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أثر التدریس باستخدام استراتیجیة قائمة على اإلنفو جرافیك التعلیمي على تحصیل وعادات 
 االستذكار لدى طالبات طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم القرى

  :ملخص
یس باستخدام استراتیجیة قائمة على اإلنفو جرافیك     تھدف الدراسة إلى التعرف على أثر التدر

التعلیمي على تحصیل وعادات االستذكار لدى طالبات طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم القرى، 
ما أثر التدریس باستخدام استراتیجیة قائمة على : وتحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

عادات االستذكار لدى طالبات طرق تدریس الریاضیات اإلنفو جرافیك التعلیمي على تحصیل و
بجامعة أم القرى؟، قامت الباحثة بصیاغة ثالث أسئلة فرعیة وثالث فرضیات لبحث الفروق بین 
مجموعات الدراسة في التحصیل الدراسي وعادات االستذكار، وفرضیة للعالقة بین المتغیرات ؛ 

لتجریبي ذات االختبارین القبلي والبعدي؛ كما طبقت وقد استخدم المنھج التجریبي والتصمیم شبھ ا
الدراسة على عینة من طالبات االعداد التربوي تخصص ریاضیات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

طالبة؛ وضابطة وعددھا ) ٣٠(طالبة، وزعت على مجموعتین تجریبیة وعددھا) ٦٠(بلغ قوامھا 
جیة القائمة على االنفوجرافیك؛  وكذلك بناء اختبار طالبة، وتم تصمیم المقرر وفق االستراتی) ٣٠(

؛ كما تم ) ٠٫٧٩(لقیاس تحصیل الطالبات؛ وتم التحقق من تقنین االختبار حیث بلغ معامل الثبات 
، وقد تم تطبیق ) ٠٫٨٢(، وقد بلغ معامل الثبات للمقیاس استخدام مقیاس لعادات االستذكار 

 المجموعة التجریبیة ثم بعد ذلك طبقت األدوات بعدیا على األدوات قبلیًا، ثم طبقت التجربة على
للعینات المستقلة  كأسلوب إحصائي ) ت(المجموعتین التجریبیة والضابطة، وقد اُستخدم  اختبار 

وجود أثر للتدریس : لتحلیل بیانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وھي على
 في تنمیة تحصل الریاضیات لدى طالبات الریاضیات لصالح باستخدام استراتیجیة االنفوجرافیك

المجموعة التجریبیة، وكذلك وجود أثر للتدریس باستخدام استراتیجیة االنفوجرافیك في تنمیة 
عادات االستذكار لدى طالبات الریاضیات لصالح المجموعة التجریبیة ، وجود عالقة ذات داللة 

قة طردیة مرتفعة بین التحصیل الدراسي وعادات وھي عال) ٠٫٦٤٨(إیجابیة متوسطة بلغت 
 تضمین مقررات التعلیم :االستذكار لدى طالبات االعداد التربوي، ومن أبرز توصیات الدراسة

العالي بصفة عامة ومقررات اإلعداد التربوي لالستراتیجیات الحدیثة في التدریس وخاصة اإلنفو 
لیم العالي لتوضیح وشرح وتبسیط المحتوى العلمي جرافیك، توظیف االنفوجرافیك في مقررات التع

لالحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول لدى المتعلمات، وبالتالي یسھل فھمھم للمحتوى، تدریب 
  . المتعلمات على آلیات بناء اإلنفوجرافیك التعلیمي وفق أسس علمیة متخصصة

  الدراسي  التحصیل – عادات االستذكار –االنفوجرافیك : الكلمات المفتاحیة
The Impact of Using The Info Graphics Teaching Strategies on The 

Achievement and Studying Habits for The Female Student of Teaching 
Mathematics at Umm Al Qura University 

