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تصميم برنامج تعمم إلكتروني قائم عمى اإلنفوجرافيك )الثابت، والمتحرك( وقياس 
 كمية التربية في إنتاج بعض مصادر التعمم الرقميةطالب ميارات تنمية فاعميتو في 

 فوزي رياض واليد. محمد أ.م.
DDOOII:1100..1122881166//00005533229988  

 :المستخمص
استيدؼ البحُث الحالي تصميـ برنامج تعمـ إلكتروني قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ )الثابت، 
والمتحرؾ(، مع قياس فاعميتو في تنمية ميارات طالب كمية التربية في إنتاج بعض 

يارات إنتاج مصادر التعمـ مصادر التعمـ الرقمية، ولبموغ ىذا اليدؼ تـ اشتقاؽ قائمة بم
الرقمية، كما تـ تصميـ قائمة بمعايير تصميـ برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى 
اإلنفوجرافيؾ )الثابت، والمتحرؾ(، وتـ تصميـ وتطوير أدوات المعالجة التجريبية في 

ة، ( لتصميـ وتطوير بيئات التعمـ اإللكتروني5102ضوء نموذج محمد إبراىيـ الدسوقي )
وتمثمت أدوات البحث في بطاقة مالحظة ميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية، وتـ 

( طالًبا وطالبًة بطريقة عشوائية، وتـ تقسيميا 86اختيار عينة البحث، والبالغ عددىا )
ومف ثـ تـ تطبيؽ أدوات البحث وفؽ إلى مجموعتيف: تجريبية، وضابطة بالتساوي، 

والمتمثؿ في تصميـ المجموعة الضابطة ذات االختبار التصميـ التجريبي المقترح، 
داللة إحصائية بيف  يوجود فرؽ ذ عف البحثنتائج  وأسفرتالبعدي.  -القبمي

فيما يرتبط بدرجات التطبيؽ متوسطات درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة 
ع أبعاد البطاقة لبطاقة مالحظة ميارات إنتاج مصادر التعمـ اإللكترونية في جميالبعدي 

بصرية( وذلؾ لصالح طالب  -)إنتاج مصادر تعمـ نصية، وسمعية، وبصرية، وسمعية
وأوصى البحُث بضرورة توظيؼ "اإلنفوجرافيؾ" بنوعيو الثابت  ؛المجموعة التجريبية

والمتحرؾ عند تصميـ برامج التعمـ اإللكتروني الخاصة بالمقررات الدراسية لطالب كمية 
البحث كما اقترح  ة المقررات التي تستيدؼ تنمية ميارات الطالب،التربية، وبخاص

دراسة أثر استخداـ "اإلنفوجرافيؾ" بنوعيو الثابت والمتحرؾ في تقديـ المحتوى التعميمي 
لمطالب عبر شبكات التواصؿ االجتماعي، مع الكشؼ عف أثر ذلؾ عمى تحصيميـ، 

 مييـ.واتجاىاتيـ، وعمى تقميؿ العبء المعرفي الزائد ع
مصادر التعمـ  –اإلنفوجرافيؾ )الثابت، والمتحرؾ( -التعمـ اإللكترونيالكممات المفتاحية: 

 الرقمية.
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Abstract 
The current research aimed at designing an e-learning program 

based on infographics (static and animated) and investigating its 

effectiveness in developing the Faculty of Education students‟ 

skills of producing some digital learning resources. To fulfill this 

aim, a list of skills of producing digital learning resources has been 

derived. Also, a list of criteria for designing the e-learning 

program based on infographics (static and animated) was stated. 

Then, the instruments of the experimental treatment were designed 

and developed according to El-Desuqi Model of designing and 

developing e-learning environments. The research instrument was 

an observation sheet of the skills of producing digital learning 

resources. The sample of the study, which consisted of sixty-eight 

(68) male and female students, was randomly selected and equally 

assigned to two groups: an experimental and a control one. The 

research instrument was then applied according to the proposed 

experimental design: a quasi-experimental pretest-posttest control 

group design. The research results showed that there was a 

statistically significant difference between the post-mean scores of 

the experimental group and the control group on the observation 

sheet of the skills of producing digital learning resources in all 

dimensions (producing text, audio, visual, audio-visual learning 

resources) in favor of the experimental group. The research 

recommended the significance of employing infographics, both 

static and animated, in designing e-learning programs for the 

courses of the Faculty of Education students, especially those 

courses aimed at developing their skills. The research also 

suggested investigating the effect of using infographics, both static 

and animated, on providing the instructional contents to students 

via social networks and investigating its effect on students‟ 

achievement, attitudes and on reducing their cognitive overload. 

Keywords: E-learning - Infographics (static, animated) - Digital 

Learning Resources 



 81088108  لسنةلسنة    --األولاألولالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجمدالمجمد   ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة  
 

                                                     286 

 
 مقدمة:ال

لقد أدى التطور في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إلى تطوير 
ميارات التواصؿ البصري، كما ساعد عمى الدمج بيف مختمؼ عناصر الوسائط 
المتعددة والمتمثمة في: الصور، والرسوـ، والفيديو، والنصوص وذلؾ بغرض تقديـ 

تكنولوجيا  infographic. ويمثؿ "اإلنفوجرافيؾ" لممتعمـ جذاب المعمومات بشكؿ
حديثة تعتمد عمى التمثيالت البصرية مف خالؿ الجمع بيف الرسوـ التوضيحية، 
والخرائط، والرموز، والبصريات، والمغة المنطوقة لتحويؿ المفاىيـ والمعمومات 

 .(Meirelles, 2013; Krum, 2014) *المعقدة إلى صور، ورسـو يسيؿ فيميا واستيعابيا

وقد أشارت عديد مف الدراسات إلى تذكر الطالب المعمومات بشكؿ أفضؿ، 
 ;Koç, 2005; Saeed, 2009)عندما ُيتبع تقديـ النص بالرسـو التوضيحية الرئيسة 

Kasmaienezhadfard et al., 2015; Basheer et al., 2017)،  كما أشارت دراسات
حبة بالصور تؤدي إلى احتفاظ المتعمميف أخرى إلى أف النصوص المصا

 ;Ashaver & Igyuve, 2013; Aisami, 2015)بالمعمومات لفترة أطوؿ 

Shabiralyani et al., 2015)،  ووفًقا لنظرية العبء المعرفيCognitive Load 

Theory (CLT)  فإف استخداـ الصور، والرسوـ بجانب النصوص يقمؿ مف العبء
حيث يركز الطالب أكثر  -لعقمي الذي يبذلو المتعمـ لمتعمـوىو الجيد ا –المعرفي

 ,Mayer & Moreno, 2003; Liu)عمى المحتوى، بدال مف فيـ طريقة عرضو 

2011; Peterson, 2014) ، ومف ىنا ظير التوجو نحو تصميـ األنشطة، والمواد

                                                

 APAاستخدـ الباحث في التوثيؽ وكتابة المراجع اإلصدار السادس مف نظاـ جمعية عمـ النفس األمريكية  *

Styleسبة لممراجع األجنبية يكتب اسـ العاائمة لممؤلؼ أو المؤلفيف ثـ السنة، ثـ الصفحة أو ، وفيو بالن
الصفحات بيف قوسيف، ويكتب المرجع كامال في قائمة المراجع. أما بالنسبة لممراجع العربية فُتكتب األسماء 

 كاممة كما ىي معروفة في البيئة العربية.
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 التعميمية التي تستخدـ الرسوـ البصرية مثؿ: الصور، والرسومات مع المحتوى
 .(Mayer, 2009)النصي لتقميؿ الجيد المبذوؿ مف المتعمـ لفيـ المادة العممية 

انتشاًرا ومف بيف أكثر ىذه األنواع  عدة أنواع، "إلنفوجرافيؾو"ل
مصمـ بغرض الطباعة، وىو النوع ال  Static Infographicsنفوجرافيك الثابت اإل 

ويتـ  ،واقع الويبفي مالمستخدمة مثؿ: الممصقات، والرسومات التخطيطية 
والنوع الثاني  تصميـ ىذا النوع بشكؿ ثابت، وبدوف استخداـ أي نوع مف الحركة.

تقديـ : وفي ىذا النوع يتـ Animated Infographic نفوجرافيك المتحركاإل وىو 
ويتـ تصميميا  ،حركة ثابتةنوعية الوعادة ما تكوف  ،عناصر في شكؿ رسـو متحركةال

 ;Lankow,  et al., 2012) الرسـو المتحركةو  الفيديوىات إنتاج باستخداـ برامج

Hassan, 2016) . 
ا؛ جذاب بصريً أنو  ويتميز اإلنفوجرافيؾ بعديد مف المميزات، مف بينيا:

فاإلنفوجرافيؾ يتضمف عناصر بصرية لتقديـ المعمومات بطريقة جذابة مف خالؿ 
. كما يتميز  ،والصور ،األلواف الرموز حيث يوظف  ؛صاربالترميز واالختوالرسـو
، والمعرفة بشكؿ مختصر، يشتمؿ المعمومات، ويقدـ المفاىيـ، والحقائؽلتقديـ 

كما أنو مف  واألسيـ بشكؿ ثابت أو متحرؾ. ،واألشكاؿ ،عمى الجمع بيف الصور
عبر  تو؛ حيث يمكف مشاركقابمية المشاركة بيف أىـ مميزات اإلنفوجرافيؾ
وتدعيـ  ،وىذا يسيؿ عممية التعمـ التشاركي ،المنصات اإللكترونية المختمفة

إثراء ويضاؼ لممميزات السابقة ميزة  .بيف كافة أطراؼ الموقؼ التعميمي التواصؿ
مف احتواء اإلنفوجرافيؾ عمى الروابط، والمصادر الرقمية اإللكترونية  عممية التعمم

ة التعمم يجعل عممياإلنفوجرافيؾ فضال عف أف  التي تعزز عممية تعمـ الطالب.
الصور البصرية أكثر مف  حيث يفضؿ الطالب، تحدث بسرعة وبكفاءة عالية

 .(Dick, 2014; Krum, 2014) النصوص المجردة
تسػاعد بكفػاءة فػي توصػيؿ  ئيسػةر  ثالثػة مكونػاتمف اإلنفوجرافيؾ  ويتكوف

ـــــة  :األفكػػػػػار المجػػػػػردة والمعقػػػػػدة، وتتمثػػػػػؿ ىػػػػػذه المكونػػػػػات فػػػػػي ـــــات المفظي المكون
components verbalاسػػػػػػتخداـ العنػػػػػػاويف، واألرقػػػػػػاـ، والنصػػػػػػوص  ، وتتجسػػػػػػد فػػػػػػي
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ـــــــات المصـــــــورة  المكتوبػػػػػػػة، أو األلفػػػػػػػاظ المنطوقػػػػػػػة فػػػػػػػي صػػػػػػػورة رقميػػػػػػػة. والمكون
components pictorialوالصػػػػػػػػور،  اسػػػػػػػػتخداـ الرسػػػػػػػػـو التوضػػػػػػػػيحية، ، وتتضػػػػػػػػمف

، وىػػػػذه components schematicالمكونــــات التخطيطيــــة و  والرمػػػػوز، واأليقونػػػػات.
تربط بػيف المكونػات المفظيػة، والمصػورة، مثػؿ: خطػوط الػربط، واألسػيـ،  المكونات

 .(Castro et al., 2018)والرسومات التخطيطية، والجداوؿ 
" في العممية نفوجرافيؾاألدبيات إلى فاعمية استخداـ "اإلتشير نتائج و 

التعميمية عند استخدامو بديال عف النصوص العادية؛ حيث إف الطالب يتذكروف 
عمومات، ويحتفظوف بيا أكثر عندما يكوف النص متبوًعا بالرسوـ التوضيحية الم

كما أف استخداـ "اإلنفوجرافيؾ" ُيزيد  .((Majooni et al., 2017والمعينات البصرية 
 ,Borkin, et al., 2013; Schrock)مف مشاركة الطالب في العممية التعميمية 

2014).  
ي يحققيا استخداـ "اإلنفوجرافيؾ" في وبالرغـ مف المميزات المتعددة الت

الحظ أف جميع ىذه البحوث والدراسات قد العممية التعميمية، نجد أنو مف الم
أو حتى تحقيؽ التعمـ  "اإلنفوجرافيؾ" لتنمية التحصيؿ أو زيادة الدافعية،استخدمت 

 تعمـ رقمية.ميارات الطالب في إنتاج مصادر التشاركي، ولـ تستخدمو في تنمية 
سواء  ،قصد بمصادر التعمـ الرقمية كافة األوعية التي تقدـ المعرفة لمطالبويُ 

يعتمد في تقديميا لمطالب  أو مسموع، أو مرئي، والتي ،بشكؿ نصي، أو مصور
عمى توظيؼ أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. وتشير مصادر التعمـ 

يتـ الوصوؿ إلييا  ات التيوالبرامج والتطبيق دواتإلى كافة األ -أيًضا–لرقمية ا
 ،والتطبيقات "،الويب"مواقع  :الرقمية المصادرتشمؿ و باستخداـ جياز رقمي، 

في بعض المصادر يتـ تحديد ىذه و . ووالفيدي ، والصورة،تسجيؿ الصوت وبرامج
المعمومات تكنولوجيا  بكؿ ما تتضمنو مف أدوات (اإلنترنت)األحياف عمى أنيا 

 .(Leu et al., 2004)واالتصاالت
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إلى ضرورة إعداد متعمميف ( 5115) يالحصر  كامؿأحمد ر اشلقد أو 
 ميارات وخبرات تمكنيـ مف التعامؿ مع معطيات العصر وتحدياتو، يمتمكوف

واستثمار إمكاناتيا في مجاؿ  ،ضرورة توظيؼ المستحدثات التكنولوجية فضال عف
مف بيف أىـ األدوات لرقمية امصادر التعمـ  عدتُ و . التعميـ بما يحقؽ ىذه التوجيػات

توحيد  ؛ حيث يمكف أف تسيـ فيالحاليةالتعميمية عالة لتطوير الممارسات الف
أنشطة توفير تنوع مف المعمومات، و  تسييؿ الحصوؿ عمىالمناىج الدراسية، و 

يـ دوف درجاتورصد ، يـتتبعالطالب، و  الختبارآليات الطالب، وتقديـ أماـ تعمـ ال
 . (Rosenfeld, 2015)أخطاء

إلى أف توظيؼ المعمميف لمصادر  Jewitt  (2011)فقد أشارت "جويت"
الرقمية  تمؾ المصادراستخداـ التعمـ الرقمية يزيد مف معدؿ تحصيؿ الطالب؛ ف

، كما الفصؿداخؿ التعمـ ة شطأماـ الطالب بممارسة أنبمزيد مف الوقت  يسمح
ال عف إمكانية استخداـ يشجع الطالب عمى ممارسة ميارات التوجيو الذاتي، فض

كما أشار "ىيجنز" نفس المصادر في عمميات التقويـ، سواء التكويني أو النيائي. 
إلى األثر اإليجابي لمصادر التعمـ الرقمية عمى  Higgins et al (2012)وآخروف 

( دراسة استيدفت تحديد أثر 86تحصيؿ الطالب، وذلؾ مف خالؿ تحميمو لعدد )
 سنة. ( 06 -2)الفترة العمرية بتعمميف ىذه المصادر عمى الم

قد أشارت ف ،التعمـ الرقمية ا مف التصنيفات لمصادركما أف ىناؾ عديدً 
بمثابة إلى أف مصادر التعمـ الرقمية ىي  Gray (2010)"جراي" وآخروف 

 ،مصممة إلشراؾ الطالب في أنشطة التعمـ "ويب"أو مواقع  ،برامجأو تطبيقات، 
ولقد صنفت ىذه المصادر في ثالث فئات أساسية تمثمت . يـودعـ أىداؼ تعمم

اإلنتاجية  ( مصادر5، )المحتوى األكاديمي الرقميلتصميـ  ( مصادر0في: )
 Churchill (2017)"تشرشيؿ"  صنؼ. كما االتصاؿ الرقمية ( مصادر3، )الرقمية

: مصادر عرض تمثمت فيلتعمـ الرقمية إلى خمسة أنواع أساسية امصادر 
ت، ومصادر العرض التقديمي، ومصادر الممارسة، ومصادر عرض المعموما
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إال أف أكثر التصنيفات شيوًعا لمصادر ومصادر عرض البيانات.  ،المفاىيـ
التعمـ الرقمية والتي سيعتمد عمييا الباحث تمؾ التي تصنؼ مصادر التعمـ 
اعتمادا عمى الحاسة التي يخاطبيا المصدر وعمى ذلؾ فيمكف تصنيؼ مصادر 

لتعمـ الرقمية إلى مصادر نصية، ومصادر سمعية، ومصادر بصرية، ومصادر ا
  بصرية.  - سمعية

 ؛والستخداـ مصادر التعمـ الرقمية في عمميات التعميـ والتعمـ أىمية بالغة
  ,.Winterton et al)الطالب بمرور الوقت  ز مياراتيعز ت حيث إنيا تسيـ في

وحؿ  ،التعاوفية ميارات الطالب في مصادر التعمـ الرقمعزز كما تُ  ،(2006
كساب إ فضال عف، (Plowman et al., 2010) والتجريب ،والتواصؿ ،المشكالت
ىذه المصادر الرقمية  قياـ الطالب باستخداـالمعرفة الضمنية مف خالؿ الطالب 

 . (Camilleri, 2017)معينة تعمـ أداء مياـ في
لميارات إنتاج مصادر  وقد أشارت األدبيات إلى ضروة امتالؾ المعمـ

 .Wastiau et al"واستياو" وآخريف التعمـ الرقمية؛ حيث أشارت نتائج دراسة 

التعمـ  قد حققوا نتائج تعميمية عالية باستخداميـ لمصادرإلى أف الطالب  (2013)
عندما تـ تدريسيـ بواسطة بقوة  خالؿ تنفيذىـ ألنشطة التعمـ، وحدث ذلؾ ةالرقمي

نتاج، واستخداـ مختمؼ مصادر التعمـ الرقمية.امتمكوا م معمميف  يارات تصميـ، وا 
استخداـ عمى أف    Camilleri (2017)كؿ "كاميميري"كما أكدت نتائج دراسة 

قة بط بمستوى ثيرت تنفيذ األنشطة التعميميةأثناء  ةالتعمـ الرقميلمصادر الطالب 
يتأثر الطالب بموقؼ المعمميف في تكنولوجيا حيث  ؛المعمميف في كفاءاتيـ الرقمية

 المعمومات واالتصاالت في التعميـ. 
 لمصادر الفعاؿ ستخداـالاإلى أف   Fullan (2013)كما أشار "فوالف" 

بؿ  ليس تقنًيا فحسب، -لممعمميفدعًما مستمًرا  بالضرورة يتطمب ةالتعمـ الرقمي
  ا لتمؾ المصادر.وذلؾ إلكسابيـ ميارات إنتاج، وتوظيفً  -أيًضا –تربوًيا 

https://www.researchgate.net/profile/Mark_Camilleri
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 الرقمية تعد مصادر التعمـمما أشارت إلى األدبيات مف أف  وبالرغـ
القائمة عمى  إال أف المصادر؛ لمطالب لتعميـ الجيدتحقيؽ ال اأساسيً عنصًرا 

جزأ مف التدريس في كجزء ال يت كثيريففي أذىاف راسخة ما زالت  المطبوعات
تغييرات مف العقود القميمة الماضية  وشيدت وبالرغـ مما .جميع قطاعات التعميـ

في توافر أنواع جديدة مف  وأ في ظيور مستحدثات تكنولوجية جديدة،كبيرة، سواء 
إال أنو لـ يواكب ىذا التطور . في التدريس واالعتماد عمييا مصادر التعمـ الرقمية

 ات الُمعمميف في إنتاح واستخداـ مثؿ ىذه المصادر الرقمية.تطويًرا في ميار 
  :الجديد الذي يقدمو ىذا البحث

 ،الثابت :بنوعيو "اإلنفوجرافيؾ"ي البحث الحالي أنو يستخدـ الجديد ف
حيث إف البحوث والدراسات  ساس لتصميـ برنامج تعمـ إلكتروني؛والمتحرؾ كأ

لـ تستخدـ لممعالجة التعميمية التعمـ اإللكتروني كآلية التي استخدمت 
بناء المحتوى، كما سبؽ الذكر. والبحوث والدراسات التي ل كأساس "اإلنفوجرافيؾ"
بيئة تعمـ في بناء المحتوى لـ تستخدمو مف خالؿ  "اإلنفوجرافيؾ"استخدمت 
إذا كانت البحوث والدراسات قد أثبتت : . والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىناإلكتروني
، فيؿ يكوف استخداـ "اإلنفوجرافيؾ"، وكذلؾ فاعمية ـ اإللكترونيالتعمفاعمية 

ا؟ ىذا السؤاؿ فعاال أيضً  اإللكترونيالتعمـ  "اإلنفوجرافيؾ" كأساس لبناء برنامج
التعمـ برامج  نظًرا الختالؼ طبيعةيد مف البحوث والدراسات، يحتاج إلى إجراء مز 

القائـ عمى  اإللكترونيالتعمـ  إف استخداـ .أشكاؿ التعمـ األخرىعف  اإللكتروني
إنتاج بعض مصادر في تنمية ميارات  "اإلنفوجرافيؾ" سواء الثابت أو المتحرؾ

قد يكوف لو مميزات عديدة، لدى طالب الفرقة الثالثة بكمية التربية  التعمـ الرقمية
النصوص، الذي يجمع بيف لممعمومات والميارات  العرض البصريمف بينيا: أف 
ُيمكف أف في شكؿ قصصي  توضيحية مع المغة المنطوقةلرسوـ الوالصور، وا

كما يسيـ في إتقاف الطالب ليذه الميارات، وقد يزيد مف معدؿ بقاء أثر التعمـ. 
المرونة في ىو ميزة  مف خالؿ برامج التعمـ اإللكترونيأنو مف أىـ ما يميز التعمـ 
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حتاج إلى تصميـ خاص ، ولكف ىذه الصورة مف صور التعمـ تمكاف وزماف التعمـ
الميارات المطموب إكسابيا لممعمميف ومع لبيئة التعمـ يتناسب مع طبيعة ىذه 

قائـ إلكتروني تصميـ برنامج تعمـ  . ولذا ييدؼ البحث الحالي إلىخصائصيـ
طالب ميارات تنمية فاعميتو في قياس المتحرؾ( و  -)الثابت عمى اإلنفوجرافيؾ

  .ادر التعمـ الرقميةفي إنتاج بعض مص كمية التربية
  :السياق التعميمي لمبحث

التعميـ لطالب الفرقة  اىذا البحث في الجزء العممي لمقرر: تكنولوجي بؽطُ 
؛ حيث يحتاج ىؤالء الطالب إلى التدرب عمى جامعة دمنيورالثالثة بكمية التربية 

ت كتطبيؽ عمى الموضوعا ميارات إنتاج واستخداـ مختمؼ مصادر التعمـ الرقمية
النظرية التي يتـ تناوليا في الجزء النظري لممقرر، والتي تتناوؿ مفيوـ تكنولوجيا 
التعميـ، والكمبيوتر التعميمي، والوسائط المتعددة اإللكترونية، واإلنترنت 

 واستخداماتيا التعميمية، والتعمـ مف بعد، والتعمـ اإللكتروني.
  :بيان العالقة بين المتغيرات المستقمة والتابعة

"اإلنفوجرافيؾ" بنوعيو الثابت قائـ عمى  إلكترونيتعمـ إف تصميـ برنامج 
يرتبط بشكؿ كبير بميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية، فقد أشارت  والمتحرؾ

عديد مف الدراسات إلى أف أىـ ما يميز "اإلنفوجرافيؾ" يتمثؿ في تقميؿ العبء 
إلى أجزاء صغيرة تقمؿ مف  المعرفي عمى المتعمـ مف خالؿ تجزئة المعمومات

تشتت المتعمـ. كما أف المعمومات المقدمة بصورة بصرية تستمر لفترة أطوؿ. 
فالطالب يستغرقوف وقتًا أقؿ في فيـ المعمومات المقدمة مف خالؿ الرسـو 
التوضيحية؛ حيث إف العقؿ البشري يعالج البيانات المكتوبة بشكؿ خطي، أما 

 . (Ricker & Cowan, 2017)جتيا كمًيا البيانات البصرية فتتـ معال
والذي يمثؿ األساس في  -كما أف "اإلنفوجرافيؾ" بنوعيو الثابت والمتحرؾ

ُيعد نموذًجا وتجسيًدا ألحد مصادر التعمـ  -تصميـ المتغير المستقؿ لمبحث
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الرقمية، وبالتالي فإف المتغير التابع والمتمثؿ في ميارات إنتاج مصادر تعمـ 
 ف جنس المتغير المستقؿ.رقمية يعد م

 :المبادئ النظرية التي يقوم عمييا البحث
حوؿ  متمركًزاالتعمـ  ـ الحديثة عمى جعؿالتعم اتبيئُتركز 

يستند  البحث ااإلطار النظري ليذ لذا فإف؛ و(Young & Paterson, 2007)الطالب
ء التي تركز عمى بنا ،Constructivism theory البنائية النظرية مبادئإلى 

مناسبة تماًما لمتعمـ وىي استناًدا إلى خبرة المتعمـ السابقة، الجديدة المعرفة 
 في األساس متمركزة حوؿ المتعمـ، كما أنيا تؤكد عمى أىميةألنيا  ؛اإللكتروني

ومف بيف أىـ  .(Harman & Koohang, 2005) الطالب وبقية الزمالء بيف التفاعؿ
 ,.Ali et al)ز عمى التعمـ بداًل مف التدريسالتركي مبادئ نظرية التعمـ البنائية

يمعب دور الميسر، في حيف أف دور المتعمـ ىو أف  يجب أف المعمـ كما. (2004
 -أيًضا- البنائيُيركز المنظور و  ،ـالتعم مف خالؿ التفاعؿ مع بيئة المعرفةبناء 

جتماعية اال يـطوير مياراتسعًيا لتفي بيئة التعمـ؛  أكثر نشاًطاالطالب عمى جعؿ 
 ,Kelsey) وتعمـ التفكير بطريقة فعالة تقديمو،فيـ المحتوى الذي يتـ ، و والشخصية

يستخدـ بشكؿ متزايد في أصبح فإف المنظور البنائي ونظًرا لما تقدـ  ،(2007
 .(Kelsey, 2007; McMahon, 2007)وتطوير خبرات التعمـ اإللكتروني ،تصميـ

الفكر النظري في تصميـ برنامج التعمـ  وىو ما دفع الباحث لالعتماد عمى ىذا
اإللكتروني القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" الثابت والمتحرؾ بغرض تنمية ميارات 

 طالب كمية التربية في إنتاج مصادر التعمـ الرقمية.
 :مشكمة البحث

 مف العرض السابؽ يتبيف أنو:
تاحتو اإلنترنت  نظًرا لزيادة انتشار  ،وفي أي وقت ،مكاف كؿ فيوا 

 -عمـالتو . فإف عممية التعميـ وسيولة االتصاؿ بو مف خالؿ عديد مف األجيزة
أصبحت اليوـ سيمة  -الدراسيجدراف الفصؿ والتي كانت قاصرة فقط داخؿ 
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وأنشطة تعميمية جديدة مصممة  أدواتظيرت ؛ ولذا فقد في بيئات مختمفةالحدوث 
   .(Yildirim, 2016; Taspolat et al., 2017)بيئات ىذه التتوافؽ مع كي 

نوًعا مف  يحدثونظًرا لثراء بيئات التعمـ الحديثة بالمعمومات مما قد 
العبء المعرفي الزائد عمى المتعمـ أثناء التعامؿ مع أنشطة ومياـ التعمـ وجب 

محتوى التعمـ في بيئات التعمـ اإللكترونية الحديثة بطريقة  التفكير في آلية لتقديـ
، االوصوؿ إلييوأكثر سيولة في أكثر قابمية لمفيـ، دمة تجعؿ المعمومات المق

 .(Kibar & Akkoyunlu, 2015)فضال عف إمكانية إدارتيا بسيولة 
في طرؽ عرض المعمومات، وعدـ االقتصار فقط  الكبيرونظًرا لمتطور 

الرسومات عمى الطرؽ الكالسكية القائمة عمى عرض المعمومات المصحوبة ب
جديدة لعرض المعمومات والمحتويات طريقة التفكير في  فقد تزايد الكالسيكية

لمعمومات لعرض ااألبعاد  ةحاديالطرؽ أأكثر فعالية مف  العممية لمطالب بصورة
(Krum, 2014; Yildirim, 2016).   

