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تطوير بيئة تعلم اجتماعي قائمة على تنوع أساليب عرض المحتوى في ضوء إستراتيجية 

 إعادة استخدام عناصر التعلم لتنمية مهارات إنتاج اإلنفوجرافيك المتحرك

 والذكاء الرقمي لدي طالب تكنولوجيا التعليم 

 

 *د. سلوى حشمت حسن عبد الوهاب

 المستخلص

هدف البحث إلى تطوير  يئةوت تم وج ااعيوقائ ةقعيوت ا وى تاويب عروقلئم او   اليحعوي   وئ  وي  

إرع اتئجئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج؛  لعايئت مهقرات إنعوق  اننويا ا ئوا اليعحو ا ذالو اق  ال ةيوئ  

م وئج  ذتكينو  ( طقلبوق مون طوكل ا ئوت الع يئوت الايائوت ةووج تكايليائوق الع25ذذلا لد  ائات مكينت من )

عدذات البحث من ةقعيت مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا  يئةت تم ج ااعيقائت ةقعيت ا ى تايب عروقلئم 

ا   اليحعي   وئ  وي  إروع اتئجئت إاوقدة اروعخدام ااقصو  الوعم ج  ذيطقةوت تائوئج إنعوق  اننويا ا ئوا 

ذتج تطبئق العج يت ذرصود الاعوقعو ذتح ئ هوق اليعح ا  ذمائقس ال اق  ال ةيئ)ايئمهج من إاداد البقحثت(  

ذعظهو ت الاعوقعو إلوى عنوج رياود   SPSSمن خكل تطبئق عرقلئم اليمقلجت انحصقعئت الياقروبت يقروعخدام 

  ق ذذ داللت إحصقعئت يئن معيرط دراوقت طوكل اليجيياوت العج ربئوت  وئ الائوقس البمودة لبطقةوت تائوئج 

% لصقلح اليجييات العج ربئت  ايق تياد 80وعية انتاقن اليط يل إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا ذيئن م

  ذق ذات داللت إحصوقعئت يوئن معيروط الودراقت الك ئوت  وئ الائقروئن الاب وئ ذالبمودة ا وى مائوقس الو اق  

ال ةيووئ لصووقلح الائووقس البموودة مووق اوودا يموود العياصووء ال ةيووئ  ذ ووى  ووي  ذلووا تووج تاوودرج العيصووئقت 

 ذالياع حقت الياقربت.

عرقلئم ا   اليحعي   إرع اتئجئت إاقدة ااقص  العم ج  يئةت العم ج االاعيقائت   الكلمات المفتاحية:

 .اننويا ا ئا اليعح ا  ال اق  ال ةيئ

 مقدمة:

عد  العطير اليم يمقتئ ذالعاائقت ال ةيئت من نقحئت ذالداية إلى العحيل ال ةيئ مون نقحئوت عخو    

إلووى ظهووير يئةووقت تم ئيئووت معاياووت ابوو  اننع نوو   ذتعيئووت هوو ة البئةووقت العم ئيئووت انلكع ذنئووت  ووئ  ووي  

ج الووبمأ عذ يووئن المصوو  ال ةيووئ يقلعكقمووء ذالعياصووء ذالعوقاووء عماووق  الووعم ج روويا  يووئن الطووكل ذيم ووه

 الطكل ذاليم يئن عذ مع اليحعي . 

 بئةووقت الووعم ج انلكع ذنئووت تموود ماايمووت معكقم ووت ذمعوقا ووت لعاوودرج الياوو ر انلكع ذنووئ  ووئ  ووي  

إرع اتئجئت محددة يهدف تحائق األهداف العم ئيئت  ايق تويح البئةت ألا ق  هئةت العدررس نشو  اليحعوي  

2016ليخع وووت  ذتعووئح العياصووء ذالعوقاووء يووئن الطووكل )اووقر   العم ئيووئ ذاألنشووطت ذاليهووقم ا
*
حيوود  ؛

 2019 .) 

 ذتموود يئةووقت الووعم ج االاعيقائووت تيثئووء م عووئ ل يم يمووقت رشووعيء ا ووى صووير ذرروويمقت مدايمووت 

                                                           
 .American Psychological Association (APA)رقم الصفحة(  النشر،سنة  المؤلف،* التوثيق المتبع نظام الجمعية االمريكية لعلم النفس )اسم 
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ياصيص عذ  ئدريهقت رةيئت اب  يئةت تم ج إلكع ذنئوت توقا ئوت  حئوث تعوئح ل يعم يوئن إمكقنئوت العوقاوء موع 

 (.2017رغبعهج ذتترد مهقرات العياصء انلكع ذنئ لدرهج )ابد الحيئد  اليحعي  حوم

ل لا اذص  المدرد مون الدراروقت يعطبئوق اروعخدام يئةوقت الوعم ج االاعيقائوت  وئ المي ئوت العم ئيئوت  

ذتدررم اليم يئن ا ى ائوئوت العمقموء ممهوق ذائوئوت االروعوقدة ماهوق  ذاو لا تبصوئ  اليوعم ج يكئوئوت العمقموء 

من خكل تدائج الياقهو ييجيياوت مون األنشوطت انلكع ذنئوت العوقا ئوت  ايوق عذصو  يعيظئو  يئةوقت  ممهق

العم ج االاعيقائت ا وى مووعي  العم وئج الجوقممئ ييوق رعيق وى موع اوء تخصود ذاالروعوقدة ماهوق  وئ تايئوت 

؛ 2019 ؛ روير ج 2019؛ محيود 2015اليهقرات ذاليمقرف لد  اليعم يئن )محيد  حون  محيد  ايوقل 

 (.2019محيد  رقلج 

من ماصقت العم ج االاعيقائت اليعيئتة ليق لهق مون تويمئ  إرجوقيئ ا وى اي ئوت  Edmodoذتمد يئةت  

العم ووئج ذارووقدة دا مئووت اليعم يووئن ل ووعم ج  ذعمبعوو   قا ئعهووق  ووئ تايئووت العحصووئء الدرارووئ  ووئ المدروود موون 

 (.2019؛ إدررس  الته انئ 2019اليا رات الدرارئت )الكادرة 

إال عنج لكئ رعيكن الطوكل مون تحصوئء اليحعوي  الم يوئ ذالياو رات الدراروت اليادموت يشوكء ائود  

ذالعوقاووء ممهووق اليوود عن روووعخدم اليم ووج ذريظوو  عاثوو  موون ط راووت لموو   اليحعووي  لععاقرووم مووع ايئووع 

 ذذرقعطهق  ئ ذلا. اليعم يئن  ذلياقي ت الو ذق الو درت يئاهج ذريكن االرعوقدة من العكايليائق الحدرثت

حئث إنج ال ريكن تصيئج مقدة تم ئيئت ذا  هق يط رات ميحدة لاوس اليعم يئن الو رن رعووقذتين  وئ 

ةوودراتهج ذخصقعصووهج الشخصووئت ذارووقلئم تم يهووج ذالووو ذق الو درووت يئوواهج  لوو لا داوو  الدرارووقت لعاوويب 

( 2012ح  دراروت محيويد )عرقلئم ا   اليحعي  ييق راقرم ةدرات ذارعمدادات اليعم يوئن   اود ذ و

عن تايب عرقلئم ا   اليحعي  العم ئيئ اب  يئةت العم ج االاعيقائت روهج  وئ إاووقل الطوكل اليم يوئن 

 اوقرقت تصيئج ذإنعق  اليياةع العم ئيئت ذمهقرات مشقرات اليم يمقت. 

ليحعي  مون (   ذرة إاداد الب امو العم ئيئت الاقعيت ا ى تايب ا   ا2016ايق رع  الثيرائ ) 

خكل تمدد اليرقعط الحوئت اليخع وت لعم ئج الطكل ذان ط رق ارعخدام ااقص  تم ئيئت معايات ذمخع وت  

اقعاقت رةيئت تشيء الاصيص ذالصير ذم وقت الصيت ذالخ اعط ذاأل كقل ذماقطع ذتمد ااقص  العم ج 

عخدامهق  ووئ عغوو ا  تم ئيئووت ( دةئاووت  ريكوون إاووقدة اروو15-1الوئوودري العووئ رعوو اذك اوو   اووء ماهووق يووئن )

 (.2019؛ محييد  احيد  احيد  2016 ايياردمعايات )

( إلووى عن عنوووم نيووط لموو   اليحعووي   ووئ يئةووقت الووعم ج 2014ذ ووى هوو ا الصوودد ع ووقر محيوود )

انلكع ذنئت الاقعيت ا ى ااقص  العم ج )ااقص  العم ج الياوصو ت ماقيوء الودرذس( هوي نيوط ااقصو  الوعم ج 

( عن عر يل ا   اليحعي  انلكع ذنئ نصويص مووييات 2009درارت حون )عظه ت الياوص ت  ايق 

 مع صير معح ات ع  ء من نصيص مكعييت ذصير مقيعت  ئ ارقدة العحصئء اليم  ئ ل طكل.

ذرمد اننويا ا ئا عحد عرقلئم ا   اليحعي  يشكء او ال ذمثئو   ذرووهج  وئ تصويئج اليحعوي  

 ا  اليم  ت الم يئت لد  الطكل  ذروقاد الاقعيئن ا ى المي ئت العم ئيئت  ئ العم ئيئ يشكء عاث  تشيراقً نم

تادرج الياقهو الدرارئت يير يل م عئ مصير ادرد ذاو ال ل يوعم ج  يهودف تيصوئء اليم يموقت ذاليووقهئج 

ء اليج دة ذالبئقنقت اليمادة يشكء عرهء لوهيق ذارعئمقيهق يو ات ذيي ويك   قالنويا ا ئوا مهوقرة لعحيرو

وشييييي   البئقنووووقت ذاليم يمووووقت اليماوووودة إلووووى صووووير عذ  ئوووودريهقت تموووو   اليم يمووووقت يشووووكء مبوووووط

 (.2020؛ صقدق 2019؛ صب ة 2016)مك م 
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 ئموو ف اننويا ا ئووا يينووج تيثئووء ذتصوويئج يصوو ة ل يم يمووقت يبرجووقا ريووت  مووق يووئن الك يووقت 

خكلهووق ناووء ذ هووج ال رووقعء ذال روويمقت ذالصووير ذال موويا ذاأل ووكقل يط راووت ماايووت ذا ايووت  رووعج موون 

 (.2018ذاليم يمقت إلى اليعم يئن يوهيلت ذر ات ذاوق ة )الم يئ  

ذتمعب  مهقرة إنعق  اننويا ا ئا من اليهقرات العئ رجم عن ريع كهق طكل تكايليائوق العم وئج؛ ليوق 

ن اقنوم خخو  لهق من عهيئت  ئ تبوئط اليم يمقت اليمادة ذاليج دة يشكء  ئق ذا ال  ه ا من اقنوم ذمو

 عنج ريكن االاعيقد ا ى اننويا ا ئا  ئ ياق  اليحعي  العم ئيئ ل يا رات.

حئث ريكن االرعوقدة من تاائت اننويا ا ئا  ئ ا   محعي  اليا رات  إذا اقن نوقتو العم وئج هوي 

 (.2016تايئت ممقرف اليعم يئن الم يئت ذاوق ة تم يهج  ذتغئ  اتجقهقتهج نحي العم ئج )حوئن  

( ا ى   ذرة تدررم الطوكل ذاليم يوئن  وئ م احوء العم وئج اليخع ووت ا وى 2020ل ا عاد محيد ) 

تطبئاووقت اننويا ا ئووا العم ئيووئ  ذتيائووت اليم يووئن ييهيئووت ارووعخدام عنيووقط تاوودرج اننويا ا ئووا العم ئيووئ 

 ليياابت تغئ ات المص  ال ةيئ.

م األمو  االاعيوقد الك وى  وئ اي ئوت العم وئج ذ ى ظء عامت  ئ ذس ايرذنق العئ ذااهو  الموقلج تط و 

ذالعم ج ا ى  بكت اننع ن  ذالعم ج ان يمد  ل لا رحعق  طوكل الجقمموت يصووت اقموت ذطوكل تكايليائوق 

العم ووئج يصوووت خقصووت يحكووج تخصصووهج إلووى إموودادهج يقلييقررووقت ذالووو يائقت الخقصووت يووقليائ ال ةيووئ 

 العمقمء اب  اننع ن  ذه ا مق رط ق ا ئت ال اق  ال ةيئ.ذالهيرت ال ةيئت ذالوكمت ال ةيئت عماق  

 وئ ظء الثيرة اليعوقرات ل عكايليائت ال ةيئت عصبح ارعخدام اليم يمقت ذتيظئوهق يصيرة ماقربت 

حقات مهيت ذ  ذررت  األم  ال ة رووع تم ممهوق تيروئس ذاوى مم يموقتئ يوئن ع و اد اليجعيوع  ذيخقصوت 

لئصووبحيا موونه ئن ل يصوويل إلووى اليم يمووقت  ذتحدروود عهيئعهووق  ذموود   لوود  طووكل الي ح ووت الجقممئووت 

  ذرة إخ قب رو يائقت األ و اد ل ويايط عخكةئوت تحودد الوو يا اليابويل مصداةئعهق ذارعخدامقتهق  مع 

 (.2017محيد  ؛2018ذالياقرم ااد ارعخدامهج ل عكايليائق ال ةيئت )محيد  

ئ ال ةيوئ  وئ ظوء هو ا العطوير الهقعوء لعكايليائوق ( ي  ذرة اروقدة الويا2018 اد عذصى الوئد )

العم ئج  ل لا اليد عن رعوج معم يئ المص  ال ةيئ يقل اق  ال ةيئ  حئث عن االرعخدام ذالعم ج غئو  ال  وئد 

ل عكايليائق عصبح  مشك ت رعئوت تيااوج الجيئوع ذهوج رعموقم ين موع ممطئوقت الحئوقة  وئ المصو  ال ةيوئ 

 (.2019)خ ئء 

رمد مجييات من الاودرات االاعيقائوت ذالمقطوئوت ذاليم  ئوت العوئ تيكون األ و اد مون ةيئ  قل اق  ال 

العمقمء مع تحدرقت الحئقة ال ةيئت ذالعكئ  مع مطقلبهق  ذالاجقك  ئ ارعخدام العكايليائق ذالوئط ة ا ئهق  

 ؛(Brunton&Brown,2020ذرع ووين اليياطاووت ال ةيئووت ذانيووداب ال ةيووئ ذررووقدة األايووقل ال ةيئووت 

Park& DQ Institute,2019؛ Park,2016A.) 

اننويا ا ئا  ذيئةقت تشقرائت ذةد اهعي  الدرارقت يعايئت عيمقد ال اق  ال ةيئ  اد ارعخدم البمأ 

؛ 2018؛ الوووئد 2020ع؛ روومد  2018مدمجووت  ووئ تايئووت موووقهئج ذعخكةئووقت اليياطاووت ال ةيئووت )احيوود 

عخو   العوقاوء يوئن نيوط البحوث انلكع ذنوئ العووقا ئ ذعرو يل (  يئايوق اروعخدم  دراروقت 2020محيد 

 ووئ تايئووت مهووقرات الوويائ يقليم يمووقت ال ةيئووت  365الووعم ج ذ صووء رووحقيئ ةووقعج ا ووى تطبئاووقت عذ ووئس

 (.2017ل؛ محيد  2018)احيد 
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ذموون نقحئوت عخوو    اوود عظهو ت نعووقعو الدراروقت  قا ئووت تاويب عرووقلئم اوو   ذمون الووو د الووقيق 

ج  ئ تايئت الجقنم اليم  ئ ذاليهقر  لعصويئج ذانعوق  صووحقت اليروم العم ئيئوت  ذمهوقرات اليحعي  روه

مشووووقرات اليم يمووووقت  ذمهووووقرات ارووووعخدام الشووووبكت المقليئووووت  ذمهووووقرات إدارة ةيااوووود البئقنووووقت )ابوووود 

 (.2014  محيد 2012؛ محييد 2009؛ حون 2013الياحد 

عحصووئء ذاالتجووقة نحووي الووعم ج ابوو  اننع نوو   ايووق عن ارووعخدام ااقصوو  الووعم ج روووهج  ووئ تايئووت ال

؛ 2014؛ محيوود 2016ذمهووقرات إدارة ةيااوود البئقنووقت  ذمهووقرة تصوويئج الياوو رات انلكع ذنئووت )معوويلئ 

 (.2014م رئ  ابدة  إي اهئج  مب ذا 

 ووئ تايئووت العحصووئء ذتوودررس لغووت  Edmodoايووق اظهوو ت الاعووقعو  قا ئووت يئةووت الووعم ج االاعيقائووت 

Matlab ئووت الاوودرات االيعكقررووت اليم  ئووت ذاليادانئووت ذمهووقرات إنعووق  يقنيرامووق معحوئووج إلكع ذنئووت ذتاي

 (.2019؛ محيد  رئد  ابد الحيئد  2019؛ ادررس  الته انئ 2019)محيد 

ذا لا ع قرت المدرد من نعقعو الدرارقت إلى  قا ئوت الكثئو  مون اليعغئو ات لعايئوت مهوقرات تصويئج 

ء العوقاوء يوئن إروع اتئجئت العشوقرا ذنيوط األرو يل اليم  وئ  ذاخوعكف ذااهوت ذإنعق  اننويا ا ئوا مثو

العوقاء الاقعج ا ى العم ج العكئوئ  ذاخوعكف نيوط الوداج انلكع ذنوئ  وئ يئةوت الحئوقة الثقنئوت مكمئوت األيموقد  

؛ 2021ذاخووعكف إرووع اتئجئقت الووعم ج  ووئ ناووج الووعم ج ال ائووت  ذاننويا ا ئووا )محيوويد  ا ووئ  حووون 

 (.2018؛ الغقمدة 2019؛ صب ة 2019؛ احيد  2018الطبقخ 

ميووق رووبق تبووئن عهيئووت تايئووت مهووقرات إنعووق  اننويا ا ئووا لوود  طووكل تكايليائووق العم ووئج يقاعبووقرة 

عر يل ا   ا ال ل يحعي   ذعهيئوت تايئوت الو اق  ال ةيوئ لودرهج الاعيوقدهج ا وى اننع نو   وئ اي ئوت 

كل يئةوقت الوعم ج االاعيوقائ الاقعيوت ا وى تاويب عروقلئم او   اليحعوي  العم ج  ذريكن تحاق ذلا مون خو

 ذارعخدام ااقص  تم ئيئت معمددة ذيصئغ مخع وت ييق راقرم اليعم يئن.

ذيه ا تع ح عهيئت تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم او   اليحعوي   وئ  وي   

إرع اتئجئت إاقدة اروعخدام ااقصو  الوعم ج؛ لعايئوت مهوقرات إنعوق  اننويا ا ئوا اليعحو ا ذالو اق  ال ةيوئ 

  لدة طكل تكايليائق العم ئج.

 مشكلة البحث:

 لحقلئ  ذتحدردهق ذصئقغعهق من خكل اليحقذر اآلتئت:تيكا  البقحثت من ي يرة مشك ت البحث ا

 المالحظة الشخصية:  (1)

الحا  البقحثت من خوكل اي هوق مودرس  وئ ةووج تكايليائوق العم وئج  ا ئوت الع يئوت الايائوت  اقمموت 

اايل اليادة  ذايد ةصير لد  يمأ الطكل  ئ يمأ مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا  ميق د ع 

صيئج ارعبقنت ل طكل يهدف العم ف ا ى مد  إليقمهج ييهقرات اننويا ا ئا ذتطبئاهق ا ى البقحثت إلى ت

( طقلبق يقلو ةت الثقلثت تكايليائق العم ئج  ذمن مج ع قرت اروعجقيقت الطوكل إلوى انليوقم الجئود ييهوقرة 30)

ا ئوا الثقيو  يي وكقلج إنعوق  اننويا ا ئوا الثقيو  حئوث ي غو  نووبت مم  وت الطوكل ييهوقرة إنعوق  االنويا 

%(  75%(  ذي غ  نوبت مم  عهج يعحيرء البئقنقت ذاليم يمقت إلى صير ذرريمقت مقيعت )80اليخع وت)

 ئ حوئن ع وقرت الاعوقعو إلوى ةصوير  وئ إنعوق  اننويا ا ئوا اليعحو ا حئوث ي غو  نووبت مم  وت الطوكل 

لشخصوووئقت ان ع ا ووئت  وووئ %(  ذتيظئوو  ا30يكئوئووت تيظئوو  الح اوووت  ووئ اننويا ا ئوووا اليعحوو ا )
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%(  ذ وبط 20%(  ذتيظئ  العم ئق الصيتئ  ئ اننويا ا ئا اليعحو ا )25اننويا ا ئا اليعح ا )

%( ميوق رناود  وم  مهوقرات الطوكل 20تتامن الصيت ذالح ات ل يرقعط  ئ اننويا ا ئوا اليعحو ا)

  ئ تصيئج ذإنعق  اننويا ا ئا اليعح ا.

 الدراسة االستطالعية: (2)

البقحثت يميء ارعبقنت لطكل تكايليائق العم ئج يهدف العم ف ا ى مد  رغبت الطكل لدرارت ةقم  

انعق  اننويا ا ئا ييرقلئم ذط ق تكايليائت حدرثت  حئث رو ء الطكل عر يل تم ج معقك طيال الية  

العياصووء %(  ذرغبووعهج  ووئ يئةووت تم ئيئووت إلكع ذنئووت تعووئح 85ييرووقلئم اوو   مخع وووت  ل يحعووي  ياوووبت )

%(  90%(  ذالعحيس ليشقهدة عمث ت ذنيقذ  لإلنويا ا ئا عماوق  الوعم ج ياووبت )80ذالعوقاء عماق  العم ج )

ل ا رعت البقحثت إمكقنئت  تطير  يئةت تم ج ااعيقائوت ةقعيوت ا وى تاويب عروقلئم او   اليحعوي   وئ  وي  

 اننويا ا ئا اليعح ا.إرع اتئجئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج  ئ تايئت مهقرات إنعق  

 توصيات الدراسات والبحوث:  (3)

 بالنسبة لبيئة التعلم االجتماعية: -ع 

( يعشجئع اليعم يئن ا وى االروعوقدة مون الخودمقت العم ئيئوت العوئ 2019عذص  درارت محيد  رقلج )

خدام تادمهق يئةقت العم ج االاعيقائت  ذتدررم الطكل اليم يئن  ئ ا ئوقت الع يئوت يصووت خقصوت ا وى اروع

يئةقت العم ج االاعيقائ  ذإا ا  مترد من البحيث ذالدرارقت حيل  قا ئعهوق  ذاتووق ممهوق موق عذصو  يوج 

ذتطبئوق  Edmodo( ال ة اذصى ي  ذرة االرعوقدة من يئةوت الوعم ج االاعيقائوت 2019درارت الكادرة )

لهوق ل خو ذ  ياعوقعو تم ئيئوت ارعخدامهق  ئ المي ئوت العم ئيوت  ذتشوجئع اليعم يوئن ا وى االروعخدام انرجوقيئ 

 م  ئت.

( إلووى تميووئج تطبئووق يئةووت الووعم ج االاعيقائووت 2019ذع ووقرت درارووت اووك موون ادررووس  الته انووئ )

Edmodo  ئ المي ئت العم ئيئت ذت لئء اق ت المابقت العئ تا  حقعكً عمقم تطبئاهق  ئ المي ئوت العم ئيئوت  وئ 

 م ح ت العم ئج الجقممئ.

( إاو ا  اليترود مون البحويث ل عياود مون عمو  يئةوت 2016ايق اةع ح  درارت غئث  المجيئ  خ ئء )

 ئ تايئت اليهقرات اليخع وت ذر ع موعي  العحصئء لود  الطوكل  ذتشوجئع  Edmodoالعم ج االاعيقائت 

 ئووت العم ووئج ذتحوئوت عا ووق  هئةووت العوودررس ذاليعم يووئن لكرووعوقدة موون ميئتاتهووق ذعدذاتهووق ذتيظئوهووق  ووئ اي

 ذالعدررس  ئ مخع   اليا رات الدرارئت.

 بالنسبة ألساليب عرض المحتوى: -ل 

( ا ووى عهيئووت تاوويب عرووقلئم اوو   اليحعووي  حئووث عن عروو يل 2010حئووث عاوودت درارووت محيوود )

 ا   اليحعي  اليوعخدم رنم   ئ تايئت العحصئء لد  الطكل.

( يقالروعوقدة مون األروقلئم اليعاياوت 2015ايق عذصو  دراروت ابود الخوقلق  ابود الكو رج  صودرق )

لم   ااقص  اليحعي  انلكع ذنئ  ئ عدذات الجئء الثقنئ ل عم ئج انلكع ذنوئ ذمم  وت عم هوق  وئ خدموت 

 عهداف ذمياة  تم ئيئت لي احء تم ئيئت مخع وت.

 ( يعصيئج ذتطير  عرقلئم او   اليحعوي  ييااهوت العوقاوء2012ذ ئ ذات الوئقق عذصى  بء )
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ت الوعم ج الاوقعج ا وى اليروم ييوق رعاقروم ذخصوقعد اليعم يوئن ذعروقلئم الوعم ج ذاليحعوي  ذاليهوقم  ئ يئةق

 العم ئيئت.

 بالنسبة إلستراتيجية إعادة استخدام عناصر التعلم: -  

( يعصيئج ي امو تدرربئت ريكن إاقدة ارعخدامهق 2019عذص  درارت اك من محييد  احيد  احيد )

قت اليم  ت  ذتحيل دذر اليم ج من اليوعه ا ل يم  وت إلوى دذر الياوعو لهوق  ذمشقراعهق ييق رحاق اةعصقدر

ذاالرعوقدة من ااقصو  الوعم ج ال ةيئوت مثوء الصوير ال ةيئوت ذاأل وكم ال ةيئوت اليختنوت  وئ اليودارس ا وى 

 عرطيانت عذ ا ى اننع ن  ذذلا يعحدرثهق ذإاقدة ارعخدامهق م ة عخ  .

