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 امللخص:

ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف التفاعؿ بيف نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ 
األفقي( بتطبيقات الحوسبو السحابية والسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( وأثره في تنمية 

تـ االعتماد عمى المفاىيـ العممية واإلنخراط في التعمـ لدى تالميذ المرحمة المتوسطة، 
( بحيث تضمف التصميـ التجريبي متغيريف مستقميف األوؿ نمط 2×2التصميـ التجريبي )

عرض اإلنوجرافيؾ الثابت  بتطبيقات الحوسبة السحابية ولو نمطاف ىما )الرأسي مقابؿ 
األفقي(، والثاني مستوى السعة العقمية ولو مستوييف ىما )مرتفع السعة العقمية مقابؿ 

ريف تابعيف ىما، تحصيؿ المفاىيـ العممية، منخفض السعة العقمية(، وأشتمؿ البحث عمى متغي
( تمميذ مف تالميذ الصؼ األوؿ 88اإلنخراط في التعمـ، وقد تكونت عينة البحث مف )

 8085 ≥وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي المتوسط بمدرسة متوسطة مكة المكرمة، 
بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي لكؿ مف اختبار 

نمط تحصيؿ المفاىيـ العممية، ومقياس اإلنخراط في التعمـ يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ 
عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( لصالح نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي، كذلؾ 

بيف متوسطي درجات  8085 ≥فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي ت النتائج لوجود أشار 
تالميذ المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي لكؿ مف اختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية، 
ومقياس اإلنخراط في التعمـ يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ السعة العقمية )مرتفعة/ 

ذ ذوي السعة العقمية المرتفعة، وأيضًا أشارت إلى وجود فروؽ ذات منخفضة( لصالح التالمي
بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعات التجريبية في  8085 ≥داللة إحصائية عند مستوي 

التطبيؽ البعدي لكؿ مف اختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية، ومقياس اإلنخراط في التعمـ ترجع 
عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط 

 )مرتفعة/ منخفضة(0
تطبيقات الحوسبة السحابية، اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ الكممات المفتاحية: 

 األفقي(، السعة العقمية، المفاىيـ العممية، اإلنخراط في التعمـ0
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The interaction between the static infographic display pattern (vertical 

/ horizontal) in cloud computing applications and mental capacity 

(high / low) and its impact on the development of scientific concepts 

and engaging in learning among middle school students 

Abstract: 

T The aim of the research is to identify an impact of interaction 

between the static infographic display pattern (vertical / horizontal) in cloud 

computing applications And mental capacity (high / low) and its impact on the 

development of scientific concepts And engaging in learning among middle 

school students,  The experimental design was relied on (2 × 2) so that the 

experimental design included two independent variables, the first is the static 

graphical display pattern in cloud computing applications and has two patterns 

(vertical versus horizontal),  The second is the level of mental capacity and it 

has two levels (high mental capacity versus low mental capacity), The research 

included two dependent variables, namely, the attainment of scientific 

concepts, and engagement in learning. The research sample consisted of (80) 

pupils of the first intermediate grade in Makkah Al-Mukarramah Intermediate 

School, The presence of a statistically significant difference at the level of 0.05 

between the mean scores of the two experimental groups in the post application 

of each of the scientific concepts achievement test, and the scale of 

engagement in learning due to the main effect of the difference in the static 

infographic display pattern (vertical / horizontal) in favor of the fixed vertical 

infographic pattern,  The results also indicated that there is a statistically 

significant difference at the level of 0.05 between the mean scores of the two 

experimental groups in the post application of each of the scientific concepts 

achievement test, and the scale of learning engagement due to the main effect 

of the difference in mental capacity (high / low) in favor of students with high 

mental capacity , It also indicated that there are statistically significant 

differences at the level of 0.05 between the mean scores of the experimental 

groups in the post application of each of the scientific concepts achievement 

test and the scale of engagement in learning due to the basic effect of the 

interaction between the static infographic display pattern (vertical / horizontal) 

and mental capacity (high / Low). 

Key words: Cloud computing applications, static infographics (vertical / 

horizontal), mental capacity, scientific concepts, engagement in 

learning. 
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 مكدمة:

 وظيرت واإلتصاالت، المعمومات تكنولوجيا تطورات الماضية القميمة السنوات في
 مصطمح ويعد التطورات، ىذه مواكبة إلى تيدؼ ومتنوعة جديدة وتطبيقات مصطمحات
 المؤسسات في توظيفيا تـ التي الحديثة التكنولوجية اإلتجاىات أىـ أحد السحابية الحوسبة
 ووفرت مجاني، شبو بشكؿ األفرد مستوى عمى متوفرة أصبحت بؿ المختمفة، التعميمية
 المختمفة التعمـ وأدوات مصادر بيف لالختيار لممتعمميف الفرصة السحابية الحوسبة تطبيقات

 0التعميمية وحاجاتيـ قدراتيـ ضوء في
 الحسابية الحوسبة( NIST, 2016) والتكنولوجيا لممعايير الوطني المعيد ويعرؼ

 الحاسوبية المصادر لتشارؾ وذلؾ الطمب، عند لمشبكة مالئـ وصوؿ لتمكيف نموذج: بأنيا
صدارىا توفيرىا يمكف بحيث ،(والخدمات التطبيقات، التخزيف، الخوادـ، الشبكات،: مثؿ)  وا 

 0الخدمة مقدـ مع التفاعؿ أو اإلدارة مف ممكف قدر وبأقؿ بسرعة
 والخصوصية األماف: منيا الخصائص مف بعدد السحابية الحوسبة تطبيقات وتتصؼ

 وضع مع المعمومات تشفير يتـ حيث ،Security, privacy and confidence والثقة
: Availability التوافر لممستفيديف، تيديدات أي مف خموىا مف لمتأكد لمفيروسات مضادات

 التعامالت حجـ بمغت وميما يوميًا، ساعة 24 ولمدة األسبوع في أياـ 7 الخدمة تتوفر حيث
 القابمية الوقت، نفس في المستخدميف مف مالييف مع تتناسب أنيا بحيث مصممة فإنيا

جراء المستخدميف عدد زيادة مع الوقت طواؿ قدراتيا زيادة يتـ حيث ،Scalability لمتوسع  وا 
 الالزمة والتواسعات بالزيادات لمتنبوء اإلصطناعي الذكاء تكنولوجيا ضوء في معقدة حسابات
 الطاقة استخداـ مف تقمؿ حيث ،Energy efficiency الطاقة وكفاءة احتياجاتيـ، لتمبية

 عمى جيداً  تسبب ال لذا أقؿ، طاقة تستيمؾ دقيقة معالجات عمى االعتماد خالؿ مف الكيربائية
 ,El-Attar, El-Ela & Awad, 2019; Çakiroglu & Erdemir)  الكيرباء شبكة

2019; Fernández, Peralta, Herrera  & Benítez, 2012)0 
 بشكؿٍ  المعمومات مشاركة عمى قدرتيا وىي كبيرة بميزة الحاسوبية السحابة وتمتاز

 ُيمكف حيث الممؼ، نفس واستخداـ الوصوؿ المستخدميف مف لعديد يمكف بحيث حقيقي،
 ما عمى اعتماًدا تشاركي؛ بشكؿٍ  التقديمية والعروض الفيديو وممفات الصور ألبومات ُتشارؾ
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 & Wang, 2017; Habib, Daniyal)   تعاونية وميارات قدرات مف المتعمِّـ لدى
Jaime ,20120) 
 تسجيؿ إمكانية مع التعميمية، والمصادر المواد بيف دمجاً  السحابية الحوسبة وتوفر

 بعضيـ مع بالتفاعؿ لممتعمميف الفرصة تتيح كما المتعمميف، بيف المعرفة تشارؾ سجالت
 في المتعمميف مشاركة وتعزز لمتعمـ، الحقيقي الوقت في ومختمفة متنوعة بأشكاؿ البعض
 ,Sharma, Singh &Raj) العالمية المعرفة مجتمعات في المشاركة وتتيح الحقيقي البحث

2021; Cai & Wang, 2020)0 
 تساعد حيث التعميمية، لمعممية متنوعة مزايا السحابية الحوسبة تطبيقات توفر كما

 النسخ إمكانية تتيح كما ويسر، بسيولة الطمب عند واستعادتيا البيانات إسترجاع عمى
 بما التعاوني، لمتعمـ دعـ بتوفير تمتاز فإنيا وكذلؾ إلييا، الحاجة لحيف لممعمومات اإلحتياطي
 المستيدفة التعمـ أىداؼ وتحقيؽ المتعمميف بيف والتعاوف التشارؾ إمكانيات توفير مف يساعد

(El Mhouti, Erradi, & Nasseh, 2018; Nayar & Kumar, 2015)0 
 حيث السحابة، عبر التعميمية العممية تنظيـ يتـ السحابية، الحوسبة تطبيقات وفي

 والموارد التعميمي والفيديو الدراسية والمناىج التدريس: مثؿ التعمـ، مصادر توفير يتـ
 كما المعمميف، أو لممتعمميف، بالنسبة سواء سحابية، كخدمة مجمع بشكؿ األخرى، اإللكترونية

 التعميمية العممية مصادر لتأميف الالزمة األماف عوامؿ السحابية الحوسبة تطبيقات تتوفر
 ;Jiao & Huang, 2019) الالـز الدخوؿ ترخيص عمى الحصوؿ بدوف الدخوؿ ومنع

Xie, 20130) 
وفي ضوء ما تقدـ فإف توظيؼ تطبيقات الحوسبة السحابية في التعميـ، ليا أثر 

التعميمية لنواتج التعمـ المستيدفة، وتشير نتائج الدراسات السابقة كبير عمى تحقيؽ العممية 
ينمي الوعي التكنولوجي ف تطبيقات الحوسبة السحابية تزيد إلى ذلؾ، حيث أكدت عمى أ
(، وينمي ميارات التعمـ 2807شعيب،  ، إيماف2828أحمد،  واإلنخراط في التعمـ )فاطمة

(، يزيد مف التحصيؿ الدراسي 2809إبراىيـ،  محمد، حمدي طو، سوزاف التشاركي )محمود
(، ينمي الكفايات التكنولوجية 2808سعيد،  ؛ خميؿ2809الشيخ،  وبقاء أثر التعمـ )مراد

الزىراني، زينب العربي،  (، وينمي ميارات التفكير اإلبتكاري )بشرى2808حمد،  )نوره
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ويعزز التعمـ القائـ عمى  (،2807الكبش،  (، ويزيد مف الثقافة المعموماتية )إبراىيـ2808
 (28060كمتور،  المشاريع )عصاـ

ومف خالؿ تطبيقات الحوسبة السحابية يقـو المتعمميف بالحصوؿ عمى مصادر 
مصادر التعمـ التي تياجاتيـ وقدراتيـ الشخصية، ويعد اإلنفوجرافيؾ أحد التعمـ في ضوء اح

شكؿ يلمدمجة مع النصوص بحيث عتمد عمى الرسوـ البيانية اتتيح اإلتصاؿ البصري، حيث ي
عرًضا بصرًيا يجذب إنتباه المتعمميف ويساعدىـ عمى الفيـ مع القدرة عمى اإلحتفاظ بالتعمـ 

 لفترات زمنية طويمة0
مع الصورة في إطار واحد  البيانات يمزج الصور مف واإلنفوجرافيؾ عبارة عف نوع

ما، بحيث يمكف لممتعمميف فيميا بسرعة، كما يستخدـ  بطريقة التواصؿ عمى األفراد لمساعدة
 ,Islamoglu)كأداة لعرض المعمومات المعقدة والصعبة بشكؿ بسيط ودقيؽ وبجودة عالية 

Ay, Ilic, Mercimek, Donmez, Kuzu. & Odabasi, 2015)0 
 ;Ismaeel & Al Mulhim, 2021)وتشير الدراسات إلى أف األنفوجرافيؾ 

Aldalalah, 2021; Ibrahem & Alamro, 2021)  ،يصنؼ إلى ثالث أنواع
األنفوجرافيؾ الثابت: وىو عبارة عف تصميمات ثابتة يختار محتواىا المصمـ أو الجية التي 
تخرجيا وتكوف معمومات عف موضوع معيف في شكؿ صور ورسومات يسيؿ فيميا، 

وـ تساعد عمى المشاىدة األنفوجرافيؾ المتحرؾ: وىو حالة خاصة مف التفاعؿ داخؿ الرس
الواضحة واالستخداـ الفعاؿ بالتقديـ والتأخير مع إمكانية إعادة عرض النصوص والصور 
وتكرارىا أكثر مف مرة، واألنفوجرافيؾ التفاعمي: وفيو يتحكـ المتعمـ عف طريؽ بعض األدوات 

 ب التحكـ فييا0كاألزرار وأكواد معينة ويتطمب ىذا النوع تصميـ وبرمجة بعض األجزاء المطمو 
حيث توصمت وقد أكدت الدراسات السابقة عمى فاعمية األنماط الثالث في التعميـ، 

 المواطنة مفاىيـ تنمية عمى ( إلى فاعمية اإلنفوجرافيؾ التفاعمي2828خميفة ) دراسة عمي
نحوىا، كما توصمت دراسة وليد دسوقي  واتجاىاتيـ الثانوية المرحمة طالب لدي الرقمية

 وبقاء والتحصيؿ البصري التفكير إلى فاعمية األنفوجرافيؾ الثابت في تنمية ميارات (2828)
( إلى وجود 2828) حافظ التعميـ، كما توصمت دراسة عماد تكنولوجيا طالب لدى التعمـ أثر
 مفاىيـ تنمية عمى التنمية جغرافية تدريس في المتحرؾ اإلنفوجرافيؾ نمط كبير لتوظيؼ أثر

 الثانوي0 الثاني الصؼ طالبات لدى المائي األمف
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حيث يعد بنمط األنفوجرافيؾ الثابت نظرًا ألنو األكثر إنتشارًا،  وييتـ البحث الحالي
اإلنفوجرافيؾ  نوع مف الصور يمزج البيانات مع الصورة في إطار واحد لمساعدة األفراد عمى 

يستخدـ كأداة لعرض التواصؿ بطريقة ما، بحيث يمكف لممتعمميف فيميا بسرعة، كما 
 المعمومات المعقدة والصعبة بشكؿ بسيط ودقيؽ وبجودة عالية0

يعد اإلنفوجرافيؾ الثابت أحد أىـ وسائط نقؿ المعمومات، حيث يمكف استخدامو كما 
في نقؿ كميات كبيرة ومعقدة مف المعمومات والمعارؼ لممتعمميف بسيولة ويسر، حيث يعمؿ 

 ,Ozdamli)ومفيـو تسيؿ عمميتي التعميـ والتعمـ  عمى توفير رسوـ بيانية مبسطة
Kocakoyuna, Sahina & Akdaga, 2016; Islamoglu, Ay, Ilic, 

Mercimek, Donmez, Kuzu. & Odabasi, 2015)0 
وييدؼ اإلنفوجرافيؾ الثابت إلى تنظيـ المعمومات بشكؿ مفيد، وجعؿ المعمومات 

، ويمّكف اإلنفوجرافيؾ ىرسوـ والعناصر األخر ممتعة لمقراءة والعرض باستخداـ النصوص وال
الثابت المتعمميف مف فيـ المواد التعميمية بطريقة بسيطة وناجحة مقارنة بالنصوص العادية 
ألنيا تتناسب جيًدا مع تفضيالت المتعمميف بسبب المكوف المرئي المتأصؿ في تصميمو، كما 

مثيرة تزيد مف دافعية المتعمـ مف إشراؾ  ييدؼ األنفوجرافيؾ الثابت إلى توفر معمومات بطريقة
 (Alrajhi, 2020)0المتعمميف في عممية التعمـ، وتساعد المتعمـ عمى اإلحتفاظ بالمعمومات 

ويؤدي استخداـ اإلنفوجرافيؾ الثابت إلى تطوير قدرات المتعمميف عمى التصور 
دراؾ النصوص التي يقوموف بقرأ تيا، كما يساعد وتنظيـ األفكار، ويساعدىـ عمى فيـ وا 

األنفوجرافيؾ عمى تطوير قدرات قراءة النص بشكؿ ناقد، وتطوير قدراتيـ عمى فيـ المفردات 
 (Ibrahem  & Alamro, 20210والقواعد المرتبطة بتعمـ المغات الجديدة )

ويمتاز األنفوجرافيؾ الثابت بعديد مف المميزات، منيا: إمكانية تكرار المعمومات 
توفير ترتيب صحيح و الفصؿ التقميدي أو مف عبر شبكة الويب،  فيأكاف ذلؾ سواء 

توفير و سرد المفاىيـ بطريقة فعالة، توفير تصميـ مرئي مبدع ومبتكر، و لممعمومات والمعارؼ، 
اإلستخداـ الفعاؿ لمتكنولوجيا بما يؤثر بشكؿ إيجابي عمى انخراط المتعمـ في عممية التعمـ 

(Kaya-Hamza & Beheshti-Fezile, 2017)0 
لياس   ,Noh, Fauzi, Jing & Iliasوقامت دراسة نوح وفوزي وجينغ وا 

( بالكشؼ عف أىمية اإلنفوجرافيؾ الثابت كأداة لتسييؿ العممية التعميمية، وأشارت (2017
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نتائج الدراسة إلى أف مكونات اإلنفوجرافيؾ كالرموز والصور، واأللواف الجذابة، والنصوص 
المعمومات والمفاىيـ المقدمة مف خالليا بشكؿ فعاؿ، حيث  شجعت المتعمميف عمى فيـ

يساعد اإلنفوجرافيؾ عمى زيادة اإلنتاجية واإلبداع، وتطوير التركيز والفيـ في عممية التعمـ، 
 وأنيا تمتاز بكونيا أحد أدوات معالجة مشاكؿ القراءة والكتابة المرئية لدى المتعمميف0

 ,Yildirim, 2017; Arslan & Toy)وعيف األنفوجرافيؾ الثابت إلى نوينقسـ 
2015): 
 ويتصؼ بأنو مف سيؿ عرضو في معظـ صفحات الويب األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي :

 االجتماعية الوسائط وتطبيقات األجيزة المحمولة فضاًل عف أنو مشاركة عبر تطبيقات
(، ويتـ تصميمو مف (Huang & Tan, 2017باإلنفوجرافيؾ الثابت األفقي  مقارنة

خالؿ وضع المحتوى بمستوى عمودي مف األعمي إلى األسفؿ، أما نمط األنفوجرافيؾ 
الؿ وضع كؿ المحتوى في مستوى أفقي لضماف استمراية خاألفقي، فيتـ تصميمو مف 

 0(Yildirim, 2017)التدفؽ في اإلتجاه األيمف أو األيسر 
 :قائع التاريخية مناسبة الستعراض األحداث والو ثر وىو األك األنفوجرافيؾ الثابت األفقي

في مقابؿ األنفوجرافيؾ الرأسي، وتقؿ درجة وضوح مكوناتو عند مشاركتو خارج المواقع 
 مج الخاصة التي استخدمت إلنتاجو0أو البرا

 والمعمومات البيانات عرض في ويوفر نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي مرونة أكبر
تصميـ  يتطمب وذلؾ بالمقارنة بالتصميـ األفقي، حيث والمخططات والصور النماذج ودمج

 تتطمب مسألة وىي المحتوى، عرض وقت لمعرفة اإلبداع مف مزيد نمط األنفوجرافيؾ األفقي
وىذا بدوره قد يكوف أكثر فاعمية إذا تطمب  الصحيحة، األفكار وابتكار الجيود مف مزيد

 ,Ouf)التصميـ وجود أشكاؿ مربعة أو أفقية، فاألمر يرجع إلى المصمـ وفكرة التصميـ 
، ويتوافؽ تصميـ اإلنفوجرافيؾ الرأسي مع عيف القارئ وعقمو ويسيؿ عممية رؤية (2017

األنفوجرافيؾ األفقي المتعمـ لمحتوى التعمـ المعروض بصورة أكثر وضوحًا مقارنة بنمط 
(Arslan & Toy, 2015)0 

أنو بالرغـ أف نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي ىو  (Krum, 2013)ويوضح كروـ 
األكثر تفضياًل عند القراء، إال أنو يتسـ بوجود مشاكؿ متعمقة بوجود أشرطة تمرير تجعؿ 
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وجرافيؾ األفقي الذي يتسـ عممية استخدامو أكثر تعقيدًا وتحتاج متطمبات، وىذا بخالؼ اإلنف
 بسيولة استخدامو0

وجرافيؾ الثابت الرأسي، واألفقي، سواء مف وقد تناولت عديد مف الدراسات نمطا األنف
قامت دراسة إبراىيـ وميراج حيث حيث التفضيالت أو مف حيث المعارؼ والميارات، 

(Ibrahim & Maharaj, 2019)  بالكشؼ عف تفضيالت المتعمميف لنمط اإلنفوجرافيؾ
الثابت )الرأسي/ األفقي(، وتوصمت الدراسة إلى أف المتعمميف يفضموف نمط اإلنفوجرافيؾ 

%(، في حيف جاءت نسبة تفضيالت المتعمميف لنمط 4007الثابت األفقي بنسبة )
ف فجاءت استجابتيـ أف %(، أما باقي المتعممي3303اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي بنسبة )

%(، في حيف توصمت دراسة يمدريـ 25األثنيف بالنسبة ليـ متساوييف وجاءت نسبتيـ )
(Yildirim, 2017)  الجامعةالتي استيدفت الكشؼ عف التصميمات المفضمة لطالب ،

( طالب وطالبة، وتوصمت الدراسة إلى تفضيؿ الطالب نمط 64وتكونت عينة الدراسة مف )
 ؾ الثابت الرأسي بمقارنة بنمط األنفوجرافيؾ الثابت األفقي0اإلنفوجرافي

 اإلنفوجرافيؾ تصميـ ( إلى وجود فروؽ بيف نمط2809وتوصمت دراسة أحمد نظير )
 والتنظيـ بالتعمـ بالنسبة لالحتفاظ اإللكترونية المنصات بيئة في" الرأسي -األفقي" الثابت
التعميـ، وتوصمت إلى تفوؽ المجموعة  تكنولوجيا طالب لدى المعرفي العبء وخفض الذاتي

التي استخدمت األنفوجرافيؾ الثابت األفقي بالمقارنة باإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي، وكذلؾ 
 الثابت ( وجود فروؽ بيف نماط اإلنفوجرافيؾ2808وتوصمت دراسة محمد أبو الدىب )

 عمـ قسـ طالب لدى دـالمستخ واجيات تصميـ ميارات تنمية في( األفقي - الرأسي)
في الجانب المعرفي أو الجانب أكاف المعمومات، لصالح نمط األنفوجرافيؾ الثابت األفقي سواء 

 عرض ( إلى وجود فروؽ نمطي2808المياري، في حيف توصمت دراسة أمؿ كـر )
 وخفض التقديمية العروض إنتاج ميارات في تنمية( األفقي - الرأسي) الثابت اإلنفوجرافيؾ

التعمـ، لصالح نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي فيما يتعمؽ  أثر وبقاء المعرفي عبءال
السيد  بالميارات والجانب المعرفي ومقياس خفض العبء المعرفي، واستيدفت دراسة نيفيف

( الكشؼ عف أثر اختالؼ شكميف لتصميـ األنفوجرافيؾ الثابت )األفقي/ الرأسي( في 2807)
في تنمية ميارات البرمجة لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، وتوصمت الدراسة بيئة تعمـ إلكتروني 
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إلى عدـ وجود أختالؼ بيف شكمي األنفوجرافيؾ الثابت )األفقي/ الرأسي( فيما يتعمؽ بميارات 
 0البرمجة

ويظير العرض السابؽ لمدرسات السابقة عمى عدـ توافقيا حوؿ تفضيؿ أي نمط مف 
أسي أـ األفقي، األمر الذي يتطمب الحاجة إلى إجراء مزيد مف الر  نمطي األنفوجرافيؾ الثابت

تحديد أفضؿ نمط لعرض األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي أـ األفقي(  ؼراسات بيدالبحوث والد
 وىو األمر الذي يستيدفو البحث الحالي0

ويرتبط باإلنفوجرافيؾ بشكؿ كبير بالسعة العقمية، حيث أف القدرة عمى ترجمة 
جرافيؾ إلى معني داخؿ عقؿ المتعمـ، يرتبط بقدرتو عمى معالجة المعمومات في شكؿ األنفو 

مرئي، حيث يشتمؿ نظاـ معالجة المعمومات عمى ثالث مكونات رئيسو، وىي: الذاكرة الحسية، 
الذاكرة العاممة، الذاكرة طويمة المدى، ويتـ الحصوؿ عمى تمؾ المعمومات مف خالؿ حاسة 

عمى تجميع المثيرات الزائدة، كالموف والشكؿ في صورة ما ومف ثـ اإلبصار التي تعمؿ 
تسجيميا في الذاكرة الحسية، ثـ تمر إلى الذاكرة العاممة والتي يتـ فييا دمج المعمومات 
الحسية مع المعرفة السابقة، بحيث يمكف تفسير وفيـ الصور )اإلنفوجرافيؾ(، وتتصؼ الذاكرة 

بدورىا في القدرات المعرفية لممتعمـ، حيث يمكف أف تتالشي  العاممة بالمحدودية والتي تؤثر
المعمومات الجديدة بسرعة ما لـ يتـ تنظيميا وترتتيبيا بحيث يسيؿ وصوليا إلى الذاكرة 

 0(Adi & Ariesta, 2019)طويمة المدى 
عمى العالقة بيف اإلنفوجرافيؾ  (Clark & Lyons, 2011)ويؤكد كالرؾ وليونز 

عمية، حيث يشير إلى أف معظـ المتعمميف يفيموف المعمومات بشكؿ أكثر وبيف السعة الق
أثناء استخداـ الصور )اإلنفوجرافيؾ( مقارنة بالنصوص المكتوبة فقط، وبالتالي فإف في كفاءة 

العقؿ البشري يستطيع أف يميز المعمومات المرئية ومعالجتيا مف خالؿ الذاكرة العاممة بشكؿ 
 0 (Dur, 2014)نقؿ المعمومات المكتوبة أو المسموعةأسرع وأكثر كفاءة مف 

والسعة العقمية تعد المكوف الرابع النشط مف مكونات الذاكرة )الذاكرة الحسية والذاكرة 
قصيرة المدى والذاكرة طويمة المدى والسعة العقمية( والتي تقوـ بتجييز المعمومات عند 

ة في الموقؼ التعميمي، ويمكف زيادة كفاءة استدعائيا مف الذاكرة وتفاعميا مع مثيرات البيئ
السعة العقمية في تشغيؿ وتجييز المعمومات عف طريؽ تنظيـ وتنسيؽ المعمومات والمفاىيـ 
العممية في صورة وحدات ذات معنى بحيث ال يمثؿ حماًل زائدًا عمييا مما يسيؿ عممية الفيـ 
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ـ السعة العقمية بدور أساسي في واالستيعاب لممعمومات والمفاىيـ العممية، ومف ىنا تقو 
تجييز ومعالجة المعمومات، فالمعمومات تنتقؿ خالؿ أجيزة الحس )الذاكرة الحسية( إلى الذاكرة 
قصيرة المدى، فإف كاف ىناؾ تجييز ومعالجة عميقة لممعمومات نقمت إلى الذاكرة طويمة 

ذا لـ تعالج ىذه المعمومات فإنيا تفقد، أي أف الزيادة  في كمية المعمومات ستؤدي المدى وا 
، 2803إلى تحميؿ السعة العقمية فوؽ طاقتيا وبالتالي انخفاض األداء )عبد المطيؼ عمي، 

 (28080إبراىيـ أحمد السيد، 
والسعة العقمية تمثؿ حيزًا مف المخ يتـ فيو معالجة المعمومات وتخزينيا، حيث يتـ 

مف الذاكرة طويمة المدى التي ترجمت إلى فيو التفاعؿ بيف المعمومات المستقبمة والمسترجعة 
مفاىيـ ومعمومات ذات معنى وبالتالي فإنيا عامؿ ميـ ومؤثر في التحصيؿ وتتأثر بعوامؿ 
عدة؛ منيا: )اإلجياد، والدافعية، واألسموب المعرفي( )محمد المرادني، نجالء مختار، 

28000) 
معرفي، ويوضح سويمر وترتبط السعة العقمية لمذاكرة العاممة بنظرية الحمؿ ال

(Sweller, 1994)  أف الحمؿ المعرفي يصنؼ في ضوء ثالث أشكاؿ، )أ( الحمؿ المعرفي
الداخمي الذي يحدد إلى أي مدى المعمومات صعبة ومعقدة، )ب( الحمؿ المعرفي الخارجي 
والذي يرتبط بطريقة عرض المعمومات، )ج( الحمؿ المعرفي المطابؽ والذي يتـ تحديده عبر 

نشطة المرتبطة بعممية التعمـ، وبالتالي فإف األنفوجرافيؾ بوصفو صور بصرية منظمة األ 
ومرتبة تستطيع العمؿ عمى تقميؿ الحمؿ المعرفي عمى الذاكرة ومف ثـ تسيؿ عممية التعمـ، 

 وتزيد مف السعة العقمية لممتعمميف0
ناؾ عالقة قوية وكما أف ىناؾ عالقة قوية تجمع اإلنفوجرافيؾ بالسعة العقمية، فإف ى

دورًا ميمًا في فيـ المفاىيـ تؤدي أيضًا تجمع بيف األنفوجرافيؾ والمفاىيـ العممية، حيث 
طبيعة العمـ وتساعد في تنمية التفكير عند المتعمميف، كما تزيد مف قدرة المتعمـ عمى فيـ 

د عمى ربط وتفسير كثيرًا مف الظواىر الطبيعية والبيولوجية وحؿ المشكالت اليومية، وتساع
 .(2828، فاطمة محمد) المعمومات الجديدة بالمعمومات السابقة في البنية المعرفية لممتعمـ

مف الجوانب الميمة في أي عممية تدريسية ذلؾ لكونو يعمؿ  يعدوتدريس المفاىيـ 
عمى تقميؿ إعادة التعميـ مما يوفر الوقت والجيد عمة المعمميف عند تقديـ المادة الدراسية 
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كميا، فيو يساعد المتعمـ عمى الربط بيف المواد الدراسية كميا، فمفيـو االرتفاع مثاًل يفيد 
 (28890مداح، سامية ) 000المتعمـ في كثير مف المواد الدراسية مثؿ العمـو

حمقة الوصؿ لممتعمـ في االنتقاؿ مف صؼ دراسي لصؼ دراسي  تعدإذ أف المفاىيـ 
سيكبر مع تقدـ ، في الصؼ األوؿ األساسي مثالً  المتعمـ أخر، ألف المفيـو الذى يتعممو

في الدراسة مف صؼ ألخر كوف المفاىيـ التي يتعمميا المتعمميف في المراحؿ  المتعمميف
األولي لدخوليـ المدرسة تكوف مفاىيـ بسيطة وأكثر مادية، وكمما تقدـ المتعمـ مف صؼ 

 (28890يدات، عبموفؽ آلخر أصبح المفيـو أكثر عمقًا وتجريدًا )
مف أي عنصر تشويؽ، لذا فيي  ايخمو أسموب عرضيونظرًا ألف المفاىيـ العممية 

تحتاج إلى استخداـ وسائط تكنولوجية تحوؿ ىذه المفيومات المجردة إلى مفيومات محسوسة 
  0( 2800، مفمح )محمد قابمة لمفيـ والتطبيؽ

التي تيتـ بتحويؿ النصوص  ونظرًا لكوف األنفوجرافيؾ أحد المستجدات التكنولوجية
المجردة إلى صورة مرئية باستخداـ الرسـو والنصوص في ضوء ترتيب وتنظيـ معيف مع 
استخداـ رموز ودالالت متوافقو مع أسموب العرض، فأنيا تعد مف الوسائط األكثر مالئمة 
 لعرض المفاىيـ بشكؿ عاـ والمفاىيـ العممية بشكؿ خاص، حيث أكدت عديد مف الدراسات
عمى فاعميتيا في تنمية المفاىيـ العممية، حيث أكدت دراسة السعدي يوسؼ وميا العجمي 

 العقؿ عادات تنمية في اإلنفوجرافيؾ تقنية ستخداـا ( عمى فاعمية2809وكريمة محمد )
كتساب الكويت، وتوصمت دراسة أحمد  بدولة اإلبتدائية المرحمة تالميذ لدى العممية المفاىيـ وا 

سالـ عالـ )  المفاىيـ تحصيؿ تنمية( عمى وجود أثر كبير لألنفوجرافيؾ في 2809الزىراني وا 
 ( عمى فاعمية2806عمر ) الثانوية، كما أكدت دراسة عاصـ المرحمة طالب لدى العممية

 ميارات وتنمية العممية المفاىيـ اكتساب في اإلنفوجرافيؾ عمى قائمة مقترحة استراتيجية
 االبتدائي0 الخامس الصؼ تالميذ لدى العموـ بتعمـ واالستمتاع البصرى التفكير

إلى أف وعمى الجانب اآلخر فإف البيئة التعميمية لكي تحقؽ أىدافيا فيي في حاجة 
مشاركة المتعمميف وأنخراطيـ في داخميا مف خالؿ أداء األنشطة التعممية التي تشتمؿ عمييا 

ـ، مما يحوؿ التعمـ السمبي إلى تعمـ فعاؿ نشط يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ بيئة التعم
  التعميمية المرجوة0
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واإلنخراط في التعمـ ىو الطاقة في العمؿ، واإلتصاؿ بيف شخص وأخر مف خالؿ 
التفاعؿ بيف الطالب والمعمـ، وكذلؾ الطالب مع زمالئيـ لمساعدة بعضيـ بعضًا، واإلنخراط 

 ,Bigatel & Williams)واإلستماع إلى وجيات نظر اآلخريف  في حؿ المشكالت،
2015)0 

ويساعد اإلنخراط في التعمـ بأف يشعر الطالب بأنو جزء مف عممية التعمـ، ونتيجة 
لذؾ يتثار الطالب المنخرط غريزيًا، ويزيد ذلؾ مف فرص استمرار الطالب بالتعمـ حتى بعد 

 (69، 2887إنتياء الدراسة )دبميو بيتس؛ عازي بوؿ، 
( مبادئ اإلنخراط في التعمـ في: احتراـ التنوع في 2803وحدد شريؼ يتيـ )

المواىب وطرائؽ التعمـ، مستوى توقعات المعمـ بالطالب، زمف المكوث في المياـ التعممية، 
تقديـ تغذية راجعة، التعمـ النشط، تعاوف الطالب مع زمالئيـ، تفاعؿ الطالب مف المعمـ، فمكي 

الطالب في التعمـ يجب عمى المناىج والمقررات واألنشطة أف تتضمف التفاعؿ، ينخرط 
 . واالستكشاؼ، واالرتباط بحياة الواقعية، والوسائط المتعددة والتكنولوجيا

أف اإلنخراط في التعمـ يشكؿ مشاركة الطالب،  (Briggs, 2015)ويرى بريجز 
ظيار مستوى اإلىتماـ نحو موضوع التعمـ، والتفاع ؿ مع المحتوى، والمعمـ، واألقراف،وارتفاع وا 

مستوى الدافع لمتعمـ، وعمى المعمـ أف يحدد اإلستراتيجيات التي تساعد عمى التغمب عمى 
الب، ووضع خطة لتحسيف عممية اإلنخراط كالبدء بنشاط طالعقبات التي تحوؿ دوف مشاركة ال