           The study aims to identify the impact of teaching using info graphics 
strategy on the academic achievement and study habits in the methods of 
teaching mathematics at Umm Al-Qura University. The problem of the 
study was determined in the following main question: What is the impact of 
teaching using Info graphics teaching strategy   in the achievement of study 
habits of mathematics teaching methods at Umm al-Qura University? In 
order to reach a solution to the problem of the study, the researcher 
formulated three sub-questions and three hypotheses to examine the 
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differences between the study groups in the achievement of study and the 
study habits, and the hypothesis of the relationship between the variables; 
the experimental and semi-experimental design was used with pre and post 
tests; (60) students, distributed into two groups, one of which is 
experimental (30) students; and 30 female students, the course was designed 
according to the strategy based on the info graphic; (0.79); 
 a measure for the studying habits also was applied. The stability factor for 
the measure was 0.82. The tools were applied previously. The experiment 
was then applied to the experimental group. The researcher used the (T) test 
for independent samples as a statistical method to analyze the study data, 
and the study founded some results which are: The influence of the study 
using the strategy of the morphology for developing mathematicians in 
mathematics for the experimental group, The existence of an impact of 
teaching using an Info graphics teaching strategies  for developing the 
studying habits of female students at mathematics in the experimental 
group, the existence of a relationship with a positive mean (0.648) It is a high 
positive relationship between the academic achievement and the study habits 
among the students of educational preparation. Among the most significant 
recommendations of the study: to include the higher education curriculum 
in general and the curriculum of the educational preparation for the recent 
strategies in teaching, especially the info graphic, the application of info 
graphic in higher education curriculum to clarify, explain and simplify the 
scientific content to keep the information for a long time, so, they could 
easily understand the content, to train the female learners on the 
mechanisms of educational info graphic according to specialized scientific 
standards.  
Keywords: Info graphics - Studying habits -Academic Achievement. 

  : مقدمة الدراسة
     تعد مقررات التعلیم الجامعي من أھم المقررات التي البد من إلقاء الضوء علیھا ألنھا تعد الفرد 
لمواجھة سوق العمل، وحل المشكالت الحیاتیة المرتبطة بھا لذا فإنھ من الضروري أن تنقح ویتم 

یات تساعد في تطبیقھا بصورة تطویرھا بصفة مستمرة، كذلك البد من استخدام استراتیجیات وتقن
صحیحة، وأحد ھذه المقررات مقرر طرق تدریس الریاضیات في مرحلة اإلعداد التربوي، حیث 
یھیئ المقرر الطالبة المعلمة إلى كیفیة تطبیق كل ما ھو جدید وحدیث في میدان الریاضیات 

 والطرق ، وتعد وتطوراتھا المتالحقة، سواء في المحتوى ، أو في استخدام االستراتیجیات
الریاضیات بوابة الحضارات ومنطلق التطویر في مجاالت متعددة من العلوم، حیث ذكر حمزة و 

بأن الریاضیات من المجاالت المعرفیة األساسیة التي یقوم علیھا ) ١٧، ص ٢٠١١(البالونة 
حتاجھ الفرد التطور المعرفي والتقني الھائل الذي تشھده البشریة في ھذا العصر، وأصبحت علما ی

في حیاتھ ومعاشھ الیومي، وقد حظیت الریاضیات وطرق تدریسھا باھتمام كبیر في وقتنا الحالي 
على المستوى العالمي، ویعد ھذا االھتمام الجذري بمناھج الریاضیات وطرق تدریسھا لمواكبة 

  ).٢، ص٢٠١٧عید، (الثورة العلمیة والمعرفیة المتراكمة 
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ة ھذا الثورة المعلوماتیة، واالنفجار المعرفي التقني والتطورات المتالحقة،      لذا وحتى یتم مواجھ
ظھرت تقنیة االنفوجرافیك بتصمیماتھا التعلیمیة المختلفة التي تعمل على تغیر أسلوب التفكیر تجاه 
البیانات المعقدة إذ تضفي شكال مرئیا جدیدًا لتجمیع وعرض المعلومات بصورة مرئیة جذابة 

ساعد القائمین على العملیة التعلیمة في تقدیم المناھج الدراسیة بصورة جدیدة مشوقة للمتعلم ت
  ).٢٠١٤شلتوت، (