ي بيئات التعمـ اإللكترونية يميموف إلى مسح كثير المتعمميف فونظًرا ألف 
ا يقرؤونو، ومشاركتيـ، بداًل مف قراءة مف المعمومات بسرعة، والتفاعؿ مع م

 . (Dur et al., 2014; Shin, 2016)النصوص الطويمة
ونظًرا لما أشارت إليو نتائج األبحاث مف أف األفراد لدييـ القدرة عمى  

 Heer et)استيعاب محتوى المنبيات البصرية بسرعة مف خالؿ العمميات العقمية 

al.,, 2010; Siricharoen, 2013) استخداـ اإلنفوجرافيؾ في بيئة التعمـ  حيث إف، و
 ,Shin)اإللكتروني يساعد الطالب في إنتاج المعمومات، وتطويرىا، وتبادليا 

برنامج التعمـ اإللكتروني اعتمادا عمى اإلنفوجرافيؾ )الثابت،  فإف تصميـ (2016
وتشجيعيـ عمى الطالب، والمتحرؾ( يمكف أف يمثؿ أداة ميمة لجذب انتباه 

 تركيز عمى المعمومات والميارات المقدمة إلييـ. ال
 ةالتكنولوجي واألدبيات الخاصة بتوظيؼ المستحدثاتالبحوث ونظًرا ألف 

 قد اىتمت فقط بدراسة فاعميةعميـ العالي بالت التعميمية الممارساتفي  ةالجديد
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 (Siricharoen & Siricharoen, 2015)مقرر مافي تدريس  "اإلنفوجرافيؾ"استخداـ 

 & Dunlap) كأداة لتبادؿ المعمومات ، أو كيفية استخداـ "اإلنفوجرافيؾ"

Lowenthal, 2016)،  في حدود عمـ الباحث-ولـ تتناوؿ الدراسات واألدبيات- 
عمى اإلنفوجرافيؾ سواء الثابت أو  كيفية تصميـ برامج التعمـ اإللكتروني اعتماًدا

 المتحرؾ.
ستخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا الحديثة وتماشًيا مع ميؿ الطالب ورغبتيـ ال

، Coutinho & Sousa (2009)في عمميات التعميـ والتعمـ داخؿ الفصوؿ الدراسية 
عمى ميارات تصميـ، وتطوير،  طالب كمية التربية ميمة لتدريبىناؾ فإف 

تمبي ، و المناىج الدراسية طبيعة التي تتناسب معواستخداـ مصادر التعمـ الرقمية 
  وتفضيالتيـ. الطالب، وقت احتياجاتنفس الفي 

مدى امتالؾ  ولمتأكد مف ذلؾ قاـ الباحث بدراسة استكشافية بيدؼ تحديد
تـ تصميـ استبياف  طالب كمية التربية لميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية؛ حيث

إجادة طالب الفرقة الثالثة بكمية التربية لميارات إنتاج مصادر تعمـ  لكشؼ درجة
وتـ تطبيؽ ىذه الدراسة  بصرية(، -ية )نصية، وسمعية، وبصرية، وسمعيةإلكترون

بكمية التربية،  الفرقة الثالثةا مف طالب ( طالبً 088االستكشافية عمى عدد )
 وجاءت النتائج عمى النحو التالي:

 ( نتائج تطبيق الدراسة االستكشافية0جدول )
 

 مصادر التعمم الرقمية
 مستوى اإلجادة في اإلنتاج

 جيد متوسط ضعيف
عدد الطالب/ 
العدد الكمي 

(011) 

عدد الطالب/  النسبة
العدد الكمي 

(011) 

عدد الطالب/  النسبة
العدد الكمي 

(011) 

 النسبة

 %5,56 81 %2855 65 %0253 55 مصادر نصية
 %5555 33 %5853 32 %2556 8, مصادر سمعية
 %5156 31 %5058 30 %2,58 63 مصادر بصري

 %0858 50 %5150 55 %8253 58 بصرية -عيةمصادر سم
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( السابؽ إلى زيادة أعداد الطالب الذيف ال 0) وتشير النتائج الواردة بجدوؿ
بصرية، مع  -أو سمعية ،أو بصرية ،ةييمتمكوف ميارات إنتاج مصادر تعمـ سمع

اإلشارة إلى أف ميارات الطالب في إنتاج مصادر تعمـ نصية جاءت النسبة 
إلى تحسيف  -اأيضً  –مما يشير إلى حاجتيـ ، المستوى المتوسط ا فيمنيالكبيرة 
مما سبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث في العبارة  في ىذا الجانب. مياراتيـ مستوى
توجد حاجة إلى تصميم برنامج تعمم إلكتروني قائم عمى "اإلنفوجرافيك" التالية: 

طالب كمية التربية في )الثابت، والمتحرك( وقياس فاعميتو في تنمية ميارات 
 إنتاج بعض مصادر التعمم الرقمية.

 أىداف البحث:
 سعى البحث لتحقيؽ األىداؼ التالية:

   برنامج تعمـ إلكتروني قائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت والمتحرؾ(تصميـ. 
  .)تطوير برنامج تعمـ إلكتروني قائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت والمتحرؾ 
   الفرقة الثالثة بكمية التربية جامعة دمنيور عمى ميارات إنتاج  طالبتدريب

 .بعض مصادر التعمـ الرقمية
   قياس فاعمية برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ )الثابت

والتحرؾ( في تنمية ميارات طالب كمية التربية في إنتاج بعض مصادر 
 التعمـ الرقمية.
 أسئمة البحث:

 : األسئمة التاليةلبحث اإلجابة عف استيدؼ ا
كيف يمكن تصميم البرنامج القائم عمى "اإلنفوجرافيك"  السؤال الرئيس األول:

في تنمية ميارات طالب كمية التربية في إنتاج  وما فاعميتو )الثابت والمتحرك(
 ؟بعض مصادر التعمم الرقمية

 وتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة  الفرعية التالية:
 ما ميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية الالزمة لمطالب المعمـ؟ -0
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عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت القائـ  برنامج التعمـ اإللكترونيما معايير تصميـ  -5
  ؟والمتحرؾ(

عمى "اإلنفوجرافيؾ" القائـ  لبرنامج التعمـ اإللكترونيما التصميـ التعميمي  -3
  ؟)الثابت والمتحرؾ(

نامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت بر  فعاليةما  -8
مصادر والمتحرؾ( في تنمية ميارات طالب كمية التربية في إنتاج بعض 

 ؟التعمم النصية
برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت  فعاليةما  -2

مصادر ج بعض والمتحرؾ( في تنمية ميارات طالب كمية التربية في إنتا
 ؟التعمم السمعية

برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت  فعاليةما  -8
مصادر والمتحرؾ( في تنمية ميارات طالب كمية التربية في إنتاج بعض 

 ؟التعمم البصرية
برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت فعالية ما  -,

مصادر في تنمية ميارات طالب كمية التربية في إنتاج بعض  والمتحرؾ(
 ؟البصرية( -التعمم )السمعية
 عينة البحث:

كمية الفرقة الثالثة بتـ اختيار عينة البحث بشكؿ عشوائي مف طالب 
توزيع أفراد العينة وتـ وطالبة،  ا( طالبً 86، بحيث تكونت مف )بدمنيورالتربية 

 عمى النحو التالي: ذلؾ، و تيفبشكؿ عشوائي عمى مجموع
  ا وطالبة( طالبً 38وعددىا ) ،التجريبية المجموعة. 
  ( 38المجموعة الضابطة، وعددىا ) ًوطالبة. اطالب 

 متغيرات البحث: 
 :تضمف البحث المتغيرات التالية
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  اإللكتروني القائـ "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت  برنامج التعمـ المستقمة: المتغيرات
 .والمتحرؾ(

  ميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية والتي تـ  وتمثمت في: التابعة: متغيراتال
 تقسيميا إلى:

 ميارات إنتاج مصادر التعمـ النصية. -
 ميارات إنتاج مصادر التعمـ السمعية. -
 ميارات إنتاج مصادر التعمـ البصرية. -
 البصرية.-ميارات إنتاج مصادر التعمـ السمعية -

 منيج البحث:
البحث الحالي ُيعد مف البحوث التطويرية، لذلؾ فقد استخدـ الباحث  نظًرا ألف

 التالية: ةالمناىج الثالث
برنامج التعمـ  واستخدمو الباحث في تحديد معايير تصميـ المنيج الوصفي: -0

 .  اإللكتروني القائـ "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت والمتحرؾ(

حث في تصميـ وتطوير : واستخدمو البامنيج تطوير المنظومات التعميمية -5
 باالعتمادوذلؾ  برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت والمتحرؾ(

 .( لمتصميـ التعميمي5102عمى نموذج الدسوقي )
 تنفيذ تجربة البحث.  واستخدمو الباحث في المنيج التجريبي: -3

 التصميم التجريبي:
المجموعة الضابطة ذي  اعتمد البحث عمى التصميـ التجريبي: تصميـ

يمكف و  ،Pre-test post-test control group designالبعدي -االختبار القبمي
 :التعبير عف التصميـ التجريبي لمبحث بالشكؿ التالي

 

Exp        R     O1     X      O2 

 

Cont       R     O1      ----      O2 

 جربة البحث( التصميـ التجريبي لت0شكؿ )
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( إلى X( إلى االختيار العشوائي ألفراد المجموعة، وتشير )Rحيث تشير )
عمى برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ والمتمثمة في تقديـ  ةالمعالجة التجريبي

( إلى التطبيؽ القبمي ألدوات البحث، O1، وتشير )"اإلنفوجرافيؾ" )الثابت والمتحرؾ(
 دوات البحث. ( التطبيؽ البعدي ألO2وتشير )

  :فروض البحث
 سعى البحث الختبار صحة الفروض التالية:

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية،  -2
ببطاقة المالحظة في الجانب ودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا 

 الخاص بميارات إنتاج بعض مصادر التعمـ النصية. 

ؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية، ال يوجد فرؽ دا -3
ببطاقة المالحظة في الجانب ودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا 

 الخاص بميارات إنتاج بعض مصادر التعمـ السمعية. 

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية،  -4
ببطاقة المالحظة في الجانب طة بعدًيا ودرجات طالب المجموعة الضاب

 الخاص بميارات إنتاج بعض مصادر التعمـ البصرية. 

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية،  -5
ببطاقة المالحظة في الجانب ودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا 

 البصرية. -ةالخاص بميارات إنتاج بعض مصادر التعمـ السمعي

 حدود البحث: 
 اقتصر البحث عمى الحدود التالية: 
   دمنيور. جامعة بكمية التربية الفرقة الثالثة طالب 
   تطبيقيةنظًرا لطبيعتو ال "مقرر "تكنولوجيا التعميـالجزء العممي لتـ اختيار، 

تنفيذ تجربة فضال عف تسمح بإمكانية تقسيـ الطالب لمجموعات؛ والتي 



 81088108  لسنةلسنة    --األولاألولالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجمدالمجمد   ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة  
 

                                                     211 

معمؿ تكنولوجيا اإلمكانات والتجييزات التكنولوجية المتوافرة بخالؿ  البحث مف
 .بالكمية التعميـ

   مف العاـ الجامعي  األوؿتـ تطبيؽ تجربة البحث خالؿ الفصؿ الدراسي
 ـ.5106/,510
 أىمية البحث: 

 تمثمت أىمية البحث في النقاط التالية:
برنامج التعمـ  معايير تصميـ: الكشؼ عف بالنسبة لمصممي التعميم - أ

 .باالعتماد عمى "اإلنفوجرافيؾ" الثابت والمتحرؾاإللكتروني 
أىمية اكتساب ميارات إنتاج : توجيو أنظار المعمميف إلى بالنسبة لممعمم - ب

 .مصادر تعمـ رقمية
تنمية ميارات الطالب في ميارات إنتاج مصادر التعمـ : بالنسبة لمطالب -ج

 .الرقمية
إلكتروني باالعتماد عمى التوجيات الحديثة، ومنيا تصميـ برنامج تعمـ  -د

 "اإلنفوجرافيؾ".
 تصميـ بيئة تعمـ متمركزة حوؿ المتعمـ بما يشجعو عمى اكتساب المعارؼ –ىػ

 .والميارات بنفسو
  :أدوات البحث

 التالية: اةاألد تـ تصميـمحصوؿ عمى البيانات ل
 مالحظة لميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية بطاقة. 

 خطوات البحث:
 سار البحث وفًقا لمخطوات التالية:

 ،تـ مسح الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصمة بمتغيرات البحث المستقمة -0
 والتابعة.
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تـ تصميـ أدوات البحث والمتمثمة في: بطاقة مالحظة لميارات إنتاج  -5
مصادر التعمـ الرقمية، وبطاقة تقييـ الُمنتج، وتـ ضبط ىذه األدوات 

حساب صدقيا، وثباتيا مف خالؿ التطبيؽ االستطالعي ليذه األدوات و 
جامعة بكمية التربية الفرقة الثالثة  البحث مف طالبعمى عينة مماثمة لعينة 

 دمنيور.
 والمتمثمة في:، ةتـ تصميـ أدوات المعالجة التجريبي -3

 لمقرر تكنولوجيا التعميـ لطالب لمجانب التطبيقي  الصورة األولى تجييز
في صورة برنامج تعمـ إلكتروني ، بكمية التربية )جميع الشعب(الفرقة الثالثة 

مكوف مف أربعة موديوالت تعميمية، تعتمد في األساس عمى توظيؼ 
 ."اإلنفوجرافيؾ" بنوعيو: الثابت، والمتحرؾ

 لمقرر تكنولوجيا التعميـ لطالب لمجانب التطبيقي  الثانيةالصورة  تجييز
والخاصة بطالب المجموعة  ،بكمية التربية ميع الشعب()جالفرقة الثالثة 

في صورة برنامج تعمـ إلكتروني مكوف مف أربعة  الضابطة، وذلؾ
موديوالت تعميمية، ولـ يعتمد في تقديميا سوى عمى النصوص وأنشطة 

 .التعمـ اإللكتروني، سواء التزامنية أو الالتزامنية
عشوائي إلى مجموعتيف  تـ اختيار عينة البحث، وتـ تقسيميا بشكؿ -8

)تجريبية وضابطة(، وتـ تطبيؽ بطاقة المالحظة قبمًيا عمى المجموعات 
 ـ.,510 أكتوبر 08بتاريخ: السبت  ،الثالثة

تـ تطبيؽ تجربة البحث خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي:  -2
 ـ.5106/,510

 52السبت  بعدًيا عمى المجموعتيف بتاريخ: تـ تطبيؽ بطاقة المالحظة -8
 ـ.,510نوفمبر 

لمعالجة البيانات إحصائًيا تمييًدا لموصوؿ إلى  SPSSتـ توظيؼ برنامج  -,
 والمقترحات. ،والخروج بمجموعة مف التوصيات ،النتائج
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 مصطمحات البحث: 
 تمثمت أىـ مصطمحات البحث فيما يمي:

التعمـ  إدارةأحد أنظمة استخداـ ويقصد بو:  :E- learning اإللكتروني التعمم -0
 سائط متعددةعناصر و و  ،اتصاؿ حديثةاإللكتروني بما تتضمنو مف أدوات 

في  إكساب الطالب المعارؼ، والميارات الالزمةض متنوعة؛ وذلؾ بغر 
 . وبفاعمية أكبر جيد،وبأقؿ  ،أقصر وقت

إنفوجرافيؾ" مف مقطعيف؛ "تتكوف كممة  :Infographic "اإلنفوجرافيك" -5
ولذلؾ فاإلنفوجرافيؾ:  ؛graphicوالرسوـ البيانية  ،informationالمعمومات 

ىو تمثيؿ مرئي لمبيانات، تُقدـ مف خاللو الرسالة لمطالب بإيجاز، وبطريقة 
تثير اىتمامو، وتسمح لو بالحصوؿ عمى المعمومات، وتحويؿ البيانات 
المعقدة إلى معمومات بسيطة يسيؿ فيميا، فضال عف تحديد العالقة بيف 

 مات، وذلؾ في إطار قصصي متكامؿ. عناصر المعمو 
أبسط أنواع اإلنفوجرافيؾ، وأكثرىا  :Static infographicالثابت  "اإلنفوجرافيك" -3

شيوًعا وىو عبارة عف صورة تحتوي عمى نصوص ثابتة، وىو يقدـ 
المعمومات لمطالب بشكؿ متكامؿ وجذاب دوف االعتماد عمى عنصر الحركة، 

 مناسب ألغراض الطباعة.وىذا النوع مف اإلنفوجرافيؾ 
نوع مف أنواع  :Animated infographicاإلنفوجرافيك" المتحرك " -8

"اإلنفوجرافيؾ" والذي يركز عمى العرض المرئي لممعمومات مف خالؿ 
مجموعة مف الرسوـ، والصور المتحركة، وىذا النوع مف "اإلنفوجرافيؾ" يوظؼ 

 . لمطالب جذابو تدريجي  الحركة المستمرة لتقديـ المعمومات بشكؿ
كافة يقصد بيا  :Digital learning resources مصادر التعمم الرقمية -2

 تشجع الطالب عمى المشاركةوالمواقع التي ، والبرامج التكنولوجية، التطبيقات
، وتدعـ أىداؼ تعمميـ. ومف أشير أنواعيا: مصادر التعمـ في أنشطة التعمـ

 البصرية(. -النصية، والسمعية، والبصرية، و)السمعية
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 (0: )في تتمثم ،محاور أربعةالسابقة  توالدراسااإلطار النظري  يتناوؿ

مصادر التعمـ ( 3)، و"اإلنفوجرافيؾ" )الثابت، والمتحرؾ(( 5)، واإللكترونيالتعمـ 
وذلؾ عمى  ،موذج التصميـ التعميمي المستخدـ في ىذا البحث( ن8)، والرقمية

 النحو التالي:
 اإللكتروني: التعمم المحور األول

ىذا المحور: التعريؼ بالتعمـ اإللكتروني، وأىـ مميزاتو، يتناوؿ و 
مكاناتو، وفاعميتو، مع توضيح لمنصة التعمـ اإللكتروني المستخدمة في البحث  وا 

 وذلؾ عمى النحو التالي: ،الحالي
 التعريف بالتعمم اإللكتروني: -0

لتفسير عمميتي نظريات جديدة التربوي المعاصر وظيور  مع تطور الفكر
تغييرات جذرية في طبيعة العممية التعميمية،  إحداثإلى أدى ذلؾ  لتعميـ والتعمـا

لمعمـ إلى كونو نحو االتعميـ مف كونو موجًيا  وكاف مف بيف ىذه التغييرات تحوؿ
 المتسارع فيالتطوير  فضال عف أف.  ، ومتمركًزا حوليـالطالب نحوموجًيا 

مف استخداـ أساليب التعميـ والتعمـ  األفرادكف قد م   الحديثةأجيزة االتصاؿ 
، وأتاح أماميـ حواجز الزماف والمكاف مف التغمب عمى -أيًضا-، ومكنيـ الحديثة
 ـومطالبي ـمكاف وفًقا الحتياجاتيفي أي و  ،مواصمة التعمـ في أي وقتفرصة 

(Hosseini et al., 2015) .تكنولوجيا المعمومات مجاؿ فيف التطور كما أ 
عبر اإلنترنت  المصادر التعميميةإلى الطالب وصوؿ واالتصاالت قد سيؿ 

(Wang, 2015).  
 ـاستخداعمى أنو: التعمـ اإللكتروني  Bowles (2000)عر ؼ "باويمز" ولقد 
 "فخا" أشارو  .أىداؼ التعميـ والتعمـ االتصاالت لتحقيؽ المعمومات و تكنولوجيا 

Khan (2005)  التعمـ ئاتيب صاؿيإل ةيابتكار  قةيطر : ىو اإللكتروني التعمـإلى أف 
 ألي المتعمـ، حوؿ والمتمركزة ،ةيوالتفاعم ،ديالج ـيبالتصم تتصؼ والتي سرة،يالم
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 مكفي والذي والمبوب، والمرف، المفتوح، التعمـ ئاتيب في وزماف مكاف أي في فرد
 عمى أنو: Levy (2006)"ليفي" كما عرفو .الشبكات عبر ايً جزئ أو ايكم قدـي أف

الطالب عبر  بغرض تسييؿ تعمـواإلدارة  ،والتنظيـ ،نظاـ يعتمد عمى التكنولوجيا
أبو خطوة عبد المولى السيد و ، الباتع حسف عبد العاطيكؿ مف اتفؽ و  اإلنترنت.

عتمد ت عمى أنو: أحد صور التعمـ التيالتعمـ اإللكتروني تعريؼ ( عمى 5115)
 ،والمعمميف الطالب،عمى استخداـ الوسائؿ اإللكترونية لمتحقيؽ التواصؿ بيف 

وتحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممستحدثات التكنولوجية مف أجيزة  ،والمؤسسة التعميمية
 :أنوالتعمـ اإللكتروني عمى  ّعرؼ( فقد 5100اليادي )محمد محمد وبرامج. أما 

عميمي بصورة رقمية مف خالؿ الوسائؿ ذلؾ التعمـ الذي يقدـ المحتوى الت
التكنولوجية، وتتضمف البرمجيات والحواسيب التي تتيح التفاعؿ والتواصؿ بيف 
عناصر العممية التعميمية عبر شبكات اإلنترنت عمى اختالؼ مستوياتيا )محمية، 

 وعالمية(.  ،وطنية
 التعمم اإللكتروني: مميزات -8

 يالتعمـ ذتحقيؽ  مف بينيا: ف الُمميزاتبعديد م اإللكترونيلتعمـ ويتمتع ا
عند الحواس عمى استخداـ مختمؼ الطالب ، وذلؾ مف خالؿ تشجيع معنىال

. (Kurniawan, 2014)مصادر التعمـ المتعددة، و الوسائط عناصر مع يـ تفاعم
عمى العوامؿ السمبية التي قد تظير أحياًنا في بيئات التعمـ  التغمب فضال عف

، وسمبية المتعمميف في رتابة عممية التعمـلوجو، والتي مف بينيا: التقميدي وجًيا 
تمقي المعمومات، وسرعة نسياف المادة المتعممة نظًرا لعدـ الشعور بأىميتيا 

(Ngaeni & Saefudin, 2017) .المرونة كما ُيسيـ التعمـ اإللكتروني في توفير 
 الموقؼ التعميمي، بيف كافة أطراؼ التفاعؿتحقيؽ و  في مكاف وزماف التعمـ،

 . (Umana, 2018) التعمـوسيولة الوصوؿ لمصادر وسرعة 
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 اإلمكانات المميزة لمتعمم اإللكتروني: -3

أف ( ۹۰۰9نيفيف منصور السيد، وعبدالمطيؼ الجزار ) أوضحت
اإللكترونية تتسـ بمرونة فائقة في قابميتيا لمنقؿ بواسطة نظـ  والبرامج المقررات

 ،اإلنترنتوفي مقدمتيا الكمبيوترية عبر الشبكات العالمية  النقؿ اإللكترونية
بيئة تعميمية جديدة ال ترتبط بحدود المكاف أو الزماف، إذ يمكف  فيي توفروبالتالي 

 ،ا لتحكمووفي أي وقت وفقً  ،في أي مكافو  ،اا وذاتيً لمطالب التعمـ منيا فرديً 
. كما خصي متعدد الوسائطوتفاعمو في الخطو واالنسياب باستخداـ الكمبيوتر الش

إلى أف أحد أىداؼ وعوائد التعمـ اإللكتروني ( ۹۰۲۲أشار محمد عطية خميس )
ىي تحسيف جودة التعمـ ونواتجة؛ حيث ال يتوقؼ التعميـ اإللكتروني ونواتجو عند 
ظيارىا، إنما تتسع لتشمؿ نواتج عديدة ومطموبة، يصعب  حفظ المعمومات وا 

تنمية  (0)يـ التقميدي، والتي يمكف بيانيا فيما يمي: تحقيقيا في ظؿ نظاـ التعم
تنمية ميارات البحث والتقصي لدى  (5). الطالبميارات التفكير العميا لدى 

 . الطالب
 فاعمية التعمم اإللكتروني: -1

متعمـ ل األثار اإليجابية الدراسات إلىنتائج عديد مف  أشارتولقد 
 ،عمميفاإليجابية لممُ  نمية االتجاىاتوعمى ت الطالب،اإللكتروني عمى مشاركة 

 & Negash) لدى الطالببداع فضال عف تنمية اإلمتعمـ الشخصي توفير فرص لو 

Vilkas, 2008; Magnoson et al., 2010)   دراسة نتائج  أشارتكما
أساليب بتنويع اإللكتروني يسمح  التعمـإلى أف نظاـ  Holley (2012)"ىولي"

رتبط باألداء األكاديمي عالية فيما يمستويات جودة قيؽ مما يؤدي إلى تحالتدريس 
 Keshavarz et  فيوآخر  "كيشافارزكما أكدت نتائج دراسة " .لطالب التعميـ العالي

al. (2013)عمى اإلنجاز األكاديمي  اإيجابيً  لو تأثيرٌ كاف  أف التعمـ اإللكتروني
أف  Mahmoodi et al. (2015)  فيوآخر محمودي وأوضحت نتائج دراسة  لمطالب.