يـ جزء مف المجتمع استياللي يربط الطالب مع بعضيـ البعض ويجعميـ يشعروف بأن
رساؿ رسائؿ تذكير إلبقاء الطالب  المعرفي، وتوفير تغذية راجعة فعالة وفي الوقت المناسب، وا 

 في المساء الصحيح0
وفي ضوء ما سبؽ فإنو يتضح أف ىناؾ عالقة قوية تجمع بيف األنفوجرافيؾ الثابت 

ـ أنماط األنفوجرافيؾ يتنظمرتفعة أو منخفضة، حيث أف أكانت والسعة العقمية لممتعمـ سواء 
بدورىا في السعة العقمية لممتعمميف، إذ أف استخداـ أنماط معينة مف وترتيبو تؤثر الثابت 

اإلنوجرافيؾ الثابت قد يشكؿ مشكمة في تجييز المعمومات في الذاكرة وبالتالي يعوؽ عممية 
وقد يكوف أقؿ بكثير مف الحد األقصى لممتعمميف ذوي السعة العقمية المرتفعة وبالتالي التعمـ 

نمط لف يتـ االستفادة منيا، وعميو يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف 
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( ومستوى السعة العقمية )منخفض، مرتفع( عمى تنمية رأسي/ أفقي) عرض األنفوجرافيؾ الثابت
 مية واإلنخراط في التعمـ لدى تالميذ المرحمة المتوسطة0المفاىيـ العم

 مظكلة البشح:
خالؿ ما تـ عرضو سابقًا يتضح أنو رغـ أف ىناؾ أثر كبير لالنفوجرافيؾ الثابت بشكميو  مف

فإف مازاؿ ىناؾ إلى حسـ النمط األنسب في بيئات التعمـ )الرأسي/ األفقي( في العممية التعميمية، 
؛ محمد أبو الدىب،  2809)أحمد نظير،  سحابية بشكؿ خاص ة الحوسبة الالمختمفة وفي بيئ

2808 ،  ,Yildirim؛ Ibrahim & Maharaj, 2019؛ 2807السيد،  ؛ نيفيف2808: أمؿ كـر
20170) 

والسعة العقمية  كما تبيف وجود عالقة بيف نمط عرض األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي(
)مرتفعة/ منخفضة(، حيث تأثير نمط عرض األنفوجرافيؾ عمى قدرة المتعمـ عمى االحتفاظ بالمعمومات 

 & Adi)  في الذاكرة طويمة المدى وقدرتيا عمى تسييؿ عممية التعمـ وتقميؿ الحمؿ المعرفي
Ariesta, 2019; Clark & Lyons, 2011)،  ويحتاج األمر مزيدًا مف الدراسة حوؿ أيًا مف

ابت )الرأسي مقابؿ األفقي( األفضؿ في إطار تفاعميما مع السعة العقمية نمط تصميـ اإلنفوجرافيؾ الث
المتعمميف مف ذوي السعة العقمية المرتفعة وذوي  الفادة لجميع)المرتفعة/ المنخفضة(، وبما يضمف ا

 0السعة العقمية المنخفضة
ؾ أظيرت الدراسات السابقة أف ىناؾ حاجة ماسو لمدراسات التي تتناوؿ اإلنخراط في وكذل

التعمـ عبر بيئات التعمـ المختمفة ومنيا: بيئات الحوسبة السحابية ومصادرىا والمتمثمة في 
اإلنفوجرافيؾ، األمر الذي يعني تحويؿ المتعمـ مف متمقي سمبي إلى متمقي إيجابي ومشارؾ بفاعمية 

 ;Duncan, 2020; Khan, Ahmad & Malik, 2017) تحقؽ أىداؼ التعمـ المستيدفةبما ي
Briggs, 2015) 0 

وعمى الجانب األخر فإف تالميذ المرحمة المتوسطة يواجيوف لعديد مف المشكالت في 
، حيث يجدوف أنفسيـ في مواجية العديد مف المفاىيـ المجردة والتي  المفاىيـ العممية بمادة العمـو
تحتاج لقدر مف التخيؿ المعتمد عمى الفروؽ الفردية بيف التالميذ، ويتوقؼ أيضًا عمى درجة صعوبة 

 (28080وتعقد المفيوـ موضوع الدراسة، مما يشكؿ صعوبة لدييـ )سعود العجمي، 
وأكدت عديد مف الدراسات عمى وجود ضعؼ وتدني لدى تالميذ المرحمة المتوسطة في 

، منيا دراسة كؿ مف )عميالمفاىيـ العممية في ما  ؛ عادي2828زيداف،  القحماني، أشرؼ دة العمـو
 ؛ محمد2808الوىابة، ؛ جميمة2809السمطاف، ؛ آدـ2809أبوعاذره، ؛ سناء2809الخالدي، 

 (0 2802منصور،  ؛ عزاـ2807السالمات، ماجد، 
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؛ 2809محمد، وبمراجعة الدراسات السابقة، ومنيا: )السعدي يوسؼ، ميا العجمي، كريمة 
 أثر( فإنيا تشير إلى أف اإلنفوجرافيؾ لو 2806عمر،  ؛ عاصـ2809أحمد الزىراني، إسالـ عالـ، 

 كبير عمى تنمية المفاىيـ العممية0
وعمى ضوء ما سبؽ أمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في وجود حاجة إلى تحديد انسب 

لحوسبة السحابية، في إطار في تطبيقات ا نمط لعرض األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي مقابؿ األفقي(
التفاعؿ مع السعة العقمية )مرتفعة في مقابؿ المنخفضة( وتأثير تمؾ العالقة عمى المفاىيـ العممية 

 واإلنخراط في التعمـ لدى تالميذ المرحمة المتوسطة0

 سئلة البشح:أ

الرئيس  ولمتوصؿ لحؿ لمشكمة البحث يسعي البحث الحالي إلى اإلجابة عف السؤاؿ
 التالي:

نفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( بتطبيقات إل اعرض نمط كيؼ يمكف تصميـ 
واإلنخراط في  تنمية المفاىيـ العمميةلالحوسبو السحابية والسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( 

 ؟لدى تالميذ المرحمة المتوسطة التعمـ
 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية:

 لمفاىيـ العممية في مادة العمـو الواجب تنمييا لتالميذ المرحمة المتوسطة؟ما ا -0
ما نموذج التصميـ التعميمي المناسب لبناء نمط عرض األنفوجرافيؾ )الرأسي/ األفقي(  -2

في تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية المفاىيـ العممية واإلنخراط في التعمـ لدى تالميذ 
 المرحمة المتوسطة؟

نمطي عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( بتطبيقات الحوسبو السحابية  ما أثر -3
 في تنمية المفاىيـ العممية واإلنخراط في التعمـ لدى تالميذ المرحمة المتوسطة؟

ما أثر السعة العقمية لدى تالميذ المرحمة المتوسطة )مرتفعة/ منخفضة( ببيئة تعمـ  -4
العممية واإلنخراط في التعمـ  السحابية في تنمية المفاىيـقائمة عمى تطبيقات الحوسبو 

 لدييـ؟
ما أثر التفاعؿ بيف نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( بتطبيقات الحوسبو  -5

واإلنخراط في السحابية والسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( في تنمية المفاىيـ العممية 
 ة؟لدى تالميذ المرحمة المتوسطالتعمـ 
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 أهداف البشح:

 ييدؼ البحث الحالي إلى:
 0المفاىيـ العممية في مادة العموـ الواجب تنمييا لتالميذ المرحمة المتوسطة تحديد -0
نموذج التصميـ التعميمي المناسب لبناء نمط عرض األنفوجرافيؾ  الكشؼ عف -2

)الرأسي/ األفقي( في تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية المفاىيـ العممية واإلنخراط 
 0عمـ لدى تالميذ المرحمة المتوسطةفي الت

تحديد أثر نمطي عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( بتطبيقات الحوسبو  -3
ية في تنمية المفاىيـ العممية واإلنخراط في التعمـ لدى تالميذ المرحمة السحاب

 المتوسطة0
تحديد أثر السعة العقمية لدى تالميذ المرحمة المتوسطة )مرتفعة/ منخفضة( ببيئة  -4

تعمـ قائمة عمى تطبيقات الحوسبو السحابية في تنمية المفاىيـ العممية واإلنخراط في 
 التعمـ لدييـ0

أثر التفاعؿ بيف نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( بتطبيقات  تحديد -5
الحوسبو السحابية والسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( في تنمية المفاىيـ العممية 

 0لدى تالميذ المرحمة المتوسطةواإلنخراط في التعمـ 
 أهنية البشح:

 قد تسيـ نتائج البحث الحالي في:
ات التعميـ ما قبؿ الجامعي لتحسيف عممية فيـ المفاىيـ العممية تقديـ أفكار لمؤسس 00

ومستوى انخراط التالميذ في التعميـ مف خالؿ استخداـ وتوظيؼ أنماط اإلنفوجرافيؾ 
 في التعميـ0

إمداد مطوري التعمـ اإللكتروني بقواعد ومعايير توظيؼ اإلنفوجرافيؾ الثابت في  20
 تطبيقات الحوسبة السحابية0

النتائج في تزويد المعمميف ومطوري المحتوى الرقمي التعميمي فيما يتعمؽ قد تفيد  30
المالئـ )الرأسي مقابؿ األفقي( في بيئات التعمـ اإللكترونية  بنمط اإلنفوجرافيؾ الثابت

بشكؿ خاص وتطبيقات الحوسبة السحابية عمى وجو التحديد، والتي يمكف أف يكوف 
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ذ المرحمة المتوسطة في نواتج التعمـ المختمفة ليا تأثير فعاؿ في تحسيف أداء تالمي
 وخاصة فيما يتعمؽ بالتالميذ ذوي السعة العقمية )المرتفعة مقابؿ المنخفضة(0

قد تسيـ نتائج البجث في تعزيز اإلفادة مف تطبيقات الحوسبة السحابية في تذليؿ  40
 لتعميمية0الصعوبات التي تواجو تالميذ المرحمة المتوسطة عند دراسة بعض المواد ا

 حمددات البشح:

 يقتصر البحث الحالي عمى:
 :المفاىيـ العممية المتضمة في كتاب مادة العمـو في وحدة )ما وراء  حد موضوعي

 األرض(0
 ( تمميذ880حد بشري: مجموعة مف تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط بمغ عددىـ ) 

 :العربية السعودية0، بمكة المكرمة بالمممكة لمبنيف المكرمة مكة متوسطة حد مكاني 
  حد زماني: تـ تطبيؽ تجربة البحث في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي

(2808/28090) 

 فسوض البشح:

 سعى البحث الحالي إلى التحقؽ مف صحة الفروض التالية:
بيف متوسطي درجات تالميذ  8085 ≥يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي  00

ختبار المفاىيـ العممية يرجع لمتأثير التطبيؽ البعدي الالمجموعتيف التجريبيتيف في 
 األساسي الختالؼ نمطا األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي(0

بيف متوسطي درجات تالميذ  8085 ≥يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي  20
لمتأثير يرجع  ختبار المفاىيـ العمميةال التطبيؽ البعدي المجموعتيف التجريبيتيف في

األساسي الختالؼ السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( لصالح التالميذ ذوي السعة العقمية 
 0المرتفعة

تالميذ  درجات متوسطات بيف 8085 ≥توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي  30
ختبار المفاىيـ العممية ترجع لمتأثير األساسي التطبيؽ البعدي ال المجموعات التجريبية في

اعؿ بيف نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية )مرتفعة/ لمتف
 0 (منخفضة
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بيف متوسطي درجات تالميذ  8085 ≥يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي  40
المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي مقياس اإلنخراط في التعمـ يرجع لمتأثير 

 0اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( األساسي الختالؼ نمط عرض
بيف متوسطي درجات تالميذ  8085 ≥يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي  50

مقياس اإلنخراط في التعمـ يرجع لمتأثير لالمجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي 
ة العقمية األساسي الختالؼ السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( لصالح التالميذ ذوي السع

 المرتفعة0
بيف متوسطات درجات تالميذ  8085 ≥توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي  60

مقياس اإلنخراط في التعمـ ترجع لمتأثير لالمجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي 
األساسي لمتفاعؿ بيف نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية 

 منخفضة(0)مرتفعة/ 
 ميهر البشح والتصنيه التذسييب:

يعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي في مرحمة الدراسية والتحميؿ والتصميـ، 
والمنيج شبو التجريبي عند قياس أثر المتغيريف المستقميف لمبحث عمى المتغيريف التابعيف، 

 وذلؾ عمى النحو التالي:
 المتغيراف المستقالف: -0
 األنفوجرافيؾ الثابت في تطبيقات الحوسبة السحابية: نمط عرض -0/0
 نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي0 -0/0/0
 نمط اإلنفوجرافيؾ الثابت األفقي0 -0/0/2
 السعة العقمية: -2/0
 السعة العقمية المرتفعة0 -2/0/0
 السعة العقمية المنخفضة0 -2/0/2
 المتغيراف التابعاف: -2
 ممية المتضنة في مادة العمـو لمصؼ األوؿ المتوسط0تحصيؿ المفاىيـ الع -2/0
 اإلنخراط في العمـ0 -2/2
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( الموضح 2×2وعمى ضوء المتغيرات المستقمة تـ استخداـ التصميـ التجريبي )
 :اآلتيبالجدوؿ 

 (:3خذٔل )

 (3×3انخصًٛى انخدشٚبٙ نهبحث )

 
رٔ٘ انسؼت انؼمهٛت 

 )انًشحفؼت(

رٔ٘ انسؼت انؼمهٛت 

 )انًُخفضت(

ًَظ األَفٕخشافٛك انثابج 

 )انشأسٙ(

 انًؼاندت األٔنٗ

ًَظ األَفٕخشافٛك انثابج 

)انشأسٙ(+ رٔ٘ انسؼت 

 انؼمهٛت )انًشحفؼت(

 

 انًؼاندت انثاَٛت

ًَظ األَفٕخشافٛك انثابج 

)انشأسٙ(+ رٔ٘ انسؼت 

 انؼمهٛت )انًُخفضت(

ًَظ األَفٕخشافٛك انثابج 

 )األفمٙ(

 انًؼاندت انثانثت

األَفٕخشافٛك انثابج ًَظ 

)األفمٙ( + رٔ٘ انسؼت 

 انؼمهٛت )انًشحفؼت(

 انًؼاندت انشابؼت

ًَظ األَفٕخشافٛك انثابج 

)األفمٙ(+ رٔ٘ انسؼت 

 انؼمهٛت )انًُخفضت(

 مجموعات تجريبية: أربعويتضح مف التصميـ التجريبي لمبحث وجود 
نمط يدرسوف باستخداـ  مرتفعي السعة العقمية تالميذالمجموعة التجريبية األولى:  00

 0اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي بتطبيقات الحوسبة السحابية
نمط يدرسوف باستخداـ  منخفضي السعة العقمية تالميذالمجموعة التجريبية الثانية:  20

 0اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي بتطبيقات الحوسبة السحابية
نمط يدرسوف باستخداـ  العقميةمرتفعي السعة  الثالث: تالميذالمجموعة التجريبية  30

 0اإلنفوجرافيؾ الثابت األفقي بتطبيقات الحوسبة السحابية
نمط يدرسوف باستخداـ  منخفضي السعة العقمية تالميذ: الرابعةالمجموعة التجريبية  40

 0اإلنفوجرافيؾ األفقي الرأسي بتطبيقات الحوسبة السحابية
 مصطلشات البشح:

ضوء إطالع الباحث عمى التعريفات التي وردت في عديد مف األدبيات التربوية ذات  في
تـ تحديد أدواتو ومعالجاتو ومراعاة طبيعة بيئة التعمـ وعينة البحث و العالقة بمتغيرات البحث 

 مصطمحات البحث إجرائيًا عمى النحو اآلتي:
 :بنية تحتيو تكنولوجية قـو عمى إنشاء ينموذج محوسب  تطبيقات الحوسبة السحابية

تدعيـ التفاعؿ ليا بعض التطبيقات التربوية والتي تقـو عمى ، تقدـ خدمات متنوعة
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وعرض المصادر الرقمية،  وتسييؿ عممية التواصؿ وتبادؿ المعمومات بيف المعمـ والمتعمـ
ومنيا اإلنفوجرافيؾ، مع إمكانية عرضو وتحميمو في أي وقت وفي أي مكاف، يما يحقؽ 

 ج التعمـ المستيدفة0نوات
 :والصور والرموز  اتيقوـ عمى دمج الرسوم تصويرى رسـ األنفوجرافيؾ الثابت

واألشكاؿ مع النصوص بغرض توضيح المفاىيـ العممية لتالميذ المرحمة المتوسطة 
ويتـ بناءه في ضوء المعايير التربوية والتقنية دوف حاجة إلى تفاعؿ المتعمـ منيا، 

 الالزمة0
 :يتـ تصميمو مف خالؿ وضع المحتوى  تصويرى رسـ اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي

بمستوى عمودي مف األعمي إلى األسفؿ ويقوـ عمى دمج الرسوـ والصور والرموز 
 واألشكاؿ مع النصوص بغرض توضيح المفاىيـ العممية لتالميذ المرحمة المتوسطة0

 :تصميمو مف خالؿ وضع كؿ المحتوى في يتـ  تصويرى رسـ األنفوجرافيؾ الثابت األفقي
تجاه األيمف أو األيسر ويقـو عمى دمج ال ية التدفؽ في ار مستوى أفقي لضماف استمرا

والصور والرموز واألشكاؿ مع النصوص بغرض توضيح المفاىيـ العممية  اتالرسوم
 لتالميذ المرحمة المتوسطة0

 :مجموعة مف الصفات أو عمميو عقميو يتـ عف طريقيا تجريد  المفاىيـ العممية
 ويتـ قياسو مف خالؿ اختبار تحصيمي معد لذلؾ0، السمات أو الحقائؽ المشتركة

 :تالميذ المرحمة المتوسطة في تعمـ المفاىيـ العممية انيماؾ اإلنخراط في التعمـ 
األنفوجرافيؾ الثابت  باستخداـ التعميمة اإللكترونية األنشطة اإليجابية في بالمشاركة
 اإلجابة مف التمميذ عمييا يحصؿ التي الدرجات بمجموع ويقاس ،األفقي( )الرأسي/

 0الغرض ليذا الباحث أعده الذي المقياس فقرات عف
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 اإلطاز اليظسي للبشح

يتناوؿ اإلطار النظري األدبيات والدراسات المرتبطة بمحاور البحث، حيث يشتمؿ اإلطار 
 :اآلتيةالنظري عمى المحاور 

 السحابية0الحوسبة  00
 اإلنفوجرافيؾ0 20
 السعة العقمية0 30
 المفاىيـ العممية0 40
 اإلنخراط في التعمـ0 50

 وفيما يمي تناوؿ ىذه المحاور:
 احملوز األول: احلوسبة الششابية:

 مفهوو احلوسبة الششابية: -1

 لمحوسبة السحابية عديد مف التعريفات، يمكف عرض بعًضا منيا عمى النحو التالي:
  البيانات والعديد مف الوسائط مف جياز المتعمـ إلى أجيزة خادمة عبر عممية نقؿ

االنترنت )تطبيقات سحابية( وحفظ الممفات المطموبة منيـ بيدؼ الوصوؿ إلييا 
واإلستفادة منيا بإستخداـ جياز حاسوبي أواألجيزة الذكية النقالة وتوفير التطبيقات 

مكتبة رقمية عبر إحدى تطبيقات كخدمات تخزينية عمى شبكة االنترنت، مف خالؿ 
الحوسبة السحابية لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة التي يستطيع الطالب التعمـ مف 

 (2070، 2809خالليا )مراد الشيخ، 
  مجموعة مف التطبيقات واألدوات التي تمكف الطالب مف استخداـ مساحة تخزيف لحفظ

ر دراسي معيف، مع إمكانية مشاركتيا ممفاتو ومشاريعو وأعمالو بصيغ مختمفة فى مقر 
جراء المناقشات والتواصؿ التزامنى واالتزامني )زينب العربي،  ، 2806مع األقراف، وا 

2670) 
  ـّ فيو توفير موارد قابمة  لمحوسبةنمط جديد بشكٍؿ حيوي وظاىري في كثير مف  لمتطويريت

 (3480، 2805ار، األحياف باعتبارىا خدمات متقّدمة عبر اإلنترنت )إبراىيـ الف
  فييا تقديـ الموارد  يتـّ اإلنترنت التي تتصؼ بالسرعة والمرونة، حيث  تطبيقاتأحد
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الكمبيوترية كخدمات، وُيتاح لممستخدميف الوصوؿ إلييا عبر اإلنترنت، دوف الحاجة إلى 
امتالؾ المعرفة والخبرة أو حتى التحّكـ بالبنية التحتية التي تدعـ ىذه الخدمات 

(Kundra, 2011, 5)0 
وفي ضوء ما سبؽ يمكف استخالص أىـ خصائص تطبيقات الحوسبة السحابية عمى 

 النحو اآلتي:
  قـو عمى إنشاء بنية تحتيو تكنولوجية تقدـ خدمات متنوعة0ينموذج محوسب 
  0يسمح باالتصاؿ بيف العميؿ مف جانب وخدمات الخادـ والتطبيقات مف جانب آخر 
 ييا عبر شبكة االنترنت )السحابة(، دوف الحاجة إلى امتالؾ يتاح لممستخدميف الوصوؿ إل

 المعرفة، أو الخبرة، أو حتى التحكـ بالبني التحتية التي تدعـ ىذه الخدمات0
 مميزات احلوسبة الششابية: -2

عززت تطبيقات الحوسبة السحابية مف نمو أنظمة التعمـ اإللكتروني مف خالؿ 
يمكف لممستخدميف استخداـ موارد الكمبيوتر في أي  توفير نموذج الدفع حسب االستخداـ:

مكاف وفي أي وقت، وذلؾ ببساطة عند الطمب ودفع مقابؿ استخداميا فقط، وتـ تكييؼ ىذا 
النموذج مع جميع مقاييس الميزانيات والمتطمبات، وبالتالي، مف خالؿ تطوير استخداـ 

السحابية كأحد أفضؿ الخيارات اإلنترنت وشبكات الكمبيوتر، تـ تقديـ تطبيقات الحوسبة 
االقتصادية الحتياجات المؤسسات التعميمية، وذلؾ بداًل مف اعتماد موارد أجيزة وبرامج باىظة 

 Elالثمف ومعقدة، يمكف استخداـ التعمـ اإللكتروني المستند إلى السحابة بتكاليؼ أقؿ)
Mhouti, Erradi & Nasseh, 20180) 

سات مميزات استخداـ الحوسبة السحابية في وتوضح عديد مف األدبيات والدرا
-Siddiqui, Alam, Khan  & Gupta, 2019; Elالتعميـ في النقاط التالية 

Sofany, et al., 2019; Milić, Simić & Milutinović, 2014; Nguyen, 
Nguyen, Pham, & Misra, 2014) 

 مب أنظمة التعمـ خفض تكمفة االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: تتط
اإللكتروني موارد متطورة ال تستطيع المؤسسات التعميمية تحمؿ استثمارات ضخمة 
منيا، باستخداـ الحوسبة السحابية يتـ تجميع البنية التحتية السحابية لمؤسسة 
مستيمكة ويتعيف عمى ىذه المؤسسات أف تدفع فقط مقابؿ الموارد التي تستخدميا، 
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صيانة أقؿ، ومتطمبات أجيزة أقؿ، وبرمجيات وتكاليؼ بنية  وبالتاؿ ، ىناؾ مشكالت
 تحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أقؿ0

  قابمية التوسع: تسمح الحوسبة السحابية لممؤسسات التعميمية بتوسيع نطاؽ خدماتيا
 وفًقا لطمبيا0

  والبيانات تخزيف البيانات المركزي وغير المحدود: يتـ تخزيف جزء كبير مف التطبيقات
في السحابة0 ىذا يجعؿ إدارة البيانات والموارد التعميمية سيمة التعامؿ، وتوفر السحابة 

 سعة تخزيف غير محدودة تقريًبا0
  البيانات التي يتـ الوصوؿ إلييا عبر الويب: الوصوؿ إلى البيانات سيؿ ألنو في أي

 0مكاف وفي أي وقت ويمكف ألي متعمـ/ معمـ الوصوؿ إلى التطبيؽ
  إمكانية الوصوؿ: يمكف الوصوؿ إلى خدمات الحوسبة السحابية مف خالؿ أنظمة غير

 متجانسة0
  ال حاجة لبرامج مف جانب المستخدـ: ىذا يسمح بتخفيض التكاليؼ لممؤسسات

دارة الخادـ، مما  التعميمية، حيث ال توجد تكاليؼ التثبيت وصيانة البرامج والنشر وا 
جمالية، وعدد أقؿ مف موظفي تكنولوجيا المعمومات يؤدي إلى انخفاض التكمفة اإل

 واالتصاالت لممؤسسة0
  المحاكاة االفتراضية: يسمح مفيوـ المحاكاة االفتراضية باالستبداؿ السريع لمخادـ

المخترؽ الموجود عمى السحابة دوف تكاليؼ أو أضرار كبيرة0 مف الممكف دمج نسخة 
وقع أف يتـ تقميؿ وقت تعطؿ السحابة بشكؿ جديدة مف آلة افتراضية وبالتالي مف المت

 كبير0
  سيولة المراقبة: إف مراقبة الوصوؿ إلى البيانات أسيؿ ألنو يجب اإلشراؼ عمى مكاف

واحد فقط ، وليس آالؼ أجيزة الكمبيوتر الموزعة في جميع أنحاء العالـ0 أيًضا ، نظًرا 
كاديمييف ، يمكف اختبار ألف السحابة تمثؿ نقطة دخوؿ فريدة لجميع المستخدميف األ 

 التغييرات األمنية وتنفيذىا بسيولة0
  عدـ االحتمالية المحسنة وأمف البيانات: مف الصعب لمغاية عمى المتسمؿ تحديد موقع

الكمبيوتر الذي يخزف البيانات المطموبة )ممفات تعريؼ المتعمميف، مالحظات 
المتعمميف، النتائج، الممفات( أو معرفة الكمبيوتر الذي يحتاج إلى مياجمتو مف أجؿ 
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اإلضافة إلى ذلؾ، يتـ نسخ البيانات الموجودة في الحصوؿ عمى البيانات المطموبة، ب
السحابة تمقائًيا، لذلؾ عمى عكس حوسبة سطح المكتب، ال يؤدي تعطؿ الكمبيوتر في 
السحابة إلى تدمير البيانات، والتي ستظؿ متاحة مف أجيزة الكمبيوتر األخرى في 

 السحابة0
 قدة تمقائًيا واستبعادىا دوف التوافر العالي: يمكف لمحوسبة السحابية اكتشاؼ فشؿ الع

 التأثير عمى التشغيؿ العادي لنظاـ التعمـ اإللكتروني0
  النسخ االحتياطي واالسترداد: في حالة تعطؿ جياز الكمبيوتر الخاص بالمستخدـ، لف

 يتـ فقداف أي بيانات تقريًبا ألنو يتـ تخزيف كؿ شيء في السحابة0
  مكانية الوصوؿ المحّسنة: يمكف الوصوؿ إلييا مف أي مكاف وباستخداـ أي الراحة وا 

جياز بواسطة المستخدميف النيائييف، عالوة عمى ذلؾ ، فيي مريحة وسيمة 
االستخداـ، حيث غير مطموب مف المستخدـ بتنزيؿ أي برنامج أو ترقية البيانات إلى 

 السحابة في محاولة الستخداميا0 
 ناس مطموبة ألداء المزيد مف المياـ الحد األدنى مف التدريب لمموظفيف: عدد أقؿ مف ال

 عمى السحابة، حيث ال يحتاج استخداميا إلى مستوى عالي مف الميارات0
  قوة الحوسبة الفائقة: العديد مف أجيزة الكمبيوتر جمعت مًعا لتكويف خادـ فائؽ في

 الحوسبة السحابية، وبالتالي تزويد المستخدميف بقدرة قوية عمى معالجة البيانات0
 وء ما سبؽ يمكف توضيح فوائدىا بالنسبة لممتعمميف كالتالي:وفي ض

 إمكانية الوصوؿ إلى المحتوى التعميمي عبر اإلنترنت. 
 0إمكانية إرساؿ الواجبات المنزلية أو التكميفات والمشاريع 
 0إمكانية أرسؿ المالحظات لممعمـ أو لممتعمميف األخريف 
 إمكانية حؿ اإلمتحانات عبر اإلنترنت. 
 0إمكانية التشارؾ مع المتعمميف األخريف 

 :أما فوائدىا بالنسبة المعمميف أو المدربيف
 0مكانية الوصوؿ  توفير نظاـ إدارة المحتوى يمتاز بالسيولة واليسر وا 
 0توفير أدوات لمتواصؿ مع المتعمميف 
 0نتاج االختبارات عبر اإلنترنت  إمكانية تصميـ وا 
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  نترنت0عبر اإل االختبارات إمكانية تصحيح 
  تقييـ الواجبات المنزلية لممتعمميف أو الواجبات والمشاريع0إمكانية 
 0إمكانية اإلطالع عمى مالحظات وأسئمة المتعمميف واإلجابة عمييـ 
 0إمكانية توفير تغذية راجعة لممتعمميف عبر اإلنترنت 

 أىواع احلوسبة الششابية: -3

-El-Sofany, El)لمحوسبة السحابية عديد مف األنواع يمكف توضيحيا كالتالي 
Seoud & Farouk, 2019; Ghallabi, Essalmi, Jemni & Kinshuk, 2015; 

Soni  & Gupta, 2013): 
  السحابة الخاصةprivate cloud مخصصة لإلستخداـ الحصري مف قبؿ مؤسسة :

دار   تيا وتشغيميا0واحدة، قد تكوف ممموكة لممؤسسة وا 
 سحابة المجتمعcommunity cloud  مخصصة لالستخداـ الحصري مف قبؿ :

 مجتمع معيف مف المستيمكيف مف المنظمات التي تتشارؾ في اإلىتمامات0
  السحابة العامةpublic cloud يتـ توفير البنية التحتية السحابية لالستخداـ :

 المفتوح مف قبؿ عامة الناس0
  السحابة المختمطةhybrid cloud البنية التحتية السحابية عبارة عف تكويف مف :

أثنيف أو أكثر مف البنى التحتية السحابية المميزة )خاصة أو مجتمعية أو عامة( تظؿ 
 كيانات فريدة0

 خصائص احلوسبة الششابية: -4

القائمة، واليدؼ منيا  والنماذجالحوسبة الحاسوبية ىي نتيجة لتطّور وتبّني التقنيات 
التقنيات دوف الحاجة إلى معرفة عميقة  ىذهىو السماح لممستخدميف لمتعامؿ مع كؿ 

 (3370، 2805بموضوعيا دوف تكاليؼ مادية عالية )إبراىيـ الفار، 
 ,Siddiqui) ويمكف توضيح خصائص الحوسبة الحاسوبية عمى النحو األتى 

Alam, Khan  & Gupta, 2019; Ghallabi, Essalmi, Jemni & Kinshuk, 
2015; Chandra & Malaya, 2012; Chandra & Borah, 2012)  

  إمكانية التشغيؿ المستمر لمنظاـ دوف انقطاع أي عدـ  السحبالموثوقية: حيث توّفر نظـ
 فقداف البيانات0
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  محددة دوف االستعانة بموارد أو  بمتطّمباتجودة الخدمة: فيي قدرة السحابة عمى القياـ
، وذلؾ بأفضؿ صورة ممكنة، حيث يتحقؽ ىذا المتطّمباتمصادر خارجية؛ لتمبية تمؾ 

 األمر في أقؿ وقت محدد ليا؛ لضماف تمبية عنصر الجودة لمستخدـ السحابة0
  رر توّفر قاعدة بيانات تضمف التزامف المتزايد المتك السحبتوّفر الخدمات والبيانات: فُنظـ

 موازنة التحميؿ0 لتحقيؽلمبيانات/ الخدمات وتوزيعيا عبر مصادر مختمفة؛ 
  لمسحابة الكمبيوترية، فاستخداميا  التكنولوجية األساسيةاالفتراضية: ُتعّد مف السمات

 بسيط ُيبعد المستخدـ عف التعقيدات التكنولوجية لمخوادـ األخرى المتوّفرة عبر الشبكة0
  البنية التحتية )بما في ذلؾ اإلدارة، والتكويف  تعقيدؿ إخفاء سيولة االستخداـ: مف خال

وغيرىا( فبذلؾ يمكف تقديـ المحاكاة االفتراضية بصورة أسيؿ وأفضؿ مف التطبيقات 
 األخرى0

  والتقنيات االفتراضية ُيسمح ألكبر توافؽ مف المبدأاستقاللية البنية التحتية: فمف حيث ،
 خالؿ جعؿ المنصة متاحة مستقمة0

  المرونة والتكيؼ: ىى القدرة الذاتية لمسحابة عمى تمبية المتغّيرات لكمية وحجـ الموارد
المتغيرات، فمف خالؿ  تمؾبشتى أنواعيا في الوقت المحدد، والتكييؼ الذاتي مع 

التعّرض لتنفيذ البيئة االفتراضية، تكوف البنية األساسية أكثر مرونة عند التغيير وفقًا 
 بات المختمفة0لمظروؼ والمتطمّ 

  الخدمات والموارد بصورة مستقمة، بحيث ال يتقّيد  إلىاستقاللية التواجد: فيمكف الوصوؿ
 0الخدمةالمستخدـ بالتواجد في مكاف محدد لمحصوؿ عمى 

  نظـ إدارة البيانات: فيو ُيعّد أحد الجوانب األساسية وال سيما بالنسبة لمتخزيف بالحوسبة
ـّ توزيع  عبر موارد متعددة ضمنيًا، كما أف حجـ البيانات قد يتغّير السحابية، حيث يت

الجوانب عمى المستوييف األفقي  البياناتفي أي وقت؛ لذا ينبغي أف تتناوؿ إدارة 
 والرأسي لتطويره0

  األدوات: حيث تتوافر بيا بصفة عامة األدوات الالزمة؛ لدعـ التنمية والتكيؼ واالستفادة
 0الحوسبة السحابيةعبر  القصوى مف الخدمات المقّدمة

  عامؿ التكيؼ مع تغّير سموؾ المستيمؾ والحد مف  السحبتخفيض التكمفة: حيث توّفر
 تكاليؼ صيانة البنية التحتية0
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  توّفر القدرة عمى بناء التكاليؼ وفًقا لالستيالؾ  السحبالدفع عمى قدر االستخداـ: فُنظـ
 دة يتعّيف تحقيقيا مف قبؿ النظاـ0الفعمي لمموارد، وبذلؾ يمكف تحديد متطّمبات محد

  إعادة تقديـ موارد ومصادر البنية  وسرعةسرعة الحركة: يمكف لممستخدـ بسيولة
 التحتية0

  لممستخدـ التفاعؿ مع برمجيات  الواجياتوجيات تفاعؿ البرمجة التطبيقية: تتيح ىذه
عؿ بيف البشر السحابة بنفس الطريقة التي تسّيؿ فييا وجيات المستخدـ العادية التفا

 وأجيزة الحاسوب0
  عبر مجموعة كبيرة مف  والخدماتتعددية االستخداـ: حيث يمكف تقاسـ الموارد

المستخدميف، وىو ما يسمح بمركز البنية التحتية لمسحابة، وزيادة كفاءة الحوسبة 
 السحابية وقت التحميؿ0

  و ما يعنى التدّرج في عمى الخدمة عند الطمب، وى السحابةالتدرجية: حيث يعتمد استخداـ
 توزيع الخدمات عمى المستخدميف دوف وجود أحماؿ زائدة عمى موقع السحابة0