( ا ووى عهيئووت إاووقدة ارووعخدام ااقصوو  الووعم ج ذ ووق 2014رق )ايووق عاوودت درارووت ابوود الماووئج  صوود

 إرع اتئجئت محددة ذتطبئاهق  ئ اليجقالت اليعمددة  ذاالرعوقدة ماهق  ئ تطير  ماقهو العم ئج.

ا وى عهيئوت إاوقدة اروعخدام ااقصو  الوعم ج  وئ  Neven & Duval (2002) ذ ى نوس الوئقق عاد

 ث  ئهق.رئقةقت مخع وت يحئث ريكن إدارتهق ذالبح

( تحيروء الياو رات الدراروئت إلوى ااقصو  تم وج رةيئوت ذةئوقس عمو  2019ذمن مج اةع حو  محيود )

 ارعخدام ااقص  العم ج ال ةيئ  ئ تايئت اليمقرف اليخع وت ذمهقرات الطكل الم يئت ذاألداعئت.

 بالنسبة لإلنفوجرافيك المتحرك: -د 

نعوق  يئةوقت الوعم ج ابو  اليروم الاقعيوت ( يبم ا  مجقل تصويئج ذإ2015اذص  درارت احيد  محيد )

 ا ى اننويا ا ئا ذتطير  مجقالت البحث  ئهق.

( يعوودررم اليم يووئن ا ووى تحيرووء اليووقدة العم ئيئووت إلووى 2018ذ ووئ نوووس الوووئقق اذصوو  ماصووير )

نصيص إنويا ا ئت ذاروعخدامهق  وئ الصو   ذت ويئن يو امو إاوداد اليم وج لخبو ات تيكاوج مون اروعخدام 

 اننويا ا ئا  ئ تخطئط العدررس ذتاوئ ة ذتايريج.تاائت 

( ي  ذرة تيكئن الطكل مون تايئوت ةودراتهج ا وى العجووئد اليم يموقتئ 2019يئايق عذص  محيد )

يقرعخدام اننويا ا ئا  ذعهيئت تيظئ  اننويا ا ئا  ئ اليا رات الدرارئت ليق لج مون ةودرة اقلئوت ا وى 

 ذا لا امعداد تيمئ ة ا ى تشكئء اليم  ت ذالخب ة البص رت ل يع ائ. تيصئء اليم يمقت ذا ل االنعبقة  

( ا ى   ذرة تدررم الط بت ا ى ارعخدام اننويا ا ئا العم ئيوئ 2018ذعاد نعقعو درارت الوئد )

عماووق  تاوودرج الموو ذ  العم ئيئووت يووقليا رات الدرارووئت اليخع وووت  ذاتواوو  ممهووق درارووت   هوويد  ايوو اهئج 

عذص  ياشو  ذتودائج اننويا ا ئوا العم ئيوئ  ذتودررم الطوكل اليم يوئن ا وى خلئوت تاوئو ة ( العئ 2016)

 ذارعخدامج  ئ ممقلجت صمييقت العم ج ااد اليعم يئن يقخعكف م اح هج العم ئيئت.

( يع وويئن ماووقهو ذماوو رات تكايليائووق العم ووئج 2018ذمون نقحئووت عخوو   عذصوو  درارووت الم يوئ )

ج ذإنعووق  اننويا ا ئووا  ذدمووو تاائووت اننويا ا ئووا  ووئ توودررس الياوو رات العوودررم ا ووى مهووقرات تصوويئ

لترقدة   ص العم ج ذاالرعوقدة مون  يعصيئيقت اننويا ا ئا ريا  الثقي  عذ اليعح ا عذ العوقا ئ اليخع وت

  ياعدة ذإمكقنقتج العم ئيئت. 

 بالنسبة للذكاء الرقمي: -ة 

ياةع العياصء االاعيقائ ذاروقدة اروعخدامهق مون ( إلى عنج مع انعشقر م2018حئث ع قرت حوئن )
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ةبء ايئع الوةقت المي رت ذاالاعيقائت عدت إلى ظهير المدرد من اليشككت مثء العاي  انلكع ذنئ ذإدمقن 

 مياةع العياصء االاعيقائ.

ايق تو   طبئمت تخصد تكايليائوق العم وئج مون الطوكل اروعخدام اننع نو   ذتطبئاقتوج اليخع ووت 

ام يئةقت العم ج انلكع ذنئت لوع ات طير ت ميق رجم ج ا  ج ليشككت اننع ن  من إدموقن ذتايو   ذارعخد

ايق رعيعع يمأ الطكل ييهقرات اقلئت  ئ ارعخدام الب مجت عذ العيكن ماهق  ميق ةد رد موج إلوى اروعغكلهق 

 ارعغكل رئ   ئ إااق  اآلخ رن عذ اخع اق حوقيعهج عذ اليياةع.

اليهقرات ال ةيئت من اليهقرات الكامت ذال  ذررت ل طوكل  ليياابوت مهوقرات الاو ن  ل لا تمعب  

 (.2020الحقدة ذالمش رن ذالمص  ال ةيئ ذناج العم ئج الحدرث )محيد   قرس  حون 

ذتيثء امعكا اليهقرات ال ةيئت ذتطبئاهق الو اق  ال ةيوئ الو ة ريكون الطوكل مون ميااهوت تحودرقت 

لعووتام يقلووو يائقت ذالييقررووقت األخكةئووت عماووق  العمقمووء ال ةيووئ اقلعمووقط  ذالاووياحئ الحئووقة ال ةيئووت ذاال

 االاعيقائت.

( يعايئوت اليهوقرات ال ةيئوت يط راوت تكقم ئوت داخوء اليوياد الدراروئت 2020ذمن مج عذصى البئطوقر )

 ي  العطير ال ةيئ.اليخع وت  ئ ي امو إاداد اليم ج يك ئقت الع يئت ذا ئقت العكايليائت ذالصاقائت  ئ  

الاعبقرهوق عحود -( عن درات انعشقر موهيم اليياطاوت ال ةيئوت2019حئث عظه ت نعقعو درارت رمد )

% من ائات الدراروت  ايوق 13.5يئن طكل الجقممت اقن  ياوبت ة ئ ت ادا لج تعجقذا  -عيمقد ال اق  ال ةيئ

طاوت ال ةيئوت  وئ الياو رات  ( يع ويئن ميقرروقت الييا2020(؛ مصوطوئ )2020عذص  اك من رمد )

ذإدرا  المدرد من الييارد ال ةيئت العيايروت العوئ تووقاد ا وى إاووقل المدرود مون ةوئج ذمهوقرات اليياطاوت 

 ال ةيئت.

ل لا ارعخدم  البقحثت ه ة الع ائبوت العوئ تعكوين مون يئةوت تم وج ااعيوقائ ةقعيوت ا وى تاويب عروقلئم 

دام ااقصو  الوعم ج لعايئوت مهوقرات انعوق  اننويا ا ئوا ا   اليحعي   ئ  ي  إرع اتئجئت إاوقدة اروعخ

 اليعح ا ذال اق  ال ةيئ لدة طكل تكايليائق العم ئج.

 أسئلة البحث: 

 ل عيصء لحء ليشك ت البحث الحقلئ تومى البقحثت إلى اناقيت ان الونال ال عئس اآلتئ:

اليحعي   ئ  ي  إرع اتئجئت مق عم  تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   

إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج لعايئت مهقرات انعق  اننويا ا ئا اليعح ا ذال اق  ال ةيئ لدة طكل 

 تكايليائق العم ئج؟

 ذرعو ب من ه ا الونال ال عئس عرة ت ادة   ائت ايق ر ئ:

 ئج؟مق مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا الكامت لطكل تكايليائق العم  .1

مق ممقرئ  تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي  إرع اتئجئت إاقدة  .2

 ارعخدام ااقص  العم ج؟

مق نييذ  العطير  العم ئيئ الياع ك لعطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا    .3
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  ئ  ي  إرع اتئجئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج؟ اليحعي 

مق عم  تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي  إرع اتئجئت إاقدة  .4

 ؟لعم ئجارعخدام ااقص  العم ج لعايئت مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا لدة طكل تكايليائق ا

اتئجئت إاقدة مق عم  تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي  إرع  .5

 ارعخدام ااقص  العم ج لعايئت ال اق  ال ةيئ لدة طكل تكايليائق العم ئج؟

 رهدف البحث إلئ: أهداف البحث:

 تايئت مهقرات إنعق  اننويا ا ئا ذال اق  ال ةيئ لد  طكل تكايليائق العم ئج. .1

تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي  إرع اتئجئت  تحدرد ممقرئ  .2

 إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج.

الكش  ان عم  تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي   .3

يعح ا لدة طكل إرع اتئجئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج لعايئت مهقرات انعق  اننويا ا ئا ال

 .تكايليائق العم ئج

الكش  ان عم  تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي   .4

 إرع اتئجئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج لعايئت ذال اق  ال ةيئ لدة طكل تكايليائق العم ئج.

 تعيثء  ئ اآلتئ:أهمية البحث: 

 األهمية النظرية للبحث: (1)

 العصيرات الاا رت الي تبطت يبئةت العم ج االاعيقائ  ذعرقلئم ا   اليحعي   ذاننويا ا ئا.داج  -أ 

 ارعخدام عرقلئم ا   اليحعي  حدرثت مثء اننويا ا ئا ذالخ اعط ال هائت ال ةيئت. -ب 

 ا   ال اق  ال ةيئ من حئث اليوهيم ذاأليمقد ذاليجقالت.  -ج 

 أهميته بالنسبة للمتعلمين: (2)

لد  الطكل ذذلا من خكل إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا العغ م ا ى ايانم الاصير  ئ مهقرات  -ع 

 البئةت الياع حت.

 .ال اق  ال ةيئ لدة الطكلتايئت   -ل 

 أهميته بالنسبة للبحث العلمي: (3)

 ريكن ان روهج  ئ تغطئت الااد  ئ مجقل األيحقث الم يئت العئ تاقذل  ال اق  ال ةيئ. -ع 

 الاا ة ألرقلئم ا   اليحعي  ذااقص  العم ج ذاننويا ا ئا اليعح ا.روئد العيصئء  -ل 

 رمعب  البحث الحقلئ من األيحقث العطير رت  ئ مجقل تكايليائق العم ئج. -  
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 أهميته بالنسبة للمصمم أو المطور التعليمي:  (4)

 ئتإرع اتئجروئد مطيرة ذمصييئ يئةقت العم ج  ئ إنعق  ذتطير  محعي  تم ئيئ معايب  ئ  ي   -أ 

 إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج.

تي ئح ممقرئ  تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي   -ل 

 إرع اتئجئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج.

 مصطلحات البحث: -ج 

 ئ  ي  اطكب البقحثت ا وى العم رووقت العوئ ذردت  وئ ادرود مون األديئوقت الع ييروت ذالاوووئت ذات 

 المكةت ييعغئ ات البحث تج تحدرد مصط حقت البحث إا اعئًق ا ى الاحي االتئ:

 بيئة التعلم اجتماعية: (1)

يئةت تم ئيئت تجيع يئن ريقت عنايت إدارة اليحعي  انلكع ذنئ ذريقت  بكقت العياصوء االاعيوقائ 

يئوت ذات صوئغ مخع ووت ييق ريكن اليم ج من ا   اليحعي  العم ئيئ ذاألهداف العم ئيئت ذإنشوق  مكعبوت رة

ذادذلووت األنشووطت العم ئيئووت ذالعياصووء ذالعوقاووء مووع اليعم يووئن العووئ تعووئح لهووج تبووقدل اليحعووي  العم ئيووئ 

 ذالعوقاء ذالعياصء مع األة ان ييق رحاق تايئت مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا ذال اق  ال ةيئ.

 أساليب عرض المحتوى: (2)

قصو  اليحعوي  انلكع ذنوئ ييروقلئم او   معاياوت تهودف إلوى هئ الط ق اليوعخدمت  ئ تاودرج اا

اتقحت الو صت ل يعم يئن لوهج اليحعي  العم ئج اليادم ييوق راقروم ةودراتهج ذاروعمداداتهج اليخع ووت ييوق رحاوق 

 تايئت مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا ذال اق  ال ةيئ.

 إستراتيجية إعادة استخدام عناصر التعلم: (3)

ا ووى تيظئوو  ذارووعخدام ااصوو  موون ااقصوو  الووعم ج ال ةيئووت يوودذن عذ يووبا ا  يمووأ هووئ الاوودرة 

العموودركت البوووئطت ييووق رحاووق العاوويب  ووئ الموو   ييةووء تكووقلئ  ذمجهوويد  ذر ووين تايئووت مهووقرات إنعووق  

 اننويا ا ئا اليعح ا ذال اق  ال ةيئ. 

 مهارات إنتاج اإلنفوجرافيك المتحرك: (4)

بئقنوقت ذاليم يموقت ذاليووقهئج إلوى صوير ذررويم معح اوت تمو   هئ ةودرة اليوعم ج ا وى تحيروء ال

  ئ الطقلم ا ئهق رحصء العئ ذتاقس يقلدرات يشكء ا ال ذمشيق يحئث ريكن  هيهق ذارعئمقيهق يوهيلت 

 .تائئج الياعو اليمدة ذلا يطقةت

 الذكاء الرقمي: (5)

هي مد  امعكا اليعم ج ليجييات من الادرات العاائت ذاليم  ئت ذاالاعيقائوت ذالمقطوئوت العوئ تيكاوج  

موون ارووعخدام األدذات ال ةيئووت يكوووق ة ذرحاووق لووج مم  ووت هيرعووج ال ةيئووت ذحايةووج ذذاابقتووج  ووئ ارووعخدامهق 

لج الوكمت ذاألمون ال ةيوئ   ذالعمقمء مع اليشككت ال ةيئت ذالعكئ  مع معط بقت الحئقة ال ةيئت ييق رحاق

 ذراقس يدرات اليعم ج ا ى مائقس ال اق  ال ةيئ اليمد ل لا.
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 اإلطار النظري للبحث:

 أوالً: بيئة تعلم اجتماعية:

 مفهوم بيئة تعلم اجتماعية: (1)

تم ف يينهق ميةع إلكع ذنى رادم خدمت العياصوء االاعيوقائ يوئن اليعم يوئن ذذلوا مون خوكل خلئوقت 

اليحقدمت عذ الب رد انلكع ذنئ  ذالياعدرقت انلكع ذنئت  يهدف تبقدل اآلرا   ذإا ا  الياقةشقت محددة مثء 

 (.2016حيل اليحعي  العم ئيئ )الثيرائ 

( يينهق يئةت ااعيقائت مجقنئت تي   ل يم يوئن ذالطوكل يئةوت خماوت لكتصوقل 2019ذا  هق الكادرة )

قتج ال ةيئت إ ق ت إلى الياابقت الياتلئت ذالدراقت ذالياقةشقت ذالعمقذن ذتبقدل اليحعي  العم ئيئ ذتطبئا

 ذتميء اوصء ا ع ا ئ  ين يئةت العم ج انلكع ذنئت.

ذتموو ف يينهووق يئةووت تم ئيئووت ااعيقائووت مجقنئووت تيكوون اليم يووئن  Edmodoذموون ت ووا البئةووقت يئةووت 

ائئيهوق  يقن وق ت إلوى إمكقنئوت ذالطكل من تبقدل اليم يموقت ذاالطوكب ا وى عايوقل الط بوت ذذاابوقتهج ذت

 (.2019اتصقل اليم ج يط بعج ذيط بج خخ رن  ئ  صيل درارئت عخ   )ادررس  الته انئ 

 خدمات بيئة التعلم االجتماعية: (2)

تعيئت يئةت العم ج االاعيقائت يينج تجيع يئن ريقت عنايت إدارة اليحعي  انلكع ذنئ ذريقت  بكقت 

كلهووق إنشووق  مجيياووقت ذمكعبووت رةيئووت ذتتذروودهق ييووياد تم ئيئووت ذات العياصووء االاعيووقائ  ذريكوون موون خ

صئغ مخع وت  ذإاطق  ذاابقت ذادذلت مياائود توو ئيهق  ذتمئوئن دراقتهوق  ذتيائوج م حيظوقت ذتابئهوقت 

 (.2019ذارعطكاقت رع  اليعم يئن  ذإنشق  االخعبقرات ذتيةئعهق لعحائق عهداف تم ئيئت محددة )رير ج 

ع تم ووج ا ع ا وئ رعووئح ل يعم يووئن مجيياوت موون األدذات ذانمكقنوقت العووئ توووقادهج ايوق تموود مجعيو 

ل يصيل ل يم يمقت ذا  هق ذتبقدلهق مع امكعهج من خكل العياصوء ذالعوقاوء داخ وج ل يصويل أل  وء 

تم ج  دذن العائد يقلتمقن ذاليكقن ل يصيل إلى اليم يموقت  وئ عةوء ذةو  ذاهود تحو  ان و اف ذاليعقيموت 

 (.2019د  رئد  ابد الحيئد  )محي

يينهوق يئةوت تم ئيئوت مغ اوت  توقا ئوت  روه ت االروعخدام   Edmodoحئث تعيئت يئةت العم ج االاعيقائوت 

ذمجقنئت ذتعوج يقلي ذنت  ذتي   إمكقنئت اتصقل اليم ج يتمكعج اليم يئن  ذتادم خدمقت مثء إنشوق  حووقل 

قالرعوقدة من تطبئاقت مجقنئت  ذإنشق  مجيياوت موع إمكقنئوت ل يم ج ذالطقلم ذتي ئ  مكعبت رةيئت  ذتويح ي

ةوء ذ عح ذإاقدة تمئئن رمت اليجييات  ذالبحث عذ تح ر  عذ ح ف اليشوقراقت  ذريكون اروعخدامهق ابو  

 (.2019)الكادرة  IOSذخيء  Androidعنايت العشغئء اليخع وت مثء عندرذرد 

انلكع ذنئوت  وئ  وي  مموقرئ  روهيلت   Edmodo(  وئ تائئيهوق لبئةوت2019ذه ا موق عادتوج روير ج )

االرووعخدام اليشووعي ت ا ووى رووهيلت الووعم ج  ذالكوووق ة  ذرووهيلت العوو ا   ذاألخطووق   ذال  ووق  ذعظهوو ت عن 

 ممقرئ  الدرارت تحاا  يدرات معيرطقت م تومت.

 ليووق تعيئووت يووج موون رووهيلت االرووعخدام  Edmodoلو لا ذةووع اخعئووقر البقحثووت لبئةووت الووعم ج االاعيقائوت 

ذإمكقنئت ارعخدامج ا ى األاهوتة اليحييلوت عذ األاهوتة ال ائوت  ذتوي ئ  مكعبوت رةيئوت  ذاو   اليحعوي  

والتفاعي   العم ئيئ ذات صئغ مخع وت  ذتيارع اليعم يئن ا ى  كء مجيياقت صغئ ة  ذإمكقنئت العياصء



 2021 الخامسالعدد                        22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 377 - 

 يئن اليم ج ذاليعم يئن ذاألة ان.

 ق ت إلى إ قرة المدرد من الدرارقت إلى  قا ئعهوق  وئ تايئوت العحصوئء ذ الدا مئوت ذالاودرات ه ا يقن

(  قا ئووت يئةووت الووعم ج 2019اليم  ئووت ذااليعكقررووت لوود  الطووكل  حئووث عظهوو ت نعووقعو درارووت الكاوودرة )

ممهوق  وئ تحووئن العحصوئء الدراروئ ذاروقدة دا مئوت الطوكل نحوي الوعم ج  ذاتواو   Edmodo االاعيقائوت

 Matlab  وئ تودررسEdmodo ( العوئ عظهو ت  قا ئوت اروعخدام البئةوت العم ئيئوت 2019دراروت محيود )

 ذتايئت الادرات االيعكقررت اليم  ئت ذاليادانئت ذالعحصئء لد  طقلبقت ةوج ال رق ئقت يجقممت تبيا.

رعخدام يئةوت ( إلى عن طقلبقت ا ئت الع يئت ر ذن عن ا2016ذتيص   درارت غئث  المجيئ  خ ئء )

Edmodo  ووئ العوودررس رتروود موون موووعي  العياصووء ذالعحصووئء الدرارووئ ذالووعم ج الاشووط لوودرهن  يئايووق 

 وئ إاووقل مهوقرات إنعوق   Edmodo( إلوى  قا ئوت يئةوت 2019تيص   درارت محيد  رئد  ابد الحيئود )

 يقنيرامق معحوئج إلكع ذنئت.

 النظريات الداعمة بيئة التعلم االجتماعية:  (3)

الاا رت االتصقلئت ا ى العم ج االاعيقائ  ذإتقحت الو صوت ل يعم يوئن ل عياصوء ذالعوقاوء  ئيوق تناد 

 (.650  ص 2012يئاهج عماق  العم ج  ذا ى العم ج ال ةيئ اب  الشبكقت )الوير 

ايق تناد نا روت االتصوقلئت ا وى الوعم ج الو ة رمعيود ا وى االروعوقدة مون االتصوقل ذحوء اليشوككت  

اين إلى   ص الوعم ج ابو  الشوبكقت  ذتياصوء ااعيوقائ ابو  اننع نو  حئوث راويم اليم وج  قلطكل رحعق

يبنشووق  اليياةووع ا ووى اننع نوو  يئايووق رعمووقذن اليعم يووين  ووئ تحدروود اليحعووي   ذتوووعخدم الاا رووت الباقعئووت 

يم يئن ذتوقاوء االاعيقائت ةيااد العم ج االاعيقائت مع العكايليائق لترقدة   ص العوقاء يئن اليعم يئن ذال

 (.(Haggard, 2013,p. 82األة ان ذتدخكت اليم ج لعوهئء العم ج

 ثانيا: أساليب عرض المحتوى:

 مفهوم اساليب عرض المحتوى: (1)

هئ الط ق العئ رعج من خكلهق تادرج اليقدة العم ئيئت  ئ صيرة درذس تم ئيئت يمد تاائيهق  ئ  كء 

 (.2010؛ اقد 2012)محييد  ماطائ ر ين تحاق األهداف اليمدة من عا هق

ايووق تموو ف يينهووق الطوو ق ذاألرووقلئم اليوووعخدمت لموو   ااقصوو  اليحعووي  انلكع ذنووئ يي ووكقل 

ذعرقلئم معايات لعئوئ  العمقمء مع اليحعي  العم ئيئ اليم ذ  من خكل الصير الثقيعت ذلاطقت الوئدري 

م يووئن لوهووج محعووي  اليووقدة العم ئيئووت ذالاصوويص اليكعييووت ذال غووت الياطيةووت يهوودف إتقحووت   صووق عاثوو  ل يع

 (.2015اليادمت )ابد الخقلق  ابد الك رج  صدرق 

حئث رعكين اليحعي  انلكع ذنئ العم ئيئ من اترةقت عرقرئت هئ الاصيص اليكعييت  ال ريمقت 

 انر قحئت ذالصير الويتيغ ا ئت ذالعوجئكت ذالينم ات الصيتئت ذالوئدري ذال ريم اليعح ات ذالخ اعط

؛ 2018العي ووئحئت ذهووئ لئووو  تيارمووقت  قصوو ت يووء معداخ ووت ذةقي ووت ل عشوومم ذالعيارووع )ابوود الي ووا  

 (.2010محيد 

ميق ربق اروعوقدت البقحثوت يودمو عاثو  مون ااصو  مون ااقصو  اليحعوي  مثوء الاصويص اليكعييوت 

ذال ريم الثقيعت ذالصير الثقيعت ذالاصيص اليوييات ذالينم ات الصويتئت ذال رويم اليعح اوت ذالصوير 
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عوي  اليعح ات ذذلا تبمقً لادرات ذخصقعد ذارعمدادات اليعم يئن يهدف إتقحت   صق ع  ء لهج لوهج مح

 اليقدة العم ئيئت.

 تعمدد عرقلئم ا   اليحعي  العم ئيئ  ئ اآلتئ:: أساليب عرض المحتوى  (2)

: رعيثوء  وئ اروعخدام الك يوقت ال وائوت اليكعييوت  وئ تاودرج اليم يموقت أسلوب عرض المحتوى اللفظي -أ 

خوكل تايروع ان ط رق الك يقت ذاألرةقم  ذذلا نم ا  اليحعي  الم يوئ يقليم  وت ال وائوت ذعدذاتهوق مون 

 ع كقل اليم  ت ال وائت اليم ذ ت ا ى الطكل.

: رعيثء  ئ ارعخدام مجييات مون الصوير ذال رويمقت ذالعكيراوقت أسلوب عرض المحتوى البصري -ب 

عذ اون ط رووق العيثئووء البئووقنئ ل بئقنووقت ذاليم يمووقت  ذذلوا نموو ا  اليحعووي  الم يووئ يقليم  ووت البصوو رت 

 (. 2018ليم  ت البص رت اليم ذ ت ا ى الطكل )ابد الي ا ذعدذاتهق من خكل تايرع ع كقل ا

( عن ارعخدام عر يل الم   البص ة ل يحعوي  2010ذ ئ ه ا الوئقق عظه ت نعقعو درارت اقد )

ع  ء من ارعخدام عر يل الم   ال وائ ل يحعي   ئ تايئت العوكئ  انيداائ لد  الطكل  ذه ا مق رعوق 

( مون تووويق عرو يل او   اليحعووي  البصو ة اوون عرو يل اوو   2018موع نعوقعو درارووت ابود الي ووا )

 اليحعي  ال وائ  ئ تايئت موقهئج العصيئج العم ئيئ ذمهقرات العوکئ  البص ة لد  الطكل.

رعيثء  ئ ارعخدام مجييات من الاصيص الياطيةوت عذ األصويات  أسلوب عرض المحتوى السمعي: -ج 

الييرئائت عذ الياقةشقت اليوييات  ذذلا نم ا  اليحعي   اليخع وت عذ الينم ات الصيتئت عذ الياطياقت

 الم يئ من خكل تايرع ع كقل اليم  ت الويمئت اليم ذ ت ا ى الطكل.