  والمتتبع للعصر الحالي یالحظ أنھ شھد العالم فیھ تطورًا كبیرًا في المجال العلمي والتقني في شتى 
 التي شھدھا العالم في مناحي الحیاة، ونظرًا للتطور العلمي والتكنولوجي، والتراكم المعلوماتي

اآلونة األخیرة أصبح ھذا العصر أمام تحٍد كبیر نتیجة لثورة المعلومات، استدعى ذلك إلى بحث 
المختصین حول تبسیط المعلومات وقراءة الكمیة الھائلة من البیانات فظھرت تقنیة االنفوجرافیك 

التقنیة التي انتشرت في جمیع مناحي لتسھل قراءاتھا، ولم یكن حقل التربیة والتعلیم بعیدًا عن ھذه 
الحیاة االقتصادیة، والسیاسیة، والدینیة، وكذلك التعلیمیة بصفة خاصة، وقد أكد على ذلك 

)Dur,2014,39,Fowler,2015,42-49 (  أنھ بالرغم من ھذه التطورات التكنولوجیة والعلمیة
عوبات للمتعلمین إال أنھا جعلتھم الھائلة التي ظھرت في العصر الحالي والتي سھلت العدید من الص

یواجھون كمًا كبیرًا من المعلومات الصعبة نتیجة لھذه التطورات، لذا كان ھناك حاجة ماسة 
لتصمیم المعلومات لھم على شكل انفوجرافیك، رغبة في تبسیط المعلومات واستیعابھا بیسر 

الحقل التعلیمي في اآلونة وسھولة، مما جعل لالنفوجرافیك والصور البصریة أھمیة بالغة في 
ونظرًا ألھمیة االنفوجرافیك في التعلیم بصفة عامة وفي تدریس الریاضیات بصفة خاصة . األخیرة

 Sudakov,et)فقد، أكدت عدد من الدراسات وبحثت حول استخدامھ في الریاضیات مثل دراسة 
al, 2014)معلومات لعملیة دمج  التي ھدفت إلى فحص اسھام اإلنفوجرافیك في تسھیل ترتیب ال

الریاضیات بعلم المناخ ، كما تناولت دراسات أخرى أثر استخدامھ في تدریس الریاضیات مثل 
حلیمة حكمي، ( ؛ أو مستوى وعي معلمات الریاضیات بھ كدراسة )٢٠١٦لولوة الدھیم ، ( درسة 
٢٠١٧. (  

ل قمة الھرم التعلیمي الذي    وتعد مرحلة التعلیم الجامعي من أھم مراحل التعلیم حیث أنھا تمث
یھدف إلعداد الفرد للحیاة، وطالب الجامعة ھم ثروة المجتمع في جمیع المجاالت لذا یستلزم 
إعدادھم اإلعداد األكادیمي الجید لتمكینھم من بناء الحضارات، وقد استخدمت العدید من الدراسات 

( تھ في العملیة التعلیمیة مثل دراسة االنفوجرافیك في مرحلة التعلیم الجامعي التي كشفت عن فاعلی
التي  ھدفت إلى التعرف على فاعلیة استخدام برنامج تدریبي مقترح في ) ٢٠١٤سھام الجویري، 

تنمیة مھارات تصمیم الخرائط الذھنیة االلكترونیة من خالل تقنیة االنفوجرافیك ومھارات الثقافة 
التي تناولت أثر استخدام ) ٢٠١٦ ، إسماعیل(البصریة لدى المعلمات قبل الخدمة دراسة 

االنفوجرافیك المتحرك والثابت في تنمیة التحصیل واالتجاه لدى طالب تكنولوجیا التعلیم ، 
  وتوصلت ھذه الدراسات إلى أھمیتھ وفاعلیتھ في مرحلة التعلیم الجامعي

