبة السحابية وعادات العقل، وأن الستخدام االنفوجرافيك القائم على نموذج 
ملية وأوص ى الباحث بضرورة استخدام االنفوجرافيك في ع ية مفهوم الحوسبة السحابية،لمارزانو ألبعاد التعلم حجم أثر كبير على تنم

 التدريس.

ربوًيا الموظف ت هدفت إلى معرفة أفضل التصاميم التعليمية لإلنفوجرافيك الثابت ):Kibar, Pinar & Buket, 2014دراسة ( -
جريبي وتمثلت األداة في مقياس اهتم بعرض المحاور التصميمية كأداة للتعليم اإللكتروني، واستخدمت الدراسة المنهج شبه الت

من الذكور( من الطالب المعلمين بجامعة هاستيب 32من اإلناث،  32( أربعة وستين )64لإلنفوجرافيك حيث أجريت الدراسة على )
ي درجات من الناحية التصميمية فبتركيا، وقد توصلت الدراسة إلى أن كل من المكونات المرئية والعناوين والنصوص قد نالت أقل 

 مقابل الخطوط، واأللوان، وتنظيم المعلومات، والتي حصدت الدرجات األعلى لدى الطالب المعلمين.

هدفت إلى معرفة فعالية استخدام برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تصميم الخرائط الذهنية  (:2014دراسة )الجريوي،  -
ة اإلنفوجرافيك ومهارات الثقافة البصرية لدى المعلمات قبل الخدمة. واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وقد االلكترونية من خالل تقني

تم إعداد اختبار لقياس مهارات تصميم اإلنفوجرافيك ومهارات الثقافة البصرية في تصميم الخرائط الذهنية االلكترونية في التعلم، 
(طالبة، من طالبات كلية التربية شعبة معلمة صفوف، وتم تدريب هذه المجموعة على 15ها)وتضمنت عينة الدراسة مجموعة بلغ عدد

البرنامج التدريبي المقترح وأشارت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج المقترح قد أسهم في تحسن مستوى معرفة مهارات الثقافة البصرية 
ب اإللكترونية للدروس التعلم، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتدري ومهارات تقنية تصاميم اإلنفوجرافيك في تصميم خرائط ذهنية

المعلمات قبل الخدمة على استخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وتدريب المعلمات قبل وأثناء الخدمة على مهارات الثقافة البصرية في 
إعداد دورات تدريبية وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس  قراءة النصوص والرموز عبر تقنيات وأدوات حديثة، مع التأكيد على أهمية

 كيفية توظيف تقنيات التصاميم اإلنفوجرافيكية في تخطيط الدروس والمحاضرات. والطالبات لتعرف

 التعقيب على الدراسات السابقة من حيث:

؛ 2016أبوزيد،  ؛2017: )نضال، دراسات كل من فيأثر استخدام االنفوجرافيك  لتوضيحهدفت الدراسات السابقة  الهدف: - 
االنفوجرافيك على تنمية  أثر توضيحالحالي هدف إلى  مقال(، أما بالنسبة لل2015؛ منصور، 2015؛ وأبوعصبة، 2016الدهيم، 

 الثانوي. الثانيلطالب للغة اإلنجليزية في مادة ا األكاديميالتحصيل 

؛ 2016؛ أبوزيد، 2017دراسات: )نضال،  كل من شبه التجريبي منهجال استخدمت السابقةالدراسات  من بعض المنهج المتبع: -
والدراسات األخرى (، 2014؛ الجريوي، Kibar, Pinar & Buket, 2014؛ 2015؛ منصور، 2015، وأبو عصبة؛ 2016الدهيم، 

 التجريبي. (، واستخدم البحث الحالي المنهج شبه2017المنهج الوصفي كدراسة: )حكمي، استخدمت 

