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 الشكر والتقدير
ِت َوَما ِفي اأَلْرِض ِمن َدابٍَّة بسم ا الرحمن الرحيم " َوِلمَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّمَوا

فال أممك إال أن أخر هلل ساجدًا وحامدًا وشاكرًا ( . 94َواْلَمالِئَكُة َوُهْم اَل َيْسَتْكِبُروَن " )النحل : 
تى ، ححمد اهلل أولو وآخره إذ شرح صدرى ويسر لى أمرى، فالإتمام ىذا العملأن أعاننى عمى 

وأدعوه جل شأنو أن ييبنى القوة لمسير فى ىذا الدرب الذى ال ، خرج ىذا العمل إلى حيز الوجود
 .غى منو إال مرضاتو سبحانو وتعالىأب

ذا كان الف      ، فقد جعل بعض خمقة أسبابًا فى تيسير األمر فال أممك ضل هلل عز وجلوا 
انو فى ىذا الدرب الذى أسأل اهلل سبح لمن أعاننيإحقاقًا لمحق إال أن أتوجو بالشكر والثناء 

وىدونى السبيل لطاعة اهلل وتعالى أن يضاعف ليم األجر والثواب ألنيم استقاموا عمى الطريقة 
عنى عظيم األجر ووافر  جازىم، فالميم السعى فى تحصيل العمم والمعرفة ، وىىعز وجل

ا أن أقدر لكل ذى مجيود جيده ولكل ذى فضل فضمو ا حتميً وواجبً  ىلذا أجد لزاما عم .الجزاء
ساتذتى الذين قدموا أروع أن أقف وقفة عرفان وتقدير لكل من ساىم فى انجاز ىذا العمل، أ فما
والعالم ألستاذى الفاضل والتقدير الكثير يوم أن عز العطاء، أتقدم بعظيم االمتنان والشكر  يل

 المناىج وطرق التدريسأستاذ  مدحت محمد حسن صالحستاذ الدكتور/ األلي  الجميل واألب
 ىذه الدراسةشراف عمى ، والذى شرفنى بقبولو اإلوعميد كمية التربية باإلسماعيمية تربيةبكمية ال

وعمى ماجاد  ىذه الدراسةشرافو المشرف عمى إواالمتنان عمى  فأتقدم لسيادتو بأسمى آيات الشكر
ىتمام  مما كان لو جل األثر فى ظيور ىذا العمل عمى ىذا النحو، فكان بو، عمى من رعاية وا 

م الموجو كان ومازال ه بال حدود وخمقو يفوق الوصف فتعممت منو الكثير خمقًا وعممًا فنععطاؤ 
لى نعم العون  إال وكان اً ، فما استشكل عمى الباحث أمر الباحث بصددىا التى كان باتلكل العق

وخمقو فأجزه عنو خير الجزاء،  ا استزاد الباحث من فيض نير عممو، فالميم بمدائم النصح والمدد
 وامنحو موفور الصحة و العافية واحفظو لطالب العمم.

ن كان االعتراف بالجميل تصفو الكممات فإنيا ال تستطيع وصف ما أشعر بو نحو  وا 
مدرس تكنولوجيا التعميم  عبد الفتاح محمد عبد السالم الفاضل الدكتور/ حسينأستاذى ومعممى 

ياه إنبيل والنصح المخمص الرشيد الذى منحنى قرارا بالجيد الإجامعة قناة السويس  -كمية التربيةب
ىتمام ىوعمى ماجاد بو، عم ىذه الدراسةشرافو المشرف عمى ا  و   وعمى ىذا العمل من من رعاية وا 

ا نقمو من صورتو األولية الى صورتو النيائية نقمة كبيرة، شكال ومضمونً و تقويم وتعديل وتنقيح، 
واألكاديمية، فقد كان ومازال العالم الجميل والمقتدر أعطتو قوة ودفعة، وأثرتو بخبراتو العممية 

والموجو الصبور والمثل األعمى فى التحصيل المتميز والجيد الدؤب والتجديد المستمر لدور 
تكنولوجيا التعميم فى نشر العمم والمعرفة والممجأ لكل طالب عمم، بعد اهلل سبحانو وتعالى، يجد 
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وقد  ،تو أو فى سبيل اتمام بحثو العممى بكل تواضع وحبلديو حل لمايؤرقو من عقبات فى حيا
 زكاه عممو وخمقو قبل أن يزكيو أبناؤه، فجزاه اهلل عنا خير الجزاء.

ابراىيم األستاذ الدكتور/  الفاضل والعالم الجميل يكما أتقدم بكل اعزاز وتقدير ألستاذ
ووزير التربية ، اة السويسالمناىج وطرق التدريس بكمية التربية جامعة قنأستاذ  حمد غنيمأ

ولعظم ، والذى تتضاءل أمامو الكممات لعظم قدره ،لتفضمو بقبول مناقشة الباحث والتعميم األسبق
لماعات دقيقةث من عمم وتوجييات ولمسات منيجيةلمباح يقدمةما  نو لشرف كبير ،، وا   وا 

لتدريس وتكنولوجيا المناىج وطرق افى مجال قامة وقيمة  وفي ىذه الدراسةناقش يأن  لمباحث
ريج فكر أمن إلماعات وتوجييات و  الدراسة هقدمو ليذيوما ، يفى مصر والعالم العرب التعميم

 الجزاء.  خير ااهلل عنه ، فجزاالدراسة هسوف يثرى من ىذ
محمد أحمد األستاذ الدكتور/  والعالم الجميل وتقدير ألستاذى الفاضل وأتقدم بكل اعزاز

لتفضمو بقبول  جامعة عين شمسالنوعية تكنولوجيا التعميم بكمية التربية ورئيس قسم أستاذ  فرج
نو لشرف كبيروتكبده عناء السفر والجيد  ،مناقشة الباحث  وفي ىذه الدراسةناقش يأن  لمباحث وا 
وما  يفى مصر والعالم العرب المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميمفى مجال قامة وقيمة 

 ااهلل عنه ، فجزالمساتو المنيجية وعبق فكره الذى يثرى من ىذا العملمن  ةالدراس هقدمو ليذي
 الجزاء. خير

محمد مختار األستاذ الدكتور/  والعالم الجميل وتقدير ألستاذى الفاضل وأتقدم بكل اعزاز
لما قدمو لي من توجييات  مساعد تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعة العريشأستاذ  المرادني

 الجزاء. خير ااهلل عنه فجزا ،ودعم اثناء فترة العمل في ىذه الدراسة شاداتوار 
خوتى كما أشكر أسرتى وخاصة أبى الغالى ـ وأمي  األعزاء كريم ومريم وممك العزيزة وا 

عمى مواصمة الدراسة والتقدم الدائم ـ فميم منى كل التقدير  يوتحفيزىم ل يعمى تشجيعيم الدائم ل
أثناء فترة اعداد ىذا  ألصداقائي وزمالئي عمى مساعدتيم ليبالشكر  توجوأوالحب واإلكرام. و 

أحمد  الغالى/ مصطفى العرفان. وأخص بالشكر الجزيل لصديقيمنى كل الحب و  مالعمل. فمي
تكنولوجيا التعميم بكمية التربية ـ جامعة قناة السويس عمى مابذلو من جيد بشير مدير مركز 
 لوفأتقدم  وعمى دعمو المعنوى والنفسى لي طوال فترة ىذا العملدراسة بال طوال فترة عممى

 قطاع/ عبد اهلل عادل أبو الفتوح مدير الميندس ، وصديقى الغالي متنانبأسمى آيات الشكر واإل
 دراسةبال عمى مابذلو من جيد طوال فترة عممىىيئة قناة السويس مدارس ب الشبكات والمعمومات

 .متنانبأسمى آيات الشكر واإل لوفأتقدم  لي طوال فترة ىذا العمل وعمى دعمو المعنوى والنفسى
آية  ، المعيدةاسراء حسام عمر وأخص بالشكر الجزيل زمالئي / المدرس المساعد

المعيدة صفاء عقل تخصص التربية الخاصة،  ،محمد صالح تخصص تكنولوجيا التعميم
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بكمية التربية جامعة رق التدريس بقسم المناىج وط، المعيدة اسماء عسران تخصص الرياضيات
قناة السويس عمى دعميم المعنوى والنفسى لى طوال فترة ىذا العمل. وأخيًرا وليس آخًرا أشكر 

 .دراسةكل من ساعدنى عمى إتمام ىذا العمل، كما أشكر السادة المحكمين عمى أدوات ال
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 الباحث
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 دراسةالمستخمص 
مستويات كثافة إختالف أثر  الكشف عن إلى ةيالحال ت الدراسةىدف

في تنمية ميارات الثقافة  تمميحات االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعية
جامعة قناة باإلسماعيمية كمية التربية ب تكنولوجيا التعميملدى طمبة  البصرية
والذى  ةتجريبي لثالث مجموعاتا وذالتجريبى  شبو استخدام التصميمتم . السويس

المعالجة التجريبية، ثم تطبيق ، ثم إجراء اً قبمي الدراسة واتدأيعتمد عمى تطبيق 
؛ وىو التجريبى متغير مستقل شبو ضمن التصميميتو  ،بعدياً  ة سالدرا واتأد

بسيط، ال) ىى ثالث مستويات اولي مستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك
الثقافة البصرية. ميارات  وجاء المتغير التابع ليتضمن ،(كثيفوالمتوسط، وال

واختبار  ميارات الثقافة البصريةفى اختبار  لمدراسة الرئيسة االدواتتمثمت 
 طمبة( من 33فى وضعيا النيائي من ) الدراسة مجموعةتكونت . تحصيمي

وقام . سويسبكمية التربية جامعة قناة ال بالفرقتين األولى والثالثة تكنولوجيا التعميم
بتطبيق أساليب المعالجة اإلحصائية المناسبة بإستخدام مجموعة البرامج  الباحث

إختالف لوجود ، وقد توصمت الدراسة (SPSS)اإلجتماعية  اإلحصائية لمعموم
مستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعية فى تنمية ل

 احصائياً  دال فرقوجد حيث ، كنولوجيا التعميمتلدى طمبة  ميارات الثقافة البصرية
 ىمستو والتي تستخدم  ثالثةطالب المجموعة التجريبية ال متوسطات درجات لصالح

شبكة الويب االجتماعية التعميمية من خالل  كثافة تمميحات االنفوجرافيك الكثيف
(Edmodo).  كثافة التممحيات بإعتماد مستويات وقد أوصت الدراسة

فى تنمية ميارات الثقافة البصرية كمتطمب قبمي لطمبة تكنولوجيا فيك لالنفوجرا
 قرراتالتعميم قبل دراسة المقررات ذات العالقة بالمواد البصرية لما تحتاجة تمك الم

 من توافر قدر كافي من الميارات البصرية لمطالب.

الويب ، شبكات االنفوجرافيك، كثافة التمميحات الكممات المفتاحية:
 .ميارات الثقافة البصرية ،Edmodo ،ماعيةاالجت
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ABSTRACT 

The current study aimed at revealing the impact of different 

levels of intensity of infographic cues through social web 

networks in developing visual literacy skills among 

educational technology students at the Faculty of Education in 

Ismailia, Suez Canal University. The semi-experimental 

design has been utilized with three experimental groups, 

which depends on applying pre-testing study tools, then 

conducting experimental intervention, then applying the study 

post-testing tools. The semi-experimental design has an 

independent variable is; the intensity levels of infographic 

cues have three levels (simple, medium, heavy), and the 

dependent variable includes the  visual literacy skills. The 

study tools were the visual literacy skills test and achievement 

test. The study group was formed in in final status by 30 

students from First and third year of educational technology 

Division at the Faculty of Education, Suez Canal University. 

The researcher applied the appropriate statistical methods 

using a set of statistical programs for social sciences (SPSS). 

The study found the differences for levels of intensity of 

infographic cues through social web networks in developing 

visual  literacy skills among educational technology students, 

he found statistical differences for the third experimental 

group students that use the intensity level of the intensive 

infographic cues through Edmodo. The study recommended 

adopting levels of intensity of infographics cues in developing 

visual  literacy skills as a pre-requisite for educational 

technology students before studying courses related to visual 

materials as these courses require sufficient visual skills for 

students. 

Keywords: Intensity of cues, Infographic, Social Web 

Networks, Edmodo, Visual literacy Skills. 
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الدراسةالمستخدمة في  باإلختصاراتبيان   

 

 Edmodo .شبكة ويب إجتماعية تعميمية 

 Infographic .ىو اختصار لممعمومات الممثمو بصرياً 

DCT .الترميز الثنائينظرية  (Dual Coding Theory) ىو اختصار

 CLT .ية الحمل المعرفي( نظر Cognitive Load Theoryىو اختصار )

 IPT نظرية معالجة المعمومات. (Information Processing Theoryىو اختصار )

 CST ( نظرية تجميع التمميحات.Cues Summation Theoryىو اختصار )

النموذج المرجعي لمكونات  (Sharable Content Object Referent Model) ختصارا ىي
معايير التعميم اإللكتروني التي تمكن المدرب من استيراد المحتوي التعميمي ىو أحد  ،المحتوى التشاركي

عادة استخدامة وتصديره إلى أي نظام تعميم آخر يدعم ىذه المعايير  .ومشاركتو وا 

SCORM 

 برنامج عن عبارة نظام إدارة التعمم وىو (Learning Management System) ختصاراىي 

Software ومتابعة إلدارة و التعميمية المؤسسة داخل التعميمية األنشطة وتقييم ومتابعة إلدارة صمم 
 .المستمر والتعميم التدريب وتقييم

LMS 

رنامج الحزم اإلحصائية بوهو  (Statistical Packages for Social Sciencesىي اختصار )

 للمعالجات االحصائية. للعلوم االجتماعية
SPSS
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 الفصل األول                     
 والخطة العامة لدراستها دراسةمشكمة ال

 مقدمة:
الوسيط الذي إذا انتقى ووظف  ذلكصورة؛ لم اً عصر يعد العصر الحالي 

بالشكل المناسب صار بألف كممة، ومن أجل تحقيق درجة عالية من فعالية 
ر بقائو فإن األمر يحتاج إلى االستخدام التدريس، وتحسين مردوده وزيادة أث

م عميالفعال لمصورة وذلك لما تتمتع بو من مزايا تزيد من قدرتيا كأداة لمت
إبراز المعاني وتترجم الكثير من  ىعموالتعمم، فإن الصورة الجيدة تساعد 

التفاصيل التي تتطمب الوصف والتفسير ولكن ىذه الميارات يحتاج المتعمم 
يستطيع التعامل مع الصورة. وقد أخذت الصور أىمية كبيرة  المتالكيا حتى

 فيعن الكتابة من حيث نقل المعمومات والبيانات والعواطف وأصبحت الصور 
المجال العممي وسيمة لمتفكير الذاتي والتحميل وتستخدم لتوثيق الحقائق 

(Meyer, 2012). 
ولوجيا وتطبيقاتيا انعكاسًا لمتطور في مجال التكن كفيتقنية األنفوجرا تعد
البيانات وعرض  قراءةوب تغيير أسم ىعمبتصميماتيا المتنوعة تعمل  التربوية

شكل مرئي جديد لتجميع وعرض المعمومات  فيوالمعمومات المعقدة، وتض
العممية  ىعمصورة جذابة إلى المتعمم، وتساعد القائمين  فيونقل البيانات 

أسموب جديد وشيق، لذا ال بد من البحث تقديم المناىج الدراسية ب فيمية عميالت
 فيمية ودمجيا عميخدمة العممية الت فيعن طريقة جديدة لتطبيق ىذه التقنية 

 (. 1024المقررات الدراسية )شمتوت، 

                                                 


" نظام الجمعية األمريكية لعمم النفس لدراسة الحاليةامصادر ومراجع  توثيق في اتبع الباحث 
 American Psychological Association"ver.6" (APA, 6th صدار السادس"اال

ed.)الصفحة(رقم ، السنة، سم العائمةا)إلى  حيث يشير ما بين القوسين ؛. 
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المشتمل  البصرياألداة الفعالة ذات التصميم بأنو ك فييعرف االنفوجراو 
ميحات البصرية والتمالصور والرسومات المصورة المدعومة بالنصوص  ىعم
   (.Krum, 2013) متعددة المجاالتواحد لعرض المواضيع  تصميم في
واإلنفوجرافيك عبارة عن تمثيالت بصرية لممعمومات والبيانات وما يرافقيا     

من نصوص، وتصمم لتقديم المعمومات المعقدة بشكل أكثر وضوحا من النص 
واأللوان والصور والتمميحات؛ بمفرده؛ وتستخدم فيو الكممات واألرقام والرموز 

وىذا . (Niebaum et al., 2015, p.2)بيدف توصيل الرسالة لممستفيدين 
لتوصيل المعمومات منذ القدم  ةنفوجرافيك أداة تواصل فعالإليوضح ان ا

ؤكد تنقوش عمى جدران المعابد قديماً  فبالرجوع إلى الرسومات والصور وال
ن، حيث آلتراث قديما حتى وصل إلينا اعمى مدى فاعمية الصورة في نقل ال

خالل الصور،  ننفوجرافيك عرض سريع لممعمومات مإليمكن من خالل ا
والرسوم، والخرائط واالعمدة البيانية فبذلك تعتبر أداه نقل المعارف 
والمعمومات. ويعد اإلنفوجرافيك أو المعمومات الممثمة بصريًا من أحدث 

الويب ويقصد بو تحويل البيانات والمعمومات تكنولوجيات التعمم القائمة عمى 
ن فيميا واستيعابيا بوضوح والمفاىيم المعقدة الي صور ورسومات يمك

، وىذه التكنولوجيا تمتاز بعرض المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة وتشويق
وأضاف عبد  (.155ص  ،1024الدخني، و  درويش،) وواضحة ةسمسة وسيم
معمومات التي يتم توصيميا باستخدام ( أن طبيعة ال1024الباسط )
 .، مياراتك تنقسم إلى: إحصائيات، إجراءات، أفكارفياألنفوجرا

حيث أوصت ندوة جامعة القدس المفتوحة حول سبل توظيف 
بتدريب  1022/  22/  15 فيمية المنعقدة عميالعممية الت فيك فياالنفوجرا

ح واكتساب المفاىيم توضي فيك وتوظيفو فيتصميم االنفوجرا عميالمعممين 
ومن خالل ظيور ، قراءة البصريات ىة والميارات والبيانات اعتماداً عمالعممي

دعم عممية تنمية واكتساب الميارات حيث تم  فيك فيأىمية استخدام االنفوجرا
التواصل مع الجميور، مما  فيك فيالكشف عن جوانب قوة استخدام االنفوجرا
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دعم عمميتي  فيمية استثمار تمك الجوانب عميالعممية الت ىعميتيح لمقائمين 
م والتعمم وتنمية واكتساب الميارات  ومن خالل تواجد الصور والرسومات عميالت

)الجريوى، وتعزيزىا بالتمميحات البصرية لتنمية ميارات الطالب البصرية 
1023). 

فمع تعدد اساليب التعمم وتنوع المثيرات التي تخاطب حواس المتعمم 
ة وتجذب إنتباىو وتوجييو نحو الشئ المطموب تعممو ليتمكن من المختمف

 .Cuesبالتمميحات  يمكن تسميتو اتحديده بسرعة فإن ىذ
وتعد التمميحات من العوامل الميمة في التصميم، لكونيا أسموب يسيل  

عممية التعمم والحصول عمى تعميم فعال وال يشترط ان تزود التمميحات 
نما تستخدم في التركيز عمى المثيرات التعميمية المتعممين بمعمومات إض افية، وا 

التي يجب ان يدركيا المتعمم، فالتمميحات تقمل من الوقت الالزم لعممية التعمم، 
إذ انيا إشارات ودالالت تعتبر في حد ذاتيا مثيرات موجيو لإلنتباه واإلدراك 

 (. 3، ص1022)صالح، 
لبصرية بأنيا عبارة عن ( التمميحات ا20، ص1022ويعرف االكمبى )

مثيرات موجيو تعمل عمى تركيز إنتباه المتعمم إلى أجزاء ميمة في المحتوى 
التعميمي وبالتالى تؤدي إلى المزيد من الفيم واالستيعاب والوصول إلى 
االستجابات الصحيحة، وىذه الموجيات تكون في شكل حركات وأسيم وألوان 

طارات وغيرىا حث من دراسة كل من الجرو واستخمص البا ،وخطوط وا 
(LaGrow, 2010)( وكمبس وأخرون ،Combs et al., 2013 انواع )

التمميحات البصرية كاالتي: الخطوط، األسيم، التظميل، الوضع في إطار، 
الوضع في دائرة، األلوان، التباين، التغيير البصري، التأثير البصري، الحركة، 

، الحجم، كثافة المثيرات البصرية، العرض البصري المتعدد، التمثيل البصري
 المنظمات المتقدمة بصريًا. 

ومن خالل استعراض بعض الدراسات التي أظيرت أىمية التمميحات 
( التي أكدت عمى أن التمميحات 1022في التعميم ومنيا دراسة األكمبى )
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معينات مصممة خصيصًا لتركيز انتباه المتعمم بصورة مرتبطة تمامًا بما 
يدف إلى تقميل الوقت الذي يستغرقو المتعمم في البحث عن يدرسو، ت

 Linالمعمومات، وزيادة قدرتو عمى االحتفاظ بالتعمم. ودراسة  لين و اتكنسون )

& Atkinson, 2011 التي أشارت إلى أن التمميحات نمط إثرائي يجمع بين )
تغيير في مثيرات متعددة مثل )الحركة، المون، اإلحاطة، التظميل، الموسيقى، ال

حجم الكتابة، وغيرىا( بغرض جذب االنتباه لممتعمم نحو غرض أساسي في 
 العممية التعميمية . 

 & Koutsoklenisودراسة كل من كوستسوكمينس وبابادوبموس  )

Papadopoulos, 2011a ،( Koutsoklenis & Papadopoulos, 2011b  )
فة المعمومات المقدمة التي أوضحت أىمية التمميحات في تسييل الربط بين كا

من خالل تسريع الوصول لممعمومات الرئيسية في موضوع التعمم وكذلك 
إمكانية االحتفاظ بيذه المعمومات لفترة زمنية أطول في الذاكرة العاممة، و أنيا 
تساعد عمى إنتقاء وتنظيم المعمومات ذات الصمة بالموضوع المتناول عبر 

وضوع التعمم، والذى بدوره يقمل من تعريفيم بالمعمومات ذات الصمة بم
المعمومات الدخيمة وغير المرتبطة بالموضوع والتي قد تفرض عمى الذاكرة 
العاممة معالجتيا معرفيًا دون الحاجة إلييا، وايضًا تقمل معدل الجيد المبذول 
من خالل إستبدال النصوص المكتوبة بأخرى بصرية فيما يسمى بتأثير أشكال 

ضافة روابط بين عناصر الصور والنصوص الدراسية المقدمة  المثيرات وا 
لمطالب. ويعد نمط وعدد التمميحات ومستويات كثافتيا من العوامل الميمة في 
إثارة دافعية المتعممين وجذب انتباىيم إلى العناصر المممح إلييا بصريًا؛ 
ة ليكتسبوا منيا الميارات الالزمة لحدوث عممية التعمم بشكل أفضل، باإلضاف

، 1025إلى جعل البيئة التعميمية أكثر تشويقًا لممتعممين )مسعود وآخرون، 
 (.22ص

من أىم المستحدثات   web 2.0 الجيل الثاني لمويب أدواتوتعتبر 
 تنشيطعمى  ليا القدرةعمي عممية التعميم والتعمم، و المؤثرة التكنولوجية الراىنة 
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التعمم التعاوني والتعمم  ودعم التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات بين الطالب
بكسر حاجز الزمان  Web 2.0 أدوات(. وتسمح Grote, 2013الذاتي )

والمكان وزيادة المشاركة ونقل الخبرات من خالل التفاعل حيث أن تمك 
األدوات أصبحت مواقع عالمية وجزأ ال يتجزأ من حياة األفراد في كل مكان 

لتعرف عمى رؤية األخرين لو ومتابعة كما تساعد الفرد عمي رؤية األخرين وا
 (. Chun, 2012كل ما يستجد من معارف )

ومن ثم فإن اإلعتماد عمي األدوات التكنولوجية وتوظيفيا في العممية 
التعميمية خيار استراتيجي ال بديل عنو يمكن المؤسسة التعميمية من تحقيق 

ثة التي تركز عمى أىدافيا ومواجية التحديات ويتفق مع نظريات التعمم الحدي
 ( .            1022دور المتعمم )الخضرى، 
( شبكات الويب اإلجتماعية بأنيا 32، ص 1023ويعرف الطباخ )

مجموعة من المواقع االجتماعية التي تعتمد عمي األنشطة الجماعية في توطيد 
العالقات اإلنسانية وبناء المعرفة عبر الويب، كما تعتبر من أسرع قطاعات 

( 100، ص1021مم اإللكتروني نمواً في السنوات األخيرة. ويعرفيا الفار )التع
بأنيا مجموعة من المواقع عمى شبكة األنترنت ظيرت مع الجيل الثاني لمويب 
بحيث تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعيم في شكل 

ريق خدمات مجموعات لتمثل ما يعرف بمجتمع المعرفة، وكل ىذا يتم عن ط
التواصل المباشر باالطالع عمى الممفات الشخصية لألخرين لمعرفة 

 المعمومات التي يتم إنتاجيا أو يتم إتاحتيا لمعرض. 
ويرى الباحث ان التعريفات تتفق في ان الشبكات االجتماعية تعتمد 
عمى النشاط االجتماعي بين االفراد والمجموعات عن طريق ادوات التواصل 

 يا. المتاحو ب
( بضرورة االىتمام 1023حيث أوصت دراسة محمود واخرون )

بشبكات الويب اإلجتماعية عمى مستوى التعميم الجامعي بما يتماشى مع كل 
تخصص واالستفادة منيا في تنمية الميارات والمعارف لدى متعممي التعميم 
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ميدي الجامعي. وتم التأكيد عمي ضرورة تحويل المقررات الدراسية بشكميا التق
إلى مقررات تقدم من خالل بيئات التعمم اإللكتروني المعتمدة عمي شبكات 

 (.1024الويب اإلجتماعية نظراً  لسيولة التعامل مع ىذه البيئات )ماضى، 
ىذا االطار أشارت نتائج العديد من الدراسات كدراسة كامل  فيو 

الويب شبكات  ىعم( إلى التأثير الفعال لبيئات التعمم القائمة 1023)
مقررات دراسية متنوعة واكتساب  فيتحقيق بعض نواتج التعمم  فياإلجتماعية 

فعالية استخدام  التى أكدت عمى( 1021وتنمية الميارات و دراسة المصري )
 مية. عميالجوانب الت فيشبكات الويب اإلجتماعية 

وتشير البحوث واألدبيات إلى أن استخدام البصريات في مواقف التعميم 
عمم تجعل نتائج تمك المواقف أكثر فاعمية، وان وجود العناصر البصرية والت

أخذ في التزايد مع تكامل دمج الصور والعروض البصرية مع النصوص في 
         (. Schoen, 2015, p.2الكتب الدراسية والكتيبات التعميمية والبرامج التعميمية )

ك أمية بصرية أن ىناإلى ( De Parday, 2010دى بارداى ) شيروي
كما توجد أمية لغوية لفظية، والتي ترتبط بعدم معرفة الشخص بعناصر المغة 
المفظية التي تمكنو من التعامل مع المفظية قراءة وكتابة، وكذلك الشخص الذي 
ال يكون عمي دراية بعناصر المغة البصرية ال يمكنو التعامل مع البصريات 

افة البصرية لمحو ىمية تعمم ميارات الثقكتابة وقراءة أيضًا، ومن ىنا تظير أ
( إن من Lundy & Stephens, 2015ويؤكد ليندى وستيفن )، األمية البصرية

ضروريات توظيف تكنولوجيا التعميم في مجال التربية ىو إعداد المتعمم 
 .قف بصريًا لتحسين كفاءة التعميمالمث

يارات التي حيث عرفت ميارات الثقافة البصرية بأنيا مجموعة من الم
تمكن الفرد من التعمم بشكل فعال والتفسير والتقييم واستخدام الوسائط البصرية 
التي تشمل عمي الصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية والرسومات سواء الثابتة 

 (.Baker, 2008أو المتحركة )
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ومع تطور التكنولوجيا الحديثة تستدعى الحاجة إلى إمتالك ميارات       
افة البصرية، الن االستخدام الفعال ليذه التكنولوجيا يتطمب معممين الثق

ومتعممين مثقفين بصريًا، تزامنًا مع ظيور تخوف عام من أن تكون الصور 
ين وال المعممين في العممية التعميمية مجرد زخرفة بصرية ال توفر لممتعمم

لمجتمع البصرى ؛ فمذلك البد من تزويد الطالب المعممين في االمعنى والتفسير
نتاج  ىذا بميارات الثقافة البصرية حيث تمكنيم من تفسير االستجابات وا 
البصريات ولذا أصبحت ميارات الثقافة البصرية مطموبة لممعممين والمتعممين 
في جميع التخصصات والعديد من البيئات التعميمية الرسمية وغير الرسمية 

(Riad, 2015.) 
لعممية يتعمم الطالب عبر الصور والمواد البصرية في معظم المجاالت ا       

وعمى الطالب أن يفيموا ويستخدموا وينتجوا الصور في دراستيم األكاديمية 
فإن استخدام البصريات في الدراسات العممية يتطمب البحث والتفسير وميارات 
لتقييم المواد البصرية، وال يمكن تصور أن جميع الطالب يمتمكون ىذه 

وبالتالي ينبغي إكتساب ميارات الثقافة البصرية السابقة  من خالل  الميارات
إدراجيا في برامج التعميم العالي حيث يجب أن تتضمن معايير الكفاءة لمتعميم 
العالي ميارات الثقافة البصرية الالزمة لمنجاح في المجتمع الحالي وان ميارات 

 (.Hattwig & et al., 2013الثقافة البصرية ميمة لمطالب المعاصر )
معروض ل التواجد الواضح ويشير الباحث في الدراسة الحالية إلى 
، الرسوم الثابتة ، الصور والشفافيات التعميمية في الفصول الدراسية الضوئية

ويعتمد التعمم من خالليا عمى مقدار ميارات الثقافة البصرية المتواجدة لدى 
سب وكافي من امتالك ميارات الطالب فالبد أن يكون الطالب عمى قدر منا

 الثقافة البصرية لمتعامل معيا ومع المقررات التعميمية ذات الطبيعة البصرية.
وأتفقت البحوث والدراسات عمى أىمية الثقافة البصرية والترميز المزدوج  

لمكممة والصورة وضرورة االىتمام بالعوامل الرئيسية التي تؤثر عمى تنمية 
يم أقتراحات حول كيفية التعامل مع ىذه العوامل القدرات البصرية وتقد
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وممارسة االنشطة التي تعتمد عمى المثيرات البصرية منيا دراسة دى بارداى 
(De Parday, 2010 التي أكدت عمى تنمية القدرات البصرية وأىمية التعمم )

( التي أكدت عمي أىمية الثقافة Brown, 2007البصرى ودراسة برون )
 سة االنشطة البصرية.البصرية وممار 

العمل االكاديمي لمطالب يتطمب  أن وما سبق يؤكد رؤية الباحث في     
استخدام المواد البصرية فمن المتوقع أن يكون الطالب عمى دراية وفيم وقادر 
نتاج الصور والرسومات والطالب ليست عمى استعداد كافي  عمى استخدام وا 

لصور والمعمومات البصرية أن يمتمك لمقيام بذلك، حيث يتطمب التعامل مع ا
الطالب ميارات البحث والتفسير والتحميل والتقييم الخاصة بالمواد البصرية 
وىذه من بعض ميارات الثقافة البصرية وال يمكن اعتبار ىذه الميارات أمراً  
مفروغاً  منو ويجب أن تدرس وتدعم وتدمج في المناىج الدراسية لمطالب 

المقررات ذات الطبيعة البصرية  لمتعمم قبل دراسةوتكون متطمب قبمي 
والتوظيف الجيد لممثيرات التي تخاطب الحواس والمعززة لمقدرات البصرية لدى 

، وىو ما يتفق مع العديد من سيمينارات التخصص التي شارك فييا المتعممين
 .الباحث
ك فيإمكانية استخدام اإلنفوجرا عمي( Toth, 2013أكدت دراسة توث )و 

العصر الرقمي من خالل  فيموضوع من الموضوعات المتكاثرة  ىدراسة أ يف
( بإجراء البحث 1025) حكيشبكات الويب اإلجتماعية. وأوصت دراسة الك

تنمية ميارات الثقافة لشبكات الحاسوب  فية موقع إلكتروني عميالتالي: فا
تعمم مدخل ال عميالتأكيد  عمي( 1021كما أوصت دراسة الكتبي ) البصرية.
تنمية  فيم عميم الستثمار تكنولوجيا التعميمقررات تكنولوجيا الت فيالبصري 

ميارات الثقافة البصرية لتحسين التحصيل الدراسي والتواصل والتفاعل 
 االجتماعي الالزم لتأىيل الطالب.

من دراسات وابحاث وتوصيات استعراضو ومن خالل ماسبق  
الشق العممي لطالب تكنولوجيا  خالل عممو في تدريسالباحث ومالحظة 
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أن بعض المقررات ذات العالقة بتصميم وانتاج المواد البصرية  فيم عميالت
 ىعمالصور وتدنى قدرتيم  تفسير و قراءة واال يستطيع طالب تكنولوجيا التعميم

البحث عن الصور سواء عن طريق عالقتيا بالموضوع أو جودتيا المناسبة 
 .صورالإنتاج  ىعموعدم قدرتيم 

مجموعة من طالب  ىعم إستطالعيةمما دفع الباحث لمقيام بدراسة 
م بكمية التربية جامعة قناة السويس وذلك لمعرفة مدى عميشعبة تكنولوجيا الت

ة واألدائية لميارات الثقافة البصرية وطمب منيم القيام فيإلماميم بالجوانب المعر 
قد أسفرت النتائج عن بعض االداءات الخاصة بميارات الثقافة البصرية و 

% وكذلك  30ة بنسبة تصل إلى فيانخفاض درجة وعييم بالجوانب المعر 
وذلك عند تكميفيم ببعض  ميارات الثقافة البصريةانخفاض مستوى أدائيم ل
من طالب الفرقة االولي والثالثة  وأشترك كالً %  33الميام بنسبة تصل إلى 

ومشتركين لدييم  قافة البصريةميارات الثتدني  من ىان ليم نفس المستو  في
 .دراسةومن ىنا ظيرت مشكمة التيم عن الثقافة البصرية فيخم في

 :دراسةمشكمة ال
 :في ةالحالي دراسةمما سبق تتحدد مشكمة ال

ميارات الثقافة البصرية لدى طمبة شعبة تكنولوجيا  فيوجود قصور 
مستويات كثافة  ختالفإليث يتوقع الباحث أن يكون ح ،م بكمية التربيةعميالت

تنمية ميارات  في اً ك عبر شبكات الويب االجتماعية اثر فيتمميحات االنفوجرا
 م.عميالثقافة البصرية لدى طمبة تكنولوجيا الت

 :الدراسةأسئمة 
 االسئمة االتية:عمى  حاولت الدراسة االجابةضوء ما تقدم  عمي
 كفيما معايير تصميم مستويات كثافة تمميحات االنفوجرا . 2

عميمية عبر شبكات الويب االجتماعية الت المقدم)البسيط، المتوسط، الكثيف(  
 ؟المالئمة
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مستويات كثافة تمميحات لمي المالئم عميما التصميم الت. 1
عبر شبكات الويب المقدم  (ك )البسيط، المتوسط، الكثيففياالنفوجرا

 ؟عميميةاالجتماعية الت
ك فياالنفوجراو داخل ما ميارات الثقافة البصرية المتضمن .2

مية الواجب تنميتيا لدى عميعبر شبكات الويب االجتماعية الت وتمميحاتو المقدم
 م؟ عميطمبة تكنولوجيا الت

رافيك )البسيط، ما صورة مستويات كثافة تمميحات االنفوج .3
 ؟ميةعميعبر شبكات الويب االجتماعية الت المتوسط، الكثيف(

ك )البسيط، فيفة تمميحات االنفوجراما أثر اختالف مستويات كثا .4
 يمية لتنمية مستو عميعبر شبكات الويب االجتماعية الت المتوسط، الكثيف(

األداء الميارى لميارات الثقافة البصرية لدى طمبة مستوي و  فيالجانب المعر 
 م؟عميتكنولوجيا الت

 :الدراسةأهداف 
 إلى:  ةالحاليالدراسة  ىدفت    
ك عبر فيات كثافة تمميحات اإلنفوجراالكشف عن اختالف مستوي –

تنمية ميارات الثقافة البصرية لدى  فيشبكات الويب اإلجتماعية  
 م.عميطمبة تكنولوجيا الت

بسيط، ) لكثافة تمميحات اإلنفوجرافيك مستوىالكشف عن أنسب  –
األكثر مناسبة شبكات الويب االجتماعية و ( عبر متوسط، كثيف

ومستوى األداء الميارى لميارات وذلك بداللة أثره فى التحصيل 
 .لدى طمبة تكنولوجيا التعميم الثقافة البصرية
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 :الدراسةأهمية 
 : في ةالحاليالدراسة د نتائج فيقد ت
اإلفادة من اختالف  فيتوجيو اىتمام العاممين والميتمين بالمجال  –

ك عبر شبكات الويب فيمستويات كثافة تمميحات اإلنفوجرا
 مية.عميفيا لخدمة العممية التاإلجتماعية وتوظي

ك عبر شبكات الويب فياالستفادة من إمكانيات تمميحات االنفوجرا –
ميارات  فيم عمياإلجتماعية لإلرتقاء بمستوى طمبة تكنولوجيا الت

 الثقافة البصرية.
معرفة  فيالبحوث العربية والتي تعاني من ندرة  فياإلسيام  –

ر شبكات الويب ك عبفياختالف كثافة تمميحات االنفوجرا
تنمية ميارات الثقافة البصرية لدى طمبة تكنولوجيا  فياإلجتماعية 

م، مما يعد إضافة ليذا المجال بالمكتبة العربية، وبداية لسمسمة عميالت
 من الدراسات المرتبطة بذلك.

فتح مجال لدراسات أخرى حول إمكانية االستفادة من اثر اختالف  –
ك عبر شبكات الويب فيجرامستويات كثافة تمميحات اإلنفو 

 مية.عمياإلجتماعية لخدمة األغراض الت
تنمية ميارات الثقافة البصرية استجابة لالتجاىات الحديثة  –

م التي تنادى بأىمية إعداد " عميوتوصيات مؤتمرات تكنولوجيا الت
التعامل مع مصادر المعرفة  ىعمالمتعمم المثقف بصريًا " القادر 

 ياة المعاصرة.المتنوعة، إلعدادىم لمح
 :الدراسةمتغيرات 

 المتغير المستقل:  -2
مستويات كثافة تمميحات التصميم التعميمي القائم عمى  –
 .   )بسيط، متوسط، كثيف( ك عبر شبكات الويب اإلجتماعيةفياإلنفوجرا
 المتغير التابع:  -1
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 ميارات الثقافة البصرية.      –
 :دراسةال اتاأد

لميارات الثقافة البصرية  فيجانب المعر لقياس ااختبار تحصيمي ل –
 )إعداد الباحث(

لجانب االدائي لميارات قياس الميارات الثقافة البصرية  اختبار –
 )إعداد الباحث(.الثقافة البصرية 

 :الدراسةحدود 
 ما يمي: عمي ةالحاليالدراسة قتصر ت
 الحدود المكانية:   .2
 ، جامعة قناة السويس.كمية التربية باإلسماعيمية في الدراسة طبقت -
 الحدود الموضوعية:   .1
 .)بسيط، متوسط، كثيف( كفيمستويات كثافة تمميحات االنفوجرا -
 م.عميميارات الثقافة البصرية لطمبة تكنولوجيا الت -
 حدود بشرية:  .2
)الفرقة األولى  م بكمية التربيةعميمجموعة من طمبة تكنولوجيا الت -

 .والثالثة(

 . حدود زمانية:3
/  1022طبقت الدراسة فى الفصل الدراسي االول لمعام الجامعي  -

 ولمدة شير واحد. 1010

 :الدراسةمجموعة 
( طالب 20) من مجموعة قصدية عددىا دراسةتكونت مجموعة ال -

 م بكمية التربية جامعة قناة السويسيعموطالبة من طمبة تكنولوجيا الت
تيم عن ميارات الثقافة فيمخ فيوالمشتركين  ،)الفرقة االولى والثالثة(

وقد تم  ة بموضوع التعمموممن ليس لدييم خبرة سابق البصرية
 يف مختمفةالتحقق التجانس بين الثالث مجموعات  توزيعيم بطريقة
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( 20، حيث يكون ))بسيط، متوسط، كثيف( المعالجة ىمستو 
 المجموعة الواحدة. فيطالب 

 :الدراسةمنهج 
 التجريبي كما يمي:يج المن ةالحاليالدراسة ستخدم ت

ك عبر فيلمتحقق من اثر اختالف مستويات كثافة تمميحات اإلنفوجرا    
تنمية ميارات الثقافة البصرية لدى طمبة  فيشبكات الويب اإلجتماعية 

 م.عميتكنولوجيا الت
 :لمدراسةالتصميم شبه التجريبي 

يات بثالث مستو  المجموعات التجربيةتصميم  ةالحاليالدراسة ستخدم ت
 لممعالجة ذات القياس القبمي والبعدي.

 

 

 
 
 
 
 

 ( التصميم شبة التجريبي لمدراسة2شكل )
 مادة المعالجة التجريبية: 

ويب  ةعبر شبكالبصرية  تمميحاتالكثافة  تقديم انفوجرافيك متعدد -
 .(Edmodoتعميمية ) إجتماعية

 فروض الدراسة:
 روض التالية:الف إلختبارسعت الدراسة الحالية 

  متوسطات بين 0.04 ≥دال إحصائًيا عند مستوى  فرقوجد يال 
 لميارات التحصيمي االختبار في التجريبية المجموعات طالب درجات
 .البعدي القياس في البصرية الثقافة

 مستوي متوسط

 (2تجريبية )
 

عرض 
النتائج 
 وتفسيرها

تطبيق 
أدوات 

الدراسة 
 بعديا  

المعالجة 
 اإلحصائية

تطبيق 
أدوات 

الدراسة 
 قبميا  

 مستوي كثيف 

 (3تجريبية )

 

 مستوي بسيط
 (1تجريبية )
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  متوسدددددطات بدددددين 0.04 ≥إحصدددددائًيا عندددددد مسدددددتوى دال  فدددددرقوجدددددد يال 
 فددي الميدداري ألداءا مسددتوى فددي التجريبيددة المجموعددات طددالب درجددات
 .البعدي القياس في البصرية الثقافة ميارات اختبار

  المجموعددات طددالب درجددات متوسددطات بدديندال إحصددائًيا  فددرقوجددد يال 
 فدى القيداس البصدرية الثقافدة لميدارات التحصيمي االختبار في التجريبية
المسددددددتوي البسدددددديط  متوسددددددط درجددددددات الطددددددالب فددددددي لصددددددالح البعدددددددي

 .لمتمميحات

 المجموعددات طددالب درجددات متوسددطات بدديندال إحصددائًيا  فددرق وجدددال ي 
 فدى القيداس البصدرية الثقافدة لميدارات التحصيمي االختبار في التجريبية
المسدددددتوي المتوسددددددط  متوسدددددط درجددددددات الطدددددالب فدددددي لصدددددالح البعددددددي

 .لمتمميحات

 المجموعددات طددالب درجددات متوسددطات بدديندال إحصددائًيا  فددرقوجددد ال ي 
 فدى القيداس البصدرية الثقافدة لميدارات التحصيمي راالختبا في التجريبية
المسددددددتوي الكثيددددددف  متوسددددددط درجددددددات الطددددددالب فددددددي لصددددددالح البعدددددددي

 .لمتمميحات

 المجموعددات طددالب درجددات متوسددطات بدديندال إحصددائًيا  فددرقوجددد ال ي 
 الثقافدددددة ميدددددارات اختبدددددار فدددددي الميددددداري األداء مسدددددتوى فدددددي التجريبيدددددة
 وسددددط درجددددات الطددددالب فدددديمت لصددددالح البعدددددي فددددى القيدددداس البصددددرية

 .المستوي البسيط لمتمميحات

 المجموعددات طددالب درجددات متوسددطات بدديندال إحصددائًيا  فددرقوجددد ال ي 
 الثقافدددددة ميدددددارات اختبدددددار فدددددي الميددددداري األداء مسدددددتوى فدددددي التجريبيدددددة
 متوسددددط درجددددات الطددددالب فددددي لصددددالح البعدددددي فددددى القيدددداس البصددددرية

 .المستوي المتوسط لمتمميحات

 المجموعددات طددالب درجددات متوسددطات بددينال إحصددائًيا د فددرقوجددد ال ي 
 الثقافدددددة ميدددددارات اختبدددددار فدددددي الميددددداري األداء مسدددددتوى فدددددي التجريبيدددددة
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 متوسددددط درجددددات الطددددالب فددددي لصددددالح البعدددددي فددددى القيدددداس البصددددرية
 .المستوي الكثيف لمتمميحات

 :دراسةال إجراءات
يات كثافدة مسدتو لى معرفة أثر اخدتالف إ ىدفت يةالحال دراسةالنظًرا ألن 
تنمية ميارات الثقافدة  فيك عبر شبكات الويب االجتماعية فيتمميحات االنفوجرا

االجابدة عدن اسدئمة  جدراءاتإ؛ لذلك سدارت معميطمبة تكنولوجيا الت ىالبصرية لد
 النحو اآلتى: ىعم الدراسة

  الدراسددددات والبحددددوث المرتبطددددة بموضددددوع لألطددددر النظريددددة  و دراسددددة تحميميددددة
توجيدو  فديواالسترشداد بدو  دراسةدف إعداد اإلطار النظرى لمك بيوذل الدراسة

 فروضو وتصميم أدواتو، ومناقشة نتائجو.

  ك عبددر شددبكات فيددمسددتويات كثافددة تمميحددات االنفوجراتحديددد معددايير تصددميم
 .الويب االجتماعية

  ك عبددددددر شددددددبكات الويددددددب فيددددددمسددددددتويات كثافددددددة تمميحددددددات االنفوجراتصددددددميم
 .االجتماعية

  مي الموجو لتنمية ميارات الثقافة البصرية والذى سديتم عميالت ىمحتو التصميم
 ؛ وفق اآلتى:ك وتمميحاتوفيتمثيمو بصريًا من خالل االنفوجرا

 تحديد قائمة بميارات الثقافة البصرية 

 لتنميدددة ميدددارات الثقافدددة ميدددة المطمدددوب تحقيقيدددا عميتحديدددد األىدددداف الت
 م.عميطمبة تكنولوجيا الت ىالبصرية لد

 مادة العممية المرتبطة باألىداف.تجميع ال 
 ك فيدددباالنفوجرا ليناسدددب تمثيمدددو بصدددرياً  تدددوى العممدددىالمح عدددادة تنظددديمإ

وقائمدة األىدداف،  الثقافدة البصدرية اراتضوء تحميدل ميد في وتمميحاتو
م والمندداىج وطددرق عمدديمجددال تكنولوجيددا الت فدديخبددراء  ىعمددثددم عرضددو 

 اء التعديالت المقترحة.صورتو النيائية بعد إجر  فيالتدريس إلجازتو، 
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 بددثالث مسددتويات  يمددعميلممحتددوى الت التجريبيددة المعالجددة ادةإنتدداج مدد
ضدوء  عميمختمفة كثافة التمميحات  -ليما نفس المحتوى–لممعالجة 
 فدديخبددراء  عمدديا موعرضدديوخصددائص المتعممددين،  الدراسددةمتغيددرات 

 فددديا مدددإلجازتي والمنددداىج وطدددرق التددددريسم عمددديمجدددال تكنولوجيدددا الت
ا النيائيددة بعددد إجددراء التعددديالت المقترحددة وفددق آراء السددادة مصددورتي

 الخبراء المحكمين.

 المددرتبط بميددارات  فدديلقيدداس الجانددب المعر  يإعددداد االختبددار التحصدديم
صدددورتو النيائيدددة بعدددد إجدددراء  فددديوتحكيمدددو إلجازتدددو الثقافدددة البصدددرية، 

  التعديالت المقترحة، والتأكد من صدقو وثباتو.
  يمسددتوى االداء الميددار لقيدداس  بددار ميددارات الثقافددة البصددريةاختإعددداد 

الممثدل  يمدعميالمحتدوى التالثقافة البصرية من خالل بميارات المرتبط 
 فددددي، وتحكيمددددو إلجازتددددو ك وتمميحاتددددوفيددددبصددددرياً مددددن خددددالل االنفوجرا

صدددورتو النيائيدددة بعدددد إجدددراء التعدددديالت المقترحدددة، والتأكدددد مدددن صددددقو 
  وثباتو.

 ربة االستطالعيةإجراء التج. 
 ك عبدددر شدددبكات الويدددب فيدددمسدددتويات كثافدددة تمميحدددات االنفوجرا تعدددديل

ضددوء التجربددة  فدديالقيدداس  ، وأدواتيمددعمي، والمحتددوى التاالجتماعيددة
 االستطالعية.

 :إجراء التجربة األساسية وفق اآلتى 
  األساسية. دراسةال مجموعةاختيار 
  ا قبمًيددد افدددة البصدددريةواختبدددار ميدددارات الثق ياالختبدددار التحصددديمتطبيدددق

، والتأكدددد مدددن دراسدددةلم ةالتجريبيددد عددداتلمجمو تكدددافؤ ا مدددن بيددددف التأكدددد
 .لميارات الثقافة البصرية دائيةاالة و فيالمعر  عدم إلماميم بالجوانب

 مجموعة الدراسة.أفراد  عميا القياس بعديً  تاتطبيق أدا 
  االختبددددار التحصدددديمى لقيدددداس الجانددددب  فدددديالطددددالب حسدددداب درجددددات

لميددددارات الثقافددددة البصددددرية لدددددييم، واختبددددار ميددددارات الثقافددددة  فدددديالمعر 
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الثقافدددددة المدددددرتبط بميددددارات  يمسدددددتوى االداء الميددددار  البصددددرية لقيدددداس
 ، ورصد النتائج.البصرية

 جراء المعالجة اإلحصائية لمنتائجإ. 
 طدار النظدرى، ضدوء اإل فديومناقشدتيا وتفسديرىا  دراسدةعدرض نتدائج ال

 م والتعمم.عميونظريات الت
 تدددم التوصدددل إلييدددا،  يضدددوء النتدددائج التددد ىعمددد دراسدددةقدددديم توصددديات الت

 ومقترحات بالبحوث المستقبمية.
 :الدراسةمصطمحات 

 المصطمحات التالية: الدراسةتضمن ت
 شبكات الويب اإلجتماعية: .2

( شبكات الويب االجتماعية بأنيا بيئة 20 ص ،1023) إبراىيميعرفيا 
ة منيا البريد عميوالتطبيقات التفا إلكترونية تتضمن مجموعة من االدوات

المناقشات، المكتبة  منتديات ونى، التدوينات، مشاركة الممفات،اإللكتر 
اإللكترونية وغيرىا من التطبيقات التي يتبع استخداميا تقديم عرض المحتوى 

 مية المرجوة.عميذ األنشطة المرتبطة بشكل يحقق األىداف التفيمى وتنعميالت
التفاعل بين المتعممين  عميشبكات قائمة  بأنيا احث أجرائيا  ويعرفها الب     

من خالل المواد ومصادر التعمم والتقنيات أساليب االتصال الحديثة لكل متعمم 
ك ومشاىدتو فيحساب خاص بو يمكنو من نشر الصور والرسومات واإلنفوجرا

 و ومشاركتو والتفاعل والتواصل مع زمالئو ومعممو.عميق عميوالت
 ك:فينفوجرااال .1

تحويل البيانات والمعمومات والمفاىيم المعقدة إلى صور ورسوم ىو 
يمكن فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويق وىذا األسموب يتميز بعرض 

، 1025المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة سمسة وسيمة وواضحة )شمتوت، 
 (.222ص
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بيانات من خالل بأنو التعبير عن المعمومات وال ويعرفه الباحث أجرائيا   
مما يزيد من فرصة إكتساب الفرد لممحتوى المستيدف  ليا التمثيالت البصرية

 .لو وتنمية ميارات الثقافة البصرية
 ميارات الثقافة البصرية: .2
مدى تمكن الفرد من األداء الفعال بتفسير، تقييم، استخدام، إنشاء ىى       

ن لفيم وتحميل العناصر عد ميارات الثقافة البصرية المتعمميالصور وت  
ة، األخالقية، الجمالية، الفكرية والمكونات التقنية التي تشارك فيالسياقية، الثقا

 (.Schoen, 2015, p.4إنتاج واستخدام المواد البصرية ) في
ادراك  عميقدرة المتعمم ب متطمبات مرتبطة  بأنيا ً ويعرفها الباحث اجرائيا
 يعبر عنيار الرسائل البصرية، و فيتش ر وفكفيوقراءة المواد البصرية وتش

اختبار االختبار التحصيمي و كل من  فييا المتعمم عميالدرجة التي يحصل ب
 .ميارات الثقافة البصرية

 التمميحات: .3
( بأنيا عبارة عن مثيرات كد )الحركة، 23، ص 1024يعرفيا زنقور )

ات، ، التغير دائرة، كثافة المثير  فيإطار، الوضع  فيالمون، التظميل، الوضع 
حجم الكتابة( مرتبطة بمحتوى التعمم يتم تصميميا خصيصًا بيدف  في

انتقاء وتنظيم وربط وتكامل المعمومات وبيدف تسييل  فيمساعدة المتعمم 
 الوصول لممعمومات األساسية وذات الصمة بموضوع التعمم.

ت المرئيدة بأنيدا مجموعدة مدن اإلشدارات والددالال اويعرفها الباحث إجرائي ً       
 األلدددوانو  البصدددرية ك كالعناصدددرفيددداإلنفوجرا فددديالتدددي تقددددم وموجيدددات االنتبددداه 
البصددددرية وباإلضددددافة إلددددى كثافتيددددا لتوجيددددو انتبدددداه المتعممددددين وبدددداقي المددددؤثرات 

 واستخدام مياراتيم البصرية.
 

 ك :فيكثافة تمميحات االنفوجرا .4
العناصر ومولدات  وأنماطبأنيا غزارة عدد  حث إجرائيا  يعرفها البا      

كثافتيا في ، وتتحدد وتنوعيا كفيباالنفوجرا وموجيات االنتباه البصرية األفكار
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 3بعدد ) ، كثيفتمميحات( 2بعدد ) ، متوسطتمميح(  1بعدد ) بسيط :مستوى
 .تمميحات(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الثانيالفصل 
معايير التصميم المرئي لكثافة تمميحات االنفوجرافيك فى شبكات 

 االجتماعيةالويب 

 

 النفٌخشافْك.: أًلا 

 .انخهًْحبث ًيسخٌّبث كثبفخيب ثبنْاب:

 .شبكبث انٌّب الخخًبػْت ثبنثاب:

 .انثقبفت انبظشّت سابؼاب:

ْش  حظًْى يسخٌّبث كثبفت حهًْحبث النفٌخشافْك خبيسبا: يؼبّا

ًانؼكبسيب ػهَ حنًْت ييبساث  ػبش شبكبث انٌّب الخخًبػْت

 نًٌرج انًسخخذو فِ انخظًْى.ًان انثقبفت انبظشّت
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 ينالفصل الثا
معايير التصميم المرئي لكثافة تمميحات االنفوجرافيك فى شبكات الويب 

 االجتماعية
 تمهيد:

إف الصكرة الجيدة تساعد عمى إبراز المعاني كتترجـ الكثير مػف التااصػيؿ التػي       
مػتعمـ ممتككهػا اتػى الكصؼ كالتاسير كلكف هػذ  المهػارات ياتػاج ال مهارات تتطمب

 يستطيع التعامؿ مع الصكرة.
؛ يجعػػػؿ تصػػػميـ المعمكمػػػات مػػػف المعمكمػػػات  ػػػي هػػػذا العصػػػر الهائػػػؿمػػػع الكػػػـ ك      

ا يكثػػػػر يهميػػػػ   البيانػػػػات كالمعمكمػػػػات  تنظػػػػيـ عمميػػػػ  تبػػػػادؿك لتسػػػػهيؿ بصػػػػريان مكاػػػػكعن
ااسػػ  األباػػاث العمميػػ   ػػي هػػذا ال ػػىف ت ػػير إلػػى مػػدل  عاليػػ  الدراسػػات ك المعقػػدةو ك 

دراؾ الرسائؿ البصري ؛ كلذلؾ  قد كجػد يف كنقؿ البصر  ي عممي  تقديـ  المعمكمات كا 
تطػػكير لهنػػاؾ زيػػادة  ػػي اسػػتسداـ الرسػػكمات كالتككينػػات السطيػػ  كالعناصػػر البصػػري  

 عمى  هـ المعمكمات التي يستقبمها المتعمميف مف مصادر المعمكمات المستما . القدرة
 تبػػادؿبكسػػر اػػاجز الزمػػاف كالمكػػاف كزيػػادة الم ػػارك  ك  Web 2.0 يداكتكتسػػم      

السبػػرات مػػف سػػكؿ التااعػػػؿ ايػػث يف تمػػؾ األدكات يصػػػبات مكا ػػع عالميػػ  كجػػػزي م 
مصػػادر  ىامناتػػاح عمػػيتجػػزي مػػف ايػػا  األ ػػراد  ػػي كػػؿ مكػػاف كمػػا تسػػاعد الاػػرد عمػػى 

 .ااداث كمعمكمات كمعارؼكمتابع  كؿ ما يستجد مف المعر   المتنكع  
عمػػػػى اسػػػتقراا األدبيػػػػات  لمدراسػػػ كاسػػػتند البااػػػث  ػػػػي إعػػػداد ا طػػػػار النظػػػرم        

التربكيػػػ و كالدراسػػػات السػػػابق  الماميػػػ  كالعربيػػػ  كاألجنبيػػػ   ػػػي سمػػػس ماػػػاكر رئيسػػػ  
كيتنػػاكؿ امناكجرا يػػؾ؛ مػػف  تغطػػي جكانػػب الدراسػػ  المستماػػ و كػػامتيأل الماػػكر األكؿ؛

و تاريخ امناكجرا يؾو ا مساس الاسػيكلكجي لكناكجرا يػؾو امناكجرا يػؾ ايث )الماهـك
كعك ته بمهارات الثقا   البصري و امنماط كام كاؿو المميزات كالسصائصو ك ركط 
امناكجرا يػػػؾ الجيػػػدو كمجػػػامت اسػػػتسداـ امناكجرا يػػػؾ  ػػػى العمميػػػ  التعميميػػػهو ادكات 
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كيتناكؿ ماكر الثاني؛ ؛ الانتاج كتصميـ امناكجرا يؾو تصميـ امناكجرا يؾ التعميمي(
التممياػػػػػات كمسػػػػػتكيات كثا تهػػػػػا مػػػػػف ايػػػػػث )الماهػػػػػكـو كامنػػػػػكاعو ماهػػػػػـك التممياػػػػػات 
البصري و كامساس النظرم لمتمميااتو كامهمي  كالكظائؼو مبادئ التصميـ كمعايير 

كيتنػاكؿ  ػبكات الكيػب امجتماعيػ  مػف ايػث ؛ الماكر الثالػث؛ امستيار كامستسداـ(
ائص كامهميػػػػػػػ و األنػػػػػػكاعو امدكات ك ليػػػػػػػه التااعػػػػػػػؿو امعتبػػػػػػػارات )الماهػػػػػػكـو السصػػػػػػػ

يتنػػاكؿ الثقا ػػ  البصػػري ؛ مػػف ايػػث )الماهػػكـو المجػػامتو ؛ الماػػكر الرابػػع؛ التنظيميػػه(
 و امهميػػ و المعػػاييرو كاايػػات المػػتعمـ المثقػػؼ بصػػريانو ماهػػكـ مهػػارات الثقا ػػ  البصػػري

مس؛ يتناكؿ معايير تصميـ مستكيات ؛ الماكر السا(تصنيؼ مهارات الثقا   البصري 
كثا ػػ  تممياػػات امناكجرا يػػؾ عبػػر  ػػبكات الكيػػب امجتماعيػػ  كانعكاسػػها عمػػى تنميػػ  
مهػػارات الثقا ػػ  البصػػري  كالنمػػكذج المسػػتسدـ  ػػي التصػػميـ؛ مػػف ايػػث تاديػػد معػػايير 
التصميـ التعميمي لمستكيات كثا   تممياات امناكجرا يؾو كانعكػاس معػايير التصػميـ 
التعميمي لمستكيات كثا   تممياات امناكجرا يؾ عبر  بكات الكيب امجتماعي  عمى 
تنمي  مهارات الثقا   البصري و كنمكذج التصػميـ التعميمػي المسػتسدـو كذلػؾ لمكصػكؿ 
إلػػى مكمػػ  مسػػتكيات كثا ػػ  تممياػػات امناكجرا يػػؾ عبػػر  ػػبكات الكيػػب امجتماعيػػ  

عمػػى اػػكا معػػايير تصػػميـ تعميمػػي جيػػد لمكصػػكؿ  المكئػػـ لمتعممػػيف الائػػ  المسػػتهد  
 .الدراس  الاالي إلى نمكذج التصميـ التعميمي المستسدـ  ي 
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 نفوجرافيك:ل : اأوالً 
ادث تغيرات مماكظػ   ػي بيئػات الػتعمـ؛ ممػا يف التطكر الهائؿ  ي التكنكلكجيا إ     

سػػػارج اػػػدكد الصػػػؼ دعػػػا إلػػػى يسػػػتاداث بيئػػػات جديػػػدة لتػػػدعـ عمميػػػ  التعمػػػيـ كالػػػتعمـ 
الدراسػػىو سػػاعدت  ػػبكات الكيػػب الناتجػػ  عػػف التكنكلكجيػػا الاديثػػ   ػػي تاقيػػؽ الػػتعمـ 

مسػػػػتادث  تتكا ػػػػؽ مػػػػع هػػػػذا الػػػػتعمـ كيتااػػػػ    الن ػػػػطو كالػػػػذل يقػػػػدـ  يػػػػه ين ػػػػط  تعميميػػػػ
المعمكمػػات البصػػري   ػػي ا ػػػكاؿ مستماػػ و ممػػا يسػػػاعد  ػػي تبػػم هػػػذا النػػكع مػػف الػػػتعمـ 

 اديث  لممناهج التعميمي  المعاصرة.مكانته بيف امتجاهات ال
كهػػػذا يجعػػػؿ مػػػف تصػػػميـ المعمكمػػػات البصػػػري  مكاػػػكع يكثػػػر يهميػػػ  لتنظػػػيـ        

البيانػػػات المعقػػػدة كاركػػػ  المعمكمػػػات داسػػػؿ العقػػػؿ الب ػػػرم ايػػػث يمكػػػف تصػػػكر نقػػػؿ 
يكثػػر كاػػااة مقابػػؿ معمكمػػات مكتكبػػ  يك ك دائمػػ   المعمكمػػات البصػػري  بسػػرع  كبطريقػػ 

إلػى مػدل  عاليػ  ااسػ  البصػر  رف األبااث العممي   ي هذا ال ىف ت ي اهي  ايث ا
دراؾ الرسػػال و ك ػػد كجػػد  ػػي السػػنكات األسيػػرة اسػػتسداـ   ػػي عمميػػ  تقػػديـ المعمكمػػات كا 

انػػات  ػػائع لفناكجرا يػػؾ لتميػػزة بتػػك ير معمكمػػات ماهكمػػ  كمبسػػط  لتقػػديـ ماتػػكل البي
 (.Dur et al., 2014, p. 1ك همها ) ظم  بهدؼ إدراكهاالمكثا  كالمعقدة بطريق  من

ناكجرا يػػؾ  ػػف عريػػؽ؛ اػػديث امسػػتسداـ بعػػد التطػػكر الهائػػؿ  ػػي التكنكلكجيػػا  ا     
مك ػػػػع عمػػػػى امنترنػػػػت يك  ػػػػبكات  لينمػػػػك بهػػػػا ايػػػػث م يسمػػػػك ي  سصػػػػب  ليجػػػػد تربػػػػ

مسػػػتسدـ لتمػػػؾ  لالتكاصػػػؿ امجتمػػػاعي مػػػف كجػػػكد امناكجرا يػػػؾ بػػػهو ايػػػث يسػػػتطيع ي
الكتابػػ  كالصػػكت كالرسػػـك  تصػػرنصػػات مػػف م ػػاهد  امناكجرا يػػؾ  هػػك يسالمكا ػع كالم

ف األ كػػػار   ػػػي رمػػػكز كرسػػػكمات تعبيريػػػ  كتممياػػػات بسػػػيط  يسػػػهؿ ادراكهػػػا ك همهػػػا كا 
صعب  الاهـ كالمعقدة مف الممكف  همها كتاسيرها بمجرد عرض صكرة يك رسم  كهذا 

% مػػػف المسػػػتقبكت  07  كػػػرة عمػػػؿ امناكجرا يػػػؾو كلقػػػد يثبتػػػت الدراسػػػات يف اػػػكالى
% مػػػف المعمكمػػػات  07مكجػػػكدة  ػػػي ااسػػػ  البصػػػر لديػػػ  كاف  نسػػػافالاسػػػي  لػػػدل ا 

ناكجرا يػؾ  (. كهػذا يكاػ  اف اYekta, 2016المرسػمه إلػى الػدماغ معمكمػات مرئيػ  )
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لتكصػػيؿ المعمكمػػات منػػذ القػػدـ  بػػالرجكع إلػػى الرسػػكمات كالصػػكر   يداة تكاصػػؿ  عالػػ
مكػد عمػػى مػدل  اعميػػ  الصػػكرة  ػي نقػػؿ التػػراث تابػػد  ػػديما ن نقػكش عمػػى جػدراف المعكال

ناكجرا يػػػؾ عػػػرض سػػػػريع  فو ايػػػث يمكػػػػف مػػػف سػػػكؿ اآل ػػػديما اتػػػى كصػػػؿ إلينػػػا ا
و كالسػرائط كامعمػدة البيانيػ   بػذلؾ تعتبػر يدا   فلممعمكمات م سػكؿ الصػكرو كالرسػـك

ثمػػػ  بصػػػريان مػػػف كيعػػػد ا ناكجرا يػػػؾ يك المعمكمػػػات المم  نقػػػؿ المعػػػارؼ كالمعمكمػػػات.
يادث تكنكلكجيات التعمـ القائم  عمػى الكيػب كيقصػد بػه تاكيػؿ البيانػات كالمعمكمػات 

و ف  همهػػػا كاسػػػتيعابها بكاػػػكح كت ػػػكيؽكالماػػػاهيـ المعقػػػدة الػػػي صػػػكر كرسػػػكمات يمكػػػ
  كهػػػذ  التكنكلكجيػػػا تمتػػػاز بعػػػرض المعمكمػػػات المعقػػػدة كالصػػػعب  بطريقػػػ  سمسػػػ  كسػػػهم

 (.522ص  و5702الدسنيو ك  دركيشو) ككااا 
 : Infographicمفهوم النفوجرافيك  - أ

ا ناكجرا يػؾ مػف الانػكف التػي تسػاعد القػائميف عمػي العمميػ  التعميميػ   ػي تقػديـ       
بىسػػػػػمكب متميػػػػػز كجػػػػػذاب كبػػػػػدي اسػػػػػتسدامه كدمجػػػػػه  ػػػػػي المقػػػػػررات  الماتػػػػػكل العممػػػػػي

ناكجرا يػػػػؾ الدراسػػػػي و كيسػػػػتعرض البااػػػػث بعػػػػض التعرياػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت ماهػػػػـك ا 
 كمنهاأل 
( كالذم هك يتككف Infographicا ناكجرا يؾ هك ترجم  لممصطم  ا نجميزم )      

( كتعني Graphic( كتعني معمكمات كاقائؽو ك )Informationمف مصطمايف )
؛ كبالتالي  هي تعني المعمكمات التصكيري  يك المعمكمات الممثم   تصكيرات كرسـك

كا ار  (.Rees, 2013, p. 3) معمكماتي عميها التصاميـ ال بصريان كما يمكف يف يطمؽ
 Infographicsهناؾ العديد مف مسميات ( إلى اف 000و ص 5702 متكت )

 ا ناكجرا يؾ كمصطم  يطمؽ عمى  ف تاكيؿ البيانات كالمعمكمات كالمااهيـ المعقدة 
تميز صكر كرسكـ يمكف  همها كاستيعابها بكاكح كت كيؽ كهذا األسمكب ي إلى

كا ناكجرا يؾ  .الصعب  بطريق  سمس  كسهم  ككااا بعرض المعمكمات المعقدة ك 
عبارة عف تمثيكت بصري  لممعمكمات كالبيانات كما يرا قها مف نصكصو كتصمـ 
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لتقديـ المعمكمات المعقدة ب كؿ يكثر كاكاا مف النص بمارد ؛ كتستسدـ  يه 
كالتممياات؛ بهدؼ تكصيؿ الرسال  الكممات كاألر اـ كالرمكز كاأللكاف كالصكر 

 و5702) الدسنيك دركيش  (.كيعر ه اياان Niebaum et al., 2015, p.2)لممستايديف 
بىنه مجمكع  الصكر الثابت  يك المتارك و الرسكماتو امسهـو كلقطات  (500 ص

تعمميف لتنمي  الايديك المدعم  بالمغ  الماظي  المدمج   ي تصميـ كااد كالتي تقدـ لمم
( بىنه عرض مرئى Yildirim, 2016, p. 98. كيعر ه يمديريـ )مهاراتهـ البصري 

لممعمكمات داسؿ تد ؽ معيف بايث تاتكل عمى العديد مف الصكر كالرسكـ البياني  
كي ير كك ن مف  كاأل كاؿ كالرمكز كالنصكص كالتممياات  ي تسمسؿ منطقى.