تحصیلھم مرتفع      وحتى یتم إعداد طالب التعلیم العالي بالطریقة الصحیحة ال بد من أن یكون 
لیتمكنوا من حل المشكالت التي تواجھھم في الحیاة ویستطیعوا توظیف المعرفة ، وقد ذكر الشحات 

بأنھ تتحدد كفاءة وجودة التحصیل باعتباره ناتجا معرفیًا في ضوء العدید  من ) ٩، ص ٢٠١١(
تذكار واإلجراءات المتغیرات من أھمھا خصائص المتعلم ذاتھ وعاداتھ الدراسیة في التعلم واالس

والعملیات المعرفیة التي یجریھا العقل اإلنساني على المعلومات التي یرید اكتسابھا وتعلمھا، وقد 
بأنھ من األمور التي تثیر االنتباه اخفاق الطلبة الجامعیون ) ٢١٩، ص ٢٠١٥(أشارت ھویدا محمد 

في التعلیم الثانوي، فقد یكون من رغم تمتعھم باستعدادات عقلیة عالیة تبعًا لدرجاتھم التحصیلیة 
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مسببات ضعف التحصیل للطلبة المتمیزین في التعلیم الجامعي ھو عدم اتباعھم لعادات االستذكار 
  . الجیدة عند المذاكرة مما یضعف تحصیلھم

   وتعتبر علمیة االستذكار من عملیات التعلم المھمة التي ال غنى للمتعلم عنھا في أي مجال من 
علوم المختلفة لما لھا من تأثیر كبیر في مستوى التحصیل األكادیمي، كما أنھا لیست مجاالت ال

عملیة آلیة میكانیكیة بحتة وإنما ھي فن من الفنون الذھنیة لھ أصولھ وقواعده ومناھجھ التي یقوم 
  ). ١٢، ص ٢٠١٣عبداللطیف، (علیھا 

ر منذ دخول الطالب للجامعة،    وقد أوصت العدید من الدراسات على تنمیة عادات االستذكا
بزعا الشلوي، (وأكدت على أھمیة عادات االستذكار، وربطتھا بالتحصیل الدراسي مثل دراسة 

  ).٢٠١٥ھویدا محمد، (ودراسة ) ٢٠١٢أحمد؛ آمنة العوض، (؛ ودراسة )٢٠١١
  :مشكلة الدراسة

 مناحي الحیاة، توجب     نظرًا لما یتسم بھ العصر الحالي من تحوالت سریعة ومتالحقة في شتى
على القائمین في مؤسسات إعداد المعلم على مواكبة التطورات، وأن تبحث عن سبل متعددة لرفع 
كفاءة مخرجاتھا، حتى تؤدي الھدف المأمول منھا في إعداد معلمین مؤھلین لمواكبة التغیرات 

  التقنیة والمعرفیة، قادرین على حل المشكالت التي تواجھھم 
ت الباحثة أثناء تدریسھا في حقل التدریس الجامعي أن تدریس المقررات الدراسیة    وقد الحظ

وخاصة في مجال االعداد التربوي یركز على االحتفاظ بالمعلومات ألطول فترة ممكنة، دون 
اللجوء إلى تقنیات وأسالیب تدریس تسھم في كیفیة وظیفیة ھذه المعلومات، وكیفیة تطبیقھا في 

دة، لذا ومن ھذا المنطلق استخدمت في الدراسة الحالیة استراتیجیة قائمة على المجاالت المتعد
االنفوجرافیك على التحصیل وعادات االستذكار لدى طالبات طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم 

  : القرى، ومن ھذا المنطلق، تحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
على اإلنفو جرافیك التعلیمي على تحصیل وعادات االستذكار لدى ما أثر استخدام استراتیجیة قائمة 

  طالبات طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم القرى؟
  :ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة التالیة

ما أثر استخدام استراتیجیة قائمة على اإلنفو جرافیك التعلیمي على تحصیل طالبات طرق / ١
  ى؟تدریس الریاضیات بجامعة أم القر

ما أثر استخدام استراتیجیة قائمة على اإلنفو جرافیك التعلیمي على عادات االستذكار لطالبات / ٢
  طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم القرى؟