  باألمف، ويرجع ذلؾ إلى مركزية البيانات  الحاسوبيةاألمف: تتصؼ البيانات المحفوظة
 عبر السحابة؛ مما يسّيؿ مف عممية التحّكـ فييا والسيطرة عمييا0

 مكانية التنفيذ؛  تطبيقات الصيانة: تتمّيز عمميات صيانة السحب الحاسوبية بالسيولة وا 
ألنيا مرتبطة بجياز الخادـ الرئيس فقط الذي تعتمد عميو السحابة في إدارة 

 تطبيقاتيا، وال تتطّمب عممية الصيانة إجراء أي عمميات عمى أجيزة المستخدميف0
  موارد ومصادر الحوسبة السحابية مف خالؿ كؿ  جميعالقابمية لمقياس: يمكف قياس

 ، وسنوي0شيريمستخدـ وفقًا ألساس يومي، أسبوعي، 
 اخلدمات اليت تكدمها احلوسبة الششابية: -5

تقدـ تطبيقات الحوسبة السحابية عديد مف الخدمات لممستفيديف منيا، يمكف 
 ;Milind & Tiwari, 2020)استعراض بعَضا مف ىذه الخدمات عمى النحو التالي 

Siddiqui, Alam, Khan & Gupta, 2019; Nguyen, Nguyen & Cao 
2018; Selviandro & Hasibuan, 2013): 

 ( أي شيء كخدمةXAAS0مصطمح يشير إلى تسميـ أي شيء في أي مكاف كخدمة :) 
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 ( البنية التحتية كخدمةIaaS يقع مصطمح البنية التحتية كخدمة في المستوى :)
حوسبة السحابية وتوفر بنية تحتية لمحوسبة في سياؽ أنظمة التشغيؿ التأسيسي لم

 Amazonو Google Compute Engineوالشبكات واآلالت االفتراضية، مثؿ 
EC2  وRackspace0 

 ( النظاـ األساسي كخدمةPaaS في الحوسبة السحابية، يعد النظاـ األساسي كخدمة :)
إزعاج مف صيانة األجيزة وكذلؾ البنية نموذًجا راسًخا لتشغيؿ التطبيقات دوف أي 

 Googleاألساسية لمبرامج مف جانب المستخدـ، عمى سبيؿ المثاؿ، محرؾ تطبيقات 
 Force.com0، و Windows Azureو
 ( البرمجيات كخدمةSaaS توفر تطببقات الحوسبة السحابية عديد مف التسييالت :)

لمقمؽ بشأف تثبيت التطبيقات  لممستخدميف الستخداـ البرامج عند الطمب، فال داعي
عدادىا وتشغيميا ألف مزود الخدمة سييتـ بيا، عمى سبيؿ المثاؿ، تطبيقات  وا 

Google  وWhatsApp وMicrosoft Office 3650 
 ( التخزيف كخدمةSaaS في الحوسبة السحابية، يشمؿ معظـ مزودي الخدمات :)

السحابية التخزيف، بحيث يمكف لمتطبيقات تخزيف البيانات المييكمة وغير المييكمة في 
 Dropbox0و Google Driveو  Mozyالسحابة الخاصة بيـ، عمى سبيؿ المثاؿ، 

 ( الشبكة كخدمةNaaS في الحوسبة السحابية، تتاح ىذه الخدمة عبر :) اإلنترنت
 لممستخدميف أو المؤسسات عمى أساس الدفع لكؿ استخداـ أو عمى اشتراؾ شيري0

ويرى الباحث أنو في ضوء ىذه الخدمات يمكف لممستخدميف اختيار خدمة واحدة 
أو أكثر، إذ تتيح ىذه الخدمات مميزات أساسية ورئيسو يمكف استثمارىا في الخدمات 

مف التكمفة، وتسيؿ عمميات الصيانة باإلضافة إلى أنيا  التعميمية القائمة عمى الويب تقمؿ
تقدـ فوائد ال حصر ليا لممستخدميف مف حيث سيولة االستخداـ والتشغيؿ والتوافقية مع 

 األنظمة المستخدمة بالفعؿ، مما يقمؿ التكمفة اإلجمالية ويتيح اإلفادة منيا بشكؿ فاعؿ0
دريؼ الذي ينتمي إلى استخداـ واستخدـ الباحث في البحث الحالي تطبيؽ جوجؿ 

، والتي  تتضّمف ىذه Infrastructure As A Service (Iaas)البنية التحتية كخدمة 
، Storage As A Serviceالخدمة مجموعة مف الخدمات الفرعية، أىميا التخزيف كخدمة 

بنية  والتي توّفر ىذه الخدمة مساحات التخزيف المطموبة لممستخدميف، وتتضّمف ىذه الخدمة
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 تحتية موثقة معتمدة ومرنة آمنة قميمة التكاليؼ0
 األهنية التعلينية للشوسبة الششابية: -6

إلى الموارد عمى  On-Demandتوّفر الحوسبة السحابية الوصوؿ بناًء عمى الطمب 
إدارتيا بسيولة، ويمكف أف تشمؿ مثؿ ىذه الموارد  ويمكفاإلنترنت التي تتطّمب جيدًا أقؿ، 

، والخوادـ والمخازف والتطبيقات والمدونات والعروض، ورسائؿ (Api)جية تطبيقية واجية برم
البريد اإللكتروني والوثائؽ والبرمجيات والشبكات، بحيث يمكف الوصوؿ إلييا بشكٍؿ آمف مع 
االستفادة مف خدماتيا باستخداـ وسائط تكنولوجية مختمفة، مثؿ: اليواتؼ الذكية وأجيزة 

، 2802ة، وأجيزة الكمبيوتر الدفترية، وأجيزة الكمبيوتر )محمد معوض، الكمبيوتر المحمول
204 0) 

ويمكف استعراض أىمية توظيؼ تطبيقات الحوسبة السحابية في التعميـ في النقاط 
 &  Siddiqui, Alam, Khan & Gupta, 2019; Nguyen, Nguyen)التالية 

Cao, 2018; Ghallabi, Essalmi, Jemni  & Kinshuk, 2015)  
  ،تخفيض التكمفة: يوفر حاًل لمشكمة البرمجيات المرخصة التي تتطمب التحديث المستمر

 والثاني أف عممية التعمـ تتطمب البحث والتجريب0
  المرونة: قد تواجو المؤسسات التي تستخدـ عممية التعمـ مشكمة في المرونة نظًرا ألف

برامج عممية التعمـ الخاصة بيا قد تسمح فقط بالتنسيؽ في وقت واحد لعدد محدود مف 
حاالت العممية، وبالتالي، يمكف أف تكوف المؤسسات في المواقؼ التي تزداد فييا طمبات 

بشكؿ كبير، في ىذه الحالة، يحتاجوف إلى شراء خوادـ إضافية  المتعمميف / المعمميف
لمتأكد مف تمبية طمبات عمالئيـ، ىذا يسبب مشكمة، ألف ىذه الخوادـ الجديدة نادرًا ما 
تستخدـ عمى الرغـ مف أف شرائيا وصيانتيا قد يكوف مكمفًا0 باستخداـ الحوسبة 

ظمتيا حسب احتياجاتيا0 وىذا ما السحابية، يمكف لممؤسسات زيادة أو تقميؿ قدرة أن
، و تتيح المرونة، التي توفرىا تقنيات Iaasيسمى تخصيص الموارد عمى مستوى 

السحابة، تعديؿ واختبار ومقارنة أنواع مختمفة مف البرامج، وأشكاؿ مختمفة مف 
االستخداـ التي قد تكوف مستحيمة إذا كاف مف الضروري الشراء في كؿ مرة يتطمب األمر 

 ج ومعدات جديدة0برام
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  التقمب والتكويف: متطمبات المؤسسات والمتعمميف في تغيير دائـ0 في نفس الوقت تختمؼ
جراء عمميات  مف مؤسسة إلى أخرى0 يقودنا ىذا إلى العودة إلى دورة عممية األعماؿ وا 
إعادة التشكيؿ ىذه في العممية المعنية لجعميا تتكيؼ مع احتياجات المؤسسات 

تعد الحوسبة السحابية بنية أساسية جيدة إلعداد عمميات التعمـ عبر والمتعمميف0 
 وتبحث كؿ مؤسسة عف التكويف الذي تريدهBPaas 00اإلنترنت القابمة لمتكويف مثؿ 

  إعادة االستخداـ: يمنح دمج عممية التعمـ في السحابة إمكانية إعادة استخداميا مف قبؿ
 ديد0المؤسسات / المتعمميف اآلخريف في سياؽ ج

  التعاوف: كوف عممية تعمـ قابمة إلعادة االستخداـ، فيذا ىو النوع األوؿ مف التعاوف
حيث توفر تطبيقات الحوسبة السخابية  لممؤسسات / المتعمميف اآلخريف في كؿ مكاف 

 عمميات وأنشطة يمكف الوصوؿ إلييا0 
د مف الدراسات ونظرًا ألىمية تطبيقات الحوسبة الحسابية في التعميـ، فقد أكدت عدي

( إلى فاعمية برنامج قائـ 2809عمى فاعميتو التعميمية، حيث توصمت دراسة متعب عوض )
عمى تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية ميارات قواعد البيانات وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز 

ـ ( إلى فاعمية نظا2808لدى طالب المرحمة الثانوية، وأيضًا توصمت دراسة أحمد عويس )
إلكتروني قائـ عمى توظيؼ الحوسبة السحابية فى تنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني التعميمي 

تجاىاتيف نحوىا، وتوصمت دراسة محمد الحايس ) ( إلى 2808لمعممات رياض األطفاؿ وا 
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية الميارات االلكترونية 

 ى طالب المعيد العالي لمدراسات النوعية0التعميمية لد
 احملوز الجاىي: اإلىفودسافيك:

 مفهوو اإلىفودسافيك: -1

  graphicإلى الجمع بيف كممتي Infographicsيشير مصطمح اإلنفوجرافيؾ 
بما يعني تمثيؿ المعمومات والبيانات والمعارؼ المختمفة بأشكاؿ رسومية  informationو

 & Bicen)مصورة، بيدؼ عرض المعمومات المعقدة بشكؿ واضح يسيؿ قراءتو بسرعة 
Beheshti, 2017, 101) 
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وىناؾ عديد مف األدبيات والدراسات التي تناولت مفيـو اإلنفوجرافيؾ، ويمكف 
 ;Alkhawaldeh & Khasawneh, 2020; Won, 2018)إجماليا عمى النحو التالي

Damyanov & Tskanov, 2018; Yildrim, 2016, 98; Smiciklas, 2012): 
  شكؿ مف أشكاؿ إيصاؿ المعمومات يتوافؽ مع خصائص التعمـ عبر البيئات المختمفة

 )الويب، الياتؼ النقاؿ، وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي(0
 ـ لممتعمـ مف خالؿ رسوـ وصور توضيحية مترابطة0تصور لمبيانات يسيؿ عممية الفي 
  تمثيؿ مرئي لممعمومات والبيانات والمعارؼ، ويتيح ىذا التمثيؿ عرض المعمومات بشكؿ

عممي وسريع، وُيوظؼ ىذا التمثيؿ العديد مف العناصر النصية كالمعمومات التقنية أو 
0المينية، والرسومية كالخرائط واإلشارات والشعارات الخاصة   والرموز، والصور والرسـو

  عرض المعمومات داخؿ تدفؽ معيف بحيث تحتوي عمى كثير مف الصور والرسوـ البيانية
 واألشكاؿ والرموز والنصوص في تسمسؿ منطقي مف خالؿ اإلعداد ليا0

 0تمثيؿ مرئي ألي نوع مف المعمومات أو البيانات 
 لممعمومات في تنسيؽ رسومي مصمـ لجعؿ البيانات سيمة الفيـ0 تمثيؿ 

 أمناط اإلىفودسافيك: -2
يمكف تصنيؼ األنفوجرافيؾ إلى أنماط تعدد التصنيفات المختمفة لألنفوجرافيؾ، و 

 متعددة عمى النحو التالي:
عمى التصنيؼ حسب طريقة العرض: ويتـ فيو تصنيفيا إلى ثالثة أنماط رئيسة، ذلؾ  -أوالً 

 & Sudarman, Sugeng & Hairullah, 2019; Damayanov)التالي النحو التالي
Tsankov, 2018)  : 

اإلنفوجرافيؾ الثابت: ويعرؼ بأنو الصور التي ال تتحرؾ، ويكوف في صورة مخطط  -أ 
رسومي، ويمزج بيف الصور والنصوص والرسوـ البيانية، ويتطمب تصميمو فيًما عميًقا 

يًدا لأللواف والخطوط والصور والتخطيط، ويجب أف تكوف كؿ ىذه لممواد واختياًرا ج
بيانية جيدة تتناسب مع المحتوى،  اتالجوانب مثيرة لالىتماـ ومنيجية إلنشاء رسوم

 وينقسـ الى نوعيف:
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  ،اإلنفوجرافيؾ األفقي: وىي االكثر مناسبة الستعراض األحداث والوقائع التاريخية
مج الخاصة التى امكوناتو خارج المواقع أو البر وعند مشاركتو تقؿ درجة وضوح 

 استخدمت إلنتاجو، ويوضح الشكؿ التالي اإلنفوجرافيؾ األفقي:

 
 ( اإلنفوجرافيؾ الثابت األفقي0شكؿ )

  اإلنفوجرافيؾ الرأسي: تشكؿ األغمبية الكبرى مف تصميمات األنفوجرافيؾ الثابت عبر
يوتر المحموؿ واألجيزة الموحية الويب، كما أنو صالح لمعرض عمى أجيزة الكمب

واليواتؼ النقالو، لسيولة التفاعؿ معيا عبر شريط التناقؿ الرأسي الذى يتيح حرية 
 التنقؿ بيف محتوياتيا بسيولة، ويوضح الشكؿ التالي اإلنفوجرافيؾ الرأسي:
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 ( اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي2شكؿ )

تصميـ بيئة تعمـ عبر الويب قائمة ( إلى 2808وىدفت دراسة محمود أبو الدىب )
األفقي( وتحديد أثرىا في تنمية ميارات تصميـ واجيات  -عمى اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي 

( مف طالب قسـ عمـ المعمومات 60المستخدـ لدى طالب قسـ عمـ المعمومات، لعينة بمغت)
تجريبية اولى  العمـو االجتماعية بجامعة أـ القرى، قسمت الى مجموعتيف،  مف كمية
( طالبًا، 38( طالبًا، ودرست باإلنفوجرافيؾ الراسي، وتجريبية ثانية وعددىا)30وعددىا)

 .ودرست باإلنفوجرافيؾ األفقي، وتوصمت الدراسة إلى فاعمية اإلنفوجرافيؾ االفقي
اإلنفوجرافيؾ التفاعمي: وتيدؼ إلى تقديـ المعمومات بشكؿ أسرع وفيميا بسيولة مف  -ب 

ميف مف خالؿ التصور أو تصوير المواد المعقدة لتكوف أبسط، وىناؾ عدة قبؿ المتعم
أنواع مف اإلنفوجرافيؾ التفاعمي، وىي )أ( الرسـو البيانية الثابتة، )ب( معمومات 

 الرسـو المتحركة، )ج( الرسوـ البيانية التفاعمية0
ـ تقديمو اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ: وىو مخطط معمومات مقدـ في شكؿ رسـو متحركة، يت -ج 

في شكؿ صور متحركة مكتممة بالصوت،ىناؾ نوعاف مف الصوت المستخدـ في ىذه 
الرسـو البيانية، وىما الصوت السردي والموسيقي0 يستخدـ الصوت السردي في الرسوـ 
البيانية لشرح الصور المعروضة لمجميور بميارات استماع أفضؿ، عمى العكس مف 
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مشاعر المتعمميف، عادة ما تكوف العاطفة في ذلؾ، يعمؿ الصوت الموسيقي إليقاظ 
شكؿ بيئة عاطفية ومرحة، أو عاطفة إيجابية أخرى تعتمد عمى الموسيقى المختارة، 

 وينقسـ الى نوعيف:
فيديو مصور عادى يوضع عميو البيانات والتوضيحات بشكؿ اجرفيؾ الظيار بعض  -أ 

 الحقائؽ والمفاىيـ عمى الفيديو نفسو0
رشادات والمعمومات بشكؿ متحرؾ متكامؿ وىذا النوع يتطمب تصميـ البيانات واال  -ب 

جو بطريقة ممتعة االكثير مف اإلبداع واختيار الحركات المعبرة لتساعده فى إخر 
وشقية ويكوف لو أيضًا سيناريو الخرج كامؿ لمشكؿ النيائى ليذا النوع وىو أكثر 

 األنواع رواج0
إلى تحديد نمط اإلنفوجرافيؾ األفضؿ ( والتي ىدفت 2808ودراسة عبد العاؿ السيد )

)الثابت والمتحرؾ(، في تنمية ميارات المواطنة الرقمية لدى طالبات المعاىد العميا لمحاسبات، 
( طالبا، قسمت بالتساوي إلى مجموعتيف، التجريبية األولى ودرست 58لعينة تكونت مف )

وتوصمت الدراسة إلى تفوؽ نمط بالنمط الثابت، والتجريبية الثانية ودرست بالنمط المتحرؾ، 
 .اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ

التفاعؿ بيف نمطى تصميـ  دراسة( 2808كما ىدفت دراسة محمد عفيفي )
اإلنفوجرافيؾ " الثابت والمتحرؾ " ومنصتي التعمـ اإللكتروني " البالد بورد، والواتس آب " 
دراؾ عناصره، وتكونت عينة الدراسة مف  وأثره في تنمية ميارات تصميـ التعمـ البصرى وا 

لى مجموعة ( طالب ممف يدرسوف مقرر إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية وقسمت إ69)
وتجريبية ؾ الثابت عبر منصة البالؾ بورد، ( وتدرس باإلنفوجرافي08تجريبية أولى عددىا )

( 05) ( وتدرس باإلنفوجرافيؾ الثابت عبر الواتس، وتجريبية ثالثة وعددىا07ثانية وعددىا)
( وتدرس 09وتدرس باإلنفوجرافيؾ المتحرؾ عبر البالؾ بورد، وتجريبية رابعة وعددىـ )

نفوجرافيؾ المتحرؾ عبر الواتس أب، وتوصمت الدراسة إلى تفوؽ النمط الثابت عمى باإل 
 .المتحرؾ بغض النظر عف بيئة التعمـ

 -268، 2807التصنيؼ وفقا لمغرض واليدؼ، وذلؾ عمى النحو التالي )نيمو سالـ،  -ثانياً 
260:) 
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شاىد، حيث اإلنفوجرافيؾ السياسى: الذى يمكف اف يكوف لو تأثير نفسى عمى الم -أ 
يكوف اليدؼ منو اإلعالف عف حمالت انتخابية معينة أو الترويج لفكر سياسى ما، 

 أو التعبير عف رفض فكرة معينة0
اإلنفوجرافيؾ اإلعالنى أو الدعائى: والذى ييدؼ الى لفت انتباه الجميور الى حدث  -ب 

مكاتب معيف لالعالف عنو، أو منتج معيف أو حتى لمرحالت كذلؾ التى تنظميا بعض 
 السفريات0

 اإلنفوجرافيؾ البيئى: الذى يقـو بعرض أفكار عف اإلىتماـ بالبيئة0 -ج 
اإلنفوجرافيؾ التعميمى: وىو الذى يستخدـ بغرض تعميمى لذؾ يطغى عميو طابع  -د 

البساطة والوضوح والتوازف ويعمؿ عمى تمخيص المعمومات الكبيرة المعقدة وتحويميا 
نصوص البصرية المتحركة منيا أو الثابتة الى مجموعة مف الصور والرموز وال

لتبسيط ىذه المعمومات والعمؿ عمييا لجعميا اسرع فى الفيـ وابقى فى الذاكرة 
 .ومحببة لممتعمـ

 ,al-mohammadi)تصييف اإلىفودسافيك سشب تظكيل التصنيه، على اليشو التالي   -ثالجًا
2017): 

قادرة عمى إنتاج بعديف مف  : جميع برامج التصميـ(2D)تصميـ ثنائي األبعاد  -أ 
 األشكاؿ0

: ىو تصميـ يعتمد عمى مساحة الفراغ ويمكف أف ينظر (3D)تصميـ ثالثي األبعاد  -ب 
 إلييا مف زوايا مختمفة ضمف وجيات نظر متنوعة0

تصييف اإلىفودسافيك مً ىاسية الغسض، وذلك على اليشو التالي )عنسو دزويع، أماىي  -زابعًا

 (:2115الدخين، 

: يصمح ىذا النوع مف Informative Infographicsجرافيؾ االستقصائي اإلنفو  -0
اإلنفوجرافيؾ في عرض كـ كبير مف الحقائؽ، والمعمومات، والمفاىيـ الخاصة حوؿ 
موضوع ما؛ بصورة أكثر تفصيمية وجدية، وبطريقة جذابة وشيقة تسيؿ عمى 

ضر، كما تمكنيـ مف المتعمميف عممية تجميع وفيـ ومعالجة تمؾ المعمومات في الحا
 سيولة استدعائيـ في المستقبؿ0
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: يمتاز ىذا النوع Persuasive Infographicsاإلنفوجرافيؾ الحواري/ أو النقاشي  -2
مف اإلنفوجرافيؾ بإعطاء فكرة عامة عف الموضوع الذي ىو بصدد معالجتو، ومف ثـ 

ض في يبدأ في عرض وتوضيح االتجاىات الخاصة بو في نقاط مختصرة دوف الخو 
التفاصيؿ الغير مطموبة، والبعيدة الصمة عف الموضوع األصمي، وغالبًا ما ينتيي 
بنصيحة لقارئ اإلنفوجرافيؾ، قد تكوف ىذه النصيحة حوؿ أفضؿ كتاب يمكف اقتناءه 
في الوقت الحاضر، أو أفضؿ مرشح يمكف انتخابو مثاًل، ويعيب ىذا النوع مف 

، وذلؾ ألنو يكوف أكثر توجييًا عف بقية اإلنفوجرافيؾ ىو تشكؾ مستخدميو حولو
 (Krum, 2013, 8710األنواع األخرى )

: ىو Infographics Advertisementsاإلنفوجرافيؾ الدعائي/ أو اإلعالني  -3
أشير أنواع اإلنفوجرافيؾ عمى اإلطالؽ، وأكثرىا انتشارًا، عبر القنوات التميفزيونية 

تواصؿ االجتماعي أيضًا، يستخدـ في المحمية منيا، والعالمية، وعبر شبكات ال
 األغراض الدعائية واإلعالنية لمترويج لممنتجات المختمفة0

: ىذا النوع مف اإلنفوجرافيؾ يعمؿ PR Infographicsإنفوجرافيؾ العالقات العامة  -4
عمى تنمية ثقافة الوالء، وتحديد االتجاىات، وتوجيو االىتمامات تجاه القضايا 

تجاه المؤسسات والحمالت اإلنسانية أكثر مف الدعائية، وينتج  المحورية واليامة، أو
ىذا النوع مف اإلنفوجرافيؾ لمناس ذوي الكممة المسموعة، أو السمعة الطيبة، الذيف 
يقوموف بدور ىاـ في توجيو الرأي العاـ، ويركز في تصميمو عمى استخداـ الصور 

ؿ الذاكرة ألكثر فترة ممكنو، واأللواف أكثر مف النصوص، حتى يمكف االحتفاظ بو داخ
كما أنو يعتمد عمى عمميات استطالعات الرأي المسبقة الغير مقصودة لمعرفة توجيات 
واىتماـ الناس، ومف ثـ القياـ بتصميمو لضماف نجاحو ومشاركتو عمى مستوى أوسع 

 بيف الناس0
 :  يتشابوExplanatory Infographicsاإلنفوجرافيؾ التفسيري/ أو التعميمي  -5

اإلنفوجرافيؾ التفسيري أو التعميمي مع اإلنفو جرافيؾ االستقصائي بشكؿ كبير، فحيف 
يركز الثاني حوؿ جدولة البيانات وعرض اإلحصاءات والحقائؽ، فإف اإلنفوجرافيؾ 
التفسيري يعمؿ عمى عرض تفسيرات أعمؽ لمموضوع بالصور أكثر مف النصوص 

(Dai & Siting, 2014, 330) 
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 اإلىفودسافيك:خصائص  -3
يتصؼ االنفوجرافيؾ الجيد بالعديد مف الخصائص التي تكسبو القدرة عمى جذب 
انتباه المشاىد أو القارئ لإلنفوجرافيؾ، ومف تمؾ الخصائص: تنظيـ المعمومات، اإلبداع في 
عرض المحتوى، البساطة، إضافة روابط بيف عناصر التصميـ، توضيح عالقات السبب 

 ,Ozdal & Ozdamli, 2018)ؿ بيف جميع العناصر الواردة في التصميـ والنتيجة، والتكام
1199)0 

 Afify, 2018; Davis العناصر األتيةويمكف توضيح خصائص اإلنفوجرافيؾ في 
& Quinn, 2013; Krum, 2013): 

  الجاذبية البصريةVisual Attractive تعتبر الجاذبية البصرية جوىر استخداـ :
تجمع بيف العناصر الرسومية لتمثيؿ البيانات الرقمية، مع شرح اإلنفوجرافيؾ، فيي 

نصي موضوعي مف خالؿ الرموز والصور واأللواف وجميع العناصر والمبادئ مف 
 التصاميـ المرئية القادرة عمى توجيو المتعمميف وتركيز انتباىيـ0

  الترميز والتمخيصSymbolizing and Summarizing مف أىـ سمات :
يؾ ىي القدرة عمى ترميز المعمومات والمفاىيـ والحقائؽ والمعرفة في موجز اإلنفوجراف

العرض في الرموز المرئية، بدًءا مف الصور واألشكاؿ والسياـ وكذلؾ الثابتة 
 والرسومات المتحركة0

  القدرة عمى المشاركةAbility for Sharing يتـ إنتاج تصميمات اإلنفوجرافيؾ :
سيؿ مشاركتيا عبر منصات المحتوى اإللكترونية في شكؿ محتوى رقمي، مما ي

المختمفة، وىذا يمّكف المتعمميف مف التعمـ بشكؿ تعاوني، ويدعـ التواصؿ فيما بينيا، 
باإلضافة إلى ذلؾ ، فإف تصميميا يحمؿ حقوؽ الطبع والنشر في االعتبار بشكؿ 

 كبير مما يجعؿ المحتوى أكثر أماًنا عند مشاركتيا0
  قدرة التحسيفEnhancement Ability يمكف لممصمـ إضافة الروابط وعناويف :

اإلنترنت اإلضافية كمرجع لممتعمميف إلثراء ثقافتيـ ومعرفتيـ حوؿ موضوع الرسوـ 
البيانية، إلى جانب ذلؾ، ىناؾ أيًضا إمكانية إضافة عناويف بعض الكتب والممخصات 

كتروني وكذلؾ المحتوى والدراسات والبحوث المتعمقة بيا مما يثري الطابع االل
 المطبوع0
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  تحسيف عممية التعمـEnhancing learning process يعمؿ اإلنفوجرافيؾ في :
إنجاز عممية التعمـ بطريقة سريعة وفعالة، حيث يفضؿ المتعمموف الصور المرئية 
عمى النصوص المجردة التعمـ0 يمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ حقيقة أف الرسـو البيانية 

ا مناسًبا أداة تضمف أف يتعمـ الطالب النقاط الميمة في الموضوع تشكؿ نموذجً 
 بسرعة؛ وأف يحصموا عمى معمومات نصية وفًقا لسرعتيـ الخاصة0

 التصميـ الجذاب Inviting Design ،والذي يتنوع بيف استخداـ الموف، والصور :
ى أزرار والرسومات، واألسيـ، والخطوط، كؿ ذلؾ إما ثابت أو متحرؾ، باإلضافة إل

التنقؿ؛ والتي جميعيا تقوـ بدور ىاـ كعامؿ جذب لمستخدمي اإلنفوجرافيؾ، والتي 
تسيـ أيضًا في قدرة االنفوجرافيؾ في مخاطبة أعمار وثقافات مختمفة مف البشر 

(Dai, Siting, 2014, 16)0 
 مميزات اإلىفودسافيك:-4

ى النحو التالي يتسـ اإلنفوجرافيؾ بعديد مف المميزات، يمكف استعراضيا عم
(Ismaeel & Al Mulhim, 2021; Afify, 2018; Naparin & Saad, 2017; 

Çifçi, 2016): 
  يبسط اإلنفوجرافيؾ المفاىيـ أو األفكار المعقدة: تشتمؿ المفاىيـ عمى مجموعة

متنوعة مف الموضوعات الفرعية المختمفة مناسبة بشكؿ مثالي لإلنفوجرافيؾ، وذلؾ 
يبسط المعمومات ويختصرىا وصواًل إلى أجزاء سيمة اإلستيعاب، ألف اإلنفوجرافيؾ 

ولديو القدرة عمى جذب اإلنتباه، مما يدفعيـ لممشاركة والتفاعؿ مع محتوى التعميمي 
 بطريقة أكثر وضوحًا0

  يزيد اإلنفوجرافيؾ مف اإلحتفاظ بالمعرفة: مف أىـ مزايا استخداـ اإلنفوجرافيؾ في
 ظ بالمعرفة واسترجاعيا0التعميـ أنو يعزز اإلحتفا

  يحسف اإلنفوجرافيؾ مف رضا المتعمميف: يتسـ اإلنفوجرافيؾ بالجاذبية بطريقة أكثر
بكثير مف محتوى التعميمي المعتمد عمى النص، ونتيجة لذلؾ فإف المتعمميف يشعروف 

 بمزيد مف الرضا في عممية تعمميـ وزيادة ثقتيـ بأنفيسـ أثناء التعمـ0
 ؾ دليؿ مياـ مرئي لممتعمـ خطوة بخطوة: قد يكوف تعمـ المياـ يقدـ اإلنفوجرافي

المعقدة التي تتضمف عدًدا مف الخطوات المختمفة أمرًا صعًبا، وبالتالي يوفر 
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اإلنفوجرافيؾ القدرة عمى جعمو أكثر قابمية لمتذكر والمشاركة مف خالؿ توضيح 
 خطواتو بشكؿ مرئي0

  يـ مف خالؿ التمثيؿ الرسومي الطالب متعمموف بصريوف، ومف السيؿ جذب
 لممعمومات مف خالؿ اإلنفوجرافيؾ بداًل مف النصوص الكبيرة ذات التنسيؽ الرديء0

   يوفر اإلنفوجرافيؾ أكثر مف مجرد كممات، فيو يعرض أيًضا خصائص مميزة تقدـ
 تعميًما معزًزا0

 ثارة يعتبر اإلنفوجرافيؾ وسيمة فعالة عندما يتعمؽ األمر بطرح أسئمة مثيرة ل الىتماـ وا 
 عقوؿ الطالب0

  تقميؿ الحمؿ المعرفي الزائد: يتمتع المتعمموف عبر الويب بفرصة تقييـ كؿ فكرة أو
إحصائية أو خطوة قبؿ اإلنتقاؿ إلى العنصر التالي في اإلنفوجرافيؾ، وىذا يقمؿ مف 

 الحمؿ المعرفي ويسمح ليـ باستيعاب المعمومات بشكؿ كامؿ0
 ياد مع أقرانيـ عبر الويب: اإلنفوجرافيؾ قابؿ لممشاركة مشاركة خالية مف اإلج

 بطبيعتو، حيث يمكف نشره بسيولة0
  يتوافؽ مع تفضيالت التعمـ المختمفة لممتعمميف: يمبي اإلنفوجرافيؾ تفضيالت التعمـ

المختمفة لممتعمميف، حيث يمكف لممتعمميف المرئييف عرض الصور والرسـو البيانية 
 المعمومات أثناء التعمـ0والمخططات الستيعاب 

  سيولة الوصوؿ إلىو: يتسـ اإلنفوجرافيؾ بسيولة الوصوؿ إليو عبر الويب، حيث
 يمكف تحميمو بسيولو ومشاىدتو بشكؿ مباشر عبر الويب0

  تحسيف استبقاء الذاكرة: يتذكر المتعمموف عبر الويب المعمومات بسيولة عندما
رت عديد مف الدراسات أف العقؿ يكوف في شكؿ رسومي )انفوجرافيؾ(، حيث أظي

 البشري يتذكر الصور والرسومات بشكؿ أكثر فعالية مف النص0 
  تقميؿ تكاليؼ التعمـ عبر الويب: رغـ أف اإلنفوجرافيؾ فعاؿ تعميميًا ولكنو يظؿ رخيص

 التكمفة مقارنة بأشكاؿ المختمفة0
 األسص اليظسية اليت يشتيد عليها اإلىفودسافيك: -5

وجرافيؾ عمى عديد مف النظريات النفسية والتربوية، يمكف توضيحيا عمى يعتمد اإلنف
 :(Ismaeel & Al Mulhim, 2021; Afify, 2018)النحو التالي 
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نظرية الحمؿ المعرفي: تفترض نظرية الحمؿ المعرفي أف سعة الذاكرة العاممة ومدتيا -0
المعمومات وبالتالي تميؿ إلى محدود، تختمؼ الذاكرة العاممة في معالجة كمية كبيرة مف 

االنقساـ االنتباه، وتحظى بعض المعمومات باىتماـ أكثر مف غيرىا حيث يتـ تمييزىا 
ومعالجتيا أثناء ذلؾ إىماؿ المعمومات األخرى، مما يؤدي إلى تشتيت انتباه المتعمـ ويؤدي 

 ,Sweller)ية التعمـبدوره إلى زيادة العبء المعرفي عمى الذاكرة العاممة وبالتالي يعيؽ عمم
(، فإف استخداـ الرسومات مع النص يقمؿ CLT، ووفقًا لنظرية الحمؿ المعرفي ) (2002

الحمؿ المعرفي، ويخفض الجيد الذىني لممتعمـ في عممية التعمـ، وبالتالي، يمكف لممتعمميف 
التركيز أكثر عمى المحتوى بداًل مف محاولة فيـ الطريقة التي يتـ مف خالليا 

، إلى جانب ذلؾ ، فإف المعرفة المكتسبة مف الصور المرئية  (Sweller, 2017)موتقدي
تدوـ لفترة أطوؿ، ىذا بسبب الصور المرئية جيدة اإلعداد ليا تأثير إيجابي عمى التعمـ 
المعرفي العمميات0 يقضي الطالب وقًتا أقؿ في تعمـ المعمومات المقدمة مف خالؿ اإلنفوجرافيؾ 

ا لمحمؿ المعرفي، وبالتالي، فإف استخداـ اإلنفوجرافيؾ يقمؿ مف العبء ألنيـ أقؿ تعرضً 
المعرفي حيث أف تقديمو يساعد عمى توفير جيود المتعمميف أثناء استيعاب الموضوع 

Ricker & Cowan, 2017)0) 
نظرية الترميز المزدوج: تفترض نظرية الترميز المزدوج أف الذاكرة البشرية تتكوف نظاميف  -2

أحدىما لمتمثيؿ والمعالجة المفظية، واآلخر لمتمثيؿ والمعالجة غير  -ز المعمومات لترمي
المفظية )الصور(، ويحدث التعمـ عندما يحدث ذلؾ يتمقى المتعمـ رموز معمومات مختمفة مف 
خالؿ قناتي استقباؿ مختمفتيف بحيث يكوف تتـ معالجة المعمومات مف خالؿ إحدى القناتيف 