الجامعات مثل دراسة  ( ومن طالب2017عينتها من طالبات المدارس مثل دراسة )نضال،  استخدمت الدراسات السابقة العينة: - 
ثانوي بمحافظة  الثانيالباحث طالب الصف  استخدمالحالي  وللبحث(، 2017معلمات مثل دراسة )حكمي، ال( ومن 2015)منصور، 

 .جدة
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( 2017اختبار مهارة حل المسألة الرياضية كدراسة )نضال،  مثلة استخدمت العديد من األدوات الدراسات السابقفي  األدوات: -
؛ الدهيم، 2016من استخدم اختبار تحصيل كدراسات: )أبوزيد،  وأيضا هناك( 2017ومنها استخدم مقياس وعي كدراسة )حكمي، 

 (2014ت كدراسة )الجريوي، من استخدم اختبار مهارا وهناك( 2015؛ منصور، 2015 أبوعصبة،؛ 2016

 :البحث الحالي استخدم االختبار التحصيلي كأداة للبحثو  -

 النتائج: -

 جميًعا نهمأ الحظوا الناس ألن للطالب، األكاديمي األداء على كبير تأثير لها االنفوجرافيك رسوم أن السابقة الدراسات جميع أثبتت
 بالطرق  ومقارنة .وشروطها والتعرف على مزاياها إلكتروني، تعلم أداة  ألنها للبحث، جديدة وأداة  كتقنية االنفوجرافيك الرسوم يستخدمون 

 كيفية على التخصصات مختلف في والمعلمات المعلمين تدريب ضرورة على شددت كما. تعليمية كأداة  هو دورها فإن التقليدية،
 أن دراساتال هذه تؤكد وإمتاًعا، تشويًقا أكثر الموضوعات جعل في المهم لدورها نظًرا. التدريس في االنفوجرافيك رسوم استخدام
 .وقدراتهم مهاراتهم ويحسن الطالب تحصيل مستويات من يزيد أن يمكن التعليم في االنفوجرافيك رسوم استخدام

األدوات  وتحديد نهج المناسبالنظري لالنفوجرافيك واختيار الم اإلطارالباحث في دراسته الحالية من الدراسات السابقة في بناء واستفاد 
 االساليب االحصائية ومقارنة النتائج التي توصل إليها مع الدراسات السابقة.و 

 البحث: منهجية -3

 استخدام المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي كما يلي:

 المنهج شبه التجريبي:

استخدام  أثرمعرفة و  تجربة البحث وتفسير نتائجها، تنفيذالمنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي في  ةالحالي الدراسة تاستخدم
 ، وتم استخدام أحد تصميماته وهو تصميم المجموعتينلغة االنجليزيةفي مادة ال األكاديميالتحصيل  تطويراإلنفوجرافيك على 

 ذي القياس القبلي والبعدي. والتجريبية الضابطة

 التجريبي:التصميم -1

ار التحصيلي في مادة االختب تنفيذ ذي القياس القبلي والبعدي، ويتموالتجريبية تصميم البحث على تصميم المجموعتين الضابطة  اعتمد
 تعرف على داللة الفروق.والعلى عينة البحث المجموعة التجريبية قبلي وبعدي للغة اإلنجليزية ا

 البحث:مجتمع -2

دد مجتمع ا  هـ1441-1442 لعام  جدةالثانوي في محافظة  الثانيلبحث بطالب الصف ح 

ثانوي حيث تم اختيارها عشوائيا إحداهما مثلت المجموعة التجريبية  الثانيتتكون عينة البحث من طالب الصف  البحث: عينة-3
 ( طالبا60المجموع الكلي لعينة الدراسة هو ) ، وبذلك يكون ا( طالب30، واألخرى المجموعة الضابطة وعددهم )ا( طالب30وعددهم )
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 البحث:أدوات -4

 البحث في: ادواتتتمثل 

 .جدةالثانوي في محافظة  الثانيبالصف لغة اإلنجليزية اختبار تحصيلي في مادة ال - 

 وقد تم إعداد اداة البحث بالطريقة التالية:

 التحصيلي: إعداد االختبار

 من االختبار: الهدف-أ 

 TV Around The" الثانوي ألوجه التعلم المتضمنة في وحدة الثانياالختبار التحصيلي قياس تحصيل طالب الصف من هدف ال
Worldلتذكراالثانوي، وذلك عند المستويات المعرفية التالية: " الثانيبالصف  االولللفصل الدراسي لغة اإلنجليزية " من مقرر ال-

 ."التقويم-التركيب-التحليل-التطبيق-الفهم

 مفردات االختبار: صياغة-ب

 نم تتبعها أربعو محتوى السؤال، تشمل مفردات االختبار من االختيار من متعدد؛ يتكون السؤال من مقدمة اختبارية،  اعدادتم  
 تعليمات االختبار ووضع مفتاح اعدادتم  ايضاخاطئة،  ةاالجابات األخرى عن إجاب تشيرصحيحة، بينما فقط اجابة واحدة  اإلجابات

الصورة  اشتملتالوحدة، كما  نظرياتمفردة موزعة على جميع  (65) علىاألولية  نسختهاالختبار في  واحتوى تصحيح االختبار. 
 األولية لالختبار )صفحة العنوان(.

 االختبار: صدق-ج

لغة ومجموعة من معلمي ومشرفي ال التدريس طرق  من محكمين متخصصين في (11) األولي على عدد شكلةاالختبار في قدم 
ي وضع السلوكي الذ هكل سؤال لهدف مالئمة، ومدى صياغة أسئلة االختبار ودقتها الرأي حول إلبرازبالمرحلة الثانوية، اإلنجليزية 

 ى بهاأوصالتي  تعديل بعض المالحظاتمن تعديل وقد تم  يالحظونهما  اللغوية ألسئلة االختبار، إضافة وحذف لدقةلقياسه وا
غ عدد ، وقد بلالغير مناسبة اإلجابات، وحذف المفردات على بعضوتعديل  االسئلة بعض مفرداتلالمحكمون من حيث إعادة صياغة 

أصبح االختبار صادقا من حيث  بالتاليمفردة(، و  60االختبار ) في مفرداتالمفردات( ، أصبح عدد  5المفردات التي تم حذفها )
 المحتوى.

 االختبار: ثبات-د

( طالبا من خارج عينة 30) عددلالثانوي  الثانياالختبار على عينة من طالب الصف  تنفيذالختبار التحصيلي تم لثبات الحساب 
االختبار )األسئلة  ميقسدراسة التكافؤ بين  وتستهدفالنصفية  التقسيم أسلوبمن المناسب لالختبار التحصيلي، تم استخدام و البحث، 
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 التقسيم، استخدام )ريتشاردسون -كيودرال تعتمد على التباين بعكس طريقة  األسلوب اوالزوجية على سبيل المثال(، وهذالفردية 
 ( وهو ما يعد صالحا ألغراض البحث العلمي.0,72بلغ )و ختبار لال ثباتالحساب معامل  ومن ثم تمالنصفي( 

 االختبار: زمن-ه

 لحل المستغرق  لزمنلمتوسط الحساب  عن طريق ( دقيقة، وتم ذلك35متوسط زمن االختبار ) وصلختبار وقد لالزمن التم تحديد 
 والزمن الذي أستغرقه آخر طالب في اإلجابة ات على االسئلة،اإلجاب في طالب أول أستغرقه الذي الزمن حيثُ سجل االختبار؛ أسئلة

 التالية: الرياضية باستخدام المعادلة االسئلة لىع

 2/طالب( )زمن اول طالب + زمن اخر  = لالختبار ناسبالزمن الم 

 سهولة وصعوبة مفردات االختبار: معامل-و

من الدراسات السابقة، وجد  بعضوبمراجعة  (، لكل مفردة من مفردات االختبار،SPSSمعامل الصعوبة لالختبار برنامج )استخدم 
 اتفقد أعيد النظر في بعض صياغ ى ذلك( كحد أعلى وعل0,80( كحد أدنى، و)0,30قد حدد المعامل بين ) اكثرهاالباحث أن 