( إلى اف Smiciklas, 2012, p.2 ; Toth, 2013, pp. 446 - 457سميككس ك تكث )
امناكجرا يؾ هك عبار  عف نكع مف البصريات التى تمزج المعمكمات كالبيانات بما 
يكا ئها مف صكر لتساعد األ ساص عمى التكاصؿ بااعمي  كتمكنهـ مف الاهـ 

بىنه التعبير عف المعمكمات كالبيانات مف  كيعر ه البااث يجرائيان  كامستيعاب بسرع .
مما يزيد مف  رص  إكتساب الارد لمماتكل المستهدؼ  تمثيكت البصري السكؿ 

 كتنمي  مهارات الثقا   البصري .
العديػػد  Infographicsاف  لفناكجرا يػػؾ  إلػػى( 572 ص و5702عمػػر )كا ػػار       
 يبرزهاأل مسمياتمف ال
  Visualizationالتمثيؿ البصرم  •    
  Data Visualizationالتمثيؿ البصرم لمبيانات  •    
 Information Designتصميـ المعمكمات  •    
   Information Architectureهندس  المعمكمات  •    
  Data  Visualization  Interactiveالبيانات التصكري  التااعمي   •    
ناكجرا يػػػؾ يعبػػػر عنػػػه  ستك هػػػا نسػػػتنتج اف اا  ناكجرا يػػػؾ ك  كمػػػع تعػػػدد تعرياػػػات ا    

 تاليألال كؿ ال
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 ( مفهوم االنفوجرافيك2شكل )

 
 تاريخ النفوجرافيك: - ب

 ػػػد يبػػػدك يف ا ناكجرا يػػػؾ ظػػػاهرة اديثػػػ و كينهػػػا  ػػػد اققػػػت نمػػػكا متزايػػػدان بػػػالتزامف مػػػع 
سػػػػػتسدامهاو إم يف إنت ػػػػار ا نترنػػػػت ك ػػػػبكات التكاصػػػػػؿ امجتمػػػػاعي كالتكسػػػػع  ػػػػى إ

كمػػػات المصػػػكرة منػػػذ  مؼ السػػػنيفو كالػػػدليؿ الاقيقػػ  تقػػػكؿ يف امنسػػػاف اسػػػتسداـ المعم
التػي اسػتسدمها ا نسػاف عبػر التػاريخ  ػي سػرد  صػكرعمى ذلؾ الرمكز كالرسكمات كال

القصػػػػصو كتبػػػػادؿ المعمكمػػػػاتو كبنػػػػاا المعر ػػػػ و كيظهػػػػر ذلػػػػؾ  ػػػػي الرسػػػػـك كالنقػػػػكش 
المسجم  عمى جدراف المعابد كاآلثار  ي مستمؼ عصكر التػاريخ المصػرم القػديـو إم 

يتجاكز  تسدامهاو كبدي اسناكجرا يؾ يكثر انت اران ه مع دسكؿ األلاي  الثالث  يصب  ا ين
األكسػػػاط األكاديميػػػ  ك نػػػكات كسػػػائؿ ا عػػػكـ التقميديػػػ و كاليػػػـك  ػػػي عصػػػر امناجػػػار 

تقػديـ كتسػهيؿ المعر ي  إف المنظمػات بكا ػ  مسػتكياتها تسػتسدـ ا ناكجرا يػؾ لتسػريع 
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مي كالسػػػػارجي إاػػػػا   إلػػػػى يف ظهػػػػكر كانت ػػػػار  ػػػػبكات المعمكمػػػػات لجمهكرهػػػػا الػػػػداس
  مػػف سػػكؿ إتااػػ   ػػعبي  ا ناكجرا يػػؾو كساصػػ دةالتكاصػػؿ امجتمػػاعي يدت إلػػى زيػػا

لممستسدميف األمر الذم جعؿ رسـك ا ناكجرا يؾ تصب  كاادة مف ساصي  الم ارك  
ة لمعمكمػػػات  ػػػي عصػػػر الثػػػكر يكثػػػر األ ػػػكاؿ الاعالػػػ   ػػػي ن ػػػر الماتكيػػػات كتكصػػػيؿ ا

 (.5 ص و5702عبد الباسطو )الر مي  
 األساس الفمسفي لإلنفوجرافيك: - ج
 عالقة النفوجرافيك بفسيولوجيا المخ البشري: -1

باػػاث التػػي بعػػض الدراسػػات كاألاف إلػػى  (3 ص و5702ي ػػير عبػػد الباسػػط )      
ي ػػارت إلػػى اف يباػػاث الػػدماغ مرتبطػػه باسػػيكلكجيا ا بصػػار يهتمػػت بىباػػاث الػػدماغ 

  ف الطرؽ التي تستسدـ ااس  البصر  ي معالج  المعمكمات  دمت نتائج هامايث ا
 ايث يكد العممااجتماعي بيف ام رادو  ناكجرا يؾ  ي التكاصؿ ا كمقنعه  ستسداـ ا

% مػػػف  ػػػكة المػػػخ يػػػتـ  23يف ا بصػػػار هػػػك الجػػػزا األكبػػػر  ػػػي  سػػػيكلكجيا المػػػخ كيف 
  امبصػػػار ممػػػا ياػػػع تىكيػػػدات تكجيههػػػا ب ػػػكؿ مبا ػػػر يك  يػػػر مبا ػػػر ناػػػك عمميػػػ

لمعالجػػ  المػػخ لممعمكمػػات المصػػكرة التػػي تىسػػذ  ػػكؿ امناكجرا يػػؾ يكػػكف ي ػػؿ تعقيػػدا ن 
ف المػػخ يتعامػػؿ مػػع الصػػكر كتمػػ  كااػػدة ألمػػف معالجػػ  المػػخ لمنصػػكص السػػاـ كذلػػؾ 

كبالنظر إلى تككينات المػخ يتاػ  ينػه . بينما يتعامؿ مع النص ب كؿ سطى متعا ب
الاػص اميسػر ( كلكػؿ مػنهـ سصائصػه المميػزة  –) الاػص األيمػف  يتككف مف  صيف

 ( التالي أل3له  مكاا   ي ال كؿ ر ـ )
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 ( سصائص تككيف المخ الب رم3)  كؿ   
 النفوجرافيك و بناء المخططات العقمية وتكوين المعنى لممفاهيم: -2

فو كمػػف ثػػـ يطمػػب مػػنهـ تقػػديـ الماػػاهيـ  ػػي صػػكرتها العاديػػ  معزكلػػ  لممتعممػػي يمكػػف
ا ناكجرا يػؾو كسػكؿ تمػؾ إن اا جسـ مػنظـ مػف المعمكمػات ممثػؿ بصػريان مػف سػكؿ 

و  إف الطكب يتككف لديهـ اال  مف الن اط العقمػي ياػاكؿ  يهػا العقػؿ الػتاكـ العممي 
يجػاد  تػربط بينهػا تسػهؿ عمػى المتعممػيف  همهػاو  عك ػات ي تمؾ الماػاهيـ المجػردةو كا 

ؿ بتركيب المعر   السػابق  المستزنػ   ػي بنيتػه المعر يػ  مػع الماهػـك الجديػدو  يقكـ العق
ن ػػػاا ارتباطػػػات جديػػػدة بػػػيف  مػػػع إجػػػراا تعػػػديكت عمػػػى المسططػػػات العقميػػػ  لػػػديهـو كا 

معنػػػػػى  كذالماػػػػػاهيـ المقدمػػػػػ  لهػػػػػـ اتػػػػػى يسػػػػػتطيع العقػػػػػؿ  همهػػػػػا كاسػػػػػتيعابها ب ػػػػػكؿ 
(Islamoglu et al., 2015, p. 37.) 
 : والذاكرةالنفوجرافيك  -3

عمكمػػػات الهائمػػ  إلػػػى كتػػػؿ ذات باػػغط مجمكعػػػ  البيانػػات كالم امناكجرا يػػػؾ يقػػكـ    
بػػكر هػػذا الماهػػكـ بىنػػه يعػػد عنصػػرنا مكمػػكن رائعػػا ييركػػز انتبػػا   ؿو ك ػػد  سػػر دانيػػامعنػػى

المػػتعمـ إلػػى العناصػػر المهمػػ   ػػي تمػػؾ البيانػػاتو  ػػريط  يف يػػتـ اػػغط تمػػؾ البيانػػات 
و مع ربطها بمػا لػدل المػتعمـ مػف معمكمػات ظ عمى بنيتها األصمي كاعي  لمااابطريق  
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مستزنػػػ  مسػػػبقان  ػػػي بنيتػػػه المعر يػػػ ؛ ممػػػا يجعػػػؿ تمػػػؾ البيانػػػات ذات معنػػػى كيقمػػػؿ مػػػف 
المساا  التي ت غمها  ي الذاكرة العامم و مما يسم  لمذاكرة العاممػ  بالعمػؿ عمػى تمػؾ 

اػػػػض الامػػػػؿ المعر ػػػػي لتمػػػػؾ و كمػػػػف ثػػػػـ سب ػػػػكؿ دكرمالبيانػػػػات كمعالجػػػػ  البيانػػػػات 
كالصػػػيادو  اسػػػفكتاسػػػيف كتطػػػكير الػػػذاكرة البصػػػري  لماػػػرد )المعمكمػػػات عمػػػى الػػػذاكرة 

 (.53ص و 5702
 النفوجرافيك وعالقته بمهارات الثقافة البصرية: - د

مبا ػرة  يرل بياجيه يف مهارات  الثقا   البصري  هػي  ػدرة عقميػ  مرتبطػ  بصػكرة     
؛ ايػػث تسػػتسدـ تمػػؾ المهػػارات عنػػدما يكػػكف هنػػاؾ تناسػػؽ  بالجكانػػب الاسػػي  البصػػري
نتاجاتك ارتباطات مـ مف ي كاؿ كرسكمات كعك ات ك متبادؿ بيف ما يرا  المتع عقميػ   ا 

ف ي؛ ايػػث كام ػػكاؿ البصػػري  المعركاػػ   ػػي  ػػكؿ اناكجرا يػػؾ  معتمػػدة عمػػى الرميػػ
بجميػع ينكاعهػا   بصػريسم  لمطكب بالتااعؿ العميػؽ مػع المعمكمػات الي ا ناكجرا يؾ

كالدسكؿ  ي عمميػ  التاميػؿ كالتاكيػر  ػي التمثيػؿ كادراؾ المعنػىو ممػا يسػاعدهـ عمػى 
 رئيػػ ا بػػداعو كالن ػػاطو كالقػػدرة عمػػى الاهػػـو كالتاسػػيرو كامسػػتقراا مػػف المعمكمػػات الم

ػػػػا يسػػػاعد المتعممػػػػيف عمػػػى القػػػػرااة  المقدمػػػ   ػػػي مجمكعػػػػ  كاسػػػع  مػػػػف األ ػػػكاؿو ييان
ك ػػؾ ت ػػاير الرسػػائؿ البصػػري  مػػف سػػكؿ ممارسػػ  تقنيػػات التاميػػؿ  لمبصػػريات كت ػػاير

باستسداـ الجزا األيمف مف الدماغ المسمكؿ عف المهارات البصػري  كالػذم يمكننػا مػف 
األنمػػػاطو كدمجهػػػا مػػػع الجػػػزا األيسػػػر مػػػف  تمييػػػزتسيػػػؿ األ ػػػياا كامبػػػداع كامبتكػػػار ك 

 ػػػمتكتو )ي اػػػؿ النتػػػائج  الػػػدماغ المسػػػمكؿ عػػػف التاكيػػػر المنطقػػػي التسمسػػػمي  اػػػراز
 (.52 ص و5702

 أنماط النفوجرافيك: - ه
نماطه مربع  ينكاع ي( ا ناكجرا يؾ مف ايث 2 - 3و ص ص 5700) متكت  يقسـ
 ألهي
 (Static Infographicالنمط امكؿ أل امناكجرا يؾ الثابت ) •    



  اإلطبس اننظشُ نهذساست                                      انفظم انثبنِ                                     

  

23 

 

 

 (Motion Infographicالنمط الثاني أل امناكجرا يؾ المتارؾ ) •    
 (Interactive Infographicالنمط الثالثأل امناكجرا يؾ التااعمي ) •    
 (Mixed Infographicالنمط الرابعأل امناكجرا يؾ المستمط ) •    
 (Static Infographicالنمط األول: النفوجرافيك الثابت ) -0

و يف تطبػػػػػع يك تػػػػػكزع يك تن ػػػػػر عمػػػػػى صػػػػػااات هػػػػػك عبػػػػػارة عػػػػػف دعايػػػػػ  ثابتػػػػػ       
رنػػتو كماتػػكل ا ناكجرا يػػؾ الثابػػت ي ػػرح بعػػض المعمكمػػات عػػف مكاػػكع معػػيف ا نت

يستار  صااب ا ناكجرا يؾو كهناؾ نكعاف مف التسطيطات لفناكجرا يؾ عمػى  ػبك  
يكبػػػػر  ػػػػدر ممكػػػػف مػػػػف سبػػػػرة  لتاقيػػػػؽا نترنػػػػتو همػػػػاأل التسطػػػػيط الريسػػػػي كاأل قػػػػي؛ 

از الكمبيػػكتر المكتبػػي يك المسػػتسدـ مػػف  ػػرااة ا ناكجرا يػػؾ عمػػى ا نترنػػت عمػػى جهػػ
األجهػػزة النقالػػ و  قػػد تػػـ تصػػميـ ا ناكجرا يػػؾ عمػػى ا نترنػػت مػػف النػػكع الريسػػي بايػػث 
يكػػكف مػػف السػػهؿ عمػػى مسػػتسدميه م ػػاهدته كمتابعػػ   رااتػػه باسػػتسداـ  ػػريط التمريػػر 

كهبكطػػػاو ك ػػػي المقابػػػؿو يػػػتـ استيػػػار ا ناكجرا يػػػؾ ذك التصػػػميـ األ قػػػي  ػػػي  اصػػػعكد
يـ جػػدكؿ زمنػػيو مثػػؿأل عػػرض مرااػػؿ تطػػكر اػػدث تػػاريسي يك ثػػكرة  ػػي الغالػػب لتقػػد

 تصميـ منتج معيف .
 ا ناكجرا يؾ الثابت لقسميف هماأل كينقسـ

 ألInfographics Verticalا ناكجرا يؾ الثابت الريسي  -ي
ي ػكؿ األ مبيػ  الكبػرل مػػف تصػميمات ا ناكجرا يػؾ عبػر الكيػػب كمػا انػه صػػال       

لكمبيكتر كالمامػكؿو كاألجهػزة المكايػ و كالهكاتػؼ الذكيػ  و سػهؿ لمعرض عمى يجهزة ا
التااعؿ معه عبر  ريط التنقؿ الريسي الذم يتي  اري  التنقؿ بيف ماتكياتػه بسػهكل و 

 ػي المنطقػ  السػامي  منػه اثنػاا اسػتسدامه  ػي  تهايث مف مادداته عدـ كاكح مككنا
ـ مكئمػ  الجكانػب السػامي  لعمميػات العركض التقديمي و اك الطباع  الكر ي  نتيجػ  لعػد

عػػادة التاجػػيـو  قػػد تػػـ تصػػميـ ا ناكجرا يػػؾ عمػػى ا نترنػػت مػػف النػػكع الريسػػي بايػػث إ
يكػػكف مػػف السػػهؿ عمػػى مسػػتسدميه م ػػاهدته كمتابعػػ   رااتػػه باسػػتسداـ  ػػريط التمريػػر 
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( 05 ص و5702) اسػف كالصػياد كما عر ه  (.Dai, 2014, p. 17صعكدا كهبكطا )
ثابت عبارة عف صكرة ثابتػ و كهػك األسػهؿ نسػبيا  ػي تصػميمه مػف األنػكاع  بىنه  كؿ

اآلسػػرم؛ كمػػا يسػػهؿ إعػػادة تكظياػػه كم ػػاركتهو كيمكػػف اسػػتسدامه يك يجػػزاا منػػه  ػػي 
المتاركػ و كككنػه  ـاستسدامات يسرلو مثؿأل العركض التقديمي و كالكتيباتو يك الرسػك 

 ػػبكات امجتماعيػػ و كمػػا ينػػه هػػك صػػكرة  مػػف الممكػػف ن ػػرها بسػػهكل  عمػػى المكا ػػع كال
 ال كؿ المااؿ لتقديـ الماتكل الثابت.

 أل horizontal Infographicsا ناكجرا يؾ الثابت األ قي  -ب
هك يكثر مناسبه مستعراض األاداث كالك ائع التاريسي   ي مقابؿ ا ناكجرا يؾ       

ك البػػرامج الساصػػ  الريسػػيو تقػػؿ درجػػ  كاػػكح مككناتػػه عنػػد م ػػاركته سػػارج المكا ػػع ا
التػػػي اسػػػتسدمت  نتاجػػػه كيػػػتـ استيػػػار ا ناكجرا يػػػؾ ذك التصػػػميـ األ قػػػي  ػػػي الغالػػػب 

تطػػكر اػػدث تػػاريسي يك ثػػكرة  ػػي تصػػميـ  اػػؿلتقػػديـ جػػدكؿ زمنػػيو مثػػؿأل عػػرض مرا
 (.Dai, 2014, p. 17منتج معيف )

ابػػػت جرا يػػػؾ الث ػػػد يجريػػػت العديػػػد مػػػف الباػػػكث كالدراسػػػات اػػػكؿ طبيعػػػ  ا ناك ك       
 ,.Lankow et al)دراسػ  منكػك كاسػريف ك دراسػ   ان ػاازيف  و مثػؿكالتصميـ الجيد لػه

2012; Vanichvasin, 2013 لتعزيػز جػكدة التعمػيـ مػف سػكؿ اسػتسداـ ا ناكجرا يػؾ )
 & Kibar) كيبر كاككينميك الثابت  ي امتصامت البصري  كىداة لمتعمـو ككذلؾ دراس 

Akkoyunlu, 2014د ت الػػي اسػػتسداـ الرسػـك البيانيػػ   ػي التعمػػيـو كمعر ػػ  ( كالتػػي هػ
لتنميػػػػ  الثقا ػػػػ  ي اػػػػؿ التصػػػػميمات التعميميػػػػ  لفناكجرا يػػػػؾ الثابػػػػت المكظػػػػؼ تربكيػػػػا 

( مػػف الطػػكب كالمعممػػيفو كت ػػير النتػػائج 26؛ ايػػث يجريػػت الدارسػػ  عمػػى )البصػػري 
مػػػف الناايػػػ  إلػػػى يف المككنػػػات المرئيػػػ  كالعنػػػاكيف كالنصػػػكص  ػػػد نالػػػت ي ػػػؿ درجػػػات 
 ,Dai) دام التصميمي   ي مقابؿ السطكط كاأللكاف كتنظيـ المعمكماتو ككذلؾ دراس 

2014, p. 111 الكصػػاي  عػػف دكر ا ناكجرا يػػؾ الثابػػت كػػىداة ذك  عاليػػ  كتػػىثير  ػػي )
 .مجاؿ العك ات العام 
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 (Motion Infographicالنمط الثاني: النفوجرافيك المتحرك ) -5
؛ كتكمس؛ كمنكك الدسنىك دركيش  ينقسـ إلى نكعيف كما ي ير كك مفهك بدكر       

 – Thomas, 2012 ; Lankow et al., 2012, pp. 321؛ 522صو 5702) كاسػركف

324) 
تصػػػػػكير  يػػػػػديك عػػػػػادم يكاػػػػػع عميػػػػػه البيانػػػػػات كالتكاػػػػػياات ب ػػػػػكؿ جرا يػػػػػؾ  -0

 متارؾ؛  ظهار بعض الاقائؽ كالمااهيـ عمى الايديك ناسه.
ـ البيانات كالتكاياات كالمعمكمات ب كؿ متارؾ كامؿ؛ ايػث يتطمػب تصمي  -5

هػػػذا النػػػكع الكثيػػػر مػػػف ا بػػػداع كاستيػػػار الاركػػػات المعبػػػرة التػػػي تسػػػاعد  ػػػي إسراجػػػه 
ؿ النهػػائي لهػػذا بطريقػػ   ػػيق  كممتعػػ و ككػػذلؾ يكػػكف لهػػا سػػيناريك كامػػؿ  سػػراج ال ػػك

 .  ي ذلؾ النمط األنكاع استسدامان  النكعو كهذا يكثر
 (Interactive Infographicالنمط الثالث: النفوجرافيك التفاعمي ) -3

يعد كسيم  رائع  لتاقيؽ التااعميػ  التػي تسػم  بمزيػد مػف الم ػارك   كالتااعػؿ         
مػػع المسػػتسدـو كالااػػاظ عمػػى انتبػػا  كتركيػػز المسػػتسدميف لاتػػرات طكيمػػ و كمػػا يف هػػذا 

المسبق  بمغات البرمجػ   ن ػائهو كبالتػالي  هػك النكع مف ا ناكجرا يؾ يتطمب المعر   
عند إن اا ا ناكجرا يؾ التااعمي يجب عمينا يف ك  الثابت. ا يؾيكثر تكما  مف ا ناكجر 

ناػػػػع  ػػػػي اعتبارنػػػػا التكا ػػػػؽ مػػػػع متصػػػػااات امنترنػػػػت كامجهػػػػزةو  ػػػػإف ا ناكجرا يػػػػؾ 
يسػػػػم  لمنا ػػػػر ممػػػػا  يمكنػػػػه ا ن ػػػػاا الػػػديناميكي لمماتػػػػكل بسػػػػاب البيانػػػاتالتاػػػاعمي 

بالػػدسكؿ عمػػى   ػػاهدبتاػػديث البيانػػات كممػػا ااتػػاج ا ناكجرا يػػؾ ذلػػؾو يك السػػماح لمم
كالصػيادو  اسػف)تصػكراتهـ  البيانات  ي ا ناكجرا يؾ  اااا الطابع ال سصي عمى

  (.00 ص و5702
 (Mixed Infographicالنمط الرابع: النفوجرافيك المختمط  ) -6

 ىامناكجرا يػؾ المتاػرؾ كالتصػكير العػادم؛ بايػث يراعػ الػدمج بػيف كػؿ مػف هػك     
عنػػد إعػػػداد هػػػذا الػػنمط اف يػػػتـ كتابػػػ  سػػيناريك كامػػػؿ يتنػػػاكؿ طريقػػ  التصػػػكير ك ػػػكمه 
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ديكػػػػكر عػػػػادم(و كػػػػذلؾ  – Chroma Key)لككي ػػػػف التصػػػػكير(و )سمايػػػػ  ساػػػػراا 
كػػاف التااعػػؿ معهػػاو كم ايػػ العناصػػر البصػػري  المتاركػػه )امناكجرا يػػؾ المتاػػرؾ( ككي

الايػػديك النهػػائي المقػػدـ لمم ػػاهدو كتتطمػػب  ريقػػان كػػامكن مبػػدعان مككنػػان مػػف   يظهكرهػػا  ػػ
) ػػػػمتكتو  مصػػػػمـ الجرا يػػػػؾك كاتػػػػب سػػػػيناريكو ممثمػػػػيفو مصػػػػكرو مسػػػػرجو المػػػػكنتيرو 

 .(2و ص 5700
كاظهػػرت العديػػد مػػف الدراسػػات تااػػيكت المتعممػػيف ألنمػػاط امناكجرا يػػؾ كمنهػػا     

اف تاديػػػد  هػػػـ المسػػػتسدميف ناػػػك التػػػي اكاػػػات ( Albers, 2014دراسػػػ  يلبيػػػرز )
 كلػػػه بصػػػرميكثػػػر جاذبيػػػ  مػػػف سػػػكؿ مبػػػادئ التصػػػميـ ال يصػػػب  ذما ناكجرا يػػػؾ الػػػ

؛ لمك ػػؼ عػػف جمهػػكر عػػريضو كتاديػػد كاػػع اسػػتسداـ ا ناكجرا يػػؾ مػػف المهػػـ جػػدان 
 لتعميميػػػػ  كت ػػػػكيؿ يسػػػػمكبو باسػػػػتسداـ هػػػػذ  األدكات  ػػػػي البيئػػػػات امػػػػتعمـتااػػػػيكت ال
 د هد ت إلى تقػديـ كجهػات نظػر  الدراس  ةاألهمي   ي هذ تمؾتات اكا التصميـ ك 
 ػػػرااة الرسػػػـك البيانيػػػ  لع ػػػراض التعميميػػػ  كمكػػػاف ا ناكجرا يػػػؾ بػػػيف  ػػػي المتعممػػػيف 

ك ػػػد ( طالبػػػا كطالبػػػ  بجامعػػػ  يتػػػاتكرؾ 26تااػػػيكت الػػػتعمـو كيبمػػػش عػػػدد الم ػػػاركيف )
و كتػػػػػـ تاميػػػػػؿ تااػػػػػيكت 5702 - 5706يجريػػػػػت الدراسػػػػػ  سػػػػػكؿ العػػػػػاـ الجػػػػػامعى 

الم اركيف ناك تسطيطات تصميـ امناكجرا يؾو كتكصمت النتائج الي يف الم اركيف 
 & Kos) كػػك مػػف كػػكس كسػػيمس كمػػا اهػػتـ  يااػػمكف ا ناكجرا يػػؾ الثابػػت ام قػػي.

Sims, 2014 بمعر ػ   اعميػ  اسػتسداـ تقنيػ  ا ناكجرا يػؾ الثابػت  ػي كتابػ  المقػامت )
الناطقيف با نجميزي و كت ير النتائج إلػى يف ا ناكجرا يػؾ الثابػت كتقنيػ  تعميميػ  لغير 

لااعميػػ  ( 5702دراسػػ  يبػػك زيػػد )اديثػػ  كانػػت ي اػػؿ  ػػي تعمػػـ المهػػاراتو كي ػػارت  
بصػػػرم لػػػدل تنميػػػ  التاصػػػيؿ كمهػػػارات التاكيػػػر ال ػػػي  الثابػػػت اسػػػتسداـ ا ناكجرا يػػػؾ
( إلػى Merle et al., 2014) ميرلػي كاسػركف تكصػمت دراسػ . ك طػكب المرامػ  الثانكيػ 

يف ا ناكجرا يؾ التااعمي تـ تقييمه ب كؿ سمبي مف العين و كارتاػاع الم ػاركيف الػذيف 
 .ياامكف استسداـ ا ناكجرا يؾ الثابت
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ماسػػػػبؽ مػػػػف دراسػػػػات كلطبيعػػػػ  الدراسػػػػ  الااليػػػػ  يػػػػرل البااػػػػث يف  كبنػػػػاا عمػػػػى      
مناسب لمدراس  كلطريق  التقديـ عبر  بكات الكيب  ا ناكجرا يؾ مف النكع الثابت هك

ذلػػػؾ سػػػكؼ تعتمػػػد ك  امجتماعيػػػ  التعميميػػػ  كمكئػػػـ لتنػػػكع التممياػػػات البصػػػري  بداسمػػػه
 .امناكجرا يؾ الثابت نمط الدراس  الاالي  عمى

 أشكال االنفوجرافيك: -و
كت  ػمت ؛(Mohler, 2000, p. 151مػكهمر ) ؛(Sharon, 2014كػك مػف  ػاركف ) ي ػار

 األ ػػػػػكاؿ كالتسطيطػػػػػػات المككنػػػػػػهلػػػػػى مجمكعػػػػػػ  إ(  062 - 057و ص ص5702)
 تيألآلكناكجرا يؾ كاستسمص البااث منها ال

 عمى حسب الشكل والتخطيط: •    
 Infographic radiation directedالمكجه  أل ياناكجرا يؾ ال عاع -0

كجهػػ  مػػف يت ػػعب منػػه عػػدة عنػػاكيف  رعيػػ  م ييكػػكف مػػف سػػكؿ عنػػكاف رئيسػػ        
كهػػذا األسػػمكب مايػػد جػػدنا  ػػى تسمسػػؿ المعػػارؼ بطريقػػ  تمكػػف  يسػػكؿ العنػػكاف الرئيسػػ

 مف تذكر البيانات ب كؿ جيد كهى مايدنا  ى عمميات التاصيؿ كامستذكار.
 Infographic gradual pace ofناكجرا يػػػؾ المتػػػدرج السطػػػى لمعمميػػػات ا -5

operations أل 
ميـ المعمكمػػػػات كالبيانػػػػات ك ػػػػؽ مجمكعػػػػ  مػػػػف يعتمػػػػد هػػػػذا ال ػػػػكؿ عمػػػػى تصػػػػ        

ا جرااات كالعمميات المتسمسم  كالمتتابع  ب كؿ سطى مثاؿ سط  زمنيػ  لم ػركع مػا 
 يك لمنهج معيف.

 Infographic tableناكجرا يؾ الجدكؿ ا -3
هنػػا م يقصػػد بػػه هػػػك كاػػع البيانػػات  ػػى جػػػداكؿ ب ػػكمها التقميػػدل كلكػػف يػػػتـ        

 ر ساص  يتـ مف سكلها إنتاج إناكجرا يؾ تعميمى متميز.تصميمها ك ؽ معايي
 Infographic illustrationsناكجرا يؾ الرسـك التكاياي   ألا -6



  اإلطبس اننظشُ نهذساست                                      انفظم انثبنِ                                     

  

22 

 

 

ياتػػػػكل عمػػػػى مجمكعػػػػ  مػػػػف الصػػػػكر التػػػػى تكاػػػػ  تركيبػػػػ  عمميػػػػ  يك تبسػػػػيط        
معمكمػػات معينػػ   ػػى م ػػكم  يػػراد تكاػػياها مػػف سػػكؿ رسػػـك كصػػكر تكاػػياي  إمػػا 

   يك كرككي .مصكرة يك مرسكم
 أل  Infographic chartناكجرا يؾ المسطط البيانى ا -2

 يػػػه يػػػتـ امعتمػػػاد عمػػػى الرسػػػـك كالصػػػكر البيانيػػػ  التػػػى تكاػػػ  النسػػػب  ػػػى         
البيانػػػػػات ك ػػػػػكارؽ التػػػػػدرج  ػػػػػى التاصػػػػػيؿ يك النمػػػػػك يك التطػػػػػكر بػػػػػيف بيانػػػػػات كيسػػػػػرل 

ا الػػنمط ب ػػكؿ لماصػػكؿ عمػػى معمكمػػات ب ػػكؿ مبسػػط كسػػهؿ كيػػتـ تصػػميمها  ػػى هػػذ
 يكثر تااعمي  كييسر.

 Infographic mapsناكجرا يؾ السرائط ا -2
ف         م يقصد بها بال كؿ العميؽ  ى تصميـ السرائط الجغرا ي  ب كمه التقميدل كا 

نمػػػا ب ػػػكؿ ااترا ػػػى كلكػػػف تمتػػػد إلػػػى تصػػػميـ سػػػرائط  كػػػاف مػػػف الممكػػػف اسػػػتسدامها كا 
مػنظـ لمكصػكؿ إلػى هػدؼ معػيف يك معمكمػ  لمعمميات كالسطكات كا جرااات بىسمكب 

كالتػػى تسػػتسدـ  Mind Mapالذهنيػػ   ائطمعينػػ  ب ػػكؿ سػػريع ككااػػ  مػػف يمثمتهػػا السػػر 
  ى تنظيـ المعر   كالقدرة عمى التاكير المنظـ.

 relations Infographicإناكجرا يؾ العك ات  -0
بيػػنهـ عك ػػات يػػتـ مػػف سكلػػه الػػربط بػػيف مجمكعػػ  مػػف البيانػػات التػػى تػػربط         

معين   ى الكـ يك المعر   يك الكصؼ يصؿ مف سكلها المتعمـ إلى معمكم  كاكتساب 
 معارؼ  يم  نظمتها هذ  العك ات.

 Infographic menusإناكجرا يؾ القكائـ   -2
يعتمػػد عمػػى تسمسػػؿ مجمكعػػػ  مػػف البيانػػات  ػػى  ػػػكؿ  ائمػػ  مػػف الممكػػػف يف         

بػػيف كػػؿ مكاػػكع كاألسػػر عك ػػات معينػػ  تربطهػػا  تكػػكف  ػػكائـ منظمػػ  بايػػث ياصػػؿ
بػػػػالتى تميهػػػػا يك ينهػػػػا  ػػػػكائـ منسػػػػدل  تصػػػػمـ  ػػػػى نمػػػػط متتػػػػابع م ياػػػػدها يك ياصػػػػمها 
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معالجتهػػا  ػػى كػػؿ مػػف  يػػ مكاػػكعات متتابعػػ  كهػػذا يتك ػػؼ  ػػى نكعيػػ  البيانػػات ككيا
 .يالقكائـ المنظم  يك الماددة بمكاكعات كالقكائـ المنسدل  ب كؿ تسمسم

و دينػيو تعميمػيو صػايو ا تصػادمو سياسػياذا مػا كػاف  مى حسبب الهبد :ع •    
 .تكعكمو ريااي

 مميزات النفوجرافيك: -ز
امناكجرا يؾ يكثر يهمي  لممتعمميف مف يل ك ػت ماػىو يسػاعد الطػكب  يصب      

عمى سرعه  هـ كاستيعاب البيانات كالمعمكمات كيصب  التعمـ مف سكله يكثر اتساعا 
تعمـ كامسػتيعاب  ػى التعمػيـ التقميػدل كذلػؾ لمػا يتمتػع بػه مػف العديػد مػف كسع  مػف الػ

دراسػ  ك ( Karvalics, 2014, p. 130)التػي ا ػار لهػا كػك مػف دراسػ  كػار مكس المزايػا 
 .Dick, 2014, pديػؾ )كدراسػ  (و Dunlap & Lowenthal, 2016, p. 45) دنػكب

 أل(495
ا سهم  الاهـ ايث تعتمد عمى المثيرات تبسيط المعمكمات المعقدة كالكبيرة كجعمه  -

 تكصيؿ المعمكم . يالبصري   كالتممياات 
تاكيؿ المعمكمات كالبيانات مف ير اـ كاركؼ ممم  إلى صكر كرسـك  يق  معبرة   -

 عنها.
 سهكل  ن ر ا ناكجرا يؾ عبر  بكات الكيب امجتماعي  كسرع  انت ارها.  -
   مممكس  يسهؿ عمى المتعمـ إدراكها.تاكيؿ السبرات الماظي  إلى سبرات مادي  -
 تجذب انتبا  المتعمـ طكاؿ  ترة التعمـ كتسمؽ لديه الدا عي  ناك مكاكع التعمـ.  -
 الذاكرة كتعبر عف العك   بيف يجزائها. يتعمؿ عمى تثبيت المعمكمات    -
 تساعد  ى بناا المااهيـ السميم  مف سكؿ سمؽ بيئ  ماازة لمتعمـ.  -
 ف امستغناا عف المغ  الماظي  كامعتماد عمى المغ  البصري . تمكف المتعمـ م  -
 تك ر الك ت كالجهد  ى  رح المااهيـ اثناا التعمـ.  -
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يرل المتعمـ المعمكمات ككىف  ريطنا مصكرنا يمر يماـ عينيه عندما يااكؿ يف يتذكر   -
 الذهف يتمد لاترة طكيم . ي يئنا ايث اف اثر بقااها  

 مف ال رح كالتكاي  لممعمكمات المكتكب  بداسمه. م ياتاج إلى الكثير -
تدمج النصكص كالرسكمات بهدؼ الك ؼ عف معمكماتو ينماط يك اتجاهات مما   -

 يجعمها يسهؿ  ى الاهـ مف النصكص المقركاة  قط.
 تستسدـ  ى عممي  التسكيؽ املكتركني عمى مكا ع التكاصؿ امجتماعي.  -
معمكمات ب كؿ ي اؿ كيستطيعكف استرجاعها ااظ المعمكماتأل الطكب يتذكركف ال  -

 كالكصكؿ إليها بسهكل  عندما يتـ تمثيمها كتعميمها لهـ بصرينا كلاظينا.
استيعاب القرااةأل يساعد استسداـ المسططات الرسكمي  عمى تاسيف استيعاب   -

 الطمب  لمقرااة.
يتاسف تاصيؿ الطكب الذيف يعانكف مف صعكبات  ى  أل ايثتاصيؿ الطالب  -

 كمستكل الدرجات. يتعمـ كالذيف م يعانكف يياا مف ذلؾ  ى التاصيؿ العممال
مهارات التاكير كالتعمـو التاكير النقدلأل عندما يتطكر الطكب كيستسدمكف المسطط   -

 الرسكمىو  إف مهارات التاكير ا بداعى كالنقدل لديهـ تتطكر.

ي مجاؿ التعمـ القائـ عمى  كبالر ـ مف اداث  ا ناكجرا يؾ كتكنكلكجيا جديدة      
و الي  ا ناكجرا يؾ كىداة تعميمي (  عBellato, 2013, p.13) ل بيمتكير ؛  الكيب

يمكف استسدامها لتعزيز تجرب  المتعمـو مثؿ القياـ بىسذ نص مكتكب ليكصؿ رسال  
ما مف المعمكمات مف سكؿ تقديمه  ي  كؿ مرئيو مف سكؿ الصكر كالرسـك 

الرسال  امف مساا    هـبعاها البعض مما ييسر استيعاب ك  لتتاد العناصر مع
ماددة تجذب انتباهه كعراه بطريق  بصري  مكجزةو كسهم  الاهـ كامستيعابو 
كجذاب  مف النااي  الجمالي و كتتامف عناصر بصري  ذكي  لتسميط الاكا عمى 

ب مف يستطيع ا ناكجرا يؾ تاسيف التكاصؿ مع الطكايث  المعمكمات األساسي .
سكؿ التقاط األ كار المعقدةو كالسمككياتو يك المعر   كعراها  ي  كؿ بصرم 
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يسهؿ استيعابه مف جانب القارئو كما يمكنه نقؿ يكبر  در ممكف مف المعمكمات 
 ي الاد األدنى مف الك ت كالمساا  التي ت غمها تمؾ المعمكمات؛ كيجمع بيف 

 ,Niebaumالمعمكمات كاماتااظ بها )الصكر كالكممات لزيادة  هـ القارئ لتمؾ 

2015, p.3).  ك( هد ت دراس  نك كاسركفNoh et al., 2015 إلى استسداـ )
ا ناكجرا يؾ كىداة لتسهيؿ التعمـو كاستسدمت الدراس  المنهج التجريبيو  كتامنت 

 MARAمف كمي  اآلداب كالتعميـ بجامع    ( متعممان 00عين  الدراس  )

Technology University   ك ات الدراس  عف يف المميزات المقترن  با ناكجرا يؾ
و يك الرسـ البياني  مثؿ استسداـ المكف كالرمكزو كنصكص مكجزة تكا  الرسـك

مف المعمكمات المقدم   يل مقداربإمكانها ت جيع المتعمميف عمى  هـ ي اؿ مع 
مف األدكات  عتبار إمف سكؿ ذلؾ كيكصت الدراس  باركرة تعزيز ا ناكجرا يؾ ب

يمكد عمي  ايثم ككت المتعمميفو  عمىالتي يمكف امعتماد عميها لمتغمب 
ك د  .المعمكمات لمطكب اعمي  استسداـ ا ناكجرا يؾ  ي تسهيؿ كصكؿ األ كار ك 

لااعمي  إستراتيجي  مقترا   ائم  عمي ا ناكجرا يؾ  (5702) ت دراس  عمرتكصم
  مهارات التاكير البصرم كامستمتاع بتعمـ  ي اكتساب المااهيـ العممي  كتنمي

 العمـك لدم تكميذ الصؼ السامس امبتدائي.
كيرل البااث اف تىكيد معظـ الدراسات كامبااث عمى  عالي  استسداـ     

امناكجرا يؾ ككسيم  تعميمي  لتنمي  المعارؼ كالمهارات كبالتاديد المهارات 
ا عي  المتعمميف كاتجاهاتهـ ناك التعمـ ايث البصري  لممتعمميف كما انه يزيد مف د

يعزز ذلؾ مف  درة استسداـ امناكجرا يؾ كتمميااته البصري   ي تنمي  مهارات 
   الثقا   البصري  لدل المتعمميف.
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 خصائص االنفوجرافيك: - ح
 سصػػػػائص ا ناكجرا يػػػػؾ  ػػػػي (520 ص و5702) كػػػػكن مػػػػف دركيػػػػش كالػػػػدسني اػػػػدد

لتصػػميـ و ا دراتػه ا ثرائيػ  و القابمي  لمم ارك و متصاؿ البصرماو الترميز كامستصار
 الجذاب.

 نفوجرافيك الجيد:ل شروط ا - ط
 ألكتتمسص  ي اآلتيناكجرا يؾ الجيد  ا  ركط (06و ص 5772ادد العربي )

و كياتػػكم عمػى رسػػال   كااػ يركػز عمػى مكاػػكع كااػدو كلػػه عنػكاف رئيسػػي  -
 تككف مماته لمتصميـ.

 .طاا المغكي سميـ مف األس -
 ستيعابها مف الجميع .إياتكم عمى معمكمات كااا  يسهؿ  -
 يتبع تسمسؿ كااد مف الاكرة الرئيسي  كاأل كار الارعي  . هتصميم -
 الزائدة.ك مف الكممات  ير الاركري   ياتكم عمى نصكص مكجزةو كساؿو  -
 يمزج بيف النصكص كالصكر بطريق  مبتكرة كجذاب  كم ك  . -
 اطتها كجاذبيتها.تناسؽ األلكاف كبس -
يميهػػا بايػػث تماسػػؾ البنيػػ  األساسػػي    بمهػػا كمػػا الػػربط الجيػػد بػػيف الصػػكرة كمػػا -

 لمتصميـ.
 .معمكمات إر ادي  تساعد المتعمميفياتكم عمى  -
 .بيانات المصمـ كطرؽ التكاصؿ معه ياتكم التصميـ عمى -
 ياتكم عمى مصادر المعمكمات كالمراجع المستسدم   ي العمؿ. -

 تاج وتصميم النفوجرافيك:دوات إنأ - ي
ي ناكجرا يػػؾ  ػػ ( مكا ػػع كبػػرامج تصػػميـ ا27 - 60و ص ص 5700ياسػػيف )  اػػدد

 تيألآلا
 نفوجرافيك:ل مواقع تصميم ا •    
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0- Piktochart أل كهك مك ع متسصص  ػي تصػميـ كتطػكير تصػميمات ا ناكجرا يػؾ
يػث يتػي  العديػد و اسبػرة  ػي عػالـ تصػميـ ا ناكجرا يػؾلممصمميف الػذيف لػيس لػديهـ 

 مف القكالب المجاني  لفناكجرا يؾ.
5- Easelly العناصػػػػر لتصػػػػميـ  المسػػػػبق  التجهيػػػػزقكالػػػػب العمػػػػى  هػػػػك مك ػػػػع يعتمػػػػدأل

 كذلؾ مفو مستما  ميماتإن اا ي كاؿ بياني  بصري  كتصكيتي  هذا المك ع البصري  
 اصااات التي إمكاني  تتبع ا ك رمعمكمات كبيانات ماددةو كما ينه يب تزكيد  سكؿ

 . ترة الن ر الساص بهاققها ا ناكجرا يؾ سكؿ  لتيتتعمؽ بعدد الم اهدات ا
3-Canva و عػف مبسػط البيانيػ  بطريقػ   اتأل كهػك مك ػع متسصػص لتصػميـ الرسػكم

مكاػػػكع الػػػتعمـ عمػػػى هػػػػذا عػػػف بيانػػػات ال كاػػػعو ثػػػـ نمػػػاذج جػػػاهزةطريػػػؽ اسػػػتسداـ 
اا   العناصر البصري  اف المناسب و ثـ تمكيف هذ  البيانات باأللك النمكذج  . كا 

 نفوجرافيك :ل برامج تصميم ا •    
 كتصميـ كاجه  امستسداـ أل برنامج مجاني يتميز بالبساط   يInkscapeبرنامج  -0

ىنػػػه م بالبرنػػػامج  كيتميػػػز ا ناكجرا يػػػؾ كتصػػػميـ البيانػػػات المستماػػػ  عميػػػه دكف تعقيػػػد
 .طريق  مبا رةبا نترنت كيعمؿ ب امتصاؿياتاج إلى 

ميـ  ػػػػػي تصػػػػػ اترا ػػػػػيأل هػػػػػك البرنػػػػػامج األAdobe Illustratorرك يدكبػػػػػي إلسػػػػػتريت-5
 و كذلؾ لمركنته ال ديدة ك ابميته  عطاا نتائج جذاب .ا ناكجرا يؾ عند المصمميف

امج اسػػػػتسداـ أل يمكنػػػػؾ بكاسػػػػط  هػػػػذا البرنػػػػPhotoshop Adobeيدكبػػػػي  كتك ػػػػكب -3
و ايػث ينػه برنػامج تاريػر رك يكػكف بمركنػ  إلسػتريت و ر ـ ينه لػفلتصميـ األناكجرا يؾ

 مميزة كجذاب .لعرض البيانات بطرؽ  صكر إم ينه يمكف استغكله
 ر.ك لسترتي برنامج اكيقـك بناس كظائؼ برنامج مجاني  هكأل Inkscapeإنسكيب  -6
و يسػػػتسدـ مجػػػاني يعمػػػؿ  ػػػي نظػػػاـ الكينػػػدكز  قػػػطأل كهػػػك برنػػػامج Tableauتػػػابمك   -2

 .كاملكاف كالعناصر البصري لتصميمات 
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ماػدكد و كلكنه ناكجرا يؾ لتصميـ األ برنامج Adobe Fireworksيدكبي  ايركركس-2
  ا مكانيات كا اا ات المتك رة  ي البرامج امسرل.

 نتاج النفوجرافيك التعميمي :ا  تصميم و  - ك
ل تصػػميـ ا ناكجرا يػػػؾ يصػػب  مجػػػاؿ متعػػدد التسصصػػػات يػػمثر عمػػػى ماتػػػك         

ي  تعمػؿ بصػر  اتياكؿ التعميـ التقميدل إلى تصميمك البرامج التعميمي  بصا  ساص . 
؛ لتمبيػػ  متطمبػػات العصػػر متسػػارعلمكاكبػػ  تطػػكر التكنكلكجيػػا ال عمػػى ثػػراا بيئػػ  الػػتعمـ

كيف  ىكينبغى يف تككف تمؾ التصميمات  ادرة عمى يف تتاؽ مع سرع  تقدـ التكنكلكج
إلػػى جنػػب مػػع المهنيػػيف مػػف مستمػػؼ   يػػ  لمعمػػؿ جنبػػان يكػػكف لػػدل المصػػمـ السبػػرة الكا

التسصصات اتى يتـ تصميـ رسػكمات كصػكر تعميميػ  تتاػؽ كمعػايير كػؿ تسصػص 
(Colucci, 2011, p. 64) 

( سمػػس مرااػػػؿ تصػػميـ ا ناكجرا يػػؾ التعميمػػػي 2و ص 5700 ػػمتكت ) اػػددك       
 هي أل

 األولى : مرحمة الدراسة والتحميل المرحمة
 لمرام  عمى ما يمي ألهذ  ا كت تمؿ

التعميميػػػ  أل مبػػػد مػػػف تاميػػػؿ اماتياجػػػات اتياجػػػات التعميميػػػ  ميػػػؿ كتاديػػػد اتا •    
و كتاديػػػد مطمػػػكبو ككصػػػؼ الكاػػػع الالاػػػاليالكاػػػع كتاديػػػدها مػػػف سػػػكؿ كصػػػؼ 

 .اتاماتياج
و كمبػد اػؿ تصػميـ إناكجرا يػؾ تعميمػي نػاج أل كتعد مف يهـ مراتاميؿ األهداؼ •    

الجكانػػػػب  كتاػػػـمػػػف  ياسػػػػهاو  اتػػػػى يػػػتمكفهػػػػداؼ بطريقػػػ  سػػػمككي  مػػػف صػػػيا   األ
 كالجكانب الكجداني . كالجكانب المهاري المعر ي  

عمميػػ   سػػهؿأل مبػػد مػػف تاميػػؿ الماتػػكل التعميمػػي ب ػػكؿ يتاميػػؿ المػػادة العمميػػ  •    
إلػػى يجػػزاا صػػغيرة  الماتػػكم ناكجرا يػػؾو ايػػث يػػتـ تقسػػيـ عػػف طريػػؽ ا تمثيمػه بصػػريان 
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مصػغرو كبعػدها يػتـ تجميػع هػذ  ناكجرا يػؾ كاػد  صػغيرة كنػكا  لبنػاا إؿ منها يككف ك
 .متكامؿ ناكجرا يؾ يكبرإاألجزاا  ي  كؿ 

العقميػػػػػػ   سػػػػػػكااأل تاميػػػػػػؿ سصػػػػػػائص المتعممػػػػػػيف تاميػػػػػػؿ سصػػػػػػائص المتعممػػػػػػيف •    
ي اػػػػؿ السبػػػػرات المناسػػػػب  لهػػػػـو كمراعػػػػاة  تاديػػػػدكالجسػػػػمي  كامجتماعيػػػػ  كالناسػػػػي و ل

 .ي  بينهـالاركؽ الارد
 الثانية : مرحمة التصميم  المرحمة
ؾ كت ػػػػمؿ صػػػػيا   يػػػػتـ  يهػػػػا تصػػػػميـ المسطػػػػط ال ػػػػكمي لعناصػػػػر ا ناكجرا يػػػػ      

عػػػػػادة صػػػػػيا   الماتػػػػػجرائيػػػػػ  األهػػػػػداؼ ا و كتاديػػػػػد تمثيمػػػػػه بصػػػػػريان لكل التعميمػػػػػي و كا 
لمسػػػػػتسدم و ا لعناصػػػػر البصػػػػػري و كتاديػػػػػد اناسػػػػػب السطػػػػكط المسػػػػػتسدم  كاأللػػػػكاف الم

 بالماتكلو ككذلؾ تاديد  ريؽ عمؿ إنتاج ا ناكجرا يؾ.يـ عناصر التااعؿ كتصم
 الثالثة : مرحمة النتاج المرحمة

ط ال ػػػكمي كتجميػػػع كيػػػتـ  ػػػي هػػػذ  المرامػػػ  إنتػػػاج النمػػػكذج األكلػػػي بتطبيػػػؽ المسطػػػ   
و الجرا يػػؾ  ػػي إن ػػاا ا ناكجرا يػػؾ و كاسػػتسداـ ياػػد بػػرامج تصػػميـالعناصػػر البصػػري 

كتماؿ تمثيؿ الماتػكل العممػي إراجع  الاني  عمى النمكذج األكلى لمتىكد مف كاجراا الم
 .كسكم  المغ  لمعمكماتبصريناو ككذلؾ مراعاة تسمسؿ ا

 الرابعة : مرحمة التقويم المرحمة
يػػتـ تقػػكيـ ا ناكجرا يػػؾ التعميمػػي مػػف سػػكؿ عراػػه عمػػى مجمكعػػ  مػػف السبػػػراا     

 .كستسداـصكايته ل   رار؛ ميـ ي مجاؿ تكنكلكجيا التع المتسصصيف
 الخامسة : النشر واالستخدام  المرحمة

 كذلؾ مف سكؿ امستسداـ الميداني  كالتطبيؽ  ي مجاؿ التعميـ.   
يمػػػػر تصػػػػميـ ا ناكجرا يػػػػؾ بعػػػػدد مػػػػف السطػػػػكات المهمػػػػ  التػػػػى يجػػػػب يف تكػػػػكف      

بؽ اسػتسمص كمػف سػكؿ مػا سػ؛ كااا  لمف يريد يف يقػدـ إناكجرا يػؾ كااػ  كمميػز
 ( منهجي  مبسط  لمتصميـ التعميمي لكناكجرا يؾأل6البااث  ى ال كؿ ر ـ )
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      ( منهجي  التصميـ التعميمي لكناكجرا يؾ6ر ـ )  كؿ

كيػػػرم البااػػػث يف ا ناكجرا يػػػؾ الثابػػػت يػػػك ر بيئػػػ  مناسػػػب   سػػػتسداـ التممياػػػات     
و املػػػػكافو امسػػػػهـو التظميػػػػؿ المكئمػػػػ  البصػػػػري  المتنكعػػػػ  مثػػػػؿ امطػػػػاراتو السطػػػػكط

لعمميػػات التػػدريب عمػػى مهػػارات الثقا ػػ  البصػػري  لػػدل طمبػػ  تكنكلكجيػػا التعمػػيـ كتعػػزز 
التممياػػات البصػػري  مػػف  ػػدراتهـ البصػػري  كالعمػػؿ عمػػى تطكيرهػػا كاسػػتسدامها بى اػػؿ 

 الطرؽ كامساليب.
 : التمميحات ومستويات كثافتها: اً نيثا

اساليب التعمـ كتنكع المثيرات التي تساطب اكاس المتعمـ المستما  ف مع تعدد إ      
كتجػػػذب إنتباهػػػه ناػػػك ال ػػػل المر ػػػكب تعممػػػه ليػػػتمكف مػػػف تاديػػػد  بسػػػرع   ػػػإف هػػػذ  

كتعد التممياػات مػف العكامػؿ الرئيسػي   ػي و Cuesالمثيرات يمكف تسميتها بالتممياات 
كالاصػكؿ عمػى تعمػيـ  عػاؿ كم التصميـ التعميمىو لككنها يسمكب يسهؿ عممي  التعمـ 

نمػػا تسػػتسدـ  ػػي التركيػػز يي ػػترط  ف تػػزكد التممياػػات المتعممػػيف بمعمكمػػات إاػػا ي و كا 
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تقمػػؿ مػػف الك ػػت  تعمػػى المثيػػرات التعميميػػ  التػػي يجػػب اف يػػدركها المػػتعمـو  التممياػػا
الػػكـز لعمميػػػ  الػػتعمـو إذ انهػػػا إ ػػػارات كدممت تعتبػػر  ػػػي اػػػد ذاتهػػا مثيػػػرات مكجهػػػه 

 (.6و ص5703نتبا  كا دراؾ )صال و لف
تممياػػات ي ػػتؽ مػػف لمكتجػػدر ا  ػػارة  ػػي هػػذا الصػػدد إلػػى يف األسػػاس النظػػرم       

كالتػػي  Cues Summation Theoryإاػػدل النظريػػات كهػػى نظريػػ  تجميػػع المثيػػرات 
ت ػػػير إلػػػى انػػػه يػػػزداد الػػػتعمـ كممػػػا ازداد عػػػدد المثيػػػرات  مػػػثكن الصػػػكت يكمػػػؿ الصػػػكرة 

نظري  الترميز الثنائي التي ترل يف المعمكمػات  ههاو كهذا ما يكدته كتتاؽ معكيرتبط ب
يمكػػػػف ترميزهػػػػا لاظيػػػػان كبصػػػػريان كيسػػػػتقبمها الاػػػػرد بقنػػػػاتيفو األكلػػػػى تعػػػػالج المعمكمػػػػات 
الماظيػػػ و كالثانيػػػ  تعػػػالج المعمكمػػػات المصػػػكرة كاف الجمػػػع الػػػكظياي كالاعػػػاؿ لمعالجػػػ  

التعمـ كما ين ط  ياسفط نظاـ الترميز لدل الارد ك المعمكمات سكؿ القناتيف معان ين 
العمميات العقمي  بطرؽ مستما ؛ ايث تـ التىكيد عمػى يف كممػا زاد عػدد التممياػات يك 

 ,Jin & Boling) التعميمي كمما ازداد ادكث التعمـاألمارات يك الدممت  ي المك ؼ 

2010, p. 149) . 

 مفهوم التمميحات: - ي
( بىنها عبارة عف مثيرات كػ )الاركػ و المػكفو 32و ص 5702نقكر )يعر ها ز         

و التغيػػػر  ػػػي اجػػػـ الكاػػػع  ػػػي دائػػػرةو كثا ػػػ  المثيػػػراتالتظميػػػؿو الكاػػػع  ػػػي إطػػػارو 
الكتابػػ ( مرتبطػػ  بماتػػكل الػػتعمـ يػػتـ تصػػميمها سصيصػػان بهػػدؼ مسػػاعدة المػػتعمـ  ػػي 

لممعمكمػات األساسػي  المعمكمات كبهدؼ تسهيؿ الكصػكؿ  ؿانتقاا كتنظيـ كربط كتكام
 كذات الصم  بمكاكع التعمـ.