 81088108  لسنةلسنة    --األولاألولالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجمدالمجمد   ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة  
 

                                                     316 

ف تعمـ حس  قد استخداـ التعمـ اإللكتروني في تدريس عمـ وظائؼ األعضاء 
 اإلبداع.  نمى قدرتيـ عمى و  ،الطالب

 :منصة التعمم اإللكتروني المستخدمة في البحث الحالي -5
إحدى أشير منصات التواصؿ االجتماعي التعميمية  "إدمودو"عد منصة تُ 

الفيس " مميزاتمويب، فيي تجمع ما بيف جيؿ الثاني لالباعتبارىا أحد تطبيقات 
مف سيمة االستخداـ ل مما يجعميا، "بالؾ بوردمنصة التعمـ اإللكتروني "الو  "،بوؾ
 Haefner & Hanor  ولقد أشار كؿ مف "ىافنير" و"ىونر" والطالب،لمعمميف قبؿ ا

التشابو أف أحد أىـ األسباب النتشار منصة إدمودو، يرجع إلى إلى   (2012)
الكبير بيف واجيتو التفاعمية وواجية تفاعؿ الفيس بوؾ؛ لذلؾ مف الطبيعي أف 

وبقية المستخدميف بنوع مف األلفة مع واجيتو التفاعمية لما تضمنو  الطالبيشعر 
مف سرعة وسيولة في الوصوؿ إلى المعمومات، والتواصؿ بيف المعمميف 

لذلؾ يطمؽ عمى منصة إدمودو  ؛ (Balasubramaniana et al., 2014)والمتعمميف
الجيني ليمى سعيد ولقد عرفتيا  .اا لمتشابو الكبير بينيمالفيس بوؾ التعميمي؛ نظرً 

لكترونية تجمع ما بيف سمات أنظمة إدارة محتوى إنصة تعمـ م( بأنيا: 5108)
ا إنشاء مف خاللي جتماعي، ويمكفالتواصؿ االلكتروني، وسمات شبكات التعمـ اإل
 تكميفات وتقديـومكتبة رقمية يتـ تزويدىا بمصادر تعمـ بصيغ مختمفة،  مجموعات

 ،ومالحظات ،تسميميا، وتعييف درجاتيا، وتوجيو تنبيياتلوجدولة مواعيد 
مع وضع جدوؿ اختبارات فضال عف إمكانية تصميـ ، طالبواستطالعات رأي لم

والشكؿ . أىداؼ تعميمية محددةمف مدى تحقؽ لتحقيؽ زمني خاص بيا بغرض ا
التالي يوضح الشاشة الخاصة بمنصة التعمـ "إدمودو" الخاصة ببرنامج التعمـ 

 اإللكتروني المقترح والقائـ عمى اإلنفوجرافيؾ الثابت والمتحرؾ:
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  اإلنترنتاإلنترنت  عمىعمى  "إدمودو""إدمودو"  التعمـالتعمـ  منصةمنصة  موقعموقع  ((55))  شكؿشكؿ

تتمتع  "إدمودو"إلى أف منصة  Flanigan (2011)"فالنجياف" راشأ ولقد
ا، لذلؾ سرعاف أنيا تتوفر بشكؿ مجاني، وحديثة نسبيً  مف بينيا: ،لمميزاتببعض ا

التعميـ العاـ  ما انتشرت لتصبح أكبر مجتمع لمتعمـ االجتماعي بكافة مراحؿ
إضافة إلى كونيا واحدة مف أبرز أدوات التعمـ. والجامعي عمى مستوى العالـ، 

 يتمتع بميزات، فالمعمـ والطالبيف ومغمقة بيف المعمم ،منةآتعمـ بيئة كما أنيا ُتعد 
الطالب بالفصوؿ المتاحة عبر  يمكف أف يشارؾالتحكـ واإلدارة الكاممة، فال 

)نورة عبداهلل  إال مف خالؿ دعوتيـ مف قبؿ المعمميف عبر كود محددالمنصة 
تكويف مجموعات مغمقة ( كما أف منصة "إدمودو" تسمح لممعمـ ب5108المقرف، 

، المعمميف وأ، بالطال: لفئات محددة مثؿإال كة في عضويتيا سمح بالمشار ال يُ 
فضال عف إمكانية الوصوؿ السيؿ لموقع المنصة عبر اإلنترنت مف خالؿ 

أو أجيزة الحاسب  ،أو مف خالؿ األجيزة الموحية ،تطبيقات اليواتؼ الذكية
طالب تبادؿ الممفات بيف الالشخصية المتصمة باإلنترنت، كما أنيا تتيح الفرصة ل

رساؿ الرسائؿ ،والمعمميف جراء المناقشات الجماعية ،وا  ، مع إتاحة الفرصة وا 
ىذا  ،عمى نتائج أبنائيـيـ طالعإلوالمعمـ،  الطالب أولياء أمور لمتواصؿ بيف

و سواء داخؿ المؤسسة أتواصؿ المعمـ بزمالئو مف المعمميف  باإلضافة إلى سيولة
العنيزي، )يوسؼ عبدالمجيد  مصادر التعمـو  ، واألفكار،مف خارجيا لتبادؿ اآلراء

510,) . 
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عديد مف الدراسات العربية واألجنبية بالكشؼ عف فاعمية  اىتمتولقد 
منصة التعمـ اإللكتروني "إدمودو" فعمى سبيؿ المثاؿ: فقد أشارت نتائج دراسة 

فاعمية إستراتيجية الفصوؿ المقموبة باستخداـ منصة إلى  (۹۰۲۰المطيري )سارة 
، والتحصيؿ الدراسي في مقرر األحياء ،في تنمية ميارات التعمـ الذاتي "مودود"إ

في تنمية  "دمودو"إفاعمية موقع عمى  (۹۰۲8الرشود ) ريـكما أكدت نتائج دراسة 
أوضحت و  ،وميارة حؿ المشكالت في مقرر ميارات االتصاؿ ،التحصيؿ الدراسي

ليتيا في تشجيع طالب كمية فعا( ,510العنيزي )يوسؼ عبدالمجيد نتائج دراسة 
وتسييؿ عممية التعمـ مف  ،تبادؿ الخبرات عمى ولة الكويتداألساسية بالتربية 
 دراسة. كذلؾ فقد أشارت نتائج دراسة التعمـ التشاركيعمميات خالؿ 

تفضيؿ الطالب    Balasubramaniana et al. (2014)"باالسوبرامانيانا" وآخريف
طالب أنيا سيمة االستخداـ وتمكنيـ مف التعمـ مع ؛ حيث وجد ال"دمودولمنصة "إ

. كما أوضحت نتائج دراسة وجود عامؿ المتعة والتشويؽ أثناء عممية التعميـ
فعالية توظيؼ منصة "إدمودو" في رفع مستوى  Hankins (2015)" ىانكنز"

 Didem (2017) "ـددي"دراسة اإلنجاز األكاديمي لمطالب. كما أكدت نتائج دراسة 
. في برامج تعميـ المعمميف"إدمودو" ت إيجابية حوؿ استخداـ وجود تصوراعمى 

ونظًرا لما أظيرتو نتائج الدراسات السابقة مف فاعمية استخداـ منصة التعمـ 
"إدمودو" سواء في تنمية المعارؼ، أو الميارات، أو االتجاىات اإليجابية؛ فقد 

 اإللكتروني القائـ عمى اختار الباحث ىذه المنصة في تقديـ برنامج التعمـ
في كمية التربية )الثابت، والمتحرؾ( بغرض تنمية ميارات طالب  اإلنفوجرافيؾ

 إنتاج بعض مصادر التعمـ الرقمية. 
 "اإلنفوجرافيك": الثانيالمحور 
ىذا المحور: التعريؼ باإلنفوجرافيؾ، وأنواعو، ومميزاتو، يتناوؿ و 

امج والمواقع المستخدمة في تصميمو، واستخداماتو، ومبادئ تصميمو، وأىـ البر 
 وذلؾ عمى النحو التالي:وفاعميتو، 
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 التعريف باإلنفوجرافيك: -0

المتنامي في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛ فقد مع التطور 
 ،في عمميات التعميـ بشكؿ ممحوظ Visualizations المرئيات استخداـتزايد 

 Moreno et وآخروف "مورينو" ولقد أوضح. ونيوالتعميـ داخؿ بيئات التعمـ اإللكتر 

al. (2001) معرفة الالوضع غير المفظي لتمثيؿ ىو مرئيات بأف المقصود بال
 ،والخرائط ،التوضيحية ،والرسومات ،الصور :المحتوى، والتي تشمؿالخاصة ب

 المرئياتىي جزء مف  "اإلنفوجرافيؾو"والفيديو. ، والمحاكاة ،والرسوـ المتحركة
 "اإلنفوجرافيؾ" وتمثؿوبشكؿ واضح.  ،يمكف أف تقدـ معمومات معقدة بسرعةالتي 

 ;Smiciklas, 2012; Ferreira et al., 2013) ونقؿ المعمومات ،أداة فعالة لالتصاؿ

Lamb et al., 2014; Lazard & Atkinson, 2015) ، فقد تزايد نظًرا ليذه السمة، و
تقديـ ، و بصرية لدعـ تعمـ الطالبال أحد المعيناتك "اإلنفوجرافيؾاستخداـ "

 ;Smiciklas, 2012)بسيولة، ويسر، وكفاءة عالية معقد التعميمي المحتوى ال

Vanichvasin, 2013; Lamb et al., 2014) . 
تـ يمواد  :عمى أنيا "اإلنفوجرافيؾ" Toth (2013) "توث"ؼ عر  ولقد 

ادىا مف أجؿ والنصوص التي يتـ إعد ،إنشاؤىا كمجموعة مف الصور المرئية
 Krum "كروـ" عّرؼما. كما  توفير معمومات سيمة ومفيومة حوؿ موضوع

 ،يجمع بيف البيانات ةرسوـ بيانيلتصميـ  :عمى أنيا "اإلنفوجرافيؾ" (2014)
والصور مًعا في تنسيؽ يروي وصًفا شاماًل.  ،والنصوص ،والرسـو التوضيحية

 "اإلنفوجرافيؾ"  Lamb & Jhonson (2014) كؿ مف "المب" و"جونسوف" صؼوو 
بأنيا عرض مرئي لممعمومات، والتي يتـ إعدادىا لمقراء لتصور المعمومات التي 

المعمومات في  تقديـعمى أنو  "اإلنفوجرافيؾ"مكف تعريؼ يُ و يصعب فيميا عادًة. 
كما . (Smiciklas, 2012) صوروال ،معيف بمساعدة مختمؼ النصوص تدفؽ
فقط  تليس بأنيا  Gebre & Polman (2016) اف" يا كؿ مف "جبري" و "بولمعّرف

بداًل مف ف ؛لرسوـ البيانية أو المخططاتلممعمومات مف خالؿ ا تمثيؿ مرئيمجرد 
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المعمومات مف خالؿ  ، يتـ تقديـالمكتوب فقط لممعموماتشرح ال عرض
 .والفيديو ككؿ متكامؿ ،والصوت ، والصور،الرسومات"اإلنفوجرافيؾ" مصحوبة ب

معبرة  قصة"اإلنفوجرافيؾ" في عرض المعمومات مف خالؿ بتكار في االويتجسد 
 ,Yıldırım et al., 2014; Borucu)عف عناصر الموضوع الذي يتـ عرضو 

2015). 
 أنواع اإلنفوجرافيك: -8

" لقد أوضح أف ىناؾ ست أنواع مختمفة  Krum (2014) "كرـو
 تتمثؿ في: نفوجرافيؾلإل

  اإلنفوجرافيك الثابتStatic infographics:  أبسط أنواع اإلنفوجرافيؾ وأكثرىا
وىذا النوع  ،ويكوف في شكؿ صورة لتحميميا عبر اإلنترنت أو لطباعتيا ،شيوًعا

 مف اإلنفوجرافيؾ مناسب ألغراض الطباعة.
 اإلنفوجرافيك متغير الحجم/المكبر Zooming infographics:  وىو شبيو بالنوع

بتمكيف القراء مف التحكـ في تكبير  الثابت مع إضافة جزء تفاعمي يسمح
وىذا النوع مناسب لمشاشات  ،وتصغيرىا لموصوؿ إلى التفاصيؿ ،العناصر
 الصغيرة.

 اإلنفوجرافيك القابل لمنقر/الفائق Clickable infographics:  في ىذا النوع يتـ
 إضافة شكؿ تفاعمي، عبارة عف روابط فائقة تسمح بالنقر عمييا.

 متحركاإلنفوجرافيك ال Animated infographics:  يتـ إضافة عنصر الحركة
 الشريط المتحرؾ. وأ ،مثؿ: الصور المتحركة ،إلى التصميـ

 اإلنفوجرافيك الفيديو Video Infographics:  يتـ تقديـ المعمومات مف خالؿ
فيديو يعرض الشخص المتحدث واإلنفوجرافيؾ المتحرؾ مًعا، جنًبا إلى جنب 

 قد يكثر استخداـ ىذا النوع في الشبكات االجتماعية.في شكؿ فيديو، و 
اإلنفوجرافيك التفاعمي Interactive Infographics:  ويمكف المشاىد مف التحكـ

وىذا النوع يجعؿ المشاىد أكثر  ،في البيانات المعروضة وطريقة عرضيا
 انخراًطا وتفاعاًل مف األنواع السابقة.
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ثالثة أنواع مف  أف ىناؾإلى  Hassan (2016)أشار "حسف" كما 
ويخمو مف ، ، ويعرض معمومات ثابتة Static ثابت( 0) في: تاإلنفوجرافيؾ تمثم

، ويعرض المعمومات الثابتة مع بعض Motion متحرك( 5عنصر الحركة،  و)
، ويتيح تفاعؿ Interactive التفاعمي( 3الصور واألشكاؿ المتحركة، و)

البحث عف  مف خالؿ النقر، أو المستخدـ مع المعمومات المقدمة وذلؾ
وبالرغـ مف تعدد األنواع المختمفة لإلنفوجرافيؾ إال أف أكثر ىذه المعمومات. 

األنواع شيوًعا واستخداًما ىما النوعاف الثابت، والمتحرؾ، وىما النوعاف الذي 
 سيصمـ اعتماًدا عمييما برنامج التعمـ اإللكتروني الخاص بالبحث الحالي.

 وجرافيك:مميزات اإلنف -3

المواد المرئية  أثر تقديـ دراسةعند ف ،في التعميـعديدة مزايا  إلنفوجرافيكل
جيًدا فرًقا ويكتسب  ُمعد  ال "اإلنفوجرافيؾ"عمى الطالب مف المحتمؿ أف يحدث 

 "رافيؾاإلنفوج"يناؾ عديد مف مزايا ف  .(Borucu, 2015)أىمية في مجاؿ التعميـ 
في التعميـ العادي أو  المعروضة سواءالمعمومات تذكر سيولة  :في التعميـ مثؿ

مكانية بعد، و  التعميـ مف بطريقة شيقة محتوى النقؿ العمميات واألحداث، وعرض ا 
إظيار فضال عف إمكانية ، وتمخيص المعمومات التي تـ التعرؼ عمييا، وجذابة

وفر كما ي.  (Meeusah & Tangkijviwat, 2013)العالقات بيف المفاىيـ 
لتنظيـ المعمومات بشكؿ صحيح، وتقديـ المعمومات مع الفرصة   "فوجرافيؾاإلن"

واالستخداـ الفعاؿ  ،رواية القصص بطريقة فعالة، والتصميـ المرئي اإلبداعي
أداء إيجابي عمى عممية تطوير  كؿ ذلؾ مف شأنو إحداث تأثيرلمتكنولوجيا 

   .(Dur, 2014)الطالب 
 أف تتمثؿ أىـيمكف فإنو  Borucu (2015) إليو "بورشيو" أشارلما وفًقا و 
( عرض مياـ التعمـ مف خالؿ 0) :في التعميـ في "اإلنفوجرافيؾ" إسيامات
( يوفر 5، )طرؽال أبسطبموضوع الإدراؾ أىمية يسيؿ عمى الطالب المرئيات 

بطريقة إبداعية ومفاىيميـ  أفكارىـالفرصة أماـ الطالب لعرض  "اإلنفوجرافيؾ"
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لمطالب  الفرصة أماـ "اإلنفوجرافيؾ" يتيح( 3، )ربتيـ التعميميةمف أجؿ تعزيز تج
 "اإلنفوجرافيؾ"يتيح ( 8(، )ميارات التفكير وتنظيـ األفكار) تطوير مياراتيـل

غالًبا ما و عممية التعمـ.  خالؿتذكر المعمومات بشكؿ أفضؿ فرصة لمطالب 
ف استخداـ فضال عف أستخدـ اإلنفوجرافيؾ لعرض المحتوى بطريقة بسيطة. ي

مف أجؿ  التعمـ، ُيمّكف المعمميف مف إعداد مجموعة متنوعة مف أنشطة "اإلنفوجرافيؾ"
. عالوة (Yildirim, 2016) وزيادة فرصيـ وتفاعميـ ،تعميؽ اىتماـ الطالب بالموضوع

التعمـ التي يقوموف  لميمة "اإلنفوجرافيؾ"مطالبة الطالب بإنشاء فإف عمى ذلؾ، 
والتعبير  ،والتعمـ ،والتفكير ،تحسيف ميارات االتصاؿ المرئيالفرصة ل ليـيتيح  بتنفيذىا؛

والتعاوف  ،تنظيـ المعمومات :عف أنفسيـ، وتطوير المزيد مف ميارات التعمـ العامة مثؿ
(Islamoglu et al., 2015). ف استخداـ اإلنفوجرافيؾ وخاصة في بيئات التعمـ كما أ

 منصة عبر الطالبتفاعؿ  مف زيديُ  ماكب، اإللكترونية ُيح سف نتائج تعمـ الطال
 .(Krum, 2014)التعمـ اإللكتروني المستخدمة في تمؾ البيئة 

 استخدامات اإلنفوجرافيك: -1

أف ىناؾ رغبة قوية  Achuthan et al. (2017)" وآخروف أتشوزافأوضح "
 ،مقاطع الفيديوو  ،الرسوماتالتي تتضمف الستخداـ مصادر التعمـ طالب لدى ال

ستراتيجيات إاستخداـ عزز تُ  المصادرىو أف ىذه  لذلؾ د التفسيرات المحتممةأحو 
 حتوي. ويالتعمـ عممية استقاللية الطالب في يزيد مفمما  ؛ةيما وراء المعرف
المعمومات بطريقة يسيؿ  تعرض ونصوص ،عمى صور رقميةاإلنفوجرافيؾ 

لمتعمـ في  جيدة اةأد وىي، نشرىااستيعابيا، كما ُيزيد مف إمكانية تداوليا و 
 Kos & Sims, 2014; Martix & Hodson, 2014; Dyjur)التعميـ العاليمؤسسات 

&Li, 2015) .اإلنفوجرافيؾالمخططات قد تتشابو مع و  الممصقات وبالرغـ مف أف ،
عمى قصة نفوجرافيؾ الجوىري بينيما يكمف في احتواء االإال أف االختالؼ 

الميارة وتوضيح العالقة بيف أجزاء ىذا مفيوـ أو التركز عمى شرح  مصورة
 ,Berinato)أو حقائؽ فقط  بداًل مف مجرد تقديـ بياناتالمفيوـ أو ىذه الميارة 

2016; Sage et al., 2018). 
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 مف خالؿ االنتباه طرًقا جديدة لجذب "اإلنفوجرافيؾوعادة ما تقدـ "
 & Abilock)تقديـ المحتوى بطريقة مثيرة لالىتماـ في منطقي التسمسؿ ال

Williams, 2014; Lamb & Jhonson, 2014; Yildirim, 2017) . كما يمكف
وفي تبسيط ، المعروضة  إظيار العالقة بيف المفاىيـفي  "اإلنفوجرافيؾ" استخداـ

وتمخيص المعمومات التي تـ  المقرر، ، وعرض محتوىالعمميات والميارات
كما أف . (Meeusah & Tangkijviwat, 2013; Yildirim, 2017)الحصوؿ عمييا 
إنشاء رسـ توضيحي، قد يطور ميارات التفكير والتحميؿ ب تكميؼ الطالب
يمكف أف يقود الطالب إلى اكتساب ميارات التصميـ لدييـ، كما والتوليؼ النقدي 
 .(Yildirim, 2017) التعميمي المبتكرة

 مبادئ تصميم اإلنفوجرافيك:-5

أف "اإلنفوجرافيؾ"  Davis & Quinn (2013)و"كويف"  قترح كؿ مف "ديفيس"ا
الُمصمـ والمجيز بشكؿ جيد ُيمكف أف يمعب دوًرا مفيًدا كمادة تعميمية لدعـ 

 Lazardتطوير معارؼ وميارات الطالب.  كما أشار كؿ مف "الزارد" و"أتكينسوف"

& Atkinson (2015)  ،إلى أف "اإلنفوجرافيؾ" التي تتكوف مف نص، ومرئيات
جيد؛ يمكف أف تكوف ذات تأثير إيجابي عمى نمو معارؼ  والمصممة بشكؿ

وميارات الطالب. وىناؾ أمور يجب التركيز عمييا عند الشروع في تصميـ 
مجموعة نقاط إلى  Rajamanickam (2005)"  مانيكاـاإلنفوجرافيؾ، فقد أشار "راج

ـ ميمة يجب التركيز عمييا عند تصميـ "اإلنفوجرافيؾ" الجيد تمثمت في: تنظي
ضافة التركيز  نشاء محتوى، وتبسيطو، وا  المعمومات، وجعؿ المعمومات مرئية، وا 
ظيار عالقات السبب والنتيجة، والمقارنة، وخمؽ أبعاد متعددة،  المتعدد، وا 

 Davis & Quinnوالتكامؿ، وفي األخير السرد القصصي. ووفًقا لديفيز وكويف 

تحديد  (0يجب مراعاة: )فإنو مف أجؿ تصميـ ناجح  لإلنفوجرافيؾ،  (2013)
(تحديد المكونات الضرورية لتصميـ 5ىدؼ استخداـ اإلنفوجرافيؾ، )
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(وتقديـ المعمومات 8تحديد نوع اإلنفوجرافيؾ المراد تصميمو، ) (3اإلنفوجرافيؾ، )
 بطريقة تتوافؽ مع اليدؼ.

  وآخريف ، و"المب" Smiciklas (2012)"سميكالس" مف  وقد أشار كؿ

Lamb et al.(2014)  أف "اإلنفوجرافيؾ" يجب أف تتضمف تفاصيؿ كافية في إلى
وحدة بصرية واحدة، بحيث تكوف واضحة ودقيقة، كما أضاؼ كؿ مف "ديفيدسوف" 

Davidson (2014)المب" و"جونسوف" ، و"Lamb & Jhonson (2014)  بأف الرسـو
 البيانية الخاصة باإلنفوجرافيؾ يجب أف تكوف بسيطة، وقادرة عمى تقديـ
المعمومات المعقدة بسرعة، وبشكؿ واضح، مع دمج الصور والنصوص لعرض 

إلى ثالثة  Won (2018)المعمومات بشكؿ جذاب لمقراء. كما أشارت دراسة "وف" 
 تحقيق المتعةعناصر تؤثر في اتجاه المشاىد وقبولو لإلنفوجرافيؾ تمثمت في 

Entertainment يدفعو لالستمتاع بو، ، بمعنى أف يجذب اإلنفوجرافيؾ المشاىد، و
، بمعنى أف تكوف المعمومات مفيدة، وصحيحة Reliability وضمان الموثوقية

، بمعنى  Informativenessبالمؼلوماتوالثراء ودقيقة، وأال يكوف ىناؾ مبالغة فييا، 
أف يكوف اإلنفوجرافيؾ مفيًدا، ويحوي كافة المعمومات التي قد يحتاجيا المشاىد. 

مجموعة مف إلى  Mahmoudi et al. (2017) و آخروف" ي"ولقد أشار "محمود
 :التاليجدوؿ الكما يوضحيا  ،نفوجرافيؾ المناسبلإلمواصفات المعايير و ال

  الجيدالجيد  اإلنفوجرافيكاإلنفوجرافيك  ومواصفاتومواصفات  معاييرمعايير  ((88))  جدولجدول
 المؤشر المعايير الفرعية المعيار األساسي

المتطمبات غير 
 الوظيفية

Nonfunctional 

Requirements 

 اطةالبس
Simplicity 

يجب أف يكوف اإلنفوجرافيؾ بسيًطا، وسيؿ الفيـ، 
 وخاليا مف أي تعقيد لممستخدميف.

 قابمية القراءة
Readability 

يجب أف تكوف جميع البيانات والمعمومات مقروءة 
 وواضحة.

 إمكانية المشاركة
Share ability 

عدـ التقيد بمكاف أو لغة محددة، ويمكف مشاركتو مع 
 خريف.اآل

 قابمية االستخداـ
Usability 

يجب أف يكوف المحتوى المستخدـ في اإلنفوجرافيؾ 
 مفيًدا وقاباًل لالستخداـ.
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 المؤشر المعايير الفرعية المعيار األساسي

 الحداثة
Timely 

ينبغي أف يكوف اإلنفوجرافيؾ محدثًا، ويتناوؿ القضايا 
 المعاصرة.

 الموثوقية
Reliability 

يجب أف تكوف جميع المعمومات واألرقاـ المكتوبة 
 منطوقة دقيقة، وتـ جمعيا مف مصادر موثوقة.وال

الجماليات 
 والتصميم

Aesthetics & 

Design 

ينبغي أف يكوف الخط المستخدـ في اإلنفوجرافيؾ  Fontالخط 
 مناسبا.

ينبغي أف تكوف األلواف والرموز والخطوط والصور  Colorالموف 
 المستخدمة جذابة ومناسبة لموضوع اإلنفوجرافيؾ.

 أف يكوف التخطيط جماليا وجذابا وجيد التصميـ. Layout التخطيط

 
ينبغي أف يتـ اختيار مظير جميؿ ومرتبط  Themeالمظير 

 بالموضوع.
أسموب عرض المعمومات 

Typography .تقديـ المعمومات بطريقة رسومية 

 القصة
Story 

المقارنة 
Comparison 

يؿ مف استخداـ المقارنة بيف المفاىيـ والقضايا بالتفص
 جوانب مختمفة.

 المشكمة والحؿ
Problem & 

Solution 
 التعبير عف المشكمة والتوصؿ إلى حؿ.

 

الرسالة 
Message 

اإلنفوجرافيؾ يوصؿ رسالة معينة، أو الوعي بقضية 
 أو مشكمة معينة.

 الخاتمة
Conclusion 

وصؼ موضوع وغرض اإلنفوجرافيؾ مف خالؿ 
 استنتاج قضية وشرحيا.

 نفوجرافيكنوع اإل 
Type Of 

Infographic 

 خريطة التدفؽ
Flow chart 

استخداـ خرائط التدفؽ لتوضيخ خطوات عرض 
 .الموضوع في اإلنفوجرافيؾ خطوة بخطوة

 الجدوؿ الزمني
Timeline 

الجدوؿ الزمني ىو وسيمة مناسبة لوصؼ الترتيب 
أو شرح مجموعة مف األحداث التي تأتي تمو  ،الزمني

 األخرى.

ظيار  Versusضاد الت استخداـ اإلنفوجرافيؾ لممقارنة بيف شيئيف، وا 
 االختالفات بينيما بطريقة مرئية.
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 المؤشر المعايير الفرعية المعيار األساسي

صور اإلنفوجرافيؾ 
Photo 

Infographic 
 استخداـ الصور الحقيقية لوصؼ المحتوى.