 (. 0,30بعض اآلخر تدنى معامل الصعوبة لها عن )الو  (0,80المفردات، التيُ و جد معامل السهولة لها تجاوز )

 التحصيلي. الصورة النهائية لمستوى سهولة وصعوبة مفردات االختبار -

 تصحيح االختبار: -ز

جابة خطأ، إ عليةأو يجيب  يتركه سؤالإجابة صحيحة، والدرجة )صفر( لكل  عليهيجيب  سؤالة واحدة لكل على درج المختبريحصل 
 ( درجة.60) االختبار الكلية وتكون درجة

 النهائية لالختبار: الصورة-ح

-الفهم-التذكرالست لبلوم: " ة( مفردة موزعة على مستويات المعرف60) علىالنهائي القابل للتطبيق  شكلهاالختبار في  يحتوي 
 ".التقويم-التركيب-التحليل-التطبيق

 الدراسة التجريبية:

 .التكافؤوتم التأكد من  وتجريبية مجموعة البحث: وتكونت من مجموعتين ضابطة تم اختيار -

 قبليا. والتجريبية ضابطةالالبحث  اتأداة القياس على مجموع تنفيذتم  - 

يقة بالطر  المجموعة الضابطة ( باستخدام االنفوجرافيك للمجموعة التجريبية وتدريسTV Around The World) ةوحدالتدريس  - 
 المعتادة. 

 بعديا. والتجريبية  البحث الضابطة اتأداة القياس على مجموع تنفيذ -
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 المقترحات والتوصيات. وكتابةالنتائج والتعليق عليها،  على تفسيرالحصول  -

 :الميدانيإجراءات البحث 

 تطوير على البيانية مالرسو  استخدام تأثير لفهم التجربة الباحثون  طبق للتطبيق، قابليتها من والتحقق البحث أداة  إعداد من االنتهاء بعد
 لخطوات التالية:ا من خاللالثانوي،  الثانيلدى طالب الصف  اللغة االنجليزيةفي مادة  األكاديمي األداء

 .بالمدرسة اإلنجليزية اللغة معمل في االنفوجرافيك الرسومية تقنية باستخدام البحث تجارب لتنفيذ مكان إنشاء -

 .الوحدة مقررات تنفيذ وطرق  أدوات إعداد - 

 للمجموعتين. التدعيممعنوي من أجل المادي و ال التشجيع تقديم - 

الثانوية، خالل  ارس جدةمدبأحد عينة البحث  ( قبليا علىTV Around The Worldأدوات البحث )اختبار تحصيل في وحدة  تنفيذ-
 هـ1441/1442 االولالفصل الدراسي 

 ليمثل المجموعة الضابطة.فصل )ب( ليمثل المجموعة التجريبية و  فصل )أ(ثانوي  الثانيالتعيين العشوائي للصف  -

في  الضابطة بالطريقة المعتادة، بواقع خمس حصصتم التدريس للمجموعة التجريبية باستخدام االنفوجرافيك، والتدريس للمجموعة  -
 األسبوع لكل فصل.

 . لمدة أربع اسابيعاستمرت عملية التدريس  -

 .والتجريبية ( بعديا على مجموعتي البحث الضابطةTV Around The Worldأدوات البحث )اختبار التحصيل في وحدة  تنفيذ -

  لنتائج لمعالجتها إحصائيا.لرصد تصحيح و  - 

 معالجات اإلحصائيةال

التجريبية( في القياس  اإلحصائية لمقارنة درجات متوسطات المجموعتين )الضابطة للمعالجات SPSS اإلحصاءاستخدام برنامج 
 هاعرضلالداللة اإلحصائية لقيمتها في الجداول المعدة لذلك  على والحصولالقبلي والبعدي )االختبار التحصيلي( وذلك إليجاد "ت" 