 أنواع التمميحات: - ب
و ككمػػبس (LaGrow, 2010, p. 22البااػػث مػػف دراسػػ  كػػؿ مػػف مجػػرك ) كاسػػتسمص
 تيألآلاف انكاع التممياات ينقسـ كا (Combs  et al., 2013, p.32)كيسركف 



  اإلطبس اننظشُ نهذساست                                      انفظم انثبنِ                                     

  

22 

 

 

التغيير و المكتكب األسئم  و التسمي كت مؿ  :Verbal Cuesالتمميحات المفظية  -0
 . ي اجـ الكتاب 

المنظمػػات و األسػػئم  المنطك ػػ كت ػػمؿ  : Audio Cuesالتمميحببات السببمعية  -5
المكسػيقى كالمػمثرات و تغييػر  ػدة الصػكتو المتعدد يالعرض السمعو المتقدم  سمعيان 

 .الصكتي 
و التظميػػػؿو األسػػػهـو السطػػػكطكت ػػػمؿ  :Visual Cuesالتمميحبببات البصبببرية  -3

التػػػىثير و التغييػػػر البصػػػرمو التبػػػايفو األلػػػكافو الكاػػػع  ػػػي دائػػػرةو  ػػػي إطػػػارالكاػػػع 
كثا ػػػػػ  و الاجػػػػػـو التمثيػػػػػؿ البصػػػػػرمو العػػػػػرض البصػػػػػرم المتعػػػػػددو الاركػػػػػ و البصػػػػػرم

 .المنظمات المتقدم  بصريان و التركيبو المثيرات البصري 
 الك ػكؼ عمػى تصػكرات عمػي( Jin & Boling, 2010دراس  جػيف كبػكلينج )ركزت     

عينػػ  مستػػارة مػػف المصػػمميف التعميميػػيف كالطػػكب اػػكؿ الكظػػائؼ التدريسػػي  المناطػػ  
 وبالمكاد كالمثيرات البصري  المستسدم   ي ياد سيا ات التعمـ ا لكتركني عمى الكيب

مف المصمميف التعميمييفو ك  6ع كائي  مملا  مف  مجمكع  ككانت مجمكع  الدراس 
يف ببػػػرامج التربيػػػ  العمميػػػ  بكميػػػ  التربيػػػ  التابعػػػ  مػػػف الطػػػكب الجػػػامعييف الممتاقػػػ 50

كتػـ جمػػع و (5707-5770لجامعػ  إين ػيكف بككريػػا الجنكبيػ  سػكؿ العػػاـ الجػامعي )
البيانػػػات عبػػػر تطبيػػػؽ اسػػػتبياف باثػػػي مقػػػنف ياػػػـ يسػػػئم  ماتكاػػػ  النهايػػػ  عمػػػى ي ػػػراد 

مػػف الطػػكب العظمػػى  البيػػ و كك ػػات النتػػائج النهائيػػ  لمدراسػػ  عػػف تمتػػع الغالمجمكعػػ 
كالمصػػػػػمميف التعميميػػػػػيف الم ػػػػػاركيف بتصػػػػػكرات إيجابيػػػػػ  اػػػػػكؿ الكظػػػػػائؼ التدريسػػػػػي  
المناط  بالمكاد كالمثيرات البصري  المستسدم   ي بػرامج كمقػررات التعمػيـ ا لكتركنػي 

عمػى مػػا تتمتػػع بػػه مػف يهميػػ  كبػػرل  ػػي  عمػى الكيػػب  ػػي ظػؿ تىكيػػدهـ  ب ػػكؿ سػػاص
كب ػكؿ اكثػر تاديػدانو  وكالمعر ي و كالكجداني  المستما  وامرتقاا بجكانب التعمـ الناسي 

ك ػػػػػات الدراسػػػػػ   ػػػػػي األدكار كالكظػػػػػائؼ الهامػػػػػ  التاليػػػػػ  لممػػػػػكاد كالمثيػػػػػرات البصػػػػػري  
تن ػيط يك ربػط   والمستسدم   ػي الػتعمـو كهػي دعػـ  ػدرة الطػكب عمػى تركيػز امنتبػا 
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المسػػاعدة  ػػي  والمعر ػػي تقميػػؿ معػػدمت الامػػؿ ودةالمعر ػػ  السػػابق  بالمعمكمػػات الجديػػ
دعػػـ دا عيػػ  الطػػكب  ودعػػـ  ػػدرة الطػػكب عمػػى نقػػؿ يثػػر الػػتعمـ وبنػػاا النمػػاذج العقميػػ 

يكصػت الدراسػ  باػركرة امسػتاادة مػف تكظيػؼ يدكات  ك ي اكا هذ  النتػائج ولمتعمـ
القيػػاـ بالعمميػػات الهامػػ  عمػػى  كبالبصػػري   ػػي امرتقػػاا بقػػدرة الطػػ تممياػػاتالمػػكاد كال

هػػػد ت ك  إعػػػادة الهيكمػػػ  المعر يػػػ . والتاسػػػير والتنظػػػيـ والتمثيػػػؿ وكهػػػيأل ال ػػػرح  التاليػػػ
( إلػػػى تنػػػاكؿ الػػػتعمـ بالكسػػػائط المتعػػػددة  ػػػي اػػػكا  اعميػػػ  Lin, 2011دراسػػػ  لػػػيف )

البصري و كال ػركح الذاتيػ  لمطػكب. تػـ اسػتسداـ المػنهج  ػبه التجريبػي ذك  تمميااتال
بعينػػ  ع ػػكائي  مملاػػ  مػػػف  تهاراا دراسػػالمجمكعػػات السػػت كاسػػتعانت البااثػػ   ػػي إجػػ

مػػػف الطػػػكب الجػػػامعييف الػػػذيف يدرسػػػكف ياػػػد مقػػػررات عمػػػـك الكمبيػػػكتر بكميػػػ   052
التربيػػػػ  التابعػػػػ  لجامعػػػػ  كميػػػػ  يريزكنػػػػا األمريكيػػػػ  سػػػػكؿ النصػػػػؼ الثػػػػاني مػػػػف العػػػػاـ 

( ك ي اكا المعالج  التجريبي  المستسدم ؛ تـ تقسيـ عين  5700-5707الجامعي )
طالبػان( بهػدؼ  50  إلى ست مجمكعػات تجريبيػ  متسػاكي  )تاػـ الكااػدة منهػا الدراس

البصػػري   تممياػػاتاستبػػار تػػىثير ال ػػركط كالاػػامت التجريبيػػ  الػػثكث التاليػػ و كهػػيأل ال
نكعيػػػػ  ال ػػػػركح الذاتيػػػػ   والبصػػػػري ( تممياػػػػات)اسػػػػتسداـ  ػػػػي مقابػػػػؿ عػػػػدـ اسػػػػتسداـ ال

يز الطػكب عمػى تقػديـ ييػ  تاسػيرات ذاتيػ  المستسدم  )التنبمو يك التىمؿو يك عدـ تاا
عمى كا   مجمكعات لدراس  عمى ا طكؽ(. كتـ جمع البيانات عبر تطبيؽ األدكات ا

/  كك ػات النتػائج النهائيػ  لمدراسػ  عػف  اعميػ  اسػتسداـ المثيػرات الدراس   بميػان كبعػديان 
سائط المتعددة القائمػ   ي بيئات التعمـ بالك  البصري  مقارن  بال ركح الذاتي  التممياات

تاديػػدانو ك ػػات النتػػائج عػػف  ثػػرعمػػى اسػػتسداـ الصػػكر كالرسػػكـ المتاركػػ  كب ػػكؿ يك
البصري  بتىثير إيجابي  ػي امرتقػاا بالجكانػب التاليػ  لػدل  / التممياات تمتع المثيرات

تقميػػػؿ الامػػػؿ المعر ػػػي لػػػدل  والطػػػكبو كهػػػيأل تعزيػػػز كدعػػػـ مسرجػػػات تعمػػػـ الطػػػكب
. تعمـمناسب  ارك  كسرع  العينػيف لمكا ػؼ الػ والدا عي  الداسمي  لمتعمـتنمي   والطكب
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ك ي اكا هذ  النتائج يكصت الدراس  باركرة امستاادة مف تعميـ استسداـ المثيرات 
 .البصري  مستقبكن  ي بيئات التعمـ/ التممياات 

ممياػػػات كمػػػف سػػػكؿ الدراسػػػات كامباػػػاث السػػػابق  التػػػى تمكػػػد  عاليػػػ  اسػػػتسداـ الت    
البصري  يرم البااث مناسػب  اسػتسداـ نمػط التممياػات البصػري  با ناكجرا يػؾ لتنميػ  

 مهارات الثقا   البصري  لدل طمب  تكنكلكجيا التعميـ.
 التمميحات البصرية: - ج

بىنهػػا مثيػػرات ثانكيػػ  ليسػػت جػػزا مػػف الماتػػكل العممػػي  (5770يعر هػػا عتمػػاف )      
تسػػاعد   ػػي القيػػاـ بػػبعض العمميػػات المعر يػػ  دـ لممػػتعمـ إاػػا تها لمماتػػكل المقػػكتػػتـ 

لػػػى المثيػػػر األصػػػمي كالمقارنػػػ و كالػػػربطو كالتاسػػػيرو كالتسيػػػؿو إالمستماػػػ  مثػػػؿ امنتبػػػا  
كتعػػػػرؼ اياػػػػان بىنهػػػػا هػػػػى العناصػػػػر  .كالتنبػػػػم بهػػػػدؼ إاػػػػداث امسػػػػتجاب  الصػػػػايا 

راسػػي المقػػدـ المسػػتسدم   ػػي ين ػػط  الػػتعمـ تتاػػمف ا ػػارات سػػارج نطػػاؽ الماتػػكل الد
كاألسػػهـو كامطػػاراتو كاأللػػكاف ك يرهػػاو يػػتـ تصػػميمها بهػػدؼ مسػػاعدة المتعممػػيف  ػػي 

 .Leahy & Sweller, 2011, pانتقااو كتنظيـو كربط كتكامؿ المعمكمات  ي الذاكرة. )

947.) 
( التممياػات البصػري  بىنهػا عبػارة عػف مثيػرات 07و ص5703كيعرؼ امكمبى )     

ي ركيػػػز إنتبػػػا  المػػػتعمـ إلػػػى يجػػػزاا مهمػػػ   ػػػي الماتػػػكل التعميمػػػمكجهػػػه تعمػػػؿ عمػػػى ت
كبالتػػػػػالى تػػػػػمدل إلػػػػػى المزيػػػػػد مػػػػػف الاهػػػػػـ كامسػػػػػتيعاب كالكصػػػػػكؿ إلػػػػػى امسػػػػػتجابات 

طػارات  كيسػهـالصايا و كهػذ  المكجهػات تكػكف  ػي  ػكؿ اركػات  كيلػكاف كسطػكط كا 
  ك يرها.

ممت المرئيػ  التػي تقػدـ كيعر ها البااث إجرائيا بىنها مجمكع  مػف ا  ػارات كالػد    
كبػػا ي المػػمثرات البصػػري  كبا اػػا    األلػػكافك  البصػػري   ػػي ا ناكجرا يػػؾ كالعناصػػر

 إلى كثا تها لتكجيه انتبا  المتعمميف كاستسداـ مهاراتهـ البصري .
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 يحات :مماالساس النظرى لمت -د  
 و كمنها ما يميأل ذات العك   بالتمميااتالنظريات  تتعدد

 رية المعرفية والتمميحات : النظ  -1
لى يف الرسائؿ متعػددة الكسػائط التػي تصػمـ  ػي اػكا إ  (Mayer, 2001)ماير  ي ير

لػػػػى الػػػتعمـ المجػػػػدم يكثػػػػر مػػػػف الرسػػػػائؿ متعػػػػددة إطريقػػػ  عمػػػػؿ عقػػػػؿ امنسػػػػاف تػػػػمدم 
الكسائط التػي لػـ تصػمـ بهػذ  الطريقػ . كتاػرض النظريػ  المعر يػ  لمػتعمـ بالكسػائط يف 

ياتكم عمى  ناة مزدكج  لممعالج   ناة بصػري   سافالمعمكمات لدل امننظاـ معالج  
تصكري و ك ناة سمعي  / لاظي و كيف لكؿ  ناة  ػدرة ماػدكدة عمػى المعالجػ  كيف الػتعمـ 
الاعػػػاؿ يتطمػػػب إجػػػراا مجمكعػػػ  متناسػػػق  مػػػف المعالجػػػات المعر يػػػ  يثنػػػاا الػػػتعمـ ك ػػػؽ 

 الجدكؿ التاليأل
 

 

   المعمكمات(  نكات معالج0ر ـ ) جدكؿ
   

تػدسؿ الصػػكر كالكممػات مػف العػالـ السػارجي بكاسػػط   ايػث ا ػار مػاير إلػى اف      
اسػي  عػف طريػؽ العػيف كاألذنيػيف ) ػي لى الذاكرة الإعركض متعددة الكسائط كتدسؿ 

 الوصف القناة م

يمتلك اإلنسان قناتين منفصلتين لمعالجة المعلومات البصرية  القناة المزدوجة 1

 والسمعية 

قدرة االنسان محدودة بالنسبة للمعلومات التي يستطيع استيعابها  القدرة المزدوجة 2

 في كل قناة بوقت واحد 

لفعال عندما ينتبه إلى المعلومات الواردة ينهمك اإلنسان بالتعلم ا المعالجة الفعالة 3

إلية , وينسق المعلومات المنتقاة في تمثيالت ذهنية مترابطة , 

 ويدمج التمثيالت الذهنية مع معارف األخرى 
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نطباعػات بصػري  د يقػ   ػي الػذاكرة إإطار الذاكرة الاسي ( بالصكر كالنص المطبػكع ك
مػف الػزمفو كمػا تاػتاظ بال المسػمكع   كممػاتالاسي  البصري و كذلؾ لاترة  صيرة جدا ن

ذلػؾ السػمعي  وك كاألصكات األسرل كامنطباعات السػمعي  الد يقػ   ػي الػذاكرة الاسػي  
مف الزمف. ي ير السهـ المتجه مف الصكر الى العينييف إلى تسػجيؿ لاترة  صيرة جدا ن 

الصكرة  ي العينييفو كما ي ير السهـ المتجػه مػف الكممػات إلػى األذنيػيف إلػى تسػجيؿ 
لػى العينيػيف الػى إ ي األذنييفو كما ي ير السػهـ المتجػه مػف الكممػات  عالنص المسمك 

 .(Mayer, 2001) لعينييفتسجيؿ النص المطبكع  ي ا
 :Dual Coding Theory (DCT)الترميز الثنائي نظرية  -2

( مف سكؿ دراسػاته التػي Paivio,1971السطكة األكلى التي اتسذها بايايك ) كانت    
و يايػػػػ  تمثيػػػػؿ المعمكمػػػػات  ػػػػي الػػػػذاكرةيدت إلػػػػى إثػػػػارة  اػػػػي  نظريػػػػ  رئيسػػػػ  تتعمػػػػؽ بك
نػػػاؾ طػػػريقتيف لتمثيػػػؿ المعمكمػػػات عػػػف كاعتمػػػدت نظريتػػػه الترميػػػز المػػػزدكج عمػػػى يف ه

يك المثيػػؿ الماظػػي الرمػػزم . ك ػػد ظػػؿ األمػػر إلػػى يف  ػػدمت  صػػكرمطريػػؽ التمثيػػؿ ال
( كطكرها كادسؿ عميها بعض التعديكت بايايك Paivio,1971النظري  مف  بؿ بايايك )

(Paivio,1986 و كهػػػي نظريػػػػ  عمميػػػػ) و ايػػػػث عػػػػف عمميػػػػ  تمثيػػػػؿ المعر ػػػػ   ػػػػي المػػػػخ
الػػنمط  ألو كهمػػامػػاتر ػػ  تااعػػؿ عقمػػي بػػيف نمطػػي التمثيػػؿ المعر ػػي لممعمك تتاػػمف المع

و كتتاػػػاكت امرتباطػػػات بػػػيف نظػػػامي التمثيػػػؿ تبعػػػا ن لمغػػػ  الماظػػػي كالػػػنمط الغيػػػر لاظػػػي
هػػػذ  النظريػػػ  عمػػػى يسػػػاس مػػػف دراسػػػات )ركجػػػر سػػػبيرم(  كتقػػػكـكالتجربػػػ  يك السبػػػرة 

يػػتـ تمثيمهػػا  ػػي الػػذاكرة مػػف  ال ػػهيرة اػػكؿ  سػػيكلكجيا المػػخ م ػػيرة إلػػى يف المعمكمػػات
هماأل نظػاـ الصػكر كالنظػاـ  سكؿ نظاميف متميزيف لكنهما مترابطاف  ي الك ت ناسهو

نظػػػاـ الصػػػكر  يتعمػػػؽ( إلػػػي اف 5772كي ػػػير سػػػميماف ) (.5773)الز ػػػكؿو  الماظػػػي
بالتعامؿ مع المكاكعات كالك ائع العياني  التي تككف عمػى هيئػ  الصػكرو يمػا النظػاـ 

و كمػػػػا يف النظػػػػاـ لكاػػػػدات كالبنيػػػػات الماظيػػػػ  المجػػػػردةعمػػػػؽ بالتعامػػػػؿ مػػػػع االماظػػػػي  يت
 .ي عف النظاـ بالصكرو كالعكس صاي الماظي م يمكف يف يستغن
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 مف نظريات ت اير المعر   األكثر  ػيكعان  (DCT) نظري  الترميز الثنائي تعتبرك      
ف النظريػات الهجينػ  كبمغػت الػذركة  ػي تاسػير الاػديث العقمػي الػداسميو بػؿ إ كتطبيقػان 

األكثػر تعقيػػدان تبنػػى عمػػى جػػكهر ينمػػاط نظريػ  الترميػػز الثنػػائي )تمثيػػؿ لاظػػيو كتمثيػػؿ 
ا ترااػػػات نظريػػػػ  الترميػػػػز  ستيػػػػارصػػػكرم(و ك ػػػػد كجهػػػت معظػػػػـ األباػػػػاث مبا ػػػرة م

الثنػػػائي ممػػػػا يكػػػػد عمػػػػى  اعميػػػ  النظريػػػػ  كبقااهػػػػا  ػػػػي تاسػػػير عمميػػػػ  التمثيػػػػؿ العقمػػػػي 
ريػػ  مسػػتكييف متميػػزيف مػف تمثيػػؿ المعمكمػػات ين ػػطاف عنػػدما المعر ػيو كتتاػػمف النظ

ف بنػػاا عميهمػػا يبنيػػ  عقميػػ  نعػػالج كن ػػار المعمكمػػات كالمثيػػرات كنستمػػؼ  يهمػػا كنكػػك 
و كهمػػػػػػا مسػػػػػػتكل  ػػػػػػاهي يسػػػػػػتص بالتعامػػػػػػؿ مػػػػػػع الماػػػػػػظو كمسػػػػػػتكل م  ػػػػػػاهي مميػػػػػػزة

(Imagens( يستص بالتعامؿ مع الصكرة كاألجساـ كاأل كاؿ )Paivio, 1991.) 
 :Cognitive Load Theory ( CLT) نظرية الحمل المعرفي  -3

( الامػػػؿ المعر ػػػي بىنػػػهأل  السػػػع  Sweller, 1998, p. 458سػػػكيمر ) يعػػػرؼ      
األتكمػػػاتيكي الػػػذم  هو كعممػػػلعاممػػػ  ألجػػػؿ بنػػػاا المسطػػػط المعر ػػػيالمطمكبػػػ  لمػػػذاكرة ا

 & Swellerدلر )يعر ػه سػكيمر ك ػان كمػا ياػدث تغييػرات  ػي الػذاكرة طكيمػ  األمػد  .

Chandler, 1994, p. 193  بىنهأل  الكمي  الكمي  مف الن اط العقمي  ي الػذاكرة العاممػ )
جػػكف سػػكيمر  كاػػع سػػكؿ ك ػػت معػػيف كيقػػاس بعػػدد الكاػػدات يك العناصػػر المعر يػػ  .

John Sweller  اجػػػر األسػػػاس لنظريػػػ  الامػػػؿ المعر ػػػيو ايػػػث بنيػػػت عمػػػى نػػػكاتج
لتعمػػيـ كالػػتعمـو كهػػي تتسػػع إلػػى تسػػع كاػػدات بصػػري  يك الدراسػػات ذات العك ػػ  بػػيف ا

سمعي  كما تتصؼ بمادكدي  الزمف الػكـز لااػظ المعمكمػاتو كهػذ  المادكديػ  كانػت 
كجكد  ليات لمكاجه  هذا الاػعؼ كهػذا مػا  ػاـ  ـزتقؼ كراا اعؼ التعمـو  مما يستم

التسػزيف المعر ػي به  سػكيمر   ػي منتصػؼ الثمانينػات يمػا الػذاكرة بعيػدة المػدل  تمثػؿ 
 (.5770لمارد مف المعمكمات كالمهارات كسعتها  ير مادكدة )يبك رياشو 



  اإلطبس اننظشُ نهذساست                                      انفظم انثبنِ                                     

  

22 

 

 

يساسػػيف رئيسػػيف لساػػض الامػػؿ  (CLT) كاػػعت نظريػػ  الامػػؿ المعر ػػي كمػػا      
 .Sweller, 2003, p)كمػػا اػددهما سػكيمر المعر ػيو كتاقيػؽ يكبػر  ػػدر مػف الػتعمـو 

 هماألك ( 233
 د إلى البناا المعر ي لمارد.بناا تصاميـ تعميمي  تستن -
 تسميط الاكا ب كؿ يكبر عمى يسمكب البناا. -
 : Information Processing Theory (IPT) نظرية معالجة المعمومات -4

 (IPT) ( إلػػػػى يف نظريػػػػ  معالجػػػػ  المعمكمػػػػات506و ص 5773سػػػػميـ ) ت ػػػػير      
لعمميػ  الػتعمـو كتنطمػؽ  برزت كىاد األبعاد الجديدة لتطكر امتجا  المعر ي  ي نظرته

النظري  مػف يف الػتعمـ ماكػـك بالطريقػ  التػي تسػتقبؿ بهػا المعمكمػاتو ككيايػ  تسزينهػا 
مف عمؿ الااسػب؛ إذ  األساسي كاسترجاعها مرة يسرل كاستكات هذ  النظري   كرتها 

سػركج بامػكؿ لهػا يكاظ يف لمااسب  ابمي  عالي  عمى معالج  الم ػككت المعقػدة كال
ف كظياػػ  العقػػؿ ا نسػػاني يياػػا ن  صػػير جػػدان   ػػي ك ػػت هػػي التعامػػؿ مػػع المكا ػػؼ و كا 

كالم ككت التي تكاجه ا نساف كالسركج بامكؿ لهاو با اا   إلى استقاا المعمكمات 
  .كتكظياها لسدم  الارد ارجي الس

( يف مرامػػ  إدسػػاؿ المعمكمػػات  ػػي الااسػػب 622 ص و5773)كتكاػػ  سػػميـ      
تقباؿ المعمكمػػات بكاسػػط  الاػػكاس لػػدل ا نسػػافو كمػػا تقابػػؿ مرامػػ  يقابمهػػا مرامػػ  اسػػ

المعالج  كالتسزيف  ي الااسب مرام  تسزيف كااظ المعمكمات لدل ا نسػافو كيقابػؿ 
ت ػػػػير  كمػػػػا المسػػػػرج النهػػػػائي لمااسػػػػب مرامػػػػ  اسػػػػترجاع المعمكمػػػػات لػػػػدل ا نسػػػػاف.

إلػػػى يف األنسػػػاف يستمػػػؼ عػػػف الااسػػػب  و ؿ مػػػع المعمكمػػػات ػػػي مركنتػػػه بالتعامػػػيياػػػا ن
ايث يقكـ بتعديؿ مسار معالجته لممعمكمات ب كؿ تىثيراتو كهذا نتيج  عامؿ السبػرة 
التػػػػي يمػػػػر بهػػػػا ا نسػػػػافو عمػػػػى الػػػػر ـ مػػػػف ذلػػػػؾ  ػػػػإف الػػػػنمط العػػػػاـ كيسػػػػمكب معالجػػػػ  

المرامػ  األكلػىأل  التػي يطمػؽ عميهػا مرااػؿ الػذاكرةأل  المعمكمات يتـ  ي المرااؿ التاليػ
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كت ػػمؿ  المرامػػ  الثانيػػ أل تسػػزيف المعمكمػػاتو ات )التسػػجيؿ الاسػػي(اسػػتقباؿ المعمكمػػ
 .الذاكرة طكيم  المدلك  الذاكرة  صيرة المدل

 Cues Summation Theory (CST) نظرية تجميع التمميحات -5
تعمػػػػؿ الكسػػػػائط المتعػػػػددة عناصػػػػر ( إلػػػػى يف 63و ص 5773سمػػػػيس ) ي ػػػػير      

ف ينمػاط عديػدة مػف التممياػات / المثيػرات و يجمػع بػينظاـ تعميمػي كامػؿ لنقػؿ الػتعمـك
كالمتاركػػػػ  ب ػػػػكؿ كظياػػػػي متكامػػػػؿ؛ لتاقيػػػػؽ  بصػػػػري كال سػػػػمعي كال ماظيػػػػ التعميميػػػػ  ال

كذلػؾ  عمـو كيجعمهػا تسػهـ ب ػكؿ  عػاؿ  ػي تسػهيؿ كتاسػيف الػتيهداؼ تعميميػ  ماػددة
التػػػػػػي نػػػػػػادل بهػػػػػػا هارتمػػػػػػاف  (CST) اسػػػػػػب نظريػػػػػػ  تجميػػػػػػع التممياػػػػػػات / المثيػػػػػػرات

(Hartman) و كالتي ت ير إلػى ينػه يػزداد الػتعمـ كممػا ازداد عػدد التممياػات / المثيػرات
 مػػثكن الصػػكت يكمػػؿ  و كيكمػػؿ كػػؿ منهػػا اآلسػػركانػػت هػػذ  المثيػػرات مترابطػػ  معػػان  إذا

 كمػػع ( .DCTتتاػػؽ مػػع نظريػػ  الترميػػز الثنػػائي )  و كهػػذ  النظريػػبهػػاالصػػكرة كيػػرتبط 
و كتجػػذب تساطػػب اػػكاس المػػتعمـ المستماػػ  لتػػيتعػػدد يسػػاليب الػػتعمـ كتنػػكع المثيػػرات ا

و ككػذلؾ تعػدد كب تعممه ليتمكف مف تاديػد  بسػرع انتباهه كتكجهه ناك ال يا المطم
و كمنهػػػػا تعمػػػػؽ باألصػػػػكات كالمػػػػمثرات الصػػػػكتي المثيػػػػرات  منهػػػػا السػػػػمعي  كهػػػػي مػػػػا ي
طػػػكط كيسػػػهـ المرئيػػػ  مػػػف يلػػػكاف كاركػػػات كس االبصػػػري  كهػػػي كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ باأل ػػػيا

و كمػػا يف تعمػػـ الماػػاهيـ يتطمػػب اسػػتسداـ المثيػػرات البصػػري  ت بصػػري  ك يرهػػاكتػػىثيرا
ك ير البصري  لتكجيه انتبا  المتعمـ إلى الساصي  الم ػترك   ػي الماهػـك الػذم يتعممػه 

( إلػى يف نظريػ  33و ص 5703ي ػير المرادنػي ) كما  ( .60و ص 5775)الجزارو
التػي  بيئػات الػتعمـ عبػر الكيػب عاليػ  تجميع التممياات / المثيرات يسػهمت  ػي زيػادة 

 و منها ألبع تكجهات هذ  النظري  لعدة يمكرتت
ا اػػؿ لممتعممػػيف عنػدما يػػتـ إعػػدادهاو بايػػث  التممياػاتيف  •     إنمػػا تاػػدث تعميمػا ن

تايػػػد  ػػػي تقػػػديـ الماهػػػـك يك الرسػػػال  التعميميػػػ  ب ػػػكؿ متكامػػػؿ  يمػػػا بػػػيف ماتػػػكل هػػػذ  
اعكن لهػػذ  المثيػػرات المتعػػددة  ػػي تكػػكيف المعر ػػ  لػػدل المثيػػراتو كمػػا يف هنػػاؾ دكرا ن ػػ
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المثيػػرات  ػػي تىثيرهػػاو يك تستمػػؼ  ػػي  كتهػػا عمػػى جػػذب   المػػتعمـ عنػػدما تتسػػاكل هػػذ
 انتبا  المتعمـ ناك المكاكع .

يااػػػػؿ عنػػػػد تقػػػػديـ الرسػػػػال  التعميميػػػػ  لممػػػػتعمـ يف تجمػػػػع العديػػػػد مػػػػف المثيػػػػرات  •    
 هيـ المستما .المتنكع  عند عرض األ كار كالماا

تنػػػػكع المثيػػػػرات تايػػػػد المتعممػػػػيف  ػػػػي تعممهػػػػـ جكانػػػػب متعػػػػددةو منهػػػػاأل اكتسػػػػاب  •    
المااهيـ الجديدة كالمهارات كالتدريب كالعمميات العقمي  العمياو مثؿ أل التاكير كامبتكار 

لممػػتعمـ  دريباتكمهػػارات اػػؿ الم ػػككت كيااػػؿ يف تعقػػب هػػذ  المثيػػرات المتعػػددة تػػ
 راجع .تميها تغذي  

و كعراػػها عمػػى بيئػػات الػػتعمـ عبػػر الكيػػبعنػػد اسػػتسداـ المثيػػرات المستماػػ   ػػي  •    
المتعممػػػػػيف ينػػػػػتج عنهػػػػػا اسػػػػػتجابات جديػػػػػدة مػػػػػف المػػػػػتعمـ تايػػػػػد   ػػػػػي زيػػػػػادة التاصػػػػػيؿ 

و كذلػؾ كالمهارات لممعمكمات الماظي و كتنمي لدي  األ كار كالقدرة عمى اؿ الم ككت
 يعرض عمي  مف مثيرات. ااسه المستما  كبيف ممف سكؿ تااعؿ المتعمـ بيف اك 

إف التنكع عند عرض المثيرات يجب يف يمبػي العديػد مػف المسػتكيات المعر يػ و  •    
األهػػػػداؼ المعر يػػػػ و يك ال و يك مهاريػػػػ كياقػػػػؽ العديػػػػد مػػػػف األهػػػػداؼ التعميميػػػػ  سػػػػكاا ن

 الكجداني .
جميعهػا امطػاراتو امسػهـ  تعتبر الصكرو الرسكـ الثابت  كالمتاركػ و كاأللػكافو •    

مػػف المثيػػرات التػػي تعمػػؿ عمػػى الكصػػؿ بػػيف ذاكػػرة المػػتعمـ كالمػػادة المعركاػػ  يمامػػهو 
كتجعػػػؿ المػػػتعمـ يركػػػز انتباهػػػه عمػػػى التاصػػػيكت الد يقػػػ  لممػػػادة التعميميػػػ  ممػػػا يعتبػػػر 

و كيمثر هذا الترميز عمى تذكر كاسػتدعاا  ي ذاكرة المتعمـ ممادةبمثاب  ترميز مزدكج ل
 لمتعمـ لممعمكمات بعد  ترة مف الزمف.ا
 نفوجرافيك :ل أهمية التمميحات البصرية با - ه

التممياات البصػري  بامناكجرا يػؾ لهػا اهميػ  كبػرل  ػي تركيػز انتبػا  المػتعمـ  اف      
ك ر لػػتعمـ بمػػا ياقػػؽ سػػهكل  الػػتعمـو كتػػعمػػى النقػػاط المهمػػ  كالماصػػمي   ػػي مكاػػكع ا
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لمعمكمػػػ  التػػػى هػػى هػػػدؼ الػػػتعمـو كيمكػػف تمسػػػيص يهميػػػ  لممػػتعمـ عنػػػاا الباػػػث عػػف ا
 با يك؛ كتابرس كاسركف؛ كماير كمكرينك مف كجزها ككن يالتممياات البصري  كما 

 (Paivio,  2006; Tabbers et al.,  2004, p. 75; Mayer & Moreno,  2003, p. 

 تىألآلا ي(  47
المعمكمػػاتو كزيػػادة  درتػػه تقمػػؿ الك ػػت الػػذم يسػػتغر ه المػػتعمـ  ػػي الباػػث عػػف  •    

 عمى اماتااظ بالمعمكمات كالتعمـ.
لػػػى المعمكمػػػات إتقمػػػؿ الصػػػعكبات التػػػي يتعػػػرض لهػػػا المتعممػػػيف  ػػػي الكصػػػكؿ  •    

الرئيسػػي و كتسػػم  بإمكانيػػ  اماتاػػاظ بهػػذ  المعمكمػػات لاتػػرة زمنيػػ  يطػػكؿ  ػػي الػػذاكرة 
المعمكمػات المقدمػ  لممتعممػيف العامم ؛ كبالتالي تيسير مهم  الربط كالتكامؿ بيف كا   

 يثناا التعمـ 
تسػػاعد المتعممػػيف  ػػي انتقػػااو كتنظػػيـ المعمكمػػات ذات الصػػم  بمكاػػكع الػػتعمـ  •    

مػػػف سػػػكؿ التركيػػػز عمػػػى المعمكمػػػات ذات الصػػػم  بمكاػػػكع الػػػتعمـ التػػػي يجػػػب عمػػػى 
ئػػػدة الػػػذاكرة العاممػػػ  معالجتهػػػا معر يػػػاو كيسػػػاهـ ذلػػػؾ بػػػدكر   ػػػي تقميػػػؿ المعمكمػػػات الزا

 كالدسيم  ك ير المرتبط  بالمكاكع. 
  .تـ تسزينها  ي الذاكرة يسترجاع المعمكمات التا  تساعد عمى تذكر ك  •    
 .انتبا  ك اكؿ كدا عي  المتعمميف تثير •    
 .ستيعاب النصكصا  الطكب عمى  هـ ك  تعزيز  درة •    
 أهمية التمميحات في عمميات التعمم: - و

الكثير مػف الجهػد لمكصػكؿ كالباػث عػف المعمكمػات ذات الصػم   المتعممكف يبذؿ     
بمكاكع التعمـو كمف سكؿ امستعان  بما يتك ر مف صكر كا كاؿ كرسكمات بصري  
تمكػػنهـ مػػف بنػػاا امرتباطػػات بػػيف مػػا يػػتـ رميتػػه يثنػػاا مك ػػؼ الػػتعمـو ك ػػد يسػػبب هػػذا 

قػػدرتهـ عمػػى الػػتعمـ النػػكع مػػف األن ػػط  إلػػى التعػػرض لامػػؿ معر ػػي زائػػدو ك ػػد يعػػكؽ م
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 ػػػي ظػػػؿ اػػػيؽ السػػػع  التسزينيػػػ  لمػػػذاكرة العاممػػػ  ك قػػػان لمػػػا ت ػػػير لػػػه نظريػػػ  الامػػػؿ 
 .(Sweller, 1988, p. 258)المعر ي 

( اف عندما تككف معدمت الامؿ المعر ػي CLTكت ير نظري  الامؿ المعر ي )      
ميػػػات الباػػػث المتػػػداسؿ الػػػذم يصػػػااب المػػػكاد المسػػػتسدم   ػػػي الػػػتعمـ ثابتػػػهو  ػػػإف عم

البصػػرم  يػػر المرتبطػػ  بمكاػػع الػػتعمـ التػػي يقػػـك بهػػا المتعممػػكف تػػمدم إلػػى ارتاػػاع 
المعر ػػػػي المتػػػػداسؿو كبالتػػػػالي  إنهػػػػا تػػػػمدم إلػػػػى مادكديػػػػ  المػػػػكارد  ؿمسػػػػتكيات الامػػػػ

 ,Sweller, 1988) المعر يػ  المتااػ  لمعالجػ  المعمكمػات ذات الصػم  بمكاػكع الػتعمـ

p. 261.) 
المتعمميف بىدكات مصمم  سصيصػان لهػذا الغػرض عمػى ناػك يتػي  يجب تزكيد  كلذلؾ

لهػػـ الارصػػ  لتركيػػز انتبػػاههـ عمػػى المعمكمػػات البصػػري  المهمػػ  كالمرتبطػػ  بمكاػػكع 
الػػػتعمـو كتعػػػد التممياػػػات  كااػػػدة مػػػف يبػػػرز تمػػػؾ األدكات القػػػادرة عمػػػى تكجيػػػه كتركيػػػز 

 يػػؾ المقػػدـ عبػػر  ػػػبكات سػػكؿ امناكجرا فانتبػػا  المتعممػػيف الم ػػاركيف  ػػي الػػتعمـ مػػ
( عمػػى يف Clark & Mayer, 2003ا ػػار كػػكرؾ ك مػػاير ) ك ػػد الكيػػب امجتماعيػػ .

يجػػػب عمػػػى المعممػػػيف كالمصػػػمميف لعمميػػػ  الػػػتعمـ اػػػماف تاقيػػػؽ يكبػػػر اسػػػتاادة مػػػف 
المكارد المعر ي  لدل المتعمميف  ي يداا المهاـ المطمكب و كتجنب التااعؿ مع مثيػرات 

 مى يبعاد  ير ذات صم  بمكاكع التعمـ.تمدم إلى التركيز ع
 ;Atkinson & Mayer, 2004كػػػكن مػػػف دكليتػػػؿ كيتكينسػػػكف كمػػػاير ) كيكػػػد     

Doolittle, 2002 عمػػػى يف هنػػػاؾ عػػػدة يدكات متنكعػػػ  يسػػػتعيف بهػػػا القػػػائميف عمػػػى )
التصػميـ التعميمػػى  ػػي مكاجهػػ  م ػػكم  الامػػؿ المعر ػػى الزائػػد الػػذم يكاجهػػه المتعممػػيف 

 ك البصري  معان مثؿأل نصي وااعمهـ مع  در كبير لمغاي  مف المعمكمات النتيج  لت
 كاع سطكط يك عكمات ساص  تات يجزاا معينه مف المادة التعميمي . .0
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سكاا كانت بصري  يك سمعي   ي ا  ارة إلى النقاط  Cuesاستسداـ التممياات  .5
هتمػػاـ المػػتعمـ الرئيسػػي  مػػف المعمكمػػات المقدمػػ  لممػػتعمـ بمػػا يسػػاعد  ػػي تكجيػػه ا
 ناك المعمكمات ك النقاط الرئيسي  ذات الصم  بمكاكع التعمـ.

( إلػػػػى الك ػػػػؼ عػػػػف مػػػػدل  اعميػػػػ  Roberts, 2008دراسػػػػ  ركبػػػػرتس )كا ػػػػارت      
تقميػػؿ اسػتسداـ المثيػػرات البصػػري   ػػي تقػػديـ  ػركح كتعميقػػات الكسػػائط المتعػػددة كػػىداة ل

   ػي إجػراا دراسػتها بعينػ  ع ػكائي  البااثػ تكاسػتعان ومعدمت ظهكر الامؿ المعر ي
طالبػػا جامعيػػان ممتاقػػيف بىاػػد المقػػررات ا لكتركنيػػ  لمرامػػ  الدراسػػات  00مملاػػ  مػػف 

 إلػػػػػىالدراسػػػػػ   مجمكعػػػػػ كتػػػػػـ تقسػػػػػيـ  و(5772-5776العميػػػػػا مػػػػػف العػػػػػاـ الجػػػػػامعي )
طػػػػكب( تػػػػدرس  ػػػػركح كتعميقػػػػات الكسػػػػائط  0مجمػػػػكعتيفأل إاػػػػداهما تجريبيػػػػ  )تاػػػػـ 

طكب( يدرسػكف  07البصري و كاألسرل اابط  )تاـ  تمميااتاـ الالمتعددة باستسد
بالطريقػ  التقميديػ  كتػـ جمػع البيانػات عبػر تطبيػؽ ياػد امستبػارات التاصػيمي  المقننػ  

إلػػػػى تاميػػػػؿ ماتػػػػكل م ػػػػاركاتهـ  ػػػػي  اػػػػا  عمػػػػى مجمػػػػكعتي الدراسػػػػ   بميػػػػان كبعػػػػديان إ
ب الساصػػ  بػػالمقرر الدراسػػي منتػديات المنا  ػػ  ا لكتركنيػػ و ك ػرؼ الاػػكار عمػػى الكيػ

كك ػػات النتػػائج النهائيػػػ   ومكاػػع التنػػاكؿ لمتعػػرؼ عمػػى مػػا بهػػػا مػػف مثيػػرات بصػػري 
لمدراسػػ  عػػف  اعميػػ  اسػػتسداـ المثيػػرات البصػػري   ػػي تقػػديـ  ػػركح كتعميقػػات الكسػػائط 

كيكدت الدراس  عمى يهمي  المثيرات البصري   ي زيادة  ػدرة طػكب  والمتعددة لمطكب
 لكتركنػي القػائـ عمػى الكيػب يك الكسػائط المتعػددة عمػى القيػاـ بمػا يمػيأل دعػـ التعميـ ا

التغمػػػػب عمػػػػى م ػػػػككت  وزيػػػػادة معػػػػدمت الااػػػػكر امجتمػػػػاعي وامتصػػػػاؿ كالتااعػػػػؿ
الػتعمـ. ك ػي اػكا هػذ  النتػائج؛ يكصػت الدراسػ   ااالمااهيـ الساطئػ  يك المغمكطػ  يثنػ

تقميػػؿ معػػدمت الامػػؿ المعر ػػي لػػدل  بامسػػتاادة مػػف اسػػتسداـ المثيػػرات البصػػري   ػػي
مسػػػتقبك  ػػػي مػػػف مبػػػادئ نظريػػػ  الامػػػؿ المعر ػػػي الطػػػكب مػػػع التكصػػػي  بامسػػػتاادة 

  تصميـ المثيرات البصري  المستسدم   ي التعمـ.
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 وظائ  التمميحات البصرية: - ز
 تىألآلالعديد مف البااثيف كظائؼ التممياات البصري  كا صنؼ

( كظائؼ التممياات البصػري   ػي سمسػ  Levie, 1981, p. 211صنؼ لياف )   -0  
 .التاكيؿو التاسيرو التنظيـؿو التمثيو ا بهار هيألك عناصر رئيسي  

( يربػع كظػائؼ لمتممياػات Levie & Lentz, 1982, p. 200صػنؼ لياػي كليػز ) -5
الكظائؼ و الكظائؼ المعر ي و الكظائؼ الكجداني و كظائؼ امنتبا كت مؿ أل البصري  

 .   عكياي الت
( كظػائؼ التممياػات البصػري  Clark & Lyons, 2004صػنؼ كػكرؾ كليػكنز ) -3  

المستسدم   ي بيئات التعمـ املكتركنى كالمقررات املكتركنيػ   ػي إطػار  ثكثػ  يبعػاد 
 رئيسي  داعم  لعممي  التعمـ هيأل

المعر ػػ  تن ػػيط ك بنػػاا و جػػذب امنتبػػا  كتركيػػز المػػتعمـكي ػػمؿ  البعػػد الناسػػيأل - ي
 .السابق 

تقميػػؿ معػػدمت الامػػؿ المعر ػػي المتػػداسؿ عمػػى الػػذاكرة كي ػػمؿ  البعػػد المعر ػػيأل - ب
دعػػـ  ػػدر  المتعممػػيف و مسػػاعدة المتعممػػيف  ػػي بنػػاا النمػػاذج كالصػػكر العقميػػ و العاممػػ 

 .عمى نقؿ يثر التعمـ
اػػك دعػػـ دا عيػػ  كر بػػ  المتعممػػيف  ػػي الم ػػارك  عمػػى نكي ػػمؿ  البعػػد الكجػػدانيأل -ت

  عاؿ  ي عممي  التعمـ.
 مبادئ تصميم التمميحات البصرية: - ح

مبػػادئ لتصػػميـ التممياػػات ال( عػػدد مػػف Mayer, 2005, p. 173مػػاير ) اكاػػ     
 البصري  بامناكجرا يؾو كهيأل

الربط بيف الكممػات المكتكبػ  كالتممياػات البصػري  كهك أل مبدي امرتباط المنطقي •    
 مف منظكر دملي.
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عػػرض الكممػػات كالصػػكر البصػػري  عمػػى كهػػك  ألمبػػدي التقػػارب المكػػاني كالزمػػاني •    
 . يك زمانيان  مقرب  مف بعاها البعض مكانيان 

لػى إ تقديـ الصكر كالتممياات البصري  جنبػان  كهك ألتمميااتمبدي تىثير ي كاؿ ال •    
 .مف المكتكب  جنب مع النصكص المقركاة بدمن 

عػدـ تكػرار النصػكص المكتكبػ  لمػا هػك كارد  ػي كهػك  ألب(مبدي التكرار )امطنا •    
 النصكص المسمكع  كالمكاد البصري .

 معايير اختيار واستخدام التمميحات البصرية في التصميم التعميمي:  -ط
كمسػػػعكد  ؛(000و ص 5706)كعبػػػد العزيػػػز (؛ 5705) كػػػك مػػػف الاجػػػار  ػػيرت    

تػي يجػب يف يىسػذها المصػمـ لى عػدد مػف المعػايير الإ( 525و ص 5702) كاسركف
و بصػرم  ػى التصػميـ التعميمػي التعميمى  ػي اعتبػار   بػؿ استيػار كاسػتسداـ يم تممػي 

 كهذ  المعايير تتادد  ى امتىأل
 الجاذبي أل يجب يف يككف ماتكل التممي  يعمؿ عمى جذب انتبا  المتعمميف. •    
ممياػات بمكاػكع الػتعمـ عك   التممياات بمكاكع التعمـ أل يجب يف تػرتبط الت •    

 ايث يتك ؼ اجـ امستاادة مف تمؾ التممياات عمى مدل ارتباطها بمكاكع التعمـ.
سػػػهكل  التمييػػػزأل سػػػهكله تمكػػػف المتعممػػػيف مػػػف  هػػػـ المعػػػاني التػػػي تعبػػػر عنهػػػا  •    

التممياػػػات ايػػػث يسػػػتطيع كػػػؿ مػػػتعمـ تاسػػػير الرسػػػال  التعميميػػػ  المػػػراد تكصػػػيمها إليػػػه 
ياػػػاتو عمػػػى يف يكػػػكف التممياػػػات المستػػػارة كمككناتهػػػا  ػػػي إطػػػار بكاسػػػط  تمػػػؾ التمم

 معمكمات المتعمميف كثقا تهـ.
تكظيػػػػؼ التممياػػػػاتأل اسػػػػف تكظيػػػػؼ التممياػػػػات كعػػػػدـ إ اامهػػػػا بػػػػالماتكل يك  •    

ا كثػػار منهػػا دكف داعػػى  قػػد يسػػبب ذلػػؾ ت ػػتت انتبػػا  المتعممػػيف كعػػدـ تركيػػزهـ  ػػي 
 الماتكل العممى.

التممياػػػاتأل يااػػػؿ اسػػػتسداـ التممياػػػات  ػػػي الك ػػػت المناسػػػب تك يػػػت عػػػرض  •    
 لعراها.
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التػػػىلؼأل  التممياػػػات التػػػي يػػػىلؼ المػػػتعمـ كجكدهػػػا تجػػػذب ا نتبػػػا  ر ػػػـ كػػػؿ مػػػا  •    
 يايط بها.

اداث  التممي  أل  التممياػات الجديػدة التػي تػدسؿ سبػرة المػتعمـ ألكؿ مػرة تجػذب  •    
 .امنتبا  يكثر مف التممياات المىلك  

التبايف كالتاادأل مف ايث استكؼ ال كؿ عف األراي  كالعك   بيف عناصػر  •    
المثيػػرو كمػػا يمكػػف سمػػؽ التبػػايف مػػف سػػكؿ المػػكف كالسطػػكط كتػػمدل عكامػػؿ التاػػاد 

 كالتبايف إلى جذب ا نتبا .
 -تظميؿ -تاديد -يسهـ -سط  -طبيع  التممي أل  تنكع التممي  البصرم ) لكف •    

 ـ بدرج  كبيرة  ي جذب إنتبا  المتعمـ.ا كاؿ( يسه
ناك   كثا   التمميااتأل تمثر كثا   التممياات عمى إثارة المتعمـ  ي زيادة تركيز  •    

  هـ كاستيعاب الماتكل البصرم المقدـ.
 الارك أل  التممياات المتارك  تجذب امنتبا  عند التممياات الساكن . •    
لتممياات مع بعاها البعض داسػؿ التصػميـ ايػث التكامؿأل يجب يف تتكامؿ ا •    

 يف لكؿ منها دكر كظياي مكمؿ لعسر ايث م يمدل إلى  كاى كع كائي .
اجػػػـ التممياػػػاتأل يػػػمثر اجػػػـ التممياػػػات  ػػػى جػػػذب امنتبػػػا    ػػػذات األاجػػػاـ  •    

 الكبيرة تجذب امنتبا  إليها يكثر مف التممياات ذات األاجاـ الصغيرة.
 مميااتأل يمثر مك ع التممي  كاتجاهه  ي جذب امنتبا  إليه.مك ع الت •    
تكػػرار التممػػي أل إف تكػػرار ادكثػػػه يك إعػػادة عراػػه يمديػػػاف إلػػى جػػذب امنتبػػػا   •    
 إليه.
مراعاة التنظيـ البصرم لممتعممػيف لتاايػز انتبػا  المتعممػيف مػف سػكؿ اسػتسداـ  •    

بط عناصػػر التصػػميـ مػػع بعاػػها تممياػػات بصػػري  مثػػؿ المػػكف كالسطػػكط كاألسػػهـ لػػر 
 البعض.
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 :مستويات كثافة التمميحات البصرية باالنفوجرافيك - ي
بىنهػػػا  ػػػزارة عػػػدد كينمػػػاط  البااػػػث كثا ػػػ  تممياػػػات امناكجرا يػػػؾ اجرائيػػػاأل يعػػػرؼ    

العناصر كمكلدات األ كار البصري  كمكجهات امنتبا  بامناكجرا يؾ كتنكعهاو كتتادد 
تممياات(و كثيؼ بعدد  3تممي ( و متكسط بعدد ) 5بسيط بعدد ) كثا تها  ي مستكلأل

 .تممياات( 6)
دراسػػػػػ  هنػػػػػداكم كبالنسػػػػػب  لتاديػػػػػد عػػػػػدد التممياػػػػػات البصػػػػػري  المناسػػػػػب  هػػػػػد ت      

رمجيػػػات التعميميػػػ  البصػػػري  بالب تممياػػػاتتاديػػػد العػػػدد المناسػػػب مػػػف ال الػػي( 5772)
عينػػ  مستػػارة مػػف طػػكب الصػػؼ  و ككانػػت عينػػ  الدراسػػ  عبػػارة عػػفمتعػػددة الكسػػائط

ا نػػاث لتنميػػه مهػػارة الطػػكب  ػػي  ػػرااة طالبػػا مػػف الػػذككر ك  057تككنػػت مػػف  الرابػػع
و كبطا ػػػػػ  المكاظػػػػػ  كػػػػػىدكات لجمػػػػػع تاصػػػػػيميان  استبػػػػػاران  كاسػػػػػتسدـ البااػػػػػث السػػػػػرائطو

( لممعالجػ  ANOVAالبياناتو كما تـ استسداـ يسمكب تاميؿ التبايف ياادم امتجا  )
ك ػػػػػد ك ػػػػػات نتػػػػػائج الدراسػػػػػ  عػػػػػف تاػػػػػكؽ المجمكعػػػػػات التػػػػػي اسػػػػػتسدمت ا اصػػػػػائي  

 ػي التاصػيؿ كاألداا العممػي  االبصػري  عمػى المجمكعػ  التػي لػـ تسػتسدمه تمميااتال
البصػػػري  )لػػػكف  تممياػػػاتكعػػػف تاػػػكؽ المجمكعػػػ  التػػػي اسػػػتسدمت المعالجػػػ  الثنائيػػػ  لم

و لمتممياػػػاتكاركػػ ( عمػػػى المجمكعػػػات التػػػي اسػػػتسدمت المعالجػػػ  األااديػػػ  كالثكثيػػػ  
البصػري   التممياػاتككاف مما يكصت به الدراس  اركرة امهتماـ بتكظيؼ كاستسداـ 

( هػد ت lin & Atkinson, 2011دراسػ  لػيف كيتكينسػكف )ك  المتعػددة. ئطببػرامج الكسػا
 ي دعـ تعمـ الطكب لمماػاهيـ  البصري  التمميااتمي  استسداـ اعالدراس  إلى تناكؿ  
كاعتمدت منهجي  الدراس  عمى استسداـ المػنهج  ػبه التجريبػي ذك  وكالعمميات العممي 
كاستعاف البااثاف  ي إجراا دراسػتهما بعينػ  ع ػكائي  مملاػ  مػف  و المجمكعات األربع

معػػػات الكبػػػرل بجنػػػكب  ػػػرب مػػػف الطػػػكب الجػػػامعييف الممتاقػػػيف بإاػػػدل الجا 005
الكميات المتادة األمريكي  الذيف يدرسكف ياد الدركس القائمػ  عمػى الكمبيػكتر لتنػاكؿ 

( كتكزع ي ػراد 5700-5707األكؿ مف العاـ الجامعي ) النصؼدكرة الصسكر سكؿ 
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مػػػػػػف ا نػػػػػػاث ك ػػػػػػي اػػػػػػكا المعالجػػػػػػ  التجريبيػػػػػػ   20مػػػػػػف الػػػػػػذككرو  20العينػػػػػػ  بػػػػػػبف 
عينػػ  الدراسػػ  إلػػى يربعػػ  مجمكعػػات تجريبيػػ   ػػي اػػكا تػػىثير  المسػػتسدم ؛ تػػـ تقسػػيـ

التقديمي  البصػري  المسػتسدم  )المتاركػ   ركضصيش ك كالب العكهك  امكؿمتغيرمأل 
البصػػري  )اسػػتسداـ  ػػي مقابػػؿ  بالتممياػػاتامسػػتعان  و الثػػاني كهػػك  ػػي مقابػػؿ الثابتػػ (

زمػػ  لمدراسػػ  عبػػر تطبيػػؽ البصػػري (. كتػػـ جمػػع البيانػػات الك التممياػػاتعػػدـ اسػػتسداـ 
ياد امستبارات التاصيمي   بميان كبعديان عمى ي راد مجمكعػات كك ػات النتػائج النهائيػ  

البصري و كالصكر المتاركػ   ػي بيئػات الػتعمـ  التمميااتلمدراس  عف  اعمي  استسداـ 
بالكسػػائط المتعػػددةو كدكرهػػا البػػارز  ػػي دعػػـ  ػػدرة الطػػكب عمػػى امكتسػػاب كاماتاػػاظ 

كالعمميات العممي . كب كؿ يكثر تاديدانو ك ات النتائج عف  اعمي   اهيـبىثر تعمـ الما
البصري   ي امرتقاا بالجكانب التالي  لتعمـ الطكبو كهيأل تيسير  التمميااتاستسداـ 

امرتقػػاا بقػػدرة الطػػكب عمػػى  وعمميػػات انتقػػاا المعمكمػػات ذات الصػػم  بمكاػػكع الػػتعمـ
ظهكر الامؿ المعر ي المتداسؿ لدل الطكب  ػي بيئػات  متمعدتقميؿ  والتعمـ الن ط

امرتقػػاا بكاػػااة ك اعميػػ  عمميػػ  الػػتعمـ مػػف كػػك المنظػػكريف  والػػتعمـ بالكسػػائط المتعػػددة
يكصػػػت الدراسػػػ  باػػػركرة امسػػػتاادة مػػػف  النتػػػائجتمػػػؾ المعر ػػػي كالبنػػػائي. ك ػػػي اػػػكا 

 .سكؿ المستقبؿ كاسع عمميان البصري  عمى نطاؽ  / التممياات تعميـ تطبيؽ المثيرات
هػػػػػد ت إلػػػػػى  يػػػػػاس يثػػػػػر كثا ػػػػػ  التممياػػػػػات البصػػػػػري  ( التػػػػػى 5702كدراسػػػػػ  عػػػػػكـ )

لفناكجرا يػػػؾ الثابػػػت عبػػػر الكيػػػب  ػػػي تنميػػػ  بعػػػض مهػػػارات التصػػػميـ التعميمػػػي لػػػدل 
الطكب المعمميف بالمممكػ  العربيػ  السػعكدي و إلػى جانػب تاديػد العػدد الكػاؼ لمتممػي  

يداتػا الدراسػ  استبػار تاصػيمي لمهػارات التصػميـ التعميمػيو كبطا ػ  البصرلو ككانت 
( طالبنػػا تػػـ تقسػػيمهـ إلػػى ثػػكث مجمكعػػات 27تقػػكيـ منػػتج نهػػائيو كاستػػار البااػػث )

طالبنػػػاو كتمثمػػػت المعالجػػػ  التجريبيػػػ   ػػػي تممػػػي  بصػػػرل  (57) تجريبيػػػ  كػػػؿ مجمكعػػػ 
 كتممػػػي  بصػػػرل ثكثػػػي)بػػػالمكف كالسطػػػكط(و  )بػػػالمكف(و كتممػػػي  بصػػػرل ثنػػػائى ياػػػادم

)المػػكف كالسطػػكط كاألسػػهـ(و ككػػاف األسػػمكب األاصػػائي المسػػتسدـ هػػك تاميػػؿ التبػػايف 
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ياادل امتجا و كتـ استسداـ استبار  ياي  لمقارن  الاركؽ بيف المجمكعػاتو كيسػارت 
النتػػػائج عػػػف كجػػػكد  ػػػركؽ دالػػػ  إاصػػػائينا لصػػػال  المجمكعػػػ  التجريبيػػػ  األكلػػػى التػػػي 

البصػػػرم ياػػػادل )المػػػكف(  ػػػي امستبػػػار التاصػػػيميو كمػػػا يسػػػارت اسػػػتسدمت التممػػػي  
النتػػػائج عػػػف كجػػػكد  ػػػػركؽ دالػػػ  إاصػػػائينا لصػػػال  المجمكعػػػػ  التجريبيػػػ  الثانيػػػ  التػػػػي 
اسػتسدمت التممػػي  البصػرل ثنػػائي )المػكف كالسطػػكط(  ػي بطا ػػ  تقػكيـ المنػػتج النهػػائي 

 لمتصميـ التعميمي.
ت البصػػري   ػػي ليػػ  التممياػػاعاعهػػا عمػػى  لتػػي تػػـ عراػػها تمكػػد جميا الدراسػػات      

ثػػارة انتبػا  كاهتمػػاـ المػتعمـو كزيػػادة الدا عيػ  ك ػػؽ نظريػ  تعػػدد تاسػيف عمميػػ  الػتعمـ و كا 
التممياػػات باعتبػػار يف التممياػػات مثيػػرات  عالػػ و كمػػا يكػػدت عمػػى  اعميػػ  التممياػػات 

لمعػػػػدد  ي ػػػػارت اتكهنػػػػاؾ دراسػػػػو لممػػػػتعمـ عر ػػػػيالبصػػػػري  مػػػػف التقميػػػػؿ مػػػػف الامػػػػؿ الم
كالتي يكاات تاكؽ المجمكع   (5772)هنداكم دراس   مثؿالمناسب مف التممياات 

عمػػػى المجمكعػػػات األسػػػرل كالتػػػي  البصػػػري التػػػي اسػػػتسدمت نمطػػػيف مػػػف التممياػػػات 
ك  سػتسدمت ثكثػ  ينمػاط مػف التممياػاتاستسدمت نمط كااػد مػف التممياػاتو كالتػي ا

المجمكع  التي اسػتسدمت التممػي   لصال  ( التى اكاات تاكؽ5702دراس  عكـ )
عػػف المجمكعػػات امسػػرم امااديػػ  كالثكثيػػ  انمػػاط  البصػػرل ثنػػائي )المػػكف كالسطػػكط(

 التممياات البصري . 
هػػػػػػذ  الدراسػػػػػػ  بػػػػػػالتاقؽ مػػػػػػف اثػػػػػػر اسػػػػػػتكؼ مسػػػػػػتكيات كثا ػػػػػػ  تممياػػػػػػات  تقػػػػػػكـ     

ميػ  مهػارات عبر  بكات الكيب امجتماعيػ   ػي تن امناكجرا يؾ )التممياات البصري (
لمكثا ػػػ  ايػػػث تقسػػػـ لػػػثكث مسػػػتكيات  الثقا ػػ  البصػػػري  لػػػدل طمبػػػ  تكنكلكجيػػػا التعمػػيـو

( كبنػػػاا عمػػػى ماسػػػبؽ مػػػف دراسػػػات ياػػػدد البااػػػث كثا ػػػ  كثيػػػؼ –متكسػػػط  –)بسػػػيط 
تممي  بصرم(و )المتكسط عدد  5التممياات البصري  داسؿ كؿ مستكم )البسيط عدد 

ي  بصػػرم( داسػػؿ امناكجرا يػػؾ يػػتـ تقػػديمها تممػػ 6تممػػي  بصػػرم(و )الكثيػػؼ عػػدد  3
 عبر  بك  كيب اجتماعي .
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 : شبكات الويب االجتماعية: اً ثالث
 Web 2.0إاػدل تطبيقػات الجيػؿ الثػاني لمكيػب  هػي  بكات الكيػب ا جتماعيػ       

كالػػذل ي بػػؿ عميهػػا معظػػـ مسػػتسدمي  ػػبك  ا نترنػػت لمػػا لهػػا مػػف مميػػزات إجتماعيػػ  
عاػائهاو ايػث تسػاعد عمػى تبػادؿ اآلرااو التعبيػر الاػرو ت ػجيع تااعمي  بيف جميع ي

مسػػػتمرة كمنا  ػػػتها كتسػػػجيؿ التعميقػػػات   األ ػػػراد عمػػػى رصػػػد ي كػػػارهـ كتسػػػجيمها بصػػػا
عميهاو اياا ن م ارك  الصػكر كالايػديك كالمماػات بكا ػ  ينكاعهػا ككػذلؾ تػك ير إمكانيػ  

مجمكعات التي يمكػف تككينهػا التااعؿ مع األسريف مف سكؿ األن ط  المستما   ي ال
كتسػػػػاب السبػػػػرات  داسػػػػؿ  ػػػػبكات الكيػػػػب امجتماعيػػػػ  كتتسطػػػػى الاػػػػكاجز كالاػػػػدكد كا 

 ( .26و ص 5706)الطباخو 
( يف ال ػبكات امجتماعيػػ  تعتبػر مػػف يسػرع مجػػامت Cold, 2008كيكػد ككلػد )       

ف الكيػػػب الػػػتعمـ املكتركنػػػي نمػػػكان  ػػػي السػػػنكات األسيػػػرةو كذلػػػؾ بػػػىف الجيػػػؿ الثػػػاني مػػػ
Web2.0  يعػػػػػكد  ػػػػػي اقيقتػػػػػه إلػػػػػى اسػػػػػتثمار التطبيقػػػػػات امجتماعيػػػػػ  مثػػػػػؿ ال ػػػػػبكات

جديػػدة مػػع  سػػريف كم ػػارك   ك ػػاتامجتماعيػػ و ايػػث يػػتمكف الم ػػارككف مػػف بنػػاا ع
نتػػػاجهـ الاكػػػرم كالمعر ػػػػي كالهكايػػػاتو كن ػػػر هػػػػذا عبػػػر الكسػػػائط الاائقػػػػ  مػػػف نػػػػصو 

مف يهـ سمات  بكات ا نترنتو كصكتو كصكرةو ك يديكو بكاسط  تقنيات يصبات 
 .الم ارككف مف بناا عك ات متعددةكما يتمكف 

 شبكات الويب االجتماعية:مفهوم  - أ
البػػػرامج المدعمػػػه ك داكت أل( بىنهػػػا مجمكعػػػ  ا577 ص و5705عر هػػػا الاػػػار )      

كػػف مسػػتسدمي  ػػبك  امنترنػػت مػػف التكاصػػؿ كالتاػػاكر ملمعك ػػات امجتماعيػػ  التػػي ت
 ترااػي  إمػى إدارة الك ػت ممػا يػك ر مجتمعػات ععك ات مع اآلسريف كالقػدرة ن اا الا  ك 

ص و 5706كعر هػػػا عزمػػػى كاسػػػركف ) ام ػػػراد. فرؾ بػػػيتهػػػدؼ إلػػػى التكاصػػػؿ كالت ػػػا
الم ػػػػارك   ػػػػى   ػػػػراد القػػػػدرة عمػػػػىألر لمجمكعػػػػ  مػػػػف ا( بىنهػػػػا مكا ػػػػع كيػػػػب تػػػػك 220

سػػػػريف لهػػػػـ ناػػػػس رااو كتكػػػػكيف صػػػػدا ات مػػػػع ي ػػػػساص  آلا هتمامػػػػات كاألن ػػػػط  كا
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( بىنهػػػػػا  ػػػػػبكات تااعميػػػػػ  صػػػػػممت 572و ص5700كيعر هػػػػػا معتػػػػػكؽ ) التكجهػػػػػات.
سصيصػػان لتػػك ير سدمػػ  التكاصػػؿ بػػيف المسػػتسدميف المسػػجميف عبػػر تمػػؾ ال ػػبكات يك 
التطبيقػػات مػػف سػػكؿ اسػػـ مسػػتسدـ سػػاص بهػػـ يك ر ػػـ هػػاتؼ يك بريػػد إلكتركنػػي  هػػي 

جميػػع م ػػتركي  يف بػػؿ المسػػتسدميف كبػػتتػػي  تبػػادؿ المعمكمػػات التػػي يػػتـ إتااتهػػا مػػف 
 ال بك  يك التطبيؽ مع إمكاني  التااعؿ المبا ر  يما بينهـ.