( تووويق عروو يل اوو   اليحعووي  الووويمئ ا ووى 2019 اوود يئاوو  نعووقعو درارووت اووقد  ابوود الخووقلق )

 عر يل ا   اليحعي  الاصئ  ئ تايئت العحصئء لد  الطكل.

: هي ابقرة ان مجييات مون الصوير العوئ تاويم ييوت  الصوير ذاليم يموقت ذاخعتالهوق رافيكاإلنفوج -د 

 (.2021ذا  هق يشكء رج ل انعبقة اليعم ج )محيد 

( توويق عرو يل او   اليحعوي  اننويا ا ئوا 2020ذمن مج عذ ح  درارت نص  الدرن  ا ئ )

ع اتئجئت الووعم ج اليا وويل  ووئ تايئووت اوون عروو يل اوو   اليحعووي  الوئوودري يبئةووت إلكع ذنئووت ةقعيووت ا ووى إروو

 مهقرات إنعق  اليحعي  انلكع ذنئ ذالعوكئ  البص ة لد  طكل تكايليائق العم ئج.

( تويق عر يل ا   اليحعي  اننويا ا ئوا اون عرو يل 2021ايق عظه ت نعقعو درارت محيد )

 ل مم ج الحقرم اآللئ. ا   اليحعي  الخ اعط ال هائت  ئ تايئت مهقرات االتصقل العم ئيئ لد  طك

: هووئ عروو يل اوو   تم ئيووئ روووقاد اليووعم ج  ووئ تااووئج الباووق  اليم  ووئ الخييرائا الذهنييية الرقمييية -ه 

ذاليهوقر   ذروووعخدم مخططوقت يئقنووقت يصو رت تجيووع يووئن الك يوقت ذال موويا ذالصوير ذاأللوويان تميووء 

اليم يموقت مون الموقم  يشكء تشمبئ  ئ او   اليم يموقت ذت ابئهوق  وئ يائوت  وبكئت ماايوت تعودر   ئهوق

( توويق عرو يل او   الخو اعط ال هائوت ال ةيئوت 2019ذالخقص  ذةد عظه ت نعقعو دراروت ارويقائء )

اوون عروو يل اوو   الخوو اعط اليوقهئيئووت ال ةيئووت  ووئ يئةووت الووعم ج الوووحقيئت  ووئ إاوووقل مهووقرات إنعووق  

 ( العوئ يئاو  توويق2019درة )اليحوتات العم ئيئت انلكع ذنئت  ذاتوا  ممهوق نعوقعو دراروت محيود  الكاو

عر يل ا   الخ اعط ال هائت انلكع ذنئت ان عر يل ا   الخ اعط ال هائت الئدذرت  ئ تايئوت مووقهئج 

 .الحقرم اآللئ
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( إلووى عن عروو يل 2012ذريكوون الجيووع يووئن عروو ييئن موون عرووقلئم الموو   حئووث ع ووقرت محيوويد )

يل يقلصيرة اليعح اوت ) ئودري(  وئ ا   ند مصحيل يقلصيرة الثقيعت ع  ء من عر يل ند مصح

تايئت الجقنم اليم  ئ ننعق  اليياةوع العم ئيئوت   وئ حوئن عن عرو يل نود مصوحيل يقلصويرة اليعح اوت 

 ) ئدري( ع  ء من عر يل ا   ند مصحيل يقلصيرة الثقيعت  ئ الجقنم اليهقرة.

موون  ايووق عن عروو يل اوو   اليحعووي  انلكع ذنووئ نصوويص موووييات مووع صووير معح اووت ع  ووء

 (.2009نصيص مكعييت ذصير مقيعت  ئ تايئت االدا  اليهقر  لعصيئج صوحقت اليرم )حون  

ذ ئ  ي  ذلا حددت البقحثت عريمت عرقلئم لم   اليحعي  هئ نصيص مكعييت مع صوير مقيعوت 

)ا ذ  تادريئت( ذنصويص مووييات موع صوير معح اوت ) ئودري(  ذاننووي ا ا ئوا )مقيو  ذمعحو ا(  

 ائت ال ةيئت.ذالخ اعط ال ه

 معايير تصميم أساليب عرض المحتوى: (3)

( ممقرئ  تصيئج عروقلئم او   اليحعوي  ييااهوت العوقاوء  وئ الوعم ج الاوقعج ا وى 2012حدد  بء )

اليرم  وئ مموقرئ  تصويئج ال وين ألروقلئم او   اليحعوي   ذمموقرئ  تصويئج العخطوئط اليكوقنئ ألروقلئم 

اليعموددة ألروقلئم او   اليحعوي   ذمموقرئ  اثق وت اليحعوي  ا   اليحعي   ذممقرئ  تصيئج اليرقعط 

 ألرقلئم ا   اليحعي   ذممقرئ  إرع اتئجئت العصوح ذالعحكج ألرقلئم ا   اليحعي .

ذمن هاق ارعوقدت البقحثت من ت ا اليموقرئ  عماوق  او   اليحعوي  حئوث توج م ااوقة تصويئج ال وين  

اليعمووددة  ذاثق ووت اوو   اليحعووي  ل يووعم ج  ايووق تووج ذمكووقن اوو   اليحعووي   ذممووقرئ  تصوويئج اليرووقعط 

 تجتعت اليحعي  ذت تئبج ت تئبقً ماطائقً ذيعو وء مااج.

 :النظريات التي يعتمد عليها أساليب عرض المحتوى (4)

: العئ تاهو  مبقدعهوق يعحدرود اليحعوي  ذتاووئيج إلوى عاوتا  ذتاائيوج يط راوت محوددة النظرية السلوكية -أ 

ال ذايط يئن األاتا  ذالعودر  مون الووهء إلوى الصومم ليووقادة اليوعم ج ا وى ذذا حت محددة المكةقت ذ

 إدرااهق ذااعوقيهق.

: حئث رعج تادرج اليحعي  ييرقلئم مخع وت ليكعيوت الوو ذق الو دروت  وئ المي ئوقت نظرية التعلم المعرفية -ب 

يعادمت رويا  اقنو  هو ة اليم  ئت ذتوهئء ناء اليم يمقت إلى ال اا ة طير ت اليد   ذارعخدام الياايقت ال

 الياايقت نصئت عذ مصيرة.

: العئ تو   عن لكوء  و د خصقعصوج ذع كوقرة ذخ وئقتوج ذخب اتوج الو روقدة ذط راوقت نظرية التعلم البنائية -ج 

تم يووقج الخقصووقت  ذخقصووقت الخبووق ات الوووققيات الي تبطووقت ييعط بووققت درارووقت  ذتاهوو  مبقدعهووق  ووئ تاوودرج 

هق يشووكء ذظئوووئ روو تبط يقلحئووقة الياةمئووت  ذتووي ئ  عنشووطت ذتك ئوووققت اليحعووي  ذاليم يمووقت ذارووعخدام

ذمشق ذاقت  راقيم يهقق اليعم يقين؛ ل يصقيل إلقى اليحعقي  اليط يل من خكل البحقث اقن اليم يمققت 

ذالوك ووقت ذالاصوويص   PowerPointالعوصووقئ ئت الياقرووقبت مووقن مصووققدر معمووقددة مثققووقء اققووق ذ 

ذال ريمقت اليعح ات  ذتققي ئ  يققداعء تم ئيئققت رخعقققر ماهققق الطوكل مقوقياد القوقعم ج اليكعييت  ذالصير 

 العققئ تاقيققء اهعيقمقققتهج ذموعيرقتهج اليم  ئت اليخع وت.

: العووئ تناوود ا ووى تووي ئ  مصووقدر مخع وووت ل يحعووي   ذتووي ئ  العوقاووء يووئن اليم يووئن النظرييية االتصييالية -د 

بشك   ئن ذيم هج يم ق يقرعخدام األدذات العكايليائت الياقربت  ريا  عاقن ذلاذاليعم يئن  ذيئن اليعم ي
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معتامن عم غئ  معتامن  ذتي ئ  الو ص ل يوعم ج يوبدارة الياقةشوقت ذناود اليم  وت  ذاتخوقذ الاو ارات يشوين 

 الووعم ج  ذتع ووين عنشووطت ذتوودرربقت تمعيوود ا ووى اليشووقرات ذالعوقاووء االاعيووقائ يووئن الط بووت ذاليم يووئن

 (.2018يقرعخدام الشبكقت )عيي خطية 

  ذرة تاوئج اليحعي  العم ئيئ إلى عاتا  محوددة ذذا وحت   ئ  ي  الاا رقت الوقيات ت   البقحثت -ه 

ذا  هق يياث  من ط رات لي ااقة الو ذق الو درت يئن اليعم يئن ذتي ئ  عنشطت ذتك ئوقت رايم يهق اليعم ج 

ل يصيل إلى اليحعي  ييق روهج  ئ ااعوقل اليم  ت حئث إن اخعكف عرقلئم ا   اليحعي  رنم  ا وى 

؛ 2010؛ محيود 2015 ابود الخوقلق  ابود الكو رج  صودرقهو ا موق عادتوج الدراروقت )العحصئء الدراروئ ذ

 (.2012؛  بء 2012محييد 

 ثالثا: إستراتيجية إعادة استخدام عناصر التعلم:

 مفهوم عناصر التعلم: (1)

يينهق مجييات من اليرقعط العم ئيئت العوئ ريكون إاوقدة  Learning Objectsتم ف ااقص  العم ج 

ت ادردة  ئ درذس تم ئيئت مخع وت  مع تغئئ  يمأ خصقعصوهق ذةود تكوين م و  نصويص ارعخدامهق م ا

 (.2014عذ صيت عذ  ئدري عذ صوحت إنع ن   عذ ماطع  كش )ااء 

ذتم ف يينهق مصدر من مصقدر العم ج ال ةيئت العئ رباى ماهق محعي  اليا رات انلكع ذنئت ذالعوئ 

ق عاثو  مون مو ة  وئ عاثو  مون روئقق لخدموت عهوداف ت ييروت تصيج لععوقك ابو  اننع نو   ذريكون اروعخدامه

 (. 2007معمددة )مصطوئ  ابد المترت  

( يينهق عة مصودر تم ئيوئ رةيوئ مووعاء ي اتوج روومى إلوى تحائوق 2015 ئ حئن ا  عهق المييدة )

عهوداف محوددة ذا وحت اليموقلج ريكون إاوقدة ارووعخدامهق لوداج اي ئوت الوعم ج  ذمشوقراعج موع اآلخو رن ابوو  

 اننع ن .

يئايوق تموو ف إرووع اتئجئت إاووقدة ارووعخدام ااقصوو  الوعم ج يينهووق إمكقنئووت ارووعخدام ااقصوو  الووعم ج العووئ 

تع ووين مم يمووقت تم ئيئووت صووغئ ة  ذتعوووج يقلي ذنووت ذالعبقدلئووت ذالعموودرء ذالائووقس ذالثبووقت ذاالرووعدامت 

من خكل البئقنقت اليصوئت  وئ عاثو  ذالعشغئء البئةئ ا ى اق ت ناج العشغئء اليخع وت ذإمكقنئت االرع اقب 

من رئقق تم ئيئ دذن الحقات إلى إاقدة االنعق  داخء يئةقت العم ج اليخع وت ذالعوئ تعكئو  موع عنيوقط الوعم ج 

 (.2014اليخع وت )ابد المائج  صدرق 

 أشكال عناصر التعلم: (2)

يئ محدد  ذتعمدد تمد ااقص  العم ج عة ااص  رةيئ رحيء ةئيت ت ييرت ذروعخدم لعحائق هدف تم ئ

ع كقل ااقصو  الوعم ج اليعقحوت  وين اليووعيداقت ال ةيئوت  وئ ال رويمقت ذالصوير الثقيعوت  ذال رويمقت 

ذالصير اليعح ات  ذلاطقت الوئدري  ذم وقت الصيت  ذالكعم ذالاصيص انلكع ذنئت  ذالايالم الجقهتة 

قاقة العجقرل المي ئت  ذناج   ذي امو محFlash  ذم وقت ذا ذ  الوكشTemplatesلعصيئج اليحعية

  ذانحصووق ات ذال روويم البئقنئووت العوقا ئووت  ذالخوو اعط الدراقمئكئووت  Quiz Markersإاووداد االخعبووقرات

ذعدذات الشووبكقت االاعيقائووت  ذم وووقت ذاوو ذ  العادريئووت  ذالصووير مكمئووت األيمووقد  ذالبوو امو موعيحووت 

لئهوق مون خوكل البئقنوقت اليصووئت اون ط روق   ذعدذات تائئج  ذريكن اليصيل إOpen Source اليصدر

  وئ عاثو  مون محعوي  تم ئيوئ البحث ا ى  بكت اننع ن  ذتعيئت ه ة الماقصو  يبمكقنئوت إاوقدة اروعخدامهق
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 (.2012 هئ ةقي ت ل عحدرث ذالعشغئء ا ى اق ت ناج العشغئء اليخع وت )صدرق 

اعيقائووت  ووئ الدرارووت الحقلئووت حئووث تمووددت ع ووكقل ااقصوو  الووعم ج اليوووعخدمت  ووئ يئةووت الووعم ج اال

 ع يا  ا ى نصيص مكعييت ذررويمقت ذصوير مقيعوت )م ووقت او ذ  تادريوت(  ذنصويص مووييات 

ذرريمقت ذصير معح ات )ماقطع  ئدري(  ذاننويا ا ئا )الثقي  ذاليعح ا(  ذالخ اعط ال هائت يي كقلج 

 اليخع وت ذاعم إلكع ذنئت ذمياةع تم ئيئت.

 : خصقعد ااقص  العم ج ال ةيئت هئ:الرقميةخصائص عناصر التعلم  (3)

 : أي يعم  بشك  مستق  دون الحاجة لملفات أو مواقع مساعدة.االرعاكلئت -

 : أي البد أن يتم التفاع  مع وحدة التعلم من خالل واجهة مخصصه لذلك.العوقاء -

 : حيث قد تستخدم في أكثر من محتوى لتحقي  أهداف متعددة.االرعخدام م ات ادردة -

بمعنى ان عنصر التعلم قد يسيتخدم ميع نظيم إدارة مختلفية المحتيوى دون الحاجية إليى  مكقنئت الااء:إ  -

إعادة تصميم، كما يسه  نق  المحتوى المكون من عيدد عناصير اليتعلم مين نظيام وخير دون الحاجية 

 لتعدي  المحتوى.

 حاجة إلعادة التصميم.أي تسمح بتحديث المعلومات داخ  عناصر التعلم دون ال الاقي ئت ل عحدرث: -

: حيث ال تحتاج من المتعلم مهارات متقدمة أو تيدريب مسيب  السيتخدامها، والعمي  م ذنت االرعخدام -

على أنظمة مختلفة حيث يمكن عرض وحدة التعلم من خالل أنظمة تشغي  أو أجهزة مختلفة دون أن 

 تختلف.

 ابوزييدة مقيررات فيي نفيس الوقيت )حييث يمكين لوحيدة تعليم واحيدة أن تيرتبا بعيد إمكقنئت العشوقرا: -

،2016.) 

لعيا ائت مع ناج العشغئء ذالاقي ئوت ل ودمو  ذإاوقدة اميق ربق نوعاعو عن خصقعد ااقص  العم ج هئ 

االرعخدام  ذإمكقنئت العمدرء  ذالعشقرائت  ذإمكقنئت ال يط  ذالثبوقت ذاالروعدامت  ذةقي ئوت العحودرث  ذةقي ئوت 

 .ذمعمددة األ كقل  ذمعمددة األغ ا   ذاليي يائت  البحث  ذرهيلت االرعخدام

 معايير تصميم عناصر التعلم: (4)

( ممووقرئ  تصوويئج ااقصوو  الووعم ج ييوووعيداقت الووعم ج انلكع ذنووئ  ووئ ذ وويك 2014ااووء )حوودد 

األهووداف العم ئيئووت  ذم ااووقة اوويدة ااقصوو  الووعم ج  ذتوويا   العغ رووت ال اامووت ذالعاوويرج  ذتوويا   الدا مئووت 

ذرحعووية ا ووى ذرووقعط تم ئيئووت ماقرووبت  ذرووهيلت االرووعخدام ذالعوقاووء  ذرعيئووت ياقي ئووت إاووقدة الياقرووبت  

االرعخدام  ذرحعية ا ى ممقرئ  تصيئج ةئقرئت  ذرحعية ا وى إر وقدات خقصوت يقلطقلوم  ذرحعوية ا وى 

 إر قدات خقصت يقليم ج  ذرحعية ا ى البئقنقت الويةئت.

 أهمية إعادة استخدام عناصر التعلم: (5)

ثء عهيئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج  ئ عنهق توقاد ا ى خووأ تك ووت اننعوق  ذاليةو  ذالجهود تعي

ان ط روق اروعخدام اليحعوي   وئ عاثو  مون روئقق ذتكئو  ااقصو  الوعم ج موع احعئقاوقت اليوعم ج اليخع ووت 
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العغ رووت  ذاليحعووي  ذاليةوو   ذإمكقنئووت اليشووقرات مووع اليعم يووئن ذعةوو انهج يوووهيلت ميووق روووقاد ا ووى ت اووئ

ال اامت يشكء  يرة ذمبق    مع إمكقنئت الي اامت ذالعائئج  ذروهيلت ذصويل اليعم يوئن لييةوع الماصو   

ذارووع اقب اليحعووي  الياقرووم  ووئ اليةوو  الياقرووم ميووق رووي   اليةوو  ذالجهوود  ذةقي ئووت ارووعخدام اليحعووي  

مون خوكل ناوج إدارة العم ج)ابود اليمدل من خكل المدرد من الب امو دذن الحقات ناوقدة ياوق  اليحعوي   ذ

 (.2014المائج  صدرق 

ايق عن الهدف من إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج  ئ البحث الحقلئ هي تايب عرقلئم ا   اليحعي  

لي ااقة الو ذق الو درت يئن اليعم يئن عماق  العم ج ذا   يمأ ااقصو  الوعم ج اون الو اق  ال ةيوئ عماوق  

ق  ذاليةوو  ذالجهوود اوون ط رووق تكئوو  ااقصوو  الووعم ج مووع احعئقاووقت اليووعم ج الووعم ج مووع خوووأ تك وووت اننعوو

 اليخع وت.

 مراح  بناء إستراتيجية إعادة استخدام عناصر التعلم:   (6)

   (in Barritt & Alderman 2004,p.8)( خلئقت ااقص  العم ج1 كء )

( م احوء ياوق  إروع اتئجئت إاوقدة اروعخدام 2014ايق حددت درارت اوك مون ابود الماوئج  صودرق ) 

 ااقص  العم ج  ئ االتئ:
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إعادة  ،تطويرال

 الغرض،

 وإعادة استخدامها

 

 تسليم والوصولال

 

 تقييمال

 

 الصيانة والحفظ

 التحليل

 

التصميم 

 واالستخراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (in Barritt & Alderman , 2004,p,4)( نييذ  إرع اتئجئج إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج2) كء 

: رعج  ئهق تح ئء األهداف العم ئيئت ذةقعيت يقليهقم العئ رجم عن رعم يهق اليعم ج ذتحدرد مرحلة التحلي  -أ 

الياقروم لباوق  ماو ر تم ئيوئ اليعم يئن ذاحعئقاقتهج ذالهدف من إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج  ذاليحعوي  

 ادرد ذاليهقرات ذاالتجقهقت العئ رحعق  اليعم ج لهق.

رعج تحدرود نيوط الوعم ج  ذتحدرود عهوداف الوعم ج  ذتصويئج ااقصو  الوعم ج يمود تح ئوء  مرحلة التصميم: -ب 

 اليهقم اليظئوئت  ذتحدرد ناج العادرج  ذإنشق  ذمئات ل عصيئج  ذالبحث داخء اليوعيداقت. 

رعج  ئهق ياق  ااقص  العم ج اليط ييت  ذياق  عنشطت الوعم ج  ذتحدرود الجهوت اليووةيلت  تطوير:مرحلة ال -ج 

ان إنعق  ااقصو  الوعم ج لحووق حاويق الي كئوت الوك روت الخقصوت يباوقدة اروعخدام ااقصو  الوعم ج  ذتحودرث 

 ذإ ق ت البئقنقت اليصوئت.

قا عنوياب مخع ووت مون تاودرج ااقصو  الوعم ج رعج تحدرد ائوئت تادرج ااقص  العم ج  ذها مرحلة التسليم: -د 

اليعقحت اب  اليووعيدب   عياود ااقصو  الوعم ج اليبق و   ذااقصو  الوعم ج ا وى عةو اص رةيئوت  ذااقصو  

 العم ج العئ تميء من خكل اليوقادات ال ةيئت ذالهيات  اليحييلت  ذااقص  تادم يط رات مدمجت.

م احء من عاء مم  ت مد  اوق ة إاوقدة اروعخدام ااقصو  رعج إا ا  العايرج ا ى عريع مرحلة التقويم:  -ه 

 العم ج ذه ة الي احء هئ الااء  العيمئ   اليوح  العائئج.
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 رابعاً: اإلنفوجرافيك المتحرك:

 مفهوم اإلنفوجرافيك: (1)

عدت اثو ة البئقنووقت ذاليم يموقت إلووى ظهوير العصوويئيقت اننويا ا ئكئووت العوئ تاوويم يودذر  مووقل  ووئ 

يمقت ذرهيلت ة ا تهق  ذرط ق مصط ح اننويا ا ئوا ا وى تحيروء البئقنوقت ذاليم يموقت تبوئط ه ة اليم 

 (.2015اليمادة إلى صير ذرريمقت يوئطت  ائت يوهء ة ا تهق ذ هيهق )احيد  محيد 

 ئموود اننويا ا ئووا عحوود العاائووقت الهقمووت ذالومقلووت ذاألاثوو  اقذيئووت لموو   اليم يمووقت ذالعووئ ريكوون 

ئج ذالووعم ج  حئووث توووهء ليوون ر اهووق ارووعئمقيهق دذن الحقاووت إلووى ةوو ا ة الكثئوو  موون ارووعخدامهق  ووئ العم وو

الاصيص  حئوث تودمو يوئن الووهيلت  ذالوو ات  ذالعوو ئت  وئ او   اليم يموقت ذتيصوئ هق إلوى اليوعم ج 

 (.2016)محيد 

ت مون ايق رمد اننويا ا ئا عحد العاائقت الهقموت ننعوق  اليحعوي  العم ئيوئ الو ة رع وين ايئوت ممئاو

البئقنقت ذاليم يمقت الاصئت اليمادة من خكل تجيئوع ل صويرة ذال رويمقت ذالواد ميوق روويح ل يعم يوئن 

من ارعئمقل الوك ة األرقرئت ل يحعي  يصيرة عرهء ذعر ب  ذرجمء اليع اوئ رشوم  يقالروع خق  ذاليعموت 

 ووو ت معكحاووت موون  ووئ الع اووئ  ناوو ا ألنووج رمطووى د مووت ذاحوودة  ووئ حووئن نجوود الك يووت تكووين ا ووى  ووكء ر

الصيتئقت ذاليحودات الداللئوت ذالجيوء ذالمبوقرات  ذهو ا موق رجموء ذةوع تاائوت اننويا ا ئوا ا وى اليع اوئ 

 (.2017عةي  من الك يقت خقصت مع العطير الم يئ ذالعكايليائ )محييد  

ق ت ايق ا ف يينج تحيرء اليم يموقت ذاليووقهئج مون ال غوت الاصوئت اليماودة إلوى لغوت يصو رت موع إ و

رريم ذرميا ذع كقل تمبئ رت ميق توقاد ا ى ا ل االنعبقة ذتوهء اي ئت الوهج يحئث تيكن من ارعئمقيهق 

 (.2019؛  قرد  اليعيلئ  مصطوئ 2016يو ات ذرهيلت )محيد 

ذرمد اننويا ا ئا تجوئد م عئ مصير لعيصئء اليم يمقت ذاأل كوقر ذاليووقهئج اليماودة مون خوكل 

م يمووقت الخقصووت يووقليحعي  العم ئيووئ  ووئ  ووكء رروويم ذصووير ذمخططووقت ذالصووير تيثئووء البئقنووقت ذالي

الثقيعت عذ اليعح ات  ذاألروهج اليموتاة يقل غوت ال وائوت  اليدمجوت  وئ تصويئج ذاحود رووهء  هيهوق ذتوووئ هق 

 (.2020؛ الودحقن 2020)رحئى 

ذالبئقنوقت ذاليووقهئج ذتم ف مهقرة إنعق  اننويا ا ئوا يينهوق ةودرة اليوعم ج ا وى تجووئد اليم يموقت 

اليماوودة يصوو رق موون خووكل تحير هووق إلووى صووير ذرروويم رووه ت ريكوون  هيهووق ذارووعئمقيهق يي وويك ذتشوويرق 

 (.2019)صب ة 

 خصائص اإلنفوجرافيك: (2)

( خصقعد اننويا ا ئا  ئ الي يك ذالثبقت ذالع مئت ذاالخعصوقر ذالئوو  2020حددت رحئى )

لوو دة  ذالعصويئج الجو ال  ايوق حوددت عن متاروق اروعخدامج  وئ ذالوهيلت ذالاقي ئت ل يشقرات  ذاالتصوقل ا

المي ئت العم ئيئت  ئ رهيلت الاش  ذاالنعشقر اب  الشبكقت االاعيقائوت ذتمتروت الاودرة ا وى العوكئو  ذريوط 

اليم يمووقت ذتاائيهووق  ذاليوووقادة ا ووى االحعوووقظ يقليم يمووت ذةعووق عابوو   ذةقي ئووت تطبئاووج ا ووى تخصصووقت 

ذروووقاد ا ووى  هووج اليجوو دات  ذتموودد عنيووقط ذعرووقلئم اوو   اننويا ا ئووا  ذتبوووئط  ذمجووقالت مخع وووت 

 اليم يمقت اليمادة.