 على النحو التالي: تفصيليا 

 نتائج البحث ومناقشتها عرض-4

 وفيما البحث، ائجنت وشرح ومناقشة الفرضية صحة من والتحقق البحث أسئلة على لإلجابة للباحث البحث نتائج الفصل هذا يستعرض
 :البحث لنتائج مقدمة يلي
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 أًوال: عرض نتائج البحث:

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن تساؤل البحث:

طالب للغة اإلنجليزية في مادة ا األكاديميلإلجابة عن سؤال البحث والذي نص على: "ما أثر اإلنفوجرافيك على تنمية التحصيل 
 ".جدةالثانوي بمحافظة  الثانيالصف 

، يمياألكادالتحصيل  في لتجريبيةواالضابطة متوسط الحسابي واالنحراف المعياري، وقيمة "ت" لمجموعتين الحساب  استكمل
 النتائج كالتالي: وأصبحت

 (1جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها االحصائية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي مستوى الداللة 

 مستويات
 االختبار

 قيمة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة وعددها
 ت

 مستوى الداللة

 0.01 5.96 2.01 7.03 30التجريبية  التذكر
 2.81 10.79 30الضابطة 

 0.01 4.91 1.85 5.66 30التجريبية  الفهم
 2.16 8.21 30الضابطة 

 0.01 4.43 1.54 4.64 30التجريبية  التطبيق
 1.54 6.44 30الضابطة 

 0.01 4.23 1.41 3.68 30التجريبية  التحليل
 1.43 5.23 30الضابطة 

 0.01 4.79 1.38 3.54 30التجريبية  التركيب
 1.37 5.24 30الضابطة 

 0.01 5.25 0.81 2.28 30التجريبية  التقويم
 0.92 3.45 30الضابطة 

 0.01 4.92 9.30 25.07 30التجريبية  المجموع الكلي
 9.48 37 30الضابطة 
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؛ األكاديميالتحصيل  ( لصالح المجموعة التجريبية في0,01مستوى )( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 1يتضح من الجدول )  
االنفوجرافيك في  يةفاعل، ولتحديد لغة االنجليزيةللطالب في ال األكاديميالتحصيل  تطويراألثر اإليجابي لالنفوجرافيك على  يقصدمما 
 لفاعليةاالتجريبية قبلي وبعدي كمؤشر على حجم هذا الفرق تم حساب مربع إيتا باستخدام قيمة "ت" للفروق بين المجموعة  توليد

ي: حيث إن )درجات كالتالدرجات الحرية(، وكانت النتائج  + 2/ )ت 2لالنفوجرافيك، من خالل المعادلة التالية: مربع إيتا = ت
 (29الحرية 

 ( قياس أثر االنفوجرافيك على التحصيل األكاديمي في اللغة االنجليزية2)جدول  

 حجم التأثير مربع إيتا قيمة "ت" مة "ت"قي المتغيرات
 كبير 0.55 35.52 5.96 التذكر

 كبير 0.45 24.10 4.91 الفهم
 كبير 0.40 19.62 4.43 التطبيق
 كبير 0.38 17.89 4.23 التحليل
 كبير 0.44 22.94 4.79 التركيب

 كبير 0.48 27.56 5.25 التقويم
 كبير 0.45 24.20 4.92 االختبار

رات إن مؤش الطالب؛ حيثلدى  األكاديميفي التحصيل  تطورلالنفوجرافيك في إحداث  ةمرتفع فاعلية( وجود 2من الجدول ) يتبين
 يؤيدوى المرتفع، وهذا في المست تقعأن جميع القيم المحسوبة  يتبينمربع إيتا على حجم التأثير بمقارنة تلك المؤشرات بالقيم المحسوبة، 

 .البحث سؤال ولقب يمكن النتيجة، هذه على وبناءً ، اللغة االنجليزيةتحصيل الطالب في مادة  تطورافيك في لالنفوجر  ةكبير  فاعلية