ما العالقة االرتباطیة بین التحصیل وعادات االستذكار لدى طالبات طرق تدریس الریاضیات / ٣
  بجامعة أم القرى؟ 
  : فرضیات الدراسة

بین متوسطات درجات المجموعة ٠٫٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال / ١
التجریبیة التي تدرس باستخدام االستراتیجیة القائمة على اإلنفوجرافیك وطالبات المجموعة 

  . الضابطة التي تدریس باستراتیجیة المحاضرة في التحصیل بعد ضبط التحصیل القبلي
بین متوسطات درجات المجموعة ٠٫٠٥حصائیة عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إ/ ٢

التجریبیة التي تدرس باستخدام استراتیجیة قائمة على اإلنفوجرافیك وطالبات المجموعة الضابطة 
  .التي تدریس باستراتیجیة المحاضرة في عادات االستذكار بعد الضبط القبلي
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ي الدراسة التجریبیة والضابطة بین ال توجد عالقة ارتباطیة في التطبیق البعدي لمجموعت/ ٣
  . التحصیل وعادات االستذكار

  :أھداف الدراسة
   تھدف الدراسة الحالیة إلى بحث أثر استخدام استراتیجیة قائمة على اإلنفو جرافیك التعلیمي على 

  تحصیل وعادات االستذكار لدى طالبات طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم القرى
  :ج ھذه الدراسة قد تفید كال مننتائ: أھمیة الدراسة

مخططي ومطوري المناھج في التعلیم العالي بتقدیمھا بطریقة سلسلة ومیسرة تشكل محور / ١
  .اھتمام المتعلمین باستخدام استراتیجیة قائمة على االنفوجرافیك التعلیمي

ك لتبسیط أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة بتصمیم المقررات التربویة على شكل انفوجرافی/ ٢
  .وتسھیل المعلومات، وشرح وتوضیح المحتوى الدراسي

الطالبات المعلمات برفع كفاءتھن في االحتفاظ بالمعلومات، وتطبیقھا في مجال تخصصھن / ٣
  .بطریقة صحیحة

أستاذة المقررات في التعلیم العالي بإلقاء الضوء على عادات االستذكار باعتبارھا من المتغیرات / ٤
  . تؤثر إیجابا على التحصیل الدراسيالمھمة التي

التعرف على عادات االستذكار لطالبات الجامعة تتیح الفرصة للتعرف على العوامل التي تؤثر / ٥
على التحصیل سواء كانت إیجابیة أو سلبیة، وتدعو لالھتمام بتعلیم الطالبات عادات االستذكار 

  .الفعالة
  :وفق المحددات التالیةتم تطبیق الدراسة الحالیة : حدود الدراسة

  ٢٠١٨ھـ ـ ١٤٣٩الفصل الدراسي الثاني لعام : الحدود الزمانیة
    .كلیة التربیة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة: الحدود المكانیة

استخدام استراتیجیة قائمة على اإلنفوجرافیك التعلیمي على كامل مقرر طرق : الحدود الموضوعیة
قرى، حیث تم وضع خطوات الستراتیجیة تدریسیة مقترحة قائمة تدریس الریاضیات بجامعة أم ال

  .جماعي/ االنفوجرافیك تتبعھا المتعلمات في دراسة المقرر بشكل فردي
  .  من شعب اإلعداد التربوي٢، ١طالبات طرق تدریس الریاضیات شعبة رقم : الحدود البشریة

  :مصطلحات الدراسة
بأنھ فّن تحویل البیانات والمعلومات والمفاھیم المعقدة ) ٢٠١٦( عرفتھ لولوة الدھیم :اإلنفوجرافیك

وھو اسلوب یتمیز بعرض المعلومات . الى صور ورسوم یمكن فھمھا واستیعابھا بوضوح وتشویق
المعقدة والصعبة بطریقة سلسة وواضحة للقارئ، ولھذا سعت الى دمج علم اإلنفو جرافیك في منھج 