استخداـ األرقاـ 
Number  

استخداـ األرقاـ، والرسـو البيانية، واإلحصاء لشرح 
 المعمومات.

أف تصميـ اإلنفوجرافيؾ سواء الثابت  Krauss (2012)"كراوس" أوضح ولقد
 شكؿبال توضيحياأو المتحرؾ يجب أف يمر بمجموعة مف الخطوات والتي يمكف 

 التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( خطوات تصميم اإلنفوجرافيك( خطوات تصميم اإلنفوجرافيك33شكل )شكل )
 

 برامج ومواقع تصميم اإلنفوجرافيك: -6

. تحديد اليدف 8 اختيار الموضوع . وضع تصور 3 
نفوجرافيكوتصميم لل   

. تحديد البرنامج أو 1
األداة المناسبة لتطوير 

رافيكاإلنفوج  

. تقويم المعمومات 5
المستخدمة في 
 اإلنفوجرافيك

. اختيار الطريقة 6
 األفضل لمتمثيل البصري

. تطبيق الخطوط، 7
واأللوان، والكائنات 

 المناسبة

. تقويم اإلنفوجرافيك، 8
 والتعديل فيو

. توثيق المعمومات 9
 المستخدمة بمصادرىا
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يا تصميـ اإلنفوجرافيؾ ىناؾ مجموعة مف البرامج التي يمكف مف خالل
ولكف  .Illustratorو، InDesignو، Photoshop، وCorelDrawلممحترفيف، مثؿ: 

تتطمب ىذه البرامج ميارات تصميـ عالية. أما مف ال يمتمكوف ميارات التصميـ 
العالية فيمكنيـ استخداـ األدوات المتاحة عبر مواقع اإلنترنت؛ حيث إف ىناؾ 

ت المجانية منخفضة التكمفة عبر اإلنترنت تساعد عمى مجموعة كبيرة مف األدوا
 تصميـ اإلنفوجرافيؾ بكفاءة، ومف أمثمة ىذه المواقع ما يمي:

 موقع BeFunky: ويتيح قوالب تصميـ لإلنفوجرافيؾ عالية الجودة، مع إمكانية 
إضافة الصور، واأللواف، والنصوص. والشكؿ التالي يوضح شاشة الموقع 

 عمى اإلنترنت:

 
  عمى اإلنترنتعمى اإلنترنت  BBeeFFuunnkkyy( صفحة موقع ( صفحة موقع 11شكل )شكل )

https://www.befunky.com/features/infographic-maker/
https://www.befunky.com/features/infographic-maker/
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 موقع Visme : ض الرقمية وُيم كف ىذا الموقع المستخدميف مف إنشاء العرو
والشكؿ التالي يوضح شاشة الموقع عمى عالية الجودة، وبسرعة كبيرة. 

 اإلنترنت:

 
 عمى اإلنترنتعمى اإلنترنت  VViissmmee( صفحة موقع ( صفحة موقع 55شكل )شكل )

 موقع Cacoo: موقع مخصص إلنشاء مقاطع اإلنفوجرافيؾ بشكؿ  وىو
تعاوني؛ حيث يمكف ألكثر مف مستخداـ التشارؾ في نفس الوقت إلنشاء 

والشكؿ التالي يوضح إلنفوجرافيؾ عالية الجودة عبر اإلنترنت. وتعديؿ مقاطع ا
 شاشة الموقع عمى اإلنترنت:

 
  عمى اإلنترنتعمى اإلنترنت  CCaaccoooo( صفحة موقع ( صفحة موقع 66شكل )شكل )
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 موقع Snappa:  لغير المصمميف؛ حيت يتيح إنشاء مقاطع  موجووىو موقع
 اإلنفوجرافيؾ عالية الجودة بسيولة وبسرعة كبيرة مف خالؿ السحب واإللقاء.

 والشكؿ التالي يوضح شاشة الموقع عمى اإلنترنت:

 
  عمى اإلنترنتعمى اإلنترنت  SSnnaappppaa( صفحة موقع ( صفحة موقع 77شكل )شكل )

 موقع Piktochart : مف إنشاء مقاطع الفيديو المتحركة  المستخدميفوُيمكف
 والشكؿ التالي يوضح شاشة الموقع عمى اإلنترنت:بسيولة، 

 
  عمى اإلنترنتعمى اإلنترنت  PPiikkttoocchhaarrtt( صفحة موقع ( صفحة موقع 88شكل )شكل )
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 موقع Biteable : إنشاء تصميمات ومقاطع  لممستخدميف يتيح ىذا الموقعو
إنفوجرافيؾ عالية الجودة، يمكف مشاركتيا عمى مختمؼ شبكات التواصؿ 

 االجتماعي، والشكؿ التالي يوضح شاشة الموقع عمى اإلنترنت:

 
  عمى اإلنترنتعمى اإلنترنت  BBiitteeaabbllee( صفحة موقع ( صفحة موقع 99شكل )شكل )

 فاعمية استخدام اإلنفوجرافيك:-7
نتائج األبحاث العممية إلى أف األساتذة في التعميـ العالي قد بدأوا وتشير 

في تبني تصميـ واستخداـ اإلنفوجرافيؾ في عديد مف التخصصات األكاديمية، 
وذلؾ كوسيمة لمساعدة الطالب في تحسيف عمميات التعمـ، فضال عف تعزيز 

مارتيكس" اكتساب الميارات الرقمية. فعمى سبيؿ المثاؿ: فقد قاـ كؿ مف "
الذيف أكمموا  استجابات الطالببتحميؿ  Martix & Hodson (2014)و"ىودسوف" 

اإلنفوجرافيؾ في مقرر التواصؿ، ووجدوا أف الطالب  التعمـ باالعتماد عمىمياـ 
قد أشارو إلى أف مياـ التعمـ القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ كانت سيمة االستيعاب 

نتائج تعميمية إيجابية ومماثمة لمياـ التعمـ  بالنسبة إلييـ، وساعدتيـ في تحقيؽ
 Mendenhall & Summersالتقميدية. كما قاـ كؿ مف "مندنياؿ" و"ساميرز" 

في مياـ تعمـ الكتابة بدورات المغة اإلنجميزية، وقد  اإلنفوجرافيؾبدمج  (2015)
الحظا أف تمؾ المياـ المعتمدة عمى اإلنفوجرافيؾ قد أسيمت في زيادة اىتماـ 



  واليوالي  فوزيفوزي  محمدمحمد..ددم.م.  أ.أ.  طالبطالب  مياراتميارات  تنميوتنميو  فىفى  فاعميتوفاعميتو  وقياسوقياس  ((والمتحركوالمتحرك  )الثابت،)الثابت،اإلنفوجرافيكاإلنفوجرافيك  عمىعمى  قائمقائم  نينيإلكترو إلكترو   تعممتعمم  برنامجبرنامج  تصميمتصميم

  

331                                                             DDOOII  ::  10.12816/0053298 

عمى  Mitchell et al. (2017)ميتشيؿ" وآخروف كما أكدت "الطالب بعممية التعمـ، 
أف استخداـ اإلنفوجرافيؾ في تدريس الكيمياء أسيـ في تحقيؽ الطالب ألداء 
أفضؿ، خاصة في المياـ المرتبطة بتصميـ التقارير المعممية، أو الرسـ البياني، 

 أو حتى في االختبارات النيائية.
في دراستيـ التي استيدفت  Ru et al. (2014)"رو" وآخروف  كما أوضح

تطبيؽ اإلنفوجرافيؾ في تصميـ مقرر تعميمي أنو منذ أف تـ استخداـ 
"اإلنفوجرافيؾ" في تصميـ المقرر أصبحت عمميات التدريس أكثر تشويًقا. كما 

يات دراسة استقصائية لتحديد وج Yildirim et al. (2014)"يالدريـ" وآخروف  أجرى
نظر الدارسيف حوؿ التكويف الرسومي، وأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أف الطالب 
نظًرا لتصميـ اإلنفوجرافيؾ كنيج مبتكر اعتبروه مادة جديدة، إلى جانب ذلؾ أشار 
الطالب إلى أف اإلنفوجرافيؾ أكثر فائدة بكثير في عرض المحتوى مقارنة بالمواد 

 مومات وتتضمف صوًرا مثؿ: الممصقات.التقميدية التي يمكف أف تقدـ مع
ولقد أصبح استخداـ "اإلنفوجرافيؾ" كأداة مف أدوات التعميـ اإللكتروني 

إلى أف  Shafipoor et al. (2016) اتجاًىا حديثًا. فقد أشارت "شافيبور" وآخروف 
مف الفوائد لكؿ مف  اعديدً توظيؼ المعمـ لتقنيات التعميـ في التدريس يحقؽ 

معمميف، ويشمؿ ذلؾ استخداـ اإلنفوجرافيؾ؛ حيث تساعد الطالب عمى الطالب وال
استيعاب قدر كبير مف المعمومات في وقت قصير، كما تساعدىـ عمى االحتفاط 

 Ciftciبيذه المعمومات في عقوليـ لفترات طويمة مف الزمف. ولقد درس "سفتيسي" 

تجاىاتيـ نحو استخداـ "اإلنفوجرافيؾ" عمى تحصيؿ الطالب، وا أثر (2016)
أف "اإلنفوجرافيؾ" كانت وسيمة فعالة في تحسيف  وأظيرت النتائجدروس الجغرافيا، 

التحصيؿ الدراسي لمطالب في مادة الجغرافيا، كما أثبتت األدبيات فاعمية 
استخداـ "اإلنفوجرافيؾ" في مجاالت دراسية أخرى، بما في ذلؾ التعميـ العالي 

(Taguchi & Ackerman, 2014) ، وفي تعميـ المغة األجنبية(Pisarenko & 

Bondarev, 2016) ، العموـ وفي تعميـ(Davidson, 2014) وفي تعميـ التواصؿ ،
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خمؽ في ، و (Sudakov et al., 2015)، وفي تعميـ الرياضيات (Dur, 2014)البصري 
 Ozdamli et)وفي تعميـ التشريح    (Tuncali, 2016)الوعي حوؿ القضايا البيئية 

al., 2016)  . 

أف تستخدـ لدعـ أنشطة التعمـ  تعميمية يمكفأداة  اإلنفوجرافيؾوتمثؿ 
داخؿ الفصوؿ الدراسية؛ حيث إنو يمكف استخداميا في تبادؿ المعرفة، كما أنيا 
تساعد في عممية البناء االجتماعي لممعرفة مف خالؿ وسائؿ التواصؿ 

 .Yilmaz et alمظ" وآخروف االجتماعي. ولقد سعت الدراسة التي قامت بيا "يم

لمكشؼ عف آراء المعمميف قبؿ الخدمة حوؿ استخداـ اإلنفوجرافيؾ، وقد  (2017)
( مشارًكا، وأظيرت النتائج أنو يمكف استخداـ 35أجريت الدراسة عمى )

اإلنفوجرافيؾ في كافة المجاالت التعميمية؛ نظًرا لما تتمتع بو مف مميزات، مف 
رض المعمومات بشكؿ مرئي، وتقديـ سرد موجز عف بينيا: إتاحة الفرصة لع

 الموضوع، فضال عف المساعدة في تعزيز تعمـ الطالب وجذب انتباىيـ. 
الكشؼ عف تصورات معممي  Fadzil (2018)واستيدفت دراسة "فادزيؿ" 

العموـ قبؿ الخدمة حوؿ استخداـ اإلنفوجرافيؾ في تعميـ وتعمـ أنشطة مقرر 
إلى أف توظيؼ اإلنفوجرافيؾ خالؿ وصمت نتائج الدراسة تكنولوجيا التعميـ. وت

في أنشطة التعمـ. كما  مقرر تكنولوجيا التعميـ يشِّجع الطالب عمى االندماج
تأثير االختالؼ بيف أنواع اإلنفوجرافيؾ  Afify (2018)دراسة "عفيفي"  تناولت

نتاج مواد التعمـ الب صرية، )الثابت والمتحرؾ( عمى تنمية ميارات تصميـ وا 
 بكميةطالًبا  38والوعي بعناصر التصميـ ومبادئو. وتكونت عينة الدراسة مف 

التربية بالمممكة العربية السعودية، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبيتيف، 
( طالًبا، ودرست باستخداـ 05المجموعة التجريبية األولى، تكونت مف )

ؿ تطبيؽ "الواتس آب" والمجموعة مف خال static infographicsاإلنفوجرافيؾ الثابت 
( طالًبا، ودرست باستخداـ اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ ,0التجريبية الثانية عددىا )

Animated infographics  مف خالؿ "الواتس آب"، وقد أشارت نتائج الدراسة بشكؿ
عاـ إلى فاعمية اإلنفوجرافيؾ في تنمية ميارات التصميـ، كما أشارت إلى أف 



  واليوالي  فوزيفوزي  محمدمحمد..ددم.م.  أ.أ.  طالبطالب  مياراتميارات  تنميوتنميو  فىفى  فاعميتوفاعميتو  وقياسوقياس  ((والمتحركوالمتحرك  )الثابت،)الثابت،اإلنفوجرافيكاإلنفوجرافيك  عمىعمى  قائمقائم  نينيإلكترو إلكترو   تعممتعمم  برنامجبرنامج  تصميمتصميم

  

333                                                             DDOOII  ::  10.12816/0053298 

نتاج مواد التعمـ اإلنفوجراف يؾ الثابت كاف أكثر فاعمية في تنمية ميارات تصميـ وا 
 ومبادئو مف اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ.  التصميـالبصرية، والوعي بعناصر 

 مصادر التعمم الرقمية: الثالثالمحور 
ىذا المحور: التعريؼ بمصادر التعمـ الرقمية، ومميزاتيا، يتناوؿ و 

 وذلؾ عمى النحو التالي:، وفاعميتيا، وتصنيفيا، ومعايير اختيارىا
 التعريف بمصادر التعمم الرقمية: -0

 في بالتزامف مع التطور الحادث ةمصادر التعمـ الرقمي تزايد استخداـ
وتمعب مصادر التعمـ الرقمية دوًرا ميًما في  التعميـ، فياستخداـ أجيزة الكمبيوتر 

 مف انتباه الطالب جذبفي  ؛ حيث تسيـببالنسبة لمطالوالتعمـ ات التعميـ عممي
ويقصد بمصدر التعمـ . واالحتياجات ومف مختمؼ القدرات، األعمار، جميع

رقمية، ويتـ تبنيو وتكييفو لالستخداـ  صورةأي عنصر يمكف تخزينو في الرقمي 
الستخداميا منذ البداية قد ُصممت  المصادرربما تكوف بعض ىذه و . التعميـفي 
مع التطور المتالحؽ في تصميـ بيئات تعمـ، ولكف وال أغراض غير التعميـفي 

إيجابية التعمـ أكثر عممية مكف استخداميا بفعالية لجعؿ التعمـ اإللكترونية أ
 .(Becta, 2008)المعمـ  أداءف وتحفيًزا ومشاركة، فضال عف تحسي

، وقد التعمـ عممية جزء ال يتجزأ مف بمثابة التعمـ الرقمية مصادرُتعد و 
االستخداـ الفعاؿ سات التي أجريت منذ عقود مف الزمف إلى أف أشارت الدرا

 أكثر التعميـ والتعمـ في المدارس يجعؿ عمميةمف المرجح أف لمصادر التعمـ 
والتي بدورىا يمكف أف تعزز  ،كافية ىذه المصادرعندما تكوف ية، وبخاصة فعال

في أنشطة المصادر المستخدمة تمؾ شير مصادر التعمـ إلى . وتأداء الطالب
 ،أو المكتوبة ،بما في ذلؾ النصوص المنطوقة التعمـ التي تتـ في الفصؿ الدراسي

 Kay & Knaackعر ؼ "كاي" و"كاناؾ" ولقد  . (Yara  & Otieno, 2010)أو المرئية

تطبيقات التكنولوجية مصادر التعمـ الرقمية عمى  أنيا : كافة األدوات وال (2009)
مـ مفاىيـ محددة مف خالؿ تعزيز العمميات المعرفية تدعـ تعوالتي  التفاعمية،
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فيي أي شكؿ مف أشكاؿ الوسائط الرقمية التي تستخدـ ألغراض تعميمية  .لمطالب
 والفيديو.، والصور ،بما في ذلؾ النصوص

 مميزات مصادر التعمم الرقمية: -8

إلى أف مصادر التعمـ الرقمية  Berg et al. (2004)أشار "بيرج" وآخروف 
تسيؿ تقديـ المحتوى لمطالب، كما  : أنيامف بينيا ،بمجموعة مف المميزات تتمتع

أنيا ُتح سف عمميات التدريس، وُتدعـ أداء الطالب ألنشطة التعمـ، وُتس يؿ 
الوصوؿ لممعمومات المحدثة بسرعة، وُتم كف الطالب مف عمميات بناء المعرفة، 

المتنوعة  مبي االحتياجاتوتُ وُتزيد مف فرص التواصؿ بيف المعمميف والطالب، 
لمطالب، فضال عف أنيا تدعـ استقاللية الطالب، وُتحفزىـ عمى ممارسة التعمـ 

بما يمي:  -ا أيضً  -ويمكننا القوؿ بأف مصادر التعمـ الرقمية تتميز  الموجو ذاتًيا.
حفزىـ عمى تطبيؽ التعاوف في اكتساب المعرفة، وتُ  الطالب عمىشجع تُ 

 دربيـ عمى ممارسة عمميات التحميؿ والنقدمونيا، كما تُ المعمومات التي يتعم
واالستفادة مف  ،نمي لدييـ الشعور بالمسئولية، وتُ لممعمومات التي يحصموف عمييا

وفر ليـ فرصة التعمـ وفؽ الخطو الذاتي الخاص بكؿ الوقت بشكؿ أفضؿ، كما تُ 
وتتمتع  .وأي مكاف ،سيؿ ليـ فرص التعمـ في أي وقتمنيـ، فضال عف أنيا تُ 

بسرعة،  التطويرقابمة مصادر التعمـ الرقمية بمحموعة مف المميزات، مف بينيا: 
، فعمى سبيؿ المثاؿ: فإف وقابمة لمتكرار ،لنقؿاالوصوؿ إلييا، قابمة وسيولة 
ال و  ،التنقؿ عبر النص التشعبي ميزًة ممكنة فقط في المستندات الرقميةإمكانية 

كما أف مصدر التعمـ ، (Pinto, 2008) العادي يمكف الوصوؿ إلييا عمى الورؽ
كما  قبؿ الطالب، حيث يقبؿ ويستجيب لممدخالت مف ؛قد يكوف تفاعمًياالرقمي 

 .(Falkembach, 2005; Ribeiro et al., 2011)المشاركة والتفاعؿ يسمح بعمميات 
 ويمكف توضيح أىـ مميزات مصادر التعمـ الرقمية مف خالؿ الجدوؿ التالي:



  واليوالي  فوزيفوزي  محمدمحمد..ددم.م.  أ.أ.  طالبطالب  مياراتميارات  تنميوتنميو  فىفى  فاعميتوفاعميتو  وقياسوقياس  ((والمتحركوالمتحرك  )الثابت،)الثابت،اإلنفوجرافيكاإلنفوجرافيك  عمىعمى  قائمقائم  نينيإلكترو إلكترو   تعممتعمم  برنامجبرنامج  تصميمتصميم

  

335                                                             DDOOII  ::  10.12816/0053298 

  ((BBEECCAATTAA,,  22000077))      الرقميةالرقمية  التعممالتعمم  مصادرمصادر  مميزاتمميزات  ::  ((33))  جدولجدول

 نوع الميزة التعريف األنواع الفرعية ةأمثم

وىي عبارة عف الروابط لمفيديو، 
والصور التي تقدـ تعريًفا مرئًيا 

 لممفيـو أو الكممة.

 التعريف المرئي

توفر مصادر 
التعمـ الرقمية 
الصور المرئية 

أو الدعـ 
البصري 
طالب لمساعدة ال

عمى فيـ مفيـو 
 أو فكرة.

مميزات الدعم 
 البصري

Visual Support 

Features 

وىي التي تقدـ التمثيؿ المرئي 
، مثؿ: اآللة الحاسبة  لممفيـو
المضمنة في مصدر التعمـ، والتي 
تقدـ معمومات بناء عمى البيانات 

 التي يدخميا الطالب.

المميزات المرئية 
 التفاعمية

عروض عمى حيث إف النص الم
شاشة الفيديو يقدـ النص، 
والصوت، والصورة في وقت 
واحد مما يساعد عمى فيـ المغة 

 المنطوقة.

التوضيح 
 المتزامن

تسمح لمطالب بالضغط عمى 
الكممة لسماع تعريؼ المفيـو 

 أو الكممة.

 التعريف السمعي
توفر مصادر 
التعمـ الرقمية 
المغة المنطوقة 
أو الصوت 

لمساعدة الطالب 
عمى فيـ مفيـو 

 أو فكرة.

مميزات الدعم 
 السمعي

Auditory 

Support 

Features 

تسمح لمطالب بالتحكـ في 
النص المسموع، والسرعة 

 المطموبة.

تحويل النص 
 إلى كالم

حيث تسمح لمطالب بتسجيؿ 
عادة سماع صوتيـ  صوتيـ، وا 
جراء  لمتدريب عمى النطؽ وا 

 التعديالت.

عادة  تسجيل وا 
 سماع الصوت

يسمح لمجموعة مف الطالب 
بمشاركة ممؼ رقمي واحد، 
ضافة التعميقات، والمالحظات  وا 

مشاركة 
المستندات/ 
 الممفات

توفر مصادر 
التعمـ الرقمية 
أدوات تساعد 

مميزات الدعـ 
التشاركي 

Collaboration 
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 نوع الميزة التعريف األنواع الفرعية ةأمثم

الطالب عمى  التوضيحية عميو.
التواصؿ، 

والتعاوف، والعمؿ، 
ومشاركة 
 المعمومات.

Support 

Features 

يسمح لمطالب بالتشارؾ مع 
 أقرانيـ وفًقا لمستويات كفاءتيـ.

التشارك القائم 
عمى مستوى 

 الكفاءة

 تصنيف مصادر التعمم الرقمية: -3

مصادر التعمـ الرقمية إلى  Berg et al. (2004)وآخريف صنؼ كؿ مف "برج" 
 األنواع التالية:

 :وتساعد ىذه  ،لتعمـ تقع تحت ىذا النوعأغمب مصادر ا مصادر التدريب والمران
المصادر الطالب عمى التدريب، وتقـو عمى أساس أف المعرفة موجودة مسبًقا 
عند الطالب. والبد أف يراعى عند تصميـ ىذه المصادر الجانب التعميمي 

 والتقني مًعا، ومف أمثمة ىذا النوع االختبارات التعميمية.
 تساعد ىذه المصادر الطالب عمى اكتساب و  التعميمية/التدريسية: المصادر

 المعمومات، وتقدـ ليـ المعمومة الجديدة.
 وىي المصادر التي تجمع بيف النصوص، والصور،  الوسائط المتعددة: مصادر

والصوت بشكؿ غير خطي. وتساعد ىذه المصادر أساًسا عمى اكتساب 
أف المصادر  المعمومات مثؿ: المصادر التعميمية. ولكف الفرؽ بيف النوعيف

التعميمية تسير بشكؿ خطي، عمى عكس مصادر الوسائط المتعددة التي تعمؿ 
بشكؿ متشعب، كما أف مصادر الوسائط المتعددة أكثر تشويًقا وجذًبا لالنتباه؛ 
ألنيا تشتمؿ عمى الصوت، والصور، والفيديو، وتساعد في تقديـ الموضوعات 

 المركبة.
 مى معالجة المعمومات، وع مف المصادر عيساعد ىذا الن المحاكاة: مصادر

وتقديميا بطريقة تحاكي الطريقة الطبيعية، كما تساعد عمى تقديـ المواقؼ 
 أو تمؾ التي تتطمب وقتًا كبيًرا. ،الخطيرة بطريقة آمنة
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  :أحد أنواع المصادر الميمة التي تشجع الطالب عمى المعب األلعاب التعميمية
 :منيا ،تمؿ عمى مجموعة مف الخصائصلتحقيؽ ىدؼ تعميمي معيف، وتش

 القواعد، والنقاط، والمكسب، والخسارة.
 :ىناؾ مجموعة كبيرة مف المصادر تندرج تحت األدوات  األدوات اإللكترونية

اإللكترونية، والتي ال ترتكز عمى محتوى معيف، أو ىدؼ معيف ولكنيا تساعد 
 ،أدوات الكتابة والتواصؿفي إعداد المحتوى، وتحقيؽ األىداؼ التعميمية مثؿ: 

مثؿ: برنامج الوورد. ومف أمثمة تمؾ المصادر: قواعد البيانات، والموسوعات، 
والباوربوينت، وأدوات التواصؿ، وتشارؾ  ،مثؿ: الوورد ،والبرامج اإللكترونية

مثؿ: البريد اإللكتروني، ومؤتمرات الفيديو، وأدوات البرمجة  ،المعمومات
 والتأليؼ.
مكتب األمريكي لمتخطيط، والتقويـ، وتطوير السياسات ال صنؼولقد 

 U.S. Department of Education, Office of Planning, Evaluationالتربوية 

and Policy Development, Policy and Program Studies Service (2018) 

أدوات المحتوى  :مصادر التعمـ الرقمية إلى ثالثة محاور أساسية تمثمت في
ة ، واألدوات اإلنتاجية الرقميdigital academic content toolsكاديمي الرقمي األ

digital productivity toolsوأدوات التواصؿ الرقمية ،digital communication 
tools  ،:والجدوؿ التالي يوضح ىذا التصنيؼ لمصادر التعمـ بشيئ مف التفصيؿ 

  الفرعية،الفرعية،  وأنواعياوأنواعيا  بيا،بيا،  تعريفتعريفوالوال  الرقمية،الرقمية،  التعممالتعمم  مصادرمصادر  تصنيفتصنيف  ((11))  جدولجدول

  وأمثمتياوأمثمتيا
نوع مصدر  التعريف األنواع الفرعية أمثمة

 التعمم

 Interactiveالدروس التفاعمية  

tutorials or lessons التي توجو :
الطالب في عممية التعمـ، وتقدـ محتوى 

 وميارات جديدة.

برامج تصميـ 
 أنشطة التعمـ
Designed 

learning 

activities 

لبرامج ىي ا
والتطبيقات 
والمواقع التي 
تقدـ المحتوى 
األكاديمي، 

أدوات المحتوى 
األكاديمي 
 الرقمي

Digital 

academic 

 Practiceأدوات الممارسة والتقييـ  

and assessment toolsـ : التي تقد
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نوع مصدر  التعريف األنواع الفرعية أمثمة
 التعمم

األنشطة واالختبارات لمراجعة المفاىيـ 
 والميارات.  

وتساعد 
الطالب عمى 
االشتراؾ في 
األنشطة 
لتعمـ 

المحتوى 
األكاديمي 
 والميارات.

content tools 

 Dynamicأدوات المحاكاة والنمذجة  

modeling or simulation tools :
 مثؿ المحاكاة الفيزيائية 

: Virtual worldsالعوالـ االفتراضية 
التي تسمح لمطالب باالنغماس كمًيا في 

 بيئة تفاعمية افتراضية تماًما. 