ما يعالج المفظي المعمومات )النصوص المكتوبة والمسموعة( واألخرى التي المستقمتيف، أحدى
تعالج المعمومات غير المفظية )الصور والرسومات(، ومف ثـ يصبح االحتفاظ بالمعمومات 
واسترجاعيا أسيؿ في حالة استخداـ نظاـ الترميز المزدوج، عندما يكوف ىناؾ المزيد مف 

سف مستوى التعمـ ؛ استخداـ المعمومات المفظية وغير استخداـ قناة ترميز واحدة ، يتح
المفظية مًعا يسيؿ التعمـ ويزيد مف عدد عناصر استرجاع المعمومات، حيث يستخدـ المرء 

، (Clark & Paivio, 1991)عنصريف أنواع التمثيالت العقمية )المفظية وغير المفظية( 
 ,Yildirim)كثر إفادة مف النص ويسيؿ اإلنفوجرافيؾ التعمـ، وُينظر إليو عمى أنيا أ
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مرة أكثر مف قراءة النصوص0 لذلؾ، يتـ  680888، حيث  يفيـ المتعمميف الصور (2016
 دمج الرسـو البيانية في التدريس يسيؿ اإلعداد عمميات التعمـ واسترجاع البيانات والحفظ0

 اإلىفودسافيك واملفاهيه العلنية واإلخنساط يف التعله: -6

األساسية لممفاىيـ العممية، في كونيا مجردة ال يمكف فيميا بسيولة،  تكمف المشكمة
جرافيؾ فإنو يمتاز بقدرتو عمى تبسيط المفاىيـ العممية وعرضيا في  نفوإل لكف مع توافر ا

شكؿ بيانات مرئية باختصار ووضح مف خالؿ استخداـ عديد مف العناصر، مثؿ: النصوص 
 ,Afify)والرسوـ التوضيحية ومقاطع الفيديو لمرموز التعبيرية والصور والدالالت البسيطة 

2018)0 
ؾ في التعميـ بالنسبة لممفاىيـ العممية واإلنخراط في وترجع أىمية توظيؼ اإلنفوجرافي

 Aldalalah, 2021; Nuhoglu & Akkoyunlu, 2017; Davis)التعمـ إلى التالي 
& Quinn, 2013): 

  تنظيـ المعمومات بطريقة منطقية، وجعؿ عيف الطالب تتدفؽ في تتبع المعمومات بالترتيب
ي  .جادىاالصحيح، مما يسيؿ فيـ العالقات بينيما وا 

  تساعد مجموعة مف العالمات والرسوـ البيانية والصور والنصوص واأللواف عمى فيـ
المحتوى بشكؿ أفضؿ بداًل مف النص فقط، لذلؾ، يعد الرسـ البياني طريقة سيمة وطبيعية 

 .لموصوؿ إلى الطالب بأساليب تعمـ متنوعة
  واالستخداـ المكثؼ لموسائط المتعددة يعتمد اإلنفوجرافيؾ عمى األنشطة التفاعمية المرئية

 .، مما يزيد مف حافز الطالب لمتعمـ ويجعؿ أنشطة التعمـ أكثر ديناميكية وواقعية
  يدعـ التصوير المرئي لممعمومات موقؼ المعمـ في تبسيط المعمومات وربطيا بالحياة

 .اليومية وجعؿ التعمـ ذا مغزى ومفيد لمطالب
 ب لفيـ الحقائؽ والمفاىيـ فقط مف خالؿ النظر إلييا يوفر اإلنفوجرافيؾ فرصة لمطال

 .وربطيا بذاكرتو البصرية حيث يمكنو استرجاعيا بسيولة لبناء تجارب جديدة
  يعمؿ إنفوجرافيؾ عمى مطابقة التمثيؿ المرئي لممعمومات، وبالتالي تحقيؽ مبادئ تدريس

 الفعالة، وخاصة مبادئ اإلتصاؿ0
مف الدراسات اإلنفوجرافيؾ بأنماطو المختمفة في تنمية  وفي ضوء ذلؾ فقد تناولت عديد

( عمى وجود أثر كبير 2828المفاىيـ العممية، حيث توصمت دراسة محمد عبدالحميد وأخريف)
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لإلنفوجرافيؾ المتحرؾ في إكتساب بعض المفاىيـ العممية في الكيمياء لدى طالب المرحمة 
وصمت إلى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى ( التي ت2828الثانوية، ودراسة محمد األحمدي )

تقنية اإلنفوجرافيؾ التعميمي في تنمية المفاىيـ النحوية لدى متعممي المغة العربية الناطقيف 
( التي توصمت إلى وجود أثر كبير لإلنفوجرافيؾ 2809بمغات أخرى، ودراسة سامية محمد )

واالتصاالت لتالميذ الحمقة االبتدائية، في تنمية بعض مفاىيـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات 
( التي توصمت إلى فاعمية تدريس وحدة )أجيزة 2809ودراسة خالد الشريؼ وأحمد عمي )

جسـ اإلنساف( بإستخداـ )اإلنفوجرافيؾ( لتنمية المفاىيـ الصحية لدى طالب الصؼ الثاني 
الستخداـ االنفوجرافيؾ ( إلى وجود أثر كبير 2808المتوسط، كما توصمت دراسة نيفيف خميؿ )

في  تنمية بعض المفاىيـ االقتصادية لدى أطفاؿ الروضة، وأيضًا توصمت دراسة الجوىرة 
( إلى فاعمية بيئة تعميمية قائمة عمى اإلنفوجرافيؾ في 2808الدوسري وعبدالعاؿ لسيد )

 تنمية المفاىيـ الفيزيائية لدى طالبات الصؼ الثالث الثانوي بمدينة الرياض0 
 احملوز الجالح: الشعة العكلية:

 مفهوو الشعة العكلية: -1

تعتبر السعة العقمية أحد المحددات الرئيسية لعممية التعمـ، وعممية اكتساب 
المعمومات، فالذاكرة العاممة تستطيع التعامؿ مع عدد محدود مف العناصر في نفس الوقت، 

المعرفي، وقد يبقى ىذا العدد ثابتا لمعظـ وتتغير ىذه السعة تبًعا لتغير العمر ومقدار التوسع 
الناس طواؿ فترة حياتيـ، وتزيد عممية التكتيؿ مف كفاء وزيادة عدد العناصر داخؿ الذاكرة 

وتعد السعة العقمية مف مكونات الذاكرة التي تؤدي (، 059،  2884العاممة )نادية السمطي، 
والمعالجة العميقة تساعد عمى عدـ  دورا أساسًيا في تجييز ومعالجة المعمومات، والتجييز

فقدىا، والسعة العقمية تمثؿ أقصى عدد مف الوحدات المعرفية أو المخططات العقمية التي 
يمكف تناوليا والتعامؿ معيا في معالجة المعمومات، ويمكف زيادة كفاءتيا بتنظيـ المعمومات 

تراتيجيات تساعدعمى تنظيـ وتجميعيا في وحدات ذات معنى لتسييؿ عممية التعمـ باعتماد اس
المعمومات ومعالجة الصعوبات التي يعاني منيا المتعمميف مثؿ كثرة المصطمحات، وعدـ إدراؾ 
العالقات وعدـ القدرة عمى االحتفاظ بالمعمومات لمدة طويمة، خاصة المفاىيـ األساسية )نادية 

  .(085-084، 2803العفوف، وسف جميؿ،
 :كاآلتيلسعة العقمية تعريفات الويمكف عرض بعًضا 
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( بأنيا: "أقصي عدد مف المثيرات 48، 2807عرفيا محمد جابر وأحمد فرحات ) 
والمحددات التي يمكف أف يتعامؿ معيا في وقت واحد أثناء عرضيا بالوسائط التعميمية 
المختمفة في بيئة التعمـ النقاؿ، وذلؾ ارتباًطا بعدد المخططات العقمية النشطة التي يصنفيا 

 0"لمتعمـ في ذاكرتو أثناء أداء الميارة أو الميمةا
( بأنيا " الحد األقصى مف 086، 2883ما عرفيا أحمد المقاني، عمى الجمؿ )

الوحدات المعرفية التي يستطيع الفرد التعامؿ معيا حيث أف لكؿ فرد سعة عقمية تحدد قدرتو 
المحتوى التدريبي، وبالتالي وضعو عمى اإلنجاز وتحدد إمكانية التنبؤ بأداء الفرد في دراسة 

 .والتقدـ في الدراسة، أو التدريب" ،في المكاف الصحيح الذي يمكنو مف اإلنجاز
كما تعرؼ بأنيا: " جزء محدود مف الذاكرة يتـ فيو معالجة كؿ مف المعمومات 
المستقبمة والمسترجعة فى وقت واحد، وبذلؾ فيى تمثؿ "العدد األقصى مف المخططات التى 

 (2200، 0996ستطيع العقؿ تجميعيا فى فعؿ عقمى واحد" )حمدى البنا، ي
 خصائص الشعة العكلية: -2

يمكف توضيح خصائص السعة العقمية، عمى النحو التالي )محمود عتاقي، 
2807:) 
  تقوـ بدور أساسي ورئيس في تجييز ومعالجة المعمومات  فالمعمومات تنقؿ خالؿ

إلى الذاكرة قصيرة المدى، فإف كاف ىناؾ تجييز ومعالجة أجيزة الحس )الذاكرة الحسية( 
ذا لـ تعالج ىذه المعمومات فإنيا  عميقة لممعمومات نقمت إلى الذاكرة طويمة المدى وا 
تفقد، أي أف أي زيادة في كمية المعمومات ستؤدي إلى تحميؿ السعة العقمية فوؽ 

 طاقتيا وبالتالي انخفاض األداء0
 لمعمومات المستقبمة والمسترجعة في وقت واحد0تيدؼ إلى التعامؿ مع ا 
 0تعد عاماًل أساسيًا لمتنبؤ بأداء المتعمـ في مواقؼ التعمـ المختمفة 
  تمعب دورًا ميما في بيئات التعمـ المختمفة، حيث الحفاظ عمى المعمومات دائمًا في حالة

 نشطة0
 الرابع مف مكونات الذاكرة0 جزء محدد داخؿ الذاكرة ويمثؿ المكوف 
 0توجد لدى جميع األفراد ولكف بنسب متفاوتة 
 0ترتبط  بالعمر الزمني وتنمو بنمو الفرد 
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 0يمكف تنميتيا بتحسيف عمؿ الذاكرة باستخداـ استراتيجيات معينة 
 العالقة بني الشعة العكلية والتشصيل واإلخنساط يف التعله: -3

والمتغيرات التي ليا تأثير عمى عمميات التدريب،  تعتبر السعة العقمية مف العوامؿ
والتعمـ وعمى كافة المستويات العمرية؛ حيث أف اختالؼ مستويات السعة العقمية لممتدربيف 
يؤدي الى وجود فروؽ فردية في تحصيميـ لصالح ذوي السعة العقمية المرتفعة، ويرجع تميز 

 ,Kersting, 2005مور التي ذكرتيا )األفراد ذوي السعة العقمية المرتفعة إلى بعض األ
 ( والتي تزيد مف تحصيميـ و وانخراطيـ في التعمـ وىي:13
  ،زيادة الدافعية المستمرة التي تمكنيـ مف االستمرار والجدية في أداء مياـ التدريب

 والتعمـ 0
  زيادة مساحة التفكير وبالتالي زيادة قدرتيـ عمى التعامؿ مع المعمومات التي يتطمبيا

 حؿ المشكالت0
 0القدرة عمى الفيـ واالستيعاب أكثر توسعا في فاعميتيـ العقمية واىتماماتيـ المعرفية 
 0 القدرة عمى بذؿ مجيود معرفي مرتفع 
 0التركيز في مياـ التعمـ مما يمكنيـ مف االنتقاؿ مف أداء جيد ألداء أفضؿ 
 ة نشطة0القدرة عمى االحتفاظ بالمعمومات المختزنة في الذاكرة في حال 

وتناولت عديد مف الدراسات السعة العقمية، وذلؾ لممقارنة بيف مرتفعي السعة 
( إلى وجود 2828العقمية ومنفخض السعة العقمية، حيث  أشارت نتائج دراسة زينب يوسؼ )

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية في معدؿ أداء 
ط الذىنية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية، عند الدراسة ميارات إنتاج الخرائ

مف خالؿ بيئة الحوسبة السحابية، يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ مستوى السعة العقمية 
 منخفض(0 -)مرتفع

( فتوصمت إلى تفوؽ الطالب مرتفعي 2809كما توص دراسة رضا عبد المعبود )
الب منخفضي السعة العقمية عبر بيئة األلعاب اإللكترونية التعميمية السعة العقمية عمى الط

عبر الياتؼ النقاؿ الذكي في التحصيؿ الدراسي وحب االستطالع المعرفي، وأيضًا توصمت 
( إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات طالب 2808دراسة شيماء خميؿ )

عدي الختبار التحصيؿ المعرفي لميارات إنتاج المجموعتيف التجريبيتيف لمبحث في القياس الب
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عناصر التعمـ الرقمية يرجع لتأثير مستوى السعة العقمية )مرتفع/ منخفض( لصالح مرتفعي 
 .السعة العقمية

( فتوصمت إلى تفوؽ الطالب ذوي السعة العقمية 2807أما دراسة محمود عتاقي )
المرتفعة عمى الطالب ذوي السعة العقمية المخفضة، كما آف المعالجة التجريبية التي اشتممت 
عمى نمط العرض الكمي لمخرائط الذىنية اإللكترونية لمطالب ذوي السعة العقمية المرتفعة ىي 

لتجريبية وأكثرىا فاعمية عمى التحصيؿ المعرفي، واألداء العممي، وميارات أعمى المعالجات ا
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  ( إلى 2807التعمـ ذاتًيا، وتوصمت دراسة ممدوح الفقي )

( بيف متوسطات درجات المجموعات التجريبية في مقياس الدافع 8085عند مستوى داللة )
لمتفاعؿ بيف أسموب التوجيو المستخدـ )خرائط المفاىيـ / المعرفي، ترجع لمتأثير األساسي 

 المنخفضة(، أما دراسة كوربيرشوؾ -أسئمة التحضير( ومستوى السعة العقمية ) المرتفعة
(Korpershoek, 2016)   فتوصمت إلى تفوؽ مجموعة السعة العقمية المرتفعة عمي

لمتفاعؿ بيف الدافعية المرتفعة  مجموعة السعة العقمية المنخفضة في التحصيؿ، مع وجود أثر
 .والسعة العقمية المرتفعة في التحصيؿ

( إلى التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف بعض 2804واستيدفت دراسة عاطؼ محمود )
المنخفضة( كما جاءت نتائج  -استراتيجيات التعمـ اإللكتروني والسعة العقمية )المرتفعة

وعات مرتفعة السعة العقمية وخاصة مع الدراسة مؤكدة عمى وجود تفاعؿ لصالح المجم
( تفوؽ مجموعة 2804استراتيجية مجموعات العمؿ االلكترونية، وأظيرت دراسة أحمد بدر )

السعة العقمية المرتفعة عمي مجموعة السعة العقمية المنخفضة في التحصيؿ الفوري والمرجأ، 
نماط تصميـ صفحات ( فاستيدفت التعرؼ عمى أثر تفاعؿ أ2803أما دراسة عمرو عالـ )

الويب )الساكنة والتفاعمية(، وأسموب التعمـ )المستقؿ والمعتمد( مع السعة العقمية )مرتفعة 
نتاجيا لدى تالميذ المرحمة  ومنخفضة( في تنمية ميارات تصميـ العروض التعميمية وا 

صميـ االبتدائية، وتوصمت إلى وجود تفاعؿ بيف السعة العقمية واألسموب المعرفي ونمط الت
لصفحات الويب لدى المجموعات التي تـ تدريبيا باستخداـ النمط التفاعمي والنمط الساكف في 
التحصيؿ المعرفي مع ذوي السعات العقمية المرتفعة مع النمط التفاعمي، بينما لـ يوجد داللة 

( إلى تفوؽ 2803إحصائية في التفاعؿ مع األداء العممي، وتوصمت دراسة محمد السالمات )
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لطالب ذوي السعة العقمية المرتفعة عمي الطالب ذوي السعة العقمية المنخفضة في التحصيؿ ا
 واالتجاىات العممية0

ومف خالؿ ما سبؽ عرضو يتضح أىمية السعة العقمية كأحد المحددات الرئيسية في 
القدرة عمى التعمـ؛ حيث اتفقت معظـ نتائج الدراسات والبحوث عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا 
بيف الطالب ذوي السعة العقمية المرتفعة والمنخفضة في العديد مف المتغيرات لصالح ذوي 
السعة العقمية المرتفعة، كما يتضح أنو يمكف التغمب عمى انخفاض السعة العقمية مف خالؿ 
توظيؼ استراتيجيات تساعدىا في زيادة كفاءتيا، وىذا يعني أف فيـ السعة العقمية يساعد 

ـ والتعمـ في تحديد حجـ المحتوى وكمية المعمومات التي تناسبيا مما يؤدي مصممي التعمي
إلى خفض الحمؿ المعرفي، ويزيد مف كفاءة تنظيـ المعمومات ومعالجتيا لموصوؿ إلى حدوث 
تعمـ أفضؿ، ويحاوؿ البحث الحالي تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ االستفادة مف النظريات ونتائج 

يث ييتـ باختبار أثر التفاعؿ بيف نمطا اإلنفوجرافيؾ الثابت الدراسات والبحوث ذات الصمة؛ ح
)رأسي/ أفقي(، والسعة العقمية )مرتفع، منخفض( عمى تنمية المفاىيـ العممية واإلنخراط في 
التعمـ لدى تالميذ المرحمة المتوسطة؛ وذلؾ لتحديد نمط اإلنفوجرافيؾ المناسب لمسعة 

بما يؤدي إلى خفض مستوى الحمؿ المعرفي لدييـ،  لدى تالميذ المرحمة المتوسطة  العقمية
 وزيادة كفاءة تنظيـ المعمومات ومعالجتيا واالحتفاظ بيا واإلنخراط في التعمـ0

 :قياض الشعة العكلية -3

 .F.I.T)قاـ الباحث باستخداـ اختبار األشكاؿ المتقاطعة لجاف باسكاليوني 
Intersection test) ،يستخدـ لقياس السعة العقمية بكفاءة،  وىو اختبار ورقة وقمـ جمعي

وقد تمت ترجمة ىذا االختبار وأعداده بالمغة العربية وحساب صدقو وثباتو عمى البيئة 
( بندًا باإلضافة إلى 36(، ويتكوف االختبار مف )0998المصرية )إسعاد البنا، حمدي البنا، 

مكوف مف مجموعتيف مف  ( فقرات تمييدية ُتستخدـ كأمثمة، كؿ بند مف بنود االختبار6)
األشكاؿ اليندسية البسيطة، مجموعة عمى الجية اليمنى )وتسمى مجموعة العرض( واألخرى 

تحتوي مجموعة العرض عمى عدد مف  ،عمى الجية اليسرى )وتسمى المجموعة االختيارية(
األشكاؿ المختمفة، كؿ شكؿ منيا منفصؿ عف اآلخر ) غير متداخؿ( أما المجموعة االختيارية 
فيي تحتوي عمى نفس األشكاؿ الموجودة في مجموعة العرض ولكنيا مرتبة بشكؿ متداخؿ 
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 Common are ofبحيث يوجد بينيا منطقة تقاطع مشتركة لكؿ ىذه األشكاؿ )
intersection0( والمطموب مف المفحوص تظميؿ ىذه المساحة المشتركة بيف ىذه األشكاؿ 

 احملوز السابع: املفاهيه العلنية:
 مفهوو املفاهيه العلنية: -1

، 2804تعددت التعريفات التي تناولت المفاىيـ العممية، حيث عرفو زيد اليويدي )
في الذىف، وقد تعطى ىذه الفكرة المجردة ( بأنيا: "فكرة مجردة تشير إلى شيء لو صورة 24

 اسمًا يدؿ عمييا"0
( بأنيا "كؿ مصطمح لو داللة لفظية ويجمع 20، 2803كما عرفيا محمد عطيو )

 السمات المشتركة بيف مجموعة الظواىر مف الظواىر أو األشياء أو المواقؼ"0
ة مف ( بأنيا: "مجموع23، 2802وتعرفيا إقباؿ عبد الصاحب وأشواؽ جاسـ  )

األشياء أو الحوادث أو الرموز تجمع معًا عمي أساس خصائصيا المشتركة العامة، والتي 
 يمكف أف يشار إلييا باسـ أو رمز خاص"0

 ( أنو ينظر لممفيـو العممي مف زاويتيف: 72، 2806ويوضح محمد عطا )
  الزاوية األولى، المفيوـ العممي مف حيث كونو عمميةProcess  ىو: عممية عقمية

يتـ عف طريقيا تجريد مجموعة مف الصفات أو المالحظات أو الحقائؽ المشتركة 
 لشئ أو حدث أو عممية، لمجموعة مف األشياء أو األحداث أو العمميات

  الزاوية الثانية، المفيـو العممي مف حيث كونو ناتجProduct  لمعممية العقمية
 السابقة0

ريفات لممفاىيـ العممية، يمكف استنتاج أف المفاىيـ وفي ضوء ما تـ عرضو مف تع
 العممية عبارة عف:

 0تصور ذىني أو تجريد عقمي 
 0تتسـ بمجموعة مف الصفات التي تميزىا عف غيرىا 
 0يتسـ بخاصيتي التعميـ والتمييز 
 0تتكوف مف جزأيف األسـ )الرمز أو المصطمح(، والداللة المفظية لممفيوـ 

  



 م2024( 88) -4ج-أغسطسعدد                          ...   نفوجرافيك الثابتإلاعرض التفاعل بين نمط 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 363 - 

 لعلنية:خصائص املفاهيه ا -2

تتسـ المفاىيـ  العممية بعديد مف الخصائص والصفات المميزة ويمكف توضيح ىذه 
؛ ياسيف قرناني، أسماء عبد الحميد، سميحة ىالؿ، 2808الخصائص فيما يمي )كوثر مفمح، 

؛ إقباؿ عبد الصاحب، أشواؽ جاسـ، 2805؛ نواؿ ناظر، 2806؛ فيصؿ مطروني، 2807
 ( 0 48-39، 2802؛ السيد شيده، 23، 2802

  المفاىيـ عبارة عف تعميمات تنشأ مف خالؿ تجريد بعض أحداث حسية، وخصائص مميزة
نما تمثؿ بعض جوانب ىذه  وتصنيفيا، أي أنيا ليست األحداث الحسية الفعمية، وا 

 األحداث0
 0المفاىيـ رمزية لدى األفراد تتمثؿ في الكممات والمعادالت والنماذج ورموز األفكار 
  المفاىيـ مف البسيط إلى المعقد ومف المحسوس إلى المجرد، والوقت الذي تستغرقو تتغير

 ىذه التغيرات يعتمد عمي الذكاء وفرص التعمـ  المتاحة 0
 المفاىيـ عبارة عف أسماء أو مصطمحات أو رموز ليا داللة معينة. 
 مراحؿ  قد يكوف لممفيـو أكثر مف معنى أو داللة ويمكف تدريس المفيـو الواحد لعدة

 .تعميمية
 تكويف المفاىيـ العممية ونموىا عممية مستمرة تتدرج مف الغموض إلى الوضوح. 
  يمكف أف ترتبط بعض المفاىيـ مع بعضيا البعض لتكـو مفيومًا أعـ وأشمؿ يسمى

 .باإلطار المفاىيمي
 مدلوالت المفاىيـ يمكف أف تتغير نتيجة لمتقدـ في مجاؿ المعرفة العممية. 
 ليست كؿ مدلوالت المفاىيـ موجودة في الطبيعة أوليا وجود حقيقي. 
 قد تنتج المفاىيـ مف الخبرة المباشرة أو مف التفكير المجرد. 
  دراؾ المفاىيـ تنتج مف التفكير المجرد، وقد يكوف ىذا التفكير ناتجًا لمعديد مف الخبرات وا 

 العالقات بينيا ثـ التوصؿ إلى تعميـ معيف0
 ت المفاىيـ صورًا فوتوغرافية لمواقع؛ ولكنيا تمثؿ صورتنا نحف عف ىذا ليست مدلوال

 الواقع أو بمعنى آخر تمثؿ رؤيتنا ليذا الواقع0
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  لمدلوالت المفاىيـ عالقات أساسية، عالقتيا بالطالب، وعالقتيا باألشياء، وعالقتيا
الحظة والتفكير بالمفاىيـ األخرى، وعالقتيا باألطر المفيومّية، وعالقتيا بأساليب الم

 المختمفة0
 أىواع املفاهيه العلنية: -3

تعددت أنواع وتصنيفات المفاىيـ العممية، ويمكف فيما يمي توضيح بعًضا مف ىذه 
 التصنيفات:

 ( المفاىيـ العممية إلى:2889)أ(  صنؼ كٌؿ مف إحساف األغا وتحية المولو )
 ظة المباشرة، مثؿ: )الزىرةمفاىيـ مادية: وتمتاز بأنيا محسوسة تعتمد عمى المالح- 

 التجمد(0 -التمدد
 األيوف -مفاىيـ مجردة: تعتمد عمى التخيؿ والقدرات العقمية العميا، مثؿ: )الذرة- 

 اإللكتروف(0
  ،مفاىيـ فصؿ: وىي تعرؼ بخاصية واحدة، أو يشترط فييا توافر خاصية محددة

 مثؿ: )األيوف عبارة عف ذرة تحمؿ شحنة كيربائية(0
  بط: وىي تربط بيف أكثر مف خاصية لممفيوـ، مثؿ: " المادة كؿ شيء يشغؿ مفاىيـ ر

 حيزًا في الفراغ، ولو ثقؿ ويمكف ادراكو بالحواس0
  مفاىيـ عالئقية: وىي تبحث عف عالقة تربط بيف أكثر مف مفيوـ، مثؿ: )الكثافة

 ظيرت مف خالؿ العالقة بيف الكتمة والحجـ(0
 معقدة: وىي مفاىيـ تعتمد عمى تفسير الظواىر الطبيعية، مثؿ: التطور،  مفاىيـ

 التأيف، االنعكاس، االنكسار0
( المفاىيـ العممية عمى 03-02، 2888)ب( ُيصنؼ كؿ مف وحيد جبراف ويعقوب نشواف  )

 النحو التالي:
  مفاىيـ بسيطة: وىي المفاىيـ التي ُتشتؽ مف المدركات الحسية مثؿ: النبات– 

 لخمية0ا
  السرعة  –مفاىيـ مركبة: وىي المفاىيـ التي ُتشتؽ مف المفاىيـ البسيطة: الكثافة– 

 الجاذبية األرضية0
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  مفاىيـ تصنيفية: وىي المفاىيـ المشتقة مف خصائص تصنيفية، مثؿ: الفقاريات
 الكائنات البرية 000 إلخ –الكائنات البحرية  –والالفقاريات 

  التيجيف  –مفاىيـ عمميات: وىي المفاىيـ المشتقة مف العمميات مثؿ: التكاثر– 
 النمو0 

 ( أنو يمكف تصنيؼ المفاىيـ إلى:28-26، 2802)ج( أضاؼ السيد شيده )
 0تقسيميو: مثؿ تصنيؼ العناصر إلى فمزات وال فمزات 
 0عالقية: مثؿ الكثافة تساوي الكتمة عمى الحجـ 
 تخيالت العمماء مثؿ الجيف واإللكتروف0 نظرية مجردة: تأتي مف 

ويتضح مف التصنيفات السابقة لممفاىيـ أف المفيـو الرئيسي ىو: الرابط بيف الحقائؽ 
والتفصيالت كما أنو ُيوضح العالقة بينيما، وبدراسة التالميذ لممفاىيـ العممية يعيش التمميذ 

إلى تنمية قدرتو عمى تفسير كثير في حالة مف النشاط الذىني يساعده عمى الفيـ وينتقؿ بو 
 مف األشياء التي تثير اىتمامو وُتشغؿ تفكيره في البيئة0

 أىمية المفاىيـ في تعمـ العموـ: -4
تعد المفاىيـ العممية المبنات األساسية لممعرفة العممية، لذا ينبغي التركيز عمييا في 

لفروع المعرفة العممية،ولقدرتيا عمى عمميتي التعميـ والتعمـ ألىميتيا في معرفة البناء العممي 
استيعاب الكـ المتزايد مف الحقائؽ والجزئيات العممية، فالمفاىيـ تمثؿ مستوى معرفي أعمى 
مف الحقائؽ، ومجموعة مف الحقائؽ بينيا عالقات تؤدي إلى تكويف المفاىيـ، "ومف خالؿ 

ي نحاوؿ تفسيرىا بوساطة إدراؾ العالقات بيف ىذه المفاىيـ تنشأ المبادئ والقوانيف الت
النظريات"، لذلؾ تعتبر المفاىيـ العممية ذات أىمية في التشكيؿ البنائي لبنية التعمـ، 
وتعميماتو وىـر البناء المعرفي وطرائقو في البحث والتفكير ومف ثـ تنمية الثقافة العممية لدى 

 (4080، 2887المتعمميف )عايش زيتوف، 
، عمى النحو التالي )حناف ويمكف توضيح أىمية تنمية الم فاىيـ العممية في مادة العمـو
؛ أسما جرجس، سموي 2828؛ بطرس بطرس، 2828نصار، ماجده عمراف، عفت درويش، 

 (:2804؛ عمى الياشمي، 2805مرتضي، 
 0تساىـ في تنمية وتدريب حواس المتعمـ المتعمـ المختمفة 
 0تكسب المتعمـ بعض اإلتجاىات والميوؿ العممية 
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 قدرتو عمى تفسير بعض الظواىر العممية0 تنمي 
  ،تعود المتعمـ عمى األسموب العممي في التفكير )التساؤاؿ، البحث، التمريف

 اإلكتشاؼ(0
 0تساعد المتعمـ عمى التجريب بالمعنى البسيؾ الذي يتناسب مع قدراتو 
 ه تساعد في فيـ وتفسير الكثير مف األشياء الموجودة في البيئة والتي تثير انتبا

 المتعمميف0
 0تزيد مف قدرة المتعمميف عمى استخداـ المعمومات في حؿ المشكالت 
 0تنظـ وتربط بيف مجموعات األشياء واألحداث 
 0تقمؿ مف الحاجة إلى إعادة التعمـ خالؿ مواجية مواقؼ جديدة 
  توفر أساسًا عمميًا الختيار الخبرات التعميمية، وتنظيميا في مجاؿ تخطيط مناىج

 وتطويرىما0العمـو 
 0اختزاؿ الحاجة إلى التعمـ المستمر، ألنو بتعمـ المفيـو ينتقؿ األثر إلى تعمـ جديد 
  تكويف المفاىيـ لدى الطالب يعد طريًقا إلى تكويف تعميمات أوسع فيما بعد كالمبادئ

 والنظريات0
لتنمية المفاىيـ العممية لتالميذ  اآلتيةوفي ضوء ما سبؽ يضيؼ الباحث األىمية 

 مرحمة المتوسطة:ال
 0تتيح الفرصة لمتفكير العممي والعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة لديو 
 0تزيد مف قدرتو عمى حؿ المشكالت 
  تقدـ لو الفرصة لفيـ البيئة واألحداث المحيطة بو مما يتيح لو الفرصة في االستفادة

 منيا بكؿ الطرؼ الممكنة0
  عممية التعمـ، إذ ال يمكف لعممية التعميـ المدرسي تساعد المفاىيـ العممية في تسييؿ

 أف تحقؽ نجاحًا، إال إذا كاف المتعمـ لديو ثروة مف المفاىيـ0
 0تسيـ المفاىيـ العممية في تنقية فكر التالميذ والمجتمع مف المفاىيـ الخطأ 
 0المساعدة عمى زيادة فاعمية التعمـ وانتقاؿ أثره لممواقؼ والظروؼ الجديدة 
 مفاىيـ األساسية يضيؽ الفجوة بيف المعرفة السابقة لممتعمـ والمعرفة الالحقة0فيـ ال 
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ونظرًا ألىمية تنمية المفاىيـ العممية مف خالؿ الوسائط والمستحدثات التكنولوجية 
المختمفة، فقد تناولتو عديد مف الدراسات، حيث توصمت دراسة حناف نصار وآخروف 

ى األنشطة التفاعمية إلكساب المفاىيـ العممية لطفؿ ( إلى فاعمية برنامج قائـ عم2828)
( إلى وجود أثر كبير الستخداـ 2828الروضة، كما توصمت دراسة دعاء عبدالعزيز )

استراتيجية الصؼ المقموب لتنمية بعض المفاىيـ العممية وخفض العبء المعرفي لدى طالب 
( إلى فاعمية برنامج 2828الصؼ األوؿ اإلعدادي، وكذلؾ توصمت دراسة ميرفت مصطفى )

إثرائي مقترح باستخداـ التعمـ المقموب لتنمية المفاىيـ العممية والتفكير التأممي لتالميذ 
، وتوصمت كذلؾ دراسة صالح شاكر ) ( 2828المرحمة اإلعدادية ذوي القدرات العميا في العمـو

اىيـ العممية لدى إلى وجود أثر كبير لمتعمـ اإللكتروني التكيفي عمى معدالت تحصيؿ المف
الطالب ذوي صعوبات التعمـ بمدارس الرواد الثانوية بمدينة الرياض السعودية، وأيًضا توصمت 

إلى وجود أثر كبير لموسائط  (Ajlouni & Jaradat, 2020)دراسة الجومي وجردات 
الفائقة في تنمية المفاىيـ العممية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية، وكذلؾ توصمت دراسة 

إلى فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية في تنمية  (Al-Tarawneh, 2016)الترواني 
 المفاىيـ العممية لدى تالميذ الصؼ الخامس اإلبتدائي0

 خنساط يف التعله:احملوز اخلامص: اإل
 مفهوو اإلخنساط يف التعله: -1

تعددت التعريفات التي تناولت اإلنخراط في التعمـ، ويمكف عرض بعًضا مف ىذه 
 التعريفات عمى النحو التالي:

  الجيد الذي يوظفو المتعمميف أثناء عممية ىالتعمـ، ويمكف مالحظتو مف خالؿ عدد
مف المؤشرات )السموكية أو المعرفية أو العاطفية(، مما يؤدي إلى مجموعة مف 
النتائج قصيرة وطويمة األجؿ، والتي يمكف أف تعزز أيًضا مشاركاتيـ التعميمية 

(Bond, Buntins & Bedenlier, 2020, 4)0 
  وانشغاليـ بممارسة ، استمتاع المتعمميف بقضاء أكبر وقت ممكف في تعمـ العمـو

األنشطة العممية، وتنفيذ المياـ المحددة، والتفاعؿ اإليجابي مع زمالئيـ ومع 
ستراتيجيات التنظيـ الذاتي لمتعمـ )عاصـ عمر،  معمميـ، واستخداميـ ألساليب وا 

2804 ،050) 
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 مباشرة بعممية التعمـ داخؿ غرفة الصؼ وذلؾ مف  انشغاؿ المتعمـ بنشاط ذي صمة
، 2803خالؿ االنتباه والمشاركة وبذؿ الجيد وااللتزاـ بتعميمات المعمـ )رفعو الزعبي،

2290) 
 ( إشراؾ المتعمميف في األنشطة األكاديمية اليادفةDelialio, 20120) 
 تعمـ مما يساىـ في مشاركة المتعمميف في األنشطة التي يتيحيا المعمـ أثناء عممية ال

 (Ball & Perry 20110توفير تعمـ عالي الجودة )
 وفي ضوء ما سبؽ يتيح التالي:

  ييتـ اإلنخراط في التعمـ بتوفير بيئة تفاعمية تساعد عمى التفاعؿ اإليجابي لممتعمميف
 أثناء التعمـ0في 