كيعر هػػػػا البااػػػػث يجرائيػػػػان بىنهػػػػا  ػػػػبكات  ائمػػػػ  عمػػػػى التااعػػػػؿ بػػػػيف المتعممػػػػيف       
مف سكؿ المكاد كمصادر التعمـ كالتقنيات يساليب امتصاؿ كبعاهـ البعض كالمعمـ 
اسػػػػػػاب سػػػػػػاص بػػػػػػه يمكنػػػػػػه مػػػػػػف ن ػػػػػػر الصػػػػػػكر كالرسػػػػػػكمات الاديثػػػػػػ  لكػػػػػػؿ مػػػػػػتعمـ 

 مكئػػػهكا ناكجرا يػػػؾ كم ػػػاهدته كالتعميػػػؽ عميػػػه كم ػػػاركته كالتااعػػػؿ كالتكاصػػػؿ مػػػع ز 
 كمعممه.

 خصائص شبكات الويب االجتماعية: - ب
 ص و5706عزمػػػػػي ك سػػػػػركف )ك  (002و ص 5700عما ػػػػػ  ) كػػػػػكن مػػػػػف ا ػػػػػار    
عػػ  مػػف السصػػائص التػػي تميزهػػا ك ػػد (  إلػػى يف ال ػػبكات امجتماعيػػ  لهػػا مجمك 205

 تىألآل ي ا يكجزها البااث
تمتمؾ  بكات الكيب امجتماعي  دائما جزا ساص بالتعميقات لعصد اا  ػي جػزا  -0

 ػػػي مك ػػػع الاػػػيس بػػػكؾو ككػػػاف  Testimonialsكيطمػػػؽ عميػػػه  Friendsterيسػػػمى 
كهػػي ساصػػي  تسػػاعد المسػػتسدميف  The Wallؽ عميػػه  ػػى المااػػى الاػػائط مػػيط

سيرتعـ لمغيرو  يـزائرل المك ع عمى كتاب  مستصر لمتعريؼ بىناسهـ كتقد كت جع
كالػذم تعطػػي لهػػـ ثقػػ  المنا  ػػ و كتقػػديـ ي كػػارهـ لمغيػػرو كتعطػػي لممجمكعػػ  داسػػؿ 

ا الثق   ي تمقي المعمكمات.  المك ع ييان
كهػػػػػػي تعمػػػػػػؿ  ػػػػػػي إتجػػػػػػاهيف همػػػػػػا تقػػػػػػديـ كاسػػػػػػتكـ المعمكمػػػػػػات مػػػػػػف الماادثػػػػػػ أل  -5

 المستسدميف.
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ايث تتي  لممستسدميف الاري   ي الرد كالتعميؽ كتقييـ الماتكل كتبػادؿ حأل ا ناتا -3
 المعمكمات بكؿ اري   ك تكجد يل  كاصؿ يماـ يادهـ.

 ايث تسم  لممستسدميف ت كيؿ المجمكعات كالتكاصؿ مف داسمها.الجماعي أل  -6
 ايث تنمك المكا ع باعؿ الترابط بينها كبيف بعاها مف سكؿ الركابط. الترابطأل -2
ايػػػػث تتػػػػي  تمػػػػؾ المكا ػػػػع التعػػػػاكف كالم ػػػػارك   ػػػػي المهػػػػاـ مػػػػف جانػػػػب  التعػػػػاكفأل -2

 المستسدميف مما يمدم إلى تطكير  سصياتهـ.
ايػػػػث تػػػػك ر لكػػػػؿ المتعممػػػػيف األدكات ماتػػػػكم المك ػػػػع بكاسػػػػط  المتعممػػػػيفأل بنػػػػاا  -0

الاديث  كالسدمات الاعال  كيصمـ كؿ مػتعمـ ماتػكل صػااته مككنػان  ػبك  كاسػع  
 لساص.مف الماتكل ا

لػػػػـ يقتصػػػػر التكاصػػػػؿ بػػػػيف المتعممػػػػيف عمػػػػي التكاصػػػػؿ المسػػػػتمر بػػػػيف المتعممػػػػيفأل  -2
التكاصؿ المبا ر  قط كانما هك يف تصؿ ن اطات كيسبار مػتعمـ إلػى مػتعمـ يسػر 
ب كؿ إلكتركنى دكف تدسؿ يدكل كما يمكف يياا التعميؽ عميها كابداا الريل  يها 

 كمنا  تها.
ث يػتـ إتااػ  ركابػط لمسػدمات كاألدكات التػػي الػتاكـ  ػي الماتػكم المعػركضأل ايػ -0

يمكػػف إسػػتسدامها  ػػي إاػػا   األصػػد اا كتاديػػد مػػف ير ػػب  ػػي م ػػاهدة ين ػػطته 
كاسبار  كركابط الصااات التي تر ب  ي عرض ماتكاها له كبناا عمى استياراته 

الػػذم سػػيعرض  لماتػػكليػػتـ تاديػػد ماتػػكل صػػااته  ػػالمتعمـ هػػك  قػػط مػػف ياػػدد ا
 عمى صااته.

  امسػػتسداـأل تتػػك ر السػػهكل  لػػدم هػػذ  المكا ػػع كالبسػػاط   ػػى ا سػػتسداـ سػػهكل -07
كمجانيتهػػا ايػػػث انهػػػا متػػك رة لػػػدم الجميػػػع ب ػػػكؿ مبا ػػر اك بػػػدعكة مػػػف يعاػػػاا 

 مكجكديف مف  بؿ  ى المك ع.
 التااعمي أل اذ تتي  الت ارؾ كالتااعؿ بيف جميع المتعمميف لاماف امستمراري . -00
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كانػػت إهتمامػػات عمميػػ  يك تر يهيػػ  يك إ تصػػادي   امهتمامػػات الم ػػترك أل سػػكاا -05
 ي .ميك سياسي  يك مجتمعي  يك تعمي

الت بيؾأل ايث تهدؼ ال بكات امجتماعي  إلى التعارؼ كالترابط كالت اكر كمػا  -03
 تنمك هذ  ال بكات باعؿ الترابط  يما بينها باعؿ الكصكت املكتركني .

ل بكات امجتماعي  إلى ي صى اد يعتبر المتعمـ  اعك كن طا عبر ا الااعمي أل -06
 هػػػك يقػػػػري كيكتػػػب كي ػػػػارؾ كيرسػػػػؿ معمكمػػػات كياػػػػيؼ كيعػػػدؿ كياػػػػذؼ كيطػػػػكر 

 الماتكم.
الت ػػارؾأل يت ػػارؾ المتعممػػكف  ػػي صػػنع ماتػػكل ال ػػبكات مػػع إمكانيػػ  ا اػػا    -02

كالتعػػديؿ كالاػػػذؼ كالتطػػػكير ككػػػذلؾ الت ػػارؾ كالتعػػػاكف  ػػػى يداا المهػػػاـ التعميميػػػ  
 ت كيؿ مجمكعات تتكاصؿ  يما بينها بااعمي .المستما  ايث تتي  

 أهمية توظي  شبكات الويب االجتماعية في العممية التعميمية: -ج
( ألهميػػػػ  إسػػػػػتسداـ  ػػػػػبكات 220 - 222 ص ص و5705ي ػػػػارت سػػػػػكيداف )     

 الكيب ا جتماعي   ي العممي  التعميمي   يما يميأل
لثاني لمكيب ايث تعمؿ عمػى تبػادؿ تعد ياد المككنات الرئيس  لتقنيات الجيؿ ا •    

 المعمكمات كزيادة القدرة عمى التعمـ.
تعمػػؿ عمػػػى تغييػػر دكر المعمػػػـ إلػػى الػػػدكر ا يجػػابي ايػػػث يصػػب  لػػػه دكرا  ػػػي  •    

الاػػػكار كالػػػريل ي ػػػارؾ بػػػه مػػػع المتعممػػػيف كذلػػػؾ مػػػف سػػػكؿ اسػػػتسداـ يدكات امتصػػػاؿ 
 كالتااعؿ معهـ.

اا  كيػػب تسػػم  لع ػػساص تقػػديـ لماػػ  عػػف تعمػػؿ ال ػػبكات امجتماعيػػ  كصػػ •    
 يناسهـ كتتي  لهـ استيار مف ي اركهـ امراا كاأل كار.

تعمػؿ عمػػى تػك ير سػػدمات تعمميػ  ي اػػؿ ايػػث تسػاعد عمػػى الػتعمـ عػػف طريػػؽ  •    
 تبادؿ المعمكمات مع امسريف كالمنا    البنااة كتبادؿ السبرات كالمهارات المستما .
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عنػػد  يػػاس  اعميػػ   ػػبكات الكيػػب امجتماعيػػ  كامباػػاث اسػػات لػػـ تتك ػػؼ الدر ك        
 ػػي التعمػػيـ بػػؿ امتػػدت إلػػى  يػػاس يثػػر اسػػتسداـ  ػػبكات الكيػػب امجتماعيػػ   ػػي تنميػػ  

( التػػي كانػػت تسػػعي إلػػى تصػػميـ 5703) عمػػيبعػػض المهػػارات ايػػث جػػاات دراسػػ  
ميػ  مهػارات ا جتماعيػ  لتن  ػبكاتبيئ  مقترا  لمتعمـ الت اركي  ائم  عمى تكظيؼ ال

اا عبػػر الكيػػبو كيسػػارت نتػػائج الدراسػػ  ميػػلكتركنػػي كا تجػػا  ناػػك تعمػػـ الكالتكاصػػؿ ام
إلػػى كجػػكد  ػػرؽ داؿ إاصػػائيان بػػيف مهػػارات التكاصػػؿ املكتركنػػي كا تجػػا  ناػػك تعمػػـ 
الكمياا عبر الكيب لصال  التطبيؽ البعدمو كما يكصت الدراس  باركرة التكسع  ػي 

 مامػدالت ػاركي عبػر ال ػبكات ا جتماعيػ . كمػا جػاات دراسػ   إستسداـ بيئات الػتعمـ
( التى كانت تهدؼ إلى  ياس يثر تكظيؼ ال ػبكات ا جتماعيػ   دارة الػتعمـ 5706)

املكتركنػػػى عمػػػى تنميػػػ  مهػػػارات تصػػػميـ كن ػػػر المكا ػػػع لممعممػػػيف كمػػػف النتػػػائج التػػػي 
درجػػػػات ا ػػػػراد تكصػػػػمت لهػػػػا الدراسػػػػ  ينػػػػه يكجػػػػد  ػػػػرؽ داؿ إاصػػػػائيان بػػػػيف متكسػػػػطى 

التجريبي   ػي ا ستبػار التاصػيمى لصػال  القيػاس البعػدل كيرجػع ذلػؾ إلػى  كع المجم
( 5700دراسػ  عبػد الػرازؽ )ك يهمي  البرنػامج كدكر ال ػبكات امجتماعيػ   ػي التعمػيـ. 

  ترااػػيالتػػي ا ػػارت إلػػى دراسػػ  يثػػر إسػػتكؼ ينمػػاط التااعػػؿ  ػػي بيئػػات التػػدريب ام
امجتماعيػػ  كيثػػر  عمػػى اكتسػػاب الجكانػػب المعر يػػ  كاآلدائيػػ  باسػػتسداـ  ػػبكات الكيػػب 

لػػبعض مهػػارات التااػػير ا لكتركنػػي لمتػػدريس لػػدم معممػػي الااسػػب األلػػىو  ارنػػت 
  -نمػط التااعػؿ  يػر التزامنػى   -نمط التااعؿ التزامنػى )الدراس  بيف األنماط الثكث  

يجػابى  عػاؿ لػنمط التااعػؿ و كك ػات نتػائج الدراسػ  عػف كجػكد تػىثير ا(النمط المستمط
 يرالتزامنػػى كنمػػط التااعػػؿ المسػػتمط باسػػتسداـ بيئػػ  ال ػػبك  ا جتماعيػػ  الاػػيس بػػكؾو 
مقارنػػ  بػػنمط التااعػػؿ المتػػزامف  كتسػػاب الجكانػػب المعر يػػ  كاآلدائيػػ  لػػبعض مهػػارات 

 .التااير ا لكتركنى لمتدريس لمعممي الااسب اآللى
كئمػػ  اسػػتسداـ  ػػبكات الكيػػب امجتماعيػػ   ػػي كبنػػاا عمػػى ماسػػبؽ يػػرم البااػػث م    

عػػػرض ا ناكجرا يػػػؾ بمسػػػتكيات تمميااتػػػه البصػػػري  المستماػػػ  لتنميػػػ  مهػػػارات الثقا ػػػ  
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مػػف متعػػددة األنػػكاع  البصػػري  لػػدل طمبػػ  تكنكلكجيػػا التعمػػيـ لمػػا تمتمكػػه تمػػؾ ال ػػبكات
 ارات.عزز القدرة عمى تنمي  تمؾ المهيات لمتااعؿ كالتدريب لممتعمميف تإمكان

 جتماعية:لأنواع شبكات الويب ا - د
( تصػػنيانا ل ػػبكات الكيػػب Sachan et al., 2012, p. 336)  ػػاف كاسػػركف  ػػدـ      

 جتماعي  تبعنا لكظياتها ك سمها إلىأل ا
ال ػػػػبكات ال سصػػػػي أل  كيعتبػػػػر هػػػػذا النػػػػكع مػػػػف ال ػػػػبكات مػػػػف ي ػػػػدـ األنػػػػكاع  ػػػػي  -0

عمػػي سػػدماتها المستماػػ  بسػػبب الطبيعػػ  ال ػػبكات كمػػا يسػػهؿ التعامػػؿ معهػػا كالتعػػرؼ 
ا جتماعي  التي تكسبها هػذ  األنػكاع مػف ال ػبكات ايػث يكمػف الهػدؼ األساسػي مػف 

متصػػكن دائمػػان بتمػػؾ ال ػػبكات  كفإن ػػاا هػػذا النػػكع هػػك مسػػاعدة المسػػتسدـ عمػػي يف يكػػ
مػػػف سػػػكؿ العك ػػػات ا جتماعيػػػ  الكثيػػػرة مػػػع األ ػػػساص المػػػرتبطيف بػػػؾ كمػػػف هػػػذ  

 .  +Facebook , twitter , googleامنكاع 
 ػػبكات تبػػادؿ الماتػػكلأل  تسػػتسدـ تمػػؾ ال ػػبكات  جػػراا ماادثػػات يكسػػع نطا ػػا   -5

مف ال بكات ال سصي  ك البا ما تككف هذ  الماادثػات مػف النػكع التزامنػى  هػي تقػدـ 
عممي  التعزيز لمعك ات كالعركض التقديمي  كالصكر كالايديك كم اركتها مع األسػريف 

 - google documents – youtubeال ػبكات  هػذ كالسػماح لهػا با نت ػار كمػف يمثمػ  

scribed   
ال بكات امجتماعي  ذات امهتماماتأل هك ذلؾ النكع مف ال بكات القائـ عمي ن ر  -3

المصال  الم ترك  لممستسدميف مف سكؿ عممي  التبادؿ المهنى ك البػا مػا تسػتسدـ 
المسػتسدميف كعػرض المهػارات كامتصػاؿ بالجهػات   ي التعرؼ عمي المهارات لػدم

 . Linkedin , flickerال ػػبكات  ذ المهنيػػ   ػػي كا ػػ  التسصصػػات كمػػف يمثمػػ  هػػ

meetup  
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سكؿ ما سبؽ يمكف اف نقسـ  بكات الكيػب امجتماعيػ  الػى  ػرعيف  ػى ال ػكؿ  كمف
 التالى هما أل  

 
 
 
 
 
 

 ( انكاع  بكات الكيب امجتماعي 2)  كؿ
 شبكات الويب االجتماعية العامة:  :أوال
 بكات تتي  م رادها التكاصؿ كالتااعؿ  يما بيػنهـ عمػي اسػب إتاػاؽ هكايػاتهـو  كهي

إهتماماتهـ كتستسدـ م ػراض عامػ  عػف طريػؽ عمػؿ مجمكعػات متسصصػ  كيمكػف 
 ألكيكااها ال كؿ التالياستسداـ هذ  ال بكات  ي سدم  العممي  التعميمي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بكات الكيب امجتماعي  العام ( 2)  كؿ
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  : شبكات الويب الجتماعية التعميمية:ياً ثان
 ػػبكات مسصصػػ  لعمميػػات الػػتعمـ  قػػط كهػػي تتػػي  التكاصػػؿ كالتااعػػؿ بػػيف  كهػػي     

المعممػػيف  ىالتعميمػػي بى ػػكاؿ مستماػػ  كتقتصػػر ا رادهػػا عمػػ لا رادهػػا  ػػي تقػػديـ الماتػػك 
 -ألكالم اركيف  ي العممي  التعميمي  كمف يمثمتها  كيكلياا اممكر كالمتعمميف

 
 
 
 
 
 
 

  بكات الكيب امجتماعي  التعميمي ( 0)  كؿ    
( التػػي هػػد ت إلػػى اسػػتسداـ اسػػتراتيجي  تعمػػـ مػػف 5700دراسػػ  سػػماف ) ايػػث ا ػػارت

سػػكؿ ال ػػػبكات امجتماعيػػػ  التعميميػػػ  لاػػػؿ م ػػػكم  تػػػدني التاصػػػيؿ الدراسػػػى كتنميػػػ  
كد  ػػػػرؽ داؿ اتجاهػػػػات الطػػػػكب ناػػػػك بيئػػػػ  الػػػػتعمـو كيسػػػػارت نتػػػػائج الدراسػػػػ  إلػػػػى كجػػػػ

لدل طكب عين  الباث ترجع إلػى طريقػ   اصيؿإاصائينا بيف متكسطات درجات الت
 ػػػبك   الػػػتعمـ لصػػػال  المجمكعػػػ  التجريبيػػػ  التػػػي يسػػػتسدمت الصػػػاا  التعميميػػػ  عمػػػى

الكيب امجتماعي  التعميمي . كيكدت العديػد مػف الدراسػات عمػي  عاليػ  اسػتسداـ  ػبك  
Edmodo إلػػى  يػػاس  التػػى هػػد ت (5703) دالر ػػك دراسػػ   ثػػؿ ػػي المجػػاؿ التعميمػػي م

 ػػي تنميػػػ  التاصػػػيؿ الدراسػػي كمهػػػارات اػػؿ الم ػػػككت  ػػػي  Edmodo اعميػػ   ػػػبك  
مقرر مهارات ا تصاؿ لدم طكب عين  الدراسػ  كتكصػمت الدراسػ  إلػى كجػكد  ػركؽ 
ذات دملػػ  إاصػػائي  بػػيف درجػػات المجمػػكعتيف التجريبيػػ  كالاػػابط   ػػي مهػػارة تاديػػد 

 ػػػػكم  ناػػػػػك اػػػػؿ الم ػػػػػكم  لصػػػػػال  المجمكعػػػػ  التجريبيػػػػػ  التػػػػي اسػػػػػتسدمت  ػػػػػبك  الم
Edmodo و كما تكصمت إلى كجكد  ركؽ ذات دمل  إاصائي   ػى التاصػيؿ الدراسػي
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كدراسػ    ػي الػتعمـ.  Edmodo لصال  المجمكع  التجريبيػ  يرجػع إلػى اسػتسداـ  ػبك 
 Edmodoمكبػػ  باسػػتسداـ ( بعنػػكاف  اعميػػ  اسػػتراتيجي  الاصػػكؿ المق5702) مالمطيػػر 

 ي تنمي  مهارات الػتعمـ الػذاتي كالتاصػيؿ الدراسػي  ػي مقػرر امايػاا كيسػارت نتػائج 
الدراسػػػػ  عػػػػػف كجػػػػكد  ػػػػػركؽ ذات دملػػػػ  إاصػػػػػائي  بػػػػيف متكسػػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػػ  
التجريبي  كالمجمكع  الاابط   ي امستبار التاصيمي كمهارات التعمـ الذاتي لصال  

 ػػي الػػتعمـ.  كمػػا هػػد ت دراسػػ   Edmodoالتػػى اسػػتسدمت  ػػبك   المجمكعػػ  التجريبيػػ 
( إلى بناا اسػتراتيجي  تعميميػ   ائمػ  عمػي  ػبكات الكيػب امجتماعيػ  5702مااي )

(Edmodo ك يػػػاس يثرهػػػا عمػػػي مهػػػارات )بيئػػػات الػػػتعمـ املكتركنيػػػ  كمهػػػارات  تطػػػكير
القائمػ  عمػي  ػبكات الكيػب التعمـ الذاتى كيثبتت نتائج الدراس   اعمي  البيئ  التعميميػ  

ا جتماعي  عمي تنمي  مهارات التعمـ الذاتى كما كجدت زيػادة  ػي التاصػيؿ المعر ػي 
 .Edmodo  لدل طكب المجمكعات التي استسدمت بيئ   بكات الكيب امجتماعي

( التػػػي كانػػػت تهػػػدؼ إلػػػى اسػػػتسداـ  ػػػبك  الكيػػػب 5702)عبػػػدالغني كجػػػاات دراسػػػ  
مسػػتكم الػػدعـ البصػػرم )كؿ مسػػتكييف لمػػدعـ التعميمػػى مػػف سػػ Edmodoامجتماعيػػ  

كذلؾ  يما يتعمػؽ بتػىثير  عمػي تنميػ  مهػارات الثقا ػ   (كالماظيو مستكم الدعـ البصرم
عينػػ  الدراسػػ  كتكصػػمت الدراسػػ  إلػػى تاػػكؽ طػػكب  طػػكبالبصػػري  كالتاكيػػر النا ػػد لم

ي لػدعامات الػتعمـ المجمكع  التجريبيػ  األكلػى التػي درسػت بالمسػتكل البصػرم كالماظػ
 ػػػػػي جميػػػػػع يدكات الباػػػػػث عمػػػػػي طػػػػػكب المجمكعػػػػػ  التجريبيػػػػػ  الثانيػػػػػ  التػػػػػي درسػػػػػت 

 بالمستكم البصرم  قط لدعامات التعمـ.
 Edmodoكمػف سػكؿ الدراسػات كامباػاث السػابق  يػرم البااػث مناسػب   ػبك         

كلها ايث تتي  التعميمي  لتقديـ المستكيات متعددة كثا   تممياات امناكجرا يؾ مف س
تقسيـ الاصكؿ بداسمها إلى  صكؿ  رعي  داسؿ الاصؿ الرئيسي كمناسب  نمط عرض 
امناكجرا يػػػؾ بػػػداسمها كتااعػػػؿ المتعممػػػيف ا جتمػػػاعي المكئػػػـ لمتػػػدريب عمػػػى مهػػػارات 

 الثقا   البصري  لتنميتها لديهـ.
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 التفاعل داخل شبكات الويب االجتماعية:أدوات  -ه 
( يهػػـ األدكات التػػي تك رهػػا معظػػـ مكا ػػع 000و ص 5700لػػرازؽ )اػػدد عبػػد ا       

 ألكلسصها البااث  ي اآلتي بكات الكيب ا جتماعي  
 ي  بك  الكيب امجتماعي  يقـك بإن اا  متعمـكؿ أل  Profileالصاا  ال سصي   -0

 م ترؾبكاب  التعرؼ عمي ذلؾ ال كتمثؿ تمؾ الصاا  ساص  به  سصي  صااته
مثػؿ ) الصػكرة ال سصػي و امسػـو النػكعو تػاريخ المػيكدو البمػدو  كبياناته األساسػي 

 ( بىدائها ممسران  اـامهتماماتو كاألن ط  التي  
امداة يظهػر كػؿ مػا هػك جديػد  تمػؾعند اسػتسداـ أل  Home يداة الصاا  الرئيسي  -5

اكـ  ػى ذلػؾ كيػت Timelineمف سػكؿ لعصد اا  م اركاتمف تعميقات كصكر ك 
 .مف  بؿ المتعمـ صكصيهابط إعدادات الس

تستسدـ  ن اا صػاا  يػتـ مػف سكلهػا كاػع معمكمػات أل  Pages الصااات يداة -3
ياػػػػػداث ماػػػػػددة كيقػػػػػـك المسػػػػػتسدميف باستعرااػػػػػها ك ذات عك ػػػػػ  بالمكاػػػػػكعات 

كااػػا تها إلػػى صػػاااتهـ ال سصػػي  عنػػد الر بػػ   ػػي امسػػتاادة مػػف مكاػػكعاتهاو 
 Home ئيسػػي هػػر  ػػي الصػػاا  الر كتعتبػػر يكثػػر تاػػاعكن مػػف المجمكعػػات ايػػث تظ

 . التالى تاقؽ التكاصؿ السريع معهـلكؿ المستسدميف كب
مكػف الم ػتركيف  ػي صػااات الكيػب تهػذ  امداة أل  Picture Albumيداة الصػكر  -6

امجتماعي  تبادؿ الصػكر عػف طريػؽ إرسػالها كاسػتقبالها كن ػرها عمػي الصػااات 
 ال سصي .

الايػػديكأل  كالتعميػػؽ عميهػػا ممػػا يغنػػى عػػف يداة إاػػا   كم ػػارك  مقػػاطع الصػػكت ك  -2
 .YouTubeالتعامؿ مع مكا ع الايديك األسرل مثؿ مك ع 

تتػػػي  إن ػػػاا مجمكعػػػ  اهتمػػػاـ باسػػػـ معػػػيف كيهػػػداؼ أل  Groupsيداة المجمكعػػػات  -2
ماددة كاجز مساا  ي به مػا تكػكف بمنتػدل اػكار مصػغر ك ػد تكػكف المجمكعػ  

امجتماعيػػ  يك تكػػكف مغمقػػ   عامػػ  تسػػتقبؿ عاػػكي  يل  ػػسص م ػػترؾ بال ػػبك 
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منصػػات  قػػدعمػػي ي ػػراد بعيػػنهـ بهػػدؼ تقػػديـ سػػدمات ماػػددة كم ػػارك  األ كػػار كع
اكاريػػػػػ  تااعميػػػػػ  مسػػػػػتمرة بػػػػػيف األعاػػػػػاا  ػػػػػي يل ك ػػػػػت كاسبػػػػػار بػػػػػا ي يعاػػػػػاا 
المجمكعػ   يػر المتصػميف االهػا بمػا اػدث مػف تطػكير كتاػاعكت بيػنهـو كيمكػف 

داة لتاقيػؽ مزيػد مػف التاػاعكتو كمػا يمكػف دمج يداة الايديك كالصكر مع تمػؾ األ
 . ع معر   عدد الاااريف مف إجمالي المقيديف بالمجمك 

تتػػػي  لمم ػػػاركيف ا عػػػكف عػػػف اػػػدث مػػػا جػػػار ادكثػػػه أل  Eventsيداة األاػػػداث   -0
كاسبػػػار األعاػػػاا كاألصػػػد اا بػػػه ايػػػث يػػػتـ تاديػػػد كػػػؿ مػػػف اسػػػـ الاػػػدثو كنػػػكع 

ا لهػذا ائهو كما يمكف دعكة األعااهككصؼ لمادثو كمكعد إنعقاد  كانت الادثو
  ي تنسيؽ ا جتماعات. هاالادثو كما يمكف استسدام

تتػػي  لمم ػػترؾ  ػػي مك ػػػع ال ػػبك  امجتماعيػػ  إعػػداد ممػػػؼ  ألBlog  يداة التػػدكيف -2
كامػػػػػػؿ يتاػػػػػػمف إهتماماتػػػػػػه كعػػػػػػػرض الػػػػػػركابط ذات الصػػػػػػم  بتمػػػػػػؾ ا هتمامػػػػػػػات 

لتعامؿ مػع مكا ػع التػدكيف لممتسصصيف  ي مجاله كبالتالى يمكف امستغناا عف ا
 األسرل.

 تتي  إرساؿ رسال  مبا رة لعصد اا .أل  Send Messagesيداة إرساؿ الرسائؿ   -0
تطمػػػؽ معظػػػـ ال ػػػبكات امجتماعيػػػ  أل  Add Frindesيداة إاػػػا   األصػػػد اا  -07

مسمى صديؽ عمي ال سص الػذل يػتـ التعػرؼ عميػه لغػرض معػيف كيػتـ إاػا ته 
  صػديؽبعض مكا ع ال ػبكات امجتماعيػ  مسػمى   لقائم  األصد ااو بينما تطمؽ

 .  عمي هذا ال سص المااؼ لمقائم
ممػػػػا يغنػػػػي عػػػػف التعامػػػػؿ مػػػػع بػػػػرامج أل  Chatيداة الاػػػػكار كالمنا  ػػػػ  الاعالػػػػ    -00

Messenger 

أل ايػػػث يسػػػتطيع  Liveكياػػػيؼ البااػػػث لتمػػػؾ امدكات يداة البػػػث المبا ػػػر      
يػػػػػػؽ اماػػػػػػداث كامجتماعػػػػػػات الم ػػػػػػتركيف  ػػػػػػي  ػػػػػػبكات الكيػػػػػػب امجتماعيػػػػػػ  تكث

كالمناسػػبات ببػػث مبا ػػر مػػف سػػكؿ صػػاات  ال سصػػي  كيظهػػر لجميػػع امصػػد اا 
  لدي  كطبقان  عدادات السصكصي  الساص  به.
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 :داخل الشبكات االجتماعية فاعلالت اتآلي -و
كالتػي يمكػد البااػث عمػى  داسؿ ال بكات امجتماعيػ  ااعؿالت ات لياف  كيرم البااث

 ألدبيات لتاديدها كيمسصها  يما يميا تقاد ام
تمكف تمؾ الساصي  مػف ااػا   تااعػؿ اجتمػاعي مػف أل Commentsالتعميقات   •    

سػػػكؿ كتابػػػ  تعميقػػػات عمػػػى النصػػػكص كالصػػػكر كالايػػػديكهات المكجػػػكدة عمػػػى ال ػػػبك  
كالػػرد عمػػى تعميقػػات الم ػػتركيف ممػػا يعػػزز مػػف دكر التااعػػؿ امجتمػػاعي كالاػػكار بػػيف 

 داسؿ ال بك .الم تركيف 
أل هػػػػػػى ساصػػػػػػي  تتػػػػػػي  لممسػػػػػػتسدميف ا  ػػػػػػارة إلػػػػػػي امصػػػػػػد اا Tagsا  ػػػػػػارة   •    

كالم ػػتركيف  ػػي ال ػػبك  مػػف سػػكؿ لاػػت انتبػػاههـ عبػػر ا  ػػارة لاسػػابتهـ مػػف سػػكؿ 
اليه  يرسؿ لػه ي ػعار ا  ارة ثـ كتاب  اسـ اساب المستسدـ المر كب  ي  @عكم  

 معيف. له  ى من كر ما مف صديؽ ا  ارةب
تمكػػػف تمػػػؾ الساصػػػي  مػػػف إاػػػا   تااعػػػؿ اجتمػػػاعي  ألEmojisالتعبيريػػػ    الكجػػػك  •    

عمػػػػػى النصػػػػػكص كالصػػػػػكر  sEmojiاياػػػػػان مػػػػػف سػػػػػكؿ عمػػػػػؿ تعبيػػػػػرات مػػػػػف سػػػػػكؿ 
كالايػػديكهات المكجػػكدة عمػػى ال ػػبك  كالتااعػػؿ مػػع من ػػكرات كتعميقػػات الم ػػتركيف ممػػا 

 م تركيف داسؿ ال بك .يعزز مف دكر التااعؿ امجتماعي كالاكار بيف ال
يببة ممشبببكات الويببب االجتماعيببة فببي الع االعتبببارات التنظيميببة عنببد اسببتخدام -ز

 التعميمية:
( إلػػػػػػػى مجمكعػػػػػػػ  مػػػػػػػف امعتبػػػػػػػارات 536و ص 5707ي ػػػػػػػار عبػػػػػػػد الاػػػػػػػا ظ )      

كالتنظيمػػػػات التػػػػي يجػػػػب مراعاتهػػػػا عنػػػػد اسػػػػتسداـ ال ػػػػبكات امجتماعيػػػػ   ػػػػي العمميػػػػ  
 التعميمي  كهي كالتاليأل

 بػػؿ البػػدا  ػػي تػػدريس المقػػررو يمكػػف لممعمػػـ يف ين ػػل صػػاا  عمػػي يم مك ػػع  •    
مف مكا ع الكيب امجتماعي  ي ترؾ  يها السبراا كالطمبػ  المهتمػكف كيىسػذ  رائهػـ ممػا 

 كصيا   األهداؼ. ليساعد  عمي تاديد الماتك 
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 اجراا المنا  ات التااعمي  اكؿ المكاكعات المهم . •    
 الطمب  إلى مجمكعات  ي ااؿ المهاـ الجماعي . تقسيـ •    
 إرساؿ رسائؿ إلى  رد يك مجمكع  مف المتعمميف عف طريؽ الممؼ ال سصي. •    
 تاديد الائ  المستهد   مف عممي  التعمـ بإستسداـ  بك  الكيب امجتماعي . •    
 عمؿ مجمكعات تاـ  ي عاكيتها الائ  المستهد   مف التعمـ. •    
 تعريؼ كاا  ألهداؼ المجمكع  كالغرض منها. •    
تعيػػػيف  ائػػػد لممجمكعػػػ  كهػػػك عاػػػك هيئػػػ  التػػػدريس الػػػذل يمكنػػػه يف يعػػػيف ياػػػد  •    

 المتعمميف كم رؼ لممجمكع .
 يتـ التعريؼ بالمبادئ كالسمككيات المنظم  لممجمكع  كالعممي  التعميمي . •    
 ًا: الثقافة البصرية:رابع

 ان يو كتمعػػب دكرنا يساسػػالمجػػامت كامسػػتسدامات ػػي  ػػتى امف  ةمتكاجػػدالصػػكرة       
الثقا   البصري و ماػاكمن  سمىيبها بما  ر يتاك رتبطيك  وامنساف ىكبناا كع ؿي ي ت ك

 اؿيػػػكالس اؿويػػػبالس رتبطيػػػبالصػػػكرة  ريػػػ هػػػـ العػػػالـ مػػػف سػػػكؿ ال ػػػكؿ كالصػػػكرةو كالتاك
دممتو كالػػدممت تعنػػي السػػركج  اجإنتػػبالقػػدرة عمػػى  رتبطيػػبا بػػداع كا بػػداع  رتبطيػػ

  يكاألكثػػػػر إنسػػػػان  يػػػػاألكثػػػػر ار  الكاسػػػػع الماػػػػدكد إلػػػػى اآل ػػػػاؽ  ؽيمػػػػف الكا ػػػػع الاػػػػ
ادكد الكا ع الماظي  مف سكؿ الصكر ريالتاك تجاكزيك  (.00صو 5772 وسميماف)

مػػرة يسػػرلو  اػدثت تكمػا لػػك كانػػ ااػػداث سػػابق  كالمعاي ػ  لهػػاالمبا ػر إلػػى اسػتدعاا 
 البصػرياتمػف سػكؿ  امنسػاف تاػرؾي ي المستقبؿ كتصكر و هكػذا  ريالتاك مكفيكما 

و 5770 و يػنييرك كا بػداع ) اؿيػبالػذاكرة كالس ممػزكج بامرتبػاط عبر إطار زمني ممتد
 (.520ص 
 فيتػػػربط مػػػا بػػػ  يػػػالصػػػكرةو إم يف هنػػػاؾ عك ػػػ  تكامم افيػػػعمػػػى الػػػر ـ مػػػف طغك      

تاؿ مامهاو كالكممات تعكد  ىالكمم  م لك تثرم ىالصكرة كالكمم و  الصكرة جاات ك
 (. 5702كالعاصو  واآلف مصااب  لمصكرو ك د تصؿ إلى اد التكازف معها )مهدم
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عمػػػػى كػػػػؿ  منتهػػػػايالصػػػػكرة كه احيػػػػ ػػػػي إطػػػػار اجت( اف 5772كي ػػػػير سػػػػميماف )     
 ػػػي  رةيػػػكب لهػػػا يهميػػػ  هػػػي   ويػػػ ػػػي مجػػػاؿ الترب ان يالمجػػػامتو  إنهػػػا تاتػػػؿ جػػػزاان يساسػػػ

إذا مػػا ينتقػػتو ككظاػػتو  وكا بػػداع ؿيػػامنتبػػا  كا دراؾ كالتػػذكر كالتس طيتن ػػ تايػػعمم
 ايػػثاػػد التعبيػػرو  مػػىالصػػكرة بػػىلؼ كممػػ  عايػػث تعتبػػر المناسػػب و  قػػ يك ػػدمت بالطر 

%  37ك  سػمعهي%  قػط ممػا  07 تػذكري امنسػافيف   "Bruner" بركنػر ركـيػج يكد
امباػػػػػاث كالدراسػػػػػات كت ػػػػػير .  بػػػػػىداا قػػػػػكـييك  ي ػػػػػاهد % ممػػػػػا  27ك  قػػػػػري ويممػػػػػا 

  ي% مػػػف المػػػدسكت الاسػػػ 07إلػػػى يف  مػػػكاد البصػػػري المهتمػػػه بدراسػػػ  ال كامدبيػػػات
ف   يلع ػػػراد هػػػي مػػػدسكت بصػػػر    يػػػبالعمم بػػػدييهػػػذ  المػػػدسكت  عػػػ ي هػػػـ طبعمميػػػ  كا 

تتكػكف الصػكر  ثيػالتػي تكػكف دائمػان  ػي االػ  ن ػاط كباػث عػف المعنػىو ا  يا دراك
مػػػع الصػػػكر كالم ػػػاهد  التػػكازف ػػػي اػػػكا  تهػػػاالتػػػي تجػػرل معالج  ير مػػف السبػػػرة البصػػػ

 (.05ص و 5777المعر ي  )عبد المنعـو  السماي  يكالسبرات السابق  التى تكجد  
 مفهوم الثقافة البصرية : - أ
مػػف  انيالمعػػ تكليػػد( بىنهػػا القػػدرة عمػػى Bamford, 2003, p 1بػػاماكرد ) عر هػػاي      

 ادةيػبا اػا   إلػى ز   يمف الكسائط البصر ات كالسبر  ارؼالمعسكؿ الصكر كاكتساب 
( 260ص و5772) كرااػػي إبػػراهيـ عر هػػايك  المعػػانى. تمػػؾل الػػذم يػػتـ إدراكػػهالػػكعي 

إاػػا   لمهارتػػه  ػػى   ويػػلماػػرد مػػف األ ػػكاؿ كالعناصػػر المرئ  يبىنهػػا الاصػػيم  البصػػر 
الكائنػػ   ػػى  عػػاتينك كا دراؾ البصػػرمو كالتػػي تمكنػػه مػػف إدراؾ امستك ػػات كالت  يػػالرم 

صدار  نهاويب زييهذ  األ كاؿ كالتم ب ىنهاو ككذلؾ دمجهػا  ياكاـكالقدرة عمى نقدها كا 
 .ب كؿ  عاؿ اهايتكظ اقؽياألسرلو بما   يمع سبراته البصر 

 :ةيمجاالت الثقافة البصر  - ب
ـ البصػرمو الػتعم ريػالتاك ىكهػ  يلمثقا ػ  البصػر   يػالبااثكف عمػى المجػامت الارع اتاؽ

  ويالبصرمو كامتصاؿ البصرم؛ كترتبط هػذ  المجػامت معنػا  ػي إطػار الثقا ػ  البصػر 
 ال كؿ التالىألب كيمسصها البااث  ي الدراس  الاالي 
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 ( مجامت الثقا   البصري 2)  كؿ
الجكانػػػب الثكثػػػ   ػػػي  ( إلػػػى اف اسػػػتكؼ06و ص 5777كي ػػػير عبػػػد المػػػنعـ )      

 اين التي تصدر عف الارد داسم اتيكالسمكك كالمعر ي   يالعقم اتيممدرج  تعاممها مع الع
بجانػػػب  بػػػديي ػػػكؿ متصػػػؿ  ئػػػ يتصػػػكر درجػػػات امسػػػتكؼ عمػػػى ه مكػػػفيك  اوينػػػكسارج
  يػػبامتصػػاؿ البصػػرم باعتبػػار  عمم نتهػػييك   يػػداسم  يػػالبصػػرم باعتبػػار  عمم ريػػالتاك
  ألال كؿ التالى كااهيالتعمـ البصرمو كما  تكسطهايك   ويسارج

 
 
 
 
 
 
 

 ( درجات استكؼ مجامت الثقا   البصري 0)  كؿ
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 أل ي  يمجامت الثقا   البصر  كتتمسص
 البصرمأل ريالتاك - 0

مػػػف التعامػػػؿ مػػػع التصػػػكر  ديػػػالمز  تعمػػػؿ عمػػػي  يػػػعبػػػارة عػػػف مرامػػػ  تااعػػػؿ داسم     
 ـيا ارنهػ صػؼيك  والاسػي  كامناعاليػ المرااؿ   يهك يكثر ارتباطنا مع بقالذم العقميو 

Arnhem و كبىنػه كاػدة كااػدة مػف ىالػكع سػبؽي مػييتمث ريػالبصرم بىنه تاك ري  التاك
 ريػػالتاك عػػرؼيو ك  ياأل ػػكاؿ البصػػر   يػػرم  عمػػىالقػػدرة  تطمػػبيا دراؾ كالتصػػكر الػػذم 

األ ػػػػػكاؿو كالسطػػػػكطو كاأللػػػػػكافو  تعبػػػػرالتػػػػػي   يػػػػالصػػػػػكر العقم ـيالبصػػػػرم بىنػػػػػه تنظػػػػ
 ريػػػػالتاك  يػػػػتنم  يػػػػكتتاػػػػمف عمم (.063 ص و5770ك مػػػػكرو  وريػػػػكالمككنػػػػات )دكا

  يمػػػف العناصػػػر البصػػػر  رهػػػايالبصػػػرم اسػػػتسداـ الصػػػكرو كاأللػػػكافو كالمسططػػػاتو ك 
األ كػػػػػارو كتصػػػػػكر  ـيكتنظػػػػػ  ػػػػػي األسػػػػػئم و ريػػػػػستااػػػػػار الصػػػػػكرو كالتاك الكزمػػػػػ  

لفنسػػاف معالجػػ   مكػػفي ثيػػا دراؾ البصػػرم ا دراؾ الماظػػي ا سػػبؽياماتمػػامتو ك 
 اوينػػػػػلاظ هيػػػػمػػػػرة مػػػػػف المعمكمػػػػات المعركاػػػػ  عم 2777  يسػػػػرع يالمعمكمػػػػات البصػػػػر 

 تػػػىثريالمعمكمػػػاتو كهػػػك البيانػػػات ك لنقػػػؿ   يػػػك ك  ع يسػػػر  م يالبصػػػرم هػػػك كسػػػ ري ػػػالتاك
 يمنهػػا بالاػػركرة السبػػرات السػػابق  لماػػردو كالثقا ػػ  السػػائدة  ػػ راتويػػمػػف المتغ ديػػبالعد

 (.Burmarkm, 2002, p 4) هاي  شيعيالتي  ئ يالمجتمعو كعناصر الب
 التعمـ البصرمأل - 5

المستماػ و يمػا الجانػب  اتياألكؿ هك الػتعمـ مػف سػكؿ البصػر  فيإلى جانب ري ي      
هػػذا الجانػػب بالمصػػمـ التعميمػػي  رتبطيػػك   ويػػميالتعم اتيالبصػػر  ـيبتصػػم تعمػػؽيالثػػاني  
المرتبطػ  بالمجػاؿ  اتينتائج الباكث كالنظر  طبؽييف  هيعم ثيا  يميالتعم اتيلمبصر 

تكصػػػػيؿ  ى ػػػػدرتها عمػػػػ اػػػػمفيل  يػػػػميتعم  يمػػػػادة بصػػػػر  لأل مهيتصػػػػم نػػػػدلبصػػػػرم عا
كيعػػػرؼ الػػتعمـ البصػػػرل  (. 066 ص و 5770مػػكرو ك  ريػػػ)دكا المعمكمػػات ك عاليتهػػا

و كهذا بيانات كالمعمكمات األسرل بالصكريربط األ كار كالمااهيـ كال تعميميبىنه نمط 
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 Varkتعميـ  ى نمكذج   ارؾ  ممنج  يساسي  مف ينماط ال ينماطالنمط كااد مف ثكث  

filming ( ا التعمـ الاركى كالتعمـ السمعى    .(Leite et al., 2009كالذل يتامف ييان
 امتصاؿ البصرمأل -3

لمتااعػػػؿ مػػػع   يهػػػذا الجانػػػب بقػػػدرة المػػػتعمـ عمػػػى اسػػػتسداـ الرمػػػكز البصػػػر  رتبطيػػػ     
كالمعمكمػػػػات كالم ػػػػاعر  كالتاػػػػاهـ معهػػػػـ كم ػػػػاركتهـ  ػػػػي األ كػػػػار كالمعػػػػاني فياآلسػػػػر 
المصػػمـ مثقػػؼ  كػػكفييف  جػػبي  يلممػػكاد البصػػر   يػػميالتعم  يػػكلاػػماف الااعم كؿويػػكالم
األباػػاث التػػي  هػػايالتػػي اتاقػػت عم لبصػػرما ـيكممػػـ بعناصػػر كمبػػادئ التصػػم اوين بصػػر 

المػػػكاد المعركاػػػ  كالتػػػي تعػػػد ياػػػد  ـيالمكاػػػكع البصػػػرم كتصػػػم فيتمكنػػػه مػػػف تكػػػك 
 (.60صو 5770 وابراهيــ البصرم )لمتعم  يالمجامت الارع

 :ةيالثقافة البصر  ةيأهم - ج
باألاػػداث تتعمػػؽ   يالثقا ػػ  البصػػر اف  إلػػى( 220و ص 5772كي ػػير سػػميماف )      
 ايػػالتكنكلكج عػػف طريػػؽو بالمعػػاني كالمعمكمػػاتالاػػرد مػػف سكلهػػا  يتػػزكدالتػػي   يالبصػػر 
 زيػػتعز  ىلممسػػاعدة عمػػ امهيتػػـ تصػػم يجهػػزة يك كسػػائؿ لبهػػا ي قصػػديكالتػػى   ويالبصػػر 

اا   سبرات جد  يعيالطب  يالبصر   ياال  الرم  يظهر هػذا  ػي الرسػكمات  هاويإل دةيكا 
ػػػايكالهكاتػػػؼ الذكيػػػ  كا نترنػػػتو كي كفيػػػاز يالانيػػػ  يك مػػػا تقدمػػػه يجهػػػزة التم  تعمػػػؽيمػػػا  ان

 عصػرنا الاػالي الػذم كمػع تطػكر اسػاليب .كالمثيػرات البصػري  إنتاج الصكر اتيبعمم
عمػػػػى كجػػػػه  ـيك ػػػػى التعمػػػػ اةويػػػػ ػػػػي كػػػػؿ مجػػػػامت الا اتياسػػػػتسداـ البصػػػػر  هيػػػػ  ديػػػػتزا

كذلػػػؾ مػػػف سػػػكؿ   ويالثقا ػػػ  البصػػػر  ـيإلػػػى تعمػػػ فييالسصػػػكصو تكجػػػه اهتمػػػاـ التربػػػك 
( التػػي هػػد ت إلػػى Golubeski, 2003) كسػػييمقػػررات ساصػػ  بهػػاو مثػػؿ دراسػػ  جكلب

  يػكب المػدارس الثانك لطػ  يالثقا ػ  البصػر  راتمهػا  يػ ػى تنم سػاهـيبناا مقرر مقترح 
اػكؿ امتصػاؿ   يكالامسػا  يػالنظر  ـيكاـ المقرر بعػض الماػاه كويبجنكب  رب يكها

 قناييككاات النتائج يف هناؾ ارتباطنا كث اتويك رااة البصر   يالبصرم كالثقا   البصر 
اسػتعانت  ثيػ  ايكىاد مجػامت الثقا ػ  البصػر  اتيك رااة البصر   يالانكف البصر  فيب
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  كاػػػع المقػػػرر الػػػذم ا تراتػػػه الدراسػػػ . ػػػي   يميبػػػبعض معممػػػى الانػػػكف الت ػػػكالدراسػػػ  
لمػػتعمـو   ياػػركر   يػػعمم  يمهػػارات الثقا ػػ  البصػػر   يػػ( عمػػى يف تنم0005) سػػيدكيكػػد 

 هػػػـ كتاسػػػير مػػػف  اين  عنػػػدما تنمػػػي تمػػػؾ المهػػػارات  إنهػػػا تمكػػػف المػػػتعمـ المثقػػػؼ بصػػػر 
المهػارات  تمػؾمف سكؿ  عيستطيا كم هاوي  شيعيالتي  ئ يالب المعمكمات البصري   ي

 انمػػػػاط السػػػػمكؾمػػػػف  ريػػػػغيكيف  فويمػػػػع اآلسػػػػر  التكاصػػػػؿ كالتااعػػػػؿ ػػػػى  سػػػػتسدمهاييف 
باسػػتسداـ عػػػدة  كصػػييايػػػث  ومتطػػكرة قػػ يبطر  اكػػػريك   يػػكالمهار   يػػكالكجدان  يػػالمعر 
كي ػير دكايػر كمػكر .  يمػع الثقا ػ  البصػر   يػلتكا م الثقا   الماظ سيلمتدر  اتيجيإسترات

الكػػػػػـ  ػػػػػي   يالااجػػػػ  لمثقا ػػػػػ  البصػػػػر  الػػػػي اتاػػػػػاح (033 - 030ص صو 5770)
تاػػػت  عػػػديلػػػـ الػػػذم يصػػػب   ػػػى عصػػػر المعمكمػػػات  الغزيػػػر مػػػف العناصػػػر البصػػػري 

يسػػرع مػػف ذم  بػػؿو كتاتػػكم  ثيامتصػػاؿ  ػػى العصػػر الاػػد  يػػكمػػا يف عمم طرةويالسػػ
  و كيلاػػػػاظ ي ػػػػؿو كمكجهػػػػالعناصػػػػر البصػػػػري  كعناصػػػػر لاظيػػػػ  ي ػػػػؿمػػػػف  ديػػػػعمػػػػى المز 
امتصػػاؿ  ػى المنػػاهج  راتمهػا ؼيػػجعمػت تعر  راتيػػب ػكؿ يكسػػعو كهػذ  التغ اينػتكنكلكج

هػذ  المهػاراتأل  فيكمػف بػ ثويمتهالك  كم تصم  لمكاكبػ  العصػر الاػد م يالدراسي   د
الرسػػائؿ المتداسمػػ و كالمعمكمػػات المكثاػػ و  ريمهػػارة  هػػـ الرسػػال و ك ػػؾ رمكزهػػاو كتاسػػ

كيكػػدت عػػدة دراسػػات   .الرسػػال   يمصػػدا  ـيػػيكتق عويلسػػر ا ؿيػػكالتام  ويكالثقا ػػ  البصػػر 
ابػػػػراهيـ منهػػػػا دراسػػػػ   فيلػػػػدل المتعممػػػػ  يمهػػػػارات الثقا ػػػػ  البصػػػػر   يػػػػتنم  يػػػػعمػػػػى يهم

مهػػػػارات الثقا ػػػػ    يػػػػ ػػػػى تنم  يػػػػمياأللعػػػػاب التعم ؼيػػػػ( كالتػػػػى هػػػػد ت إلػػػػى تكظ5773)
 ػى   يػميتعماأللعاب المصػكرة ال ؼيتكظ  يكتكصمت نتائج الدراس  إلى  اعم  ويالبصر 

( 5772)كرااي  إبراهيـكدراس   .اين سمع فيلدل المعا   ي  مهارات الثقا   البصر يتنم
ك ػػؽ متطمبػػات   يالثقا ػػ  البصػر   يػػبرنػػامج لمتػػذكؽ الانػي لتنم ريكالتػي هػػد ت إلػػى تطػك 

  ويػػالااعم اسيػػجامعػػ  امػػكافو ك   يػػالترب  يػػبكم ـيالتعمػػ ايػػإعػػداد طػػكب  ػػعب  تكنكلكج
درجػات  طىمتكسػ فيبػ  يلدراس  إلػى كجػكد  ػركؽ ذات دملػ  إاصػائكتكصمت نتائج ا

مقػرر التػذكؽ  ؽيػ بؿ كبعػد تطب  يالثقا   البصر  اري ى مع  يبيطكب المجمكع  التجر 
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  يػػػ( كالتػػػي هػػػد ت إلػػػى  اعم5707)مامػػػد البعػػػدمو كدراسػػػ   ؽيػػػالانػػػى لصػػػال  التطب
الر مػي  ريرات التصػك بعػض مهػا  يػ ػي تنم  يػبرنامج  ائـ عمى  بك  المعمكمات الدكل

 يامػػػػد كدراسػػػػ  ـويالتعمػػػػ ايػػػػلػػػػدل طػػػػكب تكنكلكج  يالبصػػػػر  ػػػػي اػػػػكا ماهػػػػـك الثقا ػػػػ  
ألطاػاؿ   يمهػارات الثقا ػ  البصػر   يػتنم  يهمي( التي هد ت إلى التعرؼ عمى 5700)

القػػػادر عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع مصػػػادر  ان ي بػػػؿ المدرسػػػ   عػػػداد المػػػتعمـ المثقػػػؼ بصػػػر  مػػػا
( التػػػػي هػػػػد ت إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى يثػػػػر 5706)الجػػػػزار   المعر ػػػػ  البصػػػػري و كدراسػػػػ

لمرامػ    يالثقا ػ  البصػر   يػالمصػكرة  ػي تنم  يػالتااعؿ  ػي القصػ  ا لكتركن اتيمستك 
( التػػػي هػػػد ت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى يثػػػر 5702)ابػػػك سطػػػكة دراسػػػ  األطاػػػاؿو ك  اضيػػػر 

ا ػػػ  الثق تبعػػػض مهػػػارا  يػػػ ػػػي تنم  يػػػمقتراػػػ   ائمػػػ  عمػػػى األلعػػػاب ا لكتركن  يػػػبرمج
 . يكاستسداـ الااسكب لدل األطااؿ ذكم ا عا   السمع  يالبصر 
كي ػػػير البااػػػث إلػػػى امهتمػػػاـ الكااػػػ  لمدراسػػػات كالباػػػكث بىهميػػػ  تنميػػػ  الثقا ػػػ      

تعمـ مثقؼ بصريان  ادر عمى مكاكب  المستجدات البصري  مالبصري  كمهاراتها  عداد 
 عصرنا الاالي.  ي 
 ة:معايير الثقافة البصري -د

المػػػكاد الثقا ػػػ  البصػػػري   ػػػي  الجمعيػػػ  الدكليػػػ  لمثقا ػػػ  البصػػػري  معػػػايير كي تراػػػت   
 ( ألACRL, 2011) المقدم   عداد الارد المثقؼ بصريان 

 تاديد طبيع  ككثا   المكاد البصري  المطمكب . .0
 الباث كالكصكؿ إلى الصكر المطمكب  كالكسائط البصري  بااعمي  ككاااة. .5
 ى الصكر كالكسائط البصري .تاسير كتاميؿ معان .3
 تقييـ الصكر كمكثك ي  مصادرها. .6
ن اا صكر ككسائط بصري  ذات مغزل. .2  تصميـ كا 
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 هػػػػػـ العديػػػػػد مػػػػػف القاػػػػػايا امسك يػػػػػ  كالقانكنيػػػػػ  كامجتماعيػػػػػ  كام تصػػػػػادي   .2
ن ػاا الصػكر كالكسػائط البصػري و كالكصػكؿ إلػى المػكاد البصػري   المايط و كا 

 ك ي .كاستسدامها مف النااي  امس
 يستسداـ الصكر كالكسائط البصري  بااعمي . .0

 كفايات المتعمم المثق  بصرياً :  -ه
يجػب يف يكػكف  ػادرا ن ( يف المػتعمـ المثقػؼ بصػريا ن Riad, 2015, p. 540ريػد ) كيكا 
 عمىأل
التكاصػػػػؿ باعاليػػػػ  مػػػػف سػػػػكؿ تطبيػػػػؽ المبػػػػادئ األساسػػػػي  كماػػػػاهيـ التصػػػػميـ  .0

 البصرم.
 لتصكر الامكؿ لمم ككت. استسداـ التاكير البصرم .5
 تاسير ك هـ كتقدير معنى الرسائؿ البصري . .3
 إنتاج رسائؿ بصري  باستسداـ الكمبيكتر كالكسائط التكنكلكجي  األسرل. .6
اف  اين المػػتعمـ المثقػػؼ بصػػر  سصػػائصسػػكؿ مػػا سػػبؽ اسػػتسمص البااػػث بعػػض  كمػػف

 أليككف  ادران عمى
 تمييز الرسائؿ البصري  .ك  استيعاب  .0
ن  .5  تاج الرسائؿ البصري .ت اير كا 
 .ـياأل كار كالمااه ؿيالصكر لتكص ديككذلؾ تكل  يالرسائؿ البصر  ريتاس  .3
  ؾ ت اير الرسائؿ البصري .  .6

 مهارات الثقافة البصرية : - و
التي تمكف الارد  األدااات( بىنها مجمكع  مف Baker, 2008يعر ها باكر ) 

اـ الكسائط البصري  التي ت مؿ عمى مف التعمـ ب كؿ  عاؿ كالتاسير كالتقييـ كاستسد
كذكرت  كمات سكاا الثابت  يك المتارك .الصكر الاكتك را ي  كالرسـك البياني  كالرس

اف  International visual lietracy Associationالجمعيه الدكليه لمثقا ه البصريه 
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التي  المتعمقه  بااسه البصر ك األداااتمجمكعه مف  ىمهارات الثقا ه البصري  ه
سبرات  مف الممكف تنميتها لدل المتعمـ عف طريؽ الرمي  كعف طريؽ تعممها مف

يكتسبها مف سكؿ الاكاس امسرل كين ط  يقكـ بها مستماه يكاجهها المتعمـ ك 
(Baker, 2012.)  بىنها   ي( مهارات الثقا   البصر 62صو  5770)ابراهيـ كعر ت
لدل المتعمـ  تهايتنم مكفيصار كالتي المرتبط  بااس  ا ب اتيمجمكع  مف الكاا 

ايتكاممها ي ؽيالبصر كعف طر  ؽيعف طر  معها المتعمـ  تعامؿيمع سبرات مستما   ان
لمتعمـو   ياركر  اتيهذ  الكاا  ينمت  يمف سكؿ الاكاس األسرلو كتعتبر عمم

  ياألاداث البصر  اسريك  اهـي إنها تمكف المتعمـ مف يف  اتيكعندما تنمى هذ  الكاا
 شيعيالتي  ئ يلها المتعمـ  ي الب تعرضيالتي عادة ما  اايكاأل   يالرمكز البصر ك 
 .يـ مف صنع ا نساف ناسه  يعيسكاا كانت طب هاي 

المتعمـ تمؾ المهارات  هك يصؿ إلى درج   متمؾكيرل البااث انه عندما ي 
يسهؿ  يؼ البصرمؿ المتعمـ لتمؾ الدرج  مف التثقك اف كصك  المتعمـ المثقؼ بصريان 
 دكاير كمكر عرؼي. ك اق  ذات العك   بالسبرات البصري عمميات التعمـ الك

بىنها القدرة عمى  هـ كاستسداـ  مهارات الثقا   البصري  (060ص و5770)
تمؾ عف الذات باستسداـ  ريكالتعمـ كالتعب ريبما  ى ذلؾ القدرة عمى التاك البصريات

البصري   المكادنها القدرة عمى  رااة ( بى076ص و5772)  اادة كتعر ها .المكاد
وسكاا كانت  ايك همهاو كت مؿ ي رهايكتاس ب كؿ مصكر يك مرسـك القدرة عمى  ان

بإستسداـ البصريات سكاا بالتصكير يك الرسـ.  عف المعمكمات الماظي  ريالتعب
 كالرسائؿ ك هـ المعمكمات ريكتعرؼ اياا بىنها مجمكع  مف الكاااات المكتسب  لتاس

الرسائؿ  بيقدم   ي الصكر المرسكم  يك المصكرة كالقدرة عمى إعداد كتركالم
كيعر ها البااث اجرائيا ن بىنها متطمبات مرتبط   .(Stokes, 2002, p.1) المصكرة

بقدرة المتعمـ عمى ادراؾ ك رااة المكاد البصري  كت اير ك ؾ ت اير الرسائؿ البصري و 
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 ي امستبار التاصيمي كاستبار مهارات  كهي الدرج  التي ياصؿ عميها المتعمـ
 .الثقا   البصري 

 :ةيتصني  مهارات الثقافة البصر  - ز
بهػا تمكػف المػتعمـ مػف مكاظػ  ككصػؼ ماتػكل  قصػدي  يمهارات الثقا ػ  البصػر      

مف رسائؿ كمعمكمػات كي كػار كعك ػات مامكنها كاستنتاج ما تاممه  ريالصكرة كتاس
إلػػى  مهػػايبهػػا كتاك  رتبطيػػالمككنػػات كمػػا  ةكاسػػتدعاا هػػذ  يػػليك جما  يػػ ن رييكمعػػا ك ػػيـ

 (.0ص و5770)الاارو  لغ  لاظي  سكاا كانت منطك   يك مكتكب 
 (De Parday, 2010دل بػاردال )ك  (Sadik, 2009, p.99)صػادؽ  كػكن مػف كاػدد   

 ألتيآلا منهما كيستسمص البااث مهارات الثقا   البصري 
و ة عمػى عػد مككنػػات رسػـ تكاػياي سػبؽ دراسػػتهالقػدر   ػػمؿكي التعبر  البصبري: .0

  .القدرة عمى تسمي  مككنات رسـ تكاياي سبؽ دراستهك 

كامسػتكؼ بػيف ام ػكاؿ  كجػه ال ػبهيالقدرة عمػى تاديػد كي مؿ  الدراك البصري: .5
تمييػز ام ػياا و المطابقػ  بػيف ام ػيااو املكاف كاماجػاـز بيف يالتميو ك كالاركؼ

دراؾ مكااع إاسر ككياي   لىإي كياي  امنتقاؿ مف مكاف المايط  كالتي تظهر  
التركيػػػز عمػػػى بعػػػض ام ػػػياا كاسػػػتبعاد كػػػؿ المثيػػػرات التػػػي تكجػػػد  ػػػي و ك ام ػػػياا

 السماي  المايط  بها.
 خصائص الدراك البصري: 1.2
(؛ 5770(؛ابراهيـ )5770كبدكم ) ؿي(؛ ند5777كؿ مف عبد المنعـ ) تاؽي     

 لفدراؾ البصرم عدة سصائص منهاأل ( يف20و ص5772كنصار )
البصرم  ريالمث زكدي ثيعممي  مطمق  ا سي. ا دراؾ البصرم عممي  نسبي  كلي

 يف تكجه المتعمـ إلى المعنى كالغرض المقصكد. مكفيببعض الدمئؿ التي 
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 ؿيعمى العناصر كالتااص ركزي ثي. ا دراؾ البصرم عممي  استياري  انتقائي  اب
مر كب  التي مف  ىنها يف ت تت انتبا  ال ير كاذؼ العناصر  لمتعمـ  يالاركر 
 المتعمـ.