 ميق ربق تووعاعو البقحثوت عن الغو   مون اننويا ا ئوا هوي تبووئط اليم يموقت ذريطهوق ذتاائيهوق 
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ذا  ووهق  ذرووهيلت اوو   الكيئووقت الهقع ووت موون البئقنووقت اليم يمقتئووت  ذالاوودرة ا ووى تح ئووء هوو ة البئقنووقت

يير يل رهء ذايئء ذا ال ذ ئق  ذرهيلت الاش  ذاليشقرات ا ى اننع ن   ذارعخدامج  ئ تخصصقت 

 ذمجقالت مخع وت.

 ( عنيب اننويا ا ئا من حئث:2018صا  اليكك  الحيئداذة )أنواع اإلنفوجرافيك: (3)

المقصييود بييه طبيعيية التصييميم أو الشييك  النهييائي مثيي : اإلنفوجرافيييك الثابييت،  ط راوت الم  االشووكء: ‾

 المتحرك، اإلنفوجرافيك التفاعلي.

: اإلنفوجرافييك االستقصيائي، اإلنفوجرافييك الحوارينالنقاشيى، الغ   اليصيج لج ذالهودف ماوج مثوء ‾

جرافيييك التفسيييرين التعليلييي       اإلنفوجرافيييك الييدعائين اإلعالنييي، اإلنفوجرافيييك العالقييات العاميية، اإلنفو

 (.33-24)ص

 : Static Infographicاننويا ا ئا الثقي   -أ 

ا ف يينج ا   يص ة ل يم يمقت ذالبئقنقت يقرعخدام ااقص  يص رت مقيعت مشيةت روهء  هيهق  

ذتمب  ان مي يب مق  ئ  كء مطبيب عذ إلكع ذنئ  ذتاش  ا ى صوحقت اننع ن  من خكل اليت  يئن 

 يقت ذال ريمقت ذالصير  ئ اء ذاحد يط رات ماايت ذمياتة ذت وا الك يوقت ذال رويمقت ذالصوير الك

 (.2019؛ ابد الوعقك 2017تكين مقيعت )الوئد 

ذرمد اننويا ا ئا الثقيو  هوي الوايط األاثو  انعشوقرا مون يوئن عنيوقط اننويا ا ئوا  هوي ابوقرة اون 

ة مطبياووت عذ ارووعخدامج  ووئ الموو ذ  العادريووت صوويرة مقيعووت ذروووهء إاووقدة تيظئوووج ذمشووقراعج اصووير

ذالكعئبقت ذنش ة ا ى اليياةوع العم ئيئوت ا وى  وبكت اليروم ذهوي األروهء نووبئق  وئ تصويئيج مون الاويائن 

اآلخ رن  ذاقدة مق روعخدم اننويا ا ئا الثقي   ئ تيثئء البئقنقت الكثئ ة  ئ صيرة ذاحدة عذ ائقن ذاحد 

 (.2019؛ امقم 24  ص 2018ذة  ؛ اليكك  الحيئدا2016)احيد 

 :Motion Graphic اننويا ا ئا اليعح ا -ب 

اوو ف يينووج اوو   يصوو ة ل يم يمووقت ذالحاووقعق ذاليوووقهئج ذاوو   خطوويات عدا  اليهووقرات موون 

خكل اليت  يئن مجييات من الماقص  مثء الاصيص ذال ريمقت ذالصير الثقيعوت ذاليعح اوت ذال مويا 

العم ج انلكع ذنئت الاقعيت ا ى اليرم  ئ اء ذاحود يط راوت ماايوت ذموياتة ذعليان يشكء معح ا  ئ يئةت 

 (.2017؛ محييد  2017)الوئد 

ايق ا ف يينج ابوقرة اون ررويمقت معح اوت ماقعئوت عذ مكمئوت األيموقد عذ ااقصو  يصو رت معح اوت 

ف يح اقت ممب ة  ذمودمو ممهوق صويت مثوء تم ئوق صويتئ  ميروئاى تصوير رت  مونم ات صويتئت  يهود

تحيرووء البئقنووقت ذاليم يمووقت ذاليوووقهئج اليماوودة لم  ووهق يط راووت  ووئات ميعمووت اوون ط رووق تاوئوو  اوودد موون 

الي احء اليخع وت الوك ة مثء اعقيت الوئاقرري  ذتوجئء الصويتئقت  ذرروج اليشوقهد  ذالعح روا ذانخو ا  

 (.2019؛ ابد الوعقك 2019الاهقعئ  ذالاش  )ابد ال حين  الوئد 

 وجرافيك المتحرك:مزايا اإلنف (4)

ا ى ال غج مون ةوية اننويا ا ئوا الثقيو  ذةدرتوج ا وى ناوء اليم يموقت يوقا ئوت إال عن هاوقا يموأ 

اليي وياقت ذاأل كووقر ال ريكون العمبئوو  ااهوق ييارووطت اننويا ا ئوا الثقيوو  حئوث روووعخدم اننويا ا ئووا 
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 (.26- 25  ص2018الحيئداذة اليعح ا  ئ اليي ياقت العئ تحعق  إظهقر الح ات )اليكك  

( متارق اننويا ا ئا اليعح ا  ئ رهيلت ذمشقراعج اب  الشوبكقت 2020حئث ارعخ ص   يةئ )

االاعيقائت  ذةقي ئت تطبئاج ا ى تخصصقت ذمجقالت اليخع وت  ذتمودد عنيوقط ا  وج ذعروقلئبج  ذإمكقنئوت 

قعق الم يئت  ئ صويرة مم يموقت يصو رت  تغطئت توقصئء اليا رات العم ئيئت ا ى نطقق ذارع  ذرادم الحا

ذرمتا الادرة ا ى العوكئ  ذريط اليم يمقت ذتاائيهق يط رات  مقلت  ذرمد ذرئ ت ا ايوت لعاودرج اليم يموقت 

ذإمووقرة   وويل اليعم يووئن ذتايئووت مهووقراتهج الم يئووت  ذروووقاد  ووئ تاوودرج الياووقهو الدرارووئت ييروو يل ادروود 

لصير  ئ رميا ذصير تمبئ رت ذدالالت يوئطت  ذر غط الياةع اذ ذ قعق  ذرخعص  اثئ  من الكعقيت ذا

رغئ   ئج ألهداف العم ج  ئكب  الصغئ  ذرصغ  الكبئ  نمكقنئت  هيوج ذدراروعج  ذراودم عذصوق قً دةئاوت حويل 

ماهوو  األ ووئق  يقرووعميقل األ ووكقل ذالي يووس ذالع اائووم الييقم ووت ل شووكء الحائاووئ  ذروووقاد  ووئ ت رووئ  

عهووق ذتميئاهووق  ووئ عذهووقن الطووكل  ذرووي   اليةوو  ذالجهوود ا ووى اليووعم ج ذاليم ووج  ذروووعثئ  اليم يمووقت ذتثبئ

دا مئت الطكل ذرحوتهج ا ى تم ج اليحعي  اليادم  ذرعئح العايب ذالعجدرد  ئ األنشوطت اليادموت ميوق رووهج 

ا وى اليوقدة   ئ اك  الو ذق الو درت يئاهج  ذروقاد ا ى تودررم حياروهج ذتاشوئطهق  ذرترود  وئ إةبوقلهج 

 ذروقاد ا ى تاائج األ كقر ذماقرنت اليم يمقت يط رات  مقلت ذمثئ ة.

 ينقسم اإلنفوجرافيك المتحرك إلى نوعين هما:عنياب اننويا ا ئا اليعح ا: 

: هوي تصوير   ئودري اوقد  ري وع ا ئوج البئقنوقت ذالعي وئحقت اإلنفوجرافيك المتحيرك الفييديوى -

اوقعق ذاليووقهئج ا وى الوئودري نوووج  ذر ااوى ااود إاوداد هو ا الاويب عن يشكء ا ا ئكئ معح ا نظهقر الح

ركعم رئاقرري إخ اائ ر ااى تاقذل مم يمقت ذيئقنقت تي ئحئت ريف تاهو  يقلوئودري معح اوت نظهوقر 

يمأ الحاقعق ذاليوقهئج  وئ عماوق  او   الوئودري ياووخعج الاهقعئوت ا وى اليشوقهد  ذرحعوق  هو ا الاويب إلوى 

 ئن ا ى إخ ا  الوئدري من ميثء  مصير  مخ    اليينعئ   مصيج الج ا ئا.إيداب المقم 

: هي تصيئج البئقنقت ذالعي ئحقت ذاليم يمقت تصيئيقً معح اقً اإلنفوجرافيك المتحرك الرسومي -

اقمك  ئ  كء رريمئ معح ات يشكء ايقل نظهقر الحاقعق ذاليوقهئج  حئث رعط م ه ا الاويب اثئو اً مون 

عئووقر الح اووقت اليمبوو ة العووئ توووقاد  ووئ إخ ااووج يط راووت  ووئات ميعمووت )اليووكك  الحيئووداذة االيووداب ذاخ

 ع(.2016ابد الوعقك   ؛2019الوئد  ؛ ابد ال حين 26  ص 2018 

ذمن مج حددت البقحثت اننويا ا ئا اليعح ا ال ريمئ لعايئت مهوقرات انعقاوج لود  الطوكل يحئوث 

يمقت ذال ميا ذالاصيص ذالصويت ذتيظئو  الح اوت لمو   ربدب الطكل  ئ تيظئ  األ كقل ذال ر

 البئقنقت ذاليم يمقت ذتاوئاهق ذتاائيهق ذال يط يئاهق يشكء  قعق ذميعع ذذا ح.

ايووق عذلووى البووقحثين االهعيووقم يدرارووت اننويا ا ئووا روويا  الثقيوو  عذ اليعحوو ا إال عن الع ائووت اووقن 

اليهووقرات األداعئووت اليخع وووت   يذ ووح  ايياروود ماصووبقً ا ووى ارووعخدامج ذتيظئوووج  ووئ تايئووت العحصووئء ذ

( عن لايط اننويا ا ئا اليعح ا الاقعج ا وى اثق وت العوقصوئء الي توموت لوج عمو  دال احصوقعئق ا وى 2018)

تايئووت العحصووئء ذاالتجووقة نحووي الياوو ر  يئايووق نيووط اننويا ا ئووا اليعحوو ا الاووقعج ا ووى اثق ووت العوقصووئء 

عئق ا ووى خوووأ المووم  اليم  ووئ لوود  العكمئوو  ذذة اناقةووت الووويمئت الياخو ووت اووقن لووج عموو  دال إحصووق

 يقلي ح ت االيعداعئت. 

( إلوى توويق نيوط اننويا ا ئوا اليعحو ا ا وى نيوط 2020ذمن هاق ع قرت نعوقعو دراروت صوقدق )

ائج نتي اننويا ا ئا الثقي   ئ تحوئن يمأ نياتو العم ج ذارقدة الدا مئت ل طكل نحي العم ج  ذاتوا  ممهق
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( العئ ع قرت إلى تويق نيط اننويا ا ئا اليعح ا ا ى نيط اننويا ا ئا الثقي  2018درارت رمتة )

 ئ تايئوت الجيانوم اليم  ئوت ذاألداعئوت ليهوقرات صوئقنت عاهوتة المو   العم ئيئوت  ايوق اتواو  ممهوق نعوقعو 

نيوط اننويا ا ئوا الثقيو   ( العئ ع قرت الى تويق نيط اننويا ا ئا اليعح ا ا وى2018درارت الوئد )

  ئ مهقرات اليياطات ال ةيئت.

( إلوى  قا ئوت اننويا ا ئوا 2018ذعظه ت نعقعو درارت رقلج  ذاي اهئج  ذ  هويد  ذابود الحيئود )

اليعحوو ا  ووئ تايئووت مهووقرات تصوويئج ااقصوو  الووعم ج ال ةيئووت الثكمئووت األيمووقد ل جقنووم العحصووئ ئ ذالجقنووم 

 .ئق العم ئج يك ئت الع يئت الايائت عاث  من نيط اننويا ا ئا الثقي األداعئ لطكل ةوج تكايليا

( ارتوقب تيمئ  عر يل او   اننويا ا ئوا 2019ايق عذ ح  نعقعو درارت ابد ال حين  الوئد )

اليعحوو ا ال روويمئ ماقرنووتً ييروو يل اوو   اننويا ا ئووا اليعحوو ا الوئوودري  يقلاوووبت ل عحصووئء ذاوووق ة 

 العم ج.

ذنعئجوت ليوق رعيئوت يوج اننويا ا ئوا مون متاروق  وئ او   اليحعوي  يط راوت  وئات  ذ ى  ي  ذلوا

ذ مقلج  ئ تايئت اليهقرات األداعئت   قروعخدم  البقحثوت اننويا ا ئوا ايحود عروقلئم او   اليحعوي  هو ا 

 من اقنم ذمن اقنم خخ  رم  البقحثت لعايئت مهقرات إنعقاج لد  طكل تكايليائق العم ئج.

 :اإلنفوجرافيك التفاعلي -ج 

ا ف يينج الصير اليم يمقتئت العوقا ئت ذالعيثئوء الي عوئ ل يم يموقت ذالعصوقمئج العوئ رعوقاوء ممهوق 

اليووعم ج ذتعط ووم موون ارووعجقيقت محووددة موون خووكل الووعحكج  ووئ البئقنووقت عذ العصووير اليموو ذ  )مصووطوئ 

 2016.) 

ن الك يووقت ذال روويمقت ذالصووير  هووي اوو   ااقصوو  يصوو رت ل يم يمووقت ذالبئقنووقت ريووت  مووق يووئ

يط رات ماايت ذمياتة ذت ا الك يقت ذال ريمقت ذالصير تويح ل يعم ج يقلعوقاء ممهق ذالعحكج  ئ ايئت 

اليم يمقت الاقه ة  ئ العصيئج ذذلا من خكل الاا  ا ئهق ذه ة الماقص  البص رت توعج ي مجعهوق يب وق ت 

عوقاوء ممهوق يوعحكج اليووعخدم يهوق  ذرعط وم تصويئج هو ا يمأ عدذات الوعحكج ذاألاوياد لعخ وق نياوق مون ال

الايب عن ركين يهق تصيئج  مج ي مجت يمأ عاتاعهق العئ ريف رويح يقلعحكج ذالعوقاء من خكلهق )الووئد 

 (.2019؛ ابد الوعقك 2017 

 خطوات تصميم اإلنفوجرافيك: (5)

ألرووهج لعجيئووع خطوويات تصوويئج اننويا ا ئووا هووئ ذ ووع تصووير مبوودعئ ذارووعخدام الك يووقت ذا 

اليم يموقت ذات الصو ت مموقً  ذتحدرود عدذات اننع نو  اليووعخدمت  وئ العصويئج  ذاتخوقذ ةو ار يشوين ناوقم 

األليان  ذارعخدام رريمقت موقادة لجم هق عاث  اقذيئت  ذالبحث ان اليحعي  الخقص ذالعحاوق ماوج مون 

 (.2016خ ية من األخطق  )محيد خكل الي ااع اليخع وت  ذالعدةئق انمكعئ ذالاحية ذالعياد من 

ع( خطيات تصيئج اننويا ا ئا  وئ اخعئوقر الوكو ة  ذال روج اليبودعى  2016يئايق حدد ابد الوعقك )

ذالمايان  ذعاتا  الماقذرن الو ائت  ذعاتا  العصويئج ذحودة معيقروكت  ذاأللويان  ذتااوئح العصويئج  ذاوء 

   ذانخ ا  الاهقعئ.اليحعي  ال ة تج تيثئ ج  ذالعياد من صحت ال ريم

ايق عن اننويا ا ئا الومقل هوي الو ة راويد اليعم يوئن  وئ رح وت يصو رت  وئات  ذرمو   اليحعوي  

 العم ئيئ  ئ  وكء عرو يل ةصصوئ  ركوين لوج الاودرة ا وى او ل االنعبوقة ماو  ال حاوقت األذلوى مون خوكل



 2021 الخامسالعدد                        22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 388 - 

ت العم ئيئوت )ابود الو حين اايان ذا ح  قعق  ذااقص  يص رت ا ايت تعوقاء ممقً يهودف تيصوئء ال روقل

 2018.) 

 معايير تصميم اإلنفوجرافيك: (6)

رعية  نجوقك اننويا ا ئوا العم ئيوئ ا وى مموقرئ  العصويئج الجئود العوئ رجوم اتبقاهوق مموقرئ  اقموت 

لعصيئج اننويا ا ئا  اناداد اليوبق لعصيئج اننويا ا ئا  ممقرئ  خقصوت يقليي ويب  مموقرئ  خقصوت 

اليحددة  ممقرئ  خقصت يقليحعي   ممقرئ  خقصت يقليعم يئن  ممقرئ  خقصت يقلخطيط  يقألهداف العم ئيئت 

ممقرئ  خقصت يقألليان  ممقرئ  خقصوت يقل رويم ذاأل وكقل  مموقرئ  خقصوت يقروعخدام ال غوت ال وائوت يشوكء 

 (.2018ر ئج )خ ئوج  

تصيييميم معيييايير ( عليييى أن 2018ابوزييييد )(؛ 2015فيييي حيييين اتفييي  كيييال مييين احميييد، محميييد )

 اإلنفوجرافيك تنقسم إلى:

 : االةاقب البص ة  اخعئقر ال ريمقت ذاأل كقل الياقربت.معايير خاصة بالتصميم -ع 

: اخعئووقر اليي وويب  البوووقطت  ووئ الموو   ذانرجووقا  الموو   اليووااج معييايير خاصيية بالموضييوع -ل 

ذاحود ليمقلجعوج  البحوث ل يم يمقت ذالبئقنقت يقرعخدام اكموقت العو ةئج ذالعااوئط  الع ائوت ا وى مي ويب 

اوون مصووقدر مم يمووقت مصوودةت ذدةئاووت ذذا ووحت  م ااووقة العو وووء  ووئ اليم يمووقت  م اامووت األخطووق  

 انمكعئت ذالاحيرت.

( ممووقرئ  تصوويئج 2020( ذمحيوود )2019( ذ قروود  اليعوويلئ  مصووطوئ )2017ايووق حووددت الوووئد )

 عح ا  العوقا ئ( اقآلتئ:ذإنعق  االنويا ا ئا العم ئيئ يينيقطج الثكث )الثقي   الي

ر ااووى اننويا ا ئووا األهووداف العم ئيئووت اليحووددة  ر ااووى تاوودرج  التصييميم التربييوي لإلنفوجرافيييك: -ع 

 محعي  ذا ح ذمحدد  ر ااى عن رعاقرم تصيئج اننويا ا ئا مع خصقعد اليعم يئن اليادم لهج.

تيظئو  الخطويط يشوكء رو ئج  : ر ااوى البووقطت  وئ العصويئج  ر ااوى التصميم الفني لإلنفوجرافيك -ل 

ر ااى تيظئ  ال ريم ذاأل كقل يشكء ر ئج  ر ااى ارعخدام ال غت ال وائت يشكء ر ئج  ر ااى عن رصويج 

 اننويا ا ئا اليعح ا يشكء معان  ر ااى عن روهء ارعخدام اننويا ا ئا العوقا ئ.

 في حين يرى آخرون أن معايير تصميم اإلنفوجرافيك تتمث  في:

: ررج رئاقرري ةبء العصيئج  ياق  ةقادة يئقنقت ذتجيئع اليم يموقت  تودائج العصويئج يقألرةوقم  التصميم .1

تصيئج البئقنقت يشكء رايى م كت العوكئ  ذالبحث  اخعئقر اايانقً م وعقً  ذ ع البئقنقت يشكء مخعص   ذا  

 مصدر اليم يمقت.

ئوقر عليانوقً ا ايوت ذمعاقروات موع اليم يموت : الوكروت ذالبووقطت  وئ اخعئوقر األلويان  اخعاالقناع البصيري .2

 اليم ذ ت.

اعقيت اي ت تم روئت عروء اننويا ا ئا  اتبقب البوقطت  ئ اليم يمت ذااليعمقد ان الجيء  تكوين الرسم: .3

الطير ت ذتترن ط رات ا  وهق  ذااعيوقد العو ووء ذالايطئوت  وئ رو د اليم يموقت )ع اوئ  داعو ة  م يوع  

 عئس ل يي ياقت  ئ م ات الصيرة.ه مئ(  ذذ ع الماص  ال 

 االلعتام يايب ذاحد  ئ العصيئج  العياد من صوحت اليم يموقت اليم ذ وت  م ااوقة العو ووء المحتوى: .4
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  ئ اليم يمقت.

: تايى مم يمقت اليعم ج ذتوعح خ قةج اليم  ئت  م ااقة امن او   اننويا ا ئوا عموقم اليوعم ج  المتعلم .5

 ا ى الجيانم اليهيت ماهق.عن تيكن اليعم ج من الع ائت 

مد  صكحئعهق نمقرة األرة ت ذالياقةشوقت اليخع ووت  اليود مون اروعخدام اننويا ا ئوا : الجذب واإلثارة .6

الطبئمئت ذالبمد ان اننويا ا ئوا اليجو دة )ظوء الشوكء(  اليود مون اروعخدام اننويا ا ئوا الييحود )غئو  

؛  ووق ع  حوووئن  اروويقائء  2016)اروويقائء  رةاليجووتع(  ال تتروود اوون خيوووت ااقصوو  رعئوووت  ووئ الصووي

 (.2018؛ اقي   محيد   قرس  اريقائء 2018امئن 

وقيييد اسيييتفادت الباحثييية مييين معيييايير تصيييميم اإلنفوجرافييييك عنيييد إعيييداد قائمييية مهيييارات إنتييياج 

اإلنفوجرافيك حييث تميمنت تحدييد الهيدف مين اإلنفوجرافييك، وتحدييد موضيوع واحيد، واختييار عنيوان 

يجييذب االهتمييام، والتنييوع فييي تصييميم بمييا يناسييب الهييدف، وعييدم اإلسييراف فييي اسييتخدام  مميييز وواضييح

 األلوان، واألشكال والخطوط للحفاظ على بساطة التصميم، وتوظيف الحركة بشك  سليم.

 النظريات الداعمة لإلنفوجرافيك: (7)

ج يقالنعبوقة ل خبو ات توعاد ه ة الاا رت ا ى العم ئج ذا مماى حئث إذا ةوقم اليوعم  النظرية المعرفية: -ع 

اليادمت لج ذرمتهق ذريطهق يقلخب ات الادريت الييايدة لدرج  ذمن مج تحعوق يهق  ئ ال اا ة ذتووعدائهق 

ان ط رق ممئاقت الع ا   ذتاائت اننويا ا ئوا تاويم ا وى عروقس العيثئوء البصو   ل يم يموقت يحئوث 

عو ا   عاثو  مون اليم يموقت الوويمئت  ايوق تدرا يقلمئن  األم  الو   رترود  مون  قا ئعوج ذةدرتوج ا وى ال

ت اوووت الاا روووت اليم  ئوووت ا وووى اروووعابقل اليم يموووقت ذممقلجعهوووق ذتاائيهوووق ذاالحعووووقظ يهوووق ذتووو ا هق 

ذارعمقدتهق من ذاا ة العم ج  ذا ئج  بن تاائج اليم يمقت ذالحاقعق ذالخب ات  ئ دمقغ اليعم ج لهق تيمئ  

 (.2017ة )محييد  ابئ   ئيق رخد حصيلج ا ى مم يمقت ادرد

: تاوويم هوو ة الاا رووت ا ووى تجتعووت اليحعووي  ذاليم يمووقت اليط وويل نظرييية معالجيية المعلومييات -ل 

  ص 2013ممقلجعهق  ذت ات ا ى الط رات العئ تيثء يهق اليم  ت ذالعئ تخوتن  وئ الو اا ة )ةطوقمئ  

480.) 

الوو د ل ييةو  مون خوكل ت   هو ة الاا روت الوعم ج  وئ  هوج  نظرية التنظيم اإلدراكي)الجشطالت(: -  

المكةقت الاقعيت يئن عاتاعج  إاقدة تاائج ه ة المكةقت ا ى نحي رمطوى اليماوى الكقموء ل ييةو   ذمون 

عهج مبقدئ الاا رت مبودع العشوقيج الو ة رواد ا وى عن الماقصو  اليعشوقيج  وئ الشوكء عذ ال وين عذ الحجوج 

تعجيوع الماقصو   وئ ذحودات ا يوق تاقريو  تعجيع ايحدات ذاحدة  ذمبدع العاقرل ذال ة راد ا ى عن 

 (.109  ص 2013مع يم هق )ةطقمئ  

 خامساً: الذكاء الرقمي:

 (:Digital intelligence DQمفهوم الذكاء الرقمي ) (1)

رموو ف الوو اق  ال ةيووئ يينووج موود  امووعكا األ وو اد مجيياووت موون الاوودرات االاعيقائووت ذالمقطوئووت 

 (.2019قت ذالعكئ  مع معط بقت الحئقة ال ةيئت )خ ئء ذاليم  ئت العئ تيكاهج من ميااهت العحدر

 لصوقلح ذرمد ال اق  ال ةيئ يينج الادرة ا ى الوهج ذاالرعوقدة مون ةوية تكايليائوق اليم يموقت ال ةيئوت
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 (.(Mithas & McFarlan,2017الفرد 

تووعاد إلوى ذا ف يينج مجييات  قم ت من الكوق ات العاائت ذاليم  ئت ذاالاعيقائوت ذالمقطوئوت العوئ 

 (.2019الائج األخكةئت ذتيكن األ  اد من ميااهت العحدرقت ذتوخئ    ص الحئقة ال ةيئت )خ ئء 

 مجاالت الذكاء الرقمي: (2)

 تحدد مجقالت ال اق  ال ةيئ  ئ: اليياطات ال ةيئت ذانيداب ال ةيئ ذالادرة العاق وئت ال ةيئت.