  قصير أو يؤدي اإلنخراط في التعمـ إلى تحقيؽ النواتج التعميمية المستيدفة سواء
 طويمة المدى0

  يساعد اإلنخراط في التعمـ إلى توفير جو تعميمي عالي الجودة يناسب خصائص
 واحتياجت المتعمميف0

 دواىب اإلخنساط يف التعله: -2
يساعد اإلنخراط في التعمـ بأف يشعر المتعمـ بأنو جزء مف عممية التعمـ، ونتيجة لذؾ 

لؾ مف فرص استمرار المتعمـ بالتعمـ حتى بعد إنتياء يتثار المتعمـ المنخرط غريزيًا، ويزيد ذ
 ;Garas-York, 2020)الدراسة، ويمكف توضيح جوانب اإلنخراط في التعمـ إلى ما يمي 

Astleitner, 2018; Feliciano, 2016)   
  اإلنخراط الوجداني: ويشير  إلى مشاعر المتعمميف تجاه التعمـ، أو المدرسة، ويرتبط

الوجداني بمشاعر المتعمميف سواء بالممؿ أو االىتماـ بأنشطة التعمـ، حيث اإلنخراط 
يمكف أف يشعر المتعمـ بالنفور أو اإلرتباط بعممية التعمـ، والمشاعر حوؿ أنشطة التعمـ 
ىي انعكاس لمدافع الجوىري بينما المشاعر تجاه المدرسة ىي مظير مف مظاىر اإلرتباط 

مشاركة العاطفية العالية لدييـ دافع جوىري لمتعمـ والشعور بالمدرسة، فالمتعمميف ذوي ال
 باإلرتباط بمدارسيـ0

  اإلنخراط السموكي: ويشير إلى الجيد والمثابرة في العمؿ المدرسي، والمشاركة في
األنشطة الالمنيجية، برغـ مف االنضباط اإليجابي في الفصؿ والحضور بشكؿ مستمر 
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ة، لكف يمكف التعامؿ معو باعتباره نتيجة وليس مؤشر يعتبر دليؿ عمى المشاركة السموكي
عمى اإلنخراط بشكؿ فعاؿ، ولكف المؤشر الحقيقي ينبغي أف يرتبط بمدى مشاركة 

 المتعمميف في أنشطة التعمـ سواء المنيجية أو الالمنيجية0 
 يا اإلنخراط المعرفي: يرتبط باالستراتيجيات المعرفية التي يتبناىا المتعمميف ويستخدمون

ويشمؿ عمميات االنتباه والتركيز أثناء التعمـ، واستخداـ ميارات أثناء عممية التعمـ، 
أثناء التعمـ، وتنظيـ المعمومات وتصنيفيا، وتقويـ ومراجعة وتمخيص ما في التفكير العميا 

، والمتعمميف الذيف لدييـ مشاركة معرفية تـ تعممو، وغيرىا مف أساليب التعمـ الذاتية
اركوف أكثر في المعالجة المعرفية العميقة ولدييـ فيـ أفضؿ واالحتفاظ بالمواد عالية يش

 ذات الصمة بالمحتوى الدراسي0
مجموعة مف العناصر إذا توفرت في البيئة  (Venable, 2011) ويحدد فينابؿ

 .التعميمية يمكف أف يتحقؽ االنخراط في التعمـ ىي
  لمموضوعات والمواد ذات األىمية عرض الموضوعات ذات الصمة: يميؿ المتعمميف

بالنسبة ليـ، والتي تكوف ذات صمة ببرنامجيـ األكاديمي، فضال عف الموضوعات التي 
 .يمكف أف توظؼ وتطبؽ في المستقبؿ

 :في التعمـ كمما زادت درجة االنخراط في  لممتعمميفكمما زادت درجة المشاركة  التشاركية
التعمـ لذا البد مف توفير أنشطة تحقؽ التفاعؿ بكافة أشكالو مع المحتوى، ومع األقراف 

 .ومع المعمـ
  اإلنتاج التعاوني: التعاوف معًا يسيـ في زيادة االنخراط في التعمـ مف خالؿ ممارسة

نتاج عمؿ جماعي  .ميارات جديدة، وا 
 يجب أف يتمقى المتعمميف ردود فعؿ تمتد إلى ما بعد اإلجابة  ستمرة:ردود الفعؿ الم

صحيحة أو خاطئة فيجب أف يكوف ىناؾ تعميؿ لإلجابات الصحيحة أو غير الصحيحة، 
 .وأف تكوف واضحة وفورية، وبناءة وتقدـ اقتراحات لمزيد مف التحسيف

 عمى مستوى ارتياح مشاركة المتعمميف في كثير مف األحياف تتوقؼ  :توفير مناخ ودي
 .المتعمـ في بيئة التعمـ، لذا ينبغي أف تعزز العالقات الودية بيف المتعمميف
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 :كمما أتيحت فرص لممتعمميف لمتواصؿ عبر اإلنترنت مع بعضيا  تحقيؽ االتصاؿ الدائـ
البعض، ومع المعمميف بوصفيـ أعضاء في مجتمع التعمـ كما ساىـ ذلؾ في حدوث 

 .حيث يشعر المتعمميف أنيـ جزء مف مجموعةاالنخراط في التعمـ 
 قياس اإلنخراط في التعمـ: -3

 لقياس اإلنخراط في التعمـ، وتتمثؿ ىذه األساليب فيما يميعدة ىناؾ أساليب 
(Parsons & Taylor, 2011, 23-28): 

 المالحظة وتقارير المعمـ عف سموؾ الطالبObservation And Teacher 
Reports   ،مثؿ مالحظة زيادة تركيز المتعمميف، ومشاركتيـ، واستمتاعيـ بالتعمـ

 .واىتماميـ ودافعيتيـ لمتعمـ
 مقاييس التقرير الذاتي :Self-Report Measures مثؿ استبانات المتعمميف 

Student Surveysواستبانات المعمـ ،Teacher Survey وتتضمف ىذه ،
عنيا المتعمـ ذاتيًا لمكشؼ عف مدى  المقاييس مجموعة مف البنود التي يجيب

انخراطو المعرفي أو الوجداني أو السموكي في التعمـ، وىذا النوع مف المقاييس 
 .شائع االستخداـ في الدراسات والبحوث األكاديمية

 قوائـ التحقؽ )المراجعة( ومقاييس التقديرChecklists And Rating Scales 
اسات التي استخدمت مقاييس التقدير الكمي حيث أف ىناؾ عددًا قمياًل مف الدر : 

لمكشؼ عف انخراط المتعمميف في التعمـ، ومف ىذه القوائـ والمقاييس أداة فالندرز 
لتحميؿ التفاعؿ الصفي، ومعدالت الحضور والمشاركة، ومعدالت االلتزاـ بالمواعيد، 

نشطة ومعدالت التحصيؿ األكاديمي، ومعدالت الوقت المستغرؽ في المياـ، واأل 
 Rubrics0 التعميمية، واستكماؿ الواجبات المنزلية، والمقاييس المتدرجة لألداء

 تحميؿ أعماؿ الطالبWork Sample Analysis  : ،مثؿ تحميؿ البورتفوليو
والعروض التقديمية، والمشروعات، وغيرىا مف األعماؿ التي ينجزىا الطالب ذاتيًا؛ 

ومدى التزاميـ بالمياـ المطموبة منيـ،  وذلؾ لموقوؼ عمى ميارات التفكير لدييـ،
 .ودرجة إتقانيـ لمعمؿ، وغير ذلؾ مف مظاىر االنخراط في التعمـ

ونظرًا ألىمية اإلنخراط في التعمـ، فقد تناولت عديد مف الدراسات السابقة طرؽ 
تنميتو مف خالؿ عديد مف المستحدثات والوسائط التكنولوجية الحديثة، حيث توصمت 
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إلى فاعمية األلعاب التعميمية االنغماسية في تنمية  (Duncan, 2020) دراسة دونكف
اإلنخراط في التعمـ والإلتصاؿ التعاوني والتفكير الناقد واإلبداعي لطالب المرحمة الثانوية، 

عمى  (Khan, Ahmad & Malik, 2017)وأيضًا توصمت دراسة خاف وأحمد وماليؾ 
مة عمى محفزات األلعاب عمى زيادة اإلنخراط في وجود أثر كبير لأللعاب الرقمية القائ

التعمـ في مادة العموـ بالمرحمة الثانوية، وكذلؾ توصمت دراسة رودتس وىاري ووموبيولز 
(Roodt, Harry & Mwapwele, 2017)  عمى وجود أثر كبير لميوتيوب في تنمية

سف وجرورسي اإلنخراط في التعمـ في مقرر نظـ المعمومات، وكذلؾ توصمت دراسة جوج
(Göksün & Gürsoy, 2019)  عمى فاعمية أدوات التحفيز مثؿKahoot  عمى

 & Rashid)تنمية اإلنخراط في التعمـ واألداء األكاديمي، وأيضًا توصمت راشد وأصغير 
Asghar, 2016)  إلى أف استخداـ تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت مثؿ وسائط

وألعاب الفيديو تزيد مف إنخراط المتعمميف في التواصؿ اإلجتماعي ومحركات البحث 
 & Topuعممية التعمـ بالمقارنة بالطريقة التقميدية، أما دراسة توبر وجوكتاس )

Goktas, 2019 توصمت إلى أف بيئات التعمـ اإلفتراضية ثالثية األبعاد تساعد )
تاحة التفاعؿ المتعمميف عمى األنخراط في التعمـ مف خالؿ توفيرىا لألنشطة التعميمية  وا 

 مع الوكيؿ االفتراضي التي توفره ىذه البيئات0
تصنيه منطي عسض األىفودسافيك الجابت )السأسي/ األفكي( بتطبيكات احلوسبة إدساءات 

 الششابية، وتطبيل جتسبة البشح

 الشـشابية  احلوسـبة  بتطبيكـات ( األفكـي / السأسـي ) منط عسض اإلىفودسافيـك الجابـت  تصنيه  -أواًل

 :( املطوز2112وفكًا لينوذز عبد اللطيف اجلزاز)

عبد المطيؼ التصميـ التعميمي، تـ اختيار نموذج طالع عمى عديد مف نماذج الابعد 
لتطوير المنظمات التعميمية لمدرس أو الوحدة، وذلؾ لبناء التصميـ التعميمي  (2882) الجزار

وقد تـ اختيار نموذج الجزار حابية، لألنفوجرافيؾ الثابت القائـ عمى تطبيقات الحوسبة الس
البساطة: حيث أف عرض العمميات المطموبة والعالقات بينيا بسيط يسيؿ  لعدة أسباب أبرزىا:

 الواقعية: فمقد تـ تطبيقو في دراسات عديدة ، وقد أثبتت النتائج فعاليتو في كؿ مرة 0، و فيمو
 قي( بتطبيقات الحوسبة السحابيةنمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفتـ تصميـ و 

 عمى النحو التالي: لمتصميـ التعميمي ( 2882)ا لنموذج عبد المطيؼ الجزار وفقً 
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 ( نهخصًٛى انخؼه3333ًٙٛ( ًَٕرج ػبذ انهطٛف اندزاس )6شكم )
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 املسسلة األوىل: مسسلة الدزاسة و التشليل:

تتضمف ىذه المرحمة تحديد خصائص المتعمميف، وتحديد الحاجػة التعميميػة لمموضػوع، 
ودراسػػة واقػػع المػػوارد والمصػػادر التعميميػػة التعمميػػة وقػػد تنػػاوؿ الباحػػث خطػػوات ىػػذه المرحمػػة 

 كالتالي: 
تعػػػػد ىػػػػذه المرحمػػػػة مػػػػف أىػػػػـ مراحػػػػؿ التصػػػػميـ التعميمػػػػي   حتديــــد خصــــائص املــــتعلنني: -1

فػالمتعمـ ىػو المسػتفيد ابت )الرأسي/ األفقي( بتطبيقات الحوسبة السػحابية، لألنفوجرافيؾ الث
وبالتػالي يجػػب بػنمط اإلنفوجرافيػؾ الثابػت، المباشػر مػف محتػوى المػادة التعميميػة الموجػودة 

ألنيػا تػؤثر فػي مػدى الػذي يصػؿ ، وقدراتػو(، ميولػو، حاجاتو، خصائصو، أف تراعى )سماتو
وفي ىذا السياؽ أكػدت البحػوث و الدراسػات عمػى ، التعميمي إليو في مرحمة التعمـ والموقؼ

وأسػػػموبيـ المعرفػػػي ، ضػػػرورة التعػػػرؼ عمػػػى الفئػػػة العمريػػػة والسػػػموؾ المػػػدخمي لممتعممػػػيف
فاليػدؼ مػف التحميػؿ ىػو التعػرؼ عمػى ، يالئميػـ ويناسػب إمكانيػاتيـ األنفوجرافيػؾلتصػميـ 

 ، وميػاراتيـلفئػة العمريػة المسػتيدفومػف خػالؿ تحديػد ا األنفوجرافيؾالمتعمميف الموجو ليـ 
ومعرفة السموؾ المدخمي ليا ومدى ما لدييـ مف معمومات عف المحتػوى ، الخاصة وقدراتيـ

 0األنفوجرافيؾ الثابتالتعميمي المقدـ عبر 
 :العناصر اآلتيةوقد تـ تحديد خصائص المتعمميف في 

  0المكرمةعينة مف تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط بمكة تـ اختيار 
  الحاسب  استخداـولكف يمتمكوف ميارات بمحتوى المقرر ليس لدييـ معرفة مسبقة

 اآللي0
 0ليس مف بينيـ تالميذ مف ذوي اإلحتياجات الخاصة 
  0عاماً  04-03تتراوح أعمارىـ فيما بيف 

 حتديد احلادات التعلينية: -2

الثابػت وذلػؾ بمقارنػة وقد تـ في ىذه الخطوة تحديد الحاجػات التعميميػة لألنفوجرافيػؾ 
الواقػػع الحػػالي بمػػا نريػػده وننشػػده، وتحديػػد ىػػذه الفجػػوة، فػػإذا كانػػت تمػػؾ الفجػػوة كبيػػرة ظيػػر 

( أف 84، 0999بوضػػوح مقػػدار الحاجػػة إلػػى الحػػؿ التعميمػػي، ويوضػػح عبػػد المطيػػؼ الجػػزار )
 الحاجات التعميمية لدى المتعمميف تتمثؿ في جوانب ثالثة ىي:

 رفية عند المتعمميف ومف ثـ يتطمب إكسابيـ ىذه المعارؼ0النقص في الجوانب المع 
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 0النقص في ميارات أساسية مستيدفو ومف ثـ يتطمب إكسابيـ ىذه الميارات 

 0النقص في الميوؿ واالتجاىات والقيـ المستيدفة ومف ثـ يتطمب إكسابيا 

بة وقػػػد تمثمػػػت الحاجػػػة التعميميػػػة لألنفوجرافيػػػؾ الثابػػػت القػػػائـ عمػػػى تطبيقػػػات الحوسػػػ
 العمػـو واإلنخػراط فػي الػتعمـفي مادة  السحابية في النقص في الجوانب المعرفية عند المتعمميف

بالمرحمة المتوسطة، األمر الذى ممػا يتطمػب بحػث إمكانيػة االسػتفادة  األوؿلدى تالميذ الصؼ 
نمػػػط عػػػرض اإلنفوجرافيػػػؾ الثابػػػت بتطبيقػػػات الحوسػػػبة مػػػف التقنيػػػات الحديثػػػة والمتمثمػػػة فػػػي 

 0المفاىيـ العممية واإلنخراط في التعمـفي تنمية  السحابية
ــتخداو      -3 ــة اس ــة يف بيئ ــادز التعليني ــوازد واملص ــع امل ــة واق ــت  دزاس ــك الجاب ــسض اإلىفودسافي  منــط ع

 :الششابية احلوسبة بتطبيكات

نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت حتياجات الالزمة التي يتـ مف خالليا تطبيؽ إلىي ا
قاـ الباحث بدراسة و  في مادة العمـو في وحدة )ما وراء األرض(، الحوسبة السحابيةبتطبيقات 

وتنزيؿ  جاىزيتيا،وتحديد عدد األجيزة الموجودة بيا والتأكد مف اآللي واقع معمؿ الحاسب 
وىذه المصادر والتجييزات التعميمة )مادية  األنفوجرافيؾ الثابت،البرامج المطموبة لتشغيؿ 

 يمكف استخداـ منيا ما يمي:ومعنوية( 
 معمؿ حاسوب  مجيز بػ: -0

 ( جياز كمبيوتر0 24عدد ) -أ 
 سماعات رأس0 -ب 
 سماعات خارجية0 -ج 

 األماكف المتوفرة: -2
 معامؿ الحاسب اآللي0

، ولكف يمكف الدراسيةنشغاليـ بالجداوؿ ا  و  التالميذكثرة أعباء  المعوقات والمحددات: -3
، وفي أوقات أثناء حصص مادة المعموماتيةتطبيؽ بعد الالتغمب عمى ذلؾ عف طريؽ 

  0الحصص، وفى المنازؿ وخاصة التالميذ الذيف يمتمكوف أجيزةالفراغ بيف 
تضمنت مرحمة التصميـ مجموعة مف الخطوات الفرعية تـ  المرحمة الثانية: مرحمة تصميـ:

 سابقة الذكر وىي كما يأتي: ،اتباعيا في ضوء المعمومات المشتقة مف المرحمة األولى
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صػػػياغة األىػػػداؼ التعميميػػػة: وفػػػى ىػػػذه المرحمػػػة يػػػتـ تحديػػػد األىػػػداؼ العامػػػة واألىػػػداؼ -0
حيػث قػػاـ الباحػػث بتحديػد وصػػياغة األىػػداؼ العامػة ثػػـ األىػػداؼ ، السػموكية لممحتػػوى التعميمػػي

وقػػع مػػف كػػؿ السػػموكية الخاصػػة بالوحػػدة فػػى شػػكؿ يحػػدد الحػػد األدنػػى مػػف األداء النيػػائى المت
حتوائػػو عمػػى أفعػػاؿ قابمػػة ا  الباحػػث فػػى صػػياغتو لألىػػداؼ الوضػػوح والدقػػة و  ى، وقػػد راعػػتمميػػذ

 لمقياس والمالحظة0
لنمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت بتطبيقات الحوسبة تحديد عناصر المحتوى التعميمي  -2

 :السحابية
لمفاىيـ الموجودة لتحديد عناصر المحتوى، قاـ الباحث بتحميؿ المحتوى لمتوصؿ إلى ا

 ثباحال بطمفي في مادة العمـو لتالميذ الصؼ األوؿ المتوسط في وحدة )ما وراء األرض(، و 
إجراء تحميؿ محتوى لنفس المقرر، وتـ استخداـ معادلة ىولستي لحساب نسب مف زميؿ أخر 

 تفاؽ، وبالتالي حساب ثبات تحميؿ المحتوى طبقًا لممعادلة اآلتية:اإل 

21

2
..

NN

M
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، N2 ،N1عدد الفئات المتفؽ عمييا في التحميؿ،  Mمعامؿ الثبات،  C. R حيث

تفاؽ بيف التحميؿ التي قاـ بو الباحث إل مجموع الفئات التي تـ تحميميا، وفيما يمي نسب ا
 (20موضحة في جدوؿ ) وزميمو

 (3خذٔل )

 َخائح ححهٛم يحخٕٖ انًفاْٛى انؼهًٛت 

َسبت اإلحفـاق بانُسبت  انًفاْٛى بانخحهٛمانمائى 

 نهًفاْٛى

 33 انباحث
333% 

 33 باحث أخش

، وبيذا تكوف قائمة وىذه نسب مقبولة تشير إلى ثبات عاٍؿ يدؿ عمى سالمة التحميؿ
 المفاىيـ فى صورتيا0
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 الحوسبة بتطبيقات لنمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابتبناء االختبار مرجعي المحؾ  -3
 :السحابية

لنمط ألىداؼ التعميمية لتحقيؽ ا أدوات البحثقاـ الباحث في ىذة الخطوة بتصميـ 
 :وىما ،إلى مستوى التمكف لموصوؿ عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت بتطبيقات الحوسبة السحابية

 )0اختبار المفاىيـ العممية في مقرر المعموماتية لممرحمة المتوسطة )قبمي/ بعدي 
  0في التعمـاألنخراط مقياس 
لنمط عرض اختيار خبرات التعمـ وطريقة تجميع الطالب وأسموب التعميـ/التدريس  -4

في تطبيؽ الكتاب  ثاعتمد الباح :السحابية الحوسبة بتطبيقات اإلنفوجرافيؾ الثابت
اإللكتروني عمى أسموب التعمـ الفردي باعتباره إحدى أساليب التعمـ التي تتطمبيا طبيعة 

وبناء عميو فقد ط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت بتطبيقات الحوسبة السحابية، نمالتعمـ مف 
لنمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت تنوعت الخبرات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية 

مع  التالميذفقد تضمنت خبرات مجردة تمثمت في تفاعؿ بتطبيقات الحوسبة السحابية، 
خرى أو ؾ الثابت بتطبيقات الحوسبة السحابية، لنمط عرض اإلنفوجرافيالمحتوى المقروء 

نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت مع  التالميذتضمنت خبرات بديمة تمثمت في تفاعؿ 
 بتطبيقات الحوسبة السحابية0

 تصميـ األحداث التعميمية وعناصر عممية التعمـ: -5
ة، قاـ الباحث في ىذه الخطوة بتوظيؼ مصادر التعمـ مف مواد ووسائط تعميمي

 تي:لتصميـ األحداث التعميمية وعناصر عممية التعمـ كاآل
  عف طريؽ استثارة حواسػيـ  التالميذاستحواذ انتباه المتعمـ:  قاـ الباحث باستحواذ انتباه

نمػػػط عػػػرض اإلنفوجرافيػػػؾ الثابػػػت بتطبيقػػػات الحوسػػػبة المختمفػػػة مػػػف خػػػالؿ تصػػػميـ 
مػف أجػؿ زيػادة كفػاءة الطػالب فػي ، التػى نتوقػع منػو تحقيػؽ األىػداؼ المرجػوة السحابية

 ىذا البحث0
 :نمط عرض اإلنفوجرافيػؾ الثابػت الباحث عند تصميـ  ىراع تعريؼ المتعمـ بأىداؼ التعمـ

 ،ومصػػاغة بشػػكؿ سػػميـ أف تكػػوف األىػػداؼ واضػػحة تمامػػاً  بتطبيقػػات الحوسػػبة السػػحابية
 فكؿ وحدة مف الوحدات تحتوى في بدايتيا عمى األىداؼ المراد تحقيقيا0



 م2024( 88) -4ج-أغسطسعدد                          ...   نفوجرافيك الثابتإلاعرض التفاعل بين نمط 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 333 - 

 :لػػـ  التالميػػذحيػػث أف  ال يوجػػد تعمػػـ سػػابؽ خػػاص بيػػذا المقػػرر اسػػتدعاء الػػتعمـ السػػابؽ
 0وحدة التعمـ مف قبؿيسبؽ ليـ دراسة 

 نمػػط عػػرض اإلنفوجرافيػػؾ الثابػػت بتطبيقػػات الباحػػث عنػػد تصػػميـ  ىتوجيػػو المػػتعمـ: راعػػ
المثيػرات لكى يبػدأ نشػاطو وتفاعمػو مػع  لمتمميذأف يكوف ىناؾ توجيو  الحوسبة السحابية

 0المتوفرةمف خالؿ تعميمات الدراسة  األنفوجرافيؾالموجودة في 
  لػنمط عػرض اإلنفوجرافيػؾ تحرير وتنشيط استجابة المتعمـ: اعتمػد الباحػث فػي تصػميمو

أثنػاء تعمميػـ ذلػؾ مػف  التالميػذعمى ضرورة تنشػيط  الثابت بتطبيقات الحوسبة السحابية
 0التمميذ وسرعة تعممو خالؿ تقديـ التغذية الراجعة الفورية حسب قدرات

قػػاـ الباحػػث فػػي ىػػذه الخطػػوة بتصػػميـ أسػػاليب : تصػػميـ أسػػاليب اإلبحػػار وواجيػػة التفاعػػؿ -5
نمػط عػرض اإلنفوجرافيػؾ الثابػت بتطبيقػات مع  التالميذاإلبحار واالنسياب المناسبة لتفاعؿ 

حيػػػث تػػػػـ تصػػػميـ األنفوجرافيػػػػؾ الثابػػػت بنمطػػػػو الرأسػػػي، وتصػػػػميـ ، السػػػػحابية الحوسػػػبة
 0  األنفوجرافيؾ الثابت بنمطو األفقي

قاـ الباحث بوضع إستراتيجية تنفيذ التعميـ الخاصة بكؿ  تصميـ استراتيجية تنفيذ التعميـ: -6
ستراتيجية التعميـ في شكؿ جدوؿ مكوف مف أربعة احيث يتـ وضع بالدروس التعميمية، 

أعمدة، العمود األوؿ فييا يتضمف األىداؼ التعميمية وعناصر عممية التعمـ المراد 
تحقيقيا، والعمود الثاني يتضمف اختيار مصادر التعمـ وعناصر المواد والوسائط التعميمية 

أثناء تفاعميـ مع المواد  ميذالتالالمتعددة، والعمود الثالث يوضح الدور الذي يقـو بو 
رشاد0 المعمـوالوسائط التعميمية، والعمود الرابع يوضح الدور الذي يقوـ بو   مف توجيو وا 

 لمرحمة الثالثة: مرحمة اإلنتاج:ا
 :Development Phaseمسسلة التطويس  -املسسلة الجالجة

 إنتاج الوسائط المتعددة: -0
  النصوص: استخداـ برنامجMicrosoft Word  ًا في ذلؾ التوافؽ لكتابة النصوص، مراعي

الشاشة ككؿ، والمساحة المخصصة لعرض  ومساحة Font مقاسات الحروؼبيف 
 النص عمى الشاشة0

  الصور الثابتة: استخدـ برنامجAdobe Photoshop تقطيع  حيث يتـّ  إلنتاج الصور
لمطموبة مع تكبير أو واإلبقاء عمى األجزاء ا ،مطموبة مف الصورةالوحذؼ األجزاء غير 
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ضافة التعميقات النصية والتوضيحية0  تصغير بعض الصور وفقًا لمحاجة وا 
تـ إنتاج نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت باستخداـ  :نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابتإنتاج 0 2

، وذلؾ بنمطيف، األوؿ نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي، Adobe Photoshopبرنامج 
 0األنفوجرافيؾ الثابت األفقيوالثاني نمط 

تـ تحميؿ نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت عبر أحد تطبيقات الحوسبة السحابية وىو  -3
 ، وتـ مشاركة الرابط مع التالميذgoogle drive0تطبيؽ 

 :نمط عرض األنفوجرافيؾ الثابتمرحمة التقويـ البنائي وصالحية  املسسلة السابعة:
 نمػػط عػػرض اإلنفوجرافيػػؾ الثابػػتفػػي ىػػذه المرحمػػة يػػتـ قيػػاس مػػدى كفػػاءة وفاعميػػة 

، والحقيقػػة أف التقػػويـ يػػتـ خػػالؿ جميػػع مراحػػؿ عمميػػة تصػػميـ بتطبيقػػات الحوسػػبة السػػحابية
التعميـ، أي خالؿ المراحؿ األربعة السابقة، وبينيا وبعد التنفيذ، وقػاـ الباحػث فػى ىػذه المرحمػة 

 بما يمى:
بتصميـ بطاقة  قاـ الباحث عمى الخبراء والمحكميف: نمط عرض األنفوجرافيؾ الثابتأ( عرض 
 نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت، وعرض الباحث نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابتلتقييـ 

عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف وتقويميا فى ضوء بطاقة التقييـ، كما حرص الباحث 
ويف أى مالحظات وبناًء عمى آراء المحكميف قاـ الباحث عمى التواجد مع المحكميف لتد

 ببعض التعديالت، منيا:
 تقميؿ وضوح رسومات خمفية الشاشات حتى ال تشتت انتباه التالميذ0 -3
تغيير لوف خط الكتابة، وقد تـ تغيير األلواف لتصبح أكثر وضوحًا، ليصبح  -3

 سادة المحكميف0أكثر ووضوحًا، وتـ التعديؿ وفؽ مالحظات ال األنفوجرافميؾ
نمط عرض اإلنفوجرافيؾ تـ عرض  عمى التالميذ: نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابتب( عرض 
( تمميذ 28) ـعمى عينة استطالعية مف تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط بمغ عددى الثابت

نمط عرض لمتعرؼ عمى مدى سيولة واستخداـ وصالحية  (خارج عينة البحث األساسية)
نمط عرض ، وأتضح أف التالميذ لـ يواجيوا أي مشكالت في استخداـ الثابتاإلنفوجرافيؾ 

قباليـ عمى التعمـ مف خالؿ اإلنفوجرافيؾ الثابت  0نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت، وا 
 ستخداـ:إلالمرحمة الخامسة: مرحمة ا
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نمػػط عػػرض اإلنفوجرافيػػؾ عنػػدما كػػاف القػػرار فػػي مرحمػػة التقػػويـ البنػػائي ىػػو فعاليػػة 
في تحقيػؽ األىػداؼ التعميميػة، يػتـ إنتاجيػا فػي الشػكؿ النيػائي السػتخداميا وتطبيقيػا  تالثاب
، وفػي ىػذه المرحمػة تػتـ عمميػة المتابعػة والتقػويـ كمػا يػتـ تالميذ الصؼ األوؿ المتوسػطعمى 

وتشػكؿ ىػذه المتابعػة التالميػذ، جمع بيانػات التقػويـ عنػد اسػتخداميا وبيانػات أخػرى عػف آراء 
 ومات تكوف أساسًا لمتغذية الراجعة لممنظومة وعمؿ التعديالت والتحسينات ليا0  قاعدة المعم

 :القياس: أدوات ثانياً 
المفػاىيـ العمميػة قاـ الباحث ببناء اختبار تحصػيمي الخػاص ب إعػػداد االختبػػار التحصيمػػي: -0

االختبػار  ، وقػد مػر بنػاءفي مادة العمـو لمصؼ األوؿ المتوسط في وحػدة )مػا وراء األرض(
 بالمراحؿ اآلتية:

تالميػذ الصػؼ األوؿ ييدؼ االختبار إلى قياس تحصػيؿ عينػة مػف  تحديد ىدؼ االختبار:   0/0
، وفقػػػًا المفػػػاىيـ العمميػػػة فػػػي مػػػادة العمػػػـو فػػػي وحػػػدة )مػػػا وراء األرض(فػػػي  المتوسػػػط

 لمستويات بمـو المعرفية0
أشػػكاؿ االختبػػارات الموضػػوعية  تػػـ تحديػػد نػػوعيف مػػف تحديػػد وصػػياغة مفػػردات االختبػػار: 0/2

 0ليستخدـ في إعداد االختبار وىو )االختيار مف متعدد والصواب والخطأ(
قػاـ الباحػث بإعػداد جػدوؿ المواصػفات لالختبػار، وذلػؾ لمػربط بػيف  إعداد جدوؿ المواصفات:   0/3

مسػتويات األىداؼ التعميمية، وبيف المحتوى، ولتحديػد عػدد المفػردات الالزمػة لكػؿ ىػدؼ فػي 
 0( مفردة28)التذكر، الفيـ، التطبيؽ( حيث بمغ عدد مفردات االختبار في صورتو النيائية )

بعد صياغة مفػردات االختبػار وضػع الباحػث تعميمػات االختبػار،  وضع تعميمات االختبار: 0/4
 وقد روعي عند صياغتيا ما يمي:

 0أف يحدد اليدؼ مف االختبار 
 تكوف التعميمات سيمة وواضحة ومباشرة0 أف 
 0أف توضح التعميمات طريقة تسجيؿ اإلجابة ومكانيا 
  كؿ سؤاؿ بعناية ودقة قبؿ اإلجابة0 التمميذأف يقرأ 
  مف رقـ السؤاؿ في كراسة األسئمة قبؿ اإلجابة عميو0 التمميذأف يتأكد 
 0توضيح عدد األسئمة التي يشمميا االختبار وزمنو 
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االختبار الصادؽ ىػو الػذي يقػيس مػا وضػع لقياسػو؛ ولػذلؾ  مف صدؽ االختبار: التحقؽ   0/5
تيػػدؼ ىػػذه الخطػػوة إلػػى التحقػػؽ مػػف تمثيػػؿ االختبػػار لألىػػداؼ المحػػددة لػػو، وذلػػؾ عػػف 
طريػػؽ عػػرض االختبػػار فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى عػػدد مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي 

 0التعميـ تكنولوجيا
 لالختبار التحصيمي:التجربة االستطالعية    0/6

بعػػػد التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ االختبػػػار التحصػػػيمي، أجريػػػت التجربػػػة االسػػػتطالعية عمػػػى 
، وكػػػاف اليػػػدؼ مػػػف تمميػػػذ( 28) ـ، بمػػػغ عػػػددىتالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ المتوسػػػطمجموعػػػة مػػػف 

 ستطالعية ما يمي:الالتجربة ا
 حساب معامؿ السيولة والصعوبة لمفردات االختبار 
 0حساب معامؿ التمييز 
 معامؿ ثبات االختبار0 حساب 
 0تحديد الزمف المناسب لالختبار 

تػـ حسػاب معامػؿ السػيولة لكػؿ : حساب معامؿ السػيولة والصػعوبة لمفػردات االختبػار 0/6/0
 مفردة مف مفردات االختبار مف خالؿ المعادلة اآلتية:

صمعامؿ السيولة = 
ص + خ
 

 ص= عدد اإلجابات الصحيحة0
 خ = عدد اإلجابات الخاطئة0

، وىػي معػامالت سػيولة مقبولػة (8066 -8024وتراوحت معامالت السيولة ما بيف )
 كما تـ حساب معامؿ الصعوبة مف خالؿ المعادلة اآلتية: ،(5 )ممحؽ

 معامؿ السيولة - 0معامؿ الصعوبة = 
وىػػػي  (8076-834)وتراوحػػت معػػامالت الصػػػعوبة لمفػػردات االختبػػار ككػػػؿ مػػا بػػيف 

 0معامالت صعوبة مقبولة
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يعبر معامػؿ التمييػز عػف قػدرة كػؿ مفػردة مػف مفػردات االختبػار : حساب معامؿ التمييز 0/6/2
عمى التمييز بيف األداء المرتفع واألداء المػنخفض ألفػراد العينػة فػي االختبػار، وتػـ حسػابو مػف 

 خالؿ المعادلة التالية:
 معامؿ الصعوبة× معامؿ التمييز لممفردة =معامؿ السيولة 

المعادلة أمكف تحديػد معامػؿ التمييػز لكػؿ مفػردة مػف مفػردات االختبػار، والتعويض في 
، مع الوضع فػي االعتبػار أف المفػردة التػي تحصػؿ عمػى (8058-8024)حيث تراوحت ما بيف 
 ( ذات قدرة تميزيو ضعيفة8020معامؿ تمييز أقؿ مف )

يقصػد بثبػات االختبػار أف يعطػي االختبػار نفػس النتػائج : حساب معامؿ ثبػات االختبػار 0/6/3
إذا أعيد تطبيقو عمػى نفػس األفػراد فػي نفػس الظػروؼ، واليػدؼ مػف قيػاس ثبػات االختبػار ىػو 
معرفػة مػدى خمػػو االختبػار مػػف األخطػاء التػي تغيػػر مػف أداء الفػػرد مػف وقػت آلخػػر عمػى نفػػس 