قواميس، والموسوعات، والكتب ال
اإللكترونية، والمدونات، ومواقع الويب 

 التي تركز عمى موضوعات محددة.
المراجغ/ 

 المصادر
References/ 

resources 

المصادر اإللكترونية البصرية والمسموعة 
Visual and auditory topic-

related resources مثؿ: فيديوىات :
وضوعات اليوتيوب التي تركز عمى م

 محددة.

: Translation tools أدوات الترجمة
األدوات  التي تقدـ الترجمة مف لغة إلى أخرى.

والمصادر 

 اللغوية
Language 

resource  

tools 

 

أدوات التأليؼ/ الصياغة 
Articulation tools:  ومف األمثمة

عمى ذلؾ: السماح لمطالب بتسجيؿ نطقو 
صوتو  إلحدى المغات واالستماع إلى

 لمقارنتو بنموذج ما.

 Presentation أدوات النشر والعرض 

and publication tools  التي تسمح
لمطالب بإثبات ما تعمموه حوؿ موضوع 
ما، وقد يشمؿ ذلؾ: الموسيقى، والصور، 

 والفيديو.

أدوات الؼرض 

التقديمي 
Presentation 

tools 

وىي البرامج 
والتطبيقات 

التي 
يستخدميا 

ب الطال

األدوات 
اإلنتاجية 
 الرقمية
Digital 

productivity  أدوات معالجة النصوصWord or  أدوات مؼالجة
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نوع مصدر  التعريف األنواع الفرعية أمثمة
 التعمم

text processing tools  التي تمكف
الطالب مف إنشاء المستندات، وتحريرىا 

 وطباعتيا.

 النصوص
Word 

processing 

tools 

 ،لتخطيط
، وتوثيؽ
 ،وتنظيـ

وتحميؿ 
 المحتوى

tools 

 

 ميؿ البيانات والجداوؿ أدوات تح
Spreadsheet data analysis 

tools.لتنظيـ وتحميؿ المعمومات : 

أدوات تحليل 

المؼلومات 
Information  

analysis tools 

-Concept أدوات خرائط المفاىيـ 

mapping tools التي تسمح لمطالب :
بتمثيؿ العالقات بصرًيا بيف مجموعات 

 مف المعمومات.

 أدوات تنظيم

 المؼلومات
Information  

organization 

tools 
: Story templatesالقوالب القصصية 

التي تقدـ المعمومات بشكؿ سردي 
 باستخداـ النصوص والصور.

لوحات المناقشة أو المنتديات 
Discussion boards or forums :

التي توفر لمطالب منصات لمشاركة 
 األفكار وتبادؿ وجيات النظر.

واصل النصي الت

التزامني 

 والالتزامني
Asynchronous/ 

Synchronous 
communications 

وىي البرامج 
والتطبيقات 

التي 
يستخدميا 
الطالب 
لمتواصؿ 
والتشارؾ 
وتقديـ 
 المعمومات

أدوات التواصل 
 الرقمية
Digital 

communication 
tools 

 

والرسائؿ  ،رسائؿ البريد اإللكتروني
 Emails, text والمحادثات  ،النصية

messaging, chats 

 Blogs orالمدونات والمجالت الطالبية 

student journals التي تسمح :
 لمطالب بمشاركة تجاربيـ التعميمية.

أدوات التؼبير 
Reflection  

tools 

أدوات االجتماعات أو الفيديوكنفرانس 
Videoconferencing or meeting 

toolsؿ مع : التي تسمح بالتواص
 اآلخريف عف بعد. 

أدوات 

االجتماع/ 

 الفيديوكنفرانس
Videoconferencing/  
meeting tools 

أدوات التشارؾ في المستند والمشروعات 
Document or project-sharing 

tools  التي تقدـ لمطالب منصة عمى

أدوات التشارك 

 مشروػاتفي ال
Project 



 81088108  لسنةلسنة    --األولاألولالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجمدالمجمد   ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة  
 

                                                     331 

نوع مصدر  التعريف األنواع الفرعية أمثمة
 التعمم

اإلنترنت يعمؿ الطالب مف خالليا مًعا 
 في منتج مشترؾ.

collaboration  

tools 

 معايير اختيار مصادر التعمم الرقمية -3
 The  بوالية "كالورينا الشمالية"حدد المعيد القومي لممستحدثات التربوية 

North Carolina Institute for Educational Innovation (2018)   مجموعة مف
مصادر التعمـ الرقمية، وتمثمت ىذه  المعايير التي في ضوئيا يمكف لممعمـ اختيار

 المعايير فيما يمي:
 :معايير التعميم/ التدريس 

 أف يدعـ مصدر التعمـ الرقمي التمركز حوؿ المتعمـ. :Focusedالتمركز   -
أف يشجع مصدر التعمـ الرقمي الطالب عمى االندماج في  :Engagingاالندماج  -

 ي، والتواصؿ، والتشارؾ، واإلبداع.ويشجعيـ  عمى التفكير النقد ،أنشطة التعمـ
أف يكوف مصدر التعمـ الرقمي ثري بالمعمومات  :Informativeالثراء بالمعمومات  -

 الضرورية.
 :معايير المحتوى 

أف يكوف المحتوى المعروض في المصدر خالي مف األخطاء، أو  :Accurateالدقة  -
 التحيز، أو إربالؾ الطالب، وأف يتسـ بالحداثة.

ا لتحقيؽ أىداؼ أف يكوف المحتوى المعروض في المصدر كافيً  :Adequateية التغط -
 التعمـ.

أف تكوف المفردات، والمفاىيـ المستخدمة في المصدر مناسبة  :Appropriateالمناسبة  -
 لمجميور المستيدؼ.

 :معايير التكنولوجيا 
ؿ: أساليب أف تكوف التكنولوجيا المستخدمة في المصدر )مث :Purposefulالغرضية  -

 التفاعؿ، والرسـو المتحركة( ىادفة، وتعزز محتوى التعمـ.
 ا فييا.أف تكوف التكنولوجيا المستخدمة في المصدر آمنة، وموثوقً :Reliableالموثوقية  -
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أف تكوف التكنولوجيا المستخدمة في المصدر متاحة، ومعينة  :Accessibleاإلتاحة  -
 حتياجات الخاصة.اال يأو حتى ذو  لمطالب، سواء العادييف

 :معايير التصميم 
مثؿ: الوسائط  ،أف يحتوى المصدر عمى عناصر تحفيزية :Motivatingالتحفيز  -

 المتعددة، ومحفزات األلعاب.
أف تكوف العناصر السمعية، والبصرية واضحة، وال تشتت انتباه  :Clearالوضوح  -

 الطالب.
واالستخداـ بالنسبة لمطالب  أف يكوف المصدر سيؿ الفيـ :User-Friendlyاأللفة  -

 والمعمميف.
 ويمكف التعبير عف ىذه المعايير السابقة بالشكؿ التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( معايير اختيار مصادر التعمم الرقمية01شكل )
 الحالي موذج التصميم التعميمي المستخدم في البحث: نالمحور الرابع

كأساس لتصميـ ( ۹۰۲5الدسوقي )إبراىيـ اختار الباحث نموذج محمد 
البحث،  موضوعوذلؾ لتناسب مراحمو مع مواد المعالجة التجريبية لمبحث الحالي، 

 ،مكف الباحثيف مف تطويره بسيولوبطريقة تُ  ت صياغتوكما أف ىذا التصميـ تم
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ويمكف التعبير عف  الموقؼ التعميمي موضع المعالجة. تبصورة تناسب متطمبا
 : يبالشكؿ التالالشكؿ العاـ لمنموذج 

 
 ( لتصميم بيئات التعميم والتعمم اإللكترونية8105) ( نموذج محمد إبراىيم الدسوقي00شكل)

 إجراءات البحث
قائـ عمى  إلكترونيبرنامج تعمـ  تطوير الحالي البحث ؼاستيد

لتنمية ميارات الطالب المعمـ في إنتاج بعض  اإلنفوجرافيؾ )الثابت والمتحرؾ(
 الباحث بو قاـ ماإجراءات البحث تتضمف  فإف لتاليوبا ،مصادر التعمـ الرقمية

نجازه العمؿ إلخراج متسمسمة إجراءات مف ىذه  وتمثمت ،المرجوة بالصورة وا 
تحديد ميارات طالب الفرقة الثالثة بكمية  في المتبعة في: اإلجراءات لخطواتا
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بعة في ثـ اإلجراءات المتالتربية جامعة دمنيور في إنتاج مصادر التعمـ الرقمية، 
اإللكتروني القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ )الثابت، التعمـ برنامج تحديد معايير تصميـ 

في تصميـ وتطوير برنامج التعمـ اإللكتروني   ، ثـ اإلجراءات المتبعةوالمتحرؾ(
 البحث وآليات ألدوات وصؼالقائـ عمى اإلنفوجرافيؾ )الثابت، والمتحرؾ(، ثـ 

 تـ التي جراءاتاإلو  ،والتصميـ التجريبي بحثال منيجو  البحث، عينةاختيار 
 حصائيةاإل المعالجاتفضاًل عف عرض  يا،ا لوفقً  تجربة البحث تطبيؽ

 يمي وفيما االستنتاجات، لىإ والوصوؿ ،البيانات لتحميؿ والالزمة المستخدمة
 :لعناصرا ليذه اوصفً 

 مية: في تصميم مصادر تعمم رق طالب الفرقة الثالثةأوال: تحديد ميارات 
المطموب  بميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقميةقاـ الباحث بإعداد قائمة 

، الثالثة )جميع الشعب( بكمية التربية جامعة دمنيورطالب الفرقة  ىتنميتيا لد
، وذلؾ في الجزء العممي لمقرر تكنولوجيا التعميـ ىمشتقة مف محتو وىذه القائمة 

 بناء ىذه القائمة بالخطوات التالية: ، ولقد مرضوء األىداؼ السموكية لممقرر
 قاـ الباحث باشتقاؽ ىذه الميارات مف خالؿ االطالع  :اشتقاق الميارات

إنتاج مصادر التعمـ الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت ميارات  ىعم
ىاني ودراسة (؛ 5103) ريياـ مصطفى كماؿ الديف دراسة :، مثؿالرقمية

ودراسة (؛ 5102) أميف وآخريفسة زينب محمد ودرا(؛ 5108شفيؽ رمزي )
 Poncianoو ،al.(2008) et Littlejohnو (؛,510) ميسوف منصور صالح

  & Camilleri(2017) Camilleriو  ،(2015)
 :قاـ الباحث بتصنيؼ ىذه الميارات،  إعداد قائمة أولية بالميارات

جراءاتيا الفرعية،  (0۰) ىذه القائمة تضمنتو وصياغتيا،  ميارة رئيسية وا 
 موزعة عمى الموديوالت األربعة الخاصة بالبرنامج.

 اغتيا، : قاـ الباحث بعرض قائمة الميارات بعد صيتحكيم قائمة الميارات
الخبراء في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ، والبرمجة، السادة مجموعة مف  ىعم

https://www.researchgate.net/profile/Mark_Camilleri
https://www.researchgate.net/profile/Mark_Camilleri
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وطرؽ التدريس، إلبداء الرأي في القائمة مف حيث درجة األىمية التعميمية 
صحة و ، الميارة لممحتوى الخاص بالموديوؿانتماء  ىمدو ، ميارةلكؿ 

ضافة ما يرونو مناو ووضوحيا،  ،صياغة عبارات ىذه القائمة مف ا سبً ا 
وردت  ياراتلمغير مناسب يذه القائمة، وحذؼ ما يرونو بميارات لـ ترد 

ا وعمؿ التعديالت المطموبة وفقً  ،يذه القائمة. ثـ قاـ الباحث بتجميع اآلراءب
 .لطبيعة الميارات

 قاـ الباحث بصياغة صياغة قائمة الميارات في صورتيا النيائية :
لمغوية، وحذؼ ما اتفؽ عميو الخبراء، وضبط الصياغة ا ،الميارات الرئيسية

% مف المحكميف  2, اتفؽواضافة ما رآه الخبراء يستحؽ اإلضافة، حيث 
العبارات، بينما صياغة بعض تعديؿ مع  ،صحة الميارات الرئيسيةعمى 

( مف الميارات الواردة في 2وذلؾ بحذؼ )% تقميؿ عدد الميارات  ۹2 ىرأ
 صياغة بتعديؿ الباحث قاـوبالفعؿ  الموديوالت مف األوؿ إلى الثالث

وفي  وحذؼ الميارات التي أشار إلييا السادة المحكموف،، طأالعبارات الخ
مكونة مف  الميارات في صورتيا النيائيةضوء ذلؾ تـ التوصؿ إلى قائمة 

 .(0( ميارة موزعة عمى أربعة موديوالت )ممحؽ:52)
اإلنفوجرافيك القائم عمى  برنامج التعمم اإللكترونيا: معايير تصميم ثانيً 

الطالب المعمم في إنتاج بعض لتنمية ميارات )الثابت والمتحرك( 
 مصادر التعمم الرقمية:

قاـ الباحث بإعداد قائمة بالمعايير الواجب توافرىا عند الشروع في تصميـ 
مبرنامج، وذلؾ مف لمتأكد مف جودة التصميـ التعميمي ل إلكترونيتعمـ  برنامج

  : خالؿ ما يمي
 اعتمد الباحث في إعداد وبناء قائمة المعايير  المعايير ومؤشراتيا: اشتقاق

مجموعة مف معايير القياس العالمية الموحدة التي تـ وضعيا مف قبؿ  عمى
وتصمح لمتطبيؽ عمى أي نوع مف بيئات التصميـ  ،مؤسسات دولية
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التي تناولت  التعميمي، كما قاـ الباحث بمراجعة الدراسات السابقة واألدبيات
ووضعت قوائـ معيارية لتصميـ برامج التعمـ  ،متغيرات البحث الحالي

الشحات (؛ 5105) مجدي سعيد عقؿ وآخروف :. ومف أمثمتيااإللكتروني
 المحمدي مروة(؛ 5108) صفاء عيد الالونديو سعد محمد عتماف، 

؛ (,510) محمد مجدي(؛ ,510سارة سامي الخولي وآخروف ) (،5108)
 Grigoraş etو Zaharias & Koutsabasis (2012)و (,510) ةحاتنشوى ش

al.(2014) و ،Lister (2014) وGündüz et al. (2016)  
 قاـ الباحث بتحكيـ ىذه المعايير مف خالؿ عرضيا تحكيم قائمة المعايير :

الخبراء والمحكميف المتخصصيف في مجاؿ  السادة مجموعة مف ىعم
 لرأي حوؿ ىذه المعايير والمؤشرات في ضوء: التصميـ التعميمي إلبداء ا

 .درجة األىمية التعميمية لكؿ معيار مف ىذه المعايير -
 مدي انتماء المؤشرات التابعة لكؿ معيار مف ىذه المعايير.  -
  .صحة صياغة عبارات ىذه القائمة ووضوحيا -
 يذه القائمة. بإضافة ما يرونو مف معايير ومؤشرات مناسبة لـ ترد  -
يذه بما يرونو غير مناسب مف ىذه المعايير والمؤشرات التي قد وردت  حذؼ -

  .القائمة
  في صورتيا  برنامج التعمم اإللكترونيصياغة معايير ومؤشرات تصميم

وفي ضوء ما سبؽ مف صياغة أولية لقائمة المعايير ومؤشراتيا،  النيائية:
تـ و  ،ؤشراتياوم ،وافقتيـ عمى المعاييرمالجميع  ىثـ تحكيميا، قد أبد

 ،المقترح برنامج التعمـ اإللكترونيصياغة قائمة نيائية مف معايير تصميـ 
لتي في ( وا5)ممحؽ:ا مؤشرً  (۲۲۲)و ،( معايير9): المتمثمة في ،ومؤشراتيا

القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ  برنامج التعمـ اإللكترونيضوئيا يتـ تصميـ 
في إنتاج بعض كمية التربية ب )الثابت والمتحرؾ( وذلؾ لتنمية ميارات طال

 ويمكف التعبير عف ىذه المعايير بالجدوؿ التالي:، مصادر التعمـ الرقمية
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  عمىعمى  القائمالقائم  اإللكترونياإللكتروني  التعممالتعمم  برنامجبرنامج  لتصميملتصميم  المقترحةالمقترحة  المعاييرالمعايير  ::((55))  جدولجدول

  اإلنفوجرافيكاإلنفوجرافيك
عدد المؤشرات بعد  المعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ـ

 التحكيم

أف يقدـ برنامج التعمـ اإللكتروني  :التعمم اإللكترونيبرنامج أىداف  0
 ( مؤشرات8) أىداؼ تعميمية واضحة ومحددة وقابمة لمقياس.

5 
أف ُيصمـ محتوى برنامج  المحتوى العممي لبرنامج التعمم اإللكتروني:

التعمـ اإللكتروني وفؽ األىداؼ التعميمية، وأف يكوف مناسًبا لمستوى 
 الطالب وخصائصيـ.

 ( مؤشرات6)

أف يحتوى برنامج  األنشطة التعميمية في برنامج التعمم اإللكتروني: 3
 ا( مؤشرً 05) التعمـ اإللكتروني عمى أنشطة متنوعة تحقؽ األىداؼ التعميمية.

8 
أف يحتوي برنامج التعمـ اإللكتروني  التقويـ في برنامج التعمـ اإللكتروني:

ىداؼ، والمحتوى التعميمي عمى أساليب تقويـ متنوعة، ومناسبة لأل
 المقدـ.

 ( مؤشرات01)

2 
أف تكوف  :اإللكترونية التعمم برنامج وصفحات واجيات صميمت

الشاشات في برنامج التعمـ اإللكتروني بسيطة، وجذابة، وتشتمؿ عمى 
 أدوات دعـ الطالب.

 ا( مؤشرً 08)

8 
،  عناصر الوسائط المتعددة: أف تكوف النصوص، والصور، والرسـو

اطع الصوت، والفيديو المستخدمة في برنامج التعمـ اإللكتروني مق
 مناسبة، ومرتبطة باألىداؼ والمحتوى.

 ا( مؤشرً 33)

أف تكوف الروابط المستخدمة في  الروابط الفائقة وأدوات التصفح: ,
 برنامج التعمـ اإللكتروني آمنة، ومناسبة.

 ( مؤشرات01)

امج التعمـ اإللكتروني بأنواع أف يسمح برن التفاعالت االجتماعية: 6
 ( مؤشرات6) مختمفة مف التفاعؿ بيف الطالب وميسر التعمـ اإللكتروني.

يسمح برنامج التعمـ اإللكتروني بأنواع مختمفة مف  الدعم والتوجيو: 5
 الدعـ والتوجيو بيف ميسر التعمـ والطالب.

 ( مؤشرات01)

 ( مؤشًرا000) )إجمالي عدد المؤشرات(

اإلنفوجرافيك القائم عمى  برنامج التعمم اإللكتروني تصميم وتطويرثالثا: 
 (:8105محمد إبراىيم الدسوقي )وفقا لنموذج )الثابت والمتحرك( 
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ُصمـ برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ )الثابت، والمتحرؾ( 
ت وتطوير بيئا لتصميـ( 5102محمد إبراىيـ الدسوقي )نموذج وفؽ خطوات 

خطوات النموذج وفًقا لمتغيرات ل اشرحً وفيما يمي  التعمـ والتعميـ اإللكترونية،
 البحث الحالي: 

يبدأ ىذا النموذج : The evaluation portal stage مرحمة التقييم المدخمي-0
والتي  ،بمرحمة التقييـ المدخميمصمـ النموذج وأسماىا  ،(1صفرية )بمرحمة 

ـ دوبيئتو مف ع ،ببرامجو اإللكترونيبيؽ التعمـ تحدد فييا مدي إمكانية تطي
 قاـ الباحث باألتي لمتأكد مف ذلؾ: وقدالقدرة عمى التطبيؽ، 

  بكمية  اإللكتروني برنامج التعممإجراء استقصاء لمكشف عن قابمية تطبيق
مف خالؿ وضع مجموعة مف المتطمبات التقنية المراد التربية جامعة دمنيور 

التربية جامعة  كميةوتبيف أف  .ذ برنامج التعمـ اإللكترونيتنفيتوافرىا بمكاف 
لتكنولوجيا التعميـ  بيا معمالفكما يتوافر متكاممة،  ITبيا وحدة دمنيور 

الكمية  كافة قاعاتب باإلنترنتتصاؿ والوسائؿ التعميمة، فضال عف توافر اال
 في الثانية. جيجا بايت 51تصؿ إلى بسرعة تحميؿ ورفع  ومعامميا

 التعمم ومنصات  ،توافر أجيزة مدى مل دراسة استكشافية لتحميلع
 ،الطالب، وكذلؾ المواصفات الفنية ليذه األجيزةى عينة لد اإللكتروني

 التعميمي. ىوقدرتيا عمى استقباؿ وعرض المحتو 

وفي ضوء ىذه المرحمة المدخمية تبيف لمباحث أف الطالب عينة الدراسة 
التعامؿ مع لعدـ درايتيـ المسبقة بميارات  بحاجة إلى بعض التييئة، وذلؾ

في عممية التعمـ، وىذا دعى الباحث لمدخوؿ إلى  منصات التعمـ اإللكتروني
 وىي مرحمة التييئة.  الثانيةالمرحمة 

في ضوء ىذه المرحمة تـ تحديد : The initialization stage التييئة مرحمة -8
يئة التعميمية لتطبيؽ برنامج التعمـ المتطمبات األساسية الواجب توافرىا في الب

 اإللكتروني، ومرت ىذه المرحمة بثالث خطوات أساسية تمثمت في:
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  وفي ىذه في التعامل مع منصات التعمم اإللكترونيتحميل خبرات المتعممين :
"إدمودو"  في التعامؿ مع منصةعمي خبرات المتعمميف  التعرؼالخطوة تـ 

Edmodoمف االطالع حتى يتمكنوا الطالب  ىرىا لد، والتي مف الواجب تواف
مختمؼ األجيزة عبر التعمـ  أنشطةنفيذ وت ،ودراستو ،التعميمي ىالمحتو  عمى

مدى اإلنترنت، و في تصفح  يـتحديد مياراتفضال عف ، المتصمة باإلنترنت
 ة بغرض التواصؿ الالتزامني، وأيًضارونيتلكإ يةحسابات بريدامتالكيـ ل

  ؟أـ ال االجتماعي تواصؿسابات خاصة عمى شبكات المعرفة ىؿ يمتمكوف ح

  وىنا تـ التأكد : اإللكترونيالتعمم  ببرنامجتحديد المتطمبات الواجب توافرىا
تاحة أىـ التطبيقات التي سيتـ التعامؿ معيا مف خالؿ منصة  مف توافر وا 

، Word  التعمـ اإللكتروني، والتي تمثمت في برنامج معالجة النصوص
 Adobe، وبرنامج Photoshop، وبرنامج Adobe Audition وبرنامج

Premiere  
 :وىنا تـ تحديد المواصفات الفنية والتقنية  تحديد البنية التحتية التكنولوجية

في األجيزة التي سيتـ استخداميا في دراسة موديوالت برنامج الواجب توافرىا 
ستقرار االتصاؿ كما تـ فحص اإلنترنت لمتأكد مف ا التعمـ اإللكتروني،

باإلنترنت، وتوافر السرعة التي تسمح لمطالب بتحميؿ أو تنزيؿ الممفات أثناء 
 .تنفيذ أنشطة التعمـ التزامنية

يمة في مُ مرحمة التحميؿ مف المراحؿ ال دعتُ : Analysis stage مرحمة التحميل -۳ 
وقد تـ  ،الثالثةعممية التصميـ التعميمي، وتأتي في ىذا النموذج في المرحمة 

 : النقاط التالية فييا تناوؿ
 تمثؿ اليدؼ العاـ لبرنامج : األىداف العامة لممحتوى التعميمي تحديد

المعالجة الخاص بالبحث الحالي في: تنمية ميارات طالب كمية التربية في 
  إنتاج بعض مصادر التعمـ الرقمية.
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  فخصائص المتعممي ُتعد :يمخصائصو المتعممين  احتياجاتتحديد، 
في و  ،عامال أساسيا في عمميات التصميـ التعميمي ،واحتياجاتيـ التعميمية

 : ما يميفي لطالب أفراد عينة البحثذلؾ حدد الباحث خصائص اضوء 
 .الثالثة )جميع الشعب( بكمية التربية جامعة دمنيورطالب الفرقة  -
ناث)الطالب مف حيث الجنس  -  . (ذكور وا 
العامة، المرحمة  الثانوية و، خريجلثقافي متقاربوفا ىالطالب مف حيث المستو  -

 مف التنسيؽ. الثانية
ىناؾ تقارب مف حيث الفئة  ،المادي واالقتصادي ىالطالب مف حيث المستو  -

 المتوسطة اقتصاديا.
 .مياراتيـ وقدراتيـ التدريسيةفي تطوير  ى جميع الطالب رغبة قويةلد -
التعمـ الحصوؿ عمى برامج تدريبية في مجاؿ ليؤالء الطالب لـ يسبؽ  -

 .اإللكتروني
 الجانب التطبيقي لمقرر اختار الباحث  :تحديد الميام واألنشطة التعميمية

، ثـ قاـ بتحميؿ التربية الفرقة الثالثة بكميةتكنولوجيا التعميـ الخاص بطالب 
يشتمؿ  وذلؾ لتحديد المفاىيـ التي الخاص بيذا الجزء مف المقرر، ىالمحتو 
عدد مف الموديوالت التعميمية  ىإل ىالتعميم ىالمحتو تمييًدا لتقسيـ عمييا 

وتناولت ىذه  موديوالت متتابعة ومترابطة. أربعة تمثمت فيالبسيطة، 
 : الموديوالت المحتويات التالية

 ميارات تصميـ مصادر تعمـ نصية. -
 ميارات تصميـ مصادر تعمـ سمعية. -
 تعمـ بصرية. ميارات تصميـ مصادر -
 بصرية(. - ميارات تصميـ مصادر تعمـ )سمعية -

تصميـ عناصر ىذه المرحمة ب اىتمت: Design stageمرحمة التصميم  -1
 : وذلؾ عمى النحو التاليالمقترح، التعمـ اإللكتروني  برنامج 

 صياغة األىداف اإلجرائية لممحتوى التعميمي، وذلك من خالل:- أ
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تنمية ميارات  الحالي فيمبحث لاليدؼ العاـ مثؿ ت: تحديد اليدف العام - 
 في إنتاج بعض مصادر التعمـ الرقمية. كمية التربيةطالب 

الرئيسة ىداؼ األصياغة  ت: تمتصميم األىداف اإلجرائية الرئيسية -
 : لكؿ موديوؿ تعمـ عمى النحو التاليالتعميمي  ىالمحتو الخاصة ب

 . إتقاف ميارات تصميـ مصادر تعمـ  نصية -
 . إتقاف ميارات تصميـ مصادر تعمـ سمعية -
  إتقاف ميارات تصميـ مصادر تعمـ بصرية -