 ريكالترتيبو  ترتب عناصر المث ـيعمى التنظ قكـي  يعقم  ي. ا دراؾ البصرم كعممج
 ككاااة.  يالبصرم بصكرة تساعد المتعمـ عمى ا دراؾ باعال

مف درج  تنمي  ا دراؾ البصرم كتر ع   يكيصالته تسهؿ مف عمم ري. اداث  المثد
 عممي  ا بداع لدل المتعمـ .

 . لماركؽ الاردي  بيف المتعمميف يثران  ي عممي  ا دراؾ البصرم.ق
 اريتبدي بامست  يسط ستي ير سطي  دائري  متااعم  كل  ي. ا دراؾ البصرم عممك

 كت كؿ هذ  السطكات دائرة مغمق . روي التاس ـيثـ التنظ
 ابؽ لمتعمـ. . ا دراؾ البصرم متطمب سز

كهذا ما ي ير إليه البااث بىف تنمي  مهارات الثقا ػ  البصػري  لممتعممػيف متطمػب      
اػػػػػركرم سػػػػػابؽ لعمميػػػػػ  التعمػػػػػيـ كالػػػػػػتعمـ لممقػػػػػررات ذات العك ػػػػػ  بػػػػػالمكاد البصػػػػػػري  
كيستكجب تنميتها  بميان  بؿ ال ركع  ي بدي دراس  تمؾ المقررات لماصػكؿ عمػي درجػ  

 كلتاقيؽ يهداؼ التعمـ المر كب  باعالي .عالي  مف الكاااة 
 الدراك البصري: ةيالعوامل المؤثرة فى عمم 2.2
ا دراؾ   يػػ( نكعػػاف مػػف العكامػػؿ المػػمثرة  ػػى عمم62ص و5772)  ػػاادة اػػددت    

 البصرل كهىأل
يف  تطمػػػبيكهػػػذا  الاػػػرد هيػػ  شيعػػػييك الكسػػػط الػػػذم  ئػػ يالبكت ػػػمؿ  :ةيبببعوامبببل ذات -أ
ايمر  الارد هي  ـتعميالجك الذم  ككفي  تػىثريالاػرد ث اف يػاااجػات الاػرد و ك كم جعنا ان
التػػػي تساطػػػب   يػػػميتػػػكا ر المػػػكاد التعم جػػػبيكر باتػػػه كاهتماماتػػػه كااجاتػػػه لػػػذا  كلػػػهيبم

 بهػػا الاػػرد ممفيػػالتػػي  ـيالقػػو لماػػرد  يػػالذهن ئػػ يالتهو ااتياجػػات كسصػػائص المتعممػػيف
  يػػػكامجتماع  يمناعػػػامت الناسػػػاو لهػػػا مػػػهياسػػػب درجػػػ  م اايالاػػػرد باأل ػػػ هػػػتـي ثيػػػا
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مػع  تناسػبيل هيػالاػرد ري عػدؿيك ػد   ياسب االته امناعال اايال سص األ  رلي ثيا
 المجتمع.

ال ػػكؿ )  ػػركؽ بػػيف العناصػػر البصػػري  كالسمايػػ كجػػكد كت ػػمؿ  :ةيببعوامببل خارج- ب
بػػر  الكػػؿ يك ككتمػػ  كااػػدة اايع ػػلالاػػرد  و ادراؾا دراؾ  يػػعمم سػػهؿي ( ممػػا يكاألراػػ

ارتاعػػػت السػػػرع   وال ػػػكؿ والاجػػػـ وكممػػػا زاد الاػػػرؽ  ػػػي المػػػكفو ك مػػػف مجمػػػكع األجػػػزاا
 ا دراؾ.  يإمكان
ا دراؾ   يػػػػتنم مكػػػػفي( انػػػػه 563صو 5772) كرااػػػػى إبػػػػراهيـ اكاػػػػ  كػػػػك مػػػػف   

 ػدرة المػتعمـ   يكذلؾ مف سكؿ تنم  يالبصرم كبالتالي اكتساب مهارات الثقا   البصر 
التعػػرؼ عمػػى الجػػزا و ااياأل ػػ فيكالمطابقػػ  بػػ ؼيالتصػػنو كافاأللػػ فيبػػ زييػػالتم عمػػىأل

و مػػػػف الػػػػذاكرة ااياأل ػػػػ بيػػػػترتو إكمػػػػاؿ ال ػػػػكؿ النػػػػا صو الماقػػػػكد مػػػػف سػػػػكؿ الصػػػػكرة
التسمسؿ البصرم مثػؿ عػرض و األلعاب المعتمدة عمى ااس  البصرو الذاكرة باتيتدر 

  . بهايكطمب إعادة ترت المتعمـيماـ  بصري  اايمجمكع  ي 
ا دراؾ البصػػرم   يػػعمػػى عمم  ياكتسػػاب مهػػارات الثقا ػػ  البصػػر عمميػػ  كتعتمػػد       

  يػرم  عيسػتطي ثيػالصػكر مػف سػكؿ إدراكػه لع ػكاؿ كاأللػكافو ا المػتعمـ درؾي ثيا
عطاا معنى يك تاس لهاو  ا دراؾ البصرم هك إاااا معنى يك دملػ  يك  ريالصكر كا 

 .(06ص و5773 وسميمافالبصرم ) ريلممث رييك تاس ؿيتىك 
 فيالمتعممػػػػ بيكتػػػدر   ويمػػػػف المعمكمػػػات البصػػػػر  ديػػػالمػػػػتعمـ بالعد ديػػػتزك  نبغػػػييك       
المػتعمـ إدراؾ المعمكمػات  عيسػتطي قد م   يمف سكؿ العناصر كاأل كاؿ المرئ اين إدراك

ا دراكػىو  بػهيعػف ذلػؾ سػكا تدر  نػتجيلهاو ك  فيالمتامن   ى الصكر ر ـ استقباؿ الع
لمسػه  صػؿي مػاي  ريػمسػاعدة الاػرد عمػى التاك  يػايك هػكا دراكػى  بيكالمقصكد بالتدر 

( انػػه 520صو 5772) كػػك مػػف إبػػراهيـ كرااػػي مػػف سػػكؿ ااسػػه البصػػرو كاكاػػ 
و مسػػاعدة الاػػرد  ػػى التعػػرؼ عمػػى سصػػائص األ ػػكاؿأل ذلػػؾ مػػف سػػكؿ تـيػػيف  مكػػفي

ا  ػػكؽ و العك ػػات فيالػػربط بػػو إدراؾ المت ػػابهاتو األ ػػكاؿ فيإدراؾ امستك ػػات بػػ



  اإلطبس اننظشُ نهذساست                                      انفظم انثبنِ                                     

  

22 

 

 

القػدرة عمػى و التػذكر البصػرمو بهػايكترت اايتسمسؿ األ ػو البصرم كعك   الكؿ بالجزا
 .ال كمي ريالتعب
 .لى عناصر رئيسي إ درة الارد عمى تاميؿ المعنى كي مؿ  التحميل البصري: .3
 ػػي التكصػػؿ  معمكماتػػ  السػػابق  ػػدرة الاػػرد عمػػى تكظيػػؼ كهػػك  التفسببير البصببري: .6

لتي تكمف كراا ظاهرة يك ادث يك عممي  يك  ػيا مػا معبػر لى األسباب اإبناسه 
 عنه برسـ تكاياي مف سكؿ ادراكه لمعك ات بيف مككنات هذا الرسـ. 

مػف الصػكرة  كمعمكمػات  ػدرة الاػرد عمػى اسػتنتاج معػانى كماػاهيـكهك  االستنتاج: .2
 المعركا .

لرسػػائؿ ا ؿيػػبالت ػػاير البصػػرم هػػك تاك  قصػػديكهػػك  ألالترميببز البصببري / التشببفير .2
 فياآلسػػر مػػع  تصػػؿيا نسػػاف يف  عيسػػتطيكذلػػؾ اتػػى  بصػػري إلػػى رسػػائؿ   يػػالماظ

 وبيػػػػػالترت وطيالتسطػػػػػ وفيالتمػػػػػك  و ػػػػػى الرسػػػػػـ  ي. كتتمثػػػػػؿ الرسػػػػػائؿ البصػػػػػر  يػػػػػعالبا
 رااتهػا   ػىعمػى  درتػه   يعمػى كتابػ  الرسػائؿ البصػر  الاػردكتعتمػد  ػدرة  بويالترك
 (.002صو 5772)نصارو اكمن 

 ػػػدرة الاػػػرد عمػػػى تاسػػػير العناصػػػر كهػػػك  بصبببري / فبببك التشبببفير:فبببك الترميبببز ال .0
ؾ المعنػػػػػى  ػػػػػدرة الاػػػػػرد عمػػػػػى ادراو ك البصػػػػػري  المعركاػػػػػ  كاعطػػػػػاا تاسػػػػػير عنهػػػػػا

 ػػػدرة الاػػػرد عمػػػى اسػػػتنتاج معػػػانى كماػػػاهيـ مػػػف و ك كالغػػػرض السػػػاص مػػػف الصػػػكرة
 الصكرة المعركا .

دما ننظػػػر  عنػػػ كماديػػػ  القػػػدرة عمػػػى انتػػػاج صػػػكر ذهنيػػػ كهػػػك  إنتببباج البصبببريات: .2
و ثػـ بعػد ذلػؾ القػدرة لع كاؿ البصري  يادث امدراؾ كتتككف صكرة ذهني  لم كؿ

نتاجها ب كؿ مادم مممػكس عػف طريػؽ الرسػـ يك مػف سػكؿ بػرامج تصػميـ إ ىعم
 .كتارير الصكر كالرسكـ

 ػػدرة الاػػرد عمػػى امسػػتسداـ الصػػاي  لعك ػػات ماػػددة كهػػك  سببتخدام البصببري:لا .0
كػػػالقكانيف يك المبػػػادئ يك القكاعػػػد ك يرهػػػا مػػػف العك ػػػات  سػػػماا كسػػػبؽ لػػػه دراسػػػتها
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األسرل  ي التعامؿ مع مك ؼ يك م كم  نمطي  معبر عنها برسـ تكاياى سبؽ 
 له دراسته يك م ابه لما سبؽ دراسته .

  درة الارد عمى تقييـ العناصر البصري  المعركا .كهك  التقييم البصري: .07
 ػػػدرة الاػػػرد عمػػػى معر ػػػ  النػػػكااى  كهػػػك حقبببول الممكيبببة الفكريبببة لمبصبببريات: .00

 القانكني  كامسك ي  مستسداـ المكاد البصري 
القػػػدرة عمػػػػى  ػػػػؾ ( بىنهػػػػا 000صو 5772ي ػػػػير نصػػػار ) قبببراءة البصببببريات: .05

لاهمهػػا كربػػط عناصػػرهاو ثػػـ القػػدرة عمػػى  رااتهػػا بد ػػ   اتيال ػػارة الساصػػ  بالبصػػر 
ؿ البصػػرم كاسػػتسكص عناصػػرهاو بمعنػػى  ػػرااة ال ػػك فيالعك ػػ  بػػ جػػاديك هػػـ كا  

  يػالمقصػكدة لتنم باتيالتػدر  ؽيػتمؾ المهػارات عػف طر   يتنم تـيالمعمكمات منهو ك 
  .البصرياتالمستما  لقرااة  اتيتك المس
 :اتيالبصر  العوامل المؤثرة فى قراءة 1.12
(؛ 02ص و5777)عبػػػػد المػػػػنعـ (؛ 027صو 5770) دكايػػػػر كمػػػػكر مػػػػف كػػػػكى  اػػػػدد
 مهػاظكن البصػرياتالعكامؿ الممثرة  ػى  ػرااة ( مجمكع  مف 057صو 5772)نصار
 ألمىي ى ثكث مجمكعات كما  البااث

 المجمكع  األكلىأل مرتبط  بالمتعمـ. 
 البصرم. ريأل مرتبط  بالمث يالمجمكع  الثان 
 البصرل ريعرض المث ئ يالمجمكع  الثالث أل مرتبط  بب 

 المجموعة األولى: مرتبطة بالمتعمم 
بسصػائص المػتعمـ مػف سػكؿ  رتبطيػف العكامػؿ منهػا مػا مػ متنكعػ هى مجمكع       

كالمسػػػػػتكل  ئػػػػػ يالسػػػػػابق و كالبسمايتػػػػػ  المعر يػػػػػ  كالثقا يػػػػػ  كمسػػػػػتكل  وجػػػػػنسال العمػػػػػرو
إلمامػػه بمهػػارات  مػػف درجػػ  ىكالاػػد امدنػػ  ويػػامجتمػػاعي كام تصػػادلو ك دراتػػه العقم

ناػج المػتعمـ  مسػتكل مثريساص و ك  اتيعام  كمهارات  رااة البصر   يالثقا   البصر 
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ا  ي  رااة البصر  بصرم  ريطاؿ مف مث ستسمصهاي المعاني التي  د  اتيتىثيران كااان
 البصرم. ري سص را د مف ناس المث ستسمصهايما تستمؼ عف تمؾ المعاني التي 

 البصري ري: مرتبطة بالمثةيالمجموعة الثان 
لهػذا  زةيػائص الممذلػؾ بالسصػ رتبطيػ رااتػهو ك   يػ ػي عمم يػمثرالبصرم  ريالمث      
كمػػدم إلمػػاـ المصػػمـ التعميمػػي  ولػػه ـيصػػمالت قػػ يطر  مػػف سػػكؿ بصػػا  عامػػ  ريػػالمث

 ـيكالػػػػػتعمـ كامتصػػػػػاؿ كمبػػػػػادئ التصػػػػػم ـيالتعمػػػػػ اتيػػػػػبنظر  لممػػػػػكاد البصػػػػػري  كالمثيػػػػػرات
 والبصػػػرم ريػػػالمث رااة ػػػ ؿيلتسػػػه اهػػػايتكظ  يػػػايكك  يالبصػػػرم كماػػػردات المغػػػ  البصػػػر 

البصػػرمو كبسػػاطتهو  ريػػاجػػـ المث هامػػ  منهػػاأل لعكامػػؿ اسػػر ب كتػػرتبط العكامػػؿ السػػابق 
  يػػكنسػب  المغػػ  الماظ اممهػػاويالتػي   يػػك ػكمه السػػارجيو كعػدد عناصػػر و كدرجػ  الكا ع

 ريػػعناصػػر المثل ـيتنظػػال قػػ يكطر   ويالرسػػال  البصػػر  عػػ يكمناسػػبتها لطب المصػػااب  لػػه
 .البصرم
 يالبصر  ريعرض المث ئةيالمجموعة الثالثة: مرتبطة بب 
التنظػػيـ  قػػ يكطر  رويػػالمث يعػػرض مػػف سكلهػػا يالتػػ ئػػ يبالالعكامػػؿ الساصػػ  ب هػػي     

 عنييالبصرم م  ريكيف مجرد عرض المث وكالترتيب كالسصائص الازيا ي  لتمؾ البيئ 
العػػرضو كظػػركؼ العػػرضو كمػػدل تااعػػؿ المػػتعمـ  قػػ ييف المػػتعمـ  ػػد  ػػاـ بقرااتػػه  طر 

 ريػػػ ػػػي  هػػػـ المث  عاليػػػ  كبيػػػرةو كػػػؿ ذلػػػؾ لػػػه ـ لػػػهكالػػػدعـ كالتكجيػػػ  المقػػػد رويػػػمػػػع المث
 منه.كالمعمكمات  ـيكاستسكص المعاني كالمااه

 :اتيقراءة البصر  اتيمستو  2.12
 سػػػميماف (؛00صو 5770)الاػػػار  (؛500ص و5773)ابػػػراهيـ مػػػف  اػػػدد كػػػكن      

 اتيعػػػدة مسػػػتك ( 07ص و5777)عبػػػد المػػػنعـ (؛ 0005)سػػيد  ؛(226ص و5772)
كمػػػػػف سػػػػػكؿ التصػػػػػكرات المستماػػػػػ  لمسػػػػػتكيات  ػػػػػرااة البصػػػػػريات  واتيلقػػػػػرااة البصػػػػػر 

  رااة البصريات كهكأل اتييستسمص البااث إطار كااد متكامؿ لمستك 
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 ريػالمثكمككنػات المػتعمـ بػالتعرؼ عمػى عناصػر  قػكـيأل (التعػرؼ) المستكل األكؿ -0
 .تهايالبصرم كعدها كتسم

البصػػرم  ريػػصػػؼ عناصػػر المثالمػػتعمـ بك  قػػكـي هيػػ أل ك (الكصػػؼ) انيالمسػػتكل الثػػ -5
عطاا كصؼ كتهايتاص ديكتاد  .كا 

البصػرم  ريػعناصػر المث ؼيالمػتعمـ بتصػن قػكـي هيػ أل ك (ؿيػالتام) المستكل الثالث -3
كاسػػػتدعاا السبػػػرات السػػػابق    يػػػمك عهػػػا  ػػػي  ػػػبك  معمكماتػػػه المعر  ديػػػلتاد عهػػػايكتجم

 .استعدادان لعممي  الربط كالتركيب المرتبط  بها
 ريػػػػالمػػػػتعمـ بػػػػربط عناصػػػػر المث قػػػػكـي هيػػػػ أل ك (بيػػػػالػػػػربط كالترك) الرابػػػػع المسػػػػتكل -6

بتصػػكر عػػاـ عػػف ماتػػكل  سػػرجيالبصػػرم بعاػػها بػػبعض كربطهػػا بمعمكماتػػه السػػابق  ل
استسكصها عنػد  مكفيكاع  ركض كا ترااات اكؿ المعاني التي  ااكؿيك  رويالمث
 متكامؿ. هذ  العناصر مع بعاها  ي كؿه  بيترك
 ـيالمػػػػتعمـ بتقػػػػد قػػػػكـي هيػػػػ أل ك (كاسػػػػتسكص المعنػػػػى ريالتاسػػػػ) امسالمسػػػػتكل السػػػػ -2

البصػرم  ريػالكزم  لاركاه كا تراااته اػكؿ المعنػى المسػتسمص مػف المث راتيالتاس
البصػرم كمػا  ريػباستسكص المعنى الذم تاممػه رسػال  المث تعمؽيإلى  رار  تكصؿيك 
 .كمعمكمات كاقائؽ ـيبذلؾ مف مااه رتبطي
 ـيالمعنػػػػى كالماػػػػػاه ؼيػػػػالمػػػػتعمـ بتكظ قػػػػكـي هيػػػػ ك  أل(ا بػػػػداع) سالمسػػػػتكل السػػػػاد -2

تػػـ  مػػا ؼيػػلتكظ دةيػػمجػػامت جد ديػػكتاد دةويػػسػػتسدامها  ػػي مكا ػػؼ عد المستسمصػػ  
 .كمعمكمات بطريق  ابداعي  ـيستسكصه مف معاني كمااهإ
 الاػػرد كالمػػتعمـ هيػػإل صػػؿييف  مكػػفييعمػػى مسػػتكل  كهػػك أل(النقػػد) المسػػتكل السػػابع -0
 اممهيما  اعتمادان عميالبصرم  ريجكانب القكة كالاعؼ  ي المث تكاي ب كـقي ثيا

ا تراااته  قدـيك   ويالبصرمو كماردات المغ  البصر  ـيمف رسال و ككذلؾ مبادئ التصم
 البصرم. ريالمث ك عالي  ريبتطك  تعمؽي ما ي
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 :اتيشروط قراءة البصر  3.12
 و5772)سػػػػميماف (؛  333 - 330ص ص و 5775)الايمػػػػ   ا ػػػػار كػػػػكن مػػػػف     
 رااتهػػا  ػػي  مكػػفيعػػدد مػػف العناصػػر  إلػػى( 322 ص و5770)عاياػػي (؛ 220 ص

الصػػكرة كػػالمكف كالاجػػـ كالمسػػا   كالبيعػػد كالاركػػ  كالاػػرارةو كتػػتـ  ػػرااة كػػؿ منهػػا ك ػػؽ 
 ألیاآلت
ػاويي دةيػاسػتدممت جد هػايعطيك لمصػكرةو رائعػ    يػالمػكف جاذب ياػايالمكفأل  -0  ان

 فويالتمػػك  ؽيػػتصػػب  يكثػػر دملػػ  عػػف طر   يػػميكالكسػػائؿ التعم اايػػار كاألز  الثمػػار كاألزهػػ
 امتصػاؿ ك عاليػ  ؽيمػف الت ػك  ديػز يكمػا  اتويػالماتك  فيبػ زييػعمى التم ساعدي المكف 
 عمى امبتكار كا بداع. فيالمتعمم تساعدو كتعد األلكاف مف العكامؿ التي البصرم

 ػػػػي الاجػػػػـ عػػػػف ال ػػػػل  رييػػػػر التغمقػػػػدا عػػػػرؼيعمػػػػى المػػػػتعمـ يف  نبغػػػػيي الاجػػػػـأل -5
اجـ جسـ مػا  ػي  ريتقد ستمؼيك د  رويالتصك  اسيبمق رييهذا التغ عرؼياألصميو ك 

 الصكرة باستكؼ  ربه يك بعد .
تصػػكر الاركػػ   ػػي  ايػػثالثابتػػ  عػػف الاركػػاتو  الرسػػـك كالصػػكرتعبػػر  الاركػػ أل -3

 اػػان يي مكػػفي. ك  ػػي تتػػابع زمنػي معػػيف يكاػاع مستماػػ و تعػػرض هػػذ  الصػكرة متسمسػػم 
امسػػػػػتقطابي يك بالاركػػػػػ   ريالاركػػػػػ   ػػػػػي الصػػػػػكرة الثابتػػػػػ  بكاسػػػػػط  التصػػػػػك  اػػػػػاحيإ

هػا مػف ر يكاألنهار ك  فيالارك   ي البراك ااحيكتستسدـ هذ  الصكر    ويامستقطاب
 . يعيالطب ظكاهرال
بطريقػػ  ماديػػػ  كلكػػػف عػػف طريػػػؽ الصػػػكر الاػػرارة مػػػف الصػػػكرة تظهػػػر  الاػػرارةأل م -6

كالتػكهج  إلػى مقػدار الاػرارة كػالثمج عمػى الجبػؿ ريبعض الػدمئؿ ت ػ يككف مف سكؿ 
ممػػا يعطػػي ينطباعػػان  ئػػ يو كالسامػػات المسػػتسدم   ػػي الب ػػي لػػكف ال ػػمس  ػػى الصػػكر

 .بالارارة
كياػػػػيؼ البااػػػػث  ػػػػدر  الاػػػػرد عمػػػػى تاديػػػػد المممػػػػس عػػػػف طريػػػػؽ ااسػػػػ  البصػػػػر  -6

 اصر.كالكسائط النا م  كما تعطي  مف تممياات بصري  عف سط  العن
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( عػػدة ين ػػط  تطمػػب مػػف المػػتعمـ لتسػػاعد  076 ص و5772) ػػاادة كاػػددت       
الػػكاردة  ػػي الصػػكرة مػػع  اايتعػػرؼ األ ػػ ألكتسػػاب مهػػارة  ػػرااة البصػػريات منهػػاعمػػى ا
الصػػكرة  ؿيدراسػػ  تااصػػو الصػػكرة ككصػػاها ؿيتااصػػ ؼيتصػػنو  يب ػػكؿ صػػا تهايتسػػم

الصكرة لممقارن   ستسدـيو البعض يك األاداث بعاها ااياأل  فيكاستنتاج العك ات ب
عنػػػػػػػد   يػػػػػػػر يكالتعب  يػػػػػػػاسػػػػػػػتثارة القػػػػػػػدرة ا بداع وما  يالتسمسؿ المنطقي لعمم  يكتكا
 بيػػػإعػػػادة ترتو ريبالرسػػػـ يك التصػػػك  نػػػ يكػػػؿ مػػػنهـ عػػػف  كػػػرة مع عبػػػريبػػػىف  فيالمتعممػػػ

 دؿيػػػ ثيػػػيك مكاػػػكعات مػػػا ب ػػػكؿ متسمسػػػؿ با  يػػػ ن اتيػػػالصػػػكر التػػػى تتنػػػاكؿ عمم
  .ـ المتعمـ لممكاكع الذم تعراه الصكرعمى  ه بيالترت
 :كمتطمب قبمي لمتعمم ةيمهارات الثقافة البصر  - ح

متطمبات التعمـ القبميػ   ػي ماػاهيـ كمهػارات كاتجاهػات ينبغػي تكا رهػا مسػبقان تتمثؿ      
ياقػؽ اهدا ػه لجديد مف مكا ػؼ الػتعمـ الجديػدةو ك  لالمتعمـ ليتمكف مف دراس  ماتك  للد

د مف الاال  الراهن  لممتعمميف كالمتمثم   ي الاجكة بيف مػا  ػد اصػمك   ػي بنجاحو كتتاد
المرااؿ السابق و ككا ع ما يمتمككنه بالاعؿ  بؿ إلتاا هـ بمرامػ  تعميميػ  يك مقػرر جديػد 

 (.5776)عبد الاتاحو 
انهػػػػا مجمكعػػػػ  مػػػػف الماػػػػاهيـ كالاقػػػػائؽ  ىتعػػػػرؼ متطمبػػػػات الػػػػتعمـ القبميػػػػ  عمػػػػك      

الهدؼ المسطط كالتي بط ارتباطان مبا ران بالمكاكع يك لمهارات التي ترتكالتعميمات كا
م يمكػػػف لمطػػػػكب اف يتعممػػػػكا ذلػػػؾ المكاػػػػكع يك يبمغػػػػكا اهدا ػػػه دكف إتقانهػػػػا )عمػػػػيو 

مػػػف  ى( بىنهػػػا الاػػػد امدنػػػ060و ص 0002كيعر هػػػا الجبػػػالي ) (.500و ص 5773
الممتاقػػػػػيف بالبرنػػػػػامج  القػػػػػدرات كامتجاهػػػػػات كامسػػػػػتعدادات التػػػػػي يجػػػػػب تكا رهػػػػػا  ػػػػػي

المػػنهج كتاقيػػؽ  لالتعميمػػي الػػذم يعػػد لػػه المػػنهجو كذلػػؾ اتػػي يسػػتطيعكا دراسػػ  ماتػػك 
 يهدا ه بنجاح.

  الػكـز تكا رهػا كيعر ها البااث اجرائيان بىنها مجمكعػ  المعػارؼ كالمهػارات البصػري   
  .لتمكنهـ مف دراس  المقررات ذات العك   بالمكاد البصري لدم المتعمميف 
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( اف يهمي  تػكا ر متطمبػات الػتعمـ القبميػ  ك ػرط 060و ص 0002) الجباليكيمكد     
 ىمػػػف  ػػػركط القبػػػكؿ لممتماقػػػيف بالبرنػػػامج التعميمػػػي الػػػذم يعػػػد لػػػه المػػػنهجو كذلػػػؾ اتػػػ

 كتاقيؽ امهداؼ بنجاح كذلؾ مف سكؿأل ليستطيعكف دراس  الماتك 
لػه المػنهج تػمهمهـ لفسػتاادة  التىكد مف اف سماي  الممتاقيف بالبرنػامج الػذم يعػد .0

المػػػػنهج كتاقيػػػػؽ يهدا ػػػػه بنجػػػػاحو ايػػػػث يرجػػػػع   ػػػػؿ الكثيػػػػر مػػػػف  لمػػػػف ماتػػػػك 
عػػػػدـ يمػػػػػتككهـ  ىالطػػػػكب  ػػػػػي تاقيػػػػؽ يهػػػػػداؼ بعػػػػض المنػػػػػاهج الدراسػػػػي  إلػػػػػ

 لمتطمبات التعمـ القبمي  لهذا المنهج.
متاقػػيف بالبرنػػامج التعميمػػي الػػذم يعػػد لػػه ى مػػف التجػػانس بػػيف المتاقيػػؽ اػػد يدنػػ .5

لمػػنهج كالتجػػانس هنػػا هػػك التقػػارب  ػػي سمايػػ  المتعممػػيفو كبالتػػالي التقػػارب  ػػي ا
ميػػ  التعميميػػ  عممعػػدؿ سػػرع  تعممهػػـو كيعتبػػر ذلػػؾ عنصػػران مهمػػا  ػػي نجػػاح ال

 تعتمد عمى التعمـ الجماعي. يالت
 ةامستسداـ اممثؿ لممكارد المسصص  لمعممي  التعميميػ و ايػث يعنػي اناػاؽ هػذ .3

 ب  ير المناسبيف إهدار لهذ  المكارد.المكارد عمى الطك
ك ػػرط مػػف  متطمػػب تعمػػـ  بمػػي لمهػػارات الثقا ػػ  البصػػري اف تاديػػد البااػػث  لكيػػر       
اػػماف هػػك  جيػػا التعمػػيـك لنك دراسػػ  المػػكاد ذات الطبيعػػ  البصػػري   ػػى مقػػررات تك  ػػركط

كارد الماديػ  المن كدةو كامانان لعدـ إهدار العديد مف الم األهدا ه تمؾ المقرراتتاقيؽ ل
ايػػث يتطمػػب إعػػادة تىهيػػؿ الطػػكب  سػػتسداـ مهػػاراتهـ  عمػػي الطػػكب  يػػر المناسػػبيف

تاقيؽ يهداؼ تمػؾ المقػررات ممػا يتطمػب ك تػان كجهػدان ماػاعاان البصري  لمسير  دمان  ي 
و كما تعتبر هذ  المتطمبات عنصران مهما يامف التجانس بيف المتعممػيف لممعمـ كالمتعمـ
 ي نجاح العممي  التعميمي  المعتمدة عمي التعمـ الجماعي.مما يساعد عم

 كمػػف الدراسػػات التػػى يهتمػػت بػػدمج ان ػػط  مهػػارات الثقا ػػ  البصػػري   ػػى المنػػاهج     
  يػعمػى تنم عمػؿي كتريػبرنػامج كمب ـي( التى هد ت إلى تقػد5772) عبد العزيز دراس 

الثالػػػث ا عػػػدادمو لمصػػػؼ   يػػػمػػػف سػػػكؿ مقػػػرر الدراسػػػات امجتماع  يالثقا ػػػ  البصػػػر 
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كدعػػكة  سيويمػػف الصػػكر كالرسػػـك لكػػؿ اػػدث تػػار  ريػػعػػدد كب ـيتقػػد ؽيػػكذلػػؾ عػػف طر 
الصػػكر كالرسػػكـ المقدمػػ  كاسػػتنتاج  ريكدراسػػ  كتاسػػ ؽيالطػػكب عمػػى المكاظػػ  كالتػػد 

 اتيالاقائؽ كالمعمكمات منهاو كبذلؾ تـ دمج األن ط  الساص  بمهارات  رااة البصػر 
 اتويكمػػػػػف سػػػػػكؿ استبػػػػػار لمهػػػػػارة  ػػػػػرااة البصػػػػػر   ويػػػػػماع ػػػػػي مقػػػػػرر الدراسػػػػػات امجت

متكسػػػطات درجػػػات  فيبػػػ  يكيكاػػػات النتػػػائج إلػػػى كجػػػكد  ػػػركؽ ذات دملػػػ  إاصػػػائ
البعػػػدم  ؽيػػػكمتكسػػػطات درجػػػات المجمكعػػػ  الاػػػابط   ػػػي التطب  يػػػبيالمجمكعػػػ  التجر 

 . يبيلصال  المجمكع  التجر  اتيمستبار مهارات  رااة البصر 
هتمػاـ الدراسػات كامباػاث بتنميػ  مهػارات الثقا ػ  البصػري  هػك كيرم البااػث اف ا    

اتيػػػاج الطػػػكب عامػػػه كطػػػكب تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ ساصػػػ   مػػػتكؾ تمػػػؾ  دليػػػؿ هػػػاـ 
 ػػػكاؿ متعػػػددة لمػػػتعمـ املكتركنػػػي يف آلعنهػػػاو ايػػػث تنت ػػػر ا ىم  نػػػ يالمهػػػارات التػػػ

هػػارات الثقا ػػ  ايػػث يعتمػػد  ػػي جػػكهر  عمػػى الرسػػكمات كالصػػكر  كبػػد مػػف امػػتكؾ م
يراعى البااث يثناا تصميـ ب لتاقيؽ اهداؼ التعمـ المن كدةو كسالطك لالبصري  لد

مثػؿ المػكف كالاجػـ   العامػ  لتصػميـ المػكاد البصػري   ػركطال مادة المعالجػ  التجريبيػ 
يػػػػػػرم البااػػػػػػث اف امناكجرا يػػػػػػؾ ايػػػػػػث ؛  يمهػػػػػػارات الثقا ػػػػػػ  البصػػػػػػر   يػػػػػػك يرهػػػػػػا لتنم

تعتبػػػر بيئػػػ   نيػػػ  كثريػػػ  بػػػالمثيرات البصػػػري  التػػػى تسػػػاعد عمػػػى كالتممايػػػات البصػػػري  
 ىلػػذم سػػينمايػػث تعتبػػر الكعػػاا ا المتعممػػيف لالتػػدريب كتنميػػ  المهػػارات البصػػري  لػػد

 .مف سكله تمؾ المهارات
: معًايير التصميم التعميمي لمستويات كثافة تممحيات االنفوجرافيك خامًسا

 البصرية والنموذج المستخدم في التصميم: وانعكاسها عمى تنمية مهارات الثقافة 
 معايير التصميم التعميمي لمستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك: - أ

تستمػػػػؼ انمػػػػاط امناكجرا يػػػػؾ كالتممايػػػػات عػػػػف بعاػػػػها الػػػػبعض  ػػػػي التصػػػػميـ      
التعميمػػي لهػػػا لػػذلؾ مبػػػد مػػف التعػػػرؼ عمػػػى معػػايير التصػػػميـ التعميمػػي لتمػػػؾ امنمػػػاط 

 يتها.كعكامؿ  اعم
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عمميػػػ  ديناميكيػػػ  منظمػػػ   Instructional Designكيقصػػػد بالتصػػػميـ التعميمػػػي       
تسعى إلػى ترجمػ  مبػادئ التعمػيـ كالػتعمـ إلػى سطػط  لعن ػط و كلممصػادر التعميميػ و 
كمصػػػادر المعمكمػػػات كيسػػػاليب التقػػػكيـ المستماػػػ ؛ كيعػػػرؼ اياػػػان بىنػػػه عمميػػػ  تنظػػػيـ 

 ,.Gillard et al) لمر ع مف  اعميتهو ككاااتػه كيمهكتق لتصميـ التعميـ كتطكير  كتنايذ 

2005, p. 159). بىنهػػا مجمكعػػ  مػف البنػػكد كالعبػػارات تاكػػـ عمميػػ   كتعػػرؼ المعػػايير
نتاج  كجكدة لما سصصت له )الصال و   (.5772تصميـ كا 

تػػػػـ ا ػػػػتقاؽ مجمكعػػػػ  مػػػػف المعػػػػايير الساصػػػػ  بتصػػػػميـ مسػػػػتكيات كثا ػػػػ   ك ػػػػد      
را يؾ عبر  بكات الكيب امجتماعي ؛ كتـ إعداد  ائم  المعانيير ك ؽ تممياات امناكج

 مايمىأل
اتأل ا ػتقت المعػانيير مػف ياػمصادر تتعمؽ بمعايير تصػميـ مسػتكم كثا ػ  التمم •    

الدراسات كاألطر النظري و ككذلؾ بعد امطكع عمى بعػض الدراسػات كاألدبيػات ذات 
عبد (؛ 5705م  معانيير كؿ مف  مف الاجار)و كمنها كمف  ائي الاال دراس الصمه بال
( التػػى اسػػتندت عمػػػى عػػدد مػػف المعػػػايير 5702) مسػػعكد كاسػػػركف(و 5706)العزيػػز 

التي يجب يف يىسذها المصمـ التعميمى  ي اعتبػار   بػؿ استيػار كاسػتسداـ يم تممػي و 
( كالتػى Clark & Lyons, 2004( ك كػكرؾ كليػكنز )Mayer, 2005ك دراسػ  مػايير )

 ااعػػؿرت إلػػى بعػػض المعػػايير الساصػػ  بالائػػ  المسػػتهد  و كالمعػػايير الساصػػ  بالتي ػػا
 كالتكاصؿ امجتماعى.

مصػػادر تتعمػػؽ بمعػػايير تصػػميـ امناكجرا يػػؾأل كالتػػى عمػػى اػػكئها يػػتـ تصػػميـ  •    
نتاج امناكجرا يؾ التعميميأل ا تقت المعػايير مػف الدراسػات كاألطػر النظريػ  التاليػ ؛  كا 

و تاتينػا سان ػيز (Sharon, 2014)ى ي ار إليهػا  كػؿ مػف  ػاركف رادكميػؼ المعايير الت
(Sanches, 2012)و ( كاتػػاليف  ارجػػاو دكرا اجر ػػارلVarga &  Egervari, 2014و) 

(. كتامنت  ائم  معايير تصميـ مستكيات كثا   5700) متكت (و 5702)  متكت
كرتها النهائيػػػ  سػػػبع تممياػػػات امناكجرا يػػػؾ عبػػػر  ػػػبكات الكيػػػب امجتماعيػػػ   ػػػى صػػػ
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بػػه يػػتـ ا رتكػػاز عميهػػا عنػػد مسػػتكيات  صػػ معػػايير؛ يتاػػمف كػػؿ معيػػار مم ػػرات سا
 كثا   تممياات امناكجرا يؾ عبر  بكات الكيب امجتماعي .

انعكاس معايير التصميم التعميمي لمستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك عبر  - ب
 ت الثقافة البصرية: شبكات الويب االجتماعية عمى تنمية مهارا

العك ػ  التػي تجمػع بػيف معػايير التصػميـ التعميمػي  يمسص البااثك مما سبؽ       
لمسػػػتكيات كثا ػػػ  تممياػػػات امناكجرا يػػػؾ عبػػػر  ػػػبكات الكيػػػب امجتماعيػػػ  كمهػػػارات 
الثقا ػػػ  البصػػػري  كانعكاسػػػها عميهػػػا ايػػػث تسػػػهـ  ػػػي تنميػػػ  مهػػػارات الثقا ػػػ  البصػػػري  

كالمعػػانيير الانيػػ  لتصػػميـ مسػػتكيات  لتربكيػػ  المعػػايير العمميػػ  كاكتاققهػػا ب ػػكؿ كامػػؿ 
كثا   تممياات امناكجرا يؾ كالتػي مػف يهمهػا تنظػيـ الماتػكل التعميمػي البصػرم ك قػان 
لعهػػداؼ التربكيػػ  المن ػػكدة كتػػدرج األهػػداؼ المن ػػكدة مػػف السػػهؿ إلػػي الصػػعب كمػػف 

ك ارتبػػاط  ا  سػػميم  لغكيػػان كعمميػػالبسػػيط إلػػي المعقػػد كصػػيا   األهػػداؼ بطريقػػ  سػػمككي
ماتػػكم امناكجرا يػػؾ كتنظػػيـ التممياػػات بداسمػػه كاسػػتكؼ كثا تهػػا باألهػػداؼ التربكيػػ  
المن ػػػكدة ك تكا ػػػؽ األن ػػػط  المقدمػػػ  مػػػف سػػػكؿ  ػػػبك  الكيػػػب امجتماعيػػػ  التعميميػػػ  

(Edmodoمع المهارات كالعمؿ عمى تنميتها ).  
 ركػػػػزعمػػػػى ا ر ػػػػاد كالتكجيػػػػه ك تم يقتصػػػػر دكر المعمػػػػـ  ػػػػي ال ػػػػبك اف  كيتاػػػػ     

إعادة تطبيؽ الن اط يكثر مف مػرة  كتمكينه مفين ط  التعمـ  ي ال بك  اكؿ المتعمـ 
تسػػػاعد عمػػػػى تنميػػػػ   التػػػػي اتػػػكاا ال ػػػػبك  التعميميػػػ  عمػػػػي التقػػػػكيـ كالتغذيػػػ  الراجعػػػػ  

ؾ البصػػرم مهػػارات الثقا ػػ  البصػػري  لػػدل المتعممػػيف كتنميػػ   ػػدرة المػػتعمـ عمػػى امدارا
كاػػااة المػػتعمـ عمػػى القػػرااة الجيػػدة لمبصػػريات  يػػ ألم  ػػكؿ بصػػرم يعػػرض عميػػه كتنم

كت اير ك ؾ ت اير الرسائؿ البصري  كاأللماـ باقكؽ الممكي  الاكري  لمبصريات كذلؾ 
اتى يككف المتعمـ مثقؼ بصريان كالتدرج مف السهؿ إلى الصػعب  ػي الدراسػ  ك تنايػذ 

تباع التعميم يساعد ذلؾ عمػى  مماات لمكصكؿ لعهداؼ التي  اـ بتاديدها األن ط  كا 
 تاقيؽ األهداؼ التي تسعى إليها الدراس .
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النمببببوذج المسببببتخدم فببببي التصببببميم التعميمببببي لمسببببتويات كثافببببة تمميحببببات  - ج
 االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعية:

ات التػػػى اهتمػػػت بعػػػد اسػػػتعراض كتاميػػػؿ المراجػػػع كالدراسػػػات كالباػػػكث كالنظريػػػ     
بمجػػػاؿ التصػػػميـ البصػػػرم كتصػػػميـ التممياػػػات البصػػػري  كامناكجرا يػػػؾ التعميمػػػي  ػػػى 
 بكات الكيب امجتماعيػ و تػـ استيػار نمػكذج تصػميـ امناكجرا يػؾ التعميمػي المطػكر 

ػا لمثػؿ هػذا الػنمط مػف  مكذج( عمى يساس ينه ن2و ص 5700) متكت  يعػد سصيصن
لتصػػميـ يميػػ ؛ ايػػث يتميػػز هػػذا النمػػكذج بمناسػػبت  ينمػػاط التصػػميمات البصػػري  التعم

لعديػػػػػد مػػػػػف البيئػػػػػات سػػػػػكاا البيئػػػػػات ا لكتركنيػػػػػ  امجتماعيػػػػػ  يك امناكجرا يػػػػػؾ عبػػػػػر ا
ام ترااي  بما يتناسب مػع متطمبػات كطبيعػ  مسػتكيات كثا ػ  تممياػات امناكجرا يػؾ 

لااليػػ ؛ عمػػى النمػػكذج بمػػا يتناسػػب مػػع الدراسػػ  ا كتكذلػػؾ مػػع ادسػػاؿ بعػػض التعػػدي
كيتميػػز هػػذا النمػػكذج كالػػذل يتكػػكف مػػف ثمػػاني مرااػػؿ رئيسػػ  ينػػدرج تاػػت كػػؿ مرامػػ  
عػػػدد مػػػف السطػػػكات الارعيػػػ ؛ كيعػػػد النمػػػكذج يكثػػػر  ػػػمكمن كعمقنػػػا لجميػػػع امجػػػرااات 
 يـالكزمػػػػ  لمتصػػػػميـ التعميمػػػػي الجيػػػػد ألل ماتػػػػكل تعميمػػػػي بصػػػػرم كبالتاديػػػػد تصػػػػم

تعمػيـ كتعمػـ اجتماعيػ  إ ترااػي و لككنػه يراعػى امناكجرا يؾ كتمميااته داسؿ يل بيئػ  
سمات كسصائص الكياف ا لكتركنى الذل يقكـ بتقديـ الماتكل التعميمي البصرم مف 
سكلػػهو كاستيػػار اسػػتراتيجيات التعمػػيـ كالػػتعمـ الاعالػػ  ك قنػػا لعهػػداؼ التعميميػػ و كيدكات 

تػىميف المتطمبػات القبميػ   لهذ  األهداؼ.  اكن عػف ككنػه يراعػى تقييـالتقييـ ككياي  ال
الكزمػػ  لتاعيػػؿ كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر منظكمػػ  التعمػػيـ كالػػتعمـ ا لكتركنػػى. ك ػػد تػػـ 

بما يتكا ؽ مع الدراس  الاالي . كيكا   مف  بؿ البااث إجراا بعض التعديكت عميه
 ( تمؾ المرااؿأل07 كؿ )
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 (1) 
مرحمة التقييم 

 المدخمي

قْبس انًخطهببث انقبهْت 

 نهًؼهى ًانًخؼهى ًبْئت انخؼهى

 : يؼباندت أًخو اننقض فِ ضٌء        

ححهْم خبشاث انًخؼهًْن ببنخؼبيم يغ انكًبٌْحش ًاإلنخشنج  -1

 ًشبكبث انٌّب الخخًبػْت.

شبكت انٌّب الخخًبػْت ححذّذ انًخطهببث انٌاخب حٌافشىب فَ  -2

 انخؼهًْْت.

نبْئت شبكت انٌّب الخخًبػْت ححذّذ انبنْت انخحخْت انخكنٌنٌخْت  -3

 انخبطت بًسخٌّبث كثبفت حهًْحبث النفٌخشافْك.

 
 

 

 .ححهْم انًشكهت ًحقذّش انحبخبث -1 

بًسخٌّبث كثبفت ححذّذ األىذاف انؼبيت نهًحخٌٍ انخؼهًِْ انخبص  -2

 انٌّب الخخًبػْت.حهًْحبث النفٌخشافْك ػبش شبكبث 

 .ححذّذ انًحخٌٍ انخؼهًِْ -3

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 بنبء قبئًت بًيبساث انثقبفت انبظشّت. -1

 ححذّذ ييبساث انثقبفت انبظشّت ببنًحخٌُ انخؼهًِْ. -2

 بنبء قبئًت الىذاف الخشائْت نهًحخٌُ انخؼهًِْ. -3

 طْبغت انًحخٌُ انؼهًِ. -4

 ححذّذ انخهًْحبث انبظشّت ًيسخٌُ كثبفخيب. -5

 كبل ًانؼنبطش انبظشّت انًسخخذيت.ححذّذ الش -6

 ححذّذ نٌع النفٌخشافْك. -7

 ححذّذ انشكم انذاخهِ ًانخخطْط نالنفٌخشافْك. -8

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 اخخْبس نٌع النفٌخشافْك انثببج. -1

 انشسى انًبذئِ انكشًكِ. -2

 حدًْغ انؼنبطش انبظشّت. -3

 ً انًٌاقغ النكخشًنْت اخخْبس احذ بشايح انخظًْى نالنفٌخشافْك أ -4

 انًخخظظت فَ انشبؤه

 انخبج اننًٌرج الًنِ. -5

 انًشاخؼت انفنْت انشبيهت. -6

 (Edmodoحنظْى بْئت شبكت انٌّب الخخًبػْت انخؼهًْْت ) -7

 الخشاج اننيبئِ. -8

 

 

 

 

 

 

  

 

 

كبث انخقٌّى انًبذئِ نًسخٌّبث كثبفت حهًْحبث النفٌخشافْك ػبش شْ -1

 انٌّب الخخًبػْت.

اخبصة ػشع انًحخٌُ انخؼهًِْ نالنفٌخشافْك ػبش شبكت انٌّب  -2

 (Edmodoالخخًبػْت انخؼهًْْت )

 اخشاء انخؼذّالث اننيبئْت. -3
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نًسخٌّبث كثبفت اننشش ًاإلحبحت نالسخخذاو اننيبئَ   -1

 شبكبث انٌّب الخخًبػْت. حهًْحبث النفٌخشافْك ػبش

 

 

 

 

 

 

 

 (7) 
 النشرمرحمة 

 واالستخدام

 (6) 
 مالتقييمرحمة 

 (5) 
 مرحمة النتاج
 والتطوير

 (4) 
 مرحمة التصميم

 التعميمي

 (3) 
 الدراسة مرحمة
 التحميلو 

 (2) 
 مرحمة التهيئة

ؿ )
 ك

07 )
ذج
نمك

 
يـ 
صم

ت
يؾ
جرا 

ناك
 ام

ات
ميا

  تم
كثا 

ت 
كيا
مست

 
عي 

تما
مج

ب ا
الكي

ت 
بكا
  
عبر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
بناء مستويات كثافة تمميحات اإلنفوجرفيك في شبكة الويب 

 اإلجتماعية
 

 

إعداد قائمة بمعايير تصميم مستويات كثافة أواًل: 
تمميحات االنفوجرافيك الواجب تقديميا عبر شبكات 

 االجتماعية.الويب 
ثانيًا: تصميم مستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك 

 عبر شبكات الويب االجتماعية
جازتيا. اتا: بناء أدثالثًا   القياس وا 
 ستطالعية.التجربة اإل : تنفيذرابعاً 

 التجربة األساسية :اً خامس
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 الفصل الثالث

كثافة تمميحات اإلنفوجرفيك في شبكة بناء مستويات 
 الويب اإلجتماعية

 تمييد:
 لمتوقدددل امددديعال هدددو ت ة يدددم تي  تالددد يعدددد اميمدددتيل اميعاليتدددن االم يرو دددن 

 ام يرو دن تحيوى يعاليتدن مب  ء أى امشئ امرئيسيب تيع أبع ده وع  مره؛ وهو 
بددين  يريدد ت اميعالدديل وامدديعالل وامي بيدده امحعالددن مةدد ؛ حيددث  يددرب  تدد  أ دد   فعدد  ؛

 امتحيددوى تدن ابلمد  يقددل  يرو دن امددذى ميراعدن سدت ت وامدد ئك ام يد ن اال

 ق دم  واميمتيل اميعاليتدي امبمدري ويش   تب دئ اميمتيل اميعاليتن االم يرو ن
 ليعالامددداميحدددو  فدددن يمدددتيل امتحيدددوى اميعاليتدددن اإلم يرو دددن م دددن يحقددده أهددددال 

اسدديرايي ي ت اميعالدديل وامدديعالل امحع مددم وفقددً  مؤلهدددال اميعاليتيددم،  ، وااييدد رر ددوةامت
واميغذيدم امرا عدم  وامدعل وامتسد عدة دوات اميقييل و يحيم اميقييل مةذه األهدال،أو 

 م   تن امتعالل وامتيعالل 
تراحد  ع تدم تيي ميدم رئيسدم  وييش ب   تد ذج اميمدتيل اميعاليتدن بو دود عددة     

اميقددويل، وال ي دد د ياالددو  تددوذج و حاليدد ، اميمددتيل، امي ددوير، امي بيدده، وهددنا امي
يمدددتيل يعاليتدددن تدددن يالدددر امتراحددد  ايدددر أن يالدددر ام تددد ذج يايالدددل فدددن امتةددد ل 

ويأسيسدً   اما مم ب   ترحالم، وذمر وفقً  مالةدل امذى يسدعن ميحقيقد  ام تدوذج 
ات امثق فددم ب دد ء ق ئتددم تةدد ر  فددن هددذا امحمدد  يي دد و  امدراسددم امح ميددمعالددن ذمددر 

 مي تيدددم اميعاليتدددي امتي الدددب تحيدددويالامبمدددريم وب ددد ء ق ئتدددم االهددددال اميعاليتيدددم م
 –م امي ريبيدددددد ما  ددددددراءات يمددددددتيل تدددددد دة امتع م ددددددو  تةدددددد رات امثق فددددددم امبمددددددريم

عبددر  تقدددل -(  ثيددل –تيوسدد   –بسددي  و رافيددر تيعدددد  ث فددم اميالتيحدد ت  ا ح
اميحقده تدن توثوقييةد ، ، وا  دراءات (Edmodo  ش بم ويدب ا يت عيدم يعاليتيدم

اايب ر  هيامقي س و  واتأيضً  إ راءات يمتيل وب  ء أد  ت  يي  و  هذا امحم 
تةددد رات اايبددد ر يحمددديالن مقيددد س ام   دددب امتعرفدددي متةددد رات امثق فدددم امبمدددريم و 
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بددددد ميحقه تدددددن  تدددد وا   زية مقيدددد س ام   دددددب االدائددددي مالتةددددد رات امثق فددددم امبمدددددريم
وا  دددددددراءات ي حيدددددددذ امي ربدددددددم  دراسدددددددمام ت توعدددددددم، ويحديدددددددد تددددددد وثب ية ت مددددددددقة

  واالس سيم االسي بلعيم

إعداد قائمة بمعايير تصميم مستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك : أوالً 
 :الواجب تقديميا عبر شبكات الويب االجتماعية

تسيوي ت  ث فم يالتيح ت يل إعداد ق ئتم امتع يير اما مم بيمتيل 
يل يحديد امشرو   ايوفه ت يالاال حو رافير عبر شب  ت امويب اال يت عيم 

ويدرج تسيوي ت  ث فية  ويمتيل  امبمريم اميالتيح تتيل اموا ب يوافره  فن يم
 يي ت ، م نوشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم وتبلئتي  مالتيعالتين  حو رافيرإلا

،  البم ي  ومو ي  اميعاليل ىمدتة رات امثق فم امبمريم وامتة ريم مام وا ب امتعرفيم 
تسيوي ت  ث فم ق ئت  امتع يير اما مم بيمتيل ميل إعداد اممورة األوميم ثل 

اال ش م واميدريب ت ، و يالتيح ت اال حو رافير عبر شب  ت امويب اال يت عيم
عرض ، ثل مالتيعالتين امويب اال يت عيم شب معتالي ت اميقويل عبر امعتاليم و 

تسيوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافير عبر ق ئتم امتع يير اما مم بيمتيل 
عالن امس دة امتح تين فن ت    امت  هج و ره  شب  ت امويب اال يت عيم
ماليأ د تن مده هذه امتع يير، وتعرفم أرائةل حو   *اميدريس وي  ومو ي  اميعاليل

 تسيوي ت  ث فم يالتيح تب م سب  ميمتيل يحديد أهتي  امتع يير وتؤشراية  
وتبلئتية  مالتيعالتين،  اال حو رافير امتقدل عبر شب  ت امويب اال يت عيم

ض فم وحذل ويعدي  ت يرو   ت  سًب ، وقد يل اميوم  وااليح ه عالن تبلئتم  وا 
   *وأمبحث في مورية  ام ة ئيم هذه امتع يير وتؤشراية  اما م 

 

                                                 
*
 ( قبئمت ببلسبدة المحكمين إلدواث الدراست.1ملحق ) 
*
كبث الىيب قبئمت معبييز تصميم مستىيبث كثبفت تلميحبث االنفىجزافيك عبز شب( 2ملحق ) 

 .االجتمبعيت
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 :تمميحات االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعية تصميم  :نياً ثا
 تسدديوي ت  ث فددم يالتيحدد ت اال حو رافيددر عبددر شددب  ت امويددب اال يت عيددميمددتيل 

 يدمامح م دراسدممالتيغيدر امتسديق  توضدع ام مامثبلثد تتسيوي مالتع يير امس بقم مالوفًق  
ماليالتيحدددد ت امبمددددريم تسدددديوى تيوسدددد ، تسدددديوى  ثيددددل(   تسدددديوى بسددددي ،ا وهددددل

وفدددي ضدددوء ترا عدددم امب حدددث م تددد ذج اميمدددتيل اميعاليتدددي امتايالحدددم  ،ب ال حو رافيدددر
اال حو رافيددر اميعاليتددي  م ميمددتيلشددوقن شداليوت تدوذج متحتددد  فقدد يب ددن امب حددثو 

ميمدددتيل  أ ددد  تامدددك؛ حيدددث ييتيدددز هددذا ام تدددوذج ب(9109 شددداليوت،  امت ددور
، وقدددد يدددل إ دددراء بعدددض اميعدددديبلت مبمدددريمواميمدددتيت ت ا اال حو رافيدددر اميعاليتدددي

، وسدييل عدرض يالدر امتراحد  يدمامح م دراسمامتع بت  ييوافه  تن قب  امب حث عالي 
  ايعالن ام حو امي م

 مرحمة التقييم المدخمى: -1
وييضتن هذه امترحالم قي س امتي الب ت امتدااليم م   تن امتعالل وامتيعالل 

 وبيئم اميعالل وهنا
 ير ت  تي الب ميع ت  تع ام تبيوير واالاي ون مدى امتعالل تة رات  المعمم: -

امتقدل عبر  يتةل م ن يسي يع اميع ت  تع امتحيوى اميعاليت يتداال
  شب م امويب اال يت عيم

  ير ت ميع ت  تع ام تبيوير واالايتيالر امتيعالل تة رات  المتعمم: -
تسيوي ت تايالحم ام ث فم وهن عب رة عن بيئم يعالل يوافر  بيئة التعمم: -

وسيقول  ر عبر شب م ويب ا يت عيم يعاليتيمميالتيح ت اال حو رافي
 نوهأحد شب  ت امويب اال يت عيم اميعاليتيم  عبر امب حث بإعداده 

تع احيي   ت امتعالل وامتيعالتين  تتنبسبحيث  (Edmodo)شب م 
مي تيم تة رات  ي البت يوام ئمةل، يقدل تن ابلمة  تحيوى يعاليت

تيمالم بشب م  وهوايل ذ يم عبر أ ةزة  تبيوير امثق فم امبمريم
  ير ت اإل
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 مرحمة التييئة: -2
 نترنتتحميل خبرات المتعممين بالتعامل مع الكمبيوتر واإل  9 0

  :شبكات الويب االجتماعيةو 
يع ت  ب م تبيوير ويمحح اال ير ت بدر م ت  سبم يل قي س تة رات ام

مالتيعالتين تن ابل  ي بيه ب  قم يحديد  شب م ويب ا يت عيمسيادال إل
ميع ت  تع اامتي الب ت امقباليم امت الوبم مالي بيه متعرفم  ح ي ت امتيعالتين فن 

 تة رات ام تبيوير واال ير ت 
شبكة الويب  إلستخدامتحديد المتطمبات الواجب توافرىا  9 9

 ا االجتماعية
 عالن ت يالياويشيت  امتي الب ت وامي ةيزات اميعاليتيم امبلزل يوافره  

ام تبيوير امشامن  ت في ي   افر بعض اإلتالبد تن يو  األجيزة: -
شب م إلسيادال تع يوافر سرعم ا ير ت ت  سبم وادت ت اإل ير ت م   تيعالل 

، سواًء هذه امي ةيزات فن تع ت  امح سب (Edmodo)امويب اال يت عيم 
امين يستح  امذ يمي بيه امشب م امتامك مالةوايل  امت ز ؛ أو اآلمن؛ أو

وهي اإلت    ت امتيوفرة في ، (Edmodo)شب م بتش ر م امتيعالتين عبر 
 ت   (9102  تيع األ ةزة امحديثم ابل  امسبع س وات امس بقم أي ت ذ ع ل 

 .(Elizangela et al., 2014, p. 1433)هو توضح ب م دو  امي ميا  

 شب م ويب ا يت عيم(ا توامح ت أ ةزة ام تبيوير امبلزتم ميشغي  9 دو   
 

 المواصفات الجياز
  nVidia, GeForce 6600 (128MB) -   رت امش شم

- ATI Radeon 8500 (128MB) 
  ي ل اميشغي  وي دوز
(OS Windows) 

 win vista,win7,win)  حيددث ييوافدده تددع  ددبل تددن 

8)   
 (32bit,64bit)وتيوافه تع اإلمدارات 
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 تب مغ ت ميم مت  ياليافية  ييل ياميك  الميزانية: -

واسيادال  (Edmodo)االشيرار فن شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  -0
               https://edmo.do/j/kxzdd5االض ف ت امين يوفره  امشب م 

 بيعم   سب سي مالشب م امن ثبلث فمو  فرعيم مييقسيل امحم  امرئي -9    
  امدراسم امح ميم

 ير ت عبر االي ح م  فرمم اميعالل مياإل ير ت م   تيعالل ادتم  يوفير -3
سرعم ا ير ت ت  سبم مشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم ع يوافر ت
(Edmodo) وا   حيث  واال حو رافير امتيضتن داا  تسيوي ية  امتايالحم

داا  تر ز ي  ومو ي  اإل ير ت ادتم  عدل يوافرعدة تعوق ت ت ة   امب حث
 اميعاليل ب اليم اميربيم   تعم ق  ة امسويس 

امح سب شراء اإلت   ي ت امبلزتم ميومي  ادتم اإل ير ت في تعت    -2
امذي يل يوفيره في تر ز ي  ومو ي  اميعاليل ب اليم اميربيم ب  تعم ق  ة اآلمي 
 اامسويس

  (Mobile Wifi 2.4GHz) ة ز  -  
  - (USB Wi-Fi Adapter )بداًل تن اإلعيت د عالن ت حذ و  ب  
(Ethernet) امت يبي داا  امتعت  حيث  رت واي ف ي مال تبيوير  ميوفير 

  وا د بش   أس سي في امالوح ت األلال يي
  امبراتج امبلزتم ميمتيل اميالتيح ت امبمريم واال حو رافيرشراء  -5
اال حو رافير ويالتيح ي  عبر شب  ت امويب  ميمتيل البرامج التطبيقية : -

 ا اال يت عيم
 
 

 اإليم   امبلسال ي
 (  IEEE 

(802.11 standard 

 ماليع ت  تع امشب  ت امبلسال يم ويعت  عالن سرعم 
2-1 Mbps  



 إجراءات الدراسة                                          الفصل الثالث                               

106 

 م  عم اال حو رافير ويالتيح ي  عبر شب  ت امويب اال يت عيمامبلزتم م وامت م ت امي بيقيمامبراتج  ا(3 دو   

 التحميل: و  الدراسة مرحمة -3
وييضتن هذه امترحالم يحالي  امتش الم ويقدير امح   ت، يحديد األهدال 

، يحالي  تةت ت وأ ش م ي، يحديد امتحيوى اميعاليتيامع تم مالتحيوى اميعاليت
دعل امتيعالل، يحالي  ام ئك ، يحالي  أس ميب واميدريب ت امعتاليم اميعالل

 ايواحيي   ت امتيعالتين،  ت  يال
 

 :التعميمية تحميل المشكمة وتقدير الحاجات 1.3

 استخدامات البرنامج البرنامج
  Adobe Illustratorبر  تج 

 

براتج م  عم اال حو رافير واميالتيح ت اما مم ب   احدهو 
  تعداد اميمتيت ت تن  و  امرسوتأ ي ي  شر م أدوبي إل

  امتو ةم

Adobe Photoshop 

 

إل شددددددد ء ويعدددددددددي  اممدددددددور أ ي يدددددددد  شددددددددر م  هدددددددو بر دددددددد تج
 أشددددددددةر امبددددددددراتج ميحريددددددددر امرسددددددددولتددددددددن يعيبددددددددر و أدوبددددددددي 

ويسددددديادل فدددددن مددددد  عم  اميمدددددوير امرقتدددددي عالدددددن يعددددددي امو 
  اال حو رافير واميالتيح ت اما مم ب 

 ويب (Edmodo) شبكت

 

يدددددوفر مالتعالتدددددين وام دددددبلب يعاليتيدددددم ا يت عيدددددم  شدددددب مهدددددو 
آت ددددددددددم مبليمدددددددددد   واميعدددددددددد ون، ويبدددددددددد د  امتحيددددددددددوى بيئددددددددددم 

اميعاليتدددددددددي وي بيق يددددددددد  امرقتيدددددددددم إضددددددددد فم إمدددددددددن اموا بددددددددد ت 
 وهددددددددو احددددددددد ي بيقدددددددد ت امت زميددددددددم وامدددددددددر  ت وامت  قشدددددددد ت