ذاليموقرئ  ذاأل كوقر ذاليبوقدئ اليعبموت  وئ مجيياوت الايااود ذال ويايط هوئ  المواطنة الرقميية: -أ 

االرعخدام األمثء ل عكايليائق ال ةيئت العئ رحعقاهق اليوياطن عماوق  العمقموء موع العاائوت مون عاوء اروعخدامهق 

   (.2020؛ محيد  23  ص2017يط رات ماقربت ذخماج )اليكك 

ةيئ ذخ ق ممقرف ذتاائوقت : هي الادرة ا ى عن تكين ات ا من الااقم البئةئ ال اإلبداع الرقمي -ب 

 ذمحعيرقت ادردة لعحيرء األ كقر إلى حائات ذاةمت يقرعخدام األدذات ال ةيئت.

هوئ الاودرة ا وى اروعخدام اليروقعط ال ةيئوت  القدرة التنافسية الرقمية )ريادة األعميال الرقميية(: -ج 

يئ من خكل تحوئت ررقدة ذالعاائقت لحء العحدرقت المقليئت ذااليعكقر ذخ ق   ص ادردة  ئ االةعصقد ال ة

 (b  ,2016 Park ؛2019)خ ئء األايقل ذاليظقع  ذالايي ذالعيمئ  

عن الو اق  ال ةيوئ  (Dostál, Wang, Steingartner & Nuangchalerm,2017)يئايوق رع  

  األمن رشعيء ا ى ميقنئ مجقالت مع ايطت هئ الهيرت ال ةيئت  االرعخدام ال ةيئ  الوكمت ال ةيئت 

 يئ  ال اق  المقطوئ ال ةيئ  االتصقل ال ةيئ  محي األمئت ال ةيئت ذالحايق ال ةيئت.ال ة

 in Park,2016A)؛ (Park& DQ Institute,2019( مجاالت الذكاء الرقمي 3شك  )

إنشووق  ذإدارة هيرووت اذ  خصووئت الووو د ذروويمعج ا ووى : هووئ ةوودرة الووو د ا ووى الووعحكج  ووئ ال ةيئووت الهيرووت -أ 

اننع ن   ذرع ين ذلا اليائ يشخصوئت الوو د ابو  اننع نو  ذإدارة تويمئ  ذلوا ا وى اليود  الاصوئ  عذ 
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 .الطيرء ليايدة اب  اننع ن 

ذذرووقعء العياصووء  ارووعخدام األاهووتة ذاليرووقعط ال ةيئووت: هووي ةوودرة الووو د ا ووى االسييتخدام الرقمييي -ب 

 ييق ريكن من العحكج من عاء تحائق العياان الصحئ يئن الحئقة ا ى اننع ن  ذيدذنج.  االاعيقائ

: هووئ الاوودرة ا ووى إدارة اليخووقط  ابوو  اننع نوو  ذائوئووت العمقمووء مووع اليحعيرووقت السييالمة الرقمييية -ج 

اوون ط رووق ااعشووقف العهدروودات الوووئب انئت )مثووء الا صووات ذاالحعئووقل ذالبوو امو ال ووقرة(  ذ هووج  ال ووقرة

  ء الييقررقت ذارعخدام عدذات األمقن الياقربت لحيقرت البئقنقت.ع 

إدارة اليخوقط  ابو  اننع نو   : هي الادرة ا ى ااعشقف العهدردات انلكع ذنئت من خوكلاألمان الرقمي -د 

)مثوء العووو ط ابو  اننع نوو   عذ االنحوو اف  عذ العطو ف( عذ اليحعووي  ان ووكقلئ )مثوء الماوو  ذالوحوو (  

 .ذائوئت ارعخدام عدذات حيقرت ماقربت يخقط  ذالحد ماهقذتجام ه ة ال

: هي تباى اكةقت ائدة مع اآلخ رن اب  اننع ن  ذاليائ ذاالن بقط المقطوئ الذكاء العاطفي الرقمي -ه 

 ذالادرة ا ى العمقط  ذياق  اكةقت ائدة مع اآلخ رن اب  اننع ن . ذاالاعيقائ

ذالعمقذن موع اآلخو رن يقروعخدام العاائوقت ذاليروقعط ال ةيئوت : هي الادرة ا ى العياصء االتصال الرقمي -و 

 .ذذرقعء العياصء االاعيقائ

: هئ الاودرة ا وى إرجوقد ذتائوئج ذاروعخدام ذتبوقدل ذمشوقرات ذانشوق  اليحعوي  العوئ محو األمية الرقمية -ز 

 . ذالكوق ة  ئ العوكئ  الحقرييئ تي  هق صوحقت اننع ن 

ذدايهووق  ييووق  ووئ ذلووا حاوويق  هووج الحاوويق الشخصووئت ذالاقنينئووتهووئ الاوودرة ا ووى   الحقييوا الرقمييية: -ح 

 الخصيصئت ذالي كئت الوك رت ذح رت العمبئ .

ذ ووى ذات الوووئقق تع ووين مجووقالت الوو اق  ال ةيووئ اووك موون اليم  ووت ال ةيئووت  االرووعخدام ال ةيووئ  

 (.(Cismaru,  Gazzola, Ciochina, & Leovaridis, 2018العخطئط ال ةيئ  الطكةت ال ةيئت

عن  Dostál, Wang, Steingartner & Nuangchalerm (2017)ايق عذ ح  نعقعو درارت 

مجقالت ال اق  ال ةيئ مهيت ذرجم عن تمطى لهق موقحت اق ئت لعطبئاهق  وئ الياوقهو ذالياو رات الدراروئت 

لعايئت ال اق  ال ةيئ لود  اليعم يوئن  ا وى عن روعج ا  وهق ييووعيرقت مخع ووت ابو  موياد درروئت معموددة  

 ذتاو   ئ عنشطت  ين ذحدة معكقم ت حيل مي يب. 

لودمو الوياى اليم يموقتئ  وئ الياو رات  IDEA modelئج تم ئيوئ )ايق ريكن ذ ع نيويذ  تصوي

-Mullins ,2014 Mullins, 2016 ; Franklin, Faulkner & Fordاألاقدريئووووت ) 

Baxter,2021.) 
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 لدمج الوعى المعلوماتي في المقررات األكاديمية  IDEA model)( نموذج تصميم تعليمي )4شك  )

 (Mullins ,2014 Mullins, 2016 ; Franklin, Faulkner & Ford-Baxter,2021 in.) 

ميق ربق نووعاعو عن الو اق  ال ةيوئ رجموء الطقلوم ةوقدر ا وى العمقموء موع تحودرقت المصو  ال ةيوئ 

ذالعكئ  ممج ذالاجقك  ئ ارعخدام العكايليائق ذالوئط ة ا ئهق من خكل ةدرتج ا وى إدارة اليخوقط  ابو  

مهووق  ذااعشووقف العهدروودات انلكع ذنئووت  ذائوئووت ارووعخدام عدذات الحيقرووت الياقرووبت  اننع نوو  ذالعمقمووء م

ذالعموقط  ذالعياصووء ذالعوقاوء ذياووق  اكةوقت ائوودة موع اآلخوو رن ابو  اننع نوو  موع الوويائ ذاالن ووبقط 

المووقطوئ ذاالاعيووقائ  ذارجووقد ذتااووئج ذارووعخدام اليم يمووقت ال ةيئووت ذتائووئج موود  مصووداةئعهق ذدةعهووق  

 عخدامهق ل لا  قن ال اق  ال ةيئ ذا عذليرت اقلئت ل طقلم  ئ  ي  المص  ال ةيئ.ذار

ل لا رعت البقحثت اهيئت تايئت ال اق  ال ةيئ لد  الطكل من خكل تطير  يئةت تم ج ااعيقائت ةقعيت 

 إرع اتئجئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج. ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي 

 فروض البحث:

إحصووقعئت يووئن معيرووط دراووقت طووكل اليجيياووت العج ربئووت الوو رن درروويا رياوود  وو ق ذذ داللووت  ال (1)

يقرعخدام يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عروقلئم او   اليحعوي   وئ  وي  إروع اتئجئت ا وى إاوقدة 

االتاوقن  ئ الائقس البمدة لبطقةت تائئج ماوعو اننويا ا ئوا اليعحو ا ذيوئن مووعية ارعخدام ااقص  العم ج 

 %.80اليط يل 

ال رياد   ق ذذ داللت إحصقعئت يئن معيرط دراقت طكل اليجيياوت العج ربئوت  وئ الائقروئن الاب وئ  (2)

 ذالبمدة ا ى مائقس ال اق  ال ةيئ.

 إجراءات البحث: 

 رمعيد البحث ا ى الياهو العطير ة  ذ بج العج ربئ. منهج البحث: (1)
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 حدود البحث: (2)

 ( طقلبق ذطقلبت.25الو ةت الثقلثت تكايليائق العم ئج ي غ اددهج ) مجييات من طكلحدود بشرية:  -ع 

 ةوج تكايليائق العم ئج  ا ئت الع يئت الايائت  اقممت اايل اليادة. حدود مكانية: -ل 

 مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا. حدود موضوعية: -  

 :تعيثء عدذات البحث  ئأدوات البحث:  (3)

 التجريبية:أدوات جمع البيانات والمادة  -أ 

ةقعيووت مهووقرات إنعووق  اننويا ا ئووا اليعحوو ا الكامووت لطووكل الو ةووت الثقلثووت تكايليائووق تم ووئج )إاووداد:  -

 البقحثت(.

يئةووت تم ووج ااعيقائووت ةقعيووت ا ووى تاوويب عرووقلئم اوو   اليحعووي   ووئ  ووي  إرووع اتئجئت إاووقدة ارووعخدام  -

 .ااقص  العم ج

 أدوات القياس: -ب 

 اليعح ا )إاداد: البقحثت(. يطقةت تائئج ماعو اننويا ا ئا -

 مائقس ال اق  ال ةيئ )إاداد: البقحثت(. -

 إعداد قائمة مهارات إنتاج اإلنفوجرافيك المتحرك الالزمة لطالب تكنولوجيا التعليم: (1)

 العئ تاقذل  اننويا ا ئا اليعح ا. الوقيات ا ى الدرارقت االطكب -ع 

 ( مهقرات.4تحدرد اليهقرات ال عئوت ذي غ اددهج ) -ل 

 تحدرد اليهقرات الو ائت تح  اء مهقرة رعئوت. -  

 وئ تكايليائوق  هئةوت العودررس اليحكيوئن مون عا وق  مون ادد األذلئت ا ى صيرتهق الاقعيت  ئ ا   -د 

الصيرة الاهقعئت ل اقعيت مكينوت  إلى اليصيل من البقحثت ذي لا تيكا  الكامت  العمدركت العم ئج ذتج ايء

 ( مهقرة   ائت.41ادد )( مهقرة رعئوت ذتعو ب ماهق 4)

ذري ح الجدذل اآلتئ اليهقرات ال عئوت لاقعيت مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا ذادد اليهقرات يكء 

 مهقرة رعئوت.

 ( المهارات األساسية في قائمة مهارات إنتاج اإلنفوجرافيك المتحرك النهائية1جدول )

م

  
 اليهقرة ال عئوت

اووووووووووووووووووودد 

اليهووووووقرات 

 الو ائت

 7 اختيار موضوع اإلنفوجرافيك المتحرك  .1

 7 تحديد محتوى اإلنفوجرافيك المتحرك.  .2

 17 اختيار وتصميم الوسائا المتعددة المستخدمة في اإلنفوجرافيك المتحرك  .3

 10 جمع وتجريب اإلنفوجرافيك المتحرك  .4

 41 مجموع  .1

ذي لا تي  اناقيت اون الوونال االذل مون عروة ت البحوث ذنصوج ه موق مهوقرات انعوق  اننويا ا ئوا 
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 اليعح ا الكامت لطكل تكايليائق العم ئج؟ه

معايير تطوير بيئة تعلم اجتماعي قائمة على تنوع أساليب عرض المحتوى في ضوء إستراتيجية  (2)

 إعادة استخدام عناصر التعلم:

العوئ تاقذلو  يئةوقت الوعم ج االاعيوقائ ذعروقلئم او   اليحعوي   الووقيات الدراروقتا وى  االطوكب -ع 

 .ااقص  العم جذ

 ( ممئقر تعيثء  ئ ممقرئ  ت ييرت ذممقرئ   ائت.2تحدرد اليمقرئ  ال عئوت ذي غ اددهق ) -ل 

ائوت ( مموقرئ    5( ممقرئ  حئث ي وغ اودد اليموقرئ  الع ييروت )9تحدرد اليمقرئ  الو ائت ذي غ اددهج ) -  

 ( ممقرئ    ائت.4ذاليمقرئ  الوائت )

 تحدرد الين  ات تح  اء ممئقر   اى. -د 

 وئ تكايليائوق  هئةوت العودررس اليحكيئن من عا ق  من ادد األذلئت ا ى صيرتهق الاقعيت  ئ ا   -ة 

الصويرة الاهقعئوت ل اقعيوت  إلوى اليصويل مون البقحثوت ذيو لا تيكاو  الكاموت  العمودركت العم وئج ذتوج ايوء

 ( من  ا.44( ممقرئ    ائت ذي غ ادد من  اتج )9( ممئقر رعئوئ ذر ج )2من ) مكينت

مموقرئ  تطوير  يئةوت تم وج ااعيوقائ ةقعيوت ا وى ذري ح الجدذل العقلئ اليمقرئ  ال عئوت ذالو ائت لاقعيت 

ذاودد الين و ات يكوء  تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي  إرع اتئجئت إاوقدة اروعخدام ااقصو  الوعم ج

 ر.ممئق

( المعايير الرئيسة والفرعية لقائمة معايير تطوير بيئة تعلم اجتماعي قائمة على تنوع 2جدول )

أساليب عرض المحتوى في ضوء إستراتيجية إعادة استخدام عناصر التعلم النهائية وعدد المؤشرات 

 بك  معيار

 ادد الين  ات اليمئقر م

 عذال: اليمقرئ  الع ييرت

 4 التعليمية مع إمكانية البيئةتناسب األهداف   .1

 6 اختيار وتنظيم عرض المحتوى التعليمي بما يناسب األهداف والفئة المستهدفة  .2

 4 تتنوع األنشطة والتكليفات والمهام التعليمية داخ  البيئة بما يحق  األهداف التعليمية  .3

 4 تسمح البيئة إدارة التعلم والمتعلمين وتقديم الدعم   .4

 5 البيئة آليات تقويم ومتابعة أداء المتعلمينتحدد   .5

 مقنئق: اليمقرئ  الوائت

 4 ضبا الجوانب التقنية في البيئة  .6

 5 تنوع أساليب عرض المحتوى ببيئة التعلم  .7

 6 إعادة استخدام عناصر التعلم ببيئة التعلم  .8

 6 تساعد البيئة على التفاع  والتواص  االجتماعي  .9

 44 مجييب الين  ات
 

ذي لا تي  اناقيت ان الونال الثقنئ من عرة ت البحث ذنصج ه مق ممقرئ  تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت 

 ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي  إرع اتئجئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج؟ ه



 2021 الخامسالعدد                        22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 395 - 

ى في تصميم المعالجات التجريبية للبحث )بيئة تعلم اجتماعي قائمة على تنوع أساليب عرض المحتو (3)

 ضوء إستراتيجية إعادة استخدام عناصر التعلم(:

ذلإلاقيت ان الونال الثقلث من عرة ت البحث ذنصج ه مق نييذ  العطير  العم ئيوئ الياعو ك لعطوير  

يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  ي  إرع اتئجئت إاوقدة اروعخدام ااقصو  

 العم ج؟

 ADDIE تصيئج تم ئيئ من خكل االطكب ا ى الاييذ  المقم لعصيئج العم ئيوئتج اةع اك نييذ  

Model  ذنيوويذ  إرووع اتئجئت إاووقدة ارووعخدام ااقصوو  الووعم ج ذنيوويذ  العصوويئج العم ئيووئ لوودمو الوويائ

اليم يمووقتئ ال ةيووئ  ووئ الووعم ج األاووقدريئ  لئاقرووم تطووير  البئةووت ييووق روووقاد ا ووى تاوويب عرووقلئم اوو   

قدة ارعخدام ااقص  العم ج ذتايئت ال اق  ال ةيئ  ذرحاوق العياصوء ذالعوقاوء يوئن اليعم يوئن اليحعي  ذيبا

    ذاليم ج ذاليصقدر العم ئيئت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نموذج التصميم التعليمي المقترح5شك  )

 تمر مراح  التصميم التعليمي وف  النموذج التالي:

 االتئت:تج تح ئء الماقص  أوال ًمرحلة تحلي : 

تج تحدرد الهدف المقم ل بئةت  ذمن مج صئقغت عهداف إا اعئت موص ت لج مع م ااقة  :تحديد أهداف التعلم .1

الصئقغت الصحئحت لألهداف العم ئيئت ذتاقربهق مع اليحعي  ذالوةت اليوعهد ت  ذرعيثء الهدف المقم ل بئةت 

 تكايليائق العم ئج. ئ تايئت مهقرات انعق  اننويا ا ئا اليعح ا ذال اق  ال ةيئ لد  طكل الو ةت الثقلثت 

تع ح خصقعد اليعم يئن  ئ حقات الطكل الئ تم ج مهقرات إنعق   :خصائص المتعلمين .2

 

 

 -                  .                             - 

                          -                         - 

 مرحلة التحليل

 

            

 -        
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اننويا ا ئا اليعح ا ذال اق  ال ةيئ لدرهج  ذه ا مق ات ح من خكل الدرارت االرعطكائت  يقن ق ت 

  ذق   درت يئن الطكل  ئ إلى إليقم الطكل يقليهقرات األرقرئت ل حقرم اآللئ ذاننع ن  إال هاقا 

ر ات العم ج  ذنيط العم ج  ذامن العم ج  ذالادرات ذاالرعمدادات ذلي ااقة الو ذق يئن الطكل تج ا   

اليحعي  انلكع ذنئ ييرقلئم ا   مخع وت ياق  ا ى اليصقدر العم ئيئت العئ رعكين ماهق اليحعي  ميق 

حعي  اليم ذ   ايق تج الويقك ل يعم ج يح رت اخعئقر رحوت اليعم يئن ا ى العوقاء يشكء عاب  مع الي

الب نقمو عذ الييةع عذ العطبئق ننعق  اننويا ا ئا اليعح ا ييق راقرم تصيئيج ذمحعياة يقلشكء 

اليط يل  ئ ظء تمدد الب امو ذاليياةع ذالعطبئاقت العئ تند  نوس الغ   حئث ريع ا طكل الو ةت 

ادرة ا ى االخعئقر يئن الب امو ذاليياةع ذالعطبئاقت اليخع وت ذارعغكل مهقراتهج الثقلثت تكايليائق العم ئج ال

الوقيات  ئ العصيئج ذاننعق   ئ  ي  مق درريا من ما رات مثء ما ر إنعق  ال ريمقت العم يئت ماقعئت 

ذتوجئكت ذمكمئت األيمقد  ذإنعق  الصير ال ةيئت ذممقلجعهق  ذإنعق  الصيت ذممقلجعج  ئ ما ر إذاات 

صيتئت   ايق تج العم ف ا ى يمأ مشككت العم ج العئ تيااج الطكل ماهق مشك ت ادم تيا   عاهتة 

حقرم خلئ ذإنع ن  لدة اء اليعم يئن ذتج العغ م ا ئهق من خكل إتقحت مميء حقرم خلئ متذد 

 يقننع ن   ئ الك ئت.

هي تايئت مهقرات إنعق  االإ يا ا ئا حئث عن الغ   من اليحعي  : المحتوى التعليمي والغرض منه .3

اليعح ا ل ا تج االطكب ا ى الكعم ذالدرارقت العئ تاقذل  مي يب اننويا ا ئا اليعح ا لعحدرد 

( مهقرات 4اليحعي  العم ئيئ ذتج العيصء إلى عن مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا تعكين من )

 يئ ائوئت تحدرد الهدف من اننويا ا ئا ذاخعئقر ( مهقرة   ائت ذرعاقذل اليحعي  الم41رعئوت ذ)

مي يب ذاحد لج ذتحدرد اايان ميئت ذايع ذتح ئء البئقنقت ذاليم يمقت ليي ياج ذالعيااان يئن 

اليم يمقت الكيئت ذالايائت  ائوئت ت تئم ذتاوئج محعي  اننويا ا ئا يعو وء صحئح ذتيمئق مم يمقتج 

ليوعهد ت  تصيئج اليرقعط اليوعخدمت  ئ اننويا ا ئا ماقربت ليحعياة ي ا  اليصدر  ذتاقربج مع الوةت ا

ذذات ايدة اقلئت ذتيظئوهق يشكء ر ئج ذتحدرد الح ات لكء ااقص  اننويا ا ئا  ط ق ايع ااقص  

اننويا ا ئا  ئ م   ذاحد حجيج ذالعياد من الجيدة الياقربت ذتتامن الصيت ذالح ات  ئ 

 ال اق  ال ةيئ  اد اقن  يائقً  ئ صيرة عنشطت ذتك ئوقت. اننويا ا ئا  عمق محعي 

 :التقويم المستخدمة أدوات .4

 بطاقة تقييم منتج اإلنفوجرافيك المتحرك: -أ 

تج تحدرد يطقةت تائئج ماعو اننويا ا ئا اليعح ا من خوكل تمودرء ةقعيوت مهوقرات إنعوق  اننويا ا ئوا  -

 الحكج من خكلهق ا ى ايدة الياعو.اليعح ا ذصئقغعهق  ئ صيرة ابقرات ر يائت ريكن 

 وئ مجوقل  هئةوت العودررس اليحكيوئن مون عا وق  مون اودد األذلئوت ا وى صويرتهق الاقعيوت  وئ او   -

 الكامت. العمدركت تكايليائق العم ئج ذتج ايء

( 2 1 0ا عي   البطقةت ا وى مكموت خئوقرات لعائوئج الياوعو )ائود  مابويل   ومئ ( تاودر يقلودراقت )  -

الصيرة الاهقعئوت  إلى اليصيل من البقحثت جييات من ممقرئ  العائئج لكء مهقرة  ذي لا تيكا ذذلا ذ ق م

 ( مهقرة.24ل بطقةت مكينج من )
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 ( يوضح مثال للمهارات ومعايير التقييم لها3جدول )

 

حسيياب معاميي  إتفيياا كييوبر للمحكمييين حيييث بليي  معاميي  الثبييات  البطاقيية ميين خييالل تييم حسيياب ثبييات -

 معام  ثبات مقبوال، وذلك وفقا للمعادالت التالية:  ويعد هذا%( 91.6)

 

 100× معادلة كوبر =          نقاط االتفاا                       

 نقاط االتفاا + نقاط االختالف                    

  91.6=  100×        22معادلة كوبر =          

                            24   

 س الذكاء الرقمي:مقيا -ب 

 السابقة والمقاييس التي تناولت الذكاء الرقمي. على الدراسات االطالع -

( ابووقرة ميااووت ا ووى ميقنئووت عيمووقد هووئ الهيرووت ال ةيئووت  االرووعخدام 62صووئقغت ابووقرات اليائووقس  ووئ ) -

ال ةيئوت  الحاويق ال ةيئ  الوكمت ال ةيئت  األمن ال ةيئ  العموقط  ال ةيوئ  العياصوء ال ةيوئ  اليم  وت 

موق   حود إلوى تيقمقً  ميا وق ال ةيئت  رجئم ا ئهق اليعم ج يقخعئقر عحد يداعء العدررو الثكمئ ل ئك ت )ميا ق

 ( ل مبقرات الييابت ذاكس الدرات  ئ حقلت المبقرات الوقلبت.3 2 1تيقمقً( ذتاقي هق الدرات ) ميا ق غئ 

 ( ابوقرة ا وى62األذلئت اليكينت مون ) صيرتج  ئ العحاق من صدق اليائقس من خكل ا   اليائقس -

حئوث الي ويك   من اليائقس ا ى ابقرات ل حكج اليحكيئن تخصد تكايليائق العم ئج ذذلا من مجييات

 يموأ المبوقرات ذتمودرء صئقغت ذالصحت الم يئت  ذماقربعج لائقس ال اق  ال ةيئ ل طكل  حئث تج إاقدة

 نووبت إلوى تصوء قيههق مع ابقرات عخ   يقليائقس عذ ألنهوق لوجذ يحق  ذح ف ابقرتئن لعش عاث  لعصبح

 اليحكيئن. %( من ةبء80اتوقق )

 طقلبوق ذاروعخدام (20) اوددهج الطوكل ي وغ مون ائاوت ا ى اليائقس تطبئق اليائقس من خكل ةئقس مبقت -

 ةوئج ي غ ا ذنبقا  ذط رات العجتعت الاصوئت حئث  علوق ممقمء لحوقل الثبقت ان ط رق   SPSSي نقمو 
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  .مابيال ( ا ى الع تئم ذرمد ه ا0.709(  )0.819ممقمء الثبقت )

الصويرة  إلوى اليصويل يمود ايوء تمودركت اليحكيوئن ذالعحاوق مون الثبوقت ذالصودق ل يائوقس ذيو لا توج -

  10  7( ابقرة روقلبت ارةقمهوق )10( ابقرة ميابت ذ)50( ابقرة ماهق )60الاهقعئت ل يائقس اليكينت من )

11  28  29  34  37  38  46 47.) 

 ري ح الجدذل العقلئ األيمقد ذادد المبقرات لكء يمد ليائقس ال اق  ال ةيئ.