وبمػػػغ مقػػػداره ، Crounbachبػػػاخ االختبػػػار، وتػػػـ حسػػػاب ثبػػػات االختبػػػار بمعادلػػػة ألفػػػا كرون
(، ومػػف ثػػـ يمكػػف الوثػػوؽ فػػي النتػػائج SPSS(، باسػػتخداـ حزمػػة البػػرامج اإلحصػػائية )8089)

 التي يتـ الحصوؿ عمييا عند تطبيؽ االختبار عمى عينة البحث0
 تمميػذقػاـ الباحػث بتسػجيؿ الػزمف الػذي اسػتغرقتو كػؿ : تحديد الزمف المناسب لالختبار 0/6/4

 عمى االختبار، ثـ حساب متوسط الزمف الالـز لإلجابة عف االختبار0في اإلجابة 
 دقيقة 25=  تمميذ 28÷ دقيقة  588الزمف المناسب لالختبار = 

عمى درجة واحدة عمى كؿ مفردة يجيػب عنيػا  التمميذحصؿ ي طػػػػػريقػػة تصحيػػػػح االختبػػػػار:   0/7
جيػػب عنيػػا إجابػة خاطئػػة، وبػػذلؾ تكػػوف يتركيػا أو يإجابػة صػػحيحة، وصػػفر عمػى كػػؿ مفػػردة 

وبعػػد ىػػذه اإلجػػراءات أصػػبح االختبػػار فػػي صػػورتو ، ( درجػػة28الدرجػػة الكميػػة لالختبػػار )
 0النيائية صالحًا لالستخداـ

 ـ:عداد مقياس االنخراط في التعمإ -2
يتمثؿ اليدؼ في قياس مستوى االنخراط في التعمـ : تحديد اليدؼ مف المقياس -2/0

 .المرحمة الصؼ األوؿ بالمرحمة المتوسطةتالميذ لدى 
تـ تحديد محاور المقياس وبنوده بعد االطالع عمى العديد : تحديد محاور المقياس -2/2

أحمد صادؽ  (Klem, & Connell, 2004) مف الدراسات مثؿ دراسة كميـ وكونيؿ
عمى ضوء ىذه الدراسات ووفقًا لطبيعة المقياس  (،2804عاصـ عمر ) (؛2805)



 م2024( 88) -4ج-أغسطسعدد                          ...   نفوجرافيك الثابتإلاعرض التفاعل بين نمط 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 333 - 

واليدؼ منو تـ صياغة العبارات، حيث تأتي العبارات تحت محاور محددة، وقد حدد 
 البعد الوجداني(0البعد المعرفي؛ ) ما:لممقياس ى بعديف رئيسييفالبحث الحالي 

حدد البحث الحالي مجموعة مف العبارات تحت كؿ محور مف : تحديد العبارات -2/3
تكوف مرتبطة ببعضيا البعض مف ناحية المحاور السابقة، روعي عند صياغتيا أف 

( عبارة في 29وبموضوع المقياس مف ناحية أخرى، وبمغت عدد عبارات المقياس )
الصورة األولية لممقياس، وقد تدرجت اإلجابة عمى عبارات المقياس تدرج خماسيًا وفقًا 

 -غير موافؽ -غير متأكد -موافؽ -لمقياس ليكرت الخماسي تمثمت في )موافؽ بشدة
 .غير موافؽ بشدة(

، مقياس االنخراط في التعميـتـ التأكد مف صدؽ  حساب صدؽ وثبات المقياس: -2/4
 وأنيا تقيس ما أعدت مف أجمو بالطرؽ اآلتية:

في متأكد مف صدؽ األداة مف خالؿ عرضيا ل صدؽ المحكميف أو الصدؽ الظاىري: -أ
التعميـ والمناىج وطرؽ  في مجاؿ تكنولوجياعمى عدد مف المحكميف صورتيا األولية 

وذلؾ إلبداء آرائيـ حوؿ فقرات األداة مف حيث مناسبة الفقرات، وانتمائيا لممجاالت  التدريس،
والتعديؿ، والحذؼ واإلضافة، وقد تـ األخذ  التي وضعت فييا ودقة وسالمة الصياغة المغوية
 المقياسأصبح ، و يلنيائ في شكميا المقياسبمالحظات المحكميف واالستفادة منيا إلعداد 

 0مجاليف( فقرة موزعة عمى 29مف) اً مكون المحكميفبعد تحكيـ 
ساؽ الداخمي لفقرات إلتتـ التأكد مف صدؽ ا المقياس:تساؽ الداخمي لفقرات إل صدؽ ا -ب

( 28"بيرسوف" بعد تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة مف )  االرتباطاألداة بحساب معامؿ 
وقد تـ استثنائيـ مف االختيار العشوائي في العينة  البحث،مف خارج أفراد عينة  تمميذ

معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية، حيث تـ تحميؿ األصمية، حيث تـ حساب 
فقرات المقياس وحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف الفقرات، حيث أف معامؿ التمييز ىنا يمثؿ 

ة لكؿ فقرة في صورة معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة وبيف الدرجة الكمية مف داللة لمصدؽ بالنسب
جية، وبيف كؿ فقرة وبيف ارتباطيا بالمجاؿ التي تنتمي إليو، وبيف كؿ مجاؿ والدرجة الكمية 

(، 8086-8052مف جية أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع المجاؿ ما بيف )
 ( يبيف ذلؾ30الجدوؿ )( و 8089-8052ومع األداة ككؿ )
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 ( 6خذٔل )

لٛى يؼايالث االسحباط بٍٛ فمشاث انًمٛاس ٔانبؼذ انز٘ حُخًٙ نّ يٍ خٓت ٔبٍٛ انؼاليت انكهٛت ػهٗ 

 انًمٛاس يٍ خٓت أخشٖ

شة
فم

ان
ى 

سل
 

يؼايم االسحباط يغ 

 انًدال

يؼايم 

االسحباط يغ 

 انًمٛاس

شة
فم

ان
ى 

سل
 

يؼايم االسحباط يغ 

 انًدال

يؼايم 

يغ االسحباط 

 األداة

3 3738 3733 33 3733 3733 

3 3733 3733 33 3733 3783 

6 3738 3733 38 3733 3783 

3 3783 3783 33 3733 3733 

3 3783 3733 33 3783 3733 

3 3733 3783 33 3733 3733 

3 3783 3733 33 3736 3783 

8 3786 3783 36 3733 3733 

3 3733 3733 33 3783 3783 

33 3733 3783 33 3736 3733 

33 3733 3733 33 3736 3733 

33 3783 3733 33 3733 3733 

36 3733 3733 38 3733 3738 

33 3733 3783 33 3733 3783 

33 3783 3733    

( أف جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة 3مف الجدوؿ ) ويتبيف
إحصائيًا، ولذلؾ لـ يتـ حذؼ أي مف ىذه الفقرات، أما بالنسبة لمعامالت االرتباط بيف األبعاد 

 (40ببعضيا والمقياس ككؿ فكانت كما في الجدوؿ رقـ )
 ( 3خذٔل )

 بؼضٓا انبؼط ٔاألداة ككملٛى يؼايالث االسحباط بٍٛ يداالث انًمٛاس ن

 انًمٛاس ككم انبؼذ انٕخذاَٙ انبؼذ انًؼشفٙ  انًدال

 3783 3786 373 انبؼذ انًؼشفٙ

 3733 373  انبؼذ انٕخذاَٙ

 373   األداة ككم

 (37337** دانت إحصائٛاً ػُذ يسخٕٖ )

 : املكياضثبات -ثاىيًا

عادة االختبار، ثبات تـ التأكد مف ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة  االختبار وا 
 تمميذ( 28اإلعادة)ثبات االستقرار(، حيث تـ تطبيؽ األداة عمى عينة استطالعية مكونة مف )

عادة االختبار عمى نفس العينة بعد أسبوعيف، واستخراج معامؿ البحثمف خارج عينة  ، وا 
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باستخداـ طريقة  ثبات التجانس الثبات بيف التطبيقيف، كما تـ حساب ثبات التجانس الداخمي 
الداخمي )كرونباخ إلفا( بصيغة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لمتجانس الداخمي، وُيبيف جدوؿ 

 البحث0( نتائج معامالت الثبات ألداة 5)
 (3خذٔل )

 يؼايالث ثباث يمٛاس االَخشاط فٙ انخؼهٛى 

 انًدال

ػذد 

 انفمشاث

 ثباث اإلػادة

 )يؼايم اسحباط بٛشسٌٕ(

 اإلحساق انذاخهٙ

 )كشَٔباخ أنفا(

 **3733 **3733 33 انبؼذ انًؼشفٙ

 33 انبؼذ انٕخذاَٙ
3733** 

3733** 

 **3733 37333** 33 األداة ككم

 (37337** دانت إحصائٛاً ػُذ يسخٕٖ )

( أف جميع  معامالت الثبات ىي أعمى مف الحد المقبوؿ لمعامؿ 5يتبيف مف جدوؿ )
عادة  المقياسمعامؿ الثبات لألداة ككؿ وفؽ نتائج  حيث بمغ، (8068الثبات وىو )  المقياسوا 
(، كما تراوحت معامالت االرتباط لجميع 8095) قة كرونباخ إلفاي(، وبطر 80905لمتطبيقيف)

عادة االختبار بيف ) ( وبطريقة كرونباخ إلفا بيف 8092-8090المجاالت بطريقة االختبار وا 
وتدؿ عمى توافر خاصية الثبات ألداة  ،الثبات عالية تمعامالوجميع قيـ  ،(8094-8096)

 0لمبحثوصالحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية  البحث
( إلجابة "موافؽ 5تـ تصحيح المقياس بحيث تخصيص درجة ): تصحيح المقياس -2/5

 ( إلجابة0( إلجابة "غير موافؽ و)2( إلجابة "غير متأكد" و)3( إلجابة "موافؽ" و)4بشدة" و)
"غير موافؽ بشدة" ويعكس التدرج في حالة العبارات السمبية وبذلؾ تكوف النياية العظمى 

 .درجة( 045لممقياس )
 أصبح مقياس االنخراط في التعميـوبعد ىذه اإلجراءات  :الصورة النيائية لممقياس -2/6

 0في صورتو النيائية صالحًا لمتطبيؽ
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 اإلدساءات األساسية للبشح: -ثالجًا

 عيية البشح: -1

وقاـ تمميذ مف تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط، ( 028مف ) عينة البحث تتكون
 Juan)األشكاؿ المتقاطعة لقياس السعة العقمية وىو مف إعداد بتطبيؽ اختبار  الباحث

Pascual) ( بنداً 36(، ويتكوف مف )0998وترجمة إسعاد البنا وحمدي عبد العظيـ ) ، 
 مجموعة اليمنػى المجموعػة البسػيطة، اليندسية األشكاؿ مف مجموعتيف مف بند كؿ يتكػوف
 مف متغير عدد عمى اليمنى المجموعػة تحتػوى أختبارية مجموعة اليسرى والمجموعة تقديمية
 بحيث متداخمة ولكنيا األشكاؿ ىذه نفس عمػى فتحتوى اليسرى أما المتداخمة، غير األشكاؿ
 عالمة ووضع ىذه التقاطع منطقة معرفة المختبر ميمة وتكػوف مشتركة، تقاطع منطقة توجد

 المشػتركة التقػاطع بمنطقة عالمة وجود عدـ حالة فى خطأ أنو عمى البند ويحسب بداخميا،
 إمتدت وبػذلؾ وبػذلؾ، التقاطع أشكاؿ مف شكؿ مف أكثر تحديد حالة فى أو األشكاؿ بػيف

وأشارت النتائج   أقصى، كحػد درجة( 36) و أدنى كحد درجة( صفر) بيف ما االختبار درجات
منخفضي السعة  التالميذ، وأف عدد تمميذ( 48) تالميذ مرتفعي السعة العقميةإلى أف عدد ال

التالميذ وقاـ الباحث بتقسيـ ( تمميذ، 88لذا بمغ قواـ عينة البحث )؛ تمميذ( 48) العقمية
والتالميذ منخفضي السعة متساوية العدد،  تيفتجريبي إلى مجموعتيف مرتفعي السعة العقمية

 متساوية العدد بشكؿ عشوائي لتكوف المجموعات كما يمي: تيفتجريبي مجموعتيفإلى  العقمية
 ( 0المجموعػػة :)نمػػط اإلنفوجرافيػػؾ يدرسػػوف باسػػتخداـ  مرتفعػػي السػػعة العقميػػة تالميػػذ

 0( تمميذ28وعددىـ ) الثابت الرأسي بتطبيقات الحوسبة السحابية
 نمػط اإلنفوجرافيػؾ يدرسػوف باسػتخداـ  منخفضي السعة العقمية تالميذ(: 2لمجموعة )ا

 0( تمميذ28وعددىـ ) الثابت الرأسي بتطبيقات الحوسبة السحابية
 ( 3المجموعػػة :)نمػػط اإلنفوجرافيػػؾ يدرسػػوف باسػػتخداـ  مرتفعػػي السػػعة العقميػػة تالميػػذ

 0( تمميذ28وعددىـ ) الثابت األفقي بتطبيقات الحوسبة السحابية
 ( 4المجموعة :)نمػط اإلنفوجرافيػؾ يدرسػوف باسػتخداـ  منخفضي السعة العقمية تالميذ

 0( تمميذ28وعددىـ ) الثابت األفقي بتطبيقات الحوسبة السحابية
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 اإلعداد للتذسبة: -2

 0تـ التأكد مف توافر شبكة إنترنت متصمة بأجيزة الكمبيوتر 
  ليـ تجربة البحث ودربيـ عمى استخداـ بيئة الحوسبة وشرح  التالميذقاـ الباحث بمقابمة

 0السحابية وما تتضمنو مف نمط عرض األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي(
 تطبيل أدوات الكياض قبليًا: -3

اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة، ومقيػػاس تػػـ التطبيػػؽ القبمػػى ألدوات البحػػث المتمثمػػة فػػي 
 مجموعات البحث، وفيما يمي توضيح ذلؾ: تكافؤلمتأكد مف  اإلنخراط في التعمـ

 مجموعات البحث بالنسبة لمتفاعؿ المرتبط باختبار المفاىيـ العممية: )أ( تكافؤ
مجموعات البحث بالنسبة لمتطبيؽ القبمػي الختبػار المفػاىيـ العمميػة،  لمتأكد مف تكافؤ
 two way ANOVA Analysis أسػموب تحميػؿ التبػايف ثنػائى االتجػاهقػاـ الباحػث باسػتخداـ 

of Variance،  لحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمػػدرجات ثػػـ حسػػاب قيمػػة
"ؼ"، وذلػػؾ الختبػػار داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػط فػػروؽ درجػػات اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة كمػػا 

 (:6جدوؿ )يوضحيا 
 ( 3خذٔل سلى )

ًت "ف"  نذسخاث انخاليٛز فٙ انخطبٛك انمبهٙ ٚظٓش انًخٕسطاث انحسابٛت ٔاإلَحشاف انًؼٛاسٖ ٔلٛ

الخخباس انًفاْٛى انؼهًٛت حشخغ إنٗ األثش األساسٙ نهخفاػم بٍٛ )ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج/ 

 انسؼت انؼمهٛت(

 يصذس انخباٍٚ
 يدًٕع

 انًشبؼاث

دسخاث 

 انحشٚت

 يخٕسظ

 انًشبؼاث
 يسخٕٖ انذالنت لًٛت ف

ًَظ ػشض 

 اإلَفٕخشافٛك انثابج
37336 3 37336 37333 37363 

 37363 37333 37336 3 37336 انسؼت انؼمهٛت

ًَظ ػشض 

*  اإلَفٕخشافٛك انثابج

 انسؼت انؼمهٛت

37636 3 37636 37338 37333 

 انخطأ
333733

3 
33 37333   

    83 33383 انكهٗ

 (80780( وقيمة الداللة اإلحصائية )80048( قيمة )ؼ( تساوي )6يوضح جدوؿ )
 داللة ذات فروؽ توجد حيث ال ،(8085) ≥دالة إحصائيًا عند مستوى داللة غير وىي 

 في تالميذ المرحمة المتوسطة درجات متوسطات بيف( 8085) ≥ مستوى عند إحصائية
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نمط عرض ) بيف لمتفاعؿ األساسي األثر إلى ترجع المفاىيـ العممية الختبار القبمي التطبيؽ
إرجاع أي فروض قد تحدث الختالؼ (، وبالتالي يمكف السعة العقميةاإلنفوجرافيؾ الثابت/ 

 المعالجات التجريبية المستخدمة0

 
( انًخٕسطاث انحسابٛت نذسخاث انخاليٛز فٙ انخطبٛك انمبهٙ الخخباس انًفاْٛى انؼهًٛت نهخفاػم 3شكم )

 ؼت/ يُخفضت(بٍٛ ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج )انشأسٙ/ األفمٙ( ٔانسؼت انؼمهٛت )يشحف

 مجموعات البحث بالنسبة لمتفاعؿ المرتبط بمقياس اإلنخراط في التعمـ:)ب( تكافؤ 
لمتأكػػد مػػف تكػػافوء مجموعػػات البحػػث بالنسػػبة لمتطبيػػؽ القبمػػي لمقيػػاس اإلنخػػراط فػػي 

 two way ANOVA أسػػموب تحميػػؿ التبػػايف ثنػػائى االتجػػاهالػػتعمـ، قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ 

Analysis of Variance،  لحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمػػدرجات ثػػـ
حساب قيمة "ؼ"، وذلؾ الختبار داللة الفروؽ بيف متوسط فروؽ درجات مقيػاس اإلنخػراط فػي 

 (:7جدوؿ )التعمـ كما يوضحيا 
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 (3خذٔل سلى )

 انمبهٙٛك فٙ انخطب انخاليٛزٚظٓش انًخٕسطاث انحسابٛت ٔاإلَحشاف انًؼٛاسٖ ٔلًٛت "ف"  نذسخاث  

ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج/ ) بٍٛ نهخفاػم األساسٙ األثش إنٗ نًمٛاس اإلَخشاط فٙ انخؼهى حشخغ

 (انسؼت انؼمهٛت

 يصذس انخباٍٚ
 يدًٕع 

 انًشبؼاث

دسخاث 

 انحشٚت

 يخٕسظ

 انًشبؼاث 
 يسخٕٖ انذالنت لًٛت ف

ًَظ ػشض 

 اإلَفٕخشافٛك انثابج

37336 3 37336 3733

3 

37336 

3733 37336 3 37336 انؼمهٛت انسؼت

3 

37333 

ًَظ ػشض 

اإلَفٕخشافٛك انثابج 

 * انسؼت انؼمهٛت

37636 3 37636 3733

8 

37833 

836733 انخطأ

3 

33 337338   

    83 333333 انكهٗ

( 80867( وقيمة الداللة اإلحصائية )80828( قيمة )ؼ( تساوي ) يوضح جدوؿ )
 داللة ذات فروؽ توجد حيث: ال ،(8085) ≥إحصائيًا عند مستوى داللة  دالةغير وىي 

 في تالميذ المرحمة المتوسطة درجات متوسطات بيف( 8085) ≥ مستوى عند إحصائية
نمط عرض ) بيف لمتفاعؿ األساسي األثر إلى ترجع لمقياس اإلنخراط في التعمـ القبمي التطبيؽ

إرجاع أي فروض قد تحدث الختالؼ (، وبالتالي يمكف اإلنفوجرافيؾ الثابت/ السعة العقمية
 المعالجات التجريبية المستخدمة0
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نهخأثٛش  نًمٛاس اإلَخشاط فٙ انخؼهى انمبهٙفٙ انخطبٛك  انخاليٛزانًخٕسطاث انحسابٛت نذسخاث ( 3شكم )

يشحفؼت/ األساسٙ نهخفاػم بٍٛ ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج )انشأسٙ/ األفمٙ( ٔانسؼت انؼمهٛت )

 يُخفضت(

 تطبيل مادة املعاجلة التذسيبية: -4
 :تيةأل امرت خطوات تطبيؽ مادة المعالجة التجريبية بالخطوات 

 0قاـ الباحث بإعداد وتجييز المعمؿ والتأكد مف سالمة األجيزة وصالحيتيا لالستخداـ 
  السحابية ونمط تـ التأكيد عمى التالميذ باإلطالع عمى تعميمات استخداـ بيئة الحوسبة

 عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت التي تشتمؿ عمى المفاىيـ العممية0

  توزيع التالميذ كؿ مجموعة مف المجموعات التجريبية األربع عمى األجيزة بواقع جياز
 لكؿ تمميذ0

  التأكيد عمى التالميذ إلى بقراءة األىداؼ السموكية الموجودة بيئة الحوسبة السحابية
رافيؾ الثابت والمطموب تحقيقيا بعد االنتياء مف دراسة بيئة ونمط عرض اإلنفوج
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الحوسبة السحابية ونمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت لتعمـ المفاىيـ العممية وزيادة 
 األنخراط في التعمـ0

  يتعمـ كؿ مجموعة مف مجموعات البحث باستخداـ المعالجة التجربية المخصصة ليا
 الذاتية0بناء عمى خطوىـ الذاتي وقدراتيـ 

 تطبيل أدوات البشح بعديًا:-5

ختبػار انتياء مػدة تجربػة البحػث قػاـ الباحػث بتطبيػؽ أدوات البحػث المتمثمػة فػي ابعد 
مجموعات البحػث وتػـ رصػد الػدرجات  تالميذعمى نخراط في التعمـ المفاىيـ العممية ومقياس اال 

 0تمييدًا إلجراء المعالجات اإلحصائية التالميذلجميع 
 وتفشريها والتوصيات البشحىتائر 

 أوًلا: عسض وتفشري اليتائر اخلاصة باختباز املفاهيه العلنية: 

 اإلسصاء الوصفي الختباز املفاهيه العلنية:  - أ
في ضوء المتغير المستقؿ لدراسة نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت والمتغير التصنيفي 

تـ عرض  المفاىيـ العمميةتحصيؿ السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة(، وأثر ذلؾ عمى 
 (0 8المتوسطات واإلنحرافات المعيارية كما ىو مبيف بجدوؿ )

 (8خذٔل )

 الخخباس انًفاْٛى انؼهًٛتانًخٕسطاث ٔاالَحشافاث انًؼٛاسٚت 

 انًدًٕػت
 انسؼت انؼمهٛت

 انًدًٕع

 يُخفضت يشحفؼت

ًَظ ػشض 

اإلَفٕخشافٛك 

 انثابج

 انشأسٙ
 33733و=

 37333ع=

 33733و=

 37333ع=

 33733و=

 37333ع=

 األفمٙ
 33763و=

 37383ع=

 33733و=

 37333ع=

 33733و=

 37363ع=

 انًدًٕع
 33738و=

 37383ع=

 33738و=

 37336ع=

 36738و=

 37833ع=

( نتائج اإلحصاء الوصفي لممجموعات األربعة بالنسبة الختبار 8يوضح جدوؿ )
المفاىيـ العممية، ويالحظ أف ىناؾ فرؽ واضح بيف متوسطي درجات الكسب بالنسبة لممتغير 
المستقؿ األوؿ موضع البحث الحالي، وىو نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( 

حيث بمغ متوسط درجة الكسب في التحصيؿ لمجموعة  الرأسيلصالح نمط األنفوجرافيؾ الثابت 
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بينما بمغ متوسط درجة الكسب في التحصيؿ  (،24098) الرأسينمط األنفوجرافيؾ الثابت 
وظير فرؽ واضح بيف متوسطي درجات  (،20045) األفقياألنفوجرافيؾ الثابت  لمجموعة نمط

التالميذ بالنسبة لمسعة العقمية موضع المتغير المستقؿ الثاني لمبحث )مرتفعي السعة العقمية 
السعة مقابؿ منخفضي السعة العقمية(، حيث بمغ متوسط درجات مجموعة التالميذ ذوي ا

ي السعة العقمية وبمغ متوسط درجات مجموعة التالميذ ذو  (،24068) العقمية المرتفعة
 0(20068)المنخفضة 

كما يالحظ مف البيانات التي يعرضيا الجدوؿ لمتوسطات المجموعات األربعة في إطار 
التفاعؿ بينيا؛ وجود فروؽ بيف درجات المجموعات األربعة؛ حيث بمغ متوسط درجات التالميذ 

العقمية المرتفعة في مجموعة نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي مع التالميذ ذوي السعة 
، بينما بمغ (22075)مع التالميذ ذوي السعة العقمية المنخفضة  النمط، وذات (27085)

متوسط درجات التالميذ في مجموعة نمط األنفوجرافيؾ الثابت األفقي مع التالميذ ذوي السعة 
مع التالميذ ذوي السعة العقمية المنخفضة النمط وذات (، 22038)العقمية المرتفعة 

(28068)0 
 عسض وتفشري اليتائر االستداللية الختباز املفاهيه العلنية:  - ب

 يوضح الجدوؿ التالي نتائج التحميؿ ثنائي االتجاه بالنسبة الختبار المفاىيـ العممية0 
 ( 3خذٔل )

ٔانسؼت انؼمهٛت  )انشأسٙ/ األفمٙ( َخائح ححهٛم انخباٍٚ ثُائٙ االحداِ بٍٛ ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج

 )يشحفؼت/ يُخفضت( ػهٗ اخخباس انًفاْٛى انؼهًٛت

 يصذس

 انخباٍٚ  

 يدًٕع 

 انًشبؼاث 

دسخا

ث 

انحش

 ٚت 

يخٕسظ 

 انًشبؼاث

 لًٛت 

 )ف( 

يسخٕٖ 

 انذالنت

 انذالنت ػُذ 

≥ (3733) 

ًَظ ػشض 

اإلَفٕخشافٛك 

 انثابج

 دال 3733 3337333 3687333 3 3687333

 دال 3733 387333 3837333 3 3837333 انسؼت انؼمهٛت

X )دال 37333 337383 387333 3 667833 )ب 

    337383 33 3367333 انخطأ

     83 363337333 انًدًٕع
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( يمكف استعراض النتائج مف حيث أثر المتغيريف المستقميف 9وباستخداـ نتائج جدوؿ )
 لمدراسة والتفاعؿ بينيما عمى ضوء مناقشة الفروض الثالثة األولى لمبحث وىي كالتالي: 

 الفسض األول: 

بيف متوسطي درجات تالميذ  8085 ≥"يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي 
ختبار المفاىيـ العممية يرجع لمتأثير األساسي البعدي الالتطبيؽ المجموعتيف التجريبيتيف في 

 الختالؼ نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي("0
وباستقراء النتائج )في جدوؿ  ( في السطر األوؿ، يتضح أنو ىناؾ فرؽ داؿ إحصائًيا 

وجرافيؾ نتيجة اختالؼ نمط عرض اإلنف تحصيؿ المفاىيـ العمميةبيف متوسطي الدرجات في 
 0 بتطبيقات الحوسبة السحابيةالثابت 

( ليتبيف أف المتوسط األعمى جاء 8ولتحديد اتجاه ىذه الفروؽ تـ استقراء جدوؿ )
بينما  (،24098نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي )لصالح المجموعة التجريبية التي تستخدـ 

 0 (20045)الثابت األفقي  بمغ متوسط درجة الكسب في التحصيؿ لمجموعة نمط األنفوجرافيؾ
، وقبوؿ الفرض البديؿ والذي وتوجييو الفرض اإلحصائي األوؿ قبوؿوبالتالي تـ 

بيف متوسطي درجات  8085 ≥ينص عمى أنو " يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي 
يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ  تالميذ المجموعتيف التجريبيتيف في اختبار المفاىيـ العممية

 نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( لصالح نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي"0
 

 
( يخٕسطٙ انًدًٕػخٍٛ انخدشٚبٛخٍٛ الخخباس انًفاْٛى انؼهًٛت ٚشخغ نهخأثٛش األساسٙ الخخالف 3شكم )

  ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج )انشأسٙ/ األفمٙ(
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 تفشري ىتيذة الفسض اإلسصائي األول 

تشير ىذه النتيجة إلى أف التالميذ الذيف استخدموا نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي 
مقارنة مع التالميذ الذيف استخدموا نمط األنفوجرافيؾ  تحصيؿ المفاىيـ العمميةأكثر تفوًقا في 

 : األتيةالثابت األفقي، ويرجع الباحث ىذه النتيجة لألسباب 
  قدرة اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي عمى عرض المفاىيـ العممية بطريقة جزئية؛ مما

ساعد التالميذ عمى التعمـ ذو المعنى؛ حيث يمكف أف نجد فيو امتداد ألحد مبادئ 
 .نظرية أوزوبؿ لمتعمـ القائـ عمى المعنى

  البنائية بما تشير ىذه النتيجة إلى تناغـ اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي مع النظرية
فييا مف النماذج والنظريات عند التعامؿ مع تطبيقات الحوسبة السحابية؛ نظرًا ألف 
الدارس ينمى معرفتو بنفسو مف خالؿ ما يقـو بو مف أعماؿ وتفاعالت مما يتطمب 

، وتنظيـ المعمومات في ىذه التطبيقاتمنو أف يكوف نشيطًا مف خالؿ تفاعمو مع 
 .لممفاىيـ العممية معدؿ تحصيمو ارتفعبالتالي الذاكرة بعيدة المدى؛ و 

  بالرسومات الجذابة والغنية  تميزتتعميمية  كأداةاستخداـ االنفوجرافيؾ الرأسي
 االنتباهبالمعمومات؛ والتصميـ المبتكر لفكرة االنفوجرافيؾ ساعدت في تمديد جذب 
قياميـ  لممفاىيـ العممية بتركيز كبير ساعدىـ في استرجاع تمؾ الخطوات عند

 .باستخداـ التطبيقات
  تميز اإلنفوجرافيؾ الرأسي بإمكانية حذؼ بعض التفاصيؿ غير المرغوب بيا، وغير

أثناء المعالجات الجرافيكية والتصميـ )عمرو درويش، أماني الدخني، في الضرورية 
28050) 

  سعة الذاكرة العاممة ومدتيا ويتفؽ ذلؾ مع نظرية الحمؿ المعرفة التي تشير أف
وأدي استخداـ األنفوجرافيؾ الرأسي وذلؾ بما يتسـ بو مف إنقرائية وسيولة محدود، 

التنظيـ والترتيب، إلى تقميؿ العبء المعرفي عمى الذاكرة العاممة وىو ما ساعد في 
يز نظرية الترمتنمية التحصيؿ الدراسي لممفاىيـ العممية، ويتفؽ ذلؾ أيضًا مع مبادئ 

، حيث أف استخداـ الرسومات مدمجة مع النصوص فأف المتعمـ يستخدـ المزدوج
المعالجة المفظية والمعالجة غير المفظية وىو ما ساعدة عمى اإلحتفاظ بالمعمومات 
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والمعارؼ واستراجاعيا بسيولة وىذا يساعد عمى تنمية التحصيؿ الدراسي لممفاىيـ 
 العممية0

( التي أكدت 2803حرب، ، سميماف أبو جحجوحيحي ) وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
عمى تفوؽ التصميـ الرأسي عمى التصميـ األفقي في تنمية ميارات التعمـ الذاتي، وتختمؼ 

( والتي أشارت إلى أف نمط 2808نظير، أحمد نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )
الثابت الرأسي في بيئة المنصات اإلنفوجرافيؾ الثابت األفقي أفضؿ مف نمط اإلنفوجرافيؾ 

( التي أكدت عمى أف نمط 2806ىنداوي، أسامة اإللكترونية، كما تختمؼ مع نتيجة دراسة )
العرض األفقي لمصفحات اإللكترونية أكثر فاعمية مف نمط العرض الرأسي وذلؾ عمى 

 التحصيؿ المعرفي كمتغير تابع0
 : الجاىي الفسض

بيف متوسطي درجات تالميذ  8085 ≥ذو داللة إحصائية عند مستوي  "يوجد فرؽ
يرجع لمتأثير األساسي  ختبار المفاىيـ العمميةال التطبيؽ البعدي المجموعتيف التجريبيتيف في

 "0الختالؼ السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( لصالح التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة
( في السطر الثاني، يتضح أنو ىناؾ فرؽ داؿ 8 وباستقراء النتائج )في جدوؿ

نتيجة الختالؼ السعة  تحصيؿ المفاىيـ العمميةإحصائًيا بيف متوسطي درجات الكسب في 
العقمية )مرتفعة/ منخفضة( لصالح التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة، حيث جاء متوسط 

وبمغ متوسط  (،24068)ة ذوي السعة العقمية المرتفعدرجات الكسب بالنسبة لممجموعة 
 0 (20068)درجات مجموعة التالميذ ذوي السعة العقمية المنخفضة 

 ≥"يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي : وبالتالي تـ قبوؿ الفرض أي أنو 
ختبار التطبيؽ البعدي ال بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبيتيف في 8085

لمتأثير األساسي الختالؼ السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( لصالح يرجع  المفاىيـ العممية
 "0التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة
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ختباز املفاهيه العلنية الختالف يف التطبيل البعدي ال( متوسطي دزدات تالمير اجملنوعتني التذسيبيتني 7طكل )

 الشعة العكلية )مستفعة/ ميخفضة(

 ىتيذة الفسض اإلسصائي الجاىي:  تفشري

أكثر تفوًقا في  ذوي السعة العقمية المرتفعةتشير ىذه النتيجة إلى أف التالميذ 
، ويرجع الباحث ذوي السعة العقمية المنخفضةمقارنة مع التالميذ  تحصيؿ المفاىيـ العممية

 ىذه النتيجة لألسباب التالية: 
  المرتفعة يمتمكوف ذاكرة عاممة نشطة وجيدة، وقادريف أف التالميذ ذوي السعة العقمية

النضج  عمى التركيز واالنتباه، واستدعاء المعمومات مباشرة، وىذا يعد مؤشر عمى
يا وخزنيا بالذاكرة طويمة جالعقمي، الذي يتميز بقدرتيـ عمى ترميز المعمومات ومعالت

 تمثؿ قدرة العقمية السعة، كما أف المدى عف التالميذ ذوي السعة العقمية المنخفضة
 الفرد يستطيع المعمومات التي وحدات مف عدد أقصى توضح المتعمميف لدى عقمية

 السعة ارتفاع وعميو فإف معيف، لموقؼ التعرض أثناء ذاكرتو في ومعالجتيا تخزينيا
 في بيا المعمومات واالحتفاظ تجييز عمى المتعمـ قدرة زيادة إلى يؤدي العقمية
 التعامؿ يستطيع العقؿ أف لمتالميذ، كما المعرفي الجانب عمى يؤثر ما وىو ذاكرتو،

  واحد0 في وقت مواقؼ أو عدة مستويات مع
  كما أف التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة يتميزوف بقدرتيـ عمى دمج أكبر عدد

مف المعمومات المتاحة والالزمة لحؿ المشكمة في مخططات معرفية أقؿ بما ال يسبب 
مياًل زائدًا عمى سعتيـ العقمية، وبزيادة السعة العقمية تزداد مساحة التفكير تح



 م2024( 88) -4ج-أغسطسعدد                          ...   نفوجرافيك الثابتإلاعرض التفاعل بين نمط 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 333 - 

وبالتالي زيادة القدرة عمى استيعاب المعمومات والمفاىيـ العممية التي تتطمبيا حؿ 
المشكمة، كذلؾ وجود عالقة بيف السعة العقمية والتحصيؿ حيث أف السعة العقمية تقؿ 

 ي المعمومات0كفاءتيا بسبب الحمؿ الزائد ف
 في منيا المرجوة والفائدة العقمية لممفاىيـ العممية، السعة مرتفعي التالميذ إدراؾ 