   1 9امويب 
 للهىاتف الذكيت (Edmodo)تطبيق 

 

هددددو ي بيدددده تامددددك مالةوايددددل امذ يددددم يسددددي يع ام ددددبلب 
وامتعالتددددددددددين امددددددددددداو  عالددددددددددن حسدددددددددد بيةل عالددددددددددن ت مددددددددددم 

(Edmodo تددددددددددن اددددددددددبل  هدددددددددد يحةل امددددددددددذ ي وتي بعددددددددددم )
  تيع االعت   عاليم 
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تسيوي ت تيعددة  ث فم يسيو ب اسيادال  ييل يحديد امتش الم امي
فن ام زء اما ك  يالتيح ت اال حو رافير عبر شب  ت امويب اال يت عيم

 في ام وا ب امتعرفيم واالدائيم واميي ي تن في و ود قمور، دراسمبتش الم ام
امتالحم إمن  امح  م؛ و مدي  البم ي  ومو ي  اميعاليل متة رات امثق فم امبمريم

امتيس رعم فن امرقتيم متوا ة  امثورة امي  ومو يم  تة رات امبمريماتيبلر يالر ام
متقررات يعاليتيم يقول ام بلب بدراسية   ميحقيه أهدال اميعاللع مل امبمري ت و 

   ذات عبلقم بإسيادال امبمري تداا  شعبم ي  ومو ي  اميعاليل 
  تبلئل تي الب قباليامتش الم إمن عدل يوافر  أسب ب امب حث ر عوقد أ

مي تيم تة رات امثق فم امبمريم امين يحي ج إمية  ام بلب عتوتً  و بلب 
بإسيادال ي  ومو ي  اميعاليل بش   ا ك مو ود تقررات دراسيم ذات عبلقم 

مقدر  تيبل ةلإ يالر امتقرارات يحي جو  يقوتوا بدراسية  فن اميامك امبمري ت
 معبلج هذه امتش الم امب حث قيرحيو ، قب  امشرو  في دراسية  ميالر امتة رات   لٍ 

تسيوي ت تيعددة ام ث فم  عالن ش  هو و ود تي الب قبالي يقول بدراسيم ام بلب 
بدراسم تن ابلمة  ول ام بلب يق ميالتيح ت اال حو رافير وهن ثبلث تسيوي ت

  ال حو رافيرامبمريم بيالتيح ت امواحد وم ن تايالل فن  ث فم  يعاليتي ىتحيو 
ويقدل عبر شب م ،  ثيل ىتيوس ، تسيو  ىبسي ، تسيو  ىتسيو  فيا ييتث و 

اميعاليتيم يوفر  شب ماموا مم أن هذه  ( Edmodo ويب ا يت عيم يعاليتيم 
يعم تحيوى اميعالل م ب اال يت عي امتبلئل تس حم  يدة تن اميح ع  واميوام 

بت  يحيوية  تن تسيوي ت  شب م اميعاليتيموب مي من قد ي ون هذه ام وفئم امتيعالتين
تيز بة  تن ام ئك وآمي ت تيعددة وت  يي تيعددة  ث فم يالتيح ت اال حو رافير

أ   فن امتس ر و وتعرفي   يعالل ويقييت  مالوقول عالن تسيوى يعالت ام مدعل
اميعاليتي  ى وع ء يقدل تن ابلم  امتحيو  ية تبلئتوايض  ً  ؛اممحيح ماليعالل

 البم  ىمد مي تيم تة رات امثق فم امبمريم تح  تش الم امدراسم تي البام
  ي  ومو ي  اميعاليل

 األىداف العامة لممحتوى التعميمى: تحديد 2.3
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 ىتحيو اما ك ب يبيحديد األهدال امع تم مالتحيوى اميعاليت امب حث ق ل
ي تيم تة رات امثق فم  وهوا ممالتحيوي امةدل امع ل ، ويل يحديد اال حو رافير
تيعدد  ث فم  ا حو رافير يعاليتيعن  ريه   البم ي  ومو ي  اميعاليلدي امبمريم م

 ا ي، وييحر  تن امةدل امع ل أهدال فرعيم، وهن   مي مم اميالتيح ت امبمريم
  امتيعالل االش    امبمريم ادرار -
  امتيعالل االش    امبمريم قراءة -
  امالحيي إمن أش    بمريم ىامتيعالل امتحيو  يرتيز/  يشحير -
  امتيعالل يشحير / يرتيز االش    امبمريم فر -
 امتيعالل أفض  تت رس ت حقوه امتال يم امح ريم مالبمري ت  إيب   -

تسيوي ت مال يتحيوى امعالتمأايي ر وي ييل اوعالن ضوء هذه األهدال يل 
  يالتيح ت اال حو رافير عبر شب  ت امويب اال يت عيمتيعددة  ث فم 

     :يالمحتوى التعميم ديدتح 9 3
تن ابل  اال حو رافير سييل يتثيالة  بمري  ً  يضوع ت اميو يل يحديد امت
بتة رات امتريب م وفقً  مؤلهدال اميعاليتيم امس به يحديده   ويالتيح ي  امبمريم 

امذى ييضت    امتحيوى اميعاليتن، وقد روعن ع د يحديد امثق فم امبمريم
ت توعم تن  مالدراسموامين ييل إ ي  ة  وفه امتيغير امتسيق  ، اال حو رافير

 االعيب رات أهتة ا
اما ك  ىامتحيو امتسيق  ع د ب  ء  امدراسمأ( يبرز امتحيوى تيغير  

   ب متيغير امي بع
اال حو رافير ويالتيح ي  عبر  تن ابل  ىامتحيو  ب( مبلحيم يقديل
   شب  ت امويب اال يت عيم

 ي د امتيعالتون معوبم فن فةت  ال ج( تحيوى 
تن ابل  اال حو رافير ويالتيح ي  عبر شب  ت د( يسةل يقديل امتحيوى  

 مالتيعالتين  امثق فم امبمريم  ي تيم تة راتفن  امويب اال يت عيم
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توضوع ت فن يامك ي  ومو ي  اميعاليل سييل يتثيالة  تن ويل اايي ر 
اال حو رافير واميالتيح ت امبمريم بش   يدعل ي تيم تة رات امثق فم  ابل 

ة تن ؛  ت  أ ة  يحيوى عالن تسيوي ت تيعددامبمريم مدى  البم ي  ومو ي  اميعاليل
ؤثر بدر م ين يوامبس  م، وام تن حيث اميعقيد بمريمامتعالوت ت وامتة رات ام

 ؛ب متة رات امتيعاله ي ر امتةو  امتعرفي  يس ب ام   با  امتحيوى و  فةل ي بيرة ف
تن ابل  اال حو رافير تيعدد  يالر امتوضوع ت فضبًل عن مبلحيم يقديل

 امدراسمت ا؛  ت  يبرز تيغير تسيوي ت ام ث فم عبر شب  ت امويب اال يت عيم
 بمورة أ ثر يوافًق  وا س  ًت  و ق ًءا مقي س يأثيره  اممحيح 

تن ابل  شب م امويب اال يت عيم  يل ي ييل توضوع ت اال حو رافيرو       
ويل تراع ة  بحيث يسة  اميع ت  تعة  حيث يل يقسيت  إمن توديوالت يعاليتيم
ويل يقسيل  أسس ب  ء ويمتيل اال حو رافير ويالتيح ي  اث  ء اميمتيل

  اتوديوالت يعاليتيم وهي اربعإمن وضوع ت امت
  تحةول اميمتيل   وتحيواهل هو توضوع ت( 3يي ون تن   امتوديو  األو

  (اميعاليتي، تراح  اميمتيل اميعاليتي، تة رات و ح ي ت امتمتل اميعاليتي
  تحةول  وتحيواهل هو توضوع ت ( 3يي ون تن  امتوديو  امث  ي

امعروض اميقديتيم، براتج امعروض اميقديتيم، اسيادات ت امعروض 
  (اميقديتيم

  بيئ ت اميعالل   وتحيواهل هوتوضوع ت ( 3يي ون تن  امتوديو  امث مث
  (امي يحيم، ادوات اميعالل اميش ر ي، تتيزات بيئ ت اميعالل اميش ر ي

   وتحيواهل هو  ع  مر توضوع ت  (9امتوديو  امرابع يي ون تن
  اموس ئ  امتيعددة، امحره بين امبي   ت وامتعالوت ت( 

متة رات امثق فم امبمريم مي تيم ام وا ب   يري عالتي ىوضع تحيو ويل 
عالي ش   ا حو رافير تيعدد  ث فم اميالتيح ت  ام بلب ىامتعرفيم مالتة رات مد

ب محمو    بسي ، تيوس ،  ثيل(تقستم عالي امتسيوي ت امبمريم بدااال  
عالن بعض امتح تين  ى تيع ت سبه تن تحيو عرض ثل امحرعيم 
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وقد أ رى امتح تون بعض ت    ي  ومو ي  اميعاليل  يوامتياممين ف
اميعديبلت واما مم ب ممي ام وامي ييل مالب يم امتعرفيم مالتحيوى م ن يبلئل 

  وبعد إ راء اميعديبلت يام ئك امتيعالتين امتقدل مةل امتحيوى اميعاليت
 ميتثيال  بمري ً امتقيرحم أمبح تحيوى اميعالل تعًدا فن موري  ام ة ئيم، يتةيًدا 

شب  ت عبر  امتسيوي ت تيعددة  ث فم يالتيح ت اال حو رافيرع د يمتيل وب  ء 
  امويب اال يت عيم

ستخدمة في تصميم االنفوجرافيك وتمميحاتو وما يتضمنو البرامج الم 4.3
 : عبر شبكة الويب االجتماعية من محتوي

   برنامجAdobe Photoshop CS6:  ويحرير امرسول راتج تع م مبوهو أحد 
 اممور 

   برنامجAdobe Illustrator:  ميمتيل اال حو رافير امث بت واميالتيح ت
  امبمريم

  ق ل امب حث حيث :عمى شبكة الويب االجتماعية التعميمية  ىرفع المحتو 
من إ( حيث قسل امحم  امرئيسي Edmodoشب م  برفع اال حو رافير عالن 

ام ث فم ورفع اال حو رافير ثبلث فمو  فرعيم ييبع امثبلث تسيوي ت تيدر م 
داا  امحمو  امحرعيم  بلً  عالن حسب  ث فم اميالتيح ب ، وييتيز شب م 

 Edmodo  ي ل ادارة يعالل( بأ ة  يحيوي عالنLearning 

Management System (LMS) وتيوافقم تع تع يير  Sharable

Content Object Reference Model  SCORM)  مالتحيوى اميعاليتي
  ت  هو توضح ب مش   امي ميااالم يرو ي، 
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 (Edmodoشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  ( 00ش            

امذي يل  ييل عرض اال حو رافير وت  ييضت   تن امتحيوى اميعاليتي بي ت 
  ت  هو توضح ب مش   امي ميا داا  امحمو  امحرعيم يمتيت  

 

 (Edmodo) شب مفي   اال حو رافير( 09ش    

 أساليب دعم المتعمم: تحديد 5.3
شب م امويب اال يت عيم أس ميب دعل امتيعالل داا   بيحديد امب حث ق ل
وهو امدعل امتب شر امتقدل تن ابل   اميعالل؛ أث  ء تراح  (Edmodoاميعاليتيم  

امتعالل؛ متوا ةم االحيي   ت امتيغيرة مةل داا  سي ه اميعالل بمورة فوريم 
يوفر  امشب  ت اال يت عيم اميعاليتيمميحقيه أهدال اميعالل  وا مم أن هذه 

تس حم  يدة تن اميح ع  واميوام  وامدعل اميعاليتن امتبلئل م بيعم تحيوى 
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وت  ييتيز بة  تن  امشب  توب مي من قد ي ون هذه  ،تينالل وفئم امتيعالاميع
ت  سبم  تقدل ميالتيح ت اال حو رافير تن ابلمة  حيث ام ئك وآمي ت تيعددة 

امثق فم امبمريم تة رات  بي تيم مواما م مدراسمامح  امت  سب متش الم اقد ي ون 
  مدى  البم ي  ومو ي  اميعاليل

 تحميل خصائص واحتياجات المتعممين:  6.3
عبر شب م امويب اال يت عيم امتيعالتون امتو   مةل تحيوى اميعالل 

وفيت  ييعاله بام ئمةل  ،ي  ومو ي  اميعاليل بم الهل ( Edmodoاميعاليتيم  
 امتايالحم وامتة رات وامقدرات اما مم بةل، وسالو ةل امتداالن ي  د ي ون تيس وًي 

ام تبيوير واإل ير ت  ميع ت  تعا؛  ت  يل يحديد تدى إ  ديةل متة رات وتي   س ً 
بقي س يالر امتة رات تن ابل  ي بيه ب  قم يحديد امتي الب ت امقباليم امت الوبم 

شب م امويب  و ميع ت  تع ام تبيوير واال ير تاويبين أن مديةل تة رات  مالي بيه
 ( Edmodoاال يت عيم اميعاليتيم  

 تحديد مخرجات التعمم:  7.3
 في  البم ي  ومو ي  اميعاليل ي تيم تة راتير ز تار  ت اميعالل عالن 

امتقدل و  تسيوي ت تيعددة  ث فم يالتيح ت اال حو رافيرتن ابل   امثق فم امبمريم
  فن  ة يم يعالتةل وقي سة  (Edmodoشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  عبر 

 مرحمة التصميم التعميمى: -4
يويم أن يح يييعاله هذه امترحالم بوضع اما و  امعريضم مت  ي بغ

امتقدل  تيضتن داا  تسيوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافيرام يامتحيوى اميعاليت
حيث ي ون  مالتيعالتين( Edmodoشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  عبر 

ق فم امبمريم مدي  البم اموع ء واموسي  امذي ي تي تن ابلم  تة رات امث
وامذى تن اميعاليل ويمتيل تسيوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافير ي  ومو ي  

ييل ومل األسس وامتع يير امح يم واميربويم واإل راءات امتيعالقم ب يحيم   ابلمة
بمورة ي ح  يحقيه األهدال اميعاليتيم امتراد يحقيقة ،  يالر امتسيوي ت يمتيل

 وييضتن يالر امترحالم اما وات امي ميما
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 :المتطمبة ميارات الثقافة البصريةبقائمة إعداد  1.4
وقد تر إعداد امق ئتم  بإعداد ق ئتم بتة رات امثق فم امبمريم امب حث ق ل

 ب ما وات االييم ا
 اتم در اشيق ه امق ئتم 

  ،بعض ام يب امتياممم في ت    ي  ومو ي  اميعاليل
  وامثق فم امبمريم واميعالل امبمري

   تة رات امثق فم امدراس ت وامبحوث وامس بقم اميي يي  و
  امبمريم

  تة رات فرعيما ت ة اشيق ه ت توعم تن امتة رات امرئيسيم ي درج 
، ت فرعيمتة را ت ة حيث يل اميوم  إمن تة رات رئيسيم ي درج 

د ٌ الب ، وقم( تة رة فرعي09( تة رات رئيسيم،  6واميي ييضتن 
ب محذل أو اإلض فم أو يعدي   سواء أىتن    تح ل إبداء امر 

 اممي ام تن أ   امومو  إمن امق ئتم في امش   ام ة ئي 
 بعد عرض امق ئتم امتبدئيم عالن  اعرض امق ئتم في ش الة  ام ة ئي

 أض فم بعضت توعم تن امتح تين، أسحرت  ي ئج اميح يل عالن 
( 6عالن   *امتة رات امحرعيم، وب  ًء عالي  يتثالت امق ئتم ام ة ئيم

 ( تة رة فرعيم 92تة رات رئيسيم،  
 ( ا امتة رات امرئيسيم وامحرعيم مالثق فم امبمريم ب متحيوي2 دو   

 
عدد الميارات  الميارة الرئيسية م

 الفرعية
النسبة 
 المئوية

 % 33 3 االداراك البصري 0

 % 33 9 قراءة البصريات 9

 % 8 2 االنتاج البصري 3

                                                 
*
.مهبراث الثقبفت البصزيت( قبئمت 3ملحق ) 

 



 إجراءات الدراسة                                          الفصل الثالث                               

114 

 % 33 3 الترميز البصري 2

 % 23 5 فك الترميز البصري 5

 % 8 2 حقوق الممكية الفكرية لمبصريات 6

 %311 24 امت تو  

 

 التعميمي: ىجرائية لممحتو إلاألىداف اب التوصل لقائمة 2.4
 اىاما مم ب متحيو  يمتيل األهدال اميعاليتيم 
مال   ب امتعرفي  *ث بإعداد ق ئتم ب الهدال اال رائيمق ل امب ح   

متة رات امثق فم امبمريم امس به في ضوء امالتة رات وام   ب االدائي 
يحديده  مييل يتثيالة  ب ال حو رافير تن ابل  امتوضوع ت اميعاليتيم 

، ويل عرضة  عالن ت توعم تن امتح تين متعرفم تدى امتريب م بة 
، وقد ايحه بعض امتح تين عالن إ راء بعض  متة راتاريب  ة  ب
، ويل إ  زية ، وعالي  يل مي ام في اممي ام مالعب رات اميعديبلت

األهدال في عب رات سالو يم يحدد بدقم امت الوب في سالور امتيعالل 
، وقد بالغ عدد وام   ب امتعرفي اموا ب يوافره وبحيث ي ون ق بالم مالقي س

هدل( يقيس ام   ب امتعرفي متة رات امثق فم امبمريم  و  92  األهدال
 قيس ام   ب االدائي متة رات امثق فم امبمريم ي (هدل 32 
 :العممي وتنظيمة ىاختيار المحتو  3.3

يسة  يتثيالة   ؛ وبحيثتبس ممورة  فن يامتحيوى اميعاليت مي اميل 
يي  سب تع  بيعم     من ع  مر بمريمإ يامتحيوى اميعاليت ويحوي  بمري ً 

ميم وفن مورة ع ث يقدل امتحيوى امت الوب بيسر وفتحردة يعاليتيم؛ وبحي
وامين  امتواد امبمريم امث بيموايره  تن ورسوت ت وتا   ت يعاليتيم  موك 

اموع ء واموسي  امذي تن  ىي  سب يتثي  امتة رات امبمريم حيث ي ون امتحيو 
فن ترحالم الحقم  ى سييل اسيادات ذامو  ابلم  ي تي تة رات امثق فم امبمريم،

                                                 
*
 .( قبئمت األهداف االجزائيت للمحتىي التعليمي4ملحق ) 
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عبر شب  ت  ث فم اميالتيح ت دااال اال حو رافير وتسيوي ت   ع  مر مب  ء 
وفه امتيغير امتسيق  توضو   متايالح  تتع م ثبلث ؛ فن امويب اال يت عيم

   يمامح م امدراسم
يل ي ييل امتحيوى وفه أسالوب اميي بع امةرتن؛ حيث يل عرض امتح هيل و 

، وهذا يامرئيسم ثل امحرعيم ثل امومو  إمن أق  ع مر فن امتحيوى امعالت
امي ييل هو األ ثر شيوعً  واأل سب فن يعاليل امتيعالتين وييحه وعتاليم يازين 
امتعالوت ت داا  ذا رة  امتيعالل، وقد ُروعن ع د ب  ء امتحيوى أ   سييل ي  وم  

؛ حيث ُروعي االيس ه ا حو رافير تقدل عبر شب م ويب ا يت عيم يعاليتيمداا  
م، وأن ييدرج تعالوت ت امتحيوى تن امتعالول واميراب  فن امب يم امتعرفيم امتقدت

إمن امت ةو ، وتن امبسي  إمن امتر ب، وتن امتحسوس إمن امت رد، وتن 
 تعالوت تامتأمول إمن اير امتأمول،  ت  ُروعن فن مي ام امتحيوى اسيادال 

حيث ان  يعبر عن امح رة امع تم بدقم ورسوت تتر زة ذات  ت  بسي م  ميم 
   متيل اال حو رافير بش   ع لهذا هو امةدل تن ي

ب ال حو رافير تيدرج  امتقدلوفن إ  ر ت  يقدل يل ب  ء امتحيوى اميعاليتي 
توضوع ت فن ، تحيواه  م ث فم اميالتيح ت عبر شب  ت امويب اال يت عيم

بعرضة  عالن  امب حثوق ل ، م، فن مورية  امتبدئيميامك ي  ومو ي  اميعاليل
امابراء وامتياممين فن ت    ي  ومو ي  اميعاليل وامت  هج و ره اميدريس، 

، تع وضع تس حم فن  ة يم االسيبي ن يوذمر بةدل اسي بل  رأيةل فيت  يال
 ألراء امس دة امتح تين فن إض فم تزيد تن امب ودا 

ع ب ألهدال وذمر بوض مئل حو رافير يتدى اريب   امتحيوى اميعاليت  - 
( فن اما  م امين يعبر عن رأى امتح ل سواء أ  ن ب الريب   عبلتم  

 أل عدل االريب   
( تدى  ح يم امتحيوى ميحقيه األهدال اميعاليتيم، وذمر بوضع عبلتم    - 

 فن اما  م امين يعبر عن رأى امتح ل سواء أ  ن ب م ح يم أل عدل ام ح يم 
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واميدريب ت امعتاليم  اميعاليتيم  ممؤل ش يدقم مي ام امتحيوى اميعاليت  - 
، حيث  الب تن امتح ل اقيراح اممي ام امت  سبم امين مالتة رات امبمريم

ض فم ت  يراه  يرى امتح ل أ ة  بح  م إمن يعدي  فن اممي ام، وحذل وا 
 ت  سبً  

وأت ل    هدل اميعاليتيم هدال األوقد عرض عالن امس دة امتح تين 
أعقب ذمر امتع م م وامتة رة امين يقيسة ،  امتريب  ب  يامتحيوى اميعاليت

اإلحم ئيم إل  ب ت امس دة امتح تين بحس ب ام سبم امتئويم متدى اريب   
ب ألهدال، ويقرر اعيب ر امتحيوى امذى ُي تع عالن يحقيق   يامتحيوى اميعاليت

% تن امتح تين ال يحقه امةدل ب مش   امت الوب، 81مالةدل أق  تن 
 وب مي من يسيو ب إع دة ام ير في  ب  ء عالن يو ية يةل 

 ت  يل إ راء امتع م م اإلحم ئيم إل  ب ت امتح تين بحس ب ام سبم 
ميحقيه األهدال اميعاليتيم، ويقرر اعيب ر امتحيوى امتئويم متدى  ح يم امتحيوى 

% اير   ل 81امذى ي تع امتح تون عالن  ح يي  ميحقيه األهدال أق  تن 
  ء عالن ميحقيه األهدال ب مش   امت الوب، وب مي من يسيو ب إع دة ام ير في  ب

أن وقد أسحرت آراء امس دة امابراء وامتح تين عالن ، يو ية ت امس دة امتح تين
تيع تح ور امتحيوى اميعاليتن   ءت ب سبم اريب  ة  ب ألهدال أ ثر تن  

%،  ذمر  تيع تح ور امتحيوى اميعاليتن   ءت  سبم  ح يية  ميحقيه 85
%، تت  يع ن أن  سبم االيح ه عالن تدى  ح يم 85األهدال أ ثر تن 

،  ت  ق ل امب حث تئن إمية  يامتحيوى ميحقيه األهدال اإل رائيم ع ميم 
بدراسم امتحيوى اما ك ب ألهدال امين حمالت عالن  سب أق   ب حثام

ع دة ام ير في  وذمر عالن  مبليح ه عالن  ح يي ، ويل ترا عم هذا امتحيوى وا 
ضوء يحالي  امتبلحي ت امين أورده  امس دة امتح تون بةدل زي دة  ح يم هذه 

ه تع أراء ام ق   ميحقيه األهدال اإل رائيم امتريب  بة  ويعديالة  بحيث ييح
 ت  ايحه ، وضح إلقراره امذين مل يوافقوا عالن  ح يية  إال بعد إبرازه  بش   أ

امس دة امتح تون وامابراء عالن ضرورة مي ام بعض امعب رات بمورة أ ثر 
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وبعد اال ية ء ، وضوًح  وحذل بعض امعب رات امين ييضتن يحميبلت زائدة
امابراء وامتح تين، يل إعداد تن إ راء اميعديبلت امين أيحه عالية  امس دة 

ثبلث فن  اال حو رافيرميمتيل يتةيدًا  فن موري  ام ة ئيم يامتحيوى اميعاليت
  ميامح م دراسموفه امتيغير امتسيق  توضو  ام متايالح تع م  ت

مريم داا  امي من تواضع تة رات امثق فم امب (5رقل   وييضح تن ابل  ام دو 
 ب متوديوالت  اال حو رافيرتوضوع ت 

  ال حو رافيرا امتحيوي امتعد تن ابل تة رات امثق فم امبمريم داا  ( 5  دو  
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 :التمميحات البصرية وكثافتيا انماط حديدت 4.4

تن امعوات  امرئيسيم في اميمتيل اميعاليتن امبمريم يعد اميالتيح ت 
مئل حو رافير، م و ة  أسالوب يسة  عتاليم اميعالل وامحمو  عالن يعاليل 
فع   وال يشير  ان يزود اميالتيح ت امتيعالتين بتعالوت ت إض فيم، وا  ت  
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، يسيادل في امير يز عالن امتثيرات اميعاليتيم اميي ي ب ان يدر ة  امتيعالل
امدراس ت  تيح ت داا     تسيوي عالنحديد عدد اميالي واسي د امب حث فن

 ؛امس بقم في يحديد تسيوي ت  ث فم اميالتيح ت امبمريم امتش ر إمية  س بق ً 
( يالتيح بمري، وامتسيوي 9امتسيوي امبسي  بعدد   امب حث حددحيث 

( يالتيح 2( يالتيح بمري، وامتسيوي ام ثيل بعدد  3امتيوس  بعدد  
( الي ، اال  رات، امدوائر، األموانتن  اما و ، األسةل، اميي بمري

  االييا يويسيعرضة  امب حث ف
 الخطوط المستخدم:التمميح بنمط تحديد  –أ 

ق ل امب حث بيحديد أ وا  اما و  امين سيقول بإسياداتة  داا  اميمتيل 
مبل حو رافير، بحيث ان ي ون بسي م وتقروءة، وال يو د بة  اى  وا ب 

ومرل ا يب ه ، حيث ق ل امب حث بيحتي  ت توعم ميشييت امتيعالتين 
  بيرة تن اما و  امعربيم واال  اليزيم الايي ر ت  ي  سب اميمتيل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ا ا ت   اميالتيح ب ما و 03ش    
 األلوان المستخدم:التمميح بنمط تحديد  – ب

ق ل امب حث بتراع ه ت  سبم االموان يربوي ً  مالحئم امتسيةدف  وهل  البم 
وهن  االسود، االبيض، االزره،  امترحالم ام  تعيم يي  ومو ي  اميعاليل ف
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، وراعي عدل االفرا  فن وايره (االمحر، االاضر، االحتر، امبريق مي     
 تزع م مالتيعالل و اسيادال األموان امس ا   حيث يشيت اال يب ه ويرهه امعين 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ا ا ت   اميالتيح ب ألموان02ش    
 التمميح باألسيم المستخدم:نمط تحديد  –ج 

ق ل امب حث بيحديد ت توعم تن االسةل امت  سبم مالتحيوي اميعاليتي 
 واسيع ن بة  فن يمتيل اال حو رافير 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (ا ا ت   اميالتيح ب ألسةل05ش    
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 المستخدم: وضع فى إطاراتالتمميح بالنمط تحديد  –د 
اميعاليتي  ىق ل امب حث بيحديد ت توعم تن اال  رات امت  سبم مالتحيو 

 واسيع ن بة  فن يمتيل اال حو رافير 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اميالتيح ب موضع في ا  ر(ا ا ت   06ش    

 التمميح بالوضع فى دائرة المستخدم:نمط تحديد  –و 
ب حث بيحديد ت توعم تن  ت  اميالتيح اموضع فن دائرة ي  سب ق ل ام

 سيع ن بة  فن يمتيل اال حو رافيرتحيوي اميعاليتي واام
 

 
 
 
 
 
 

 
 (ا ا ت   اميالتيح ب موضع فن دائرة07ش    
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 تحديد نمط التمميح بالتظميل المستخدم: –ز 
وبأموان تيعددة  ب مييالي ق ل امب حث بيحديد ت توعم تن  ت  اميالتيح 

 اميعاليتي واسيع ن بة  فن يمتيل اال حو رافير  ى  سب امتحيو ي
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (ا ا ت   اميالتيح ب مييالي 08ش    
 :حديد االشكال والعناصر البصرية المستخدمةت 5.4

امب حث بيحديد االش    وامع  مر امبمريم امتيضت   داا  ق ل 
امعالتي، بحيث ي ون تويحم ميومي   ىاال حو رافير بحيث يعبر عن امتحيو 

 يعاليتيم بمريم تحقق  ألهدال اميعالل  مرس م
 :نوع االنفوجرافيكحديد ت 6.4

اال حو رافير امث بت، وذمر  يم عالن  ت امح م امدراسماعيتد امب حث فن 
 ، ام ئك امتيعالتين ى،  وع ، ح ل امتحيو ىوفق ً  م بيعم امتحيو 

 :الشكل الداخمى والتخطيط لإلنفوجرافيكحديد ت 7.4
ق ل امب حث ب مي و  فن اايي ر يا ي  وامش   امدااالن        

وامةدل اما ك ب  وهن عب رة عن  شع عي،  ىمئل حو رافير وفق ً  مالتحيو 
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ارائ ،  داو ، عبلق ت، رسول يوضيحي ، قوائل، تا   بي  ي، يدرج 
 عتالي ت     وايره ( 

 : اإلنتاجمرحمة - 5
 ايبع امب حث عده تراح  فرعيم إل ي ج اال حو رافير وهيا

 ااايي ر  و  اال حو رافير امث بت 5 0
ق ل امب حث بيحديد  و  اال حو رافير امث بت ب مش   االم يرو ي  يراً  

االبع د ويحديد  بيقديتم إم يرو ي  عبر شب  ت امويب اال يت عيم امدراسمم بيم 
 / pixels 0365× 9128يالر امشب  ت وهو  امعرض عبر  بيعمامت  سبم م

inch  األفقي وامرأسي امش   ي و  بينو  
 اامرسل امتبدئي  ام رو ي( 5 9

ق ل امب حث بعت   توذج أومن مش   اال حو رافير عالن وره 
امش   امع ل ماليمتيل قب  امشرو  بي حيذه إم يرو ي  عبر ميحديد 

 براتج يمتيل اال حو رافير 
 ي تيع امع  مر امبمريما 5 3

 ي قسل هذه امترحالم امحرعيم إمن  زئين هت  ا
 ي تيع ع  مر اميالتيح ت امبمريم - أ

ق ل امب حث بي تيع ا ت   اميالتيح ت امبمريم امين سيسيعين 
ا و ، ا  رات، وضع فن بة  فن اميمتيل تن أموان، 

 دوائر، أسةل، ييالي  
 ىي تيع االش    امبمريم مالتحيو   - ب

ق ل امب حث بي تيع االش  ر وامع  مر امبمريم امين يعبر 
عن امتحيوي امعالتي امين سيش   تحور يمتيل اال حو رافير 

 التيعالتين واميدريب عالن امتة رات م
امتواقع اايي ر أحد براتج يمتيل اال حو رافير أو  5 2

 االم يرو يم امتياممم في ا ش ؤها
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 ق ل امب حث بأسيادال براتج ميمتيل اال حو رافير وهلا
وهو أحد براتج تع م م ويحرير  :Adobe Photoshop CS6برنامج   - أ

 امرسول اممور 
ميمتيل اال حو رافير امث بت  :Adobe Illustratorبرنامج   - ب

 واميالتيح ت امبمريم 
اميربويم  أن ييل وفًقأ مؤلسس وامتع يير يمتيل اال حو رافيروقد ُروعن ع د        
ميمتيل اال حو رافير اميعاليتي امتقدل عبر شب  ت امويب امس به يحديده  وامح يم 

، و ذمر ام ئك امتيعالتين وقدرايةل، وت  سبم هذه دراسمفن ام اال يت عيم
  يوى امعالتتع األهدال اميعاليتيم وامتحي امبمريم امع  مر
 إ ي ج ام توذج األوميا 5 5

ق ل امب حث بإ ي ج ام توذج االومي مبل حو رافير وذمر بإض فم 
امع  مر امبمريم امتايالحم امتعبرة عن امتحيوي اميعاليتي، 
ض فم ا ت   اميتاليح ت تع تراع ه اإلميزال بتع دم   ث فم  وا 

مش   اميالتيح ت امس به االش رة إمية   بلً  فن تسيواه، ويوضح ا
 ( ذمر 09رقل  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (ا يمتيل اال حو رافير09ش     
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 امترا عم امح يم امش تال ا 5 6
امعالتي قد  ىق ل امب حث بترا عم ف يم ش تال  ماليأ د تن ان امتحيو 

 يل يتثيال  ب م  ت  بمري ً  تن حيثا
  يسالس  امتعالوت ت 
  محم وتبلئتم امع  مر امبمريم امتسيادتم 
  مال موك امت يوبمامالغويم امترا عم  
  يتثي  تة رات امثق فم امبمريم 

 ا(Edmodoبيئم شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  ي ييل  5 7
 (اEdmodoاميس ي  فن شب م   - أ

حس ب تعالل عالن شب م امويب اال يت عيم  إ ش ءق ل امب حث ب - ب
( إ ش ء امحمو  Edmodo(، حيث يييح شب م  Edmodoاميعاليتيم  

حيث ق ل امب حث بإ ش ء فم  رئيسي يضل  تيع االس سيم اميعاليتيم؛ 
افراد ت توعم امدراسم وييحر  تن امحم  امرئيسي ثبلث فمو  فرعيم 

تن تسيوي ت امتع م م فم  ا ك ب   ىبحيث ي ون م   تسيو 
 ىتامك وتغاله ألفراد ت توعم امدراسم امين يدرس فن امتسيو 

بلث تسيوي ت عالن امث بعد يوزيع افراد ت توعم امدراسم امتحدد مة 
  (  بلب في    تسيوى01 

   يدا  امتيعالل تن ابل  امراب  امي مي تب شرة امن امحم
ثل يقول امب حث  ،  https://edmo.do/j/kxzdd5امرئيسي 

عالن  قبالي ً  بعد ي بيه االايب ر اميحميالي مال   ب امتعرفي
 تيع افراد ت توع  امدراسم بيوزيعةل عالن امتسيوي ت 

ب  ءًا عالن در  يةل في االايب ر امقبالي مال   ب امتايالحم 
  امتعرفي متة رات امثق فم امبمريم

 مييآلبعد امداو  عالن امراب  امس به ييةر ش ش ت اميس ي  ا 
 مالتيعالل 
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 (Edmodoاال يت عيم  (ا مححم االميح ه بشب م امويب 91ش    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Edmodo(ا مححم اايي ر اممحم بشب م امويب اال يت عيم  90ش    
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 (Student  ع د اايي ر امتيعالل اميس ي  تن ابل  حس ب   مب-ج
 اآلييم تب شرةييةر م  امش شم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Edmodoبشب م امويب اال يت عيم   ش شم اميس ي (ا 99ش    
  اميس ي  ب مبي   ت امشاميم وامبريد االم يرو ي ييل إ ش ء حس ب بعد

ويي الب  مالتيعالل وييل امداو  تب شرة امن امحم  امدراسي امرئيسي
 اتوافقم االدتن  امب حث( إليت ل عتاليم امداو  مالحم  امرئيسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Edmodo(ا امحم  امرئيسي مالتحيوي بشب م امويب اال يت عيم  93ش    
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  ي درج تن امحم  امرئيسي ثبلث فمو  فرعيم يعبر عن امثبلث
 تسيوي ت تايالحم  ث فم يالتيح ت اال حو رافيرا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Edmodoبشب م امويب اال يت عيم   امحمو  امحرعيم متسيوي ت اميالتيح ت(ا 92ش    
  ث فم يالتيح ت اال حو رافير امبسي اذو  ىامحم  امحرعي مالتسيو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Edmodoامبسي  بشب م امويب اال يت عيم   ى(ا امحم  امحرعي مالتسيو 95ش    
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  ث فم يالتيح ت اال حو رافير امتيوس ا ذو ىامحم  امحرعي مالتسيو  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Edmodoامتيوس  بشب م امويب اال يت عيم   ى(ا امحم  امحرعي مالتسيو 96ش    
  ث فم يالتيح ت اال حو رافير ام ثيلا ذو ىامحم  امحرعي مالتسيو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Edmodoام ثيل بشب م امويب اال يت عيم   ى(ا امحم  امحرعي مالتسيو 97ش    
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 رفع اال حو رافير عالن امتسيوي ت امثبلثم تيدر م  ث فم اميالتيح تا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

امبسي  ميالتيح ت اال حو رافير بشب م امويب اال يت عيم  ى(ا امتسيو 98ش    
 Edmodo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتيوس  ميالتيح ت اال حو رافير بشب م امويب اال يت عيم  ى(ا امتسيو 99ش    

 Edmodo) 



 إجراءات الدراسة                                          الفصل الثالث                               

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ام ثيل ميالتيح ت اال حو رافير بشب م امويب اال يت عيم  ى(ا امتسيو 31ش    
 Edmodo) 

 داا  امحم   امدراسمفراد ت توعم أيت ل داو   تيع امتيعالتين إ
 االايب رامرئيسي وتن ثل يوزيعةل عالن امتسيوي ت امحرعيم بعد ي بيه 

م ثل بعد اميوزيع ي به اايب ر تة رات امثق ف عاليةل اميحميالي امقبالي
 امبمريم امقبالي مال   ب االدائي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (Edmodoبشب م امويب اال يت عيم  امحم  امرئيسي  امتيعالتين داا (ا 30ش    
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 االاراج ام ة ئيا 5 8
وبتق س  PNGق ل امب حث بيمدير مور اال حو رافير بميغم  -د

 pixels 0365× 9128ي  سب امعرض عالن شب  ت امويب اال يت عيم 
/ inch 

حيث ق ل امب حث بيمتيل ثبلث تسيوي ت تيعددة ام ث فم تن اميمتيل 
 ث فم اميالتيح ت، م ث فم اميالتيح ت، تسيوي تيوس  مامواحد   تسيوي بسي  

  ث فم اميالتيح ت( ويوضح ذمر االش    االييمامتسيوي  ثيل 
 

 
 
 
 

 
 
 

 يالتيح بسي  ى(ا تسيو 39ش    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 يالتيح تيوس  ى(ا تسيو 33ش    
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 يالتيح  ثيل ى(ا تسيو 32ش    
سيادال امت ثل مشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم إلوتن ابل  ا  -ه
 Edmodo راء امي ربم إاث  ء ( تن قب  امب حث يل اميوام  تع امب حث 
( وتقره  اموالي ت Edmodoتن ابل  فريه إدارة شب م  سي بلعيم إلا

دارية  ويقديل تري يم إلامتيحدة ا ويقديل امدعوة مئل ضت ل محريه عتالة  وا 
فريقي  إوس  وشت   ألت  قم امشره ا يدارة مالشب م فإلمبلحي ت ا

مالب حث؛ وياميك ت مم فرعيم تن امشب م م  تعم ق  ة امسويس يقول 
دارة إويوضح امش   امي من تا  بم  بمبلحي ت امتسؤو ، بإدارية  امب حث
 امشب م مالب حث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مالب حث مئل ضت ل إلدارية   تسؤو Edmodoتا  بم ادارة شب م  (ا 35ش    
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 : التقييممرحمة -6
 يام ة ئن مالتحيوى اميعاليت ييلسيةدل هذه امترحالم امححك واميقي

 ي ج امتبدئن إلبعد اال ية ء تن عتاليم ا ب ال حو رافير ويتاليح ي اما ك 
م، ماليأ د تن مبلحيية  مالي بيه عالن بتع م  ي  امتايالح مئل حو رافير ويالتيح ي 

واسي  ب ت  واسي  ب ت امتعالتين، شب  ت امويب اال يت عيمامتيعالتين عبر 
 امتيعالتين، ويتر يالر امترحالم بثبلث ا وات وهنا

لمستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك عبر التقويم المبدئى   1.6
 :شبكات الويب االجتماعية

تسيوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافير عبر شب  ت امويب يل عرض 
 في ت    ي  ومو ي  عالن ت توعم تن امتح تين امتياممين *اال يت عيم

اميعاليل وامت  هج و ره اميدريس وذمر السي بل  رأيةل فن تدى تراع ة 
متع يير  تسيوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافير عبر شب  ت امويب اال يت عيم

 يوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافير عبر شب  ت امويب اال يت عيمتسيمتيل 
، واميأ د تن مبلحيية  وتدى تبلئتية  م البم ي  ومو ي  اميعاليلب م سبم 

متح تون مبلسيادال مةل؛ وأى يعديبلت أو تقيرح ت مزي دة ف عاليية   وقد ايحه ا
اموا ب يوافره  فن إ ش ء تث  هذه ام وعيم تن  عالن يوافر تعيل امتع يير

متث   تسيوي ت  ث فم يالتحي ت اال حو رافير عبر شب  ت امويب اال يت عيم
 يمتيل اال حو رافير هذه امحئم تن امتيعالتين؛ تع إ راء بعض اميعديبلت فن

ويعديبلت ا مم ببعض أموان اماالحيم واما و  امتسيادتم فن يمتيل 
  اال حو رافير

 
 

                                                 
*
 .مستىيبث كثبفت تلميحبث االنفىجزافيك( 12ملحق ) 
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نفوجرافيك عبر شبكة التعميمي لإل  ىالمحتو بناء عرض إجازة  2.6
  :(Edmodoعية التعميمية )الويب االجتما

متة رات امثق فم امبمريم تن ابل   يل عرض سي  ريو ب  ء تحيوى اميعالل
عبر شب م امويب اال يت عيم تسيوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافير 

عالن ت توعم تن امتح تين امتياممين فن  *(Edmodoاميعاليتيم  
 ت  سبمت    ي  ومو ي  اميعاليل وامت  هج و ره اميدريس ماليأ د تن تدى 

امتقدل عبر شب م امويب اال يت عيم  ب ال حو رافيرامتحيوى اميعاليتن 
واريب     م امت الوبميويحقيق  مؤلهدال اميعاليت (Edmodoاميعاليتيم  

سالس  امعرض بمورة ت  قيم، واميح ع  ، ويبتة رات امثق فم امبمريم
ويعاليت ت  ( Edmodoداا  شب م   وامومو  امسة  مالمحح ت

امتحيوى، وت  سبم تحيوى يمتيل اممحح ت مالغرض ت ة  ومالحئم 
و ع  امتيعالل  ش ، در م  واال يت عي امتسيةدفم، ييسير اميعالل اميح عالن

وامرواب   حو رافيراال وضوح امع  وين امتةتم، وامي سيه امت  سب مال ك و 
واريب  ة  ب متحيوى،  ودة ووضوح ( Edmodoشب م  داا  محح ت 

عالن يحسير امتحيوى، واايي ر األموان  يوييح  وقدري تدي و  اال حو رافير
واال ش م اميعاليتيم واميدريب ت امت  سبم امين ال يشيت ا يب ه امتيعالل، 

وأايرًا مبلحيم امتحيوى اميعاليتن امعتاليم عالن تة رات امثق فم امبمريم، 
 (Edmodoامتقدل عبر شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم   بل حو رافيرم

امتقدل عبر شب م  بل حو رافيرموفه تع يير يمتيل امتحيوى اميعاليتن 
وعالن ضوء ت  ايحه عالي   ( Edmodoامويب اال يت عيم اميعاليتيم  

عالن امتحيوى اميعاليتن امتح تون ق ل امب حث بإ راء اميعديبلت 
 (Edmodoامتقدل عبر شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم   بل حو رافيرم

عداده فن موري  ام ة ئيم ميقديت  امثبلث بتع م  ي  شب م امويب ، وا 

                                                 
*
سينبريى بنبء محتىي التعلم لمهبراث الثقبفت البصزيت من خالل مستىيبث كثبفت تلميحبث ( 11ملحق ) 

 .االنفىجزافيك عبز شبكت الىيب االجتمبعيت
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رفع اال حو رافير تيدرج  ث فم ، ثل (Edmodoاال يت عيم اميعاليتيم  
ي حي  مبلسيادال امي ر  اميالتيح ت  امب حثحيث ق ل  يبي؛بتع م  ي ، وا 
داا  شب م امويب   تامتع م  امثبلثم م شر ثبلث تسيوي ت فرعيمبيوفير 

، تع يحديد اإل راءات امبلزتم (Edmodoاال يت عيم اميعاليتيم  
وا  ش ء االايب رات مالقي سين امقبالي وامبعدي  ماليأتين، ويوفير امدعل امح ن،

وبعد إيت ل   فم اإل راءات أمبحت امتع م  ت م محم  عالن امت مم،
مشب م  االم يرو ن راب  امداو مبلسيادال امي ريبن عبر امشب م، و  ن 

 هن  امويب اال يت عيم امتي ح عالية  تحيوي امتع م  ت امثبلثم
https://edmo.do/j/kxzdd5  تيدا ًي  عالن عي م  ؛ يتةيدًا مي ربية

اسي بلعيم تن امتيعالتين ماليأ د تن مبلحيي  مبلسيادال عالن امتسيوى 
 امتيدا ن 

 إجراء التعديالت النيائية: 3.6
ضوء ت  ايحه عالي  امس دة امتح تون وأفراد امي ربم االسي بلعيم  في

تسيوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافير عبر شب  ت امويب امين قدتت مةل 
 امب حثمتعرفم أرائةل وتبلحييةل أث  ء اسياداتة ؛ ق ل  اال يت عيم

عدادهل فن  ت امثبلثمامضروريم فن امتع م  بإ راء اميعديبلت ، وا 
عبر شب م امويب اال يت عيم ام ة ئيم مبلي حم االم يرو يم  موريةل

 Edmodo)  األماليم   امدراسم ت توعميتةيدًا مالي ريب امتيدا ن عالن 

 :واالستخدام النشرمرحمة  - 6
لمستويات كثافة تمميحات  يستخدام النيائالنشر واإلتاحة لإل  -

 :االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعية
تسيوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافير عبر بعد اميأ د تن مبلحيم 
وامتحيوى اميعاليتن اما ك بة  مبلسيادال، يل  شب  ت امويب اال يت عيم

ديبلت إي حية  مالتيعالتين عالن امتسيوى امتيدا ن امتوسع بعد ا راء اميع
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شب م امويب اال يت عيم عبر  يل إي حيةل  تتع م  ثبلث بواقع ام ة ئيم
 Edmodo) يمامح م دراسمفن ام  https://edmo.do/j/kxzdd5 

شب م امويب اال يت عيم ويحديد اإل راءات امبلزتم ميأتين امتحيوى داا  
 Edmodo) شب م امويب ، ويوفير امدعل امح ن امبلزل ماليع ت  تع

امتسيوي ت ، وبعد إيت ل   فم اإل راءات أمبح (Edmodoاال يت عيم  
شب م امويب يادال عبر مبلس مم مح تيدر م  ث فم يالتيح ت اال حو رافير

   (Edmodoاال يت عيم  
جازتي تاا: إعداد أدثالثاً   ا: مالقياس وا 

ديد إ راءات وفيت  ييعاله بةذا اال راء وامتش ر إمي  تسبق  فن ترحالم يح
  فن هذا ام زء ييل عرض  ب ميحمي امقي س  واتاميقييل ويمتيل أد

 : يختبار التحصيمال: إعداد اأوالً 
امثق فم يل ب  ء االايب ر اميحميالي مقي س ام   ب امتعرفي متة رات 

امقبالي مبلايب ر اميحميالن متعرفم تسيوى يحمي   اإل راءويةدل امبمريم، 
وذمر قب  ، م البم ي  ومو ي  اميعاليل مال   ب امتعرفي متة رات امثق فم امبمريم

وتن ثل  يبن امتسيق ،متسيوي ت امتيغير امي ر  وفق ً  ىحيو امبدء في دراسيةل مالت
 اإل راءبي ت  يةدل  يوزيع ام بلب عالن امثبلث تسيوي ت ب ريقم تي   سم،

 وفق ً  ىحيو امبعدي مبلايب ر ميحديد تسيوى يحمي  ام بلب بعد دراسيةل مالت
متسيوي ت امتيغير امي ريبن امتسيق ، و  ء االايب ر في مورة اممواب 

 واما أ، واالايي ر تن تيعدد 

 ايب ر تيبع  اما وات امي ميمابإعداد هذا اإل امب حثق ل 
 تحديد ىدف االختبار التحصيمي: ( أ

امثق فم يةدل االايب ر اميحميالي إمن قي س ام   ب امتعرفي متة رات 
   البم ي  ومو ي  اميعاليلتن ت توعم امدراسم مدى امبمريم 

 تحديد نوع مفردات االختبار: ( ب
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مي ام  وامترا ع، وعالن أس س ذمر يلم يب يل اال بل  عالن بعض ا
امتوضوعي في مورة اممواب واما أ واالايي ر تن تيعدد،  تحردات االايب ر

تع تراع ة امشرو  امبلزتم مةذه ام وعيم تن األسئالم حين ي ون االايب ر 
ويتي ز هذه ام وعيم تن األسئالم ب متوضوعيم، وعدل يأثرهت  ، بمورة  يدة

 ز بسةومم يمحيحة ، و ذمر اريح   تع ت  مدقة  بذاييم امتمحح،  ت  يتي
 وثب ية  وذمر تق ر م بأ وا  األسئالم األارى 

 بناء االختبار في صورتو األولية: ( ج
وذمر في  امثق فم امبمريممتة رات يل إعداد ق ئتم ب ألهدال امتعرفيم 

( امذي يوضح توامح ت 5  وفن ضوئة  يل إعداد  دو ، تحيوى امضوء 
اميحميالن، وذمر بيحديد تسيوى األهدال امتعرفيم امتق سم وعدد االايب ر 

، ، ويحديد األوزان ام سبيم م   هدل تن األهدال ر اميي يقيسة تحردات االايب
( تحردة يقيس امتسيوي ت 92وقد اشيت  االايب ر في موري  األوميم عالن  

 ي بيه(  –فةل  –امتعرفيم امثبلث   يذ ر 
 ايب ر اميحمياليتوامح ت اال  ا(6 دو  

 المستويات
 

 الموديالت

 المستوى المعرفي

مجموع 
 األىداف

مجموع 
 األسئمة

األوزان 
 النسبية 

 التطبيق الفيم التذكر

عدد 
 األىداف

عدد 
 ةاألسئم

عدد 
 األىداف

عدد 
 األسئمة

عدد 
 األىداف

عدد 
 األسئمة

 % 99 7 7 0 0 9 9 2 2 ولالموديول األ 

 % 99 7 7 0 0 9 9 2 2 الموديول الثاني

 % 90 5 5 0 0 9 9 9 9 الموديول الثالث

 % 90 5 5 0 0 9 9 9 9 رابعالموديول ال

 %011 92 92 2 2 8 8 09 09 المجموع

 صدق االختبار التحصيمي: د( 
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وماليأ د تن مده  يعد االايب ر م دقً  إذا   ن يقيس ت  وضع مقي س ،
 ب سيادال األسالوبين امي ميينا امب حث االايب ر ق ل

 صدق المحكمين: -
 ن أهل  ره اميحقه تن اممده، وق ل امب حثيعد مده امتح تين ت

بعرض االايب ر فن مورة ورقيم عالن عدد تن امابراء وامتياممين فن 
، ره اميدريس( فن ام  تع ت امتمريمت  الت   ي  ومو ي  اميعاليل، امت  هج و 

 تحردات االايب ر تن حيثاةدل امح ل عالن بوذمر 
  ت توعم امدراسمتدي ت  سبم امتحردات متسيوى ام بلب  
  سبلتم اممي ام امالغويم م   تحردة تن تحردات االايب ر 
  أهتيم إض فية  مبلايب ر  ةلرون سي دييإض فم أي تحردات 
  اير ت  سبم مبلايب ر   ةلرون سي دييحذل أي تحردات 

االايب ر تسبوقً  بيعاليت ت يوضح مةل ت هيم واسيادال  وقدل امب حث
االايب ر، و بيعم امعي م و  ن االايب ر فن موري  األوميم ع د عرض  عالن 

عالن أن يقول    تح ل ، ( تحردة قب  اميح يل92امتح تين يحيوى عالن  
 بيوضيح رأي  فن اسيت رة اسي بل  امرأى امترفقم تع االايب ر، وقد حرك

الن عت  بعض امتق ببلت امشاميم تع امس دة امتح تين ع امب حث
 ذمر بيحريغ تبلحي ت وتقيرح ت امس دة امتح تين  وق ل امب حث، وت  قشيةل

، امس دة امتح تين حو  امتحردات امتايالحم تع قبو  امتحردات امين ايحه عالية 
اايم ر بعض   ت    ءت تبلحي ت بعض امس دة امتح تين  ت  يالن

   امتستوح ب  م   عب رة، وقد ق ل امب حثر مي  وز  ومة  ام و امتحردات وذم
بعض امتحردات ميمبح  يعدي  مي ام،  ايم ر امعب رات امتي  وزة ام و ب

 . ق  بعض امتحردات تن تسيوى إمن تسيوى آار، أ ثر وضوح ً 
في وبعد إ راء اميعديبلت امت الوبم وفقً  ألراء امتح تين أمبح االايب ر 

 االسي بلعيم  ت توعم امدراسمأمبح م مح مالي بيه عالن ، و *ام ة ئيماممورة 
                                                 

*
 ( االختببر التحصيلي1ملحق ) 
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 الصدق الذاتي: -
بحس ب اممده امذاين مبلايب ر تن ابل  حس ب ام ذر  امب حثق ل 

اميربيعي متع ت  ثب ت االايب ر، وقد بالغت قيتم تع ت  اممده امدااالن 
تم ع ميم أى أن (، ويعد هذه امقي91 1  مالدراسم امح ميممبلايب ر اميحميالن 

 االايب ر عالن در م ع ميم تن اممده 
 :ثبات االختبار التحصيمي ه( 

 بلب تن  بلب ( 01االايب ر عالن عي م ت و م تن  يق ين يل 
 بحس ب امثب ت ب ريقيين عالن ام حو األييا  امب حث ، وقد ق لي  ومو ي  اميعاليل

 طريقة ألفا كرونباخ:  -
ت توعم   رو ب خ محس ب امثب ت عن  ريهيل اسيادال تع ت  أمح  

 ( 89 1( ويبين ان قيتم امثب ت يس وي  spssامحزل االحم ئيم  
 تحميل مفردات االختبار: -

بيحالي  تحردات االايب ر بقمد اميعرل عالن ت  إذا    ت  امب حثق ل 
األسئالم سةالم أل معبم، وت  إذا   ن قد يل يوييل    بدي  تن امبدائ   ت  
هو ت الوب، وقد يل حس ب تع تبلت امسةومم واممعوبم ألسئالم االايب ر بعد 

امذين أ  بوا عالن امسؤا   بلب يمحيحة ، وذمر بيقدير ام سبم امتئويم مال
امذين حمالوا  بلب   بم محيحم، ثل قستم ذمر امعدد ام  يج عالن ت تو  امإ

 ، وامذين حمالوا عالن در  ت ت احضم عالن در  ت تريحعم
، وذمر ب سيادال امب حث بحس ب تع ت  اميتييز م   تحردة ت  ق ل 

  (259، ك 0978، سيد ام  ريقم امحروه ام رفيم

، وب مر و  إمي  و اميتييزتبلت امسةومم واممعوبم يل أيض  حس ب تع 
 (72 1-30 1ييضح أن تع تبلت امسةومم متحردات االايب ر ييراوح ت  بين  

وهن قيل تيوس م وب مي مي يت ن االعيت د عالن تحردات هذا االايب ر، 
( وهن قيل تيوس م 1376-1331وتع تبلت اممعوبم ييراوح ت  بين  

تع ت  سةومية  إمن أ بر متع تبلت اممعوبم، حيث إن امتحردات اميي يم  
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ي ون سةالم  دا، واألسئالم اميي يم  فية  تع ت  اممعوبم إمن أق   8 1تن 
ي ون شديدة اممعوبم، أن تع تبلت اميتييز مالتحردات ييراوح بين  139تن 

 139( وهن ُيعد تع تبلت يتييز تقبومم أل ة  ال يق  عن 31-1378 1 

 اميحميالن واميتييز متحردات االايب رتع تبلت امسةومم واممعوبم   ا(7 دو    
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 سيولةال

معامل 
 م التمييز

معامل 
 صعوبةال

معامل 
 م معامل التمييز لسيولةا

0.3 0.1 0.46 15 0.45 0.55 0.41 1  

0.5 0.5 0.50 16 0.3 0.1 0.46 2  

0.6 0.4 0.41 11 0.1 0.1 0.30 3  

0.3 0.1 0.46 11 0.5 0.5 0.50 4  

0.1 0.3 0.40 11 0.4 0.6 0.41 5  

0.3 0.1 0.46 20 0.5 0.5 0.50 6  

0.5 0.5 0.50 21 0.56 0.44 0.11 1  

0.4 0.6 0.41 22 0.6 0.4 0.41 1  

0.6 0.4 0.44 23 0.4 0.6 0.41 1  

0.44 0.56 0.41 24 0.1 0.3 0.46 10  

    0.1 0.3 0.46 11  

    0.5 0.5 0.50 12  

    0.5 0.5 0.50 13  

    0.6 0.4 0.41 14  

 تحديد زمن االختبار: ( و
 ت توعمن أفراد امعال يعقب ي بيه االايب ر اميحميال

بيحديد زتن االايب ر عن  ريه حس ب امزتن  االسي بلعيم، ق ل امب حث
في اإل  بم عن  تيع أسئالم االايب ر، وقستي    مب امذى اسيغرق     

 دقيقم( 31  هوزتن اإل  بم عن االايب ر و ،  بلبعالن عدد ام
مبلايب ر  يوقد يل االميزال بةذا امزتن ع د امي بيه امقبالي وامبعد

 األس سيم  امت توعمعالن  ياميحميال
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 :اختبار ميارات الثقافة البصرية: إعداد ثانياً 
تن ام ره امت  سبم م تع  يعد اايب ر تة رات امثق فم امبمريم      

 دراسمةيل اميوهو فن توقل امسالور امتعي د، و  بي   ت عن امتيعالل
ن إ، فبي تيم تة رات امثق فم امبمريم مدي  البم ي  ومو ي  اميعاليل يمامح م

ميالر   بلبةؤالء امامتة ري مداء األمقي س  اايب رعداد إذمر يي الب 
ب ال حو رافير ويالتيح ي  ي ون  وع ء مي تيم  ىامتة رات تن ابل  تحيو 

مقي س امتمور  اايب ر تة رات امثق فم امبمريميل ب  ء و  ،يالر امتة رات
اال حو رافير امتقدل  ىتحيو في امثق فم امبمريم متة رات  دائيام   ب اال

 اإل راءويةدل (، Edmodoعبر شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  
االدائي تسيوى اممتعرفم  تة رات امثق فم امبمريم امتمورالايب ر امقبالي 
 ىتحيو في  البم ي  ومو ي  اميعاليل  ىامثق فم امبمريم مد متة رات

، (Edmodoاال حو رافير امتقدل عبر شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  
متسيوي ت امتيغير امي ريبن  وفق ً  ىحيو وذمر قب  امبدء في دراسيةل مالت

االدائي امتسيق ، بي ت  يةدل امي بيه امبعدي مبلايب ر ميحديد تسيوى 
واال ش م  ىامتحيو بعد دراسيةل  بمام ال متة رات امثق فم امبمريم مدي

 متسيوي ت امتيغير امي ريبن امتسيق ، و  ء وفق ً  واميدريب ت امعتاليم
  وا  ب ت قميرة ويعبير ب مرسل االايي ر تن تيعدد ميغم االايب ر في

 اما وات امي ميما ايب ر تيبع ً بإعداد هذا اإل امب حثق ل 
ةدل ي :اختبار ميارات الثقافة البصريةيدف من بناء تحديد ال -1

، و امثق فم امبمريممتة رات ي  ومو ي  اميعاليل  بلب داء أل ييمن يقإ االايب ر
اميعاليتي  ىمالتحيو ذمر ماليعرل عالن تدى يت  ةل تن يالر امتة رات بعد دراسيةل 

  (Edmodoتن ابل  اال حو رافير عبر شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  
ييضتن ت توعم  اايب ر تة رات امثق فم امبمريم امتموروق ل امب حث بإعداد 

ويل ي بيق  وا  ب ت قميرة ويعبير ب مرسل،   الايي ر تن تيعدد  تن األسئالم
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   ب دراسم ام ت توعمقباليً  وبعديً  وذمر مقي س ت  مدى  دراسمام ت توعمعالن 
  دراسميضت ة  امتحيوى توضو  امي تة رات امثق فم امبمريم امييأدائي م

الايب ر تة رات ا يل يحديد امتة رات امت و م االختبارمصادر بناء  -2
وترا عم امدراس ت واالدبي ت وام يب في تة رات امثق فم  امثق فم امبمريم

  امبمريم

 اشيت ا ختبار ميارات الثقافة البصريةإضمنيا تيالتى  المياراتتحديد  -3
بيرييب  رئيسم، وقد اهيل امب حث تة رات( 6ام ة ئيم عالن   فن موري  االايب ر

 تراع ة اآلينا يلت  قيً  وع د مي ام امتة رات  امتة رات يرييب ً 
 ومل األداء فن عب رة قميرة  -
 أن ي ون امعب رة دقيقم وواضحم وتو زة  -

 سالو ً  تحددًا وواضحً   سؤا     يقيسأن  -

 م امي بعم مة  امتة رة امحرعيم امتة رة امرئيس أن يمل -

يل إعداد ق ئتم  الختبار ميارات الثقافة البصرية:وضع الصورة األولية  -4
 ىتحيو وذمر في ضوء  امثق فم امبمريمتة رات يقيس اميي  ال رائيمب ألهدال ا

وفن (، Edmodoاال حو رافير امتقدل عبر شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  
اايب ر تة رات امثق فم ( امذي يوضح توامح ت 8  ضوئة  يل إعداد  دو 

وقد اشيت  ، االهدال واالسئالم واالوزان ام سبيم  ويشيت  عالن ت تو ، امبمريم 
تة رات امثق فم امبمريم ( تحردة يقيس 32االايب ر في موري  األوميم عالن  

بر عن امثبلث امس به يحديده  ويل عت  ثبلث مور تي  فئم مؤلايب ر يع
  امبمريم تسيوي ت م ث فم اميالتيح ت
 اايب ر تة رات امثق فم امبمريمتوامح ت   ا(8 دو  

 
 الموديوالت

 األوزان النسبية األسئمة الميارات
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 %91 7 7 ولاأل  ديولالمو 

 %91 7 7 الثاني ديولالمو 

 %31 01 01 الثالث ديولالمو 

 %31 01 01 الرابع ديولالمو 

 %011 32 32 المجموع

 
اايب ر  تحيوى يضتن: اختبار ميارات الثقافة البصرية محتوى تحديد -5

في ضوء ( تة رة فرعيم 92و  رئيسم  تة رة (6  تة رات امثق فم امبمريم
تحيوي اال حو رافير امتقدل عبر شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم 

 Edmodo)، بوضع ت توعم تن  وع د إعداد ق ئتم امتة رات ق ل امب حث
عيب رات امين يت ن فن ضوئة  اموقول عالن امتة رات امرئيسم مالق ئتم، اإل

 واشيق ه امتة رات امحرعيم مة ، وهن  آلينا
   ةزة اميعاليتيمامر و  إمن امدراس ت وامبحوث امس بقم ذات اممالم ب أل  -
  االسيح دة تن تح ور وأبع د اإل  ر ام يرى مةذه امدراسم  -
 ميارات فرعية: إلى الرئيسية الميارات تحميلأ( 