 .بصرية( -إتقاف ميارات تصميـ مصادر تعمـ )سمعية -
  :تحديد اإلجراءات الفرعية لكل ىدف رئيس -
 إتقاف ميارات تصميـ مصادر تعمـ   :اليدف الرئيس لمموديول األول

ألىداؼ التالية: بنياية دراسة الطالب/الطالبة ا يتفرع عف ىذا اليدؼنصية، و
 ليذا الموديوؿ يجب أف يكوف قادًرا عمى أف:

 بطريقة صحيحة. MS Wordيفتح برنامج معالجة النصوص  -

 ُيغير إعدادات الصفحة النصية. -

 ُيغير نمط الخط ولونو، وحجمو. -

 ُيدرج صور داخؿ المستند النصي. -

 عالية.يطبع المستند النصي بدرجة وضوح  -

 يحفظ المستند النصي بمكاف محدد. -
 إتقاف ميارات تصميـ مصادر تعمـ  :اليدف الرئيس لمموديول الثاني

بنياية دراسة  يتفرع عف ىذا اليدؼ  األىداؼ التالية:وسمعية، 
 الطالب/الطالبة ليذا الموديوؿ يجب أف يكوف قادًرا عمى أف:

 بطريقة صحيحة. Adobe Auditionيفتح برنامج  -

 ُيسجؿ ممؼ صوتي بطريقة صحيحة. -

 ُيدرج الممفات الصوتية بالبرنامج -

 يتحكـ في سرعة التشغيؿ وطوؿ الممفات الصوتية. -

 ُيضيؼ تأثيرات عمى الممفات الصوتية. -
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 يدمج الممفات الصوتية. -

 :إتقاف ميارات تصميـ مصادر تعمـ  اليدف الرئيس لمموديول الثالث
ألىداؼ التالية: بنياية دراسة الطالب/الطالبة يتفرع عف ىذا اليدؼ ابصرية، و

 ليذا الموديوؿ يجب أف يكوف قادًرا عمى أف:
 بطريقة صحيحة.  Photoshop Adobeيفتح برنامج -

 البرنامج.يضبط إعدادات  -

 ينشئ صورة بأبعادىا مع التحكـ في امتدادىا. -

 يستخدـ أدوات البرنامج لمتعديؿ في الصور. -

 لمدمج بيف الصور. layersيتحكـ في إعدادات  -

 يحفظ الصور باالمتداد المناسب. -
 :إتقاف ميارات تصميـ مصادر تعمـ  اليدف الرئيس لمموديول الرابع

بنياية دراسة يتفرع عف ىذا اليدؼ األىداؼ التالية: وبصرية(،  -)سمعية
 الطالب/الطالبة ليذا الموديوؿ يجب أف يكوف قادًرا عمى أف:

 بطريقة صحيحة. Adobe Premiere proيفتح برنامج -

 يضبط إعدادات البرنامج. -

 يدرج فيديوىات والتحكـ في صيغتيا وامتدادىا. -

 يضيؼ تأثيرات صوتية أو بصرية لمفيديو. -

 النصوص واألشكاؿ إلى ممؼ الفيديو.يضيؼ  -

 الخاص بمقطع الفيديو. Timelineيتحكـ في  -

 يحفظ ممؼ الفيديو بشكؿ صحيح وبامتداد مناسب. -
في ىذه  :المناسب لبرنامج التعمم اإللكترونيالتعميمي  ىتصميم المحتو  -ب

مع ، اإللكترونيبصورة تتالءـ مع بيئة التعمـ  ىتـ تصميـ المحتو  الخطوة
 عمى النحو التالي:في ضوء األىداؼ التعميمية، وذلؾ  ىترتيب وتنظيـ المحتو 
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  جزء العممي لمقرر الخاص بالالتعميمي المتمثؿ ى قاـ الباحث بتقسيـ المحتو
موديوالت تعميمية مصغرة، وكؿ موديوؿ مقسـ  أربعةإلى التعميـ  تكنولوجيا

 .سالفة الذكرإلى مجموعة مف الدروس التي تترجـ األىداؼ 
 التسمسؿ اليرمي مف العاـ إلى الخاص ىتسمسؿ المحتو  الباحث في ىراع ،

ؽ والقياس، مف تحديد اليدؼ العاـ إلى أىداؼ فرعية ممكنة التحقي :أي
 واألىداؼ الفرعية إلى إجراءات أصغر. 

  مف السيؿ إلي الصعب، ومف  اإللكترونيالتعمـ في بيئة التعمـ  ىتدرج مستو
أربعة  ىإل ىالبسيط إلي المركب. وبناء عمى ما تقدـ تـ تقسيـ المحتو 

 : تضمنت المحتويات التاليةموديوالت 
 وتناوؿ ىذا نصية،  ميارات تصميـ مصادر تعمـ  :لموديول األولا

 :الموديوؿ الموضوعات التالية
 .MS Wordدراسة واجية التطبيؽ الخاصة ببرنامج معالجة النصوص  -
 إعدادات الصفحة النصية. التعامؿ مع -

 نمط الخط ولونو، وحجمو. التحكـ في -

 صور داخؿ المستند النصي.إضافة  -

 المستند النصي بدرجة وضوح عالية. إمكانية طباعة -

 المستند النصي بمكاف محدد. مكف مف حفظالت -
 وتناوؿ ىذا ميارات تصميـ مصادر تعمـ سمعية،  الثانيلموديول ا

 :الموديوؿ الموضوعات التالية
 .Adobe Auditionدراسة واجية التطبيؽ الخاصة ببرنامج  -
 ؿ ممؼ صوتي بطريقة صحيحة.يسجميارات ت -

 .الممفات الصوتية بالبرنامج كيفية إدراج -
 تحكـ في سرعة التشغيؿ وطوؿ الممفات الصوتية.فية الكي -

 تأثيرات عمى الممفات الصوتية. ميارات إضافة -

 دمج الممفات الصوتية.ميارات  -
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 وتناوؿ ىذا ميارات تصميـ مصادر تعمـ بصرية،  الثالث:لموديول ا
 :الموديوؿ الموضوعات التالية

 .Photoshop Adobe  دراسة واجية التطبيؽ الخاصة ببرنامج -
 إعدادات البرنامج. التحكـ في ضبط -

 التحكـ في امتدادىا.ميارات إنشاء صورة بأبعادىا مع  -

 ميارات استخداـ أدوات البرنامج لمتعديؿ في الصور. -

 لمدمج بيف الصور. layersميارات التحكـ في إعدادات  -

 دراسة كيفية حفظ الصور باالمتداد المناسب. -
 :بصرية(، وتناوؿ  -تصميـ مصادر تعمـ )سمعية ميارات الموديول الرابع

 :ىذا الموديوؿ الموضوعات التالية
 .Adobe Premiere pro دراسة واجية التطبيؽ الخاصة ببرنامج -
 التحكـ في ضبط إعدادات البرنامج. -

 التمكف مف إدراج فيديوىات، والتحكـ في صيغتيا وامتدادىا. -

 رية لمفيديو.دراسة كيفية إضافة تأثيرات صوتية أو بص -

 دراسة كيفية إضافة النصوص واألشكاؿ إلى ممؼ الفيديو. -

 الخاص بمقطع الفيديو. Timelineدراسة كيفية التحكـ في  -

 دراسة كيفية حفظ ممؼ الفيديو بشكؿ صحيح وبامتداد مناسب. -
 الخطوةفي ىذه  :المناسبة لبيئة التعمم ستراتيجيات التعميم والتعممإ تصميم -ج

إستراتيجيات التعميـ والتعمـ الخاص بتقديـ موضوعات برنامج التعمـ تحديد  تـ
 اإللكتروني، وذلؾ عمى النحو التالي:

 ستراتيجية التعميـ الفردي إلقد حدد الباحث  ستراتيجية التعمم الفردي:إ
"اإلنفوجرافبؾ" القائـ عمى اإللكتروني التعمـ  خالؿ برنامجلمتعمـ  ستراتيجيةإك

المتحرؾ بيدؼ تنمية ميارات طالب كمية التربية في إنتاج بنوعيو الثابت و 
التعمـ  برنامجحيث يقوـ الطالب بالدخوؿ إلي  بعض مصادر التعمـ الرقمية؛

 ىبدراسة المحتو يقوـ ، ثـ مف خالؿ بيانات الدخوؿ الخاصة بو اإللكتروني
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الميارات المتعمقة باألنشطة  االطالع عمىمع ، بشكؿ فردي التعميمي
، ثـ بكؿ موديوؿ، سواء مف خالؿ اإلنفوجرافيؾ الثابت أو المتحرؾ الخاصة

سواء في معامؿ  ،يقوـ بالتطبيؽ الفعمي عمي جياز الكمبيوتر الخاص بو
تكنولوجيا التعميـ بالكمية أو حتى عمى جياز الحاسب اآللي الخاص بو 

 .بالمنزؿ
 د تكميفو ستراتيجة عنوظؼ الباحث ىذه اإل :التعمم التشاركيستراتيجية إ

وذلؾ عف طريؽ استخداـ ، لمطالب بتنفيذ بعض أنشطة التعمـ الالتزامنية
تبادؿ الخبرات والمعمومات بغرض  في بيئة التعمـأدوات التواصؿ المتاحة 

 بيف الطالب.

التعمـ  العتماد برنامج نظًرا :الوسائط المتعددة المناسبة لبيئة التعمم تصميم -د
)الثابت والمتحرؾ( فقد قاـ الباحث بما  نفوجرافيؾاألاإللكتروني المقترح عمى 

 يمي:
 )وىذه الصور تصميم مجموعة من المعمومات المرئية )إنفوجرافيك ثابت :

بمثابة تمخيص ألىـ العناصر الخاصة بكؿ موديوؿ، مع توضيح تسمسميا 
 الثابت: يوضح مثاال عمى اإلنفوجرافيؾوالعالقة بينيا، والشكؿ التالي 

 
 مثال عمى اإلنفوجرافيك الثابت( 21) شكل

  تصميم مجموعة من المعمومات المرئية المعروضة بشكل متحرك
: وىذه المقطات المتحركة بمثابة شرح لمميارة الخاصة )إنفوجرافيك متحرك(
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بكؿ عنصر مف عناصرالموديوؿ، مع توضيح تسمسؿ ىذه العناصر والعالقة 
 وجرافيؾ المتحرؾ:اإلنف يوضح مثاال عمىبينيا، والشكؿ التالي 

 
 مثال عمى اإلنفوجرافيك المتحرك( 2۳) شكل

في ىذه الخطوة تـ تحديد  :المناسبة لبيئة التعممنشطة الميام واأل تصميم  -ىـ
مف خالؿ الطالب إنجازىا أثناء الدراسة  ىمياـ وأنشطة التعمـ الواجب عم

 برنامج التعمـ اإللكتروني، وذلؾ عمى النحو التالي:
 ىوتصفح المحتو  ،ثـ اإلبحار: اإللكترونيالدخول لبيئة التعمم و  التسجيل 

المتاحة في كؿ موديوؿ مف موديوالت  التعمـأنشطة االطالع عمى و  ،التعميمي
 . برنامج التعمـ اإللكتروني

 عبر أدوات الويب المتوفرة  :التواصل وتبادل الخبرات والمعمومات والممفات
 .اإللكترونيفي بيئة التعمـ 

 مف خالؿ قياـ الطالب ببعض المياـ العممية  :ذ ميام التعمم وأنشطتوتنفي
اإللكتروني، مثؿ: منتديات أدوات الويب المتوفرة ببيئة التعمـ استخداـ  عبر
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، أو إرفاؽ chat rooms، أو غرؼ الدردشة forumsالمناقشة اإللكترونية 
 .quizة ، أو حؿ بعض االختبارات والتماريف القصير assignmentsواجبات 

وواجيات التفاعل والتفاعالت البينية في بيئات التعميم  السيناريو تصميم -و
 :عمى النحو التالي التفاعؿ ستراتيجياتأىـ إحدد الباحث  والتعمم اإللكترونية:

 تعد كتابة السيناريو  لبرنامج التعمم اإللكتروني:تصميم السيناريو التعميمي
حيث يتـ مف خالليا  ؛صميـ التعميميالت خطوات مرحمةالتعميمي مف أىـ 

التعمـ الذي سيظير عميو برنامج عف الشكؿ  الرسـ الكروكي التقريبيب التعبير
  وتمت ىذه الخطوة عمى النحو التالي:بعد التصميـ،  اإللكتروني الحقيقي

 كتابة لوحة األحداثStory Board: مخطط ورقي كروكي لما  وىي بمثابة
يتـ فييا ترتيب أىداؼ و في تنفيذ التصميـ،  شروعاليفكر فيو المصمـ قبؿ 

، والخبرات التعميمية، ثـ كتابة وصؼ واضح وشامؿ ىالبرنامج، ثـ المحتو 
 ا لمتسمسؿ المحدد، وتحديد نوع المعالجة والتقديـ.التعميمي طبقً  ىلممحتو 

 وىي ،برنامج تعميميي وىناؾ عدد مف الشاشات الثابتة في أي تصميـ أل
  تالي:عمى النحو ال

 ،والفئة الموجو ليا ،واسـ المؤلؼ ،ويذكر فييا اسـ البرنامج المقدـ :شاشة المقدمة -
 أو الوحدة أو المقرر الدراسي الذي يحتوي عميو. ،والموضوع

وكممة المرور  ،وفييا يطمب مف المستخدـ إدخاؿ اسمو :شاشة الدخول والترحيب -
 المستخدـ في البرنامج.ثـ يتـ عرض شاشة ترحيب ب ،لبرنامجإلى المدخوؿ 

وفييا يعرض لممستخدـ األىداؼ العامة المرجوة مف الدراسة والتعمـ  :شاشة األىداف -
 .بواسطة ىذا البرنامج

 ،والمالحظات ،والتوجييات ،وفييا يتـ ذكر كافة التعميمات: شاشة التعميمات -
 .البرنامجة بالتعمـ الخاصواإلرشادات التي تساعد المستخدـ أثناء اإلبحار في بيئة 

وفييا يتـ ذكر ترحيب وشكر لممستخدـ عمى استخدامو بيئة البرنامج، : شاشة النياية -
كما يمكف عرض نتائج التعمـ واالختبار الذي تعرض لو الطالب في البرنامج وعدد 

 النتيجة النيائية.  جماليا  و  والخطأاإلجابات الصحيحة 



  واليوالي  فوزيفوزي  محمدمحمد..ددم.م.  أ.أ.  طالبطالب  مياراتميارات  تنميوتنميو  فىفى  فاعميتوفاعميتو  وقياسوقياس  ((والمتحركوالمتحرك  )الثابت،)الثابت،اإلنفوجرافيكاإلنفوجرافيك  عمىعمى  قائمقائم  نينيإلكترو إلكترو   تعممتعمم  برنامجبرنامج  تصميمتصميم

  

357                                                             DDOOII  ::  10.12816/0053298 

 كتابة السيناريوScript:  تصميـ  ىتحويؿ الكروكي إل يتـ الخطوةوفي ىذه
حقيقي في شكؿ سيناريو تعميمي، حيث قاـ الباحث باختيار أحد أشكاؿ 

المراد  اإللكترونيكتابة السيناريو التعميمي بحيث يتناسب مع بيئة التعمـ 
 السيناريو العناصر التالية: تضمفتصميميا، و 

نامج وذكرىا في : حيث تـ وضع رقـ لكؿ شاشة أو صفحة في بيئة البر رقم الشاشة -
 الحقؿ.

وما سيظير عمييا مف  ،الشاشة ىوفيو تـ وضع تصور وصفي لمحتو  الشاشة: ىمحتو  -
 وتفاعالت.  ىعناصر ومحتو 

 ،وحجمو، ونوع الخط  ،وفيو تـ تحديد النص المعروض داخؿ الشاشة النص المكتوب: -
 ولونو.

 . (ابتو أـ متحركةث)ونوع الصورة المعروضة  وفيو تـ تحديد اسـ الصور المعروضة: -
 الرسـو المعروضة عمى الشاشة.وفيو تـ تحديد اسـ ونوع  الرسوم المعروضة: -
سواء كاف  ،الشاشة ىوفيو تـ تحديد طبيعة الصوت المعروض عم الصوت المعروض: -

 مؤثرات صوتيو مصاحبة أـ خمفية صوتيو. أـ اصوتيً  اتعميقً 
ا وأيضً  ،وأسموب الربط ،بيف الصفحات وفيو تـ تحديد أسموب االنتقاؿ أسموب التفاعل: -

 أزرار التفاعؿ في الشاشة المعروضة. 

 التالي يوضح عناصر السيناريو المصمـ:  والجدوؿ
 برنامج التعمم اإللكترونيتصميم ب الخاص( السيناريو 6) جدول
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لبرنامج وقد قاـ الباحث بعد وضع التصميـ المبدئي لمسيناريو التعميمي 
خصصيف في تالمالسادة مجموعة مف  ىعرضو وتحكيمو عمب التعمـ اإللكتروني

وتحويمو  ،والتطوير ،لمتأكد مف صالحية السيناريو لمتنفيذ ؛مجاؿ تكنولوجيا التعميـ
 ،إلى بيئة تعميمية مبرمجة، ومف ثـ االستفادة مف آرائيـ في شكؿ السيناريو

عمى بنود السيناريو التعميمي  وتبيف موافقة الجميعوتعديؿ وتطوير ما يمـز فيو، 
زالة  ،في موقع أزرار التفاعؿراء بعض التعديالت ، مع التوجيو بإجالمقترح وا 

الحقيقية اإللكتروني بعض األزرار التي ليس ليا استخداـ في بيئة التعمـ 
وتعديؿ ما  ،بعيف االعتبار رأي السادة المحكميف والخبراء خذاألالمقترحة، وتـ 

 في الصورة النيائية لمسيناريو.  ر  ك  ذُ 
:باحث بتصميـ واجيات التفاعؿ الخاصة قاـ ال تصميم واجيات التفاعل

ببرنامج التعمـ اإللكتروني بحيث تتناسب مع خصائص الطالب وطبيعتيـ، 
فضال عف االرتباط بأىداؼ التعمـ، وتنوعت الشاشات لمتناسب مع طبيعة 

 تعمـ الميارات التطبيقية.

:قاـ الباحث بتعزيز األشكاؿ والصور التالية لمتفاعؿ: تصميم التفاعالت 

 وفييا يتفاعؿ الطالب المتعمـ مع جياز لتفاعل بين المتعمم واألجيزةا :
المطموب التدريب عمييا، ، مف خالؿ التطبيقات المستخدمة الحاسب اآللي

 واكتساب الميارات الخاصة بتشغيميا.
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  ىوفييا يتفاعؿ المتعمـ مع المحتو  :ىالتفاعل بين المتعمم والمحتو 
موديوالت  صورةفي  ج التعمـ اإللكترونيبرنامالتعميمي المقدـ مف خالؿ 

 .Edmodoوذلؾ مف خالؿ منصة التعمـ اإللكترونية "إدمودو"   ،تعميمية
 :وفييا يتفاعؿ المعمـ مع المتعمـ مف خالؿ  التفاعل بين المعمم والمتعمم

تبادؿ  بغرض، اإللكترونيالمستخدمة في بيئة التعمـ  التكنولوجيةدوات األ
وتقديـ  ،مف المتعمميفواالستفسارات  ،األسئمة وتمقي ،والتفاعؿ ،الخبرات
 .مف قبؿ المعمـالمناسب الدعـ 

 :وفييا يتفاعؿ الطالب بيف بعضيـ البعض  التفاعل بين المتعمم والمتعمم
والرسائؿ النصية عبر  ،ا تبادؿ الممفاتوأيضً  ،والخبرات ،لتبادؿ المعرفة

 . ونيفي بيئة التعمـ اإللكتر أدوات الويب المتاحة 
  التعميمي  ىوفييا يتفاعؿ المعمـ مع المحتو  :ىالتفاعل بين المعمم والمحتو

 التعميمي المقدـ لمطالب عبر نظاـ إدارة ىالمقدـ مف خالؿ متابعة المحتو 
متى  ليـوتقديـ التوجيو والدعـ المناسب  لطالب،وتتبع ا Edmodoالتعمـ 

 . التعمـ اإللكترونيفي بيئة  احتاجوا إليو، عبر أدوات الويب المتاحة

إنتاج الوسائط  إف تحديد فرق عمل إنتاج الوسائط المتعددة وميام كل فرد: -ز
 ،مف المتخصصيف في مجاؿ التصميـ عمؿاالستعانة بفريؽ  المتعددة يتطمب

 ، والذي يتكوف مف:ـواإلنتاج التعميمي المحترؼ والمنظ ،والبرمجة
 :إلجراءات التعميمية وينسقيا وىو الشخص الذي يرسـ ا المصمم التعميمي

الصياغة  في خطة مرسومة ومدروسة، فيو الذي يصوغ أىداؼ المقرر
ا النيائية، وينظـ المحتوى في ضوء مبادئ التعمـ اإللكتروني، ويضع تصورً 

صمـ المحتوى التفاعمي، ويتأكد مف مطابقة التعميمية، ويُ  لموسائط المتعددة
ولية ئويتحمؿ المس ،منصوص عمييامحتوى المقرر لمشروط والمواصفات ال

 التعميـ والتفاعؿ. اتجودة عمميعف 
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 يساعد في وضع أىداؼ المقرر، وصياغتيا ، ويوفر خبير المادة العممية :
ا في المحتوى اإللكتروني، ا عمميً المادة العممية، ويحدد المحتوى، ويعطي رأيً 

كما يتعاوف خبير ويراجع المادة العممية لضماف خموىا مف األخطاء العممية، 
 ،المحتوى مع المصمـ التعميمي في أداء المياـ المتعمقة بتقسيـ المحتوى

 وتحديد األنشطة، وتحديد األسموب المالئـ لمعرض.

 صمـ المظير وينتج الصور لممواد التعميمية، ويُ  ،صمـ: يُ المصمم الرسومي
لحركة داخؿ العاـ لممقرر، والصور اإليضاحية الثابتة أو المتحركة، ويصمـ ا

 المواد التعميمية اإللكترونية. 

 :سجؿ المقاطع والمؤثرات الصوتية.يُ  تقني الصوت 

 :الغويً  ايوفر مقاطع الفيديو التعميمي، ويحررى خبير الفيديو التعميمي، 
 ويتأكد مف خموه مف األخطاء المغوية.

 :رات ىو الشخص المؤىؿ لتطوير أدوات التقويـ مف أجؿ إجراء اختبا المقوم
قبمية وبعدية لمعرفة فاعمية تعمـ الطمبة، فضاًل عف أّف لديو القدرة عمى جمع 

وتفسيرىا خالؿ مرحمة تنفيذ وتطبيؽ المقرر، وكذلؾ  ،وتحميميا ،البيانات
 صدار األحكاـ.ا  يستطيع أف يقـو بتقويـ المقرر والتصاميـ التدريسية و 

  نتاج ا لمخبرة التي يتمتع بيا فوفقً  قاـ الباحث، لقدو ي مجاؿ تصميـ وا 
مف المصمـ التعميمي، المصمـ الرسومي، بأدوار كؿ البرمجيات التعميمية، 

واستعاف بمطور متخصص في برمجة الويب  ،تقني الصوت، تقني الفيديو
 وتصميـ صفحات اإلنترنت.

برامج التطوير واإلنتاج  تمثمت تحديد برامج اإلنتاج ولغات البرمجة: -ح
خراج عناصر  ،والتطوير ،والتصميـ ،ت اإلنشاءفي عمميا المستخدمة برنامج وا 

 التعمـ اإللكتروني فيما يمي:

  2010برنامج معالج النصوص Microsoft Word  
  برنامج تحرير الصور والرسـوAdobe Photo Shop c6   
  الصوتتحرير برنامج   Adobe Audition 
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 برنامج تسجيؿ ومونتاج الصوت والفيديو Adobe Premiere pro  
  لغة برمجة وتطوير صفحات الويبPHP  
  نظاـ إدارة وتتبع المحتوىEdmodo  

عمييا الباحث في عممية اعتمد  والتياإلنتاج والتطوير،  أجيزةكما تمثمت 
 :فيما يمياإلنتاج 

  جياز كمبيوترCore i7  8وذاكرةGB  1000وسعة تخزينية فارغةGB . 
  كاميرا تسجيؿ فيديوVideo Camera  بجودةHD .تتصؿ بجياز الكمبيوتر ، 
  جياز ميكروفوف عالي الجودة أحادي االتجاهMicrophone. 
 رقمية  مكبرات صوتDigital Speakers .لعرض الصوت بعد التسجيؿ 
  ماسح ضوئيScanner  دخاؿ الصور مف بعض الكتب النقطة،  1200بدقة

 .لمكمبيوتر

  طابعة ليزرHp Laser jet P3005 عة المصادر النصية التي يتـ تصميميا.لطبا 
وتضمنت ىذه الخطوة قياـ   تحديد وتصميم أدوات التقييم والتقويم لممتعمم: -ط

 الباحث بتصميـ ما يمي:
 جراءاتيا الفرعية وتحكيميا.  ،بناء قائمة باألىداؼ العامة  وا 
  وتحكيميا. إنتاج مصادر التعمـ الرقمية،بناء قائمة بميارات 
 وتحكيميا. ،المقترح اإللكترونيالتعمـ  برنامجمة معايير تصميـ بناء قائ 
 وتحكيميا.  ،بناء بطاقة مالحظة أداء المتعمـ 

والتطوير ىي  ،والتنفيذ ،عممية اإلنتاج دتع:  Producing stageمرحمة اإلنتاج -1
ا وقائمة الميارات المعدة مسبقً  ،مف السيناريو التعميمي لكؿ الحقيقية ترجمةال
 ،لتطوير ىذه العناصر ؛التعميمي المختار إلى واقع عممي ىمحتو وال

)منتوج  قيقيحوتحويميا مف الصورة الورقية إلى صورة برنامج  ،وبرمجتيا
، ولقد تـ ذلؾ وفًقا لمخطوات عمى عينة الدراسة فعمي(، ويتـ اختبار فاعميتو

 التالية:
 التعمم اإللكترونيإنتاج الوسائط المتعددة الخاصة ببيئات التعميم و عممية: 

 : فرعية تمثمت في بعدة خطوات العمميةىذه  تومر 
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  حيث قاـ الباحث  وتجييزه في صورة نصوص مكتوبة:ى إعداد المحتو
وتجميعو مف مصادر متنوعة تتطابؽ مع  ،التعميمي ىبتطوير المحتو 

بصورة تتناسب مع معايير  ىالمقرر التعميمي المحدد، وتـ كتابة المحتو 
واستخدـ  .اإللكترونيةاألجيزة منصات التعمـ و ض النص عمى كتابة وعر 

 في الكتابة البرمجية لمنصوص. ++Notepadالباحث برنامج 
 قاـ الباحث بتجييز مجموعة مف الصور والرسوم الثابتة:  ،إعداد الصور

المحدد، ثـ قاـ بتطويرىا لتتناسب مع معايير  ىالجاىزة مرتبطة بالمحتو 
 .اإللكترونيوالمتحركة عمى منصات التعمـ  ،نياعرض الصور الثابتة م

التعميمي،  ىكما قاـ الباحث بتطوير مجموعة مف الرسوـ المتعمقة بالمحتو 
. اإللكترونيبيئات التعمـ  فيبصورة تتناسب مع معايير تقديـ الرسوـ 

وركزت ىذه الصور عمى نوع اإلنفوجرافيؾ الثابت. واستخدـ الباحث برنامج 
Adobe Photo Shop CC   وبرنامجPixlr. 