نذ فترة وعملت على تنفیذھا بشكل تدریجي حیث بدأت بعمل مادة الریاضیات، وقد بدأت الفكرة م
  .تصامیم االنفوجرافیك من أجل تطبیقھا في المنھج

بأنھ فن تحویل البیانات والمعلومات المعقدة والمتضمنة في مقرر طرق تدریس :    ویعرف إجرائیا
   إلى صور ورسوم جذابة، یسھل فھمھا بوضوح وتشویق٢٣٧٤٦٦- ٢الریاضیات 

مجموعة من اإلجراءات والخطوات التي یتفاعلن معھا ھي : یجیة قائمة على اإلنفوجرافیكاسترات
طالبات مقرر طرق تدریس الریاضیات مع أستاذة المقرر أثناء دراستھن لمقرر طرق تدریس 
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الریاضیات، حیث تبدأ بمالحظة اإلنفوجرافیك وتفسیره، ومناقشتھ وإصدار أحكام حولھ، ومن ثم 
ت لبناء االنفوجرافیك الخاص بھن كاستراتیجیة تلخیص لقاء أثر التعلم بھدف تنمیة إعادة الطالبا

  .التحصیل وعادات االستذكار لدیھن
ما یكتسبھ الطالب من معارف ومھارات وقیم بعد "بأنھ ) ٢٠٠٦(عرفھ الشعیلي والبلوشي: التحصیل

  ".مروره بالِخبرات والمواقف التعلیمیة لموضوع معین
بأنھ الدرجة التي تحصل علیھا طالبة طرق تدریس الریاضیات في المقیاس : ة إجرائیاوتعرفة الباحث

  المعد لذلك 
الطریقة التي یتبعھا المتعلم ویمارسھا "بأنھا ) ٢٠١١( عرفتھا دالیا عبدالوھاب:عادات االستذكار

كتساب أثناء تعاملھ مع المعلومات التي یبذلھا وصوًال إلى استیعاب المعلومات والمعارف وا
الخبرات والمھارات سواء كان ذلك في داخل قاعات الدراسة أو أثناء قیامھ باالستذكار لتحصیل تلك 

  "المعلومات 
    وتعرفھا الباحثة إجرائیا بأنھا أنماط سلوكیة تظھر في مواقف التعلم واالستذكار وتتمثل أبعاده في 

تبط بوقت ومكان االستذكار، مشكالت طرق العمل المرتبطة بعملیة االستذكار، عادات تر(كل من 
، ویعبر عنھا بالدرجة التي )ترتبط بعادات االستذكار، عادات ترتبط باإلعداد لالمتحانات وأدائھا

  .تحصل علیھا المتعلم في المقیاس المعد لذلك
  : الخلفیة النظریة والدراسات السابقة

  :اإلنفو جرافیك: أوال
  : المسمیات والبدایات

) ٤٤، ص ٢٠١٧(ید من المسمیات لالنفوجرافیك وتنوعت وھي كما أشار مرسى     ظھرت العد
. انفوجرافیكس، تمثیل بصري، تمثیل بصري للبیانات، التصامیم المعلوماتیة، ھندسة المعلومات

حیث ظھرت ھذه التقنیة في محاولة إلضفاء شكل مرئي جدید لتجمیع وعرض البیانات في صورة 
دم لھ المقرر في صورة ممتعة تعمل على دمج الصورة فیھا بطریقة سھلة جذابة ومشوقة للمتعلم، تق

  .ومیسرة
    رغم أن ظھور االنفوجرافیك بدأ من آالف السنین إال أن استخدامھ في مجال التعلیم بدأ منذ وقت 
لیس ببعید، حیث تم استخدمھ بصورة كبیرة في مجال اإلعالم واإلعالنات التجاریة، وذلك قبل 