 ( عدد األبعاد وعدد العبارات لك  بعد لمقياس الذكاء الرقمي النهائي4جدول )

 ادد المبقرات االيمقد م

 6 الهوية الرقمية  .1

 8 االستخدام الرقمي  .2

 9 السالمة الرقمية  .3

 11 األمن الرقمي  .4

 5 التعاطف الرقمي  .5

 8 التواص  الرقمي  .6

 8 المعرفة الرقمية  .7

 5 الحقوا الرقمية  .8

 60 مجييب
 

  Google forms جوج  تم تطبي  المقياس بشك  إلكترونى باستخدام نماذج

 
 

العم ج ال ةيئت : يمد تح ئء األهداف العم ئيئت  ئ الخطية األذلى رعج تحدرد ااقص  تحلي  عناصر التعلم .5

الاصيص عذ ال ريمقت ذالصير الثقيعت عذ ال ريمقت اليعح ات عذ ماقطع  العئ رئعج ارعخدامهق مثء

ميرئائت عذ ماقطع  ئدري  ئ ا   مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا ذال اق  ال ةيئ داخء البئةت  

ذذلا يمد العياد من ايدة ااقص  العم ج ذتاقربهق مع األهداف ذاليحعي  ذالوةت اليوعهد ت ذعر يل 

ايق الي كئت الوك رت لماقص  العم ج حئث تج ارعخدام ااقص  تم ج يع اخئد ارعخدام موعيحت ا  هق  ذح

 مثء رخصت اليشقب انيداائ.

تج تح ئء الكعم ذالدرارقت ذاليياةع اليعخصصت العئ تاقذل  ال اق  ال ةيئ   تحلي  الذكاء الرقمي: .6

ال ةيئ ال عئوئت العئ رجم تايئعهق لد   ذماقي ت الخب ا  ذاليعخصصئن  ئ اليجقل لعحدرد ايمقد ال اق 

يمد تحدرد األيمقد ال عئوت ل  اق  ال ةيئ تج تحدرد األهداف العم ئيئت ذتعيثء  ئ عن رعيكن اليعم يئن  ذ

 اليعم ج من إدارة هيرعج ال ةيئت ا ى اليياةع ذحوقيقت العياصء االاعيقائ  ذعن ريقرس اليعم ج
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ذاألاهتة ال ةيئت يكوق ة  ذعن رعياصء اليعم ج اب  اننع ن  يوكمت  االرعخدام ال ةيئ ل يرقعط ال ةيئت

ذرجئد العمقمء مع العاي  انلكع ذنئ عذ عة محعي  ماح ف عذ مياةع ي رةت عذ مخ ت  ذعن رنمن اليعم ج 

حوقيقتج ذذرقعطج ذعاهتتج ال ةيئت  ذعن رادر اليعم ج مشقا  اآلخ رن اب  اننع ن   ذعن رجئد اليعم ج 

عياصء ال ةيئ اب  ذرقعء العياصء االاعيقائ ذتطبئاقت الدرد ت يحكيج ذننجقا مهقم موئدة  عن رعان ال

اليعم ج البحث ان اليم يمقت ذارعخدامهق ذتحدرد مد  ميميةئعهق  ذعن رم ف اليعم ج حايةج ذحايق 

 اآلخ رن ال ةيئت من خصيصئت ذحايق طبع ذنش .

 اآلتئ: رعج  ئ ه ة الي ح تمرحلة التصميم:  -ب 

 تصميم عناصر التعلم: .1

: تج ايع ااقص  العم ج ذارعخدام ر و ت ماهق ذريطهق يقليهقم تحديد عناصر التعلم لك  هدف تعليمي -

العم ئيئت لم   اليحعي  يشكء معكقمء ذلييااهت احعئقاقت اليعم يئن حئث ان مهقرة اخعئقر مي يب 

عةء من مهقرة اخعئقر ذتصيئج اليرقعط اليعمددة  ذمحعي  اننويا ا ئا اليعح ا تحعق  لمدد ااقص  تم ج

 اليوعخدمت  ئ اننويا ا ئا اليعح ا لم   اليحعي  يشكء معكقمء.

تج م ااقة العايب  ئ عدذار اليعم ج حئث ركين دذر اليعم ج تحديد دور المتعلم بالنسبة لعناصر التعلم:  -

ذةد ركين مشقرا  ئ يمأ الحقالت مثء ر بئ ااد مشقهدة يمأ ماقطع الوئدري عذ الم ذ  العادريئت  

الااقش عذ االرعووقر عذ العائئج ذتقرة عخ   ركين دذرة ااعشقف مياج مثء الخ اعط ال هائت لم   

اليهقرات ذريطهق ييياةع اذ  ئدريهقت ل ش ك عذ الياقرنت يئن يمأ ااقص   ئ الش ك  عذ ت خئد 

يمت من خكل ا   اننويا ا ئا اليعح ا عذ مم يمقت محددة  ذعخئ ا ةد ركين دذرة ااعشقف اليم 

 الثقي  ذرايم اليعم ج يعطبئق اليهقرة يشكء اي ئ.

يمد العيصء لماقص  العم ج الاقي ت لإلاقدة االرعخدام رعج ارعخدام يم هق روعخدم  تعدي  عناصر التعلم:  -

ايق هئ ذالبمأ اآلخ  رعج ايء يمأ العمدركت ا ئهق لعاقرم اليحعي  ذالهدف مثء الدمو يئن ااقص  

ة العم ج مثء الاصيص اليكعييت ذالصير الثقيعت  عذ اةعطقب يمأ عاتا  من ماقطع الوئدري لش ك مهقر

محددة  اط  عذ دمو صيرتئن لعيصئء محعي  محدد معكقمء  عذ ح ف يمأ األاتا  غئ  ال  ذررت 

من الصير ال تاقرم الهدف عذ ةد تشع  اليعم ج ذال تخء يقليحعي   ايق تج تصيئج يمأ ااقص  العم ج 

 غئ  اليعقحت لعاقرم ا   اليحعي .

   ييق راقرم تو وء ذتاائج اليحعي  ييق تج تيظئ  عر يل الم تحديد أسلوب عرض عناصر التعلم: -

 ر ين ا  ج يشكء ا ال ذييق رحاق تيظئوج  ئ ا   األنشطت ذاليهقم العم ئيئت.

تج ت يئن محعي  ال اق  ال ةيئ ذالميء ا ى تايئت من خكل إر قدات تممين الذكاء الرقمي:  .2

تج ارعخدام إرع اتئجئقت ذتيائهقت ذتطبئق  م ى  ذعمث ت ذنيقذ  ذتك ئوقت لبمأ الييقررقت حئث 

تدررس  مقلت مثء المص  ال هائ ذالياقةشقت ذاليهقم العم ئيئت يحئث تايى ال اق  ال ةيئ يشكء  يائ 

عماق  العم ج من خكل ا   ماقةشقت عذ مياة  عذ مشككت عذ ارعووقرات ل يعم يئن تعيثء  ئ اايع 

دام ال ةيئ ل يرقعط ال ةيئت ذاألاهتة اش ة مصقدر ميميةت  ئ خخ  خيس رايات لهق اكةت يقالرعخ

ال ةيئت  ااعم تا ر  مكين من مكث صوحقت ان الهيرت ال ةيئت  حدد اليم يمقت العئ تحعقاهق 

ليي يب الحايق ال ةيئت من الخصيصئت ذحايق الطبع ذالاش    ئ  ي  المص  ال ةيئ حدد مهقرات 

ل الي ح ت الجقممئت  ائ  تحيى اهقاا)حقرم البحث ذاليم  ت العكايليائت العئ رجم تيا  هق ااد طك

اآللئ  الهقت  اليحييل( من الوئ ذرقت عذ االخع اق  حدد ميةوا إذا تم    ل عاي  انلكع ذنئ عذ عحد 

 اليياةع الياح  ت عذ الب رةت.



 2021 الخامسالعدد                        22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 400 - 

ا   عمث ت ذنيقذ  رقيات من اننويا ا ئا الثقي  ذاليعح ا ان محعي  ال اق  ال ةيئ عماق  تم ج  •

 .رات إنعق  اننويا ا ئا اليعح امهق

تياد يمأ انر قدات ذالعيائهقت  ئ البئةت ماهق ال تاوى تيمئن حوقيا يقرعخدام ا يت م ذر ةيرت   •

تياد من توجئء الخ ذ  ااد االنعهق   ال توخ  من عايقل امكعا  تح   الدةت عماق  ايع مم يمقت ان 

 ع ان قرة إلى صقحم اليصدر عذ الي اع.اننويا ا ئا  ذتياد من اليصقدر اليوعخدمت م

تياد يمأ العم ئيقت العئ تايى الهيرت ال ةيئت ماهق ارعخدام اريا الحائائ  ئ الدخيل إلى البئةت   •

 العتم يقآلدال المقمت  ةدم اليوقادة لتمكعا ااد الحقات.

ج ان ال اق  ال ةيئ تج االتوقق مع الطكل يين ركين مي يب اننويا ا ئا ال ة رئعج تصيئيج ذإنعقا •

يدذن تحدرد عيمقد عذ توقصئء اليي يب ذذلا ل يقن دةت العائئج ذإتقحت الو صت ل طكل  يشكء اقم

 .لكيعكقر ذانيداب  ئ تصيئج ذإنعق  اننويا ا ئا اليعح ا  ئ ذات اليي يب

 

 

 

 عرض المحتوى:  .3

تج إنعق  اليحعي   ئ  ي  األهداف العم ئيئت ذااقص  العم ج اليخعقرة ييق رغطى إنتاج المحتوى:  -

مهقرات إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا ال عئوت ذهئ إخعئقر مي يب اننويا ا ئا اليعح ا  تحدرد 

محعي  اننويا ا ئا اليعح ا  اخعئقر ذتصيئج اليرقعط اليعمددة اليوعخدمت  ئ اننويا ا ئا اليعح ا  

روقاد اليعم يئن  ئ اليصيل ليوعي  يع ذتج رم اننويا ا ئا اليعح ا مج رعج انعق  اليحعي  ييق ا

 إتاقن اليهقرات.

 

ييق راقرم عنيقط العم ج اليخع وت )ريمئت  يص رت  ريمئت  تج ا   اليحعي أساليب عرض المحتوى:   -

يص رت(  ذييق رعئح ل يعم ج اخعئقر عر يل ا   اليحعي  ال ة راقربج  مع العيائد ا ى ح رت اليعم ج  ئ 

اخعئقر ار يل ا   ذاحد  اط عذ عاث  حوم رغبعج  ذادم اابقرة ا ى تم ج اء عرقلئم ا   

محددة تخدم عهداف اليحعي  العم ئيئ  تج ايء م   لكء عر يل اليحعي  مع ا   عمث ت ذنيقذ  

 Google Driveا   ألريع مهقرات رعئوت ننعق  اننويا ا ئا اليعح ا ذر مج ا ى اياء درار  

ذر ع ال ايط  ئ يئةت العم ج يحئث ركين ل يعم ج ح رت االخعئقر من يئاهج ليشقهدتج عذ تحيئ ج ا ى اهقاة 

ئم ا   اليحعي   ئ نصيص مكعييت ذصير مقيعت )ا ذ  تادريئت(  الخقص  ذتيث   عرقل

 ذنصيص موييات ذصير معح ات) ئدري(  ذاننويا ا ئا )مقي  ذمعح ا(  ذخ اعط ذهائت رةيئت.
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يمد العياد من ايدة اليحعي  ذارتبقطج يقألهداف  نصوص مكتوبة وصور ثابتة )عروض تقديمية(:  •

تج م ااقة ايدة الاصيص اليكعييت ذالصير الثقيعت  ئ الم ذ  العادريئت يحئث ركين ماقس ذياط ذنيط 

الخط ماقرم  ذتبقرن عليان الاصيص مع الخ وئت  ذمد  انا اعئت الاصيص  ذايدة ذذ يك الصيرة 

ذتحعية ا ى توقصئء عةء حعى ال تشع  اليعم ج  ذتج ايء م وقت  الثقيعت ذتمب  ان اليحعي  العم ئيئ 

 .Microsoft PowerPointالم ذ  العادريئت يقرعخدام 

 

تج م ااقة ايدة ذذ يك الاصيص اليوييات ذتكقم هق : نصوص مسموعة وصور متحركة )فيديو( •

لعحكج  ئ الوئدري مع اليي يب  ذارعخدام لاطقت  ئدري ذا حت ذتمب  ان اليحعي   ذذايد   رط ا

اليم ذ   ذموقحت م   الوئدري صغئ  حعى روهء ا  ج ذتحيئ ج ل يعم يئن  ذتاقرم ر ات الم   

مع اثق ت العوقصئء اليط يل درارعهق  ذ ى يمأ اليهقرات تج توجئء محق  ات يصيت اليم ج 

 .Free Screen Recorderمصحييت يصير ذرريمقت تج من خكل توجئء الشق قت يقرعخدام ي نقمو 

 

م ااقة عن ركين لإلنويا ا ئا هدف ذمي يب ذاحد محدد   تجاإلنفوجرافيك )الثابت والمتحرك(:  •

ذالبوقطت ذاالخعصقر  ئ ا   اليحعي  ذالعصيئج  ذالعيظئ  الياقرم لم   اليرقعط اليعمددة  

عليان  ذتج ارعخدام مياةع معمددة لميء اننويا ا ئا ذذلا  4-3األليان ركوئ  ارعخدام ذادم اناثقر من

 Pik To Chart  Easellyاننويا ا ئا الثقي  يقرعخدام ادة مياةع مثءلعايب عر يل ا  ج  عج ايء 

  Canva  Freepik ذتج ايء اننويا ا ئا اليعح ا يقرعخدام ادة مياةع مثء  Powtoon  

Moovly  Goanimate  Animaker  Render Forest. 
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تيظئ  األليان ذال ذايط يئن ذتج م ااقة عن ركين محعياة ذا ح ذمحدد   الخرائا الذهنية الرقمية: •

الماد  ئ الخ رطت يشكء ذظئوئ  ذارعخدام ع كقل مخع وت ل خ اعط ال هائت مثء خ اعط تي ح تو وء 

اليم يمقت  ذخ اعط الوك ة ال عئوت ذاأل كقر الي تبطت يهق  ذخ اعط تي ح األربقل ذالاعقعو  ذخ اعط 

ت يئن األاتا   ذخ اعط تبوئط ذتاائج  ذ ى خ اعط تي ح المكةقذ تاقرن يئن  ك تئن  عذ ااص رن 

يمأ اليهقرات تج ارعخدام عاث  من خ رطت ل يهقرة   ذتج ايء الخ اعط ال هائت ال ةيئت يقرعخدام ادة 

 .Edrawmaxذي نقمو   bubble.us  zenmindmap  wisemapping  Canvaمياةع مثء

 

اليهقرات ال عئوت ننعق  اننويا ا ئا تج تاائج ا   اليحعي  ذ ق تو وء : تنظيم المحتوى -

اليعح ا يط رات ماطائت مع العدر   ئ ا   اليحعي  من اليم يم الى اليجهيل ذمن الوهء إلى 

ايق تج تجتع اليحعي   ئ عريع مهقرات ذماح اليعم يئن الوع ة الكق ئت ل عم ج ذإنهق  العك ئوقت   الصمم 

  ايق تج ا   العم ئيقت ذانر قدات ذماهق ارج عية اليط يلذتادرج الداج ل يعم يئن ل يصيل إلئ اليو

اليهقرة مصحييت ه اترتة اليعم ج ال ذايط الاقدمت هئ   ك اليهقرة ييريمت عرقلئم ا   ال ايط األذل 

م   ا ذ  تادريئت ذال ايط الثقنئ م    ئدري ذال ايط الثقلث انويا ا ئا ذال ايط ال ايع خ رطت ذهائت 

 م   الياقرم لا ذعن  غئ  مجب  ا ى العم ج من ايئع ال ذايطه.اخع  عر يل ال

ألنهق تعيئت  Edmodoتج اخعئقر يئةت العم ج االاعيقائت تصميم التفاع  والتواص  داخ  البيئة:  .4

يقلوهيلت ذالبوقطت ذذ يك ااقص هق  ذتشجع ذتوقاد ا ى تحائق العياصء ذالعوقاء يئن اليعم يئن 

ذمصقدر العم ج  ذارعخدام اليرقعط اليعمددة يشكء ذظئوئ  ذإمكقنئت ا    ذاليم ج  ذيئن اليعم يئن

ذتبقدل اليحعي  العم ئيئ  ذتحائق العوقاء  ئ الياقةشقت عذ ارعووقرات مع اليم ج ذاألة ان  ذط ك 

مشككت عذ عرة ت رميء اليعم ج ا ى ح هق  ذريكن ل يعم يئن مشقرات اليحعي  العم ئيئ مع معقيمت اليم ج  

عجيع يئن العياصء االاعيقائ ذعنايت إدارة اليحعي   ذتيكن اليم ج من ايء مجيياقت معخصصت   

 ذتي   مكعبت رةيئت تحعية ا ى مصقدر العم ج  ذريكن ارعخدامج ا ى الهيات  ال ائت.

 رعج تصيئج عنشوطت الوعم ج ذاليهوقم العم ئيئوت العوئ راجتهوق اليعم يوين: تصميم األنشطة والمهام التعليمة .5
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تايب األنشوطت  عماق  العم ج ييق راقرم ا   مهقرات إنعق  اننويا ا ئا ذتايئت ال اق  ال ةيئ مع م ااقة

ااو    ذمون ت وا اليهوقم ذاألنشوطت موق ر وئ ذاليهقم العم ئيئت داخء البئةت ييق رحاق األهوداف ذاليحعوي   

وو ق يوئن اليم يموقت الكيئوت يمأ اليي ياقت العئ تص ح اروعخدامهق ننعوق  انويا ا ئوا معحو ا  موق ال

ارقرة يمأ اليياةع اليحددة ذارعم ا هق ذة ا ة محعياهق يشكء دةئق  مج ذالايائت ل يحعي  اليم ذ   

ت خئد يمأ اليم يمقت العئ ت تبط يب امو إنعق  اننويا ا ئا ذا  هق ا ى يم هج الوبمأ   وقرااق 

 وئح روبم االروعخدام ذموق ريئوتة اون غئو ة مون الب امو العئ رعوعخدمهق  ئ إنعق  اننويا ا ئا ذموع تي

الب امو  ائ  تيئت يئن اليم يمقت الييميةت ذغئ  الييميةت اب  اننع ن   اايع ذرقعط معموددة إر وقدرت 

تي ح ائ  تحيى حوقيقتا عذ ي ردا انلكع ذنئ عذ اهقاا من االخع اق ذ قراهق ل تمك  ل ياقرنت يئن 

 وقرا محعوي  مي ويب اننويا ا ئوا ذاايانوج موع تائوئج ذماع حوقت  الط ق اليوعخدمت ذمد   قا ئعهق 

 التمك  لعطير  ذالعمدرء ذمعقيمت اليم ج ألدا  اليعم يئن ذالعغ رت ال اامت.

تج تحدرد إرع اتئجئقت مثء العم ج ال اتئ من خكل تم ج اليحعي  تحديد إستراتيجية التدريس المناسبة:  .6

إنعق  اننويا ا ئا اليعح ا  ذالمص  ال هائ ذالياقةشت ذالعم ج اليم ذ  ييرقلئم مخع وت ليهقرات 

 العشقرائ.

تي   البئةت عرقلئم لعائئج الباقعئ ذالاهقعئ ل يعم يئن مع تي ئ  نيقذ  ذممقرئ  تقدير التقييم في البيئة:  .7

اليشقرات ذالعوقاء ذالياقةشت  رعج تائئج عدا  اليعم يئن  ئ يئةت العم ج من خكلل عائئج ذمعقيمت اليم ج  حئث 

% من الدرات الك ئت   70العم ج ذعنشطعج رخصد لهق  % من الدرات الك ئت  ذعدا  مهقم30رخصد لهق 

ه ة الاوبت  ئ يئةت العم ج عمق مق رخد معغئ ات البحث  ئعج العائئج من خكل يطقةت تائئج ماعو 

 اننويا ا ئا اليعح ا اليمدة ذمائقس ال اق  ال ةيئ.

 تج إ ق ت الطكل ذا   اليحعي  العم ئيئ داخء البئةت من خكل: مرحلة التنفيذ:  -ج 

إررقل داية ل طكل لئيكاهج اال ع اا  ئ يئةت العم ج من خكل ايء  تجإضافة الطالب لبيئة التعلم:  .1

يد ايد عذ رمت ليجييات العم ج  ذل يقن خصيصئت العم ج ال رعج توجئء ان يقم اليعم يئن يدذن رةج ا

 رمطى لهج من ةبء اليم ج لكن يقم لبئةت العم ج.

 

تج ا   اليحعي  العم ئيئ  ئ العيةئ  اليحدد ذ ق تو وء مهقرات إنعق   إضافة المحتوى التعليمي: .2

 اننويا ا ئا اليعح ا  ذتو وء ا   عيمقد ال اق  ال ةيئ.

الاعقعو مطيةاج ذمهئية نا ا  تج  ئهق إا ا  العج يت االرعطكائت ذاقن  التجربة االستطالعية:  .3

 العج يت األرقرئت ل بحث.
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 تطبي  البحث )اجراء التجربة األساسية(: .4

 تطبي  القياس القبلي ألدوات البحث )مقياس الذكاء الرقمي( على مجموعة البحث. -

تجريب تطوير بيئة تعلم اجتماعي قائمة عليى تنيوع أسياليب عيرض المحتيوى فيي ضيوء إسيتراتيجية  -

 استخدام عناصر التعلم على عينة البحث.إعادة 

 مرحلة التقييم: -د 

تطبييي  القييياس البعييدي ألدوات البحييث )بطاقيية تقييييم منييتج اإلنفوجرافيييك المتحييرك ومقييياس الييذكاء  .1

 الرقمي( والتحق  من صحة الفروض.

 .t test One Sample ،t testاإلحصائية المستخدمة:  األساليب .2

 نتائج البحث ومناقشتها: (1)

ان الونال ال ايع من عرة ت البحث ذنصج ه موق عمو  تطوير  يئةوت تم وج ااعيوقائ ةقعيوت ا وى  لإلاقيت

تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  وي  إروع اتئجئت إاوقدة اروعخدام ااقصو  الوعم ج لعايئوت مهوقرات إنعوق  

د اننويا ا ئا اليعح ا لدة طوكل تكايليائوق العم وئج؟ ه ذل عحاوق مون صوحت الوو   األذل ذالو ة روا

ا ووىه ال رياوود  وو ق ذذ داللووت إحصووقعئت يووئن معيرووط دراووقت طووكل اليجيياووت العج ربئووت الوو رن درروويا 

يقرعخدام تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  وي  إروع اتئجئت إاوقدة 

ذيوئن مووعية االتاوقن ارعخدام ااقص  العم ج  ئ الائقس البمدة لبطقةت تائئج ماوعو اننويا ا ئوا اليعحو ا 

%ه  تج ارعخدام اخعبقر هته ل مئات الياحدة لياقرنت موعي  عدا  طكل اليجييات العج ربئت 80اليط يل 

%(؛ 80 ووئ الائووقس البموودة ليهووقرات إنعووق  اننويا ا ئووا اليعحوو ا ذيووئن موووعي  انتاووقن اليط وويل )

 لداللت.ذري ح الجدذل العقلئ اليعيرطقت الحوقيئت ذةئيت هته ذموعي  ا

( داللة الفروا بين المتوسا عند مستوى اإلتقان والمتوسا التجريبي في القياس 5جدول )

 (25البعدي لبطاقة تقييم منتج اإلنفوجرافيك المتحرك )ن =

 الدرات

 الين  ات العج ربئت %80اليعيرط ااد 

 ت
موعي  

 م. نا ة الداللت
م. تج ربئ يطقةت 

 تائئج االنعق 
 ب

 الك ئتالدرات 
38 40.64 5.99 2.20 0.05 

 

ذيقرعا ا  الاعقعو الياردة  ئ الجدذل الوقيق رع ح عنج تياد   ذق ذات داللت إحصقعئت يئن معيرط 

دراقت طكل اليجييات العج ربئت ا ى يطقةت تائئج ماعو اننويا ا ئا اليعح ا ذموعي  انتاقن لصقلح 

اوويب عرووقلئم اوو   تاليجيياووت العج ربئووت ميووق روودل ا ووى  قا ئووت تطووير  يئةووت تم ووج ااعيووقائ ةقعيووت ا ووى 

 ووئ تايئووت مهووقرات إنعووق  اننويا ا ئووا اليحعووي   ووئ  ووي  إرووع اتئجئت إاووقدة ارووعخدام ااقصوو  الووعم ج 

اليعح ا لد  الطكل ذاليصيل يهق إلى موعي  انتاقن ذيه ا رعج ر أ الو   الصو ة ذةبيل الو   

 البدرء.

إلى  قا ئت اخعكف إروع اتئجئقت  ( العئ تيص  2018ذتعوق ه ة الاعئجت مع نعقعو درارت الطبقخ )

 ( العووئ2019) الوعم ج  وئ ناووج الوعم ج ال ائووت  وئ تايئووت مهوقرات انعوق  اننويا ا ئووا  ذنعوقعو درارووت احيود
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تيص   إلى  قا ئت اخعكف نيط الداج انلكع ذنئ يبئةت الحئقة الثقنئت مكمئت األيمقد  ئ تايئت مهقرات إنعق  

( العئ تيص   إلى  قا ئوت اخوعكف ذااهوت العوقاوء ليحودة 2020ارت  عق )اننويا ا ئا  ذا لا نعقعو در

 ماع حت ةقعيت ا ى العم ج العكئوئ  ئ تايئت مهقرات إنعق  اننويا ا ئا.

 وتعزى الباحثة ذلك إلى: 

تي   البئةت العم ئيئت العايب  ئ عرقلئم او   اليحعوي  يقروعخدام عروقلئم او   ا ايوج ذمثئو ة مثوء  •

العادريئوت ذم ووقت الوئودري ذاننويا ا ئوا )مقيو  ذمعحو ا(  ذالخو اعط ال هائوت ال ةيئوت يينيااوج الم ذ  

 اليخع وت ييق روهج  ئ تي ئ  ااص  العشيرق ذالدا مئت لد  اليعم يئن.