بيحالي     تة رة تن امتة رات امس بقم متة رات فرعيم، وفه  ق ل امب حث
 اما وات اآلييما

بمحم  امتة راتترا عم ام يب وامدراس ت ذات اممالم بأس ميب يحالي    0
  ع تم

إ راء تق ببلت تع بعض امتياممين امع تالين فن ت    ي  ومو ي    9
  اميعاليل

يرييب امتة رات امحرعيم م   تة رة تن امتة رات امرئيسيم، فن ش     3
 يسالس  هرتدن 
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يت ن  مي ام امتة رات امحرعيم م   تحور فن عب رات سالو يم تحددة  2
 قي سة  

تن اعداد ق ئتم بةذا اميحالي  حيث ق تت بيقسيل  وتن ه   يت ن امب حث  5
    تة رة رئيسيم امن تة رات فرعيم 

 مفردات االختبار:تحديد نوع  ( ب
يل اال بل  عالن بعض ام يب وامترا ع، وعالن أس س ذمر يتت 

وسؤا  واحد فق   االايي ر تن تيعدد،ة في مور  مي ام تحردات االايب ر
تع تراع ة امشرو  امبلزتم مةذه ام وعيم  ا  بم قميرة وسؤا  اار يعبير ب مرسل

  تن األسئالم حين ي ون االايب ر بمورة  يدة
 :ختباراال مفردات صياغةج ( 

 تحردات مي ام يتت فرعيم تة رات إمن امرئيسيمامتة رات  يحالي  بعد
اسئالم سالو يم يعبر عن االداء امتة ري متة رات امثق فم  مورة فيايب ر اال

 ت  روعي وقدحيث    سؤا  يعبر عن اداء تة ري متة رات امثق فم امبمريم 
 سئالماال مي ام، تحةوت  واير ا تضم تم الح ت عالن حيوىي أن ال يالي

 أدوات عالن امعب رات يحيوى أن ال، اإلت  ن قدر قميرة عب رات في امسالو يم
امتة رة،  ومل في قميرة عب رات اسيادال، بين اما وات اميداا  عدل،  حي

 بحيث امسالور عن عبرسئالم يا اسيادال، واحد أداء عالنامتة رة     اقيم ر
 .اال  بم عالية  بدقم يت ن

 : اختبار ميارات الثقافة البصريةتصميم  -7
امتة رات عالن  بحيث اشيت  اايب ر تة رات امثق فم امبمريميّل يمتيل 
زاءه   تن  امب حث امحرعيم ذات اممالم، وبةذا يت ن امتة راتامرئيسم وا 
( 92  نت وي ونيعبر عن امثق فم امبمريم رئيسم تة رات  (6اميوم  إمن  

  فرعيم في مورية  ام ة ئيم  تة رة 
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 : الختبارتعميمات اوضع  -8
في اممححم األومن وقد   ووضع ايب ربمي ام يعاليت ت اال ق ل امب حث
ميعاليت ت واضحم وتحددة وقد أن ي ون ا ايب ريعاليت ت اال را  ع د وضع

و ذمر  ريقم  وت و  ي  و ريقم اسيادات  ايب رعالن امةدل تن اال تاشيتال
 اميمحيح 

 وميحقيه ،وثب ي  مدق  تن اميأ د االايب ر بضب  يقمد: االختبار ضبط -9 
 :يالي ت  امب حث ايبع ذمر؛

 إعداد تن اال ية ء بعد :المحكمين من مجموعة عمىختبار اال عرض -
 تن ب ميحقه ق ل امب حث األوميم، موري  في اايب ر تة رات امثق فم امبمريم

 تن امتح تين تن ت توعم عالن بعرض  وذمر ايب رتحيوى اال مده
بةدل  ،ي  ومو ي  اميعاليل( أعض ء هيئم اميدريس  ت  هج و ره اميدريس وقسل

 سئالم االايب ر، وسبلتم اممي ام اإل رائيم ألسئالماميأ د تن دقم اال
بداء أيم يعديبلت يرو ة ، وقد اقيمرت يعديبلت امس دة  ووضوحة ، وا 

ي ام امعب رات ن ييل مأات بامتح تين عالن إع دة مي ام بعض امعب ر 
ومل ييل حذل أو إض فم أيم عب رة، وأ تع امس دة امتح تون بميغم امتض ر  

مدى  تن امتة رات شيت  عالن  تيع ام وا ب امتراد قي سة ي االايب رعالن أن 
 في أهتيية  امتح تون أبداه  مالتبلحي ت اميي   ن وقد  ت توعم امدراسم

ارا ة  إثراء و   ت تن تبلحي ت امس دة امتح تين  ام ة ئي بش الة  األداة وا 
، وقد  ورت هذه األداة ب  ء عالن  ع  بدائ  االايب ر أربعم بد  ثبلثم بدائ 

بثبلث مور  امبح االايب رو  اممي ام يل يعدي آراء امتح تين حيث 

 مبحي ، وبذمر*ام ة ئيم لفي مورية تي  فئم  بسي ، تيوس ،  ثيل(
بتث بم اممده امت  قي  اآلاذ بتبلحي يةل مبلسيادال ويعيبر م محالايب ر ا

                                                 
*
 .ثالث صىر متكبفئت إلختببر مهبراث الثقبفت البصزيت( 1ملحق ) 
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( 92، و تة رة رئيسم( 6بعد اميح يل تن  امتة رات امرئيسيممؤلداة وي و ت 
  تة رة فرعيم

 لصدق الذاتي :ا -
بحس ب اممده امذاين مبلايب ر تن ابل  حس ب ام ذر  ق ل امب حث

اميربيعي متع ت  ثب ت االايب ر، وقد بالغت قيتم تع ت  اممده امدااالن 
(، ويعد هذه 93 1  يمامح م دراسممال إلايب ر تة رات امثق فم امبمريم امتمور

 امقيتم ع ميم أى أن االايب ر عالن در م ع ميم تن اممده 
 :االختبارثبات  -

 بلب تن ( 01حسب تع ت  ثب ت االايب ر عالن عي م ت و م تن   يل
 بحس ب امثب ت عالن ام حو األييا  قد ق ل امب حث، و  بلب ي  ومو ي  اميعاليل

 : طريقة ألفا كرونباخ - ( أ
ت توعم  يل اسيادال تع ت  أمح   رو ب خ محس ب امثب ت عن  ريه

 ( 86 1  ( ويبين ان قيتم امثب ت يس ويspssامحزل االحم ئيم  

 االتساق الداخمي: ( ب
 تحردات حس ب االيس ه امدااالي :ختباراالتساق الداخمي بين مفردات اال -
 أن تع تبلت االريب   بينويبين  ،عن  ريه حس ب تع ت  االريب   سئالمألا

 تيعة  دامم، حيث أ   تعيل امتحردات دامم ع د تسيوى  سئالماال تحردات
الن و ود أيس ه ( ، تت  يد  ع1315( وامبعض دامم ع د تسيوى  1310 

، االايب رفي  سؤا  يتي إمي  اميامذي  امسؤا  وامتة راةتحردة دااالي تريحع بين 
 عالن در م ع ميم تن امثب ت  ايب روت ة  فإن اال

يل  مالتة راتا ومحس ب االيس ه امدااالي مياراتالاالتساق الداخمي بين  -
، وأ دت ام ي ئج أن بلايب روامدر م ام اليم م امسؤا حس ب تع ت  االريب   بين 
وامدر م ام اليم  تيعة  دامم ع د تسيوى  امتة رةتع تبلت االريب   بين 

، تت  يد  عالن و ود إيس ه دااالي تريحع بين امتة رات امرئيسم (1310 



 إجراءات الدراسة                                          الفصل الثالث                               

141 

يمل ي اايب ر تة رات امثق فم امبمريموعالن ذمر فإن  مئلايب ر اليم ام وامدر م
زود   بة  ع د امي بيه يت ويت ن اموثوه في ام ي ئج اميي بدر م ع ميم تن امثب 

  دراسماألس سيم مال ت توعمعالن ام
 تحميل مفردات االختبار: -11

بيحالي  تحردات االايب ر بقمد اميعرل عالن ت  إذا    ت  ق ل امب حث
األسئالم سةالم أل معبم، وت  إذا   ن قد يل يوييل    بدي  تن امبدائ   ت  
هو ت الوب، وقد يل حس ب تع تبلت امسةومم واممعوبم ألسئالم االايب ر بعد 

امذين أ  بوا عالن امسؤا   بلب يمحيحة ، وذمر بيقدير ام سبم امتئويم مال
امذين حمالوا  بلب   بم محيحم، ثل قستم ذمر امعدد ام  يج عالن ت تو  امإ

 ، وامذين حمالوا عالن در  ت ت احضم عالن در  ت تريحعم
تبلت حس ب تع و   ت  ق ل امب حث بحس ب تع ت  اميتييز م   تحردة

، وب مر و  إمي  ييضح أن تع تبلت امسةومم امسةومم واممعوبم و اميتييز
وهن قيل تيوس م وب مي مي  (77 1-99 1ييراوح ت  بين   متحردات االايب ر

يت ن االعيت د عالن تحردات هذا االايب ر، وتع تبلت اممعوبم ييراوح ت  بين 
( وهن قيل تيوس م متع تبلت اممعوبم، حيث إن امتحردات 78 37-1 1 

ي ون سةالم  دا، واألسئالم اميي  8 1اميي يم  تع ت  سةومية  إمن أ بر تن 
ي ون شديدة اممعوبم، أن  9 1يم  فية  تع ت  اممعوبم إمن أق  تن 
( وهن ُيعد تع تبلت 79 1-30 1تع تبلت اميتييز مالتحردات ييراوح بين  

  9 1يتييز تقبومم أل ة  ال يق  عن 

 تحديد زمن االختبار: -11
ن أفراد عال امتموراايب ر تة رات امثق فم امبمريم عقب ي بيه 

بيحديد زتن االايب ر عن  ريه حس ب  امعي م االسي بلعيم، ق ل امب حث
في اإل  بم عن  تيع أسئالم االايب ر،   مب امزتن امذى اسيغرق     

 ( دقيقم25  هو زتن اإل  بم عن االايب رو ،  بلبوقستي  عالن عدد ام
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الايب ر وقد يل االميزال بةذا امزتن ع د امي بيه امقبالي وامبعدى 
  مالدراسم األس سيم ت توعمعالن ام تة رات امثق فم امبمريم

ختبار التحصيمي واختبار ميارات الثقافة الل اإللكتروني نتاجاإل رابعًا: 
 :البصرية

اميحميالن واايب ر تة رات  بعد اال ية ء تن إ راءات إعداد االايب ر
ى بثبلث مور تي  فئم  بًل ت ة  يعبر عن تسيو  امثق فم امبمريم امتمور

وي بيه   فم اميعديبلت واميأ د تن اممده وامثب ت، يل مي ام  م ث فم اميالتيح
ب ي بم ويس ي  أسئالم ً  م يرو يإ اتإ ي ج اإلايب ر يل ثل عب رات االايب ر، 

امين يوفره  شب م  (Create Quiz  االايب راتا ش ء تن ابل  اداة االايب ر 
،  ت  يل  ي بم اال يت عيم( داا  امت مم Edmodoامويب اال يت عيم  

 بل يعاليت ت االايب ر؛ وروعن فية  أن يوضح مالتيعالل  يحيم اميع ت  تع 
، ويس ي  اإل  بم اممحيحم فن امت  ن امتامك، حيث روعن ينر  االايب

أن ييل يس ي  أست ء امتيدربين ام دد بحيث يدا      ينر ع د برت م اإلايب 
ويبدأ فن ح  أسئالم اإلايب ر، وفي  وام  س وامشعبماإلسل اما ك ب    مب 

يمحيح  ييل (Submit) إرس  عالي زر   مب ام ة يم بت رد أن يضغ  ام
اميي حم  عالية  ام  مب امدر م يرس  امتعالل يقرير ييضتن اإلايب ر آمي  و 

اإلايب ر وعدد األسئالم اميي يتت إ  بية  بمورة محيحم وعدد األسئالم في 
اما  ئم تع يوضيح مؤلسئالم اممحيحم اميي أ  بة  ام  مب ب مالون األاضر 
 واألسئالم اما  ئم ب مالون األحتر عالن امبريد اإلم يرو ي امذي ق ل بإدا م 

 بيه فن ، وبذمر أمبح م مح  مالياميي حم  عالية   سبي  امتئويمو ذمر 
(، Edmodoشب م امويب اال يت عيم  داا  موري  االم يرو يم ام ة ئيم 

تن ش شم  تة رات امثق قم امبمريماايب ر  بل تن االايب ر اميحميالي و ويي ون 
 وزتن اإلايب ر، وتس حمسيادال، إفيي حيم يوضح ع وان اإلايب ر ويعاليت ت اإل

ثل امبدأ مالبدء وامبريد اإلم يرو ي وام  س  وامحرقم ا مم ميس ي  اإلسل وامشعبم
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اما مم بإرس   ام ي ئج في ، وأايرًا امش شم ام ة ئيم فن اسئالم االايب ر
  اإلايب ر
  بل تن االايب ر اميحميالي ب ميحقه تن مبلحيم ق ل امب حثقد و 

تن ابل  عرض  عالن ت توعم تن امابراء  تة رات امثق فم امبمريم اايب رو 
ي  ومو ي  اميعاليل، وامت  هج و ره اميدريس مالوقول عالن  امتياممين فن

  شب م اال ير تم يرو ي  عبر إتدى  ودة و ح ءة ي بيق  

 ستطالعية: : التجربة اإلاً رابع
تسيوي ت  ث فم يالتيح ت اال حو رافير  يأ د تن مبلحيمبعد ام

اميعاليتيم شب م امويب اال يت عيم مالتيعالتين عبر   مبلسيادال يل إي حية
 Edmodo) وهن مالدراسماالسي بلعيم  امت توعم؛ مالي ريب األومن عالن ،

 امحرقم االومي   البم ي  ومو ي  اميعاليل   تعم ق  ة امسويستن  ت توعم
ااييروا ب ريقم عشوائيم  عي م اسي بلعيم  بلب ( 01، بالغ قواتة   وامث مثم(
امي ريبيم  ماألماليم امين أعد تن أ الة  امتع م  مت توعم امدراسمتتثالم 

وذمر فن بدايم  بحيث ييحه تعة  فن امام ئك واممح ت بتسيوي ية  امثبلثم
، وتتن ميست مديةل تعرفم تسبقم ل9109/9191امحم  امدراسن األو  

  ويل اسيبع دهل تن ت توعم امدراسم االس سيم توضو  اميعالل يب متحيوى امعالت
 ه المرحمة ما يمى:ومن أىداف ىذ

تسيوي ت  ث فم يالتيح ت  ث فم اال حو رافير عبر تعرفم تدى ت  سبم  أ(
تن و ةم  ير امتيعالل تن حيث تدى سةومم  شب  ت امويب اال يت عيم

سيادال، ودقم اممي ام امالغويم اميع ت  تع  بش   ع ل، ووضوح يعاليت ت اإل
امتسيادل، وسةومم ا قرائيي ، وامعالتيم مال ك، وتدى ت  سبم ش   وح ل اما  

مشب م امويب اال يت عيم ، وسةومم اموموج ووضوح   حو رافيروتدى  ودة اال
ت   يم اميع ت  تع    أ زاءهاميعاليتيم    ، وا 
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شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم عبر   حو رافيريم االع مف أايب ر ب(
 Edmodo) ؛ واال ش م واميدريب ت امعتاليم عالن تة رات امثق فم امبمريم

عالن اميوضيح واميحسير ب ريقم يح عاليم وسالسم مالتيعالل؛ و يحيم   وقدرية
 اميع ت  تع امتحيوى، و يحيم اميع ت  تع أدوات بيئم اميعالل امتي وعم  

 :  تنفيذ التجربة األساسية:اً خامس
ابل  امع ل   وفتبريل ي حيذ امي ربم متدة شةر واحد تن بدايم شةر 

ل وام دو  امي مي يوضح اما م امزت يم مدراسم  9109/9191امدراسي 
اميعاليتي ب ال حو رافير واال ش م واميدريب ت امعتاليم عالن تة رات  ىامتحيو 

 اامثق فم امبمريم
 اميعاليتيم ضوع تاما م امزت يم مدراسم امتو  ا(9 دو           
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، وقد س رت وفه امدراسم االس سيموييضتن هذه امترحالم إ راء ي ربم 
 اما وات امي ميما

 : لمدراسةالتجييز لمتطبيق األساسي  ( أ
  بيةيئم امتواد واألدوات مالتع م م امي ريبيما حيث ق ل امب حث

عبر  تة رات امثق فم امبمريم امتمور اميحميالي واايب ر ايب رالارفع   0
امدراسم ميقديت  مالتيعالتين ت توعم   بثبلث مور تي  فئم امشب م اميعاليتيم

وبعد  ت عالية وبعد اإل ية ء تن امي بيه؛ ميقول ام بلب ب إل  بمقب  
  امبريد اإلم يرو ي اما ك ب مب حثاإل ية ء يرس  اإل  بم إمن 

ي  ومو ي  اميعاليل ب اليم اميربيم بعقد  الس ت يتةيديم تع  البم  ق ل امب حث  9
وامةدل ت ة ، واميأ د تن  دراسمام أدايي تعم ق  ة امسويس؛ ميعريحةل ب 

 (Edmodoبشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  وضوح اميعاليت ت 
 وا وات امسير فية  ، وأدواية  

  بيوضيح يعاليت ت امداو  مالشب م و يحيم اميس ي  فية  ق ل امب حث  3

 :مجموعة الدراسةتحديد  ( ب
 تن ت توعم قمديم عدده  في وضعة  ام ة ئيدراسم ي و ت ت توعم ام     

(   مب و  مبم تن  البم ي  ومو ي  اميعاليل ب اليم اميربيم   تعم ق  ة 31 
 ،ل 9109/9191 ام  تعيتن امع ل  االو في امحم  امدراسي  امسويس

وتتن ميس مديةل ابرة وامتشير ين في االحييةل عن تة رات امثق فم امبمريم 
امثبلث وقد يل يوزيعةل ب ريقم يحقه امي   س بين  م بتوضو  اميعاللس بق

، حيث وى امتع م م  بسي ، تيوس ،  ثيل(ت توع ت امتايالحم في تسي
 (  بلب في امت توعم امواحدة 01ي ون  

 :مجموعة الدراسةقبميًا عمى  داتا الدراسةأتطبيق  ( ج
االايب ر اميحميالي مقي س ام   ب امتعرفي متة رات امثق فم  يل ي بيه

وامذي يي  و  ام   ب  امتموراايب ر تة رات امثق فم امبمريم و  امبمريم
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بتحيوى اال حو رافير امتقدل عبر  مامتريب  االدائي متة رات امثق فم امبمريم
 امثبلث ت عالن أفراد امت توع (Edmodoشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  

مديةل وماليأ د تن تة رات امثق فم امبمريم  يوافر قباليً ؛ بةدل قي س تدى
ويوزيع ام بلب عالن امتسيوي ت امثبلثم ب  ء عالي  ي   س ت توعم امدراسم،

ايب ر  يًدا، بعد امي بي  عاليةل بقراءة يعاليت ت اإلو  در  ت االايب ر اميحميالي،
ورمدت در  يةل فن هذا االايب ر السياداتة  السيبع د امتيعالتين امذين مديةل 

وقد يل ، تة رات امثق فم امبمريم تن ييوافر مدي  تسيوي  يد تن تعالوت ت أو
في عالن    امتيعالتين امتي وعين، ويل اسيبع د امتيعالتين  أداي  امدراسمي بيه 

اميحميالي او اايب ر تة رات  ايب رتن امدر م ام اليم فن اإل األرب عي األعالي
  امثق فم امبمريم

 تطبيق المعالجات التجريبة: ( د
 وفقً  مالا وات امي ميما امتع م  ت امي ريبيم يل ي بيه 

متسيوي ت  ث فم يالتيح ت امتع م  ت امي ريبيم  عرضيل إ راء  -
ثبلث  بلب امعالن  اال حو رافير امتقدتم عبر شب  ت امويب اال يت عيم

يل يحديده  يووفه  دو  زت ، مالدراسماميمتيل امي ريبن ضوء في  تسيوي ت
  تسبق ً 

يل اسيادال تع ت  امح سب اآلمن واميعالل االم يرو ن متق بالم امتيعالتين  -
مشرح إ راءات امي ربم األس سيم وذمر  دراسمامتي وعين مبلشيرار فن ام

وشرح  يحيم  – دراسمام ت توعم –مضت ن اميزال وحضور  تيع امتيعالتين
ويل يةيئيةل  (Edmodoشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  اميع ت  تع 

فن مورة  يمدراسم امتحيوى اميعاليتن و يحيم اموموج مالتحيوى اميعاليت
ع  ئةل ف رة تو زة عت  هو ت الوب ت ةل،  ال حو رافيرا واميع ت  تع ، وا 

وم ن تع امحرك عالن عدل إع  ئةل أيم ف رة عن  بيعم االايبلل فيت  
تن امثبلث  ىتسيو ذمر عالن أدائةل ويحيزهل ألى بي ةل حين ال يؤثر 

   داا  اال حو رافير تسيوي ت تايالحم  ث فم اميالتيح ت امبمريم
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راب  امداو  امتب شر مالحم  امرئيسي  مالتيعالتين امب حث ي ت  أع  -
 مامتو ود بة  امتع م  (Edmodoعالن شب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  

 يحيم شرح ، و  https://edmo.do/j/kxzdd5امثبلثم  ة يم بتسيوي امي ريبي
سواء تن ابل   ة ز  امت  سب م  تن ت زم امداو  إميةت  وذمر فن اموقت 

ام تبيوير او امة يل امذ ي اما ك ب  تن ابل  يحتي  ي بيه 
 Edmodo) ويسي ت  يعالت  وفقً  موقي  ويروف  اما مم ، 
 بوضع  دواًل توضًح  ب  تواعيد حمك امبث امتب شر ق ل امب حث -

online واميدريب  امتيعالتينددة تسبقً  بي   وبين م   درس فن فيرات تح
امعتالي عالن تة رات امثق فم امبمريم تن ابل  ي اليحةل ببعض اال ش م 
امعتاليم يقول بة       مب  ي بيه عتالي م   تة رة تن تة رات امثق فم 

توديوالت امغ تضم داا    ش م واميدريب تواالسيحس ر عن اال، امبمريم
مشب م امويب اميوام  امتايالحم أث  ء اسيادال امتيعالتين أدوات و ، اال حو رافير

 إلرش دهل ويو يةل ويقديل امدعل مةل اال يت عيم اميعاليتيم 
 امي ريب تي بعم امتيعالتين  تشرل ع ل ابل  فيرة وحرك امب حث  -

امتي بعم  تن ابل   ي ل (Edmodoشب م امويب اال يت عيم اميعاليتيم  عالن 
  ء عتاليم امي بيه تسيتر أثتح ومم اميوا د بش   ، و االم يرو ن امتي ح بة 

ل عد تو   ماليعالبحيث يامحس ب اما ك ب مب حث عن  ريه  امشب م عالن
ث  ء امقي ل ب أل ش م وح  امتش بلت اميي قد يوا ةةل وت يل مالت توع ت أ

 امتايالحم 
بحيث يبدأ امتيعالل يعالل  ب ال حو رافير اميعاليتيم توضوع تيل يمتيل ام -

بع أو اير تيي بع، فيقول امتيعالل ب ايي ر امدرس امذى يريده بش   تيي 
ب ة يم  واميدريب ت امعتاليم اال ش مامذى يريده، ثل  رح ت توعم تن امتوضو  

، وييةر ام يي م مالتيعالل تب شرة ماليدريب عالن ي تيم امتة رات  ا حو رافير   
 فور اال ية ء تن اإل  بم 
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تن ابل   اميعاليتيمشب م امويب اال يت عيم داا   تي بعميييح  ي ل ام -
امتي ح بة ؛ م   تيعالل تشيرر  LMSوادارة اميعالل   ي ل امتي بعم االم يرو ن

أن يس   امزتن امذى اسيغرق  فن دراسم امتع م م اما مم ب   دراسمفن ام
عبر امشب م وذمر مالومو  إمن امترحالم امين يعيقد ع ده  أ   قد حقه 

اين، وبحيث ييل رمد امزتن اإل ت من األهدال اميعاليتيم وذمر وفقً  ما وه امذ
تحسوبً  ب مدق ئه سواء   ن اميعالل فن  السم واحدة أو تقستً  عالن    مبم   

 عدة  الس ت، فقد   ن امتةل هو امت تو  اإل ت من مزتن ام الس ت 
تن ي ريخ امبدء فن امي ربم ي ون  شهزيل االيح ه عالن توعد ا يي   -

تحيوى ويعال ون   هزييةل ن دراسم امع ده   تيع امتيعالتين قد ا يةوا ت
  بعدي ً  داي  امدراسمأمي بيه 

 

   

           

   
 
 
 
 

 :لدراسةا بين مجموعاتالتجانس القبمي  (د
قب  ي حيذ  م امي ريبيمامثبلث ت يل حس ب دالمم امحروه بين امت توع 
الايب ر و  مبلايب ر اميحميالي األس سيم في امدر م ام اليم امدراسمي ربم 

يحالي  اميب ين اح دي ، ب سيادال إايب ر تة رات امثق فم امبمريم امتمور
 االي  ه 

  

 ي بيه امتع م م امي ربيبم عالن ت توعم امدراسم( 36ش    
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 :دراسةال مجموعةبعديًا عمى  أداتا الدراسة( تطبيق ه
يل امست ح مالتيعالتين ب إل  بم عالن أسئالم  اإلسبو  امرابعفن  ة يم 

ويل ذمر داا  اايب ر تة رات امثق فم امبمريم االايب ر اميحميالي وأسئالم 
ايب ر ، وبحيث ييةر  يي م اإل اليمب م يوامح سب اآلم ي  ومو ي  اميعاليلتع ت  

 تعروضم فن  ة يي  
تعة  ويل إعداد قوائل ا مم ب   ت توعم فن ضوء امبي   ت امين يل  

بعدي ، يتةيدًا اايب ر تة رات امثق فم امبمريم و  االايب ر اميحميالي تن  ي ئج
 متع م م هذه امبي   ت إحم ئيً  وايب   األس ميب اإلحم ئيم امت  سبم 

 :مالحظات ومعوقات اثناء تنفيذ التجربة( و
 تعوق تا ام 

سرعم اال ير ت امتيوفرة داا  تع ت  م  ً ضعح وا   امب حث   
ي  ومو ي  اميعاليل حيث وفر امب حث راوير ا ير ت هوائي وذمر معدل 
يوافر ادتم اال ير ت داا  تع ت  ي  ومو ي  اميعاليل ب اليم اميربيم 
  تعم ق  ة امسويس، ضعل ات   ي ت ا ةزة امح سب االمي امتيوفرة 

  داا  تع ت  ي  ومو ي  اميعاليل
 تبلحي تا ام 

   مب واحد فق حث و ود عدد اث  ء ي حيذ امي ربم الحي امب  –
قدر   في تن اتيبلر  ت توعم امدراسم مدي  تن ام بلب

 تة رةتت رس ت تقبوم  فن  امبمري ت ومدي تة رة إ ي ج 
وم ن تيد ي تة راي  في حقوه امتال يم امح ريم مالبمري ت؛ 

ب قن تة رات امثق فم امبمريم امتسيةدفم في امدراسم فأبقن 
  امدراسم عالي  امب حث ضتن ت توعم

 و ود   مبم تن ت توعم امدراسم حدث مة  يرول محيم –
ت عية  تن امداو  عالن امشب م  وعالن اثره  داالت امتسيشحي

ابل  االسبو  امث  ي تن امي بيه وأ تالت بعد يع فية  محيً  
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 ة يم االسبو  امث  ي والحي امب حث ادائة  مالتة ل  في
دوات ألواال ش م بمورة  يدة ودر  ية  فن امي بيه امبعدي 

امدراسم    ت تريحع  فأبقن عالية  امب حث ضتن ت توعم 
امدراسم ومل يسيبعده  وير ع امب حث ذمر مت  يوفرة شب  ت 

ت  ن  ىأوقت و  ىأامويب اال يت عيم تن ات   يم امدراسم في 
ت   يم يعويض ت  ياالحت ع   تن دراسم إحيث   ن مال  مبم 

  واداء مؤل ش م
زي دة تعد  داو  ام بلب عالن شب م امويب اال يت عيم   –

 ض فيمإ اميعاليتيم تع وضع امب حث مرواب  امبث امتب شر
 عالن هوايحةل امذ يم امتثبت مومو  اشع رات مالتيعالتين

بو ود  Edmodoاليتيم ي بيه شب م امويب اال يت عيم اميع
،  سبم داو  ام بلب تن ابل  ي بيه امة يل بث تب شر

عالن تن  سبم داو  ام بلب تن أامذ ي اما ك ب مشب م 
حيث  امتوقع اما ك ب مشب م تن ابل  ا ةزة ام تبيوير

 %  21% تق ب   61   ت 

 المعالجات االحصائية لمبيانات: ( ز
ب السيع  م ببر  تج امحزل  امدراسميل إ راء امتع م م اإلحم ئيم م ي ئج 

 Statistical Packages for Social Sciencesاإلحم ئيم مالعالول اال يت عيم

(SPSS) يحالي  اميب ين أح دي االي  ه مالثبلث ت توع ت اما مم اايب ر ، وفه
ايبلل ا ثر ويي  و  امحم  امي مي، عرض ويحالي  ام ي ئج اما مم ب دراسمب م

في  يالتيح ت اال حو رافير عبر شب  ت امويب اال يت عيمتسيوي ت  ث فم 
، تع عرض ي  ومو ي  اميعاليلمدى  البم  تة رات امثق فم امبمريمي تيم 

في ضوء ام ي ئج، ويقديل امتقيرح ت وامبحوث  دراسماميومي ت اما مم ب م
  دراسمإمي  ام تمت  يومال امتسيقباليم اميي ي ون إسي ت الً 
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 .الدراسةمقترحبت  خبمسبً:

 
 



 نتبئج الدراسة وتفسيرهب                                                                           الرابعالفصل 

851 

 الفصل الرابع

 تاحر تقملاو والتوصيات  وتفسيرها الدراسةنتائج 

التى تم الخاصة بالفروض و  اإلحصائية يتناول ىذا الفصل عرض النتائج
أسئمة والتي تجيب عمى األساسية  الدراسةخالل إجراء تجربة التوصل إلييا من 

ضوء ما  النتائج وتقديم التوصيات والبحوث والدراسات المقترحة فى وتفسير, الدراسة
وباستخدام  دراسةالتجريبي لمشبة في ضوء التصميم و , من نتائج الدراسةسفر عنو ت

, تم استخدام اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه لتحديد داللة (SPSS V22)برنامج 
ضوء البيانات التى تم الحصول وعمى  ,الفروق بين متوسطات المجموعات الثالث

عمييا بعد االنتياء من إجراءات تطبيق التجربة األساسية, ورصد درجات المتعممين 
 لتحديد مستوىالبعدي ميارات الثقافة البصرية ختبار االختبار التحصيمي وا فى

أعد  ,ميارات الثقافة البصريةطالب لاالداء المياري لم ىالجانب المعرفي ومستو 
لألداتين  ي, والبعديجداول بالدرجات الخام لدرجات المتعممين فى االختبار القبم الباحث
, لكل متعمم تمييًدا لتحميل النتائج إلى الدالالت اإلحصائية ات الثالثلممجموع وذلك

 .لدراسةاالتى يمكن من خالليا اختبار صحة فروض 
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 :الدراسة أسئمة عن اإلجابة: أولً 
لدراسة فروض ا, واختبار صحة كالتالي الدراسةأسئمة اإلجابة عن ب قام الباحث
 :عمى النحو االتي

 : والثالث والثاني لإلجابة عمى السؤال األول -1
بمعايير تصميم مستويات كثافة تمميحات بإعداد قائمة  قام الباحث        

لدى طمبة  االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعية لتنمية ميارات الثقافة البصرية
, ثم تم عرض تمك القائمة عمي مجموعة من المحكمين والمتخصصين في تكنولوجيا

مجال تكنولوجيا التعميم, وتم تعديل تمك القائمة في ضوء آرائيم وتوجيياتيم حتي 
, وتم تحديد التصميم التعميمي المناسب لتصميم بحت القائمة في صورتيا النيائيةاص

باالعتماد عمى نموذج تصميم االنفوجرافيك  نفوجرافيكمستويات كثافة تمميحات اال
, وتم وتعديمو من قبل الباحث بما يتالئم مع طبيعة الدراسة الحالية التعميمي المطور

المحتوي تحديد قائمة بميارات الثقافة البصرية وتحديد الميارات المتضمنو داخل 
 .(Edmodoة التعميمية )التعميمي باالنفوجرافيك المقدم عبر شبكة الويب االجتماعي

 تمميحات كثافة مستويات صورةما : والذي نص عمى الرابعلإلجابة عمى السؤال  -2
 الجتماعية الويب شبكات عبر المقدم( الكثيف المتوسط، البسيط،) النفوجرافيك
 التعميم؟ تكنولوجيا طمبة لدى البصرية الثقافة مهارات لتنمية التعميمية

مستويات متدرجة الكثافة لتمميحات االنفوجرافيك وذلك بتصميم  قام الباحث 
, وذلك عقب االطالع عمي العديد من النماذج عبر شبكات الويب االجتماعية

وذلك في ضوء مجموعة  وانتاجو, لإلنفوجرافيك التعميميالخاصة بالتصميم التعميمي 
اإلجراءات بين ذلك في فصل , وتدراسةبالمن المراحل المشتقة من النموذج الخاص 

, وذلك في ضوء آراء السادة المستوياتبإجراء التعديالت الالزمة عمى  ثم قام الباحث
النيائية القابمة  افي صورتي المستوياتصبح لتالمحكمين والخبراء في المجال؛ 

 لمتطبيق.
؛ وذلاك لتقاديم دراساةفارو  ال تام اختباار صاحة خاام ولإلجابة عمى السؤال ال -3

 يأتى لحقًا.اإلجابة عمى هذه األسئمة كما 
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 :نتائج الدراسة :ثانياً 

 : اختبار صحة الفرو 
 اختبار صحة الفر  األول: .1

باستخدام اختبار )ف( وذلك لمتحقق من صحة الفرض  حيث قام الباحث
 5... ≥ مستوى عند إحصائًيا دال فرق يوجد ل  - , والذي نص عمى أنو:االول
 لمهارات التحصيمي الختبار في التجريبية المجموعات طالب درجات متوسطات بين
 كما في الجدول التالي:فى القيا  البعدي.  البصرية الثقافة

بين المجموعات  (One Way ANOVA)يوضح  تحميل التباين في اتجاه واحد  :(01جدول )
 الثقافة البصريةلالختبار التحصيمي لميارات الثالثة في التطبيق البعدي 

مجموع  مصدر التباين التطبيق
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة)ف(
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 البعدي
 9.233 2 18.467 بين المجموعات

 2.626 27 ..9..7 داخل المجموعات 4... 3.516
  29 89.367 الكمي

( وبالكشةف عةن 6.503المحسةوبة )( أن قيمةة )ف( 01يتضح من الجدول )و   
( وجةةد أن 15,1( وعنةةد مسةةتوى داللةةة )2,27قيمةةة )ف( الجدوليةةة عنةةد درجةةات حريةةة )

كما يتضح من نسبة مستوى الداللة وجود فروق  ,قيمة )ف( المحسوبة أقل من قيمتيا 
  .(15,1) ≥ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 
 وحساب حجم التأثير:، قيا  قوة العالقة بين المتغيرين 
يؤكد صالح عالم أن النتائج الدالة إحصائًيا ال تعني بالضرورة وجود عالقةة قويةة         

نمةا يفضةل تحديةد قةوة العالقةة بةين المتغيةرين, أو حجةم تةغثير المتغيةر  بين المتغيرين, وا 
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 2115,  عالم(  )  £المستقل عمى المتغير التابع والتي يرمز لو بالرمز إيبسمون )   
 (.607 ص ,
£   = 

 
 

 

 

 

 

حيثثد  ح ب د  ة ثثح يةحةيثثح مثثيع ية، ،.حثث د ج  حب    ة ثثح يةحةيثثح  ي ثثا ية، ،.حثث د ج   ية  ثثمح ية   يثثح 

 ية،ح .مح
كثافةةةة تمميحةةةات اإلنفوجرافيةةةك عبةةةر شةةةبكات تةةةم حسةةةاب قةةةوة العالقةةةة بةةةين )مسةةةتويات       

 ( فوجةةةةةد أنيةةةةةاالتحصةةةةةيل المعرفةةةةةي لميةةةةةارات الثقافةةةةةة البصةةةةةرية( و )الويةةةةةب االجتماعيةةةةةة
(1..6). 
كثافةةة تمميحةةات اإلنفوجرافيةةك عبةةر شةةبكات معنةةي ذلةةك أن العالقةةة بةةين مسةةتويات         

 .قوية ( 1.72) ىي الويب االجتماعية والتحصيل المعرفي ميارات الثقافة البصرية
  ²ηعمي المتغير التابع باستخدام مربع إيتةا) كما تم حساب حجم تغثير المتغير المستقل    
) 

مساااتويات كثافاااة تمميحاااات حجااام تاااأثير  ( لقياااا 2ايتاااا )تطبياااق مرباااع  -
المسااتوي المعرفااي فااى تنميااة  النفوجرافيااك عباار شاابكات الويااب الجتماعيااة

 .الثقافة البصريةمهارات  لتحصيل

ترجةع إلةى اسةتخدام   التحصةيل المعرفةيفةي تنميةة  ولمتحقق من أن درجة التغثير
مستويات كثافة , تم حساب حجم تغثير استخدام مستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك 

, باستخدام الثقافة البصريةلميارات  التحصيل المعرفيفي تنمية تمميحات االنفوجرافيك 
 .(2)مربع ايتا 

 (1- حب د  )   

 ب    ح+  حب د  



 نتبئج الدراسة وتفسيرهب                                                                           الرابعالفصل 

861 

تكةةون  كبيةةًرا عنةةدماكثافةةة تمميحةةات االنفوجرافيةةك  اسةةتخدام مسةةتوياتويعةةد تةةاثير 
 1105أكبر من)<( أو تساوى)=(   (2)قيمة ايتا 

 
        ²η   مجموع المربعات بين المجموعات    = 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                  
 المجموع الكمي لممربعات                        

فةةى  كثافةةة تمميحةةات االنفوجرافيةةك مسةةتوياتيتضةةح مةةن أن حجةةم تةةغثير اسةةتخدام 
 التعمةيمطمبةة تكنولوجيةا لةدى  الثقافةة البصةريةلميةارات  التحصيل المعرفيتنمية مستوى 

 .(1.21وكانت ) (1105فاقت ) (2)كبيًرا جًدا؛ حيث إن قيمة ايتا 

 فارق يوجد ل "الفرض السابق والذي نص عمى أنو  نرفضفإننا عمى ما تقدم وتغسيسًا 
 المجموعاااات طاااالب درجاااات متوساااطات باااين 5... ≥ مساااتوى عناااد إحصاااائًيا دال

  ".فااى القيااا  البعاادي البصاارية الثقافااة لمهااارات التحصاايمي الختبااار فااي التجريبيااة
بةةين المجموعةةات ( 1.15)روق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوي داللةةة فةةوذلةةك لوجةةود 

 عنةةد إحصةةائًيا دالةة فةةروق وجةودنتةائج إلةةى ال, حيةث أشةةارت التحصةةيلفةي بعةةديًا الثالثةة 
 مسةةةتوى فةةةى التجريبيةةةة المجموعةةةات طةةةالب درجةةةات متوسةةةطات بةةةين 1.15 ≥ مسةةةتوى

فةةي القيةةاس البعةةدي ونقبةةل الفةةرض البةةديل  البصةةرية الثقافةةة لميةةاراتالتحصةةيل المعرفةةي 
 متوسطات بين 5... ≥ مستوى عند إحصائًيا دال فرق يوجد " انو الذي ينص عمى

 البصرية الثقافة لمهارات التحصيمي الختبار في التجريبية المجموعات طالب درجات
 ".فى القيا  البعدي

 :لثانيالفر  ااختبار صحة  .2
باستخدام اختبار )ف( وذلك لمتحقق من صحة الفرض  حيث قام الباحث

 5... ≥دال إحصائًيا عند مستوى  فرقوجد ل ي  - , والذي نص عمى أنو:الثاني
 في المهاري األداء مستوى في التجريبية المجموعات طالب درجات متوسطات بين
 كما في الجدول التالي: .البعدي القيا  في البصرية الثقافة مهارات اختبار
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بين المجموعات  (One Way ANOVA)يوضح  تحميل التباين في اتجاه واحد  :(00جدول )
 الختبار ميارات الثقافة البصرية المصورالثالثة في التطبيق البعدي 

مجموع  مصدر التباين التطبيق
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة)ف(
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 البعدي
 533..4 2 67..81 بين المجموعات

 737.. 27 ..19.9 داخل المجموعات .... 54.994
  29 967...1 الكمي

( وبالكشةةةف 55.445( أن قيمةةةة )ف( المحسةةةوبة )00يتضةةةح مةةةن الجةةةدول )و   
( وجةد 15,1( وعنةد مسةتوى داللةة )2,27عن قيمة )ف( الجدولية عنةد درجةات حريةة )

كمةةا يتضةةح مةةن نسةةبة مسةةتوى الداللةةة وجةةود  ,قيمةةة )ف( المحسةةوبة أقةةل مةةن أن قيمتيةةا 
  .(15,1) ≥ فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 :قيا  قوة العالقة بين المتغيرين ، وحساب حجم التأثير 
يؤكد صالح عالم أن النتائج الدالة إحصائًيا ال تعني بالضرورة وجود عالقةة قويةة         

نمةا يفضةل تحديةد قةوة العالقةة بةين المتغيةرين, أو حجةم تةغثير المتغيةر  بين المتغيرين, وا 
 2115,  عالم(  )  £المستقل عمى المتغير التابع والتي يرمز لو بالرمز إيبسمون )   

 (.607 ص ,
£   = 

 
 

 

 

 

 

حيثثد  ح ب د  ة ثثح يةحةيثثح مثثيع ية، ،.حثث د ج  حب    ة ثثح يةحةيثثح  ي ثثا ية، ،.حثث د ج   ية  ثثمح ية   يثثح 

 ية،ح .مح
كثافةةةة تمميحةةةات اإلنفوجرافيةةةك عبةةةر شةةةبكات تةةةم حسةةةاب قةةةوة العالقةةةة بةةةين )مسةةةتويات       

 .(3.5) ( فوجد أنياميارات الثقافة البصرية( و )الويب االجتماعية

 (1- حب د  )   

 ب    ح+  حب د  
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كثافةةة تمميحةةات اإلنفوجرافيةةك عبةةر شةةبكات معنةةي ذلةةك أن العالقةةة بةةين مسةةتويات         
 . جدا قوية( 3.5) ىي الويب االجتماعية وميارات الثقافة البصرية

  ²ηكما تم حساب حجم تغثير المتغير المستقل عمي المتغير التابع باستخدام مربع إيتةا)    
) 

مساااتويات كثافاااة تمميحاااات حجااام تاااأثير  ( لقياااا 2ايتاااا )تطبياااق مرباااع  -
 فاااى تنمياااة الداء المهاااارى النفوجرافياااك عبااار شااابكات الوياااب الجتماعياااة

 .الثقافة البصريةلمهارات 

ترجةةةع إلةةةى اسةةةتخدام  فةةةي تنميةةةة االداء الميةةةارى  ولمتحقةةةق مةةةن أن درجةةةة التةةةغثير
مستويات كثافة , تم حساب حجم تغثير استخدام مستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك 

, باسةةتخدام الثقافةةة البصةةريةلميةةارات  فةةي تنميةةة االداء الميةةارىتمميحةةات االنفوجرافيةةك 
 .(2)مربع ايتا 

كبيةةًرا عنةةدما تكةةون كثافةةة تمميحةةات االنفوجرافيةةك  اسةةتخدام مسةةتوياتويعةةد تةةاثير 
 1105أكبر من)<( أو تساوى)=(   (2)قيمة ايتا 

 
        ²η   مجموع المربعات بين المجموعات    = 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                  
 المجموع الكمي لممربعات                        

فةةى  كثافةةة تمميحةةات االنفوجرافيةةك مسةةتوياتيتضةةح مةةن أن حجةةم تةةغثير اسةةتخدام 
كبيًرا  طمبة تكنولوجيا التعميملدى  الثقافة البصريةداء الميارى لميارات األتنمية مستوى 

 .(1..1وكانت ) (1105فاقت ) (2)جًدا؛ حيث إن قيمة ايتا 

 فارقوجد ل ي "الفرض السابق والذي نص عمى أنو  نرفضفإننا عمى ما تقدم وتغسيسًا 
 المجموعاااات طاااالب درجاااات متوساااطات باااين 5... ≥دال إحصاااائًيا عناااد مساااتوى 
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 القياا  في البصرية الثقافة مهارات اختبار في المهاري األداء مستوى في التجريبية
 1.15 ≥ مسةةتوى عنةةد إحصةةائًيا دالةةة فةةروق وجةةودنتةةائج إلةةى ال, حيةةث أشةةارت  البعاادي
 الميةةةةاري األداء مسةةةةتوى فةةةةى التجريبيةةةةة المجموعةةةةات طةةةةالب درجةةةةات متوسةةةةطات بةةةةين

 في القياس البعدي ونقبل الفرض البديل الذي ينص عمى انو "  البصرية الثقافة لميارات
 طاااالب درجاااات متوساااطات باااين 5... ≥دال إحصاااائًيا عناااد مساااتوى  فااارقوجاااد ي

 البصرية الثقافة مهارات اختبار في المهاري األداء مستوى في التجريبية المجموعات
 ."البعدي القيا  في
 
 :والرابع والخام  الثالث  و الفر  صحة اختبار .3

  -: أنو عمىالثالث  نصي والذي ,والرابع والخامس الثالث ضو الفر  صحة من لمتحقق
 في التجريبية المجموعات طالب درجات متوسطات بين إحصائًيا دال فرق يوجد ال"

 درجات متوسط لصالح البعدي القياس فى البصرية الثقافة لميارات التحصيمي االختبار
 دال فرق يوجد ال"  -: , وينص الرابع عمى انو "لمتمميحات البسيط المستوي في الطالب
 التحصيمي االختبار في التجريبية المجموعات طالب درجات متوسطات بين إحصائًيا
 المستوي في الطالب درجات متوسط لصالح البعدي القياس فى البصرية الثقافة لميارات
 بين إحصائًيا دال فرق يوجد ال"  -: " , وينص الخامس عمى انولمتمميحات المتوسط
 الثقافة لميارات التحصيمي االختبار في التجريبية المجموعات طالب درجات متوسطات
 الكثيف المستوي في الطالب درجات متوسط لصالح البعدي القياس فى البصرية

 "لمتمميحات
 توكى اختبار بتطبيق الباحث قام الثالث المجموعات بين الفرق ىذا ولتحديد      

(Tukey )لدرجات الطالب في االختبار  متوسطين كل بين البعدية لممقارنات
 كما في الجدول التالي:وذلك التحصيمي البعدي 
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 لالختبار التحصيمييوضح تحميل توكى بين متوسطات درجات المجموعات الثالثة ( 02جدول )
 البعدي

 
 
 

 
 
 
 

وىةةةذا , بالدراسةةةة ة( وجةةةود اخةةةتالف بةةةين المجموعةةةات الثالثةةة02يتضةةةح مةةةن الجةةةدول )و 
, وذلةةك نظةةرًا ذات مسةةتوى تمميحةةات كثيةةفوالتةةي  ثالثةةةاالخةةتالف لصةةالح المجموعةةة ال

( عةةن بةةاقي المتوسةةطات, وىةةذا يعنةةى تفةةوق 1..20الرتفةةاع متوسةةطيا الحسةةابي إلةةي )
وقةةةد , ذات المسةةةتوي البسةةةيط والمتوسةةةطن يتعمةةةى المجمةةةوعتين األخةةةر  ثالثةةةةالمجموعةةةة ال

تمميحةات البصةرية المعروضةة داخةل االنفوجرافيةك كثافةة انمةاط اليرجع ىةذا التفةوق إلةى 
وأيضةًا متابعةة أداء  ,شةبكة الويةب االجتماعيةة التعميميةةوفرىةا ت التي المميزاتوتنوعيا و 

المتعممين, والرد عمى استفساراتيم, وتقيةيميم, والتفاعةل معيةم مةن خةالل أدوات النقةاش 
والتحةاور مةةع المتعممةين بكةةل امكانيةةة النقةاش شةةبكة الويةب االجتماعيةة و المختمفةة داخةل 

 واخةةةرون عزمةةةي, وىةةةذا مةةةا يتفةةةق مةةةع دراسةةةة كةةةاًل مةةةن وبةةةين بعضةةةيم الةةةبعض سةةةيولة
االفتراضةية تتمتةع بإمكانيةة عةرض االجتماعية , والتي أكدت عمي أن البيئات (2107)

يمةنح المةتعمم احسةاس بالواقعيةة, ويجذبةو نحةو عمميةة الةتعمم,  عناصةر الةتعمم بشةكلكل 
ممية إجراء التجارب والعمميات والخبرات التعميمية الحقيقية بجودة عاليةة وأيضًا تسيل ع

المعمومةةات البصةةرية مةةن خةةالل االنفوجرافيةةك واسةةتخدام التممحيةةات مةةن خةةالل التمثيةةل 
بالحرية فةى الةتعمم فةى الوقةت المناسةب لةو وفةى اى ؛ مما يزيد إحساس المتعمم البصرية

كة مةةن خةةةالل جيةةاز الكمبيةةةوتر او ىاتفةةةو وقةةت فةةةى اليةةوم يسةةةتطيع الةةدخول داخةةةل الشةةةب

 المتوسطات العينة المجموعات

 .19.9 .1 المستوي البسيط

 .6..2 .1 المستوي المتوسط

 .21.8 .1 المستوي الكثيف
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عمي زيادة دافعية المتعمم نحو التعمم, حيث يجةد كةل مةتعمم مةا  ذلك عملمما ي, و الذكي
شبكات الويب االجتماعيةة  الئم مع ظروفو الخارجية, كما انيشبع رغباتو الداخمية, ويت

تشةةةجع المتعممةةةين عمةةةى المناقشةةةة والحةةةوار, فةةةالتعمم مصةةةدر اىتمةةةام واسةةةتمتاع  التعميميةةةة
وليس مجرد عرض معمومات عمى المتعممين, وتيسر فيم األفكار والمعمومات الخبرات 

 بانسةةةيابية االنفوجرافيةةةك والرسةةةوم, مةةةع إمكانيةةةة عةةةرض شةةةبكة التعميميةةةةداخةةةل ال مركبةةةةال
حيةةةةث تشةةةةير نتائجيةةةةا إلةةةةي تفةةةةوق  (.210) داخةةةةل الشةةةةبكة وتختمةةةةف مةةةةع دراسةةةةة عةةةةالم

 المستوي المتوسط لمتمميحات البصرية عن المستوي البسيط والكثيف.
وفيما يمي رسم بياني يوضح الفرق بين متوسطات درجات المجموعات الثالثة في 

 البعدي: الختبار التحصيمي

 
  التحصيميختبار اال في( متوسط درجات طالب المجموعات الثالثة 67شكل )

 دال فرق يوجد ل"والذي نص عمى أنو  نقبل الفرض الثالثفإننا عمى ما تقدم وتغسيسًا 
 التحصايمي الختباار في التجريبية المجموعات طالب درجات متوسطات بين إحصائًيا
 فااي الطااالب درجااات متوسااط لصااالح البعاادي القيااا  فااى البصاارية الثقافااة لمهااارات
 يوجااد ل"ونقبةةل الفةةرض الرابةةع والةةذي نةةص عمةةى أنةةو  , "لمتمميحااات البساايط المسااتوي
 الختباار فاي التجريبياة المجموعاات طاالب درجاات متوسطات بين إحصائًيا دال فرق

18.5

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

 ية، ت.ي يةكثي  ية، ت.ي ية،ت. ط ية، ت.ي يةم يط

 ،ت. ط  ة  د يال تم ة يةتحصيلي
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 درجااات متوسااط لصااالح البعاادي القيااا  فااى البصاارية الثقافااة لمهااارات التحصاايمي
, ونرفض الفةرض الخةامس الةذي نةص عمةى "لمتمميحات المتوسط المستوي في الطالب
 التجريبياة المجموعاات طاالب درجاات متوساطات باين إحصائًيا دال فرق يوجد ل"أنو 
 متوساط لصاالح البعادي القياا  فى البصرية الثقافة لمهارات التحصيمي الختبار في

 فةروق وجةودنتائج إلى الحيث أشارت  "لمتمميحات الكثيف المستوي في الطالب درجات
 األداء مسةةتوى فةى التجريبيةةة المجموعةات طةةالب درجةات متوسةةطات بةين إحصةةائًيا دالةة

فةةةي القيةةةاس البعةةةدي لصةةةالح المجموعةةةة الثالثةةةة ذات  البصةةةرية الثقافةةةة لميةةةارات الميةةةاري
 إحصاائًيا دال فرق يوجد"  المستوى الكثيف ونقبل الفرض البديل الذي ينص عمى انو 

 لمهاارات التحصايمي الختباار في التجريبية المجموعات طالب درجات متوسطات بين
 المسااتوي فااي الطااالب درجااات متوسااط لصااالح البعاادي القيااا  فااى البصاارية الثقافااة
 ."لمتمميحات الكثيف

 :الساد  والسابع والثامن  و الفر  صحة اختبار .4
: أنو عمىالسادس  نصي والذي ,السادس والسابع والثامن ضو الفر  صحة من لمتحقق

 التجريبية المجموعات طالب درجات متوسطات بين إحصائًيا دال فرق يوجد ل " -
 البعدي القيا  فى البصرية الثقافة مهارات اختبار في المهاري األداء مستوى في

 عمىالسابع  نصي"، ولمتمميحات البسيط المستوي في الطالب درجات متوسط لصالح
 المجموعات طالب درجات متوسطات بين إحصائًيا دال فرق يوجد ل " -: أنو

 القيا  فى البصرية الثقافة مهارات اختبار في المهاري األداء مستوى في التجريبية
 نصي"، ولمتمميحات المتوسط المستوي في الطالب درجات متوسط لصالح البعدي
 طالب درجات متوسطات بين إحصائًيا دال فرق يوجد ل " -: أنو عمىالثامن 

 الثقافة مهارات اختبار في المهاري األداء مستوى في التجريبية المجموعات
 الكثيف المستوي في الطالب درجات متوسط لصالح البعدي القيا  فى البصرية
 ".لمتمميحات
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 توكى اختبار بتطبيق الباحث قام الثالث المجموعات بين الفرق ىذا ولتحديد     
(Tukey )لدرجات الطالب في اختبار ميارات  متوسطين كل بين البعدية لممقارنات

 :كما في الجدول التاليوذلك الثقافة البصرية البعدي 

الختبار ميارات الثقافة يوضح تحميل توكى بين متوسطات درجات المجموعات الثالثة ( 06جدول )
 البعدي البصرية

 
 
 
 
 
 
 
, بالدراسة( وجود اختالف بين المجموعات الثالث الخاصين 06يتضح من الجدول )و 

, وذلك ذات مستوي تمميحات كثيفوالتي  ثالثةوىذا االختالف لصالح المجموعة ال
 ( عن باقي المتوسطات, وىذا يعنى66.01نظرًا الرتفاع متوسطيا الحسابي إلي )

, ذات المستوي البسيط والمتوسطعمى المجموعتين األخريين  ثالثةتفوق المجموعة ال
كثافة انماط التمميحات البصرية المعروضة داخل وقد يرجع ىذا التفوق إلى 

شبكة الويب وفرىا ت التي المميزاتاالنفوجرافيك وتوجية انتباة المتعممين المكثف و 
أداء المتعممين, والرد عمى استفساراتيم,  وأيضًا متابعة ,االجتماعية التعميمية

شبكة الويب وتقييميم, والتفاعل معيم من خالل أدوات النقاش المختمفة داخل 
 . وبين بعضيم البعض امكانية النقاش والتحاور مع المتعممين بكل سيولةاالجتماعية و 

 

 

 المتوسطات العينة المجموعات

 .29.1 .1 المستوي البسيط

 .7..3 .1 المستوي المتوسط

 .33.1 .1 المستوي الكثيف
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وفيما يمي رسم بياني يوضح الفرق بين متوسطات درجات المجموعات الثالثة في 
 البعدي:اختبار مهارات الثقافة البصرية 

 
  البعدياختبار ميارات الثقافة البصرية  في( متوسط درجات طالب المجموعات الثالثة .6شكل )
 

 فارق يوجاد ل "والةذي نةص عمةى أنةو  السادسنقبل الفرض فإننا عمى ما تقدم وتغسيسًا 
 األداء مساتوى فاي التجريبياة المجموعاات طالب درجات متوسطات بين إحصائًيا دال

 متوسااط لصااالح البعاادي القيااا  فااى البصاارية الثقافااة مهااارات اختبااار فااي المهاااري
السةةابع والةةذي نةةص ونقبةةل الفةرض , "لمتمميحااات البساايط المسااتوي فااي الطااالب درجااات

 المجموعااات طااالب درجااات متوسااطات بااين إحصااائًيا دال فاارق يوجااد ل "عمةةى أنةةو 
 القياا  فى البصرية الثقافة مهارات اختبار في المهاري األداء مستوى في التجريبية
, ونةرفض "لمتمميحاات المتوساط المساتوي فاي الطاالب درجاات متوساط لصالح البعدي
 متوساااطات باااين إحصاااائًيا دال فااارق يوجاااد ل "الةةذي نةةةص عمةةةى أنةةو و  الثةةةامنالفةةرض 
 مهاارات اختباار فاي المهااري األداء مساتوى فاي التجريبياة المجموعات طالب درجات
 المسااتوي فااي الطااالب درجااات متوسااط لصااالح البعاادي القيااا  فااى البصاارية الثقافااة
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 لميةةارات الميةةاري األداء مسةةتوى فةةى التجريبيةةة المجموعةةات طةةالب درجةةات متوسةةطات
فةةةي القيةةةاس البعةةةدي لصةةةالح المجموعةةةة الثالثةةةة ذات المسةةةتوى الكثيةةةف  البصةةةرية الثقافةةةة

 متوساطات باين إحصاائًيا دال فارق يوجاد"  ونقبل الفرض البديل الذي ينص عمى انو 
 مهاارات اختباار فاي المهااري األداء مساتوى فاي التجريبياة المجموعات طالب درجات
 المسااتوي فااي الطااالب درجااات متوسااط لصااالح البعاادي القيااا  فااى البصاارية الثقافااة
 ." لمتمميحات الكثيف

  :ثالثًا: تفسير نتائج الدراسة ومناقشها
باإلختبار التحصيمي المرتبط  الخاص ض الدراسةو فر من خالل عرض نتائج 

الخاص ختبار ميارات الثقافة البصرية بإ بالجانب المعرفي لميارات الثقافة البصرية و
مستويات كثافة تمميحات  عاليةيتضح ف البصرية لميارات الثقافةاألداء المياري  بقياس

حيث كانت تكنولوجيا التعميم لدى طمبة  االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعية
 في المجموعات التجربية طالب درجات متوسطاتىناك فروق دالة إحصائيا بين 

اختبار ميارات الثقافة البصرية وذلك لصالح التطبيق البعدي االختبار التحصيمي و 
 التجربيتين ويرجع الباحثين تخر عمى المجموعتين االثالثة تفوق المجموعة الوكذلك 

والتي تستخدم  ثالثةطالب المجموعة التجريبية ال وقلنتائج السابقة الخاصة بتفا
لي مجموعة المميزات إعمي باقي المجموعات  الكثيفمستوي تمميحات االنفوجرافيك 

التمميحات البصرية وتعددىا داخل االنفوجرافيك مما يثير ذىن المتعممين التي تضيفيا 
 من خالل: , ويتضحويعمل عمى تركيز انتباه المتعممين

 أضفى نوع من الحيوية تمميحات البصرية الرباعية فى المستوي الكثيف استخدام ال
 ى, مما ساعد عمى تنشيط الميارات البصرية لداالنفوجرافيك ىمحتو  دراسةعند 

 .الدراسةالطالب مجموعة 
  ات بصرية بشكل أكثرتمميحعدد خصائص وطبيعة الطالب وحاجاتيم إلى إضافة 

التنوع فى تنمية ميارات الثقافة تثير الخواص البصرية عندىم مما تعمل عمى 
عدد  والتي استخدمت الثالثةة التجربيبة بشكل أكبر عكس المجموعالبصرية لدييم 
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كثيف من التمميحات البصرية مما ساعدىم عمى استخدام قدراتيم البصرية 
 واظيارىا والعمل عمى تنميتيا.

  زاد من مقدار تفاعل المستوي الكثيف ب تمميحات البصرية الرباعيةالأن استخدام
, مما أعطى لممتعمم مزيًدا من التحكم والقدرة ميارات الثقافة البصريةالمتعمم مع 

 .إظيار قدراتو البصرية وتنميتيافي 
 باالضافة الى ساعد في ارشاد الطالب وتوجييم مع المون  سيماستخدام اال

ساعدت المتعمم بشكل كبير عمى  االطارات والوضع داخل الدائرة والتظميل عناصر
يات واالنتاج البصري والترميز وفك تنمية ميارات االدراك البصري وقراءة البصر 

 .الترميز البصري
 باإلضافة  ة كثيفةبصري اتكتمميح استخدام الخطوط واأللوان واالطارات والتظميل

إلى تنظيم المعمومات أثناء عرض االنفوجرافيك نالت أعمى درجة من الناحية 
شكل كبير ساىم بوذلك , البصرية االقل فى الكثافة التصميمية أكثر من التمميحات

دراسة من جانب المتعمم عند  نميتيات المتطمب البصرية في تحديد الميارات
 .(Burt, 2014), وىذا ما أكدتة دراسة المحتوي التعميمي

 حيث عند استخدام االنفوجرافيك ة الرباعية البصري اتتفضيل الطالب لمتمميح
, مما جعميم يقبمون عمى بالثقافة البصريةالميارات الخاصة  ساعدىم عمى تنمية

 بشكل أفضل. استخدام قدراتيم البصرية
  يل ساعد المتعممين عمى تحو تمميحات البصرية الرباعية باالنفوجرافيك الاستخدام

مما شجع المتعممين عمى تعمم  البيانات المعقدة من المغة المفظية الى المغة البصرية
 المتعممين ساعدالسم واالطارات مع ا , كما أن المون مع الخط المتطمبةالميارات 

عمى تحقيق اإلتصال البصري لمصورة إذا ما وضع النص بجوارىا, عمى عكس 
االولى ذات المستوي البسيط لكثافة التمميحات عدد اثنين فقط المجموعة التجريبية 
باإلضافة  وعدم ثراءه بصرياً  التصميم البصريادي الى افتقار  من انماط التمميح

تو عمى تنشيط الميارات البصرية لدي المتعممين بشكل مقارن مع عدم قدر إلى 
 .المستوي المتوسط والكثيف فى المجموعة الثانية والثالثة
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  سيولو ساعد المتعممين عمى تمميحات البصرية الرباعية باالنفوجرافيك الاستخدام
 وتنشيط ميارة قراءة البصريات لدييم نظًرا لمتتابع فيما بينيم المحتوى البصري قراءة

أسيم بشكل فعال في جذب بشكل كبير, وذلك مما ساعد عمى قراءة وفيم الصورة 
تنمية ميارات الثقافة البصرية لدييم بشكل انتباه المتعممين مما ساعدىم عمى 

 Dai, 2014;Kos & sims) مع دراسة ىذة الدراسةأفضل, ىذا وتتفق نتائج 
2014;Noha, 2015)  والتي استخدمت انماط كثيفة من التمميحات البصرية

 ,Agnieszka)دراسة  , وتختمف نتائج ىذه الدراسة معوتؤكد فاعميتيا
2009;Bukt, 2014;Jonna, 2016;Skigo, 2016 

 مستوي التمميحات المتوسط.والتي تؤكد فاعمية 
 ,Natchapkak, 2013; Kang كما تختمف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة) 

2016; Yuejiao, 2016; Heham, 2016; Brian, 2016; Tayler, 
(2017, Anderson, 2017  فقط يعبر والتي استخدمت المون كتمميح بصري

 عن المستوي البسيط واكدت فاعميتو.
 في  شبكة ويب اجتماعية تعميميةبداخل  بشكل متسمسل عرض المحتوى التعميمي

حتوائو عمى األداءات السموكية المتتابعة ليصل المتعمم إلى انفوجرافيك صورة , وا 
 أداء نيائي كامل.