  قاـ الباحث بإعداد وتجييز عديد مف المواد الصوتية الموادإعداد :
التعميمي، والمصاحبة لممادة المعروضة في بيئة  ىالصوتية الداعمة لممحتو 

التعميؽ و ، الخمفيات الموسيقية اليادئة -:بينيا ومف ،اإللكترونيالتعمـ 
 قدمات المديوالت بصورةمقاـ الباحث بتسجيؿ بعض  ؛ حيثالصوتي

الخاصة  بعض التعميمات والتوجييات، فضال عف تسجيؿ صوتية مسموعة
 .Audacity بتنفيذ أنشطة التعمـ، واستخدـ الباحث برنامج

 قاـ الباحث بإعداد وتسجيؿ مجموعة مف إعداد وسائط الفيديو المرئية :
ث أثناء الباح ىوقد راع)إنفوجرافيؾ متحرؾ( صورة مرئية في الميارات 

والوضوح في  ،واإلجراءات ،تسجيؿ تنفيذ الميارة الدقة في عرض الخطوات
الباحث الزمف المناسب لفيديو الميارة الواحدة طبقا  ىالتعميؽ، كما راع

 Camtasia Studio واستخدـ الباحث برنامج لمعايير إنتاج الوسائط المرئية.

 .Adobe Primerوبرنامج  ،
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  قاـ الباحث بإنتاج المياـ : التعميمية إلكترونًياإنتاج الميام واألنشطة
واألنشطة بحيث تتناسب مع بيئة التعمـ وتتنوع ما بيف األنشطة التزامنية 

 وذلؾ مف خالؿ األدوات التالية: ،والالتزامنية

 تـ تنفيذ ىذه األنشطة مف خالؿ تحديد : التعمم التزامنية بالنسبة ألنشطة
، كما تـ What‟s upتطبيؽ "الواتساب"   مواعيد ثابتة لمتواصؿ مف خالؿ

، Edmodoاستخداـ غرؼ المحادثة المتاحة في منصة التعمـ اإللكتروني 
، أو إرفاؽ forumsعف استخداـ  منتديات المناقشة اإللكترونية فضال 
 .quizوالتماريف القصيرة  ، أو حؿ بعض االختباراتassignmentsواجبات 

 فقد تـ تنفيذىا مف خالؿ البريد : زامنيةبالنسبة ألنشطة التعمم الالت
الباحث مف أفراد العينة إنشاء بريد إلكتروني اإللكتروني؛ حيث طمب 

، ثـ تفعيمو، ثـ إرساؿ عنواف البريد إلى Gmailخاص بكؿ منيـ عمى خادـ 
قاـ الباحث بإنشاء حساب إلكتروني ومف ثـ الباحث في رسالة نصية. 

تـ ، ثـ prof.waly@gmail.comبعنواف  Gmail اإللكترونيعمي خادـ البريد 
 إضافة جميع أفراد عينة الدراسة بو.

 تـ إنتاج إنتاج واجيات التفاعل الخاصة ببيئات التعميم والتعمم اإللكتروني :
 Visualبرنامج  اإللكتروني باستخداـ واجيات التفاعؿ الخاصة ببرنامج التعمـ

Studio. net 
في ىذه المرحمة، وبعد االنتياء مف  :Rectification stageمرحمة التقويم  -5

برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ الثابت والمتحرؾ برمجة 
، لتنمية ميارات طالب كمية التربية في إنتاج بعض مصادر التعمـ الرقمية

، وذلؾ قبؿ البدء في مرحمة لمبرنامجتأتي مرحمة التقويـ والتقييـ األولي 
  ، حيث تـ القياـ بما يمي: يؽالتطب

 برنامج التعمـ قاـ الباحث بعرض  :اختبار بيئات التعميم والتعمم اإللكترونية
بالبرمجة  أصحاب الخبرةالخبراء السادة عمى مجموعة مف  اإللكتروني

والتصميـ إلبداء آرائيـ وأخذ مقترحاتيـ. وقاـ الباحث بإجراء تجربة 
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مف خالؿ تطبيقو عمى مجموعة مف  لكترونيلبرنامج التعمـ اإلاستطالعية 
( طالًبا 31)تمثمت في ، الثالثة بكمية التربية جامعة دمنيورطالب الفرقة 

وذلؾ قبؿ تطبيؽ التجربة األساسية، وقد أشارت نتائج التجربة  ،وطالًبة
قبوؿ الطالب لطريقة عرض  إلى لبرنامج التعمـ اإللكترونياالستطالعية 

، كما أشاد تروني القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ الثابت والمتحرؾبرنامج التعمـ اإللك
في تقديـ  برنامج التعمـ اإللكترونيالطالب باألسموب المنظـ المتبع في 

 .بصرية -، أو سمعيةبصريةسواء  ،المحتوى بما تضمنو مف مؤثرات
 قاـ الباحث بتحميؿ النتائج برنامج التعمم اإللكتروني رصد نتائج استخدام :

 . لبرنامج التعمـ اإللكترونيتمدة مف التقويـ القبمي المس
  قاـ الباحث برنامج التعمم اإللكترونيإجراء التعديالت المطموبة عمى :
وأفراد العينة  السادة الخبراء والمحكموف إلييا  إجراء التعديالت التي أشارب

 في صورتو النيائية الصالحة لمتطبيؽ البرنامجبحيث أصبح  ،االستطالعية
 عمى عينة الدراسة. 

 
 عبر اإلنترنت برنامج التعمم اإللكتروني القائم عمى اإلنفوجرافيكصورة ( 01شكل )

أداة الباحث بتطبيؽ  قاـفي ىذه المرحمة   :Applying stageمرحمة التطبيق  -6
القياس قبميا عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة، ومف ثـ قاـ بتطبيؽ 

في ضوء  روني القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ الثابت والمتحرؾبرنامج التعمـ اإللكت
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والمعايير المقترحة عمى الطالب عينة الدراسة،  ،التصميـ التعميمي المقترح
يـ في بطاقة مالحظة ميارات إنتاج مصادر التعمـ رصد درجاتقاـ بومف ثـ 
ـ إجراء عمميات المعالجة اإلحصائية لنتائج الدراسة، ومف ثتـ ، ثـ الرقمية

 ، وذلؾ عمى النحو التالي:تفسير النتائج وكتابة التوصيات
 الدراسة اة: قاـ الباحث بتطبيؽ أداالختبار القبمي عمى العينة تطبيق - 

بعد  والمتمثمة في بطاقة مالحظة ميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية، وذلؾ
الشروع عينة الدراسة قبؿ  أفرادعمى  -والتأكد مف صدقيا وثباتيا ،تحكيميا

 .ـ ,510/ 01/ 08برنامج التعمـ اإللكتروني، وذلؾ بتاريخ:في استخداـ 

 دارة المحتوى  قاـ الباحث بتطبيؽ تجربة :تطبيق برنامج التعمم اإللكتروني وا 
بمعامؿ كمية التربية جامعة دمنيور، وفؽ التصميـ التجريبي المقترحة  البحث

 المقترح لمبحث.
 القياس البعدية اةـ الباحث بتطبيؽ أد: قااسالتطبيق البعدي ألدوات القي، 

 عمى طالبميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية  بطاقة مالحظةالمتمثمة في 
فاعمية برنامج لمكشؼ عف بالمجموعتيف )التجريبية، والضابطة(  عينة الدراسة

إنتاج بعض مصادر التعمـ تنمية مياراتيـ في  التعمـ اإللكتروني المقترح في
 .ـ ۹۰۲7/  ۲۲/ 52وذلؾ بتاريخ: ية، الرقم

 قاـ الباحث ألدوات البحث  : بعد انتياء التطبيؽ البعديالمعالجة اإلحصائية
 اةالقبمي والبعدي ألد التطبيقيفبرصد وتجميع درجات الطالب الناتجة مف 

تـ ، و Excel Sheetجدوؿ بيانات ببرنامج اإلكسيؿ صورة القياس، وذلؾ في 
المعالجة اإلحصائية ليا الختبار صحة تمييًدا إلجراء  تجييز ىذه البيانات

 .الفروض البحثية
 ا: أدوات البحثرابعً 
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قاـ الباحث بإعداد بطاقة لمالحظة أداء الطالب أثناء قياميـ بتطبيؽ 
إنتاج مصادر التعمـ الرقمية، ومر بناء ىذه البطاقة الجانب المياري لميارات 

 بالخطوات التالية:

 بطاقة المالحظة قياس الجوانب األدائية  استيدفت قة:اليدف من البطا
بكمية التربية ، الثالثةطالب الفرقة  ىلد إنتاج مصادر التعمـ الرقميةلميارات 

 مف خالؿ برنامجأدائيـ  ى، وذلؾ عف طريؽ قياس مستو جامعة دمنيور
المستخدـ الثابت والمتحرؾ، و  اإللكتروني القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ"التعمـ 

 لدييـ. إنتاج مصادر التعمـ الرقميةنمية ميارات لت
 :تـ اشتقاؽ بنود البطاقة في ضوء األىداؼ اشتقاق بنود البطاقة، 

الطالب، والتي تـ تحديدىا في قائمة ميارات  ىوالميارات المراد قياسيا لد
 ى، وقائمة بنود البطاقة ترتكز عمى قياس مستو إنتاج مصادر التعمـ الرقمية

اإلجراءات الفرعية  ىوتنفيذه لمميارات الرئيسية دوف التركيز عم ،أداء الطالب
 تؤديبحيث لكؿ ميارة، ويرجع ذلؾ إلمكانية تنفيذ الميارة بطرؽ مختمفة 

 نتيجة.نفس الإلى  جميعيا
 وصياغتيا،  ،: قاـ الباحث بتصنيؼ بنود البطاقةصياغة مفردات البطاقة

ا في شكؿ أعدىا الباحث مسبقً  ميارة، والتي ۹5بحيث تتضمف البطاقة قياس 
 .الخبراء المتخصصيف مف قبؿ السادة وقاـ بتحكيميا  ،ميارات قائمة

 قاـ الباحث بعرض بطاقة المالحظة بعد صياغتيا، تحكيم بطاقة المالحظة :
الخبراء في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ، والبرمجة، السادة عمى مجموعة مف 

درجة  :مف حيث ،ود ومحاور البطاقةفي بن وطرؽ التدريس، إلبداء الرأي 
صياغة ودقة ، الميارة بالمحتوى ارتباط ىدوم، ميارةلكؿ األىمية التعميمية 

ضافة ما يرونو مناسبً و ووضوحيا، ، عبارات ىذه البطاقة رد تمف بنود لـ  اا 
يذه بحذؼ ما يرونو غير مناسب مف البنود التي قد وردت و في ىذه البطاقة، 
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ضرورة ضبط صياغة السادة المحكميف في  أراء ـوتمثمت أىالبطاقة. 
 وعمؿ التعديالت المطموبة. ،، ثـ قاـ الباحث بتجميع األراءالبطاقةعبارات 

 قاـ الباحث بصياغة البنود صياغة بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية :
الرئيسية لبطاقة المالحظة، وضبط الصياغة المغوية، وحذؼ ما اتفؽ عميو 

 (3)ممحؽ:  ـ صياغة بنود البطاقة في صورتيا النيائية.الخبراء، وت
 :ا لمحكـ عمى ف بندً يخمسة وعشر تضمنت البطاقة  طريقة تصحيح البطاقة

ا ، وتـ التقييـ وفقً إنتاج مصادر تعمـ رقميةأداء الطالب المياري في  ىمستو 
يحصؿ و )أدى الميارة بمفرده(،  ، تمثمت في:داء الميارةآلمستويات  ةلثالث
يحصؿ عمى و  و)أخطأ وصحح الخطأ بنفسو(، ،(0ثالث درجات ) ىعم

درجة واحدة  يحصؿ عمىو )أدى الميارة بمساعدة المالحظ(، و، (۹ف )يدرجت
(۲)،   

 ا: عينة البحثخامسً 
كمية الفرقة الثالثة بتـ اختيار عينة البحث بشكؿ عشوائي مف طالب 

توزيع أفراد العينة وتـ ، وطالبة ا( طالبً 86، بحيث تكونت مف )بدمنيورالتربية 
 عمى النحو التالي: ، وذلؾتيفبشكؿ عشوائي عمى مجموع

 ا وطالبة( طالبً 38وعددىا ) ،المجموعة التجريبية. 
 ( 38المجموعة الضابطة، وعددىا ) ًوطالبة. اطالب 
 ا: منيج البحث والتصميم التجريبيسادسً 

لؾ فقد استخدـ نظًرا ألف البحث الحالي ُيعد مف البحوث التطويرية، لذ
 :الباحث مناىج البحث الثالثة التالية

 برنامج تصميـ تحديد معايير  واستخدمو الباحث في: المنيج الوصفي
   عمى اإلنفوجرافيؾ )الثابت، والمتحرؾ(.التعمـ اإللكتروني القائـ 
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 واستخدمو الباحث في تصميـ وتطوير منيج تطوير المنظومات التعميمية :
عمى اإلنفوجرافيؾ )الثابت، والمتحرؾ(، القائـ لكتروني التعمـ اإلبرنامج 

 (.5102"الدسوقي ) وذلؾ باستخداـ نموذج

 :حيث تـ  ،تنفيذ تجربة البحث واستخدمو الباحث في المنيج التجريبي
المجموعة الضابطة ذات التجريبي، والمسمى بتصميـ  التصميـتوظيؼ 

  .Pre test-post test control group designالبعدي  -االختبار القبمي
 ا: إجراء تجربة البحثسابعً 

الجانب التطبيقي لمقرر تكنولوجيا بغرض تطبيؽ تجربة البحث تـ اختيار 
طالب الفرقة الثالثة بكمية التربية جامعة درسيا ي، وىو أحد المقررات التي التعميـ
نتاج الطالب في تصميـ و ، ومف بيف أىداؼ ىذا المقرر: تنمية ميارات دمنيور ا 

الخطوات التالية في اتبع الباحث ولقد  .مصادر تعمـ رقمية تفيد العممية التعميمية
 التجربة: تنفيذ

 حيث تم فيو: ،مجموعة الدراسيةالمع عمل لقاء تمييدي  -أ 
وكيفية  ،وطبيعتيا ،التدريبيةبرنامج التعمـ اإللكتروني  بطبيعةلطالب اتعريؼ  -

 وسرعتو الذاتية.  ،درات كؿ طالبا لقتبعً  ،السير داخؿ كؿ جزء بيا
 الخاصة بكؿ موديوؿ مف موديوالت البرنامجتعميمات ال اتباعأىمية توضيح  -

 .لتحقيؽ أىداؼ التعمـ بسيولة ويسر
وكيفية السير  لبرنامج التعمـ اإللكتروني،تعريؼ الطالب بكيفية الدخوؿ  -

دراسة و  التعميمي، ىالمحتو  كيفية االطالع عمىو  البرنامج،واإلبحار في 
إنتاج مصادر التعمـ الرقمية، سواء مف خالؿ اإلنفوجرافيؾ الثابت أو ميارات 

 التكميفاترساؿ إل مع الباحث كيفية التواصؿب المتحرؾ، فضال عف تعريفيـ
عبر أدوات التواصؿ المتوفرة في بيئة تقديـ أسئمتيـ واستفساراتيـ لمباحث و 

 .التعمـ اإللكتروني برنامج
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( موديوالت خاصة بتنمية 8)البرنامج التي تمثمت في حتوى متوضيح مكونات  -
 تضمفكؿ موديوؿ إنتاج مصادر التعمـ الرقمية، مع توضيج أف ميارات 

األسئمة  -األنشطة -المحتوى-األىداؼ) ى عمىحتو امجموعة مف الدروس و 
 .(التقويمية

عمى ضرورة  مع التأكيدح أىمية تنفيذ األنشطة بطريقة صحيحة. يوضت -
عبر أدوات التواصؿ  كافة أطراؼ الموقؼ التعميمي بيفوالتواصؿ ركة المشا

 المتاحة بفعالية.
 وفييا تـ ما يمي:والسير بيا:  اإللكترونيالتعمم برنامج الدخول لبيئة  -ب
عبر شاشة الدخوؿ مف خالؿ  برنامج التعمـ اإللكترونيفي  بالتسجيؿكؿ طالب  قاـ -

حيث   https://www.edmodo.com/public//group_id/29750574 عبر اإلنترنتالمباشر  البرنامجرابط 
 .وكممة مرور خاصة بو ،اسـ مستخدـبإنشاء لكؿ طالب  تـ السماح

يبدأ في الدراسة ل، برنامج التعمـ اإللكتروني ىمحتو  ىبالدخوؿ إل كؿ طالب ـاق ثـ -
 برنامج التعمـ اإللكتروني.اسطة بو 

أىداؼ الموديوؿ، ثـ الطالب  رابط الموديوؿ األوؿ يتابع  إلىطريؽ الدخوؿ  عف -
  وذلؾ باالعتماد عمى اإلنفوجرافيؾ الثابت والمتحرؾ.، المتاح ىيدرس المحتو 

  .المصاحبة لمموديوؿ لتثبيت المعمومة االختبارات القصيرة يقـو الطالب بأداء ثـ -
ومف ثـ تنفيذ ما بو مف  ،بعدىا بقراءة النشاط الخاص بالموديوؿـ الطالب يقو  ثـ -

 . مج إنتاج مصدر التعمـ الرقمي الخاص بالموديوؿخالؿ برنا
عمى رابط نشاط الموديوؿ األوؿ  التكميؼ الذي يتـ إنجازه برفعالطالب يقـو  ثـ -

 .وؿ، وىكذا في باقي الموديوالتديالتابع لممو 
 ۰ ٫ ۹وات وتطبيقات الويب دجيو الدعـ لمباحثيف مف خالؿ أالمحاضر بتو  ويقوـ -

، حيث يتـ عرض منشور عمى صفحة التواصؿ اإللكترونيالخاصة ببيئة التعمـ 
االجتماعي تتعمؽ بتساؤالت الموديوؿ، ثـ يقـو كؿ طالب بترؾ سؤالو ليقـو 

ة أداء المحاضر باإلجابة عميو والنقاش حولو، كما يتـ عرض تعميمات تتعمؽ بكيفي

https://www.edmodo.com/public/group_id/29750574
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 ذات صمة ىأمثمة أخر  فضال عف عرضنشاط الموديوؿ، ويتناقش الجميع حولو، 
 .بالنشاط

التوضيح مف المحاضر يتـ دعوة الجميع مف خالؿ  إلىحاؿ حاجة المجموعة  في -
إنفوجرافيؾ ب لمدخوؿ في موعد محدد لمشرح والتوضيح في شكؿ آمجموعة الواتس 
ا في شكؿ رسائؿ سئمة واالستفسارات نصيً األ طرحفرصة   فيمشاركمل متحرؾ، ويتاح

 فورية أثناء الشرح.
 ا: المعالجات اإلحصائية لمبياناتثامنً 

تـ استخداـ اإلحصاء الوصفي والتحميمي، وذلؾ  البحثالختبار فروض 
 ، وذلؾ كما يمي:(SPSS)باستخداـ البرنامج اإلحصائي 

 استخداـ مقاييس اإلحصاء الوصفي  تـDescriptive Statistic Measures ،
 واالنحرافات المعيارية. ،المتوسطات الحسابيةلمكشؼ عف 

  اختبار "ت"  استخداـتـT-test  "لمعينة الواحدة المرتبطة، واختبار "تT-test 
  لمعينات المستقمة.

  أداة البحثثبات  لحساب "كرونباخ ألفا"تـ استخداـ معامؿ . 
 وتفسيرىا نتائج البحث
 :ئج البحث، وتفسيرىا ومناقشتيانتالا فيما يمي عرضً 

 : األسئمة التاليةاستيدؼ البحث اإلجابة عف 
كيف يمكن تصميم برنامج التعمم اإللكتروني القائم عمى   :السؤال الرئيس

في تنمية ميارات طالب كمية التربية وما فاعميتو  "اإلنفوجرافيك" )الثابت والمتحرك(؟
فرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة وت ؟في إنتاج بعض مصادر التعمم الرقمية

 الفرعية التالية:
ما ميارات إنتاج  :عمى األوؿنص السؤاؿ : األولعن السؤال  ةاإلجاب -0

مصادر التعمـ الرقمية الالزمة لمطالب المعمـ؟ وقد تمت اإلجابة عف ىذا 
السؤاؿ مف خالؿ تصميـ قائمة بميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية الالزمة 

 (.0المعمـ )ممحؽ:  لمطالب
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ما معايير تصميـ : عمى الثانينص السؤاؿ : الثانيعن السؤال  ةاإلجاب -5
ولقد  ؟برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت والمتحرؾ(

تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ عرض المعايير الالزمة لتصميـ 
حيث  ؛"اإلنفوجرافيؾ" )الثابت والمتحرؾ( عمىالقائـ  لكترونيتعمـ اإلال برنامج
 .(5)ممحؽ: ( مؤشًرا 000)و رئيسة،ايير مع( 5)المعايير مف قائمة تكونت 

ما التصميـ التعميمي  :عمى الثالثنص السؤاؿ : الثالثعن السؤال  ةاإلجاب -3
ولقد  ؟لبرنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت والمتحرؾ(

اتباع خطوات نموذج الدسوقي إلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ تمت ا
 . ( لتصميـ وتطوير بيئات التعمـ اإللكترونية5102)

األسئمة مف الرابع إلى السابع تـ صياغة مجموعة مف الفروض ولإلجابة عف 
 ، وسيتـ اختبار صحتيا عمى النحو التالي:البحثية

 النتائج المتعمقة بالفرض األول لمبحث:   
: "ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي نص الفرض األول لمبحث عمى أنو

درجات طالب المجموعة التجريبية، ودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا 
ببطاقة المالحظة في الجانب الخاص بميارات إنتاج بعض مصادر التعمـ 

ختبار "ت" النصية". ولقد تـ اختبار فروض البحث إحصائًيا عف طريؽ تطبيؽ ا
T-test  لمعينات المستقمة، باستخداـ الحزمة اإلحصائيةSPSSحيث يوضح  ؛
 ( التالي نتائج اختبار الفرض األوؿ لمبحث:,جدوؿ )

 ( نتائج اختبار الفرض األول لمبحث7جدول )
 المجموعة

عدد أفراد 
 العينة

متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعيارى

 الداللة قيمة "ت"

 155,1 085,8 38 التجريبية
365808 

1.11 
 15868 586, 38 الضابطة **

داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف  و( وجود فرؽ ذ,ويتضح مف جدوؿ )
ودرجات طالب  ،( بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية1.10)
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، بعض مصادر التعمـ النصية إنتاجفيما يرتبط بميارات  المجموعة الضابطة
. وبمقارنة متوسط وقبول الفرض البديل ،ض الفرض األول لمبحثوبذلك يتم رف

لبطاقة  في التطبيؽ البعديوالضابطة  التجريبية تيفالمجموع طالبدرجات 
؛ يتضح أف المالحظة في البعد الخاص بميارات إنتاج مصادر تعمـ نصية

ويعبر عف ، (085,8المجموعة التجريبية )المتوسط األكبر ىو متوسط درجات 
 الشكؿ التالي:ذلؾ 

 
( مقارنة بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة 05شكل )

 في البعد الخاص بميارات إنتاج مصادر تعمـ نصية ببطاقة المالحظة بعدًيا
( 1.10إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) ةدالل يوجود فرق ذوبذلؾ يتضح: 

يبية، ودرجات طالب المجموعة الضابطة طالب المجموعة التجر  بين متوسط درجات
 إنتاج بعض مصادر التعمم النصية، وذلكفيما يرتبط بميارات  التطبيق البعدي في

 .طالب المجموعة التجريبيةلصالح 
 ويمكن تفسير ىذه النتيجة بما يمي: 

  أسيمت دراسة طالب المجموعة التجريبية لموضوع الموديوؿ األوؿ مف
لكتروني في إكساب الطالب المعرفة النظرية الخاصة موديوالت البرنامج اإل
 بمصادر التعمـ النصية.
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  أسيـ قياـ طالب المجموعة التجريبية بالتطبيؽ العممي عمى موضوع
الموديوؿ األوؿ مف موديوالت البرنامج اإللكتروني في إكساب الطالب 

 الميارات الخاصة بإنتاج مصادر التعمـ النصية.
  إدمودو" لتقديـ محتوى برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ توظيؼ منصة التعمـ"

والتشارؾ في بناء  شجع الطالب عمى تبادؿ المعمومات عمى اإلنفوجرافيؾ
بما أسيـ في تنمية ميارات الطالب في إنتاج مصادر التعمـ  ،المعرفة

 النصية. 
 ثابت بناء برنامج التعمـ اإللكتروني اعتمادا عمى اإلنفوجرافيؾ وبخاصة ال

مف العبئ  المطموب إتقانيا، وقمؿيز الطالب عمى الميارات أسيـ في ترك
مما ساعدىـ عمى إتقاف ميارات تصميـ مصادر التعمـ  ،المعرفي الزائد

 النصية.
  عرض منتجات الطالب التطبيقية وتقييميا مف قبؿ المحاضر وبقية الزمالء

كس باإليجاب عمى بما انع ،أسيـ في تحقيؽ نوع مف التنافس بيف الطالب
وظير ذلؾ أثناء مالحظة أداءاتيـ  ،إقباليـ عمى تطبيؽ ما تعمموه مف ميارات

 في التطبيؽ البعدي.
  توافر اإلمكانات الالزمة لتدريب الطالب عمى تطبيؽ الجانب العممي الخاص

أسيـ في تحسيف  تعمؽ بإنتاج مصادر التعمـ النصيةبالموديوؿ األوؿ والم
استخداـ برنامج معالجة النصوص في إنتاج مصادر  ميارات الطالب في

 تعمـ نصية.
 النتائج المتعمقة بالفرض الثاني لمبحث: 

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي " :نص الفرض الثاني لمبحث عمى أنو
درجات طالب المجموعة التجريبية، ودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا 

الخاص بميارات إنتاج بعض مصادر التعمـ ببطاقة المالحظة في الجانب 
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( 6حيث يوضح جدوؿ )صحة ىذا الفرض إحصائًيا؛ ولقد تـ اختبار . "السمعية
 الفرض:ىذا التالي نتائج اختبار 

 لمبحث الثاني( نتائج اختبار الفرض 8جدول )
نحراف اال  المتوسط عدد األفراد المجموعة

 المعياري
 الداللة قيمة "ت"

 1.11 525086 05560 055,8 38 التجريبية
 05526 2580 38 الضابطة **

إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف  وجود فرؽ ذي داللة( 6ويتضح مف جدوؿ )
 فيما (والضابطة ،التجريبية)المجموعتيف  طالب بيف متوسط درجات (1.10)

وبذلك يتم رفض الفرض  ، بميارات إنتاج بعض مصادر التعمـ السمعية يرتبط
 طالب ، وبمقارنة متوسط درجاتوقبول الفرض البديل ،ي لمبحثالثان

بميارات إنتاج بعض مصادر التعمـ فيما يرتبط  (التجريبية والضابطة)المجموعتيف 
لمجموعة درجات طالب ا؛ يتضح أف المتوسط األكبر ىو متوسط السمعية
 ويعبر عف ذلؾ الشكؿ التالي:، (055,8) التجريبية

 
ن متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة ( مقارنة بي06شكل )

 بعدًيا في البعد الخاص بميارات إنتاج مصادر تعمم سمعية ببطاقة المالحظة
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داللو إحصائية عند مستوى داللة أقل من  ذيوجود فرق وبذلؾ يتضح: 
فيما  ،المجموعتين التجريبية والضابطةطالب ( بين متوسط درجات 1.10)

 طالب لصالح ات إنتاج بعض مصادر التعمم السمعية، وذلكبميار يرتبط 
 المجموعة التجريبية.