 النتائج: مناقشة وتفسير

ثانوي وتفوقه  انيالث لطالب الصف اللغة االنجليزيةفي مادة  األكاديميالتحصيل  تطوراالنفوجرافيك على  أثر يتضحمن نتائج البحث 
 ترجعلصالح المجموعة التجريبية، وهي فروق  ( 0,05إلى فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) الوصولعلى الطريقة المعتادة حيث تم 

( على الدرجة الكلية 0,45، كما تشير إلى ذلك قيمة مربع ايتا التي بلغت )لغة االنجليزيةإلى استخدام االنفوجرافيك في تدريس مادة ال
قل إلى تأثير المتغير المست ارتباطهامن التباين الكلي للدرجة الكلية لدرجات أفراد العينة يمكن  %45حصيل مما يعني أن نسبة للت

 (.األكاديمي )االنفوجرافيك( على المتغير التابع )التحصيل

الجوانب  طورتاالنفوجرافيك في  الستخدام فاعليةنتائجها عن وجود  كشفتوتتفق هذه النتيجة مع البحوث والدراسات السابقة التي  
التحصيل في  طورتلالنفوجرافيك على لية عامع البحوث والدراسات السابقة التي أثبتت الف ةخاص بصورةالمعرفية المختلفة، وتتفق 

 (2015؛ منصور، 2015 أبوعصبة،؛ 2016؛ الدهيم، 2016)أبوزيد،  المواد المختلفة، كما في دراسات

 :التاليةإلى األسباب  األكاديميالتحصيل  تطورالستخدام االنفوجرافيك على  ةالواضحالفاعلية  الباحث وينسب

 شيقة وجذابة.  ق عرض الوحدات الدراسية بطر لتقنية االنفوجرافيك  تطبيقيتم عن  
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 الفهم. على يساهموتسهيل المعلومات على الطالب مما  وتنفيذ ترتيب

 .المتعلمينفي نفوس  عظيماك تترك أثرا الدروس بتقنية االنفوجرافي تصميم 

 التوصيات والمقترحات:

 .األكاديميالتحصيل  تطورعلى  كبير له من أثرمادة اللغة اإلنجليزية . استخدام االنفوجرافيك لتدريس 1

يك للتقليل من االنفوجرافتصميم وإعداد انتاج و على  لتدريهموالمشرفين التربويين  اللغة االنجليزية. عقد دورات تدريبية لمعلمي 2 
 الممارسات التقليدية.

 المختلفة التعليم لدى الطالب في مراحللغة اإلنجليزية ال اتجاهالتحصيل الدراسي  بتطوير. االهتمام 3 

من أجل  الطالبات المتوسطة، أو على عينة من حلةعلى عينة من طالب المر  اللغة االنجليزيةتطبيق االنفوجرافيك في تدريس  0 4
 . األكاديميالتحصيل  تطوير

 المختلفة. العلومفي  األكاديميالتحصيل  تطوراستخدام االنفوجرافيك في فاعلية . دراسة 5

 التحصيل.المهارات و  في تنمية المجاالتاستخدام االنفوجرافيك في مختلف  لقياس أثر. إجراء دراسات 6 

 : المراجع العربيةأوالً 

(: "استخدام اإلنفوجرافيك في تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى 2016أبو زيد، صالح محمد جمعة )
 ، مصر، أبريل.79طالب المرحلة الثانوية"، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، ع

ساس ي واتجاهاتهن نحو (: إثر استخدام االنفوجرافيك على تحصيل طالبات الصف الخامس األ2015أبوعصبة، شيماء محمد. )
 العلوم ودافعيتهن نحو تعلمها. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

(. فعالية استخدام برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تصميم الخرائط الذهنية اإللكترونية من خالل تقنية 2014الجريوي، سهام. )
-13),  40 فة البصرية لدى معلمات قبل الخدمة. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. السعودية _، (االنفوجرافيك ومهارات الثقا