 شبكة الويب االجتماعية التعميمية داخل  االجتماعي تنوع أنماط التفاعل
(Edmodo)  الفصول)الرئيسية,  لمشبكةومنيا التفاعل مع نوافذ الواجية الرئيسية ,

وبعضيم البعض  عممين(, والتفاعل بين المتالرسائل, المكتبة, اكتشفاألىداف, 
 الشبكة عن طريق الرسائلوبين المتعممين والمعمم من خالل الدردشة داخل 

 Popularوبعضيم عن طريق  التفاعل بين المتعممينميزة الكتابة, و  بالصوت أو
Hashtags & My Hashtags  جات بينيم داخل الشكبة إلستخدام الياشتا

  االجتماعية.
  عرض , وتحكم المتعمم الكامل في فى صورة انفوجرافيكعرض المحتوى التعميمي

شبكة الويب االجتماعية وما خاصة بعرض وتوفر أجيزة حاسوب  االنفوجرافيك
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قاعات عرض المحتوى لمطالب المتخمفين عن بداخل  تتضمنو من انفوجرافيك
مما ساعد  لمطالب الذين يرغبون بإعادة عرض المحتوى التعميمي الحضور أو

زدياد دافعيتيم  نحو التعمم. عمى رفع أداء المتعممين, وا 
  التي  شبكة الويب االجتماعية التعميميةبداخل  مستويات تمميحات االنفوجرافيكتنوع

ب بين الطالاالجتماعي تعمل عمى إثارة حواس المتعمم وتزيد من فرص التفاعل 
والمادة التعميمية وتجعمو محورا لمعممية التعميمية مما يساعد الطالب عمى التعمم 

 . نمية مياراتو البصريةبشكل أفضل واإلحتفاظ بالمعمومات وارتفاع مستوى ت
 محل  الدراسة مجموعةإلى  االنفوجرافيك الذي تم تقديموعرض بيا الطريقة التي ي

تمبي إحتياجات كل متعمم بإعتباره  التعميميةشبكة الويب االجتماعية الدراسة داخل 
فرد لو إحتياجاتو مما يجعل عممية التعمم مرتكزة حول المتعمم وتنمي لديو المسئولية 

التعميمية التي يؤدييا بشكل فردي أو جماعي مما  االنشطةنحو تعممو من خالل 
, كما أنيا وتنمية مياراتو البصرية يساعد المتعمم عمى تقويم تعممو بصفة مستمرة

متعمم وفق إحتياجاتو وسرعتو الذاتية وقدراتو, كما إنيا تتيح لتترك لو الخيار الذاتي 
الفرصة لممتعممين لمتعامل مع تقنية الحاسوب وتطبيقاتو في البحث عن مصادر 

 التعمم لموصول لممعمومات. 
 ساعد ي ومن خاللوالتبادلي  لمتدريس شبكة الويب االجتماعية التعميمية تطبيق

الطالب بعضيم البعض في الوصول لألىداف المحددة لكل منيم وفي فيم 
تفاعل الطالب مع بعضيم البعض من و , البصريةالمحتوى وفي تطوير مياراتيم 

, وىذا ما يتفق مع دراسة المنشورات والتعميقات وزر االعجابخالل 
كما أنيا تساعد في دعم التعمم التعاوني ، ((Potkonjak et al., 2016"بوتكونجاك"

 ,.Konstantinos  et al)أندرياس واخرون"  " كونستانتنيديس وىذا ما يتفق مع دراسة

2010.) 
 شبكة الكاممة لممتعمم من خالل وجوده فعميا داخل  االجتماعية تحقيق المعايشة

التجربة ؛ مما جعل متعممبكل  حساب خاصمن خالل  ويب اجتماعية تعميمية
 .محفزة لممتعممين
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 الذي كان من الصعب اإلعتماد عميو في البيئة التقميدية  تحقيق التعمم االجتماعي
حيث يصعب تقسيم الطالب إلى مجموعات عمل متعاونة بسبب ضيق المكان مما 

 مطالب.اداء الميارات ليل عممية اكتساب المعمومات والخبرات وزيادة مستوى سي
 يب الموضوعات, وتمخيصيا, والتعبير عن الرأي, وتنمي لدي لمطالب بترت السماح

, وطمب المساعدة اإلجتماعية, وتنفيذ الميام التعميمية الميارات البصريةالطالب 
 لدييم. الثقافة البصريةالمكمفين بيا مما ساىم في تنمية ميارات 

 مستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعية وفر ت
 تنمية فى اداء الميارات البصريةبيئة تعمم نشطة ساعدت عمى تحقيق  التعميمية

أفضل من الطريقة التقميدية التي تقتصر عمى التدريس المباشر فالتدريب عمى 
عمى زيادة الثقة  المجموعات التجريبية الثالثةطالب  الثقافة البصرية ساعدميارات 

كير والبدائل وفق إطار من الحرية بغنفسيم من خالل توفير فرص متعددة لمتف
ويتفق ىذا مع نتائج البصري,  واإلطمئنان كما ساعدت عمى إرتفاع مستوى تفكيرىم

 Steele, 2013( ،)Becker et)(, 2105, سميمان(, )2102دراسة كل من )حسن, 

al., 2013( ،)Callaghan et al., 2009). 
 في  شبكات الويب االجتماعيةمستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك عبر  تساىم

االدراك البصري, قراءة البصريات, االنتاج البصري, الترميز تنمية ميارات 
ما ساىم في تنمية  البصري, فك الترميز البصري, حقوق الممكية الفكرية لمبصريات

بعد تطبيق  المجموعات التجريبية أفرادلدى بصفة عامة  الثقافة البصريةميارات 
 & Farajollahi & Moenikia,  2010)) ;(Schunk كما أشار كال من الدراسة

Ertmer, 2000); (Wood et al. , 2002)  إلى أن تدريب الطالب عمى ممارسة
االدراك البصري, قراءة البصريات, االنتاج البصري, مثل  الثقافة البصريةميارات 

يجعل  التعميمي ىالمحتو  دراسةأثناء  ,الترميز البصري, فك الترميز البصري
المتعممين نشطين وموجيين دافعيا نحو تحقيق أىدافيم بما ينعكس في النياية عمى 

 كان, ومن ىنا وتجعل المتعمم مثقف بصرياً  لدييمالثقافة البصرية تنمية ميارات 
مستويات كثافة تمميحات  من خالل الثقافة البصريةتدريب المتعممين عمى ميارات ل
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المستخدمة في الدراسة الحالية أثرىا  شبكات الويب االجتماعيةاالنفوجرافيك عبر 
طمبة تكنولوجيا وتنميتيا لدى  الثقافة البصريةالمباشر والفعال في تحسين ميارات 

 .التعميم
  عمى خمق مناخ صفي مريح ومتعاون شبكة الويب االجتماعية التعميميةقدرة 

ممة كل متعمم بغض النظر عن يشعر فيو المتعمم باألمان والحرية ومعا واجتماعي
مستواه التعميمي, مما ساعد ذلك عمى إتباع التعميمات واإللتزام بالحضور لجميع 
نعكس ذلك عمى أداء طالب  الجمسات بإنتظام حسب الجدول الموضوع لو, وا 

 لدييم. الثقافة البصريةمما أدى إلى تحسن ميارات  المجموعات التجريبية
 بية الثالثة ذات مستوي تمميحات االنفوجرافيك الكثيف نشاط طالب المجموعة التجري

ن, ويرجع يداخل شبكة الويب االجتماعية أعمي من قرنائيم فى المجموعتين االخرتي
الباحث ذلك إلي الميل البصري لمطالب لعدد التمميحات الكثيف لتنوع األنماط 

فى التعمم بشكل لى الجذب البصري ليم وأنخراطيم إ ىدأالمختمفة لو وتناسقيا مما 
, ويعرف الباحث الميل البصري اجرائيًا بغنو تفضيالت حاسة البصر إلى كبير

انماط التمميحات البصرية المختمفة والمتناسقة التي تسيم في عممية الجذب 
البصري لممواد البصرية المعروضة وتوجيو االنتباه لما تحتوية من مادة عممية 

 . لتحقيق االىداف المرغوبة
 :مايمى إلى السابقة النتائج يرجع الباحثكما 

  ًل طبقا( نظرية الحمل المعرفيLCTان ) و يبذل المتعممون الكثير من الجيد لموصول
والبحث عن المعمومات ذات الصمة بموضوع التعمم, ومن خالل االستعانة بما يتوفر 

رؤيتو أو من صور واشكال ورسومات بصرية تمكنيم من بناء االرتباطات بين ما يتم 
سماعو أثناء موقف التعمم, وقد يسبب ىذا النوع من األنشطة إلى التعرض لحمل 
معرفي زائد, وقد يعوق مقدرتيم عمى التعمم في ظل ضيق السعة التخزينية لمذاكرة 

عندما تكون معدالت الحمل المعرفي المتداخل الذي يصاحب المواد العاممة و 
يات البحث البصري غير المرتبطة بموضع التعمم المستخدمة في التعمم ثابتو, فإن عمم

التي يقوم بيا المتعممون تؤدي إلى ارتفاع مستويات الحمل المعرفي المتداخل, 
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معمومات ذات وبالتالي فإنيا تؤدي إلى محدودية الموارد المعرفية المتاحة لمعالجة ال
يصًا ليذا ولذلك يجب تزويد المتعممين بغدوات مصممة خصالصمة بموضوع التعمم, 

الغرض عمى نحو يتيح ليم الفرصة لتركيز انتباىيم عمى المعمومات البصرية الميمة 
والمرتبطة بموضوع التعمم, وتعد التمميحات  واحدة من أبرز تمك األدوات القادرة عمى 
توجيو وتركيز انتباه المتعممين المشاركين في التعمم من خالل االنفوجرافيك المقدم عبر 

 ب االجتماعية.شبكات الوي
  ًتجميع المثيرات   نظريةل وطبقاCues Summation Theory” “ والتي تشير إلى

انو يزداد التعمم كمما ازداد عدد المثيرات فمثاًل الصوت يكمل الصورة ويرتبط بيا, وىذا 
ما أكدتو وتتفق معو نظرية الترميز الثنائي التي ترى أن المعمومات يمكن ترميزىا 

ويستقبميا الفرد بقناتين, األولى تعالج المعمومات المفظية, والثانية تعالج  لفظيًا وبصرياً 
المعمومات المصورة وان الجمع الوظيفي والفعال لمعالجة المعمومات خالل القناتين 
معًا ينشط نظام الترميز لدى الفرد ويحسن التعمم كما ينشط العمميات العقمية بطرق 

كمما زاد عدد التمميحات أو األمارات أو الدالالت في مختمفة؛ حيث تم التغكيد عمى أن 
 .كمما ازداد حدوث التعمم الموقف التعميمي

 ودافعية  بصريةطبقًا لنظرية "معالجة المعمومات البصرية" التفاعل بين القدرة العقمية ال
عن طريق المتعمم لمعالجة المعمومات البصرية المقدمة من خالل المحتوى التعميمى 

أثر  متدرجة كثافة تمميحات االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعيةمستويات 
المجموعات التجريبية لصالح أفراد  تنمية ميارات الثقافة البصريةوبشكل واضح فى 

الثالثة عامو والمجموعة الثالثة ذات مستوي تمميحات االنفوجرافيك الكثيف بشكل 
توي كثافة التمميحات باالنفوجرافيك مسالتى تستخدم  أفضل من المجموعتين االخرتين

التمميحات وتدرج اُستخدمت  حيثأثناء دراسة المحتوى التعميمى؛  البسيط والمتوسط
لممتعمم النيا تستيوى أو تستحث قوة النظام البصرى الميارات البصرية لتحفيز كثافتيا 

ى البشرى لتصوير عمميات ديناميكية صعبة التصور, مما قمل من الحمل المعرف
شبكة الويب لممتعمم, وبالتالى حقق توازن لتفاعالت التعمم لممحتوى التعميمى عبر 

 لممتعممين. بتنمية ميارات الثقافة البصريةفيما يتعمق  االجتماعية التعميمية
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  "عمى تقديم  ةقادر  فشبكة الويب االجتماعية التعميميةطبقًا لنظرية "التواجد اإلجتماعى
من أساليب داعمة لممتعمم أثناء دراسة  يتضمنوحساس باأللفة والفورية لممتعمم بما اإل

شبكة الويب االجتماعية كما أن  ,ن تعمميميالتي تساعد عمى تحس المحتوى التعميمى
الكاممة لممتعمم من خالل وجوده فعميا االجتماعية عمى تحقيق المعايشة  ةقادر  التعميمية
مما يجعل عممية التعمم مرتكزة حول المتعمم  ماعية التعميميةشبكة الويب االجتداخل 

التعميمية التي يؤدييا بشكل فردي  االنشطونمي لديو المسئولية نحو تعممو من خالل يو 
 الثقافة البصريةميارات . األمر الذى أثر وبشكل واضح فيما يتعمق بأو جماعي

التي تستخدم  الثالثةمع تفوق المجموعة التجريبية  المجموعات التجريبيةلصالح أفراد 
 أثناء دراسة المحتوى التعميمى. مستوي كثافة التمميحات الكثيف باالنفوجرافيك

 :الدراسة: توصيات رابعاً 
 من نتائج, فإنو يمكن تقديم التوصيات التالية: الدراسة عنو تعمى ضوء ما أسفر 

اعتماد مستويات كثافة تمميحات االنفوجرافيك عبر شبكات الويب االجتماعية  -0
في تنمية ميارات الثقافة البصرية كمتطمب تعمم قبمي لطمبة تكنولوجيا التعميم 
د قبل دراستيم لممقررات ذات العالقة بالمواد البصرية لرفع كفاءتيم فوق الح

الخاصة التعميمية المرجوة لتحقيق االىداف االدني إلمتالك الميارات البصرية 
 بتمك المقررات.

تطبيقى, وخاصة إذا دعمت العمى المستوى  يةالحال الدراسةاإلفادة من نتائج  -2
 المستقبمية ىذه النتائج. الدراسات

شبكات عبر  داخل المحتوى ااستخدامي يموتنظ التمميحاتجب تمييز تقديم ي -6
مع , بحيث يتناسب ذلك الويب االجتماعية بشكل عام والتعميمية بشكل خاص

 .تكنولوجيا التعميمطمبة خصائص 
شبكات الويب لمتغيرات أخرى مع  ثىا الباحاإلستفادة من األدوات التي أعد -5

 االجتماعية.
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لمتحول الرقمي فى المناىج التعميمية ضرورة تبني المؤسسات التعميمية  -5
 . ة من خصائص المناىج الرقميوواإلستفاد

التمميحات واالنفوجرافيك وشبكات الويب اإلستفادة من التكامل والدمج  -3
في تنمية بعض الميارات المختمفة  لدى المتعممين ومنيا ميارات االجتماعية 

ومتابعة  التعمم االجتماعي لممتعممينوفي توفير نظام إلدارة  الثقافة البصرية
 أنشطتيم.

 الداخمية الدوافع , لتنميةالثقافة البصرية ميارات عمى بالتدريب االىتمام زيادة -7
 مثقفين بصريين. متعممين إلى تحويميم لممساىمة في المتعممين عند

 : ةسار دلامقترحات  :اً سماخ

أنواع التمميحات أخرى تتعمق بالتفاعل بين مستويات مختمفة من  دراساتإجراء  -0
وميارات  التنظيم الذاتيوأثرىا فى تنمية ميارات  ) بصرية, لفظية, سمعية(

 وكفاءة التعمم  ليذه الفئة. ,الرقميةوميارات الثقافة , التفكير البصرى
بالنسبة لنفس الفئة العمرية تتناول ميارات  الدراسة همماثمة ليذ دراساتإجراء  -2

تختمف فى مقررات أخرى, فربما  تكنولوجيا التعميمطمبة عممية مختمفة يدرسيا 
نتائج ىذه البحوث وفقا لدرجة اىتمام الطالب وميوليم ودافعيتيم نحو 

 الموضوعات المقررة عمييم.
مماثمة بالنسبة لعينات من المراحل التعميمية المختمفة وربطيا  دراساتإجراء  -6

بغساليب تعمم مختمفة والتى قد يكون ليا تغثير عمى نتائج البحث, فمن المحتمل 
ا لالختالف فى العمر أو البحوث عن البحث الحالى نظرً  اختالف نتائج ىذه

 .الخبرة 
 عبر االنفوجرافيك من متعددة انماط اختالف اثر ىلمتعرف عماجراء دراسات  -5

 مراحل من طالب لدي البصرية الثقافة ميارات لتنمية الشخصية التعمم بيئات
 .اخري تعميمية

 .(Mixedالمختمط )إجراء دراسات لقياس مدى فاعمية االنفوجرافيك  -5
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 :العربية المراجع
(. توظيف األلعاب التعميمية في تنمية ميارات 3002نشراح عبدالعزيز. )ابراىيم، ا

تكنولوجيا  -الثقافة البصرية لدى المعاقين سمعيًا. المؤتمر السنوي التاسع 
التعميم لذوي االحتياجات الخاصة: الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم و جامعة 

 .235 - 367 ص صكمية التربية،  -حموان 

تكنولوجيا الصورة التعميمية، القاىرة، دار  .( 3007)  .انشراح عبد العزيز ابراىيم،
 النيضة العربية.

(. أثر استخدام دعامات التعمم العامة و الموجية 3002) .ابراىيم، وليد يوسف محمد
في بيئة شبكات الويب االجتماعية التعميمية في تنمية ميارات التخطيط لمبحوث 

دراسات العميا و تنمية اتجاىاتيم نحو البحث العممي و اإلجرائية لدى طالب ال
فاعمية الذات لدييم. دراسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة التربويين 

 .000 - 05ص ص ،  32العرب، ع
(. تطوير برنامج لمتذوق الفني لتنمية 3004) .وائل أحمد وراضي،وليد يوسف ابراىيم، 

إعداد طالب شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية الثقافة البصرية وفق متطمبات 
جامعة حموان، و قياس فعالية. المؤتمر العممى الثانى لمجمعية العربية 

المعموماتية ومنظومة التعميم: الجمعية العربية لتكنولوجيا  -لتكنولوجيا التربية 
يد الدراسات ، القاىرة: الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية مع مع 3التربية، مج 

 .656 - 620 ص ص التربوية والبرنامج القومي لتكنولوجيا التعميم،
أثر برمجية مقترحة قائمة عمى االلعاب  .( 3003)  .السيد عبد المولى ،أبو خطوة

اإللكترونية في تنمية بعض ميارات الثقافة البصرية واستخدام الحاسوب لدى 
الرابع لمتعميم اإللكتروني والتعمم  وليالمؤتمر الداألطفال ذوي اإلعاقة السمعية، 

 عن بعد، الرياض، المممكة العربية السعودية.

مان: دار المسيرة لمنشر التعمم المعرفي. ع (.3005) .رياش، حسين محمد أبو
 .والتوزيع

 لتنمية الجغرافيا تدريس في اإلنفوجرافيك استخدام .( 3004 ) .صالحأبو زيد، 
 الجمعية مجمة الثانوية، المرحمة طالب لدى البصري وميارات التفكير التحصيل
 . 076 - 026 ص ص ، 57 مصر، ع – االجتماعية لمدراسات التربوية

أثر استخدام أساليب المعالجة الرقمية لمصور  .( 3000)  .كريمة محمود محمدأحمد، 
الفوتوغرافية التعميمية فى تنمية ميارات الثقافة البصرية لدى أطفال ما قبل 
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المدرسة، رسالة ماجستير غير منشورة، تكنولوجيا التعميم، كمية التربية، جامعة 
 حموان.

. أثر نمط التمميحات البصرية بالبرمجيات ( 3002)  .األكمبى، سعود محمد ىذال
التعميمية متعددة الوسائط في تحصيل الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية 

كمية التربية ، جامعة الباحة ، المممكة العربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 السعودية .

، القاىرة، -مدخل النظم –(. إعداد المناىج الدراسية 0773الجبالي، سعد أحمد. )
 .3اتش، ط

(. فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات 3002الجريوي، سيام بنت سممان. )
خالل تقنية االنفوجرافيك و ميارات تصميم الخرائط الذىنية اإللكترونية من 

الثقافة البصرية لدى المعممات قبل الخدمة. دراسات عربية في التربية وعمم 
 .25 - 02 ص ص ، 2، ج23النفس: رابطة التربويين العرب، ع

أثر مستويات التفاعل في القصة  .( 3002)  .إسالم عبد الغفار عمى خميلالجزار، 
ية الثقافة البصرية لمرحمة رياض األطفال، رسالة االلكترونية المصورة في تنم

 دكتوراه، غير منشورة، تكنولوجيا التعميم، كمية التربية، جامعة حموان.

(. فعالية استخدام التعميم بمساعدة الكمبيوتر 3003الجزار، عبد المطيف الصفي. )
بية تعمم المفاىيم العممية. مجمة التر  متعدد الوسائط في اكتساب بعض مستويات

 .62 -25 ص (، ص003بجامعة األزىر، العدد )
( . برنامج تعمم إلكتروني قائم عمى  3000)  .الخضرى، يسرا عبد العزيز جاسر

أسموب القبعات الستة لتنمية ميارات التفكير في مادة األحياء لدى طالبات 
معيد البحوث  ماجستير،رسالة  السعودية،المرحمة الثانوية بالمممكة العربية 
 والدراسات التربوية ، جامعة القاىرة .

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى المثيرات  .(3003) .الحجار، سيير يوسف شحدة
البصرية الكتساب الميارات االلكترونية لدى طالبات الصف العاشر األساسي 

 .المعاق سمعًيا، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة االسالمية في غزة
قدرة الطالب المعممين عمى ترجمة  .( 3000)  .ىالةوطميمات، أحمد كامل الحصري، 

بعض المفاىيم العممية إلى أشكال بصرية وعالقة ذلك بقدراتيم عمى التصور 
 . 3، العدد  00التعميم، مجمد  تكنولوجياالبصري وتحصيميم الدراسي، مجمة 
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الوسائل التعميمية، عمان، دار  تصميم وٕانتاج .( 3003)  .محمد محمودالحيمة، 
 المسرة.

فى تنمية التحصيل  Edmodoفاعمية موقع  .(3002) .الرشود، ريم بنت راشد بن محمد
الدراسى وميارة حل المشكالت في مقرر ميارات االتصال لدي طالبات السنة 
التحضيرية بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. رسالة ماجستير، كمية 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. -العموم اإلجتماعية 

(.عمم النفس المعرفي . عمان 3002) الزغول، رافع نصر  والزغول، عماد عبدالرحيم.
 : دار الشروق 

عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشرى، القاىرة: دار  .(0756) .فؤاد البييالسيد، 
 الفكر العربي .

 التعمم في تصميم وتطبيقاتو التعميمي التصميم (.3003) .اهلل عبد بدر ،الصالح

 مسئولي لجنة والتطبيق، النظرية بعد بين عن التعميم :في محرر .بعد عن اإللكتروني

 لدول التعاون مجمس بدول العالي التعميم بجامعات ومؤسسات بعد عن التعميم

 الكويت. جامعة بعد، عن التعميم الخميج، مركز
(. اثر اختالف أنماط الشبكات 3002) .الطباخ، حسناء عبدالعاطي إسماعيل

التعمم  استراتيجيةاالجتماعية في بيئات التدريب االفتراضية القائمة عمى 
التشاركي عمى تنمية ميارات التقويم اإللكتروني لدى طالب الدراسات العميا. 

 62ص ص ،  2، ج24السعودية، ع -دراسات عربية في التربية وعمم النفس 
- 023. 

 لمنشر اليوسف دار:  بيروت(. 0ط. )الجرافيكي التصميم(. 3006) .يرمز  العربي،
 . والتوزيع

 والعشرين، الحادي. تربويات تكنولوجيا القرن ( 3003) . إبراىيم عبد الوكيل  الفار،
 .نطا ، الدلتا لتكنولوجيا الحاسوب، ط 3تكنولوجيا ويب 

، وسيمة تعميميةميارات قراءة الصورة بوصفيا  .( 3005)  .إسماعيل صالحالفار، 
 دار الفكر العربي. :القاىرة

. استخدام الوسائط المتعددة في مجال التصميم ( 3003)  .زىير يز، تماالكتبي
الزخرفي إلثراء الثقافة البصرية لطالب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية 

 الفنية.كمية التربية  حموان،جامعة  السعودية،
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(. تصميم برمجية تفاعمية في ضوء معايير الجودة 3004الكحكي، منال محمد عمي. )
لتنمية الثقافة البصرية لدى تمميذات الصف األول اإلعدادي. مجمة كمية التربية: 

 .304 - 250 ص ص ، 40كمية التربية، ع -جامعة طنطا 

االسماعيمية: كمية (. قراءة الصور والمثرات البصرية. 3002) .محمد مختارالمرادني، 
 التربية.

عبر  التعميمي( . أساليب عرض المحتوى  3003)  .المصرى، سموى فتحى محمود
الطالب المعممين كفايات  إكسابالشبكة المجتمعية " الفيس بوك " واثرىا عمى 

مجمة تكنولوجيا  المعمومات،تصميم وٕانتاج المواقع التعميمية وميارات مشاركو 
  33المجمد  بحوث،و دراسات  –التعميم 

 . 333 – 043 ص ، ص( 2) 

فاعمية استراتيجية الفصول المقموبة  .(3002) .المطيري، سارة بنت طمق بن جالي
في تنمية ميارات التعمم الذاتي والتحصيل الدراسى في مقرر  Edmodoباستخدام 

جامعة اإلمام محمد بن  -االحياء . رسالة ماجستير، كمية العموم االجتماعية 
 سعود اإلسالمية.

دار  ،المغرب ،(. ثقافة األذن وثقافة العين 3000)  .، عبد السالمبن عبد العالي
 توبقال لمنشر.

أثر اختالف مصدر دعم األداء  .(3002) .السيدحجازي، سماء عبد السالم 
اإللكترونى القائم عمي الشبكات االجتماعية عمي تنمية ميارات التعامل مع 

لدى طالب تكنولوجيا التعميم . رسالة ماجستير،   3.0بعض تطبيقات الويب 
 كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية.

 لتقديم مختمفة أنماط فاعمية .( 3004 ) .عاطف وليد والصياد، فاروقحسن  ،حسن
 المرحمة تالميذ لدى التعمم وكفاءة الدراسي التحصيل فى اإلنفوجرافيك التعميمي

 ص ، 35 ع التربية، تكنولوجيا مجمة الرياضيات، صعوبات تعمم ذوي االبتدائية
 . 50 -0 ص

(. فاعمية بيئة افتراضية ثالثية األبعاد عمى زيادة 3003) .مروة حسن حامدحسن، 
دافعية االنجاز لدى الطالب واتجاىتيم نحو البيئة االفتراضية، رسالة دكتوراه 

 منشورة، كمية التربية النوعية، جامعة عين شمس.



 المراجع

 

287 

 الرياض مدينة في الرياضيات معممات وعي مستوى (. 3005 ) حكمي، حميمة.
 بنيا، جامعة التربية، كمية مجمة لمياراتو، امتالكين يك ودرجةاإلنفوجراف لمفيوم

 206 – 363 ص ص (، 007 ) 36 مصر، –
أثر التفاعل بين طريقة تقديم دعامات التعمم )  .(3002) .خالف، محمد حسن رجب

مباشرة / غير مباشرة ( وطريقة تنفيذ ميام الويب ) فردية / تعاونية ( في تنمية 
التحصيل وميارات تطوير موقع تعميمي إلكتروني وجودتو لدي طالب كمية 

، كمية التربية، جامعة راةجامعة االسكندرية ، رسالة دكتو التربية النوعية ب
 السكندرية.ا

في  اإللكترونيتوظيف التعمم  أساليب( .  3002)   .خميف، زىير وٕاطميزى ، جميل
فمسطين لتعزيز عممية التعمم : داسة تجربة شبكة االوس التعميمية ، التواصل 

 . 3002 اغسطس( ،  0( ، رقم )  7بين مجتمع الحاسوب العربى ، المجمد ) 
، دار الحكمة ، القاىرة0تكنولوجيا التعميم، ط عمميات .(3002) .خميس، محمد عطية

. 
/ )الثابت اإلنفوجرافيك تقديم نمطا. ( 3003) .أمانيالدخني، و  عمرودرويش، 

 أطفال لدى البصري التفكير ميارات تنمية في الويب وأثرىما عبر المتحرك(
 ص ،3 ع ، 33 مج القاىرة، التعميم، مجمة تكنولوجيا نحوه، واتجاىاتيم التوحد

 . 242 - 343 ص

( . الثقافة البصرية والتعمم البصرى ،  3005ديفيد مايك )  ،مورو دواير، فرانسيس 
 ترجمة نبيل جاد عزمى ، عمان : مكتبة بيروت .

سيميائيات التواصل الفني. مجمة عالم الفكر:  .( 3005)  .الطاىر، رويينية
 ، الكويت، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب. 23السيميائيات، المجمد 

(. برمجية تفاعمية قائمة عمى التمميح البصرى 3003زنقور، ماىر محمد صالح. )
 وأثرىا في تنمية ميارات التفكير التوليدى البصرى وأداء ميام البحث البصرى

لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية ذوى اإلعاقة السمعية في الرياضيات. دراسات 
 .56 - 05ص ص ،  40السعودية، ع -لنفس عربية في التربية وعمم ا

  .(. عمم نفس التعمم. بيروت: دار النيضة العربية3002) .سميم، مريم داوود
صعوبات التعمم واالدراك البصري تشخيص  .( 3002)  .السيد عبد الحميدسميمان، 

 وعالج، القاىرة، دار الفكر العربي.
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سمسة  ،عصر الصورة: االيجابيات والسمبيات .( 3003)  .سميمان، شاكر عبدالحميد
 .( 200العدد: )  ،مطابع السياسة ،الكويت ،عالم المعرفة

دراك، القاىرة، الفنون البصرية وعبقرية اإل .( 3006)  .سميمان، شاكر عبدالحميد
 مكتبة األسرة.

(. أثر توظيف المجتمعات اإلفتراضية في تقديم 3002) .محمد وحيد محمدسميمان، 
أنماط مختمفة من التغذية الراجعة في تنمية ميارات تصميم وٕانتاج قواعد 
البيانات لدى طالب المعاىد األزىرية وميوليم نحوىا، رسالة دكتوراه غير 

 منشورة، كمية التربية النوعية، جامعة عين شمس.

ميم صفحة تعميمية عمي الموقع االجتماعي الفيس (. تص3000) .سمان، ىدي مبارك
بوك وقياس أثرىا عمي التحصيل في مادة الكمبيوتر لدي تالميذ الحمقة الثانية 
من التعميم االساسي واتجاىاتيم نحوىا، المؤتمر العممي السابع لمجمعية العربية 

مجتمعات لتكنولوجيا التربية، " تحديات الشعوب العربية والتعمم االلكتروني ، 
 .533 – 520 ص ص التعمم التفاعمية " ، جامعة القاىرة،

(. توظيف الشبكات االجتماعية في تنمية الوعي  3003)  .سويدان، أمل عبد الفتاح
التكنولوجي لدي طالب شعبة تكنولوجيا التعميم واتجاىاتيم نحوىا في ضوء 

ؤتمر الدولي أبحاث ودراسات الم، الحوار الوطني حول ثوارت الربيع العربي
بعنوان التعميم من بعد والتعميم المستمر أصالة الفكر وحداثة  ،العممي التاسع

 – 323، ص ص (3الجمعية المصرية العربية لتكنولوجيا التربية ) ،التطبيق
350. 

الثقافة البصرية فى حياة المواطن، المؤتمر  .( 0773)  .فتح الباب عبد الحميمسيد، 
 ربية الفنية، جامعة حموان، المجمد الثالث.الرابع، مجمة كمية الت

ن، دار كنوز المعرفة لمنشر التكنولوجيا التعميمية، األرد .( 3004)  .أمل عايد، شحادة
 زيع.والتو 

 والتحفيز التشويق بيت اإلنفوجرافيك فن. ( 3003 ) شوقي عبد الفتاح. محمدشمتوت، 
 -0 ص ص ، 32 ع المنصورة، جامعة التعميم اإللكتروني، مجمة التعمم، عمى

2. 

 االنتاج، الي التخطيط من اإلنفوجرافيك. ( 3004 ) شوقي عبد الفتاح. محمدشمتوت، 
 .واإلعالن لمدعاية أساس وكالة العربية السعودية، المممكة - الرياض
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المطور،  التعميمي االنفوجرافيك نموذج.  ( 3007 ). شوقي عبد الفتاح محمد شمتوت،
،  التعميمي لمكمبيوتر المصرية لمجمعية الخامس الدولي العممي المؤتمر

 .00 – 0، ص ص مصر بورسعيد،

(. أثر التفاعل بين التمميحات البصرية واألسموب 3002صالح، إيمان صالح الدين. )
المعرفي في الكتاب اإللكتروني عمى التحصيل المعرفي واألداء الميارة وسيولة 

-المرحمة الثانية من التعميم األساسي. تكنولوجيا التعميم اإلستخدام لدى تالميذ 
 . 23 - 2 ص ص ، 0، ع32مصر، مج

 استخدام لتفعيل األساسية المرتكزات. ( 3003 ) .أحمد محمد حسينعبد الباسط، 
 جامعة اإللكتروني، التعميم مجمة والتعمم، التعميم عمميتي اإلنفوجرافيك في

 .2 -0 ص ص ،0 ع المنصورة،
التعميم عبر شبكات التواصل االجتماعي، مزايا  .(3000) .الحافظ، حسني محمد عبد

ومآخذ ، مجمة المعرفة ، وزارة التربية والتعميم، المممكة العربية السعودية، ص 
300 - 340 . 

(. اختالف أنماط التفاعل في بيئات التدريب 3000) محمد.عبد الرازق، السعيد 
الجتماعية وأثره عمي اكتساب الجوانب المعرفية االفتراضى بإستخدام الشبكات ا

واألدائية لبعض ميارات التحضير االلكتروني لمتدريس لدي معممي الحاسب 
 33دراسات وبحوث ،  –اآللي بمدارس التعميم العام، مجمة تكنولوجيا التعميم 

 . 333 – 043( يوليو ، ص ص 2)

التمميحات البصرية لعروض الوسائط أثر  (.3002) .سماء عبد الفتاحعبد العزيز، 
المتعددة لممعاقين سمعًيا في تنمية ميارات استخدام برامج الحاسب اآللي، مجمة 

 .300-055ص ص  (،0)2كمية التربية: جامعة الفيوم، 
فاعمية برنامج حاسوبي في تنمية ميارات قراءة  .( 3003)  .عمرو سيدعبد العزيز، 

تي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي في منيج البصريات وقابمية التعمم الذا
الدراسات االجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة 

 حموان.
دعامات التعمم في البيئات االفتراضية  .(3004) .الغني، نورا عادل خميفة عبد

ولوجيا وعالقتيا بتنمية ميارات الثقافة البصرية والتفكير الناقد لدي طالب تكن
 التعميم، رسالة ماجستير ،كمية التربية النوعية ، جامعة المنيا.
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(. فاعمية برنامج قائم عمي تكنولوجيا 3002عبد الفتاح، حسين محمد عبد السالم. )
الوسائط المتعددة إلكساب متطمبات التعمم القبمية لمرياضيات التطبيقية وانتقال 

التعميم االبتدائي رياضيات، رسالة أثر تعمميا لدي الطالب المعممين بشعبة 
 ماجستير، كمية التربية، جامعة قناة السويس، مصر.

 الثقافة البصرية، القاىرة، دار البشري. .( 3000)  .عمي محمد ،عبد المنعم

(. فاعمية التمميح البصري في برنامج 3005) .عتمان، الشحات سعد محمد
ل تالميذ الصف الرابع تحصيكمبيوترمتعدد  الوسائط لتعميم اليندسة عمى 

و اتجاىاتو. مجمة تكنولوجيا التعميم ، الجمعية المصرية لتكنولوجيا االبتدائي 
 )عدد خاص(. 05التعميم . مجمد 

وتر  (. اىمية التمميحات في برامج الكمبي3007) .عتمان، الشحات سعد محمد
لتكنولوجيا  تكنولوجيا التعميم: الجمعية المصرية، التعميمية متعددة الوسائط

 .40 - 0ص ص،  2، ع 07التعميم، مج 
(. بيئات  3002)  .نسرين محمد عزمي، نبيل جاد ، حمدي، محمد أبراىيم، أبو عمار،

 الجيل الثاني لمويب. القاىرة: دار الفكر العربي.
عزمي، نبيل جاد، المحمدي، مروة محمد جمال الدين، مبارز، منال عبدالعال، و 

(. تصميم بيئة تعمم إلكترونية تكيفية وفقًا ألساليب 3005)فخري، أحمد محمود. 
التعمم وأثرىا في تنمية ميارات البرمجة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. العموم 

 ص ص ، 0، ع33كمية الدراسات العميا لمتربية، مج -التربوية: جامعة القاىرة 
202 - 220. 

دراسية في تنمية ميا ا رت فاعمية تصميم وحدة  .(3007) .محمد كمالعفيفي، 
التصوير الفوتوغرافي الرقمي لدي الطالب المعممين، مجمة تكنولوجيا التعميم، 

 .250 - 223، ص ص المجمد التاسع عشر، العدد األول

 في البصرية التمميحات كثافة (. مستويات3006عالم، اسالم جابر احمد. )
 لدى التعميمي التصميم ميارات بعض تنمية فى وأثرىا الثابت اإلنفوجرافيك

 الجمعية المصرية لتكنولوجياالسعودية،  العربية بالمممكة المعممين الطالب
 .3006، يناير التعميم، مصر

(. األساليب االحصائية االستداللية في تحميل 3003) .صالح الدين محمودعالم، 
.  امتريةبيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية: البارامترية و الالبار 

 : دار الفكر العربي.القاىرة



 المراجع

 

211 

(. تصميم بيئة مقترحة لمتعمم التشاركي قائمة عمي 3002) .عمي، حمدان محمد
توظيف الشبكات االجتماعية كفضاء تعميمي اجتماعي لتنمية ميارات التواصل 
االلكتروني الشبكي واالتجاه نحو تعمم الكيمياء عبر الويب . مجمة الدراسات 

 .220 - 363، ص ص (23العربية في التربية وعمم النفس.السعودية.مارس. )
(. تطوير المناىج الدراسية من منظور ىندسة المنيج، 3002عمي، محمد السيد. )

 القاىرة، دار الفكر العربي.

(. التعميم االلكتروني وخدمات الشبكات االجتماعية  3000)  .عماشة، محمد راغب
(SNSبحث منشور بم ،)ص ، جامعة المنصورةجمة كمية التربية النوعية بدمياط ،

 .320 - 063ص 

 في اإلنفوجرافيك عمي قائمة مقترحة إستراتيجية فاعمية .( 3004 ) .عاصمعمر، 
 العموم بتعمم واالستمتاع البصري التفكير ميارات وتنمية المفاىيم العممية اكتساب

 ع ، 07 مج مصر، العممية التربية مجمة الخامس االبتدائي، الصف تالميذ لدي
 . 346 - 305 ص ص ،2

المواد التعميمية في الطفولة  .( 3005)  .رمضان مسعدوبدوي، محمد متولي قنديل، 
 ، األردن، دار الفكر.0المبكرة، ط 

. تصميم استراتيجية تعميمية في بيئة شبكات ( 3002)  .كامل، اميرة محمود خميفة
الويب االجتماعية وقياس فاعميتيا في تنمية ميارة االستماع لمفيم لدى طالب 

ات التربية ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة حموان المغة االنجميزية بكمي
. 

بناء بيئة تعميمية قائمة عمى شبكات الويب  .(3003) .ماضي، أحمد محسن محمد
االجتماعية وأثرىا في تنمية ميارات تطوير بيئات التعمم االلكترونية، رسالة 

 ماجستير)غير منشورة(، كمية التربية، جامعة عين شمس.

فعالية برنامج قائم عمى شبكة المعمومات الدولية في  .( 3000)  .حمدي أحمدمحمد، 
تنمية بعض ميارات التصوير الرقمي في ضوء مفيوم الثقافة البصرية لدى 
طالب تكنولوجيا التعميم، رسالة ماجستير، غير منشورة، تكنولوجيا التعميم، معيد 

 الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

(. أثر توظيف الشبكات االجتماعية الدارة التعمم 3002) .بدالقادرمحمد، حنان ع
االلكتروني عمي تنمية ميارات تصميم ونشر المواقع لممعممين. المؤتمر القومي 
السنوى الثامن عشر لمركز تطوير التعميم الجامعي بجامعة عين شمس بعنوان: 
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تطوير منظومة األداء في الجامعات العربية في ضوء المتغيرات العالمية 
 .(34، )مصر -المعاصرة

(. 3002محمود، حسين بشير، عمي، ىدى عبدالعزيز محمد، و محمود، صفاء سيد. )
أثر اختالف مستويات اإلبحار في بيئات التعمم الشخصية في تنمية ميارات 

 -الب تكنولوجيا التعميم. تكنولوجيا التربية إنتاج المقررات اإللكترونية لدى ط
 - 302 ص ص ، 32دراسات وبحوث: الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، ع

325. 

مسعود، محمد أبو اليزيد أحمد ؛ القاضي ، رضا عبدة إبراىيم ؛ ىاللي، ىدى محمد 
. أثر نمط التمميح البصري (3004). محمود ؛ وصالح ، إيمان صالح الدين

المدونات التعميمية لتصويب األخطاء اإلمالئية في كتابات تالميذ المرحمة في 
 - 320 ص ص ، 0، ع33مصر، مج-االبتدائية. دراسات تربوية وٕاجتماعية 

346 . 
(. استخدام تطبيقات وشبكات التواصل االجتماعي 3005) .معتوق، خالد بن سميمان

نظر  وجيةأداة لمتواصل التعميمي في تدريس عموم المكتبات والمعمومات من 
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية: دراسة تحميمية. مجمة مكتبة 

 . 332 -300 ص ص ، 0، ع32السعودية، مج-الممك فيد الوطنية 
(. دراسة تقيميمية لمستوى 3004و العاصي، وائل عبداليادي. )ميدي، حسن ربحي، 

التكامل بين المغة غير المفظية الشكل البصري والمغة المفظية المحتوى التعميمي 
في مقررات الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا بفمسطين. مجمة جامعة القدس 

، 2دس المفتوحة، مجالمفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية: جامعة الق
 .333 - 075 ص ص ، 04ع
األلغاز المصورة وتنمية التفكير عند  .( 3006)  .حنان محمد عبد الحميمنصار، 

 ، القاىرة، عالم الكتب.0األطفال، ط 

(. فاعمية اختالف عدد التمميحات البصرية ببرامج الكمبيوتر 3006) ىنداوي، اسامة.
لخرائط لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. التعميمية في تنمية ميارات قراءة ا

  .450-423 ، ص ص(3) 02تربوية و اجتماعية . مجمد مجمة دراسات 

 دار: االردن – عمان، الجرافيكي التصميم احتراف(. 3000) .إبراىيم عبداهلل ياسين،
 .والتوزيع لمنشر الثقافة عالم

 



 المراجع

 

213 

 :األجنبية المراجعثانيا: 

 

Agnieszka, B.(2009).Communication usability findings through 

effective infographic, proceedings of the UPA, Conference. 

Albers, M. (2014, October). Infographics: Horrid chartjunk or 

Quality communication. IEEE International Professional 

Communication Conference (IPCC) IEEE . 

Anderson, E.(2017).The attention capture of color in visual interface 

design a controlled environment study, Proceedings of the 21 st 

International Conference of Engineering 

Design(ICED),17(8),521-528. 

Association of College and Research Libraries. (2011). ACRL Visual 

Literacy Competency Standards for Higher Education, American 

Library Association. Retrieved  11 / 7 / 2017 from  

http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy 

Atkinson  , c, & MAYA , R.E. (2004). five  Waye  to  reduce  power  

point  Overload . Retrieved  September 12,2013 from :  

http//www,sociablemedia.com  /thebio _articles . php4 

Baker, Frank. (2008). Visual literacy, Retrieved 15 / 8 / 2017 from 
www.frankwbaker.com . 

Baker, Frank. (2012). Visual literacy. Media  literacy in the K-12 

classroom.  

Bamford, Anne. (2003). The visual literacy white paper. Adobe 

systems. Retrieved from: http:// www. 

Adobe.com/uk/education/pdf/adobe_visual_literacy_paper.pdf 

Becker Nunes, F., Stieler, S., Bierhalz Voss, G., & Medina, R. D. 

(2013, May). Virtual Worlds and Education: A Case of Study in 

the Teaching of Computer Networks Using the Sloodle. In 

Virtual and Augmented Reality (SVR), 2013 XV Symposium on 

(pp. 248-251). IEEE. Retrieved from: http://ieeexplore.ieee.org.sci-

hub.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6655791. 
Bellato, N. (2013). Infographics: A visual link to learning. ELearn, 

(12), p.p 1-5. 

Brian, W.(2016).Which design compoments of nutrition infographic 

make then memorable and compelling,Journal of Helth 

Beahavior,40(6), p.p77-787. 

Brown, Kristin. (2007). ― Strengthening the home ― London , 

Routledge flamer  
Bukt, A.(2014).Anew approach to equip student with visual literacy 

skills: Use infographic education, Journal of Social   

Education,10(4), p.p 450-472. 



 المراجع

 

214 

Burmark, Lynell, (2002): Visual literacy: Learn to see, see to Learn 

Alexandria, VA: Association for super vision and curriculum 

Development. 

Burt, A.(2014).Anew approach to equip student with visual literacy 

skills: Use infographic education, Journal of Social   

Education,10 (4), p.p 450-472. 

Callaghan, M. J., McCusker, K., Lopez Losada, J., Harkin, J. G., & 

Wilson, S. (2009). Engineering education island: Teaching 

engineering in virtual worlds. Innovation in Teaching and 

Learning in Information and Computer Sciences, 8(3), p.p 2-18. 

Retrieved from: 
http://journals.heacademy.ac.uk/doi/pdf/10.11120/ital.2009.08030002 

Chun, C. (2012). The multimodalities of globalization: Teaching a 

YouTube Video in an EAP Classroom National Council of 

Teachers of English: Research in the Teaching of English, 47(2), 

p.p 145-170. 
Clark , R.C. , & Lyons, C. (2004). Graphics for Learning: Proven 

Guidelines for Planning , Designing, and Evaluating Visuals in 

Training Material's. CA Jossey-Bass/Pfeiffer. 

Clark , R.C. , & Mayer, R.(2003). E-Learning and the Science of 

Instruction : Proven Guidelines for Consumers and Designers of 

Multimedia Learning. San Francisco, CA Jossey-Bass/ Pfeiffer. 

Cold, S.,Jeff(2008). Web 2.0 Design & Social Networks. ACM 

SIGITE Newsletter, Vol.3, No. 1 , March 2007. 

Colucci, K. (2011). What role will technology play in the future of 

design education. Icograda Design Education Manifesto 2011, 

p.p 63-67.  
Combs, L.; Wendy, S. & Zimmer, D. (2013): Vi. T+D. Jan. 2013, 

Color Photograph, Vol. (67), Issue 1, p.p 31-33. 

Dai, S. L. (2014). Why Should PR Professionals Embrace 

Infographics? University of Southern California. Effectiveness of 

Visual Language. Wharton School of Business. American. 

De parday, vivien. ( 2010 ) . ―Enhancing volunteered eographical 

information (VGI) visualization with open source web – based 

software ―master of science in Geography, water loo, Canada. 
Dick, M. (2014). Interactive infographics and news values. Digital 

Journalism, 2(4), p.p 490-506.  
Doolittle ,P.E. (2002). Multimedia learning :Empirical results and 

Practical Applications. Paper presented at the Irish Educational 

Technololgy Users' Conference, Carlow-Ireland. 



 المراجع

 

215 

Dunlap, J. C., & Lowenthal, P. R. (2016). Getting graphic about 

infographics: design lessons learned from popular 

infographics. Journal of Visual Literacy, 35(1), p.p 42-59.  
Dur, B. U., Filipczak-Bialkowska, A., Bresciani, S., Ge, J., Niu, Y., 

Othman, A., ... & Wils, D. (2014). Interactive infographics on the 

Internet. In International Conference on Communication, Media, 

Technology and Design, Department of Visual Communication 

Design, TOBB University of Economics and Technology, Online 

Journal of Art and Design, 2(4). p.p 1 -14. 

Elizangela T., Carlos H., M., Fabrício M. (2014, April). Metaverse: 

New Concepts of Teaching in the Digital Age, EUROPEAN 

ACADEMIC RESEARCH – II(1). pp 1426-1436 Retrieved 

from: http://euacademic.org/uploadarticle/508.pdf  
Farajollahi, M., & Moenikia, M. (2010). The compare of self-

regulated learning strategies between computer-based and print-

based learning students. Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 2(2), p.p 3687–3692. 

Gillard, G., Leslie, P., Rawsthorne, P. and Lloyd, D. 2005. An 

Instructional Design Methodology to Encourage Student 

Involvement in Course Design and Implementation. 
Golubieski, Mary R. (2003): Teaching for visual literacy critically 

deconstructing the visual within a democratic education. phD, 

Miami University, United States, Ohio. 

Grote, B. (2013). Using web 2.0 in teaching and research insights 

from training and user driven research. Germany: Center for 

Digital Systems. 
Hassan, H. G. (2016). Designing Infographics to support teaching 

complex science subject: A comparison between static and 

animated Infographics, Doctoral dissertation, Iowa State 

University. 

Hattwig, D., Bussert, K., Medaille, A., & Burgess, J. (2013). Visual 

Literacy Standards in Higher Education: New Opportunities for 

Libraries and Student Learning. Portal: Libraries and the 

Academy, 13(1), p.p 61-89. 
Heham, G.(2016).Design infographic to support teaching cooplex 

science subject:Acompusion butween static and aninted to grate 

factuly in partial fulfillment of the requirements for the. Degre of 

Master of Fine Arts, Low state University. 

Islamoglu, H., Ay, O., Ilic, U., Mercimek, B., Donmez, P., Kuzu, A., 

& Odabasi, F. (2015). Infographics: A new competency area for 



 المراجع

 

216 

teacher candidates. Cypriot Journal of Educational Sciences, 

10(1), p.p 32 .39- 

Jin, S. & Boling, E. (2010). Instructional Designer’s Intentions and 

Learners’ Perceptions of The Instructional Functions of Visuals 

in An E-learning Context ,Journal of Visual Literacy, Vol.(29), 

No.(2), p.p 143-166. 
Jonna, D.(2016).Getting graphic about infographic:Dessign lessons 

from popular infographic. Journal of Visual Liyercy,35(1),42-59. 

Kang, X.(2016).The effect of color on short-term memory in 

information visualization. Journal of Visual Information 

Communication and Interaction,5(4), p.p 24-26. 

Karvalics, L.Z. (2013). From Scientific Literacy to Lifelong 

Research: A Social Innovation Approach. In: Kurbanoğlu, S., 

Grassian, E., Mizrachi, D., Catts, R., Špiranec, S. (eds.) ECIL 

2013. CCIS, vol. 397, pp. 126–133. Springer, Heidelberg .  

Kibar ، P. N. ، & Akkoyunlu ، B. (2014). A new approach to equip 

students with visual literacy skills: use of infographics in 

education. In Information Literacy. Lifelong Learning and 

Digital Citizenship in the 21st Century, Springer International 

Publishing, 456465-,. 

Konstantinidis, A., Tsiatsos, T., Demetriadis, S., & Pomportsis, A. 

(2010, May). Collaborative learning in OpenSim by utilizing 

sloodle. In Telecommunications (AICT), 2010 Sixth Advanced 

International Conference on (pp. 90-95). IEEE. 

Kos, B. A., & Sims, E. (2014). Infographics: The new 5-paragraph 

essay, Rocky Mountain Celebration Women in Computing. 

University of Colorado, Boulder. from 

http://schololar.colorado.edu/atlas.gradpaper. 

Koutsoklenis, A.& Papadopoulos, K. (2011a).Auditory Cues used for 

Wayfinding in Urban Environments by Individuals with Visual 

Impairments ,Journal of VisualImpairment &Blindness, 

Vol.(105),No.(13),p.p. 703–714. 
Koutsoklenis, A. & Papadopoulos, K. (2011b). Olfactory Cues used 

for Way ndingin Urban Environments by Individuals with Visual 

Impairments 91–702. 
Krum, Randy. (2013). Cool Infographics: Effective Communication 

with Data Visualization and Design (Kindle Locations 137-136). 

Wiley. Kindle Edition. 
LaGrow, S. (2010) ." Improving Perception for Orientation and 

Mobility", In W. R.Wiener, R. L. Welsh, & B. B. Blasch (Eds.), 



 المراجع

 

217 

Foundations of Orientation and Mobility, 3rd Ed., Vol.( 2), p.p. 

3–44, New York: AFB Press. 

Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R. (2012). Infographics: The 

power of visual storytelling. John Wiley & Sons. 

Leahy, W., & Sweller, J. (2011). Cognitive load theory, modality of 

presentation and the transient information effect. Applied 

Cognitive Psychology, 25(6), pp. 943-951. 

Leite, W. L., Svinicki, M., & Shi, Y. (2009). Attempted Validation of 

the Scores of the VARK. Learning Styles Inventory With 

Multitrait–Multimethod Confirmatory Factor Analysis Models, 

pg, 2.  
Levie , J. R.K. (1981). On the Functions of Pictures in Prose. In F. J. 

Pirozzolo  & M.C.,  Wittrock  (Eds.)  ,  Neuropsychological and 

Cognitive Processes in Reading ( pp. 203- 228). San Diego , CA: 

Academic Press. 

Levie , W.H., & Lentz, R. (1982). Effect of text illustrations: A 

review of the Research. Educational Communications and 

Technology Journal, 30 (4) , pp. 195-232 

Lin, L.( 2011) . Learning with multimedia: Are visual Cues and Self  

explanation prompts effective? Ph. D. dissertation, Arizona State 

University, United States –Arizona. Retrieved from  ProQuest 

Dissertations & Theses: Full Text. (Publication No. 

AAT3465746). 

Lin, L., & Atkinson, R. (2011).  Using Animations and Visual 

Cueing to support Learning of Scientific Concepts and Processes, 

Computers and Education, Vol. (56), No. (3), p.p. 650-658. 
Lundy. D, Stephens. A. (2015 ). Beyond the Literal: Teaching Visual 

Literacy in the 21 Century Classroom, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Volume 174, 2015, Pages 1057-1060, ISSN 

18770428. 

Mayer ,R. (2001).Multimedia Learning. Cambridge, Cambridge 

University Press. 
Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive 

load in multimedia learning. Educational psychologist, 38(1), pp. 

43-52.  
Mayer, R.E. (2005). Principles for managing essential processing in 

multimedia learning: Segmenting, pre-training, and modality 

principles. In R.E. Mayer (Ed.), Cambridge Handbook of 

Multimedia Learning (pp. 169-182). New York, NY: Cambridge 

University Press. 



 المراجع

 

211 

Merle, P. F., Callison, C., & Cummins, R. G. (2014). How Arithmetic 

Aptitude Impacts Attention, Memory, and Evaluation of Static 

Versus Dynamic Infographics in Online News An Eye-Tracking 

Study. Electronic News, 1931243114557595. 

Meyer, R. E (2012). Knowledge Visualization. Trends in Information 

Visualization, 23.  

Mohler, J.L (2000). Desktop Virtual Reality for the Enhancement of 

Visualization Skills. Journal of Educational Multimedia and 

Hypermedia 9(2), pp. 151– 165. 

Natchaphak, M.(2013).Effect of data set and hue on acontent under 

standing of infographic ,ACA than yaburi : Blooming color for 

life, pp.11-14. 

Niebaum, K.; Cunningham-Sabo, L.; Carroll, J.& Bellows, L. (2015). 

Infographics: An Innovative Tool to Capture Consumers» 

Attention. Journal of extension, 53(6), pp.1-16. 

Noh, M. A. M., Shamsudin, W. N. K., Nudin, A. L. A., Jing, H. F., 

Daud, S. M., Abdullah, N. N. N., & Harun, M. F. (2015). The 

Use of Infographics as a Tool for Facilitating Learning. In 

International Colloquium of Art and Design Education Research 

Springer Singapore, pp. 559 .567- 

Noha, M.(2015).The use of infographic as atool foe facilitating 

learning in hasdiner oskar(ed).International Arts and Design 

Education,1(2), pp.559-567. 

Paivio, A. (1971).Imagery and Verbal Processes. New York, Holt, 

Rinehart and Winston 
Paivio, A. (1986).Mental Representations: A Dual Coding Approach. 

New York, Oxford University Press 

Paivio, A. (1991).Dual Coding Theory: Retrospect and current status 

Canadian, Journal of Psychology , 45(3), pp. 255-287. 
Paivio, A. (2006).Mind and its evolution ; A dual coding theoretical 

Interpretation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc  .  

Potkonjak, V., Gardner, M., Callaghan, V., Mattila, P., Guetl, C., 

Petrović, V. M., & Jovanović, K. (2016). Virtual laboratories for 

education in science, technology, and engineering: A 

review. Computers & Education, 95, pp.309-327.  
Rees, k. (2013). What makes an infographic cool?. Returned on 

from:. Retrieved March  18, 2019, from coolinfographics: 

http://www.coolinfographics.com/blog/201617/4// kim-rees-and 

dinocitrarowhat-makes-an-infographic-cool.html 

Riad S. Aisami. (2015). Learning Styles and Visual Literacy for 

Learning and Performance, Procedia - Social and Behavioral 



 المراجع

 

218 

Sciences, Volume 176, 2015, pp. 538-545, ISSN 1877-0428, 

Retrieved  20 / 10 / 2018 from 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.508. 

Roberts, W.E. (2008). The use of cues in multimedia instructions 

technology as a way to reduce cognitive load. PhD. 

Sachan, M., Contractor, D., Faruquie, T. A., & Subramaniam, 

L,v.(2012). Using content and interactions for discovering 

communities in social networks. In proceedings of the 21st 

international conference on World wide web, pp.331-340 .ACM. 

Sadik, Alaa. (2009). Improving pre-service teachers’ visual literacy 

through flickr, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

Volume 1, Issue 1, 2009, pp. 91-100, ISSN 1877-0428,. 

Retrieved  15 / 9 / 2018 from 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S177042809000

196 
Schoen, Molly J. (2015) "Teaching Visual Literacy Skills in a One-

Shot Session," VRA Bulletin: Vol. 41: Iss. 1, Article 6. Retrieved  

4 / 9 / 2019 from http://online.vraweb.org/vrab/vol41/iss1/6 
Schunk, D.H., & Ertmer, P.A. (2000). Self-regulation and academic 

learning: Self-efficacy enhancing interventions. In M. Boekaerts, 

P. Pintrich, &M. Seidner (Eds.), Self-regulation: Theory, 

research, and applications, pp. 631–649. Orlando, FL: Academic 

Press. 

Sharon, Radcliff (2014).Teaching Information Literacy Using 

Argument, Alternative Perspectives, and Images, CSU East Bay 

Hayward, California, USA, url: Sharon.radcliff@csueastbay.edu. 

Skigeo, T.(2016).Enhancing infographic based on summary saliency, 

Proceeding of the 9th International Symposium of Visual 

Information Communication and interactive, pp.35-42. 

Smiciklas, M (2012). The Power of Infographics. Using Pictures to 

Communicate and Connect with Your Audiences. Pearson 

Education Inc., New Jersey (2012). 

Steele, C. B. (2013). Building collaborative learning environments: 

The effects of trust and its relationship to learning in the 3-D 

virtual education environment of second life (Doctoral 

dissertation, Colorado Technical University). 
Stokes, Suzanne P.(2002): Visual Literacy in Teaching and learning: 

A Literature Perspective, Electronic Journal for the integration 

of technology in education, Vol.1, No.1, Spring 2002, pp. 10-19. 

Sweller, J. & Chandler, P.J.(1994).Why Some Material is Difficult 

To Learn. Cognition and Learning ,12, pp.185-233 



 المراجع

 

211 

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on 

learning. Cognitive science, 12(2), pp. 257-285.  
Sweller, J. (1998).Cognitive Technology; Some Procedures for 

Facilitating Learning and Problem Solving In mathematics and 

Science. Journal of Educational Psychology , 18(9), pp. 457-466 

Sweller, J. (2003).Evolution of Human Cognitive Architecture. In 

B.Ross (ED),The Psychology of Learning and Motivation ,43, 

pp. 215-266. 
Tabbers , H. K. , Martens . R., & Van Merrienboer, J.J. (2004). 

Multimedia instructions and Cognitive Load Theory: Effects of 

Modality and Cueing. British Journal of Educational 

Psychology, 74, pp. 71-81. 

Tayler, F.(2017).When does an infographic say moor than thousand 

words? Retrieved from http://doi.org/10.1080/1461670x. 

Thomas, L. C. (2012). Think Visual. Journal of Web Librarianship, 

(4)6, pp. 321— 324. doi: 13.1363019322939.2312.729366. 

Toth, Ch. (2013). Revisiting a Genre: Teaching Infographics in 

Business and Professional Communication Courses, journal 

Business Communication Quarterly, ERIC Number: EJ0300330, 

ISBN: N/A, ISSN: ISSN-0373- 5600,(06)14, pp. 116-150, 

Retrieved  14 / 9 / 2019 from  

http://eric,ed.gov/?q=nfographic+in+education&id=EJl 300330 

Vanichvasin, P. (2013). Enhancing the quality of learning through the 

use of infographics as visual communication tool and learning 

tool. The Proceedings ICQA, pp. 135-142. 

Varga, K., & Egervári, D. (2014, October). Curriculum framework 

for the development of information literacy: methodological 

issues based on hungarian experiences. In European Conference 

on Information Literacy, pp. 504-511. Springer, Cham.  
Wood, S. J., Murdock, J. Y., & Cronin, M. E. (2002). Self-

monitoring and at-risk middle school students. Behavior 

Modification , 26, pp.  605-626. 

YEKTA, N. J. (2016). Online Infographics. IJBPAS, 5(7), pp. 1698-

1706.  
Yıldırım, B (2016). Infographics for Educational Purposes: Their 

Structure, Properties and Reader Approaches. The Turkish 

Online Journal of Educational Technology, 15 (3), pp. 98-110 

Yuejiao, Z.(2016).Assessing attitude toward content and design in 

alibabas dry goods business infographic. Retrieved from 

http://doi.org/10.1177/1050651916667530. 