التالميذ  تفوؽ في خالليا، ساىـ مف المقدمة المعمومات التعمـ، وجودة عممية
إجمااًل مع  تتفؽ النتيجة وىذه العقمية( في اختبار المفاىيـ العممية، السعة )مرتفعي
الدراسات والبحوث السابقة التي توصمت إلى تفوؽ مرتفعي السعة العقمية عمى نتائج 

( والتي أشارت نتائجيا 2807منخفضي السعة العقمية، ومنيا دراسة محمد توني )
إلى تفوؽ الطالب ذوي السعة العقمية المرتفعة عف نظرائيـ متوسطي ومنخفضي 

ئج دراسات كؿ مف )أزىار السباب، السعة العقمية، كما تتفؽ النتيجة الحالية مع نتا
( والتي أشارت نتائجيـ إلى 2803محمد خير،  ؛2804محمد الخطيب،  ؛2806

تفوؽ الطالب ذوي السعة العقمية في اكتساب المفاىيـ والميارات المطموبة في 
مختمؼ المقررات الدراسة والمواقؼ التعميمية، وأف تنظيـ المحتوى الدراسي في ضوء 

لعقمية قد يساعد المتعمميف خصوصًا ذوي السعة العقمية المنخفضة متغير السعة ا
عمى تنظيـ األفكار وتتابعيا مما يقمؿ الجيد المبذوؿ في تذكر المعمومات المتفرقة 

 والمتباعدة ومف إدراؾ العالقات بيف المحتوى وزيادة التحصيؿ0
ف التالميذ ذوي التي أشارت نتائجيا أ (2804)أحمد بدر وجاء ىذا متفقًا مع دراسة 

ة المعمومات بشكؿ نشط كالسعة العقمية المرتفعة يمتمكوف آليات التذكر والتنظيـ واالنتباه لشب
وفعاؿ كما  أنيـ يمتمكوف قدرات تحميمية في التعامؿ مع المحتوى والتفاعؿ معو مما يزيد مف 

 ايضاً  نتيجة متفقةجاءت ىذه ال، كما استيعابيـ لو عف التالميذ ذوي السعة العقمية المنخفضة
التي أشارت إلى تفوؽ  (2809، سموى المصري؛ 2807، محمد توني)كؿ مف  مع دراسة

الطالب ذوي السعة العقمية المرتفعة عف نظرائيـ متوسطي ومنخفضي السعة العقمية عمى 
  نواتج التعمـ0

 الجالح:الفسض 

 درجات متوسطات بيف 8085 ≥توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي "
ختبار المفاىيـ العممية ترجع لمتأثير التطبيؽ البعدي ال تالميذ المجموعات التجريبية في
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األساسي لمتفاعؿ بيف نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية 
 "0 )مرتفعة/ منخفضة(

اللة وقيمة الد (،040789( فإف قيمة )ؼ( تساوي )9)في جدوؿوباستقراء النتائج 
 –وباستقراء النتائج ، (8085) ≥( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 80888اإلحصائية )
( 8085يتضح أف ىناؾ فروقا دالة إحصائيا عند مستوى )-( في السطر الثالث 8في جدوؿ )

عرض نتيجة لمتفاعؿ بيف نمط  اختبار المفاىيـ العمميةفيما بيف متوسطات درجات 
 ( والسعة العقمية )المرتفعة مقابؿ المنخفضة(0 األفقي/الرأسي) الثابتاإلنفوجرافيؾ 

 Postولتحديد موضع ىذه الفروؽ، تـ استخداـ المقارنات البعدية غير المخطط ليا 
Hoc Or Follow Up  وىي تستخدـ لمكشؼ عف مواضع الفروؽ بيف المجموعات في

 ثنائيات،
 Turkey's" (H.S.D)لصادؽ وقد تـ استخداـ طريقة توكي لمفرؽ الداؿ ا 

Honestly Significant Difference    ألف أحجاـ الخاليا متساوية، وألنيا تستطيع
( يوضح المقارنات الثنائية لمتعرؼ 08وجدوؿ )، بدقة التواصؿ ألقؿ فرؽ بيف أي متوسطيف

عرض عمى موضع ىذه الفروؽ بيف المجموعات األربعة الناتجة عف التفاعؿ الثنائي بيف نمط 
 األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية )المرتفعة مقابؿ المنخفضة(0 

 ( 33خذٔل )

انًماسَاث انثُائٛت بٍٛ انًدًٕػاث األسبؼت انُاحدت ػٍ انخفاػم انثُائٙ بٍٛ ًَظ ػشض األَفٕخشافٛك 

انخطبٛك انبؼذ٘ الخخباس انثابج )انشأسٙ/ األفمٙ( ٔانسؼت انؼمهٛت )انًشحفؼت يمابم انًُخفضت( فٙ 

 انًفاْٛى انؼهًٛت

انشأسٙ +  انًخٕسطاث انًدًٕػت

انسؼت 

انؼمهٛت 

 انًشحفؼت

انشأسٙ + 

انسؼت 

انؼمهٛت 

 انًُخفضت

األفمٙ + 

انسؼت 

انؼمهٛت 

 انًشحفؼت

األفمٙ + 

انسؼت 

انؼمهٛت 

 انًُخفضت

انشأسٙ + انسؼت انؼمهٛت 

 انًشحفؼت

 * دانت * دانت * دانت  33733

+ انسؼت انؼمهٛت  انشأسٙ

 انًُخفضت

 غٛش دانت غٛش دانت   33733

األفمٙ + انسؼت انؼمهٛت 

 انًشحفؼت

 غٛش دانت    33763

األفمٙ + انسؼت انؼمهٛت 

 انًُخفضت

33733     

 ( نصانح انًدًٕػت راث انًخٕسظ األػهٗ 3733)*( دانت ػُذ يسخٕٖ )
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 ≥"توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي  وبالتالي تـ قبوؿ الفرض أي أنو
في التطبيؽ البعدي الختبار تالميذ المجموعات التجريبية  درجات متوسطات بيف 8085

ترجع لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/  المفاىيـ العممية
لصالح نمط عرض األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي(  األفقي( والسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة(

 0"والسعة العقمية )مرتفعة(

 
( انًخٕسطاث انحسابٛت نذسخاث انخاليٛز فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ الخخباس انًفاْٛى انؼهًٛت نهخأثٛش 8شكم )

األساسٙ نهخفاػم بٍٛ ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج )انشأسٙ/ األفمٙ( ٔانسؼت انؼمهٛت )يشحفؼت/ 

 ُخفضت(ي

 :  الجالحتفشري ىتيذة الفسض اإلسصائي 

متوسطات درجات تالميذ المجموعات التجريبية في توصؿ البحث إلى وجود فروؽ في 
ترجع لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط عرض  الختبار المفاىيـ العمميةالتطبيؽ البعدي 

، وتشير ىذه النتيجة اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة(
 إلى:

أف التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة الذيف قدـ ليـ إنفوجرافيؾ ثابت رأسي كانوا 
رنة مع تالميذ المجموعات التجريبية األخرى، أكثر تفوقًا في تحصيؿ المفاىيـ العممية مقا

قدرة اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي عمى عرض المفاىيـ العممية بطريقة  إلىويمكف تفسير ذلؾ 
بسيطة وجزئية مما ساعد التالميذ عمى التعمـ ذو المعنى، حيث يمكننا أف نجد فيو امتداد 



 م2024( 88) -4ج-أغسطسعدد                          ...   نفوجرافيك الثابتإلاعرض التفاعل بين نمط 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 338 - 

لمتعمـ القائـ عمى المعنى، وىذا يؤكد فاعمية اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي في التمثيؿ البصري 
لممعمومات ومف النظريات المعرفية التي دعمت ىذه النتيجة نظرية معالجة المعمومات 
البصرية حيث أشارت إلى أف العمميات األساسية التي تجري داخؿ األفراد ذوي السعة العقمية 

ة تتمثؿ في مدخؿ مف خالؿ المعمومات المرئية التي تتمثؿ كمدخالت لمعيف في شكؿ المرتفع
أجزاء، حيث يقوـ الفرد بمعالجة ىذه المدخالت وتنظيميا في نموذج مرئي كمي يشمؿ األجزاء 
ودمجو بالخبرة السابقة لموصوؿ إلى مخرج في ضوئو يقـو الفرد باالستجابة حيث يمكف 

ؽ لنظرية التعمـ ذو المعنى، وىو ما أكد عميو عمماء النفس أف اعتبار ذلؾ بمثابة تحقي
المعمومات المخزنة في الذاكرة طويمة المدى عمى شكؿ صور بصرية أو وحدات لفظية أو 

يسيـ في تسييؿ عممية األثنيف معًا تقدـ بشكؿ مجزأ عف طريؽ األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي 
ف لو دور كبير في تيسير معالجة المعمومات تعمـ المفاىيـ العممية لدى التالميذ وكا

 واسترجاعيا بكفاءة0
التكنيز أو التجميع، وىو مصطمح كما يمكف تفسير تمؾ النتيجة في ضوء استراتيجية 

مف المعمومات وتجميعيا في وحدات أكبر أي كتؿ مف  يشير إلى عممية أخذ مقاطع متناثرة
جزؿ )تعرؼ بػ -كة بيف تمؾ العناصرالخصائص المشتر  عمى أساس-المعمومات ذات معنى 

الذاكرة، مما يسمح لمذاكرة العاممة بأف تعمؿ عمى  ، والتي تشغؿ مساحة أقؿ في(المعمومات
المعمومات التي يمكف أف نتذكرىا، وتصبح  تمؾ المعمومات؛ مما يساعد في زيادة كمية

ة مفيدة عند حفظ وتذكر غالبا ما يكوف أدا المعمومات أكثر بقاء وأقؿ عرضو لمنسياف والتكنيز
 0كميات كبيرة مف المعمومات

محمد المرادني، نجالء  ؛2804مع نتائج دراسة كؿ مف )أحمد بدر، وىو ما يتفؽ 
التي أكدت عمى تفوؽ الطالب مرتفعي السعة  Korpershoek, et al., 2016) ؛2800مختار، 

وعمى ذلؾ يجب مراعاة ي، العقمية عمى أقرانيـ منخفضي السعة العقمية في التحصيؿ المعرف
ىذه النتيجة عند تصميـ اإلنفوجرافيؾ الثابت بتطبيقات الحوسبة السحابية خاصة إذا ما 

 دعمت نتائج الدراسات والبحوث المستقبمية ىذه النتيجة0
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 : وتفشريها ثاىًيا: عسض اليتائر اخلاصة مبكياض اإلخنساط يف التعله

 اإلسصاء الوصفي ملكياض اإلخنساط يف التعله: 
في ضوء المتغير المستقؿ لمدراسة نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت والمتغير 

مقياس التطبيؽ البعدي لالتصنيفي السعة العقمية )المرتفعة/ المنخفضة( وأثر ذلؾ عمى 
 (0 00مبيف بجدوؿ ) تـ عرض المتوسطات واإلنحرافات المعيارية كما ىو، و اإلنخراط في التعمـ

 (33خذٔل )

 انًخٕسطاث ٔاالَحشافاث انًؼٛاسٚت نهخطبٛك انبؼذ٘ نًمٛاس اإلَخشاط فٙ انخؼهى

 انًدًٕػت
 انسؼت انؼمهٛت

 انًدًٕع

 انًُخفضت انًشحفؼت

ًَظ ػشض 

اإلَفٕخشافٛك 

 انثابج

 انشأسٙ
 333733و=

 37383ع=

 363733و=

 67633ع=

 368766و=

 37333ع=

 األفمٙ
 366733و=

 67333ع=

 338733و=

 37333ع=

 363738و=

 67333ع=

 انًدًٕع
 368733و=

 37333ع=

 363763و=

 37363ع=

 363733و=

 37333ع=

لمتطبيؽ  ( نتائج اإلحصاء الوصفي لممجموعات األربعة بالنسبة00يوضح جدوؿ )
لمقياس اإلنخراط في التعمـ، ويالحظ أف ىناؾ فرؽ واضح بيف متوسطي درجات  البعدي

الكسب بالنسبة لممتغير المستقؿ األوؿ موضع البحث الحالي، وىو نمط عرض اإلنفوجرافيؾ 
الثابت )الرأسي/ األفقي( لصالح نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي حيث بمغ متوسط درجة 

( 038033لمجموعة نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي ) التعمـمقياس اإلنخراط في الكسب في 
لمجموعة نمط األنفوجرافيؾ  مقياس اإلنخراط في التعمـبينما بمغ متوسط درجة الكسب في 

وظير فرؽ واضح بيف متوسطي درجات التالميذ بالنسبة لمسعة  (،030008الثابت األفقي )
مرتفعي السعة العقمية مقابؿ منخفضي السعة العقمية موضع المتغير المستقؿ الثاني لمبحث )

( 038005العقمية(، حيث بمغ متوسط درجات مجموعة التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة )
 (0300350وبمغ متوسط درجات مجموعة التالميذ ذوي السعة العقمية المنخفضة )

بعة في كما يالحظ مف البيانات التي يعرضيا الجدوؿ لمتوسطات المجموعات األر 
إطار التفاعؿ بينيا؛ وجود فروؽ بيف درجات المجموعات األربعة؛ حيث بمغ متوسط درجات 
التالميذ في مجموعة نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي مع التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة 
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، بينما بمغ (034085)مع التالميذ ذوي السعة العقمية المنخفضة  النمطوذات  (،042068)
توسط درجات التالميذ في مجموعة نمط األنفوجرافيؾ الثابت األفقي مع التالميذ ذوي السعة م

مع التالميذ ذوي السعة العقمية المنخفضة   النمطوذات  (،033078العقمية المرتفعة )
(0280650) 

 : وتفشريها عسض اليتائر االستداللية ملكياض اإلخنساط يف التعله - أ
يوضح الجدوؿ التالي نتائج التحميؿ ثنائي االتجاه بالنسبة لمقياس اإلنخراط في 

 التعمـ0 
 (33خذٔل )

َخائح ححهٛم انخباٍٚ ثُائٙ االحداِ بٍٛ ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج ٔانسؼت انؼمهٛت )يشحفؼت/  

 ًمٛاس اإلَخشاط فٙ انخؼهى ن فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ يُخفضت( 

 يصذس

 انخباٍٚ  

 يدًٕع  

 انًشبؼاث 

دسخاث 

 انحشٚت 

يخٕسظ 

 انًشبؼاث

 لًٛت 

 )ف( 

يسخٕٖ 

 انذالنت

انذالنت 

 ػُذ 

≥ 

(3733) 

ًَظ ػشض  ( أ)

اإلَفٕخشافٛك 

 انثابج

33337333 3 333373

33 

333763

3 

 دال 37333

انسؼت  ( ب)

 انؼمهٛت

3337833 3 333783

3 

333736

3 

 دال 37333

 دال 37333 37338 337333 3 337333 )ب( X ( أ)

    87338 33 3337333 انخطأ

333333373 انًدًٕع

33 

83     

( يمكف استعراض النتائج مف حيث أثر المتغيريف 02وباستخداـ نتائج جدوؿ )
عمى ضوء مناقشة الفروض مف الرابع إلى السادس وىي  ماالمستقميف لمدراسة؛ والتفاعؿ بيني

 كالتالي: 
 الفسض السابع:

بيف متوسطي درجات تالميذ  8085 ≥ذو داللة إحصائية عند مستوي  "يوجد فرؽ
المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي مقياس اإلنخراط في التعمـ يرجع لمتأثير 

 األساسي الختالؼ نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي("
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نالؾ فرؽ داؿ ( في السطر األوؿ، يتضح أف ى00وباستقراء النتائج )في جدوؿ 
إحصائيا فيما بيف متوسطي درجات الكسب في معدؿ مقياس اإلنخراط في التعمـ نتيجة 

 الختالؼ نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت0 
ليتبيف أف المتوسط األعمى جاء  (00ولتحديد اتجاه ىذه الفروؽ تـ استقراء جدوؿ )

بمغ متوسط لثابت الرأسية حيث لصالح المجموعة التجريبية التي تستخدـ نمط األنفوجرافيؾ ا
نمط األنفوجرافيؾ درجة الكسب في التطبيؽ البعدي لمقياس اإلنخراط في التعمـ لمجموعة 

 مقياس اإلنخراط في التعمـ( بينما بمغ متوسط درجة الكسب في 038033الثابت الرأسي )
 0(030008لمجموعة نمط األنفوجرافيؾ الثابت األفقي )

أي أنو " يوجد فرؽ ذو داللة  وتوجييو، الفرض اإلحصائي الرابع قبوؿوبالتالي تـ 
بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبيتيف في  8085 ≥إحصائية عند مستوي 

نمط عرض مقياس اإلنخراط في التعمـ يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ لالتطبيؽ البعدي 
 0 "مط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسيةلصالح ناإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( 

 
( يخٕسطٙ دسخاث حاليٛز انًدًٕػخٍٛ انخدشٚبٛخٍٛ فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ نًمٛاس اإلَخشاط فٙ 3شكم )

(انخؼهى ٚشخغ نهخأثٛش األساسٙ الخخالف ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج )انشأسٙ/ األفمٙ  
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 :تفشري ىتيذة الفسض السابع

تشير ىذه النتيجة إلى أف التالميذ الذيف استخدموا نمط األنفوجرافيؾ الثابت الرأسي 
مقارنة مع التالميذ الذيف استخدموا نمط  التطبيؽ البعدي لإلنخراط في التعمـأكثر تفوًقا في 

 األنفوجرافيؾ الثابت األفقي، ويرجع الباحث ىذه النتيجة لألسباب التالية:
  لتطبيقات الحوسبة السحابية مف خالؿ اإلنفوجرافيؾ بكؿ مف نمطيو )الرأسي دراسة التالميذ

واألفقي( كاف لو أثر كبير في تنمية حب االستطالع  لدى التالميذ وبالتالي زيادة إنخراطيـ 
في التعمـ، كما أف طبيعة تطبيقات الحوسبة السحابية وسيولة التعامؿ مع أدواتيا ساعد 

اتقاف ميارات عديدة مما ساعدىـ عمى اإلنخراط في تعمـ  التالميذ عينة البحث عمى
المستحدثات التكنولوجية بصورة كبيرة وقد ساىـ ىذا في ارتفاع درجات التطبيؽ البعدي 
عمى مقياس اإلنخراط في التعمـ لكال مف المجموعتيف التجريبيتيف إال أف نمط عرض 

خراط في التعميـ، وىذا يعني أنو أتاح اإلنفوجرافيؾ الرأسي كاف تأثيره أقوى عمى مقياس اإلن
لمتالميذ فرصة التعمؽ وفيـ تطبيقات الحوسبة السحابية والمفاىيـ العممية بصورة أدؽ 
وأشمؿ، وقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسات عديدة منيا دراسة )مارياف منصور، 

الحوسبة  ( والتي أشارت في مجمميا إلى فاعمية تطبيقات2807إيماف شعيب،  ؛2806
 السحابية في تنمية اإلنخراط في التعمـ نحو التكنولوجيا0  

  أف العرض البصري لرسـو األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي( يمعب دورًا ميمًا في تحفيز المتعمـ
المكاني والتعامؿ مع مكوناتو والعالقات القائمة بيف عناصره  -لمنظر إلى المحتوى البصري
وجولتف  (Takacs, 2005)ما أشار إليو كؿ مف تكاكاس المختمفة، وىذا يتفؽ مع 

يرجف وأفسي  بأف نموذج تجييز المعمومات  (Gulten, Ergin, and Avci, 2009)وا 
يفترض أف التعمـ يتحقؽ عندما يولي المتعمـ انتباىو إلى المحفزات الخارجية ويسجميا 

ويرسميا لمذاكرة طويمة  ويرسميا لمذاكرة قصيرة المدى، ثـ ينظميا مع المعرفة الموجودة
المدى وىذا ما يحدث بالفعؿ مع المثيرات البصرية الموجودة باإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي( 

 مما يحقؽ اإلنخراط في التعمـ0
 عناصر داخؿ باليرب لمعيف تسمح ثغرات بو يوجد األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي( ال تصميـ 

ال يوجد ما يشتت انتباه التالميذ وبالتالي يحقؽ  التصميـ الداخمي لألنفوجرافيؾ، وبالتالي
 ليـ اإلنخراط في التعمـ0 
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  ترابط عناصر األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي( وتقاربيا في الزماف والمكاف ساعد عمى إدراكيا
بشكؿ جزئي مف خالؿ أداة التمرير الستعراض االنفوجرافيؾ كوحدات مترابطة حيث أنيا 

كاف، وتتفؽ ىذه الجزئية مع النتيجة التي توصؿ إلييا حساف تعرض في نفس الوقت والم
(Hassan, 2016)  بأف األنفوجرافيؾ الثابت يتيح لممتعمميف المرونة في التنقؿ البصري

بيف المثيرات البصرية ذىابًا وايابًا عمى مراحؿ مختمفة، والحصوؿ عمى المعمومات المقدمة 
بأنيا عممية بنائية  (Peters, 2013)ترس في نفس الوقت، وتتفؽ مع ما أشار إليو بي

تقـو بتجميع التفاصيؿ مف العناصر البصرية المتضمنة باألنفوجرافيؾ في إطار ذات معنى 
إلحداث اإلدراؾ بمفيومو الشامؿ، وانيا انتقائية حيث أف المتعمـ ال يدرؾ إال االشياء التي 

 لتعمـ0تجذب انتباىو وتثير اىتمامو بما يحقؽ لو اإلنخراط في ا
  ساعد نمط اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي( أفراد العينة بصورة ممحوظة عمى االنخراط في

التعمـ بموناتو المعرفية والسموكية واإلنفعالية حيث ىيأت ىذه التصميمات ممارسات تعمـ 
نشطة ساىمت في تحقيؽ التكامؿ بيف استقباؿ المعرفة القائـ عمى المشاىدة واالستجابة 

 في بيئة التعمـ مما عزز مف فرص التعمـ واإلنخراط في ممارسات التعمـ0لألنشطة 
  تناغـ اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي مع النظرية البنائية بما فييا مف النماذج والنظريات عند

استخداـ تطبيقات الحوسبة السحابية نظرًا ألف الدارس ينمي معرفتو بنفسو مف خالؿ ما 
ت مف األشياء يتطمب منو ذلؾ أف يكوف نشيطًا مف خالؿ يقـو بو مف أعماؿ وتفاعال

تفاعمو مع ىذه التطبيقات وتنظيـ المعمومات في الذاكرة بعيدة المدى، وبالتالي يرتفع معدؿ 
 انخراطو في التعميـ0

  سعة الذاكرة العاممة ومدتيا محدود، ويتفؽ ذلؾ مع نظرية الحمؿ المعرفة التي تشير أف
وأدي استخداـ األنفوجرافيؾ الرأسي وذلؾ بما يتسـ بو مف إنقرائية وسيولة التنظيـ 
والترتيب، إلى تقميؿ العبء المعرفي عمى الذاكرة العاممة وىو ما ساعد في تنمية اإلنخراط 

، حيث أف استخداـ نظرية الترميز المزدوجفي التعمـ، ويتفؽ ذلؾ أيضًا مع مبادئ 
صوص فأف المتعمـ يستخدـ المعالجة المفظية والمعالجة غير الرسومات مدمجة مع الن

المفظية وىو ما ساعدة عمى اإلحتفاظ بالمعمومات والمعارؼ واستراجاعيا بسيولة وىذا 
 يساعد عمى تنمية اإلنخراط في التعمـ0
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 الفسض اخلامص:

بيف متوسطي درجات تالميذ  8085 ≥"يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي  
مقياس اإلنخراط في التعمـ يرجع لمتأثير لالمجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي 

األساسي الختالؼ السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( لصالح التالميذ ذوي السعة العقمية 
 المرتفعة"0

ىناؾ فرؽ داؿ إحصائًيا  ( في السطر الثاني، يتضح أنو08وباستقراء النتائج )في جدوؿ
نخراط في التعمـ  نتيجة الختالؼ ال مقياس البيف متوسطي درجات الكسب في التطبيؽ البعدي 

( 038005السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( لصالح التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة )
 (0300350)وبمغ متوسط درجات مجموعة التالميذ ذوي السعة العقمية المنخفضة 

يوجد فرؽ ذو ومف النتائج السابقة يتـ قبوؿ الفرض اإلحصائي الخامس أي أنو " 
بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبيتيف في  8085 ≥داللة إحصائية عند مستوي 

مقياس اإلنخراط في التعمـ يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ السعة العقمية لالتطبيؽ البعدي 
 "0صالح التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة)مرتفعة/ منخفضة( ل

 
يخٕسطٙ دسخاث حاليٛز انًدًٕػخٍٛ انخدشٚبٛخٍٛ فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ نًمٛاس اإلَخشاط ( 33شكم )

 ٚشخغ نهخأثٛش األساسٙ الخخالف انسؼت انؼمهٛت )يشحفؼت/ يُخفضت( فٙ انخؼهى
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 : اخلامصتفشري ىتيذة الفسض اإلسصائي 

أكثر تفوًقا في  ذوي السعة العقمية المرتفعةتشير ىذه النتيجة إلى أف التالميذ 
ذوي السعة العقمية مقارنة مع التالميذ  التطبيؽ البعدي لمقياس اإلنخراط في التعمـ

 : األتية، ويرجع الباحث ىذه النتيجة لألسباب المنخفضة
 التالميذ ذوو السعة العقمية المرتفعة بذلوا جيدًا أكبر في حفظ المعمومة  أف

وتمخيصيا وتنظيميا وترتيبيا في البنية المعرفية لدييـ مما أسيـ في انخراطيـ في 
 عممية التعمـ0

  السعة العقمية طاقة عقمية توضح أقصى عدد مف وحدات المعمومات التي يستطيع
نظرًا الستيعاب المفاىيـ بشكؿ كامؿ يتطمب الربط بيف الفرد معالجتيا في ذاكرتو و 

بعضيا البعض مثؿ المفاىيـ المتعمقة بالذاكرة والمقارنة بينيا مما يجعؿ المتعمـ في 
حالة تركيز وانتباه كامؿ، وبالتالي فإف السعة العقمية تؤدي دورًا ميمًا في قدرة 

 التالميذ عمى االنخراط في التعمـ0
 ائج السابقة إلى ما يتميز بو التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة ويعزو الباحث النت

مف ميؿ إلى قضاء وقت في إجادة المفاىيـ الجديدة كونيا شيقة بالنسبة ليـ، وكذلؾ 
إلى ربطيـ المفاىيـ الجديدة بخبراتيـ السابقة، وتفاعميـ النشط مع المحتوى مما 

 0يجعميـ ينخرطوف في مياـ التعمـ بشكؿ أكبر
  يمكف إرجاع السبب أيضًا بسبب تميز التالميذ ذووي السعة العقمية المرتفعة عف

أقرانيـ ذوي السعة العقمية المنخفضة في قدرتيـ عمى دمج أكبر عدد مف المعمومات 
المتاحة والالزمة لحؿ المشكمة في مخططات معرفية أقؿ بما ال يسبب تحمياًل زائدًا 

العقمية تزداد مساحة التفكير وبالتالي زيادة قدرتو  عمى سعتيـ العقمية وبزيادة السعة
 عمى التعامؿ مع المعمومات التي تتطمبيا حؿ أي مشكمة  

 :الفسض الشادض
بيف متوسطات درجات  8085 ≥"توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي 

لمتأثير مقياس اإلنخراط في التعمـ ترجع لتالميذ المجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي 
األساسي لمتفاعؿ بيف نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية 

 )مرتفعة/ منخفضة("0
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( وقيمة الداللة 70268( قيمة )ؼ( تساوي )00)في جدوؿ وباستقراء النتائج 
 –وباستقراء النتائج ، (8085) ≥( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 80889اإلحصائية )
يتضح أف ىناؾ فروقا دالة إحصائيا عند مستوى -( في السطر الثالث 00في جدوؿ )

نتيجة لمتفاعؿ بيف نمط  مقياس اإلنخراط في التعمـ( فيما بيف متوسطات درجات 8085)
 ( والسعة العقمية )المرتفعة مقابؿ المنخفضة(0 األفقي/الرأسي) عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت

 Postولتحديد موضع ىذه الفروؽ، تـ استخداـ المقارنات البعدية غير المخطط ليا 
Hoc Or Follow Up  وىي تستخدـ لمكشؼ عف مواضع الفروؽ بيف المجموعات في

 ثنائيات،
 Turkey's" (H.S.D)وقد تـ استخداـ طريقة توكي لمفرؽ الداؿ الصادؽ  

Honestly Significant Difference   ـ الخاليا متساوية، وألنيا تستطيع ألف أحجا
( يوضح المقارنات الثنائية لمتعرؼ 03وجدوؿ )، بدقة التواصؿ ألقؿ فرؽ بيف أي متوسطيف

عمى موضع ىذه الفروؽ بيف المجموعات األربعة الناتجة عف التفاعؿ الثنائي بيف نمط عرض 
 مقابؿ المنخفضة(0 األنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية )المرتفعة 

 (36خذٔل )

انًماسَاث انثُائٛت بٍٛ انًدًٕػاث األسبؼت انُاحدت ػٍ انخفاػم انثُائٙ بٍٛ ًَظ ػشض األَفٕخشافٛك  

انثابج )انشأسٙ/ األفمٙ( ٔانسؼت انؼمهٛت )انًشحفؼت يمابم انًُخفضت( فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ نًمٛاس 

 اإلَخشاط فٙ انخؼهى

انشأسٙ +  انًخٕسطاث انًدًٕػت 

انسؼت 

انؼمهٛت 

 انًشحفؼت

انشأسٙ + 

انسؼت 

انؼمهٛت 

 انًُخفضت

األفمٙ + 

انسؼت 

انؼمهٛت 

 انًشحفؼت

األفمٙ + 

انسؼت 

انؼمهٛت 

 انًُخفضت

انشأسٙ + انسؼت انؼمهٛت 

 انًشحفؼت 

 * دانت * دانت * دانت  333733

انشأسٙ + انسؼت انؼمهٛت 

 انًُخفضت 

 غٛش دانت غٛش دانت   363733

األفمٙ + انسؼت انؼمهٛت 

 انًشحفؼت 

 غٛش دانت    366733

األفمٙ + انسؼت انؼمهٛت 

 انًُخفضت 

338733     

 ( نصانح انًدًٕػت راث انًخٕسظ األػهٗ 3733)*( دانت ػُذ يسخٕٖ )

 ≥توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي : "وبالتالي تـ قبوؿ الفرض أي أنو 
مقياس لبيف متوسطات درجات تالميذ المجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي  8085
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اإلنخراط في التعمـ ترجع لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت 
لصالح نمط عرض األنفوجرافيؾ الثابت  )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة(

 0"لعقمية )مرتفعة()الرأسي( والسعة ا

 
( يخٕسطاث دسخاث حاليٛز انًدًٕػاث انخدشٚبٛت فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ نًمٛاس اإلَخشاط فٙ انخؼهى 33شكم )

حشخغ نهخأثٛش األساسٙ نهخفاػم بٍٛ ًَظ ػشض اإلَفٕخشافٛك انثابج )انشأسٙ/ األفمٙ( ٔانسؼت انؼمهٛت )يشحفؼت/ 

 يُخفضت(

 :  الشادضتفشري ىتيذة الفسض اإلسصائي 

متوسطات درجات تالميذ المجموعات التجريبية توصؿ البحث إلى وجود فروؽ في 
مقياس اإلنخراط في التعمـ ترجع لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط لفي التطبيؽ البعدي 

، ويمكف عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي/ األفقي( والسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة(
 ما يمي: تفسير ذلؾ في ضوء

 قدرة عقمية بصورة مباشرة بالجوانب الحسية  ارتباط التفكير البصري الذي يعد
البصرية؛ حيث يحدث ىذا التفكير عندما يكوف ىناؾ تناسؽ متبادؿ بيف ما يراه 
المتعمـ مف أشكاؿ ورسومات وعالقات وما يحدث مف ربط ونتاجات عقمية معتمدة 

بالتفاعؿ  لمتمميذلتفكير البصري يسمح عمى الرؤيا والرسـ المعروض؛ حيث إف ا
العميؽ مع المعمومات المرئية بجميع أنواعيا والدخوؿ في عممية التحميؿ والتفكير 
في التمثيؿ والمعنى، مما يساعدىـ عمى الفيـ، والتفسير، واإلستقراء مف المعمومات 
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ـ، كما المرئية المقدمة في مجموعة واسعة مف األشكاؿ، وعمى اإلنخراط في التعمي
يساعد المتعمميف أيضًا عمى القراءة وفؾ شفرة الصور مف خالؿ ممارسة تقنيات 
التحميؿ باستخداـ الجزء األيمف مف الدماغ المسؤوؿ عف التفكير البصري والذي 
يمكننا مف تخيؿ األشياء واإلبداع واإلبتكار وتمييز األنماط، ودمجيا مع الجزء األيسر 

محمد كير المنطقي التسمسمي إلحراز أفضؿ النتائج )مف الدماغ المسؤوؿ عف التف
 (28060 شمتوت،

  أف التالميذ الذيف قدـ ليـ إنفوجرافيؾ ثابت رأسي ذوي السعة العقمية المرتفعة كانوا
ويمكف أكثر إنخراطًا في التعمـ مقارنة مع تالميذ المجموعات التجريبية األخرى، 

الرأسي عمى عرض تطبيقات الحوسبة قدرة اإلنفوجرافيؾ الثابت  إلىتفسير ذلؾ 
 السحابية بطريقة بسيطة وجزئية مما ساعد التالميذ عمى االنخراط في التعمـ0

  سيولة التفاعؿ بنمط اإلنفوجرافيؾ الثابت الرأسي عبر شريط التنقؿ الرأسي الذي
 يتيح حرية التنقؿ بيف محتوياتو بسيولة0

 لرأسي في خطوات متتابعة في نفس سار المتعمموف في نمط اإلنفوجرافيؾ الثابت ا
 الترتيب الذي قرره البرنامج0

  ،يشكؿ نمط اإلنفوجرافيؾ الثابت الراسي األغمبية الكبرى مف أنماط تصميمات الويب
 ويرجع ذلؾ إلى توافقو مع الكمبيوتر المحموؿ، األجيزة الموحية، اليواتؼ الذكية0

 عالجة المعمومات المقدمة مف خالؿ قدرة التالميذ ذوي السعة العقمية المرتفعة عمى م
اإلنفوجرافيؾ الرأسي الذي يتميز بقدرتو عمى ضغط المعمومات عف طريؽ ما يعرؼ 

أي تجميع المعمومات المتناثرة في شكؿ جزؿ بناء عمى  Chunkingبالتكنيز 
الخصائص المشتركة بيف تمؾ المعمومات فتقؿ المساحة التي تشغميا تمؾ المعمومات 

مما يسمح لمذاكرة العاممة بأف تعمؿ عمى تمؾ المعمومات وتعالجيا  مف الذاكرة،
بكفاءة، األمر الذي يقمؿ مف الحمؿ المعرفي الزائد لتمؾ المعمومات عمى الذاكرة 

 وبالتالي تحسيف عممية الفيـ لدى التالميذ واإلنخراط في التعمـ0
 اإلنخراط في التعمـ كما أف ىناؾ عالقة طردية بيف اإلنخراط في التعمـ والتحصيؿ، ف

يتطمب المثابرة وبذؿ الجيد العقمي وتركيز االنتباه واستخداـ استراتيجيات تعمـ 
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مناسبة، وىذا بالطبع يؤدي إلى زيادة التحصيؿ التعميمي، وعممت عمى توفيره البيئة 
 0التعميمية مف خالؿ االنفوجرافيؾ

اولت التأثير اإليجابي وىذه النتيجة تتماشى مع نتائج الدراسات السابقة التي تن
 ؛2806)مارياف منصور،  الستخداـ اإلنفوجرافيؾ في التعميـ وعمى اإلنخراط فيو مثؿ دراسة

( والتي أشارت في مجمميا إلى فاعمية تطبيقات الحوسبة السحابية في 2807إيماف شعيب، 
 تنمية اإلنخراط في التعمـ نحو التكنولوجيا0    

 توصيات البشح:

 ج التي أسفر عنيا البحث الحالي يمكف تقديـ التوصيات التالية:في ضوء النتائ
توظيؼ اإلنفوجرافيؾ في المقررات الدراسية المختمفة مع مراعاة مناسبتيا لممتعمميف  (0

 ومحتوى الدروس0
التوسع في استخداـ اإلنفوجرافيؾ الثابت عف طريؽ تحويؿ بعض موضوعات المقررات  (2

 ة إلنفوجرافيؾ لما ليا مف تأثير فعاؿ0الدراسية لمختمؼ المراحؿ الدراسي
إقامة الدورات التدريبية وورش العمؿ لممعمميف في جميع المراحؿ الدراسية نحو توظيؼ  (3

عداده، وتدريب المعمميف قبؿ واثناء الخدمة  واستخداـ اإلنفوجرافيؾ وطريقة تصميمو وا 
 عمى متابعة مستويات السعة العقمية لمطالب0

نتاج االستفادة مف نتائج ن (4 ظريات التعميـ والتعمـ، ومحاولة تطبيقيا عند تصميـ وا 
 اإلنفوجرافيؾ وخاصة النظريات المرتبطة بتنظيـ وعرض المحتوى التعميمي0

أشار البحث الحالي إلى فاعمية استخداـ نمط عرض اإلنفوجرافيؾ الثابت )الرأسي  (5
استخداـ تطبيقات واألفقي( وعميو فالباحث يوصي بأىمية استخداـ اإلنفوجرافيؾ عند 
 الحوسبة السحابية بغرض التعميـ وتنمية الميارات واإلنخراط في التعمـ0

االستفادة مف نتائج الدراسات والبحوث السابقة السابقة التي تناولت أثر أنماط  (6
اإلنفوجرافيؾ عمى تنواتج التعمـ المختمفة لدى التالميذ، وكذلؾ نتائج البحث الحالي مف 

راز دور التفاعؿ بيف نمط اإلنفوجرافيؾ الثابت )األفقي والرأسي( والسعة خالؿ االىتماـ بإب
العقمية )المرتفعة، والمنخفضة( إذ أف التفاعؿ بينيـ قد يعطي نتائج مختمفة في حاؿ 

 تجربتيـ عمى متغيرات مختمفة عف المتغيرات في البحث الحالي0
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ممتعمميف بكافة مستوياتيـ، االىتماـ بمراعاة اإلختالؼ بيف مستويات السعة العقمية ل (7
 وبناء إستراتيجيات تعميمية تخدـ مستواىـ0

 البشوخ املكرتسة:

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف إقتراح البحوث المستقبمية التالية:
العالقة بيف نمطي اإلنفوجرافيؾ الثابت )األفقي / الرأسي( والدافعية لمتعمـ وأثرىا عمى  (0

 لتعمـ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية0الحمؿ المعرفي وبقاء أثر ا
العالقة بيف نمطي اإلنفوجرافيؾ الثابت )األفقي / الرأسي( متغيرات تصنيفية أخرى بديمة  (2

 لمسعة العقمية مثؿ السرعة اإلدراكية والتفكير الناقد والقدرة عمى حؿ المشكالت0
توظيؼ اإلنفوجرافيؾ دراسة اتجاىات المعمميف والطالب بالمراحؿ الدراسية المختمفة نحو  (3

 في العممية التعميمية بمقرراتيـ الدراسية0
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 املسادع

 املسادع العسبية: أواًل:

(. أثر التفاعل بين إستراتيجية حل المشكبلت مفتوحة النياية و السعة العقمية 0202أحمد السيد ) إبراىيم
دراسات تربوية عمى الحمول اإلبتكارية لمشكبلت البرمجة التعميمية لدى طبلب الدبموم المينية.  