 ايق تي   البئةت العم ئيئت العايب  ئ تيظئ  ااقص  العم ج ييق راقرم العايب  ئ ا   اليحعي .  •

ب دذر اليعم ج يقلاوبت لماقص  الوعم ج اليووعخدمت رويا  اوقن )رو بئ  مشوقرا  ااعشوقف  تعئح البئةت تاي •

 ااعشقف مياج( ذ ق لعو وء العم ج ميق رشجع اليعم يئن ا ى العوقاء مع اليحعي  اليم ذ . 

تووويح البئةووت العم ئيئووت يقليشووقرات الاشووطت ل يووعم ج موون خووكل اوو   عنشووطت ذمهووقم تم ئيئووت   درووت   •

ارعووقرات تمكس اليحعي  اليادم رميء اليعم يئن ا ى ح هق  ذمم  وت اليوعم ج ييموقرئ  العائوئج ذتشقرائت ذ

 ننعق  اننويا ا ئا اليعح ا.

ايق تويح البئةت ل يعم ج يح روت اخعئوقر عرو يل او   اليحعوي  الو ة راقروبج ذ اوق ليئيلوج ذاروعمداداتج  •

 ذةدراتج.

يقائت ذالباقعئت  قن البئةت مدايمت يقلعياصء االاعيوقائ  ئ  ي  نا رقت العم ج مثء االتصقلئت ذاالاع •

 يئن الطكل ذالعمقذن ذالعبقدل يئاهج ذالعوقاء  ئيق يئاهج عذ مع اليم ج عذ ذمصقدر العم ج.

 ئ ظء الاا رت الباقعئت االاعيقائوت توج اروعخدام خصوقعد البئةوت لتروقدة  و ص العوقاوء يوئن اليعم يوئن  •

 داخكت اليم ج لعوهئء العم ج.ذاليم ج ذتوقاء االة ان  ذت

معقيمت اليم ج ألدا  اليعم يئن ان ط رق تجتعت اليهقرات ذيمد االنعهق  ماهق رعج نش  مشقراقت تعط وم  •

موون ايئووع اليعم يووئن اليشووقرات يووقلعائئج ذالياع حووقت لعطووير  مووع تغ رووت راامووت موون اليم ووج  ذتاوودرج الووداج 

 ئ نوس اليوعية العم ئيئ.ذاليوقادة لبمأ اليعم يئن ليصيل الجيئع ال

لإلاقيت ان الونال الخقمس من عرة ت البحث ذنصج ه مق عم  تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا وى  

تايب عرقلئم ا   اليحعي   ئ  وي  إروع اتئجئت إاوقدة اروعخدام ااقصو  الوعم ج لعايئوت الو اق  ال ةيوئ 

قنئ ذال ة راد ا ىهال رياد   ق ذذ داللت لدة طكل تكايليائق العم ئج؟ه ذل عحاق من صحت الو   الث

إحصقعئت يئن معيرط دراقت طكل اليجييات العج ربئت  ئ الائقرئن الاب ئ ذالبمودة ا وى مائوقس الو اق  

ال ةيئ ه  تج ارعخدام اخعبقر هته ل مئاقت الي تبطت لياقرنت معيرط دراقت طكل اليجيياوت العج ربئوت 

س الو اق  ال ةيوئ ذري وح الجودذل العوقلئ اليعيروطقت الحووقيئت ذةئيوت  ئ الائقرئن الاب وئ ذالبمودة ليائوق

 هته ذموعي  الداللت.
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( داللة الفروا بين متوسا درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 6جدول )

 (25على مقياس الذكاء الرقمي )ن =

اليجيياوووووووووووت  االيمقد

 25=2=ن1ن

موعي   ت ب اليعيرط

 الداللت

م يوووووووع 

 ارعق

حجج 

 العيمئ 

الكوم 

 اليمدل

 الهوية الرقمية
 2.32 14.16 قبلي

2.38 0.05 
0.19 

 
 كبير

0.37 

 1.17 15.28 بعدى 

االسييييييييييييييتخدام 

 الرقمي

 3.38 16.28 قبلي
3.70 0.001 

0.36 

 
 كبير

0.54 

 2.76 19.40 بعدى 

السيييييييييييييييييييالمة 

 الرقمية

 3.78 19.92 قبلي
3.15 0.01 

0.29 

 

 0.49 كبير

 2.25 22.60 بعدى 

 األمن الرقمي
 2.00 23.20 قبلي

7.19 0.001 
0.68 

 

 0.74 كبير

 2.61 28.76 بعدى 

التعيييييييييييييييييياطف 

 الرقمي

 1.87 11.48 قبلي
3.57 0.001 

0.34 

 

 0.58 كبير

 1.70 13.08 بعدى 

التواصييييييييييييييييي  

 الرقمي

 1.50 18.44 قبلي
1.63 

غييييييييييير 

 دالة

- 

 

- - 

 2.04 19.40 بعدى

المعرفييييييييييييييييييية 

 الرقمية

 1.51 20.28 قبلي
3.22 0.01 

0.41 

 

 0.54 كبير

 2.12 22 بعدى 

الحقيييييييييييييييييييوا 

 الرقمية

 1.75 11.44 قبلي
4.16 0.001 

0.62 

 

 0.65 كبير

 1.54 13.28 بعدى 

 الدرجة الكلية
 10.88 135.20 قبلي

6.35 0.001 
0.61 

 

 0.51 كبير

 9.33 153.80 بعدى 
 

( ميوق 0.001ذيقرعا ا  الاعقعو الياردة  وئ الجودذل الووقيق رع وح عن ةئيوت ت دالوت ااود مووعي  ) 

رمائ عنج تياد   ذق ذات داللت إحصقعئت يوئن معيروط الودراقت الك ئوت  وئ الائقروئن الاب وئ ذالبمودة ا وى 

ةيئت  االرعخدام ال ةيئ  مائقس ال اق  ال ةيئ لصقلح الائقس البمدة  ئ الدرات الك ئت ذاأليمقد: الهيرت ال 

الوكمت ال ةيئت  األمن ال ةيئ  العمقط  ال ةيئ  اليم  ت ال ةيئت  الحايق ال ةيئت ميوق رودل ا وى  قا ئوت 

تطير  يئةت تم ج ااعيقائ ةقعيت ا ى تايب عرقلئم ا   اليحعي   وئ  وي  إروع اتئجئت إاوقدة اروعخدام 

ل ذيهو ا روعج ر وأ الوو   الصوو ة ذةبويل الوو   ااقص  العم ج  وئ تايئوت الو اق  ال ةيوئ لود  الطوك

البدرء  ذل عحاق من األم  ةقم  البقحثت يحوقل حجج العيمئ  يداللت م يع ارعق ذاو لا الكووم اليمودل لوبكا 

 وئ اوء األيموقد موق اودا يمود العياصوء ال ةيوئ  ابئو اذرع ح من الجدذل الوقيق عن حجج العيمئ  ل بئةت اقن 

 ووئ الدراووت الك ئووت ليائووقس الوو اق  ال ةيووئ ذهوو ا مووق رناوودة ممقدلووت الكوووم  ابئوو اذحجوج العوويمئ  ل بئةووت اووقن 

 ووئ نوووس األيمووقد   ( ذذلووا1.2)اليموودل لووبكا حئووث اةعوو ل موون الحوود الوقصووء الاعبووقر البئةووت  قا ووت ذهووئ 

 ذالدرات الك ئت ل يائقس ار ق.

( العوئ 2020؛ محيود  2018ع؛ الووئد  2018ه ا رعوق مع نعقعو المدرد من الدرارقت ماهق )احيد ذ

ارعخدم  عنيقط اننويا ا ئوا العم ئيوئ  وئ تايئوت اليياطاوت ال ةيئوت  ذاو لا رعووق موع نعوقعو دراروت رومد 

ئووت  ذدرارووت ( العووئ ارووعخدم  يئةووقت الووعم ج العشووقرائت اليدمجووت  ووئ تمترووت ةووئج اليياطاووت ال ةي2020)

 ( العئ ارعخدم  ي نقمو ةقعج ا ى األلمقل ال ةيئت لعايئت مهقرات اليياطات ال ةيئت.2020مصطوئ )

( العووئ ارووعخدم  العوقاووء يووئن نيطووئ محوووتات األلمووقل 2019ايووق رعوووق مووع نعووقعو درارووت محيوود )

 ال ةيئت ذعر يل العم ج  ئ تايئت مهقرات األمن ال ةيئ.
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 وتعزى الباحثة فاعلية البيئة في تنمية الذكاء الرقمي إلى: 

 ارعخدام إرع اتئجئقت  مقلت مثء المص  ال هائ ذالياقةشقت ذالعك ئوقت ذاليهقم العم ئيئت. •

تووي   البئةووت إر ووقدات ذتيائهووقت توووقاد اليعم يووئن ا ووى اتبقاهووق عماووق  العمقمووء مووع اننع نوو  ييمووقن  •

 ذركمت.

م ئيووقت خقصووت يهيرووت اليووعم ج ال ةيئووت داخووء البئةووت ميووق رووقادة ا ووى ياووق  هيرعووج تحعووية البئةووت ا ووى ت •

 ال ةيئت.

مشقرات اليعم يئن  ئ تائئج محعي  ذمي يب اننويا ا ئا اليعحو ا ذالياقرنوت يئواهج رووقادهج ا وى  •

 تايئت اليم  ئت ال ةيئت.

مقت الييميةت  ئ  ع ة محوددة تحدرد   ذط ذممقرئ  لبمأ اليهقم ذالعك ئوقت مثء تحدرد مصقدر اليم ي •

عذ ذاوو  يئقنووقت اشوو ة مصووقدر حدرثووت اوون مي وويب محوودد ميووق روووقاد ا ووى تايئووت الحاوويق ال ةيئووت لوود  

 اليعم يئن.

 ارعخدام نييذ  تصيئج تم ئيئ ةقعج ا ى دمو اليم  ت ال ةيئت  ئ اليا رات العم ئيئت. •

 ذمصقدر العم ج. رقادت البئةت ا ى العشقرا ذالعوقاء يئن اليعم يئن ذاليم ج •

ذتمت  البقحثت ادم ذايد   ق دال إحصقعئق  ئ يمد العياصء ال ةيئ إلى عن مماوج الطوكل تيع وا 

حوقيقت ا ى مياةع العياصء االاعيقائ ذتطبئاقت الدرد وت روعج اروعخدامهق يحكيوج عذ ننجوقا اليهوقم موع 

 رات ذعرقلئم مه يت.إدارة ذة  االرعخدام  ذراه  العتام الطكل يقلعياصء يقرعخدام ابق

 توصيات البحث:

عن ر ااووى  ووئ تصوويئج يئةووقت الووعم ج انلكع ذنووئ عن تحعووية ا ووى عرووقلئم اوو   مخع وووت ل يحعووية  (1)

 لعاقرم الو ذق الو درت يئن اليعم يئن.

عن ر ااى  ئ تصيئج يئةوقت الوعم ج انلكع ذنوئ عن تايوئ يشوكء  ويائ عماوق  الوعم ج مهوقرات م تبطوت  (2)

 وكئ  اليخع وت ال  ذررت ذالكامت ل يعم يئن  ئ  ي  معط بقت المص  ال ةيئ.يينياب ال اق  ذالع

ايووء موووعيداقت رةيئووت معخصصووت لكووء اليجووقالت ذإتقحووت ااقصوو  الووعم ج ألا ووق  هئةووت العوودررس  (3)

 ذاليم يئن لكرعوقدة ماج  ئ ما راتهج.

عطير ال ةيئ ذع كقلج تايب ط ق ذعرقلئم ا   اليحعي   ئ يئةقت العم ج انلكع ذنئت ييق راقرم ال (4)

 اليخع وت.

ايء ندذات ذتدرربقت ل طكل  ئ م احء العم ئيئت اليخع وت ا ى الو اق  ال ةيوئ ذاليهوقرات ال ةيئوت  (5)

 اليخع وت.

 البحوث المقترحة:

  قا ئت يئةقت العم ج انلكع ذنئت  ئ تايئت انيداب ال ةيئ  ررقدة األايقل ال ةيئت. (1)

 العوقا ئ.ممقرئ  تصيئج اننويا ا ئا  (2)
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  قا ئت يئةت إلكع ذنئت  ئ تايئت مهقرات إنعق  اننويا ا ئا العوقا ئ. (3)

  قا ئت يئةت إلكع ذنئت تكئوئت ألر يل ا   اليحعي  ةقعيت ا ى تح ئكت اليعم يئن. (4)

 قا ئووت تكقمووء ااقصوو  الووعم ج ال ةيئووت مكمئووت األيمووقد يئةووت الووعم ج ال ائووت  ووئ تايئووت معغئوو ات عاقدريئووت  (5)

 د  الطكل.معايات ل

 المراجع

( مبقدئ تصيئج اليا رات االلكع ذنئت اليشعات من نا رقت العم ج 2018عيي خطية  الوئد ابدالييلى )

اليج ت الدذلئت لآلدال ذالم يم االنوقنئت ذاالاعيقائت  الينروت الم يئت ل بحث   ذتطبئاقتهق العم ئيئت

 .58 - 12  12الم يئ ذالعايئت البش رت  

( تصيئج يئةت ص  ممكيس ةقعيت ا ى األنشطت العم ئيئت ذعم هق ا ى 2016يش   ابد البقةئ )اييارد  

تايئت مهقرات إنعق  ااقص  العم ج ال ةيئت ذالكوق ة ال اتئت لد  طكل تكايليائق العم ئج م تومئ 

  73 رايطت الع ييرئن الم ل درارقت ا يئت  ئ الع يئت ذا ج الاوس   ذماخو ئ دا مئت اننجقا 

131 -188. 

ع( تصيئج ال ريم اليم يمقتئت اليعشمبت هالهقرب  إنويا ا ئاه ذ اًق لاا رت 2018عحيد  عمء الوئد )

الي ذنت اليم  ئت ذعم هق  ئ إاوقل طكل تكايليائق العم ئج عخكةئقت اليياطات ال ةيئت  ذتايئت 

الجيمئت اليص رت لعكايليائق  ئج  مج ت الجيمئت اليص رت لعكايليائق العمالي ذنت اليم  ئت لدرهج  

 .328-271  3(28العم ئج  )

 ئ تايئت اليائ  365ل(  قا ئت  صء رحقيئ ةقعج ا ى تطبئاقت عذ ئس 2018عحيد  عمء الوئد )

الينتي  الدذلئ األذل يقليم يمقت ال ةيئت ذمهقرات العوكئ  الاقةد لد  طكل تكايليائق العم ئج  

مت اليائق يمايان العم ئج الايائ االيعكقررت ذريق الميء  خكل الوع ة لك ئت الع يئت الايائت اقم

 .135-61 ريلئي: ا ئت الع يئت الايائت  اقممت اليائق 17-16من

( عنيقط اننويا ا ئا العم ئيئه الثقي   اليعح ا  العوقا ئه ذعم ة  ئ 2016عحيد  عمء  مبقن )

مج ت  ي ح ت االيعداعئت ذذة اناقةت ال هائت البوئطت العحصئء ذاوق ة تم ج ال رق ئقت لد  تكمئ  ال

 .321 - 272(  3)169  اقممت األاه  ا ئت الع يئت  الع يئت 

( اخعكف نيط الداج انلكع ذنئ ) خصئ  ااعيقائ( يبئةت الحئقة الثقنئت 2019عحيد  ريئع ابد المائج )

ايئت مهقرات إنعق  االنويا ا ئا مكمئت األيمقد ذموعي  دا مئت العم ج )م تومت  ماخو ت( لع

– 253  61اقممت ريهق    الع يئت  اليج ت الع ييرت  ا ئت العم ئيئ لد  طكل تاائقت العم ئج 

349. 

( نيطق تادرج اننويا ا ئا )الثقي   اليعح ا( اب  اليرم 2015عحيد  اي ذ محيد  عحيد  عمقنئ عحيد )

  د  عطوقل العيحد ذاتجقهقتهج نحية  تكايليائق العم ئجذعم هيق  ئ تايئت مهقرات العوكئ  البص ة ل

 .364 - 265  2(25الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئج  )

(  قا ئت اخعكف نيطئ العوقاء الاصئ 2019إدررس  ا ى ائوى  الته انئ  إي اهئج ابد هللا )

لدة طكل  ا ى العحصئء الدرارئ  ئ الحقرم اآللئEdmodoذال ريمئ اب  ماصت ادميدذ 
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اليج ت الع ييرت لعم ئج الكبقر  ا ئت الع يئت  م ات تم ئج الكبقر اقممت عرئيط  الي ح ت اليعيرطت  

 1(3 ) 127-161. 

( ارعخدام اننويا ا ئا ه العوقا ئ  الثقي  ه ذعم ة  ئ تايئت 2016إريقائء  ابد ال ؤذف محيد )

درارقت قهقتهج نحية  تكايليائق الع يئت  العحصئء الدرارئ لد  طكل تكايليائق العم ئج ذاتج

 .189-111  28  الجيمئت الم يئت لعكايليائق الع يئتذيحيث  

( عم  العوقاء يئن نيطئ ا   اليحعي  يقرعخدام هالخ اعط 2019إريقائء  ابد ال ؤذف محيد )

ل عم ج ال اتئ  ئ الخ اعط اليوقهئيئته ال ةيئت  ئ يئةت العم ج الوحقيئت ذموعي  الاقي ئت  -ال هائت 

إاوقل مهقرات تصيئج محوتات األلمقل انلكع ذنئت ذتايئت مهقرات العوكئ  االرعداللئ لد  

اقممت ح يان  ا ئت الع يئت  درارقت ت ييرت ذااعيقائت   الطكل اليم يئن يشمبت تكايليائق العم ئج 

(25)8  197 - 308. 

( اليهقرات ال ةيئت ليم يئ العم ئج الثقنية الوائ الصاقائ  ئ مص   ئ 2020البئطقر  حيدة محيد )

- 1415  79  اقممت ريهق   ا ئت الع يئتاليج ت الع ييرت   ي  الثيرة الصاقائت ال ايمت  

1435. 

االاعيقائ (  مقلئت يئةت تم ج تشقرائت ةقعيت ا ى  بكقت العياصء 2016الثيرائ  ر ئيقن نقص  )

اليج ت الم يئت ل ع يئت  )الئيتئيل(  ئ تايئت اليهقرات الحئقتئت لدة طكل الي ح ت الثقنيرت يحقعء 

 .84 -62  5  اقممت الم يم ذالعكايليائقالم يئت ذالعاائت  

( عم  العدررس يقرعخدام تاائت )اننويا ا ئا(  ئ تحصئء 2020الودحقن  ابد ال حين ابد المترت )

اقممت  مج ت اقممت  ا ا  ص  الثقلث اليعيرط  ئ ما ر الم يم ييحق ات  ا ا   طكل ال

 .292- 267  13   ا ا 

درارقت  ئ العم ئج الجقممئ  ا ئت   ( ممقرئ  تصيئج اننويا ا ئا العم ئيئ2017الوئد  عمء حوقن )

 .96 - 60  35الع يئت  م ات تطير  العم ئج الجقممئ  اقممت ائن  يس  

( عم  اخعكف نيطئ اننويا ا ئا الثقي  ذاليعح ا  ئ تايئت مهقرات 2018الوئد  ابد المقل ابد هللا )

الجيمئت تكايليائق الع يئت  درارقت ذيحيث    اليياطات ال ةيئت لد  ط بت اليمقهد الم ئق ل حقربقت

 .52-1  35  الم يئت لعكايليائق الع يئت

عم  اخعكف ارع اتئجئقت العم ج  ئ ناج العم ج ال ائت ا ى تايئت ( 2018الطبقخ  حواق  ابد المقطئ )

مج ت ا ئت مهقرات إنعق  اننويا ا ئا لد  طكل تكايليائق العم ئج اليوعا ئن ذاليمعيدرن إدراائقً  

 .508- 415  3(71الع يئت: اقممت طاطق  ا ئت الع يئت  )

 ذنئ  ئ اننويا ا ئا اب  الشبكقت االاعيقائت ( موعي  تادرج الداج انلكع2018الم يئ  ارام محيد )

تكايليائق الع يئت  درارقت  لعايئت مهقرات تصيئج البص رقت لد  عخصقعئ تكايليائق العم ئج 

 .58– 1  37الجيمئت الم يئت لعكايليائق الع يئت   ذيحيث 
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(  قا ئت  صء ا ع ا ئ ليم يقت الحقرم األلى ناوقيهن يمأ مهقرات 2015المييدة  ماقهء اي  )

الينتي  الدذلئ ال ايع ل عم ئج انلكع ذنئ ذالعم ئج ان يمد  ئ الوع ة تصيئج اقعاقت العم ج ال ةيئ  

 .30-1مقرس ال رق  5-2من

ال رق ئقت  ئ ( عم  اليعغئ ات الدرييغ ا ئت ا ى موعي  ذائ مم يقت 2018الغقمدة  ماى رمد )

مج ت الجقممت انركمئت  مدرات ال رق  يعاائت اننويا ا ئا ذدرات امعكاهن ليهقرات تصيئيج 

 .158 - 128  3( 26الجقممت انركمئت يغتة  )ل درارقت الع ييرت ذالاووئت  

 ( 2.0م )ت ييرقت تكايليائق الا ن الحقدة ذالمش رن تكايليائق ذر( 2012الوير  إي اهئج ابد اليائء )

(  طاطق: الدلعق لعكايليائق 8ر و ت ت ييرقت الحقريل ذتكايليائق اليم يمقت  ئ الع يئت )

 الحقربقت.

م اامت لبمأ Edmodo ( ي نقمو الياصت االاعيقائت إدميدذ2019الكادرة  إي اهئج ابد هللا )

  .129-117(  19)3غتة مج ت الم يم الع ييرت ذالاووئت: الي ات الايمئ ل بحيث  األديئقت  

 الاقه ة: دار الوحقل ل اش  ذالعيارع. اليياطات ال ةيئت ( 2017اليكك  تقم  اليغقذر  )

  الاقه ة: دار الوحقل ننويا ا ئا العم ئيئ( ا2018اليكك  تقم  اليغقذر   الحيئداذة  رقر  خ ئ  )

 ل اش  ذالعيارع.

ي   اليعح ا( ذ قا ئعج  ئ تايئت العحصئء ذاوق ة ( نيط تادرج اننويا ا ئا )الثق2019إمقم  رمد محيد )

  ا ئت الع يئت  اقممت مج ت ا ئت الع يئت العم ج لد  الطكل اليمقةئن ريمئقً  ئ الي ح ت انادادرت 

 .60–1  4(19او  الشئ   )

( 2018اقي   محيد رئد  محيد  ذلئد رير    قرس  نجك  محيد  إريقائء  ابد ال ؤذف محيد )

مج ت اقممت اايل اليادة الدذلئت ل ميم الع ييرت صيئج ذإنعق  اننويا ا ئا العم ئيئ  ممقرئ  ت

(SVU IJES  ا ئت الع يئت الايائت  اقممت اايل اليادة  ةاق :)19-1 1. 

( عم  اخعكف عر يل ا   اليحعي  ذنيط ميقررت األنشطت العم ئيئت ا ى 2010اقد  اتة محيد )

  هقرات ة ا ة الصير  ئ الع يئت األر رت لد  طكل ا ئت الع يئتتايئت العوكئ  انيداائ ذم

 .133- 101  18 1  الم يم الع ييرت  ا ئت الدرارقت الم ئق ل ع يئت  اقممت الاقه ة مج ت

( عم  العوقاء يئن نيطئ تادرج اليحعي  2019اقد  هقنئ عيي الوعيك  ابد الخقلق  داق  صبحئ )

تمقذنئه  ئ تايئت العحصئء -العم ج اليصغ  ذعر ييئ العم ج ه  دةالويمئه يقرع اتئجئت -هالاصئ

اقممت ياهق    ا ئت الع يئت  .مج ت ا ئت الع يئت  .ذياق  عم  العم ج لد  طكل تكايليائق العم ئج

(30)120  1 – 88. 

عم  اخعكف ا   اليحعي  انلكع ذنئ ا ى األدا  اليهقر  لد  طكل ( 2009حون  رانئق عحيد )

 ررقلت مقاوعئ   ةوج تكايليائق العم ئج  ا ئت الع يئت الايائت  اقممت الياي ئت. ايليائق العم ئج تك

اليج ت ( العاي  انلكع ذنئ ذاكةعج يبدمقن مياةع العياصء االاعيقائ  2018حوئن  ررهقم رقمئ )

 .226 - 212  22 اقممت األه ام الكادرت الم يئت لبحيث اناكم ذاالتصقل  
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(  مقلئت ارعخدام تاائت اننويا ا ئا ا ى تم ج االدا  اليهقرة ذالعحصئء 2016  محيد رقلج )حوئن

اليج ت الم يئت ل ع يئت البدنئت ذا يم ال رق ت  ا ئت الع يئت  اليم  ئ ليوقيات اليمم الطيرء 

 .342 - 312  77ال رق ئت ل بائن  اقممت ح يان  

قنقت يئةقت العم ج انلكع ذنئت  ئ تطير  اي ئت العدررس ( ذاةع تيظئ  إمك2019حيد  حييد محيد )

ائن  يس  ا ئت  درارقت  ئ العم ئج الجقممئ  اقممت يك ئقت الم يم العطبئائت يو طات ايقن 

 .129-102  43الع يئت  م ات تطير  العم ئج الجقممئ  

ئ  األ ائ( ماقيء ( العوقاء يئن نيطئ ا   اننويا ا ئا الثقي  )ال عر2018خ ئوت  عمء ا م )

)البوئط  اقمء العوقصئء( ذعم ة ا ى تايئت مهقرات انعق  الم ذ  العادريئت ذحاق المم  اليم  ئ 

مج ت الجيمئت اليص رت لعكايليائق ذياق  عم  العم ج لد  الطكل الصج ذالبكج يجقممت االركادررت  

 .301-201(  1)28  الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئجالعم ئج  

لد  عطوقلاق عحد معط بقت  Digital intelligence DQ ( تايئت ال اق  ال ةيئ2019خ ئء  ايقل ا ئ )

اليج ت الدذلئت ل بحيث  ئ الم يم الع ييرت: الينروت الدذلئت آل قق  الحئقة  ئ المص  ال ةيئ 

 .88-51  4(2اليوعابء  )

ئيئ )الثقي   اليعح ا(  ی يئةت الص  اليا يل ( نيطق اننويا ا ئا العم 2018رمتة  هقنئ  وئق )

مج ت الجيمئت ذعم هيق ا ى تايئت مهقرات صئقنت ااهتة الم   لد  طكل تكايليائق العم ئج  

 .67-3  3(28  )الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئجاليص رت لعكايليائق العم ئج  

بد اليامج  ابد الحيئد  ابد المترت ط بت رقلج  محيد عحيد  إي اهئج  نه ت اليعيلئ    هيد  ماى ا

( عم  اخعكف عنيقط االنويا ا ئا ا ى تايئت مهقرات تصيئج اقعاقت العم ج ال ةيئت مكمئت 2018)

 347  24مج ت ا ئت الع يئت  ا ئت الع يئت  اقممت ييررمئد  األيمقد لدة طكل تكايليائق العم ئج  

-369. 