74 

(: "أساليب توظيف التعلم اإللكتروني في فلسطين لتعزيز عملية التعلم: دراسة تجربة شبكة 2009خليف، زهير؛ وإطميزي، جميل )
 Communications of 2013 the Arab Computer Society, Vol No. 1, August. 6االوس التعليمية"، ,

درويش، عمرو محمد؛ والدخني، أمانى أحمد محمد  -(: تطور تكنولوجيا التعليم، دارقباء، القاهرة. 2003خميس، محمد عطية )
 (: نمطا تقديم اإلنفوجرافيك )الثابت/ المتحرك( عبر2015)

 ، مصر.2، ع25دى أطفال التوحد واتجاهاتهم نحوه، تكنولوجيا التعليم، مجالويب وأثرهما في تنمية مهارات التفكير البصري ل
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(: "أثر دمج اإلنفوجرافيك فى الرياضيات على تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط"، مجلة تربويات 2016الدهيم، لولوه )
 ، مصر، يوليو.7، ع 19الرياضيات، مج 

ى الموقع االجتماعي الفيس بوك وقياس أثرها على التحصيل في مادة (: تصميم صفحة تعليمية عل2011سمان، هدى مبارك )
ربية تالكمبيوتر لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساس ي واتجاهاتهم نحوها، المؤتمر العلمي السابع للجمعية العربية لتكنولوجيا ال

 )التعلم االلكتروني وتحديات الشعوب العربية: "مجتمعات التعلم

 (: مقال "فن اإلنفوجرافيك بيت التشويق والتحفيز على التعلم"، مجلة التعليم2014شلتوت، محمد )- 2011، مصر، 2علية"، مج التفا

(: اإلنفوجرافيك من التخطيط إلى اإلنتاج، وكالة أساس للدعاية 2016شلتوت، محمد ) -. 2014مارس  1( 23اإللكتروني، العدد )
 واإلعالن، الرياض. 

(: "الخرائط الذهنية الرقمية وأنشطة استخدامها في التعليم"، مجلة التعليم اإللكتروني، العدد 2014، حسين محمد أحمد )عبد الباسط
 الثاني عشر. 

 ، القاهرة.1(: نظام التعليم وسياسته، ايتراك للطباعة والنشر، ط2012عبد الحميد حكيم، عبد الحميد بن عبد المجيد)

أثر توظيف نمطين لالنفوجرافيك في ضوء المدخل البصري لتنمية مهارة حل المسألة الرياضية لدى (: 2017عيد، نضال عدنان. )
 طالبات الصف الثامن األساس ي بغزة. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة غزة، فلسطين.

العقلية وعالقتها الجدلية بالتحصيل (: "القدرات 2006العيسوي، عبد الرحمن؛ والزعبالوي، محمد السيد محمد؛ والجسماني، عبد العلي )
 العلمي"، مجلة مدرسة الوطنية الخاصة، منشورات وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان.

-15(. ما هو االنفوجرافيك: تعريف ونصائح وأدوات إنتاج مجانية، مدونة دوت عربي، تم زيارة المدونة في 2014عيس ى، معتز )
5-2015 http://blog.dotaraby.com 

 ، سلطنة عمان.34(: "آليات وأسس تشخيص وقياس التحصيل الدراس ي"، رسالة التربية، ع 2011الغاوي، احمد بن حمود بن المر )

(: "مشكالت تعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية كما يدركها الطالب وعالقتها باتجاهاتهم نحو الرياضيات"، 2005فريال، أبو سته عبده )
 .74مجلة كلية التربية بدمياط، العدد 

(: أثر استخدام تقنية االنوفجرافيك القائم على نموذج ابعاد لمارزانو على تنمية بعض مفاهيم الحوسبة 2015منصور، ماريان ميالد. )
 .125-167(، 5) 31لسحابية وعادات العقل المنتج لدى طالبات كلية التربية. مجلة كلية التربية بأسيوط، ا

 (. وثيقة كيف ندرس الحاسب اآللي، اإلصدار األول2015وزارة التعليم، قسم الحاسب اآللي. )
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