 .79 -0،  :8كمية التربية،  -، جامعة الزقازيق ونفسية
(. فاعمية استخدام الحوسبة السحابية في تنمية الثقافة المعموماتية لدى 0209)إبراىيم بن عبداهلل الكبش 

، جامعة الباحة، مجمة جامعة الباحة لمعموم اإلنسانيةطبلب الدراسات العميا بجامعة الباحة. 
00 ،840- 897. 

ولوجيا . طنطا: الدلتا لتكنتربويات تكنولوجيا العصر الرقمي(. 0207إبراىيم عبد الوكيل الفار )
 الحاسبات.

 . غزة: مكتبة آفاق.تدريس العموم في التعميم العام(. ;022إحسان األغا؛ فتحية المولو )
 .التدريس وطرق المناىج في المعرفة التربوية المصطمحات معجم (.0222) الجمل وعمي المقاني، أحمد

 .الكتب عالم القاىرة:
(. نظام إلكتروني قائم عمى توظيف الحوسبة السحابية فى تنمية ميارات :020أحمد سالم عويس )

تجاىاتين نحوىا.   -تكنولوجيا التربية التواصل اإللكتروني التعميمي لمعممات رياض األطفال وا 
 .0;4 -29،472، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، دراسات وبحوث
 -(. أثر التفاعل بين نمط تصميم اإلنفوجرافيك الثابت "األفقي;020مك نظير )أحمد عبدالنبي عبدالم

عدم تحمل" الغموض عمى  -الرأسي" في بيئة المنصات اإللكترونية واألسموب المعرفي "تحمل 
 مجمةاالحتفاظ بالتعمم والتنظيم الذاتي وخفض العبء المعرفي لدى طبلب تكنولوجيا التعميم. 

 .200 -092(، 4) 42كمية التربية،  -، جامعة عين شمس كمية التربية في العموم التربوية
(. أثر اختبلف نمط التصميم ;020أحمد عمي أحمد العمري الزىراني، إسبلم جابر أحمد عبلم )

المعموماتي "االنفوجرافيك" في تحصيل المفاىيم العممية في مقرر األحياء لدى طبلب المرحمة 
 .020 -002(، 4) 27كمية التربية،  -، جامعة أسيوط مجمة كمية التربيةوية. الثان

ات التعمم نكائ (. التفاعل بين استراتيجية التعمم )الفردي/ جماعي( باستخدام0204أحمد فييم بدر )
لدي تبلميذ المرحمة  الرقمية والسعة العقمية)مرتفع/منخفض( وأثره عمي التحصيل الفوري والمرجأ

 .:02-;:0(، 0)04، مجمة تكنولوجيا التعميم دراسات وبحوثاإلعدادية، 
في تنمية المفاىيم  9E'S(. فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي المعدل ;020آدم عمي السمطان )

مجمة العممية وعادات العقل والتعمم الموجو ذاتيا لدى طبلب المرحمة المتوسطة في مادة العموم. 



 م2024( 88) -4ج-أغسطسعدد                          ...   نفوجرافيك الثابتإلاعرض التفاعل بين نمط 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 383 - 

شئون البحث العممي  -، الجامعة اإلسبلمية بغزة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية
 .042 -002(، 7) 09والدراسات العميا، 

(. العبء المعرفي وعبلقتو بالسعة العقمية وفقًا لمستوياتيا لدى طبلب 0208أزىار محمد السباب )
 .0:4 -;02(، 8. )مجمة كمية التربية ببغدادالجامعة. 

(. فاعمية بعض متغيرات تصميم وعرض الكتب اإللكترونية في 0208اسامة سعيد عمي ىنداوي )
مجمة بحوث عربية ا التعميم. التحصيل وتنمية الدافعية نحو التعمم لدى طبلب شعبة تكنولوجي

 . ;24-098(، 4) في مجاالت التربية النوعية.
. عمان: تنمية المفاىيم العممية والرياضية لدى طفل الروضة(. 0207أسما جرجس، سموى مرتضى )

 دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع.
. دي طفل الروضةالمفاىيم العممية ل(. 0209أسماء صبلح عبد الحميد، سميحة فتحي ىبلل )

 االسكندرية: مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع.
. ماىية المفاىيم وأساليب تصحيح المفاىيم المخطوءة(. 0200إقبال عبد الصاحب، أشواق جاسم )

 عمان: دار الصفاء لمنشر والتوزيع.
األفقي( مقابل  -(. التفاعل بين نمطي عرض اإلنفوجرافيك الثابت )الرأسي :020خميفة ) أمل كرم

كامل التفاصيل( وأثره عمى تنمية ميارات إنتاج العروض التقديمية وخفض العبء  -)البسيط 
، تكنولوجيا التعميمالمعرفي وبقاء أثر التعمم لدى الطبلب الصم والبكم بجامعة اإلسكندرية. 

 .220 -020(، 0) :0المصرية لتكنولوجيا التعميم، الجمعية 
 التکنولوجي الوعي تنمية عمى السحابية الحوسبة تطبيقات (. أثر0209إيمان محمد مكرم شعيب )

، مجمة كمية التربية النوعيةالتعمم.  مصادر مراکز دبموم طالبات لدي التعمم في واإلنخراط
 .;08-007(، 7)7جامعة الفيوم. 

(. أثر بيئة الحوسبة السحابية في تنمية التفكير :020بشرى محمد سعيد الزىراني، زينب محمد العربي )
، المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسيةاالبتكاري لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بالطائف. 

 .82 -:2، 00المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، 
. عمان: دار المسيرة تنمية المفاىيم العممية والرياضية لطفل الروضة(. 0202) بطرس حافظ بطرس

 لمطباعة والنشر.
(. فاعمية أنموذج الصراع المعرفي عمى تنمية التفكير االبتكاري :020جميمة عبداهلل عمي الوىابة )

الجامعة  مجمةواستيعاب المفاىيم العممية في مادة العموم لدى تمميذات المرحمة المتوسطة. 
شئون البحث العممي  -، الجامعة اإلسبلمية بغزة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية
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 .028 -029(، 8) 08والدراسات العميا، 
(. فاعمية بيئة تعميمية قائمة عمى :020الجوىرة فياد محمد الدوسري؛ عبدالعال عبداهلل السيد )

لدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدينة الرياض.  اإلنفوجرافيك في تنمية المفاىيم الفيزيائية
الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة،  -كمية التربية  -، جامعة عين شمس مجمة القراءة والمعرفة

020 ،72- :4. 
(. دور كل من النمو العقمى والسعة العقمية واألساليب المعرفية فى 8;;0حمدى عبد العظيم البنا )
 (.22، جامعة المنصورة، )مجمة كمية التربية. لدراسى فى العمومالتنبؤ بالتحصيل ا

(. برنامج قائم عمى 0202حنان محمد عبدالحميم نصار، ماجده أحمد عمران،عفت حسن درويش )
، جامعة كفر مجمة كمية التربيةاألنشطة التفاعمية إلكساب المفاىيم العممية لطفل الروضة. 

 .400 -420(، 0) 02كمية التربية،  -الشيخ 
(. فاعمية تدريس وحدة )أجيزة جسم ;020خالد بن بركات الشريف؛ أحمد بن عبدالمجيد بن عمي )

اإلنسان( بإستخدام )اإلنفوجرافيك( لتنمية المفاىيم الصحية لدى طبلب الصف الثاني المتوسط. 
 .090 -009(، ;00) 08، المركز العربى لمتعميم والتنمية، مستقبل التربية العربية

(. فاعمية الحوسبة السحابية في تنمية التحصيل المعرفي لطبلب مقرر :020خميل محمود سعيد )
مجمس  -، جامعة الكويت المجمة التربويةتقنيات التعميم وبقاء أثر التعمم لدييم واالتجاه نحوىا. 

 .099 -042(، 009) 20النشر العممي، 
. بالتكنولوجيا في مراحل التعميم العالي أسس النجاحالتعميم الفعال (. 0229دبميو بيتس؛ عازي بول )

 الرياض: مكتبة العبيكان.
(. استخدام استراتيجية الصف المقموب لتنمية بعض المفاىيم 0202دعاء عبدالرحمن عبدالعزيز )

، جامعة المجمة التربويةالعممية وخفض العبء المعرفي لدى طبلب الصف األول اإلعدادي. 
 .0202 -0040، 97بية، كمية التر  -سوىاج 

(. استخدام األلعاب اإللكترونية التعميمية عبر الياتف النقال الذكي ;020رضا إبراىيم عبدالمعبود )
وأثرىا عمى تنمية التحصيل الدراسي وحب االستطبلع المعرفي لدى مرحمة رياض األطفال 

، رابطة م النفسدراسات عربية في التربية وعممرتفعي ومنخفضي مستوى السعة العقمية. 
 .:00 -72، 007التربويين العرب، 

(. انيماك الطمبة في تعمم المغة اإلنجميزية وعبلقتو بكل من عبلقة الطمبة 0202رفعو رافع الزعبي )
(. 0);. المجمة األردنية في العموم التربويةبمعممي المغة اإلنجميزية واتجاىاتيم نحو تعمميا. 

000-040. 
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 . العين: دار الكتاب الجامعي.معمم العموم الفعال(. 0204اليويدي )أحمد زيد 
(. أثر التفاعل بين نمطي إدارة المناقشات اإللكترونية ومستوي السعة 0202زينب أحمد عمي يوسف )

العقمية في بيئة الحوسبة السحابية عمى ميارات إنتاج الخرائط الذىنية اإللكترونية والتنظيم 
 -092(، 0:7) ;2جامعة األزىر.  - مجمة كمية التربيةالتعميم.  الذاتي لدي طبلب تكنولوجيا

289. 
(. أثر اختبلف نمط إدارة الجمسات في الحوسبة السحابية لتنمية ميارات 0208زينب محمد العربي )

دراسات عربية في التعمم التشاركي لدى طبلب تكنولوجيا التعميم والرضا التعميمي نحوىا. 
 .220 -077، 90رابطة التربويين العرب، ، التربية وعمم النفس

(. أثر استخدام التعمم النشط في تحصيل بعض المفاىيم ;022سامية بنت صدقة حمزة مداح )
اليندسية واالتجاه نحو الرياضيات لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكة 

 .029- 09(. 0) 0السعودية.  – مجمة دراسات في المناىج واالشراف التربويالمكرمة. 
(. اختبلف نمط اإلنفوجرافيك وأثره في تنمية بعض مفاىيم الكمبيوتر ;020سامية عمى محمد )

دراسات  -تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتبلميذ الحمقة االبتدائية. 
 .;2 -0، 42، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، وبحوث

(. ;020السعدي الغول السعدى يوسف، ميا فيد محمد العجمي، كريمة عبدالبلخ محمود محمد )
كتساب المفاىيم العممية لدى تبلميذ  فاعمية إستخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية عادات العقل وا 

بية كمية التر  -، جامعة جنوب الوادي مجمة العموم التربويةالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت. 
 .209 -0:2، 2بالغردقة، 

(. أثر استخدام التعمم المعكوس في تنمية المفاىيم العممية بمادة :020سعود عبداهلل منيف العجمي )
كمية  -، جامعة القاىرة العموم التربويةالعموم لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة بدولة الكويت. 

 .072 -024(، 0) 08الدراسات العميا لمتربية، 
(. التفاعل بين نمطي الفواصل )الموسع/ المتساوي( بالتعمم ;020فتحي محمود المصري )سموى 

المتباعد اإللكتروني ومستوى السعة العقمية واثره عمى الحمل المعرفي وبقاء أثر التعمم لدى 
 .2;8-9;7(، 82، جامعة سوىاج، )المجمة التربويةتبلميذ المرحمة اإلعدادية. 

(. أثر استخدام نموذج كموزماير في اكتساب المفاىيم العممية وتنمية ;020سناء محمد أبوعاذره )
، مجمة كمية التربيةميارات التفكير البصري لدى طالبات المرحمة المتوسطة بمحافظة الطائف. 

 .077 -:00(، 2) 27كمية التربية،  -جامعة أسيوط 
 . القاىرة: دار الفكر العربي.ألول(تدريس مناىج العموم )الجزء ا(. 0200السيد عمي السيد شيده )
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،  08 إصدارات إثرائية مقدمة لممؤتمر التربوي السنوى(. االنخراط في التعمم. 0202شريف سالم يتيم )
 . مارس ، وزارة التربية والتعميم، مممكة البحرين 8-9

العبلمة(  -(. التفاعل بين تقنية تصميم الواقع المعزز )الصورة :020سمير محمد خميل ) شيماء
منخفض( وعبلقتو بتنمية نواتج التعمم ومستوى التقبل التكنولوجي  -والسعة العقمية )مرتفع 

، دراسات وبحوث -تكنولوجيا التربية وفاعمية الذات األكاديمية لدى طالبات المرحمة الثانوية. 
 .404 -0;0، 28معية العربية لتكنولوجيا التربية، الج

برنامج( في التعمم اإللكتروني التكيفي عمى  -(. تأثير نمط التحكم )مستخدم 0202صالح أحمد شاكر )
معدالت تحصيل المفاىيم العممية لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمم بمدارس الرواد الثانوية 

(، 9) 22، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، لتعميمتكنولوجيا ابمدينة الرياض السعودية. 
02;- 077. 

(. فاعمية برنامج تعميمي مقترح قائم عمى التعمم المستند إلى ;020عادي بن كريم عادي الخالدي )
الدماغ في تحصيل المفاىيم العممية وتنمية ميارات االستقصاء العممي واالستقبلل المعرفي لدى 

، مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسيةوسطة في مادة العموم. طبلب المرحمة المت
 .;22 -202(، 0) 02جامعة أم القرى، 

(. أثر استخدام الويب كويست فى تدريس العموم عمى تنمية التنور 0204عاصم محمد إبراىيم عمر )
–بأسيوط  ،مجمة كمية التربيةالمائى واالنخراط فى التعميم لدى تبلميذ الصف الثانى اإلعدادى. 

 .;02-0(. 2) 22مصر. 
(. فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى اإلنفوجرافيك في اكتساب 0208عاصم محمد إبراىيم عمر )

المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير البصرى واالستمتاع بتعمم العموم لدى تبلميذ الصف 
 ;0، الجمعية المصرية لمتربية العممية، لمتربية العمميةالمجمة المصرية الخامس االبتدائي. 

(4 ،)029- 08:. 
أثر التفاعل بين استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة العقمية (. 0204عاطف حمدي عاطف محمود )

، رسالة في تنمية األداء الميارى في مادة الحاسب اآللي لدى طبلب الصف الثاني الثانوي
 تربية النوعية، جامعة بنيا.ماجستير، كمية ال

 . عمان:دار الشروق.النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(. 0229عايش محمود زيتون )
(. أثر إختبلف نمطي األنفوجرافيك الثابت والمتحرك في تنمية ميارات :020عبدالعال عبداهلل السيد )

، دراسات وبحوث -تكنولوجيا التربية . المواطنة الرقمية لدى طمبة المعاىد العميا لمحاسبات
 .70-0، 27الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، 
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(. أثر تدريس األدب بالمرحمة الثانوية في ضوء مستويات السعة 0202عبدالمطيف عبدالقادر عمي )
، رابطة دراسات عربية في التربية وعمم النفسالعقمية في تحصيل الطبلب واتجاىاتيم . 

 .48 -00(، 0) 42ين العرب، التربوي
(. استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية بعض المفاىيم 0200عزام عبدالرزاق خالد منصور )

مجمة العممية وميارات البحث عن المعمومات لدي طبلب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت. 
 .:2 -0(، 0) 29كمية التربية،  -، جامعة أسيوط كمية التربية

(. فاعمية تقنية الحوسبة السحابية في تعزيز التعمم القائم عمى المشاريع 0208م إدريس كمتور )عصا
 ;08كمية التربية،  -، جامعة األزىر مجمة التربيةلدى طبلب كمية التربية جامعة الخرطوم. 

(0 ،)028- 099. 
(. أثر اختبلف أسموب االنتقال 0202عمي أحمد محمد القحماني؛ أشرف أحمد عبدالعزيز زيدان )

قطع( في برامج الحاسوب القائمة عمى تتابعات الفيديو الرقمية في تحصيل  -)التفريغ الموني 
 ، جامعةمجمة القراءة والمعرفةالمفاىيم العممية في مادة العموم لدى طبلب المرحمة المتوسطة. 

 . 248 -202، ;00الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة،  -كمية التربية  -عين شمس 
 . عمان: دار غيداء لمنشر والتوزيع.األنشطة الصفية والمفاىيم العممية(. 0204) عمي ربيع الياشمي

(. أثر أنماط تقديم االنفوجرافيك التعميمي "الثابت / المتحرك / 0202عمي عبدالرحمن محمد خميفة )
التفاعمي" عمى تنمية مفاىيم المواطنة الرقمية لدي طبلب المرحمة الثانوية واتجاىاتيم نحوىا. 

 -720(، 7) 04كمية التربية،  -، جامعة الفيوم مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية
7:4. 

(. أثر توظيف نمط اإلنفوجرافيك المتحرك في تدريس جغرافية التنمية عمى 0202عماد حسين حافظ )
، جامعة سوىاج المجمة التربويةتنمية مفاىيم األمن المائي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي. 

 .;:0 -042، :9كمية التربية،  -
-ر التفاعل بين نمطي تصميم صفحات الويب الساكنة (. أث0202عمرو جبلل الدين أحمد عبلم )

منخفضة في تنمية ميارات تصميم -التفاعمية( واألسموب المعرفي السعة العقمية )مرتفعة 
نتاجيا لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية األزىرية.  . جامعة مجمة التربيةالعروض التعميمية وا 

 (.4) 078األزىر. 
/ )الثابت تقديم اإلنفوجرافيك (. نمطا0207عيد الدخني ) محمد أحمد يأمان أحمد درويش، محمد عمرو

. واتجاىاتيم التوحد أطفال لدى ميارات التفكير البصرى تنمية في وأثرىما الويب عبر المتحرك(
 .284 – 087 (07) ، مصر،التعميم تكنولوجيا مجمة
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(. نمطا تقديم 0207عمرو محمد محمد أحمد درويش؛ أماني أحمد محمد محمد عيد الدخني )
اإلنفوجرافيك )الثابت/ المتحرك( عبر الويب وأثرىما فى تنمية ميارات التفكير البصرى لدى 

 07. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم-تكنولوجيا التعميمأطفال التوحد واتجاىاتيم نحوه. 
(0 .)087 – 284. 

(. فعالية تدريس العموم باستخدام نموذج قائم عمى الدمج بين دورة التعمم 0202فاطمة سعيد محمد )
واالستراتيجيات فوق المعرفية "نموذج دورة التعمم فوق المعرفية" في اكتساب المفاىيم العممية 

عربية السعودية. وتنمية ميارات التفكير الناقد لدي طالبات المرحمة المتوسطة بالمممكة ال
 .022 -9;0، :00، رابطة التربويين العرب، دراسات عربية في التربية وعمم النفس

(. أثر استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية عمى تنمية الوعي التكنولوجي 0202فاطمة ىادي أحمد )
التعميم المؤتمر الدولي اإلفتراضي لمستقبل لدى طالبات المرحمة الثانوية بمحافظة فيفاء. 

 .027 -007، إثراء المعرفة لممؤتمرات واألبحاث، الطائف، الرقمي في الوطن العربي
اكتساب المفاىيم واإلتجاىات العممية في التحصيل الدراسي حسب نموذج  (.:020) كوثر مفمح

 . عمان: دار زىدي لمنشر والتوزيع.مكارثي
 التعمم لمارزانو أبعاد نموذج عمى القائم فوجرافيكاإلن تقنية استخدام (. أثر0207منصور ) ميبلد ماريان

 كمية التربية، طبلب لدى المنتج العقل وعادات السحابية الحوسبة مفاىيم بعض تنمية عمى
 .089-008 ، 7 (20) أسيوط جامعة ،التربية كمية مجمة

(. فاعمية برنامج قائم عمى تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية ;020متعب بن عبداهلل بن عوض )
مجمة كمية ميارات قواعد البيانات وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى طبلب المرحمة الثانوية. 

 .;48 -472(، ;) 27كمية التربية،  -، جامعة أسيوط التربية
عدد خطوات الحل(  -المحتوى –أثر بنية المشكمة الرياضية )السياق (. 0204محمد أحمد الخطيب ) 

في القدرة عمى حميا لدى طبلب الصف الثاني المتوسط من ذوي السعات العقمية المختمفة في 
 .0882-;080(، 9):0، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العموم اإلنسانية(المدينة المنورة. 

(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمى تقنية اإلنفوجرافيك 0202دي )محمد بن عبداليادى بن معيض األحم
التعميمي في تنمية المفاىيم النحوية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى، تعميم 

مركز الممك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة المغة العربية و جامعة العربية لغة ثانية، 
 .080 -000(، 4) 0، م المغة العربية لمناطقات بغيرىامعيد تعمي -االميرة نورة 

(. أثر التفاعل بين نوع الوسائط في بيئة التعمم 0209محمد جابر خمف اهلل، أحمد فرحات عويس )
النقال ومستوي السعة العقمية عمي التحصيل وأداء ميارات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية 
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، 097، جامعة األزىر، مجمة كمية التربيةفي التعميم لدي طبلب شعبة تكنولوجيا التعميم. 
 .أكتوبر

(. أثر استخدام برمجية تعميمية محوسبة في تحصيل طمبة الصف 0200محمد خميفة محمد مفمح )
(. 0) ;. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسالتاسع األساسي لمادة الرياضيات. 

044- 080. 
(. أثر تدريس العموم بطريقة األنشطة العممية في تحصيل الطمبة 0202) محمد خير محمود السبلمات

مجمة اتحاد ذوي السعات العقمية المختمفة والمفاىيم العممية وتنمية االتجاىات العممية، 
 .9;-90( 2)00، الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس

(. فاعمية إستخدام برنامج تعميمي قائم 0209محمد خير محمود السبلمات، ماجد عبدالعزيز الزىراني )
عمى تعمم المستند إلى الدماغ في تنمية المفاىيم العممية والميارات الحياتية لدى تبلميذ المرحمة 

 -079(، 004) 20مجمس النشر العممي،  -، جامعة الكويت المجمة التربويةالمتوسطة. 
0;:. 

محمد زيدان عبدالحميد؛ سيد محمد قابيل إسماعيل؛ ىناء رزق محمد رزق؛ رضا إبراىيم عبدالمعبود 
(. اإلنفوجرافيك المتحرك وأثره في إكتساب بعض المفاىيم العممية في الكيمياء لدى 0202)

 كمية -، جامعة عين شمس المجمة المصرية لمدراسات المتخصصةطبلب المرحمة الثانوية. 
 .8; -99، 09التربية النوعية، 

 لمدعاية أساس الرياض: وكالة اإلنتاج. الي التخطيط من اإلنفوجرافيك(. 0208شمتوت ) محمد
 .واإلعبلن

(. عبلقة نمطي اإلنفوجرافيك بمستوى الوعي المعموماتي لدى طبلب 0209محمد ضاحي محمد توني )
، جامعة المنيا، مجاالت التربية النوعيةمجمة البحوث في الجامعة في ضوء السعة العقمية. 

(; ،)70-00:. 
أثر استخدام التدريس التبادلى والتعمم التعاونى فى تدريس العموم عمى (. 0208محمد عاشور عطا )

، اكتساب المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى تبلميذ الصف الثانى اإلعدادي
 جامعة المنيا.رسالة دكتوراه، كمية التربية، 

مجمة مكتبة الممك (. الحوسبة السحابية وتطبيقاتيا في بيئة المكتبات. 0200محمد عبد الحميد معوض )
 .:07-000(. ;0) 0. فيد الوطنية

(. برنامج مقترح قائم عمى تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية الميارات :020محمد عمي الحايس )
دراسات  -تكنولوجيا التربية االلكترونية التعميمية لدى طبلب المعيد العالي لمدراسات النوعية. 
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 .709 -489، 28، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، وبحوث
(. التفاعل بين نمطى تصميم اإلنفوجرافيك " الثابت والمتحرك " :020عبد الرحمن عفيفي ) محمد كمال

ومنصتي التعمم اإللكتروني " الببلد بورد، الواتس آب " وأثره في تنمية ميارات تصميم التعمم 
دراك عناصره.   :07(، 0)099، مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعيةالبصرى وا 

- 22;. . 
(. أثر تدريس العموم بطريقة األنشطة العممية في تحصيل الطمبة ذوي 0202محمد محمود خير )

مجمة إتحاد الجامعات السعات العقمية المختمفة لممفاىيم العممية وتنمية اتجاىاتيم العممية. 
 .9;-90(، 2)00. العربية لمتربية وعمم النفس

(. أثر التفاعل بين نمط تقديم التغذية الراجعة داخل 0200محمد مختار المرادني، نجبلء قدري مختار )
الفصول اإلفتراضية ومستوى السعة العقمية في تنمية ميارات التنظيم الذاتي وكفاءة التعمم لدى 

 .98: -997(، 048) 8. جامعة األزىر، مجمة كمية التربيةدراسي تكنولوجيا التعميم. 
 . القاىرة: دار الفكر العربي.طرق تدريس العموم بين النظرية والتطبيق(. 0202محمد نجيب عطيو )

(.  توظيف بيئة ;020محمود إبراىيم عبدالعزيز طو، سوزان صبلح محمد، حمدي عز العرب إبراىيم )
اإلعدادية.  تعمم عمى الحوسبة السحابية في تنمية ميارات التعمم التشاركي لدى تبلميذ المرحمة

 .920 -;89(، 2) ;0كمية التربية،  -، جامعة كفر الشيخ مجمة كمية التربية
(. تصميم بيئة تعمم عبر الويب قائمة عمى اإلنفوجرافيك الثابت :020محمود محمد أحمد أبو الدىب )

األفقي( وأثرىا في تنمية ميارات تصميم واجيات المستخدم لدى طبلب قسم عمم  -)الرأسي 
المؤتمر الرابع والعشرون: البيانات الضخمة وآفاق استثمارىا: الطريق نحو التكامل مومات، المع

، جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخميج العربي، جمعية المكتبات المتخصصة فرع المعرفي
 .;2 -0الخميج العربي، 

عرض الخرائط  (. أثر التفاعل بين مستوى السعة العقمية ونمط0209محمود محمد عمي عتاقي )
الذىنية التفاعمية في شبكات التعمم االجتماعية عمى تنمية ميارات استخداميا والتعمم المنظم 

، رابطة التربويين دراسات عربية في التربية وعمم النفسذاتيًا لدى طبلب الدراسات العميا. 
 .220 -077، 0;العرب، 

وسائط الرقمية عبر تطبيقات الحوسبة السحابية (. أثر اختبلف كثافة ال;020مراد محيي الدين الشيخ )
المجمة في تنمية التحصيل الدراسي لدى طبلب المرحمة المتوسطة بمنيج الحاسب اآللي. 

، المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، الدولية لآلداب والعموم االنسانية واالجتماعية
09 ،090- 0:8. 
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(. أثر أسموب التوجيو المصاحب لممناقشات غير المتزامنة في بيئة 0209) ممدوح سالم محمد الفقي
التعمم اإللكتروني عمى التحصيل والدافع المعرفي لدى طالبات جامعة الطائف في ضوء 

 07كمية الدراسات العميا لمتربية،  -، جامعة القاىرة العموم التربويةمستويات السعة العقمية. 
(4 ،)008- 0;7. 
(. اثر استخدام انموذج بنائي في تدريس المفاىيم اليندسية لطبلب ;022ود الندى عبيدات )موفق سع

(. 4) 09. مصر-العموم التربوية الصف الثامن االساسي في قدرتيم عمى التفكير الناقد . 
09;- 227. 

م العممية (. برنامج إثرائي مقترح باستخدام التعمم المقموب لتنمية المفاىي0202ميرفت شرف مصطفى )
مجمة البحث العممي والتفكير التأممي لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ذوي القدرات العميا في العموم. 

 .;40 -402(، :) 00كمية البنات لآلداب والعموم والتربية،  -، جامعة عين شمس في التربية
. معالجة المعمومات التعمم المعرفي، واستراتيجيات(. 0202نادية حسين العفون، وسن ماىر العفون )
 .عمان: دار المناىج لمنشر والتوزيع

 . عمان: دارة المسيرة.التعمم المستند عمى الدماغ(. 0224نادية سميح السمطي )
(. استخدام التدوين المرئي القائم عمى االنفوجرافيك وأثره في تنمية 0209إبراىيم سالم ) نيمة المتولي

. 20. دراسات وبحوث -تكنولوجيا التربية التفكير اإليجابي لطبلب تكنولوجيا التعميم الجدد. 
027- 0:2. 

الموجو وتنمية المفاىيم استراتيجية التدريس بطريقة االستقصاء (. 0207) نوال بنت حسن إبراىيم ناظر
 . عمان: دار المأمون لمنشر والتوزيع.العممية والتفكير الناقد

(. أثر نمط التعمم التشاركي في بيئة الحوسبة السحابية لتنمية الكفايات :020نوره عبداهلل بنيان حمد )
المؤسسة  ،المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسيةالتكنولوجية لدى معممات الحاسب اآللي. 

 .099 -044،  00العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، 
(. تنمية بعض المفاىيم االقتصادية لدى أطفال الروضة باستخدام :020نيفين أحمد خميل )
الجمعية المصرية  -كمية التربية  -، جامعة عين شمس مجمة القراءة والمعرفةاالنفوجرافيك. 

 .000 -0:2، :;0لمقراءة والمعرفة، 
(. أثر التفاعل بين شكمين لتصميم اإلنفوجرافيك الثابت )األفقي / 0209نيفين منصور محمد السيد )

الرأسي( واألسموب المعرفي في بيئة تعمم إلكتروني عمى ميارات البرمجة لدى طالبات تكنولوجيا 
عية المصرية ، الجمتكنولوجيا التعميمالتعميم واتجاىاتين نحوىا وآرائين في اإلنفوجرافيك. 

 .:00 -2;(، 0) 09لتكنولوجيا التعميم،
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 . القاىرة: الشركة العربية المتحدة لمتسويق.أساليب تدريس العموم(. :022وحيد جبران، يعقوب نشوان )
 -التماثمية  -المكممة  -(. أنماط تناسق األلوان "األحادية 0202وليد محمد عبدالحميد دسوقي )
إلكترونية قائمة عمى اإلنفوجرافيك الثابت وأثرىا في تنمية ميارات  الثبلثية" داخل بيئة تعمم

، تكنولوجيا التعميمالتفكير البصري والتحصيل وبقاء أثر التعمم لدى طبلب تكنولوجيا التعميم. 
 .242 -029(، 2) 22الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، 

. عمان: دار مية المفاىيم العممية الرياضيةالمعموماتية وتن(. 0208ياسين قرناني، فيصل مطروني )
 األيام لمنشر والتوزيع.

(. فاعمية التصميمين األفقي والعمودي لموقع 0202يحيى محمد أبو جحجوح،  سميمان أحمد حرب )
الويب التعميمي في اكتساب ميارات فرونت بيج والتعمم الذاتي والتفكير البصري لدى الطمبة 

 (.0)0. مجامعة المفتوحة لمدراسات التربوية والنفسيةمجمة القدس لالمعممين. 
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