 في التعلیم، حیث یحول االنفوجرافیك البیانات والمعلومات المعقدة إلى صور مرئیة استخدامھ
ومكتوبة بصورة جذابة، تعمل على جذب انتباه القارئ فتقرب الفكرة إلى أذھانھم وتبسط المعلومات 
فحیث ما وجدت معلومات صعبة ومعقدة تحتاج إلى توضیح سریع فإن اإلنفوجرافیك قادرة على 

  )٢٧، ص ٢٠١٥عصبة، أبو (ذلك 
 Copponex(2013(    وقد مر االنفوجرافیك بمراحل للتطور منذ نشأتھ حتى وقتنا الحالي حددھا 

  :بأنھا كالتالي
 ألف عامًا قبل المیالد تجلى ظھورھا من خالل الرموز التصویریة التي تم ٤٠: المرحلة األولى

  .رسمھا على جدار الكھوف
 ٧-٤الرمزیة في أسیا وأروبا والشرق األوسط وذلك ما بین األعوام ظھور اللغة : المرحلة الثانیة

  .آالف قبل المیالد
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 باختراع شریط الرسم Scotsman William Playfairقام ) ١٧٩٠(في عام : المرحلة الثالثة
  .البیاني، والرسم البیاني الدائري، ونشر أول رسم بیاني یمثل االقتصاد اإلنجلیزي في القرن الثامن

 Alexander von Humboldt and Carl Ritterمنظمة ) ١٨٢٠(عام : حلة الرابعةالمر
establish أسسوا علم الجغرافیا الحدیثة القائم على الرموز والصور والخرائط باإلضافة إلى 

  .الرموز واألساطیر
 مخطط المنطقة القطبیة Florence Nightingaleاخترعت ) ١٨٥٧(في عام : المرحلة الخامسة

  .سوماتھا البیانیة التي وصفتھا أسباب الفناء في حرب القومفي ر
صدر أربعة متغیرات في رسم ذو Charles Josephقام ) ١٨٦١(في عام : المرحلة السادسة

  .بعدین أظھر فیھ انخفاض جیش جراند في موسكو
 بالمشاركة مع مجموعة من المصممین Otto Neurathقام ) ١٩٢٥(في عام : المرحلة السابعة

  ).Isotype( أعوام لتصویر ٠ذلك خالل و
 باختراع أول إنفوجرافیك لجریدة لندن Peter Sullivanقام ) ١٩٧٠(في عام : المرحلة الثامنة

Sunday timesالتي تظھر بكثرة في نشرات األخبار .  
 نشر العرض المرئي للمعلومات الرقمیة Edward Tufieقام ) ١٩٨٢(في عام : المرحلة التاسعة

  .سس أفضل ممارسات لتصمیم المعلوماتالذي أ
    وفي الوقت الحالي اخترق االنفوجرافیك كل الوسائل بفضل التصمیم التكنولوجي الحدیث وغزى 
مجال التربیة والتعلیم، وكل مرحلة من المراحل السابقة تؤكد على اجماع التربویین على أھمیة 

، وتمھد لكیفیة استخدام االنفوجرافیك وتوسع الرسوم والصور في تثبیت المعلومة وبقاء أثر التعلم
  .انتشاره في مجاالت مختلفة إلى أن وصل إلى حقل التعلیم

  : مفھوم االنفوجرافیك
  قدمت أبحاث الدماغ المرتبطة باإلبصار والطرق التي تستخدم فیھا العین لمعالجة المعلومات 

ة ، حیث اكتشف المتخصصین في مبررات مقنعة الستخدام االنفوجرافیك في االتصاالت الیومی
، أن الرؤیة تعتبر الجزء األكبر في (Massachusetts Institute of Technology(معھد 

تقریبا من قوة المخ موجھة بشكل مباشر أو غیر مباشر نحو % ٥٠فسیولوجیا المخ ، وحوالي 
یكون أقل تعقیدًا ) كاالنفوجرافی( وظیفة اإلبصار، مما یؤكد أن معالجة المخ للمعلومات المصورة 

من معالجتھ للنصوص المقروءة، حیث أن الدماغ یتعامل مع الصور دفعة واحدة بینما یتعامل مع 