 ويمكن تفسير ىذه النتيجة بما يمي: 
  اعتماد برنامج التعمـ اإللكتروني عمى "اإلنفوجرافيؾ" أسيـ في تركيز طالب

المجموعة التجريبية دوف تشتت، كما أسيـ في توضيح الميارات المرجو 
 دراسة الموديوؿ. اكتسابيا في نياية

 وبخاصة "اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ" والذي تـ بناء ، سيولة وبساطة اإلنفوجرافيؾ
البرنامج اإللكتروني اعتمادا عميو أسيـ في زيادة تفاعؿ طالب المجموعة 

 التجريبية، وحّسف مف مياراتيـ.
  ثراء برنامج التعمـ اإللكتروني المستخدـ في تطبيؽ تجربة البحث، وتضمنو
عدد متنوع مف األنشطة التعميمية أسيـ في تحفيز طالب المجموعة ل

مصادر  وصوال إلنتاجيـ في تطبيؽ ىذه األنشطة التجريبية، وزاد مف رغبت
 تعمـ سمعية.

  توفير برنامج التعمـ اإللكتروني المستخدـ في تنفيذ تجربة البحث لعدد مف
السمعية أسيـ في إتقاف "اإلنفوجرافيؾ" الشارح لميارات إنتاج مصادر التعمـ 

 الطالب لميارات إنتاج مصادر التعمـ السمعية.
  بناء برنامج التعمـ اإللكتروني، وتنظيمو المنطقي، وتسمسؿ موضوعاتو أسيـ

في نمو ميارات طالب المجموعة التجريبية بشكؿ متدرج، مما ساعد عمى 
 نمو مياراتيـ في إنتاج مصادر تعمـ سمعية.

 طة البرنامج التطبيقة وجًيا لوجو داخؿ معمؿ تكنولوجيا تطبيؽ الطالب ألنش
التعميـ بشكؿ متمركز حوؿ الطالب، أسيـ في إكساب طالب المجموعة 

 التجريبية ميارات إنتاج مصادر تعمـ سمعية.
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  ،قياـ الباحث بتنفيذ بعض الميارات أماـ الطالب مف خالؿ العروض العممية
ىد أسيـ في إكسابيـ الميارات الخاصة مع السماح ليـ بمحاكاة الموقؼ المشا

 بإنتاج مصادر التعمـ السمعية.
 النتائج المتعمقة بالفرض الثالث لمبحث: 

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي : "لمبحث عمى أنو الثالثنص الفرض 
درجات طالب المجموعة التجريبية، ودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا 

الجانب الخاص بميارات إنتاج بعض مصادر التعمـ  ببطاقة المالحظة في
( 5حيث يوضح جدوؿ ) ؛فرض إحصائًياصحة ىذا الولقد تـ اختبار . "البصرية

 الفرض:ىذا التالي نتائج اختبار 
 لمبحث الثالث( نتائج اختبار الفرض 9جدول )

 المجموعة
عدد أفراد 
 العينة

متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعيارى

 لةالدال  قيمة "ت"

 05860 03588 38 التجريبية
055,05 

1.11 
 05802 8536 38 الضابطة **

إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف  وجود فرؽ ذي داللة( 5ويتضح مف جدوؿ )
ودرجات طالب ( بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية 1.10)

، لبصريةابعض مصادر التعمـ  إنتاجفيما يرتبط بميارات  المجموعة الضابطة
. وبمقارنة متوسط وقبول الفرض البديل ،لمبحث الثالثوبذلك يتم رفض الفرض 

لبطاقة  في التطبيؽ البعديوالضابطة  التجريبية تيفالمجموع طالبدرجات 
؛ يتضح أف المالحظة في البعد الخاص بميارات إنتاج مصادر تعمـ بصرية

ويعبر عف ، (03588)المجموعة التجريبية المتوسط األكبر ىو متوسط درجات 
 ذلؾ الشكؿ التالي:
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( مقارنة بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة 07شكل )

 بعدًيا في البعد الخاص بميارات إنتاج مصادر تعمم بصرية ببطاقة المالحظة
( 1.10إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) ةدالل يوجود فرق ذوبذلؾ يتضح: 
طالب المجموعة التجريبية، ودرجات طالب المجموعة الضابطة  جاتبين متوسط در 

 إنتاج بعض مصادر التعمم البصرية، وذلكفيما يرتبط بميارات  التطبيق البعدي في
 .المجموعة التجريبية طالب لصالح

 ويمكن تفسير ىذه النتيجة بما يمي: 
  حدة الثالثة أسيـ دراسة طالب المجموعة التجريبية لإلنفوجرافيؾ الخاص بالو

مف البرنامج في إكساب الطالب المعرفة النظرية الخاصة بإنتاج مصادر 
 التعمـ البصرية.

  خالؿ تقديـ برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ عمى "اإلنفوجرافيؾ" مف
والتشارؾ في بناء  شجع الطالب عمى تبادؿ المعمومات التشاركية إستراتيجيات

 راتيـ في إنتاج مصادر تعمـ بصرية. بما أسيـ في نمو ميا ،المعرفة
  جودة ووضوح اإلنفوجرافيؾ الثابت والمستخدـ في تقديـ موضوعات برنامج

التعمـ اإللكتروني الخاص بالبحث الحالي شجع الطالب عمى القياـ بمحاكاة 
وتقميد اإلنفوجرافيؾ الثابت مما دفعيـ إلى التركيز لتعمـ ميارات إنتاج مصادر 

 .التعمـ البصرية
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  التجريبة نظًرا لسيادة نمط التعمـ البصري لدى كثير مف طالب المجموعة
ا، األمر الذي شجعيـ عمى أف ىذا النمط لمتعمـ أكثر األنماط شيوعً  باعتبار

التركيز في تنفيذ المياـ واألنشطة الخاصة بالموديوؿ الثالث ، مما أسيـ في 
 صرية.األخير في إنماء مياراتيـ في إنتاج مصادر تعمـ ب

  البصرية قياـ الباحث بتبني أفضؿ النماذج المصممة مف مصادر التعمـ
مف قاـ بتصميميا أسيـ في تحفيز الطالب وتشجيعيـ عمى تطبيؽ  ومكافأة

األنشطة ومياـ التعمـ الخاص بالموديوؿ الثالث، مما أسفر عف إنماء مياراتيـ 
 في إنتاج مصار تعمـ بصرية.

 ـ البصرية نظًرا لصغر حجـ مساحتيا التخزينية سيولة تبادؿ مصادر التعم
شجع الطالب عمى تبادؿ الخبرات فيما يرتبط بميارات تصميـ مصادر التعمـ 

 البصرية.
  ًا إلمكانية تغطية مصادر التعمـ البصرية لجزء كبير مف المنيج بما نظر

تحتويو مف محتوى عممي فإف ىذا األمر شجع الطالب عمى التركيز عمى 
 ارات إنتاج مصادر تعمـ بصرية.تطبيؽ مي

 النتائج المتعمقة بالفرض الرابع لمبحث: 
ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي : "لمبحث عمى أنو الرابعنص الفرض 

درجات طالب المجموعة التجريبية، ودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا 
در التعمـ ببطاقة المالحظة في الجانب الخاص بميارات إنتاج بعض مصا

حيث يوضح  ؛فرض إحصائًياصحة ىذا الولقد تـ اختبار . "البصرية - السمعية
 الفرض:ىذا ( التالي نتائج اختبار 01) جدوؿ

 لمبحث الرابع ( نتائج اختبار الفرض 01جدول )
عدد أفراد  المجموعة

 العينة
متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعيارى

 الداللة قيمة "ت"

 1.11 535255 05530 08536 38 التجريبية
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 ** 05255 6588 38 الضابطة

إحصائية عند مستوى داللة أقؿ  فرؽ ذي داللة( وجود 01ويتضح مف جدوؿ )
ودرجات طالب  ،( بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية1.10مف )

 - السمعيةبعض مصادر التعمـ  إنتاجفيما يرتبط بميارات  المجموعة الضابطة
. وبمقارنة وقبول الفرض البديل ،لمبحث الرابعذلك يتم رفض الفرض وب، البصرية

 في التطبيؽ البعديوالضابطة  التجريبية تيفالمجموع طالبمتوسط درجات 
             لبطاقة المالحظة في البعد الخاص بميارات إنتاج مصادر تعمـ 

المجموعة ؛ يتضح أف المتوسط األكبر ىو متوسط درجات بصرية-سمعية
 ويعبر عف ذلؾ الشكؿ التالي:، (08536لتجريبية )ا

 
( مقارنة بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة بعدًيا في 08شكل )

 بصرية( ببطاقة المالحظة. -البعد الخاص بميارات إنتاج مصادر تعمم)سمعية
( 1.10إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) ةدالل يوجود فرق ذوبذلؾ يتضح: 

طالب المجموعة التجريبية، ودرجات طالب المجموعة الضابطة  بين متوسط درجات
-إنتاج بعض مصادر التعمم )السمعيةفيما يرتبط بميارات  التطبيق البعدي في

 .المجموعة التجريبية طالب لصالح البصرية(، وذلك
 ويمكن تفسير ىذه النتيجة بما يمي: 
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 ية بيف قطاع كبير مف الطالب في تشجيع أسيـ انتشار أجيزة اليواتؼ الذك
 - الطالب عمى تطبيؽ الميارات المرتبطة بإنتاج مصادر تعمـ )سمعية

 بصرية(.
  أسيـ في  -وبخاصة المتحرؾ الخاص بالوحدة الرابعة-وضوح اإلنفوجرافيؾ

 البصرية(.-تشجيع الطالب عمى إتقاف ميارات إنتاج مصادر التعمـ )السمعية
  التعامؿ مع واجية التطبيؽ الخاصة بتطبيقات شركة تطور الطالب في

Adobe  والخاصة بالموديوالت السابقة أسيـ في جعؿ الطالب عمى ألفة
بواجية التطبيؽ الخاصة بالموديوؿ الرابع والخاص بميارات إنتاج مصادر 

 بصرية(. -تعمـ )سمعية
 عديد مف  الطالب وتبادليـ الخبرات فيما بينيـ أسيـ في اإلجابة عف مشاركة

 البصرية(. - االستفسارات الخاصة بميارات إنتاج مصادر التعمـ )السمعية
  ًوالذي يعتمد في األساس عمى المحاولة والخطأ، ، تعمـ الميارات لطبيعةا نظر

فإف ىذا ما دفع أفراد المجموعة التجريبية لمتركيز عمى  ؛ ومحاكاة نموذج ما
رية حتى يتمكنوا مف عرض تعمـ ميارات إنتاج مصادر تعمـ سمعية بص

 الخبرات التعميمية متكاممة لتالميذىـ. 
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 توصيات البحث:
 البحث مف نتائج يمكف التوصية بما يمي: وفي ضوء ما أسفر عن

عمى برنامج التعمـ اإللكتروني القائـ نتائج تطبيؽ عنو  تا لما أسفر نظرً  -0
ج مصادر ميارات إنتافي الطالب مف تحسيف في ميارات  "اإلنفوجرافيؾ"

؛ البصرية(-التعمـ الرقمية، سواء النصية أو السمعية أو البصرية أو )السمعية
مية التربية اعتمادا كطالب التطبيقية الخاصة ب مقرراتالنوصي بتصميـ لذا 

 .اإلنفوجرافيؾ )الثابت والمتحرؾ(عمى 
بالتركيز عمى توفير وسائط  نوصيعند تصميـ برامج التعمـ اإللكترونية  -5

ـ المحتوى تتنوع بيف الوسائط الثابتة، والوسائط المتحركة؛ حتى يتمكف لتقدي
 .الطالب مف إتقاف المعارؼ والميارات المرتبطة بالمحتوى المقدـ ليـ

اإلنفوجرافيؾ الثابت اإللكترونية القائمة عمى  عند تصميـ برامج التعمـ -3
ليب التعمـ باتباع إستراتيجيات تعميـ تعتمد عمى توظيؼ أساوالمتحرؾ نوصي 

 الفردية، وأساليب التعمـ التشاركية.
في ضوء ما أسفر عنو البحث مف إيجابية لبرنامج التعمـ اإللكتروني القائـ  -8

عمى اإلنفوجرافيؾ )الثابت والمتحرؾ(، لذا نوصي باستخداـ منصة التعمـ 
اإللكترونية "إدمودو"، والتي تـ مف خالليا تقديـ برنامج البحث الحالي، وذلؾ 

 غرض تنمية ميارات الطالب.ب
نظًرا لفاعمية اإلنفوجرافيؾ الذي تـ االعتماد عميو في تقديـ موضوعات  -2

برنامج التعمـ اإللكتروني في البحث الحالي؛ لذا نوصي بتصميـ اإلنفوجرافيؾ 
مع إمكانية استخداـ مواقع  ،Adobeباالعتماد عمى برامج وتطبيقات شركة 

 .اإلنترنت في ذات الغرض
ا لتفاعؿ الطالب بشكؿ جيد مع برامج وتطبيقات إنتاج مصادر التعمـ نظرً  -8

الرقمية، لذا نوصي بضرورة عقد مجموعة مف الدورات التدريبية لممعمميف 
 أثناء الخدمة لتدريبيـ عمى ميارات إنتاج مصادر التعمـ الرقمية.
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 رافيؾنظًرا لما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي مف فعالية استخداـ "اإلنفوج -,
توجيو أنظار مصممي التعميـ في تصميـ برامج التعمـ اإللكتروني، لذا نوصي ب

توافر اإلنفوجرافيؾ ا عمى عمى تصميـ المواقؼ التعميمية اعتمادً لمتركيز 
 .تحسيف معارؼ وميارات الطالبوذلؾ بغرض  )الثابت، والمتحرؾ(،

لقائـ عمى برنامج التعمـ اإللكتروني ا نظًرا لما أسفر عنو استخداـ -6
"اإلنفوجرافيؾ" في تنمية ميارات الطالب؛ لذا نوصي بضرورة تصميـ البرامج 
التعميمية اإللكترونية الخاصة بتقديـ المحتويات العممية، مثؿ: الكيمياء، أو 
 الفيزياء، أو البيولوجي، اعتمادا عمى اإلنفوجرافيؾ بنوعيو )الثابت والمتحرؾ(.

 مقترحات البحث:
 :متغيرات يمكف أف نقترح البحوث التاليةالبحث مف  لوتناو في ضوء ما 

في ضوء  مع الطالب ذوي صعوبات التعمـ "االنفوجرافيؾ"استخداـ دارسة فعالية  -0
 .خصائصيـ

 وأسموب التعمـ الخاص بالطالب. "،اإلنفوجرافيؾ"دراسة العالقة بيف نوع  -5
ة قدرة الطالب يي تنمف "اإلنفوجرافيؾ"دارسة أثر تصميـ بيئة التعمـ القائمة عمى  -3

 عمى معالجة المعمومات. 
المحموؿ باالعتماد عمى "اإلنفوجرافيؾ" )الثابت دراسة تصميـ بيئات التعمـ  -8

 والمتحرؾ(.
دراسة لمقارنة "اإلنفوجرافيؾ" بنوعيو الثابت والمتحرؾ بوسائط عرض المحتوى  -2

 سواء الثابت أو المتحرؾ. 
بنوعيو الثابت والمتحرؾ في تقديـ المحتوى دراسة أثر استخداـ "اإلنفوجرافيؾ"  -8

 التعميمي لمطالب عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
أثر برامج التعمـ اإللكترونية القائمة عمى "اإلنفوجرافيؾ" في تحصيؿ دراسة  -,

 الطالب واتجاىاتـ نحو التعمـ. 
يؿ العبء أثر برامج التعمـ اإللكترونية القائمة عمى "اإلنفوجرافيؾ" في تقمدراسة  -6

 . الزائد عمى الطالب المعرفي
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في بيئات  "اإلنفوجرافيؾ"فعالية برامج التعمـ اإللكترونية القائمة عمى دراسة  -5
 الحوسبة السحابية. 

  .متقييـلكأداة  "ؾرافياإلنفوج"استخداـ أثر دارسة  -01
 دراسة أثر استخداـ اإلنفوجرافيؾ في تنمية عمميات بناء المعرفة لدى الطالب. -00

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 المراجعقائمة 

 أوال: المراجع العربية
أنماط الواقع االفتراضي وخصائصو وآراء الطالب  (.5115) أحمد كامؿ الحصرى -0

الجمعيػة المػصرية . مجمة المعممػيف فػي بعض برامجو المتاحة عمى اإلنترنت
 .88 -3، (الكتاب األوؿ)05، لتكنولوجيػا التعمػيـ

التعمـ اإللكتروني (. 5115أبو خطوة )عبد المولى السيد و ، الباتع حسف عبد العاطي -5
 . اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة لمنشر. اإلنتاج(-الرقمي )النظرية التصميـ 

في تنمية التحصيؿ الدراسي وميارة حؿ  "دمودو"إفاعمية موقع  .(۹۰۲8ريـ الرشود ) -3
تصاؿ لدى طالبات السنة التحضيرية بجامعة اإلماـ المشكالت في مقرر ميارات اال

، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية رسالة ماجستيرمحمد بف سعود اإلسالمية، 
 ، المممكة العربية السعودية. 

(. أثر بنامج تدريبي قائـ عمى المحاكاة الرقمية لتدريب 5103ريياـ مصطفى كماؿ الديف ) -8
عمى ميارات إنتاج الحقائب اإللكترونية وتنمية اتجاىاتـ أخصائي تكنولوجيا التعميـ 

 ، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة.رسالة دكتوراهنحوىا. 
كادوكس كبيئة (. أ5102زينب محمد أميف، ومناؿ عبد العاؿ مبارز، ونيى عمي سيد ) -2

ـ وفًقا لمستوى تعمـ لتنمية ميارات إنشاء مستودع رقمي لدى طالب تكنولوجيا التعمي
كمية التربية  -مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية . التفاعؿ االجتماعي لدييـ

 .051 -8,(، 5، )جامعة المنيا - النوعية
فاعمية إستراتيجية الفصوؿ المقموبة باستخداـ المنصة التعميمية . (۹۰۲۰سارة المطيري ) -8

رسالة  .ؿ الدراسي في مقرر األحياءدمودو في تنمية ميارات التعمـ الذاتي والتحصيإ
 ، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ، المممكة العربية السعودية.ماجستير

عايير تصميـ (. م,510الخولي، وحناف محمد الشاعر، وأنيار عمى اإلماـ ) ساميسارة  -,
طوير ألعاب االختبارات البنائية في بينات التعمـ اإللكترونية ونموذج لتطبيقيا في ت

  . 3,1 -323(، 06) ،مجمة البحث العممي في التربية. لعبة اختبار بنائية
بناء معايير لتصميـ بيئات  (.5108) صفاء عيد الالونديو سعد محمد عتماف،  الشحات -8

مجمة تكنولوجيا التعميـ، . التعمـ اإللكترونية وفًقا لمبادئ النظرية البنائية االجتماعية
 (.   8، )جيا التعميـالجمعية المصرية لتكنولو 
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(. تقصي نوايا طالبات الدراسات العميا السموكية في استخداـ 5108الجيني )ليمى سعيد  -5
مجمة كمية التربية منصة إدمودو التعميمية مستقاًل باستخداـ نموذج قبوؿ التقنية. 

 . 6,، 56، جامعة بابؿ-األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية

صميـ بيئة (.ت5105عطية خميس، ومحمد سميماف أبوشقير) ، ومحمدمجدي سعيد عػقػؿ -21
. متاح عمى اإلنترنت عمى لكترونية لتنمية ميارات تصميـ عناصر التعمـإتعميمية 

 : الموقع التالي

22- saqel/wphttp://site.iugaza.edu.ps/m 

content/uploads/web%20Environment.pdf 

ختبارات كساب ميارات إنتاج االإلفاعمية برنامج قائـ عمى الويب  (.,510) محمد مجدي -05
-تكنولوجيا التربية ب كمية التربية النوعية جامعة طنطا.كترونية لطاللالتفاعمية اإل

  . 325 -303(،33، )وبحوث دراسات
نتاج بيئات التعميـ والتعمـ اإللكتروني. 5102) محمد إبراىيـ الدسوقي -24 مجمة (. تصميـ وا 

 ، العدد الخامس عشر. متاح عمى اإلنترنت عبر الرابط التالي:التعميـ اإللكتروني

hp?page=news&task=show&ihttp://emag.mans.edu.eg/index.p
d=495&sessionID=39 

 .لتكنولوجيا التعمـ اإللكتروني األصوؿ النظرية والتاريخية .(۹۰۲۲محمد عطية خميس ) -08
  .القاىرة: دار السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع

التعمـ اإللكتروني المعاصر )أبعاد تصميـ وتطوير (. 5100اليادي ) محمد محمد -02
 . القاىرة: الدار المصرية المبنانية. ونية(برمجياتو اإللكتر 

وأثرىا في  ألساليب التعمـتصميـ بيئة تعمـ إلكترونية تكيفية وفقا  (.5108) المحمدي مروة -08
 كمية التربية، .رسالة دكتوراة. عداديةميذ المرحمة اإلالتنمية ميارات البرمجة لدى ت

 .جامعة القاىرة
تعمـ إلكترونية قائمة عمى مصادر التعمـ  توظيؼ بيئة(. ,510) ميسوف منصور صالح -71

. نتاج القصة التفاعمية لدى طالبات الدراسات العمياإمفتوحة المصدر لتنمية ميارات 
ـ ، ومتاح عمى الموقع التالي:  5106/ 2/3استخرج مف اإلنترنت بتاريخ: 

https://www.researchgate.net/profile/Dr_Maysoun_Adel_Manso

ur/publication/326207844_twzyf_byyt_tlm_alktrwnyt_qaymt_ly

_msadr_altlm_mftwht_almsdr_ltnmyt_mharat_antaj_alqst_altfal

lbat_aldrasat_allya/links/5b3e1627a6fdcc8506f67c3a/tyt_ldy_ta

-almsdr-mftwht-altlm-msadr-ly-qaymt-alktrwnyt-tlm-byyt-wzyf

-aldrasat-talbat-ldy-altfalyt-alqst-antaj-mharat-ltnmyt

allya.pdf?origin=publication_detail 

http://site.iugaza.edu.ps/msaqel/wp%20content/uploads/web%20Environment.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/msaqel/wp%20content/uploads/web%20Environment.pdf
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=495&sessionID=39
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=495&sessionID=39
https://www.researchgate.net/profile/Dr_Maysoun_Adel_Mansour/publication/326207844_twzyf_byyt_tlm_alktrwnyt_qaymt_ly_msadr_altlm_mftwht_almsdr_ltnmyt_mharat_antaj_alqst_altfalyt_ldy_talbat_aldrasat_allya/links/5b3e1627a6fdcc8506f67c3a/twzyf-byyt-tlm-alktrwnyt-qaymt-ly-msadr-altlm-mftwht-almsdr-ltnmyt-mharat-antaj-alqst-altfalyt-ldy-talbat-aldrasat-allya.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Dr_Maysoun_Adel_Mansour/publication/326207844_twzyf_byyt_tlm_alktrwnyt_qaymt_ly_msadr_altlm_mftwht_almsdr_ltnmyt_mharat_antaj_alqst_altfalyt_ldy_talbat_aldrasat_allya/links/5b3e1627a6fdcc8506f67c3a/twzyf-byyt-tlm-alktrwnyt-qaymt-ly-msadr-altlm-mftwht-almsdr-ltnmyt-mharat-antaj-alqst-altfalyt-ldy-talbat-aldrasat-allya.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Dr_Maysoun_Adel_Mansour/publication/326207844_twzyf_byyt_tlm_alktrwnyt_qaymt_ly_msadr_altlm_mftwht_almsdr_ltnmyt_mharat_antaj_alqst_altfalyt_ldy_talbat_aldrasat_allya/links/5b3e1627a6fdcc8506f67c3a/twzyf-byyt-tlm-alktrwnyt-qaymt-ly-msadr-altlm-mftwht-almsdr-ltnmyt-mharat-antaj-alqst-altfalyt-ldy-talbat-aldrasat-allya.pdf?origin=publication_detail
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لنظرية التواصمية وأثرىا في تصميـ بيئة تعمـ إلكترونية في ضوء ا(. ,510) نشوى شحاتو -06
دراسات -تكنولوجيا التربيةب كمية التربية. التنمية ميارات التفكير الناقد لدى ط

 .830 -,80(، 33، )وبحوث
لكتروني باستخداـ نظاـ إدارة التعمـ )إدمودو( (. أثر التعميـ اإل5108) المقرفنورة عبداهلل  -05

المجمة الدولية التربوية (. 3حياء )عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني الثانوي بمقرر األ
 . 00 -5، (5) 2، المتخصصة

لكتروني في مقرر اإلالتطوير (. ۹۰۰9المطيؼ الجزار ) وعبد ،نيفيف منصور محمد السيد -51
ضوء معايير ومواصفات التعمـ اإللكتروني مف بعد عبر اإلنترنت ودراسة أثره عمى 

تخصص  ،ـو المينية في التربيةالتحصيؿ وميارات التعمـ مف بعد لدى طمبة الدبم
مجمة تكنولوجيا التعميـ، عدد خاص عف المؤتمر العممي الثاني تكنولوجيا التعميـ. 

عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ باالشتراؾ مع كمية البنات جامعة عيف 
  .05 – 0۹0. شمس، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ

اختالؼ نمط اإلبحار عبر الويب عمى تنمية ميارات  أثر(. 5108ىاني شفيؽ رمزي ) -50
مجمة  .إنتاج عناصر التعمـ الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية

 .080-513(، ,5)، 52، كمية التربية جامعة بنيا
( Edmodo)(. فعالية استخداـ المنصات التعميمية ,510) العنيزييوسؼ عبدالمجيد  -55

مجمة بكمية التربية األساسية بدولة الكويت.  الرياضيات والحاسوب لطمبة تخصص
 . 580 -055، (85) 33، مصر-كمية التربية بأسيوط
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