طقلبقت الك ئقت اننوقنئت يجقممت األمئ ة نيرة يا  ابد ال حين لائج ( درات تيثء 2019رمد  عمء ا ئ )

ا ئت الع يئت   مج ت الم يم الع ييرت   اليياطات ال ةيئت مع تصير لدذر الجقممت  ئ تمترت ةئيهق

   .344-167  17  اقممت االمقم محيد ين موميد االركمئت

عم ج العشقرائت اليدمجت ذعم ة  ئ تمترت ةئج ( تصير ماع ك ةقعج ا ى يئةقت ال2020رمد  عمء ا ئ )

مج ت  اليياطات ال ةيئت ذالعائئج ال اتئ  ئ  ي  دذرة العم ج العكايليائ لد  الطقلبقت الجقممئقت 

 .140-15  22( 2الم يم الع ييرت  ا ئت الع يئت  اقممت االمقم محيد ين موميد االركمئت  )

اليج ت  ميدذ انلكع ذنئت  ئ  ي  ممقرئ  رهيلت االرعخدام ( تائئج ماصت اد2019رير ج  لئ ى رمئد )

 .192- 161  11  الينروت الم يئت ل ع يئت ذالم يم ذاآلدال الم يئت ل م يم الع ييرت ذالاووئت 

 ق ع  ابد الشق ئ اقط   حوئن  محييد محيد  إريقائء  ابد ال ؤذف محيد  عمئن  ارام محيد 

ئا  ئ تايئت مهقرات العوكئ  البص ة لد  طكل الي ح ت ( عم  ارعخدام اننويا ا 2018)

 70  14  اقممت اليائق  ا ئت الع يئت الايائتمج ت البحيث  ئ مجقالت الع يئت الايائت   انادادرت 

-115. 
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( عم  عرقلئم ا   اليحعي   ئ ذااهت العوقاء ذاألر يل اليم  ئ ا ى 2012 بء  اصقم  يةئ )

تكايليائق العم ئج   لعم ج الاقعج ا ى اليرم لطكل الي ح ت الثقنيرت العحصئء ذاالتجقهقت  ئ ا

 .124- 73  4(22  )الاقه ة الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئج  اقممت

(  قا ئت اخعكف ذااهت العوقاء ليحدة ماع حت ةقعيت ا ى العم ج العكئوئ  ئ تايئت 2020 عق  يهق  محيد )

درارقت  ئ العم ئج يمأ مهقرات إنعق  اننويا ا ئا لد  طكل  مبت تكايليائق العم ئج  

 .178 - 167  46الجقممئ: اقممت ائن  يس  ا ئت الع يئت  م ات تطير  العم ئج الجقممئ  

الجيمئت  مج ت الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئج ( اننويا ا ئا اليعح ا  2020 يةئ  دالئق عحيد )

 .16-3  3(30  )اليص رت لعكايليائق العم ئج

( عم  العوقاء يئن نيط االنويا ا ئا )الثقي   اليعح ا(  ئ يئةقت العم ج 2020صقدق  ماعص  اثيقن )

انعيرء )رطحئ  ايئق  ارع اتئجئ(  ئ تحوئن يمأ نياتو العم ج  انلكع ذنئت الي نت ذنييذ 

الجيمئت اليص رت مج ت الجيمئت اليص رت ل كيبئيت  العم ئيئ  ذارقدة الدا مئت ل طكل نحي العم ج  

 .96-39 ( 2)8ل كيبئيت  العم ئيئ  

ئت اننويا ا ئا يقرعخدام تاا TPACK ( عم  ي نقمو ةقعج ا ى نييذ  تئبقا2019صب ة  ر ق الوئد )

ا ى تايئت مهقرة إنعقاج ذالعحصئء اليم  ئ لد  مم يقت ررق ئقت الي ح ت اليعيرطت ذمهقرات 

  الجيمئت مج ت ت ييرقت ال رق ئقت العوكئ  العيلئدة البص ة ذالعياصء ال رق ئ لد  طقلبقتهن 

 .264-178(  6)22اليص رت لع ييرقت ال رق ئقت 

ئج نييذ  لعيظئ  ااقص  العم ج اليعقحت  ين اليوعيداقت تصي( 2012صدرق  م ذة اقدل )

ررقلت مقاوعئ   ةوج تكايليائق العم ئج  ا ئت  اليعخصصت  ئ  ي  ارع اتئجئت إاقدة االرعخدام 

 الع يئت  اقممت ح يان.

مج ت ( ذاةع ارعخدام يئةقت العم ج انلكع ذنئت الشخصئت  ئ اقممت حقعء  2016اقر   حيد اقرأ )

  .234-204  168(4  )األاه   ا ئت الع يئت   اقممتالع يئت

( عم  ارعخدام يمأ يئةقت العم ج انلكع ذنئ العوقا ئ الاقعيت ا ى 2017ابد الحيئد  ريقل محيد )

تكايليائق  ماصقت العياصء االاعيقائ ا ى تايئت نياتو العم ج ل عكمئ  الصج ذ مقف الويع 

 .119-43  32   يئت لعكايليائق الع يئتالجيمئت المالع يئت  درارقت ذيحيث  

 قا ئت اخعكف ( 2015ابد الخقلق  عحيد إي اهئج  ابد الك رج  محييد عحيد  صدرق  صكك صقدق )

نيط ا   اليحعي   ئ اليدذنقت انلكع ذنئت  ئ تايئت مهقرات ياق  ةيااد البئقنقت ذارعخدامهق 

 .وعئ   اقممت االاه   الاقه ة  ررقلت مقالد  طكل الي ح ت الثقنيرت األاه رت

( العوقاء يئن نيطئ تادرج اننويا ا ئا اليعح ا 2019الوئد  ريئ  عحيد ) ابد ال حين   ئيق  عحيد 

االرعاكل( ذعم ة ا ى العحصئء  -اب  اليرم )الوئدري  ال ريمئ( ذاألر يل اليم  ئ )االاعيقد

تكايليائق الع يئت: درارقت    ئ ما ر الواج اليم  ئ ذاوق ة العم ج لد  طقلبقت الي ح ت اليعيرطت

 .136-77  38ذيحيث  
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( العوقاء يئن نيطئ تصيئج االنويا ا ئا ه الثقي  ذاليعح ا ه 2018ابد ال حين  محيد ايقل )

ذماصعئ العم ج انلكع ذنئ ه البكا ييرد  الياتس خل ه ذعم ة  ئ تايئت مهقرات تصيئج العم ج 

 .339– 258(  1) 177األاه  ج ت الع يئت  ا ئت الع يئت  اقممت م البص ة ذإدراا ااقص ة 

( ارع اتئجئت إاقدة ارعخدام ااقص  العم ج اليعقحت 2014ابد المائج  إرهقل محيد  صدرق  م ذة اقدل )

 رايطت الع ييرئن الم ل درارقت ا يئت  ئ الع يئت ذا ج الاوس   ين اليوعيداقت اليعخصصت  

55  289-318. 

مج ت العم ئج ع(  ن اننويا ا ئا يئن العشيرق ذالعحوئت ا ى العم ج  2016ابد الوعقك  محيد  يةئ )

   معقك  ئ:13  اقممت الياصيرةانلكع ذنئ  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=33&page=news&task=show&id=422 

اليج ت الم يئت اليحكيت الجيمئت ( نييذ  االنويا ا ئا العم ئيئ اليطير  2019ابد الوعقك  محيد  يةئ )

 .27-1 19(7  )اليص رت ل كيبئيت  العم ئيئ

( ايااج تيهئدة ( نيط الخ اعط ال هائت انلكع ذنئت )ماقعئت  م ابت2018ابد الي ا  عحيد ابد الابئ )

ذعم  توقا ج مع عر يل ا   اليحعي  انلكع ذنئ )لوائ  يص ة( ا ى تايئت موقهئج العصيئج 

تكايليائق   العم ئيئ ذمهقرات العوكئ  البص ة ذخوأ العشع  لد  طكل تكايليائق العم ئج

 .112 - 3  4(28)  الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئجالعم ئج  

نيب عرقلئم ا   اليحعي  انلكع ذنئ ذعم ة  ئ تايئت يمأ مهقرات ( 2013نقص  )ابد الياحد  حيد 

ررقلت داعيراة   ارعخدام الشبكت المقليئت لد  طكل الي ح ت الثقنيرت يقليي كت الم يئت الوميدرت 

 ممهد الدرارقت ذالبحيث الع ييرت  ةوج تكايليائق العم ئج  اقممت الاقه ة.

مج ت اقممت ممقرئ  تصيئج ااقص  العم ج ييوعيداقت العم ج انلكع ذنئ  ( 2014ااء  مجدة رمئد )

  معقك ا ى: 405-380  6  وطئن لأليحقث ذالدرارقت  

content/uploads/LO%20Standards.pdf-http://site.iugaza.edu.ps/msaqel/wp 

 ( تايرج ارعخدام ماصت ادميدذ2016غئث  اي  عحيد  المجيئ  ايقر عحيد  خ ئء  عحيد خ   )

Edmodo   مج ت الع يئت  ا ئت الع يئت   ئ العم ئج من ذاهت نا  طقلبقت ا ئت الع يئت األرقرئت

 .158 - 129  4  170اقممت األاه   

( ي نقمو 2019 قرد  رقمئت اليحيدة  اليعيلئ  عحيد مصطوى  مصطوى  محيد ابد ال ؤذف )

انويا ا ئا يقرعخدام تطبئاقت اليرم  ئ تايئت العوكئ  البص ة  ئ الدرارقت االاعيقائت لد  

– 205  1(19  )ا ئت الع يئت  اقممت او  الشئ  مج ت ا ئت الع يئت  تكمئ  الي ح ت انادادرت 

232. 

( تيظئ  رمت االرعجقيت الو رع الاقعج ا ى 2016  هيد  ماى ابد اليامج  إي اهئج  نه ت اليعيلئ )

اننويا ا ئا  ئ تايئت مهقرات تح ئء مصقدر اليم  ت لد  طكل تكايليائق العم ئج ذاتجقههج 

 .341- 305  70  لرايطت الع ييرئن الم درارقت ا يئت  ئ الع يئت ذا ج الاوس   نحية 

   ايقن: دار اليئو ة.الاا رت اليم  ئت  ئ العم ج( 2013ةطقمئ  رير  محييد )

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=33&page=news&task=show&id=422
http://site.iugaza.edu.ps/msaqel/wp-content/uploads/LO%20Standards.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/msaqel/wp-content/uploads/LO%20Standards.pdf
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(  قا ئت ااقص  العم ج اب  اليرم  ئ تايئت مهقرات تصيئج اليا رات 2016معيلئ  مقادة صبحئ )

م ات تطير  ا ئت الع يئت  درارقت  ئ العم ئج الجقممئ  انلكع ذنئت لد  طكل تكايليائق العم ئج  

 .328- 292  34اقممت ائن  يس    العم ئج الجقممئ

( ياق  يئةت تم ئيئت 2015محيد  عحيد محون  حون  ارام محيد  محيد  ذلئد رير   ايقل  مهق محيد )

ةقعيت ا ى  بكقت اليرم االاعيقائت ذعم هق  ئ تايئت مهقرات تطير  يئةقت العم ج انلكع ذنئت  

  30قممئ  ا ئت الع يئت  م ات تطير  العم ئج الجقممئ  اقممت ائن  يس  درارقت  ئ العم ئج الج

651 – 664. 

ذاارة العم ئج  اليي كت الم يئت مج ت اليم  ت  ( العم ئج يقننويا ا ئا  2016محيد  إادهقر رير  )

 .145 - 144  245  الوميدرت

اليياطات ال ةيئت لطكل العم ئج ةبء الجقممئ ( رؤرت ماع حت لعمترت ةئج 2018محيد  عمقنئ ابد الاقدر )

الي ات الم يئ ل عم ئج ذالعايئت  موعابء الع يئت الم يئت     ئ  ي  االتجقهقت المقليئت اليمقص ة

(25 )114  73 - 132. 

( عم  اخعكف عرقلئم ا   اليحعي  انلكع ذنئ ا ى تحصئء لطكل 2010محيد  رقمئ ابد الحيئد )

  5  144اقممت األاه   ا ئت الع يئت   مج ت الع يئت يقليي كت الم يئت الوميدرت   الي حت الثقنيرت

287 –329. 

 MATLAB ئ تدررس EDMODO( ارعخدام الياصت العم ئيئت ادميدذ 2019محيد  رقمئت حوئن )

ذتايئت الادرات االيعكقررت اليم  ئت ذاليادانئت ذالعحصئء لد  طقلبقت ةوج ال رق ئقت يجقممت 

 .318-282(  1)20م ات الاش  الم يئ  اقممت البح رن  مج ت الم يم الع ييرت ذالاووئت    اتبي

(  قا ئت ي نقمو ةقعج ا ى اننويا ا ئا  ئ تدررس الدرارقت االاعيقائت ا ى 2016محيد  رهق حيدة )

يعداعئ  ااعوقل اليوقهئج الجغ ا ئت ذتايئت مهقرات العوكئ  البص ة لد  تكمئ  الص  الوقدس اال

 .207 - 145  70  رايطت الع ييرئن الم لدرارقت ا يئت  ئ الع يئت ذا ج الاوس  

( مهقرات الطكةت 2020محيد  ابد ال حين  هيئ   قققرس  نجققك  محيد  حون  ر ي  حشي  )

الينتي  الدذلئ الثقنئ الع يئت الايائت يئن موعحدمقت ال ةيئت الكامت لطكل الي ح ت الثقنيرت  

ا ئت الع يئت الايائت  اقممت اايل  ب ار :  20-18لمص  ذالعايئت اليجعيمئت  ئ الوع ة من ا

                  .49-1 اليادة

( عم  ارعخدام نيطئ الخ اعط 2019محيد  ابد اليحون ابد ال حين  الته انئ  إي اهئج ابد هللا )

 مج ت ا ئت الع يئت   ح ت الثقنيرتال هائت  ئ تايئت يمأ موقهئج الحقرم اآللئ لد  طكل الي 

 .168 - 139  8(35)  اقممت عرئيط  ا ئت الع يئت

عم  عنيقط تادرج االنويا ا ئا العم ئيئ )الثقي   اليعح ا  العوقا ئ(  (2020محيد  ا ى ابد ال حين )

قممت مج ت اا ى تايئت موقهئج اليياطات ال ةيئت لد  طكل الي ح ت الثقنيرت ذاتجقهقتهج نحيهق  

  .584- 501  5  14الوئيم ل م يم الع ييرت ذالاووئت  
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 Edmodo ( تيظئ  ماصت2019محيد  م ذة ميدذك  رئد  نهى ا ى  ابد الحيئد  هيردا رمئد )

ايجعيع تم ج ا ع ا ئ  ئ إاوقل مهقرات إنعق  يقنيرامق معحوئج إلكع ذنئت لطكل تكايليائق 

  اليائق مج ت البحيث  ئ مجقالت الع يئت الايائت  اقممت  ئالعم ئج ذ اق ليوعي  العوقاء االاعيقا

 .309- 281  22ا ئت الع يئت الايائت  

عم  ارعخدام ماصت العياصء االاعيقائ هركقرمه ( 2019محيد  ماعهى ا ئ  رقلج  طكل ابد الحيئد )

 ئ تحوئن مهقرتئ اليحقدمت ذالكعقيت لدة ط بت ال غت اننج ئترت  ئ ا ئت اج ين الجقممئت ذدا مئعهج 

 .ررقلت داعيراة  اقممت الم يم انركمئت المقليئت  ايقننحي تم ج ال غت  

لمقل ال ةيئت هالااقطاةقعيت اليعصدررنه ( العوقاء يئن نيطئ محوتات األ2019محيد  نبئء الوئد )

ذعر يل العم ج هالغيي اادم الغيي ه ذعم ة  ئ تايئت مهقرات األمن ال ةيئ ذالعم ج اليياج 

– 495  120(30مج ت ا ئت الع يئت  ا ئت الع يئت  اقممت ياهق  )  ذاتئق لد  طكل اقممت عم الا  

573. 

ط تادرج اليحعي  العم ئيئ هاالنويا ا ئا ا الخ اعط ال هائته ( العوقاء يئن ني2021محيد  نجك  رمئد )

ذاألر يل اليم  ئ هاليمعيد ا اليوعاء هذعم ة  ئ تايئت مهقرات االتصقل العم ئيئ لد  طكل 

    الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئجتكايليائق العم ئجمم ج الحقرم اآللئ يك ئقت الع يئت الايائت  

(31)1  3 - 63. 

( عم  العوقاء يئن نيط البحث انلكع ذنئ العمقذنئ )ص رح   يائ( 2017حيد  نشي  ر م  )م

 تكايليائق العم ئج   ذعر يل العم ج  ئ تايئت مهقرات اليائ اليم يمقتئ لد  طكل ا ئت الع يئت

 .150-83  1( 27)  الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئج

نيط الداج انلكع ذنئ الويرة اب  الياصقت العم ئيئت انلكع ذنئت  (  قا ئت2019محيد  هئوق  ابد هللا )

مج ت ا ئت الع يئت  ا ئت الع يئت  اقممت عرئيط   ئ تايئت مهقرات إنعق  ااقص  العم ج ال ةيئ  

(35)6  220 - 241. 

يت ا ى ( العوقاء يئن عنيقط ا   اليحعي   ئ يئةقت العم ج انلكع ذنئت الاقع2014محيد  ذلئد رير  )

اقعاقت العم ج ذعدذات االيحقر يهق ذعم ة ا ى تايئت مهقرات إدارة ةيااد البئقنقت  ذةقي ئت ارعخدام 

 الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئج تكايليائق العم ئج    ه ة البئةقت لد  طكل الي ح ت الثقنيرت

24(1)  3 -88. 

اننويا ا ئا  ئ تدررس ذحدة ييا ر الب مجئقت ياوج اليكعبقت ( ارعخدام تاائت 2019محيد  رقرة مقه  )

الجيمئت اليص رت  اليج ت الدذلئت لم يم اليكعبقت ذاليم يمقت   اقممت اليائق: درارت تج ربئت

 .147 - 113  3(6ل يكعبقت ذاليم يمقت ذاألر ئ   )

عوقاء يئن إرع اتئجئت ( عم  ال2021محييد  إراقس صكك  ا ئ  عرقمت رمئد  حون  ريقك اغ يل )

العشقرا ذنيط األر يل اليم  ئ ل يعم ج  ئ يئةت العم ج انلكع ذنئت ا ى تايئت مهقرات إنعق  

مج ت يحيث ا يئت  ئ مجقالت الع يئت الايائت    اننويا ا ئا العم ئيئ لطكل تكايليائق العم ئج

 .204– 161  21  رايطت الع ييرئن الم ل
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( عرقلئم ا   اليحعي  العم ئيئ اب  يئةت الشبكت اليجعيمئت ) ئس ييا( 2012محييد  ر ي   عحئ )

ذعم هق ا ى إاوقل الطكل اليم يئن اوقرقت تصيئج ذإنعق  اليياةع العم ئيئت ذمهقرات مشقرات 

 .100-43(  3)22  الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئج تكايليائق العم ئج  اليم يمقت

عم  العوقاء يئن نيطئ اننويا ا ئا )الثقي   اليعح ا(  ی يئةت العم ج  (2017محييد   يةئ محيد )

انلكع ذنئ الاقعيت ا ى اليرم ذموعي  تجهئت اليم يمقت )الوطحئ  الميئق(  ی تحائق يمأ 

ايمئت العايئت العكايليائت اليج ت الدذلئت ل عم ئج يقننع ن     نياتو العم ج لد  طكل اقممت حقعء

 .159-99  ذالبش رت

( اليوعحدمقت 2019محييد  ابد ال ااق مخعقر  احيد  محيد ابد هللا  احيد  ماصير ابد الوعقك )

اقممت اايل مج ت الم يم الع ييرت  العكايليائت ذتايئت مهقرات ارعخدام ذحدات العم ج ال ةيئت  

 .482- 460  38  اليادة  ا ئت الع يئت يااق

(  قا ئت 2014إي اهئج  ابئ  ايقل  مب ذا  عريق  تي ئق ) م رئ  هاق  محيد  ابدة  ذلئد عحيد 

 ئ ظء يئةت تم ج إلكع ذنئ  Learning Object تصيئج محعي  إلكع ذنئ يايط الماقص  العم يئت

مدايت ييدذات العياصء االاعيقائ ا ى العحصئء ذتايئت االتجقهقت نحي العم ج الاقعج ا ى 

-279  24ذيحيث  الجيمئت الم يئت لعكايليائق الع يئت  تكايليائق الع يئت  درارقت  اننع ن  

313. 

( موعيرقت اثق ت اليثئ ات  ئ اننويا ا ئا العوقا ئ اب  العدذرن اليصغ  2016مصطوى  عا م  عحئ )

ذاكةعهق يكثق ت اليشقراقت ذتايئت مهقرات العوكئ  البص ة ذتطير  اقعاقت العم ج البص رت لد  

  3(26الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئج  ) تكايليائق العم ئج الع يئت   طكل الدي يم المقم  ئ

225 -274. 

( تحدرد الحقاقت اليوعاب ئت ل جقممقت 2007مصطوى  مصطوى ايدت  ابد المترت  ع  ف عحيد )

الجيمئت اليص رت تكايليائق العم ئج   اليص رت من موعيداقت ااقص  العم ج انلكع ذنئت 

 .54- 3  4(17  )العم ئجلعكايليائق 

( ي نقمو ةقعج ا ى األلمقل انلكع ذنئت لعايئت مهقرات اليياطات 2020مصطوى  نشي  ابد الخقلق )

مج ت ال ةيئت  ئ م ح ت الطويلت اليبك ة  ئ  ي  ممقرئ  العكايليائق يقلا ن الحقدة ذالمش رن  

 .244 - 213  41(12الطويلت ذالع يئت  ا ئت ررق  األطوقل  اقممت انركادررت  )

اليعح ا( ذاالر يل اليم  ئ  -( عم  العوقاء يئن نيط االنويا ا ئا )الثقي 2016مك م  إريقن محيد )

اليوعاء( ا ى تايئت اندراا البص ة ذاوق ة العم ج لد  تكمئ  الي ح ت االيعداعئت ذذة  -)اليمعيد

  الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئجمج ت الجيمئت اليص رت لعكايليائق العم ئج  صمييقت العم ج  

26(1 ) 108-160. 

( عم  ي نقمو تدرربئ ةقعج ا ى تاائت اننويا ا ئا  ئ تحوئن ال اا ة 2018ماصير  عمقنئ حيد )

   ل م يم مج ت اقممت عم الا البص رت الح ائت لد  عطوقل ررق  األطوقل يياطات مكت اليك مت 

 .77 - 53  1(10  )اقممت عم الا  الع ييرت ذالاووئت  



 2021 الخامسالعدد                        22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 417 - 

 -( العوقاء يئن نيط تادرج اليحعي  هالوئدري 2020نص  الدرن  محيد مجقهد  ا ئ  محييد محيد )

اننويا ا ئاه العوقا ئ ذالع يئحقت البص رت يبئةت إلكع ذنئت ةقعيت ا ى ارع اتئجئت العم ج اليا يل 

مهقرات إنعق  اليحعي  انلكع ذنئ ذالعوكئ  البص ة لد  طكل تكايليائق  ذعم ة  ئ تايئت

 .346 - 201  1(28)  ا ئت الدرارقت الم ئق ل ع يئت اقممت األاه   مج ت الم يم الع ييرت   العم ئج

( اننويا ا ئا  ئ العم ئج ذاالتجقة نحيهق لدة طقلبقت ا ئت الع يئت 2020رحئى  ريرن  ئ  هللا )

اليج ت الم يئت ل ع يئت الايائت    عم الا ة  ئ  ي  تصيئج ذتطير  الياقهو ال ةيئت اقممت

 .196 - 169  15 الينروت الم يئت ل ع يئت ذالم يم ذاآلدال 
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Abstract 

The research aimed at developing a social learning environment based on the 

variety of content display patterns and strategy of the reusing objects learning in 

developing the skills of producing Motion Infographic and the Digital 

intelligence of 25 educational technology students. Tools of the research 

included list of skills to produce Motion Infographic, and social learning 

environment have variety of content display patterns based on the strategy of 

reusing learning Objects in a, Motion Infographic production evaluation card, 

and Digital intelligence scale (prepared by the researcher). The experiment was 

applied and the data were collected and analyzed through the application of 

appropriate statistical methods using SPSS. The results of the research showed 

There are statistically significant differences between performance level of the 

experimental group students in the post-test of the Motion Infographic 

production evaluation card and the required mastery level (80%) in favor of the 

experimental group students. And there are statistically significant differences 

between scores means of the experimental group in terms of Digital intelligence 

scale in the pre and post tests in favor of the post test except Digital 

communication. then presented appropriate recommendations and proposals. 

 

Key words: display patterns, learning Objects, Motion Infographic, Digital 

intelligence. 

 

 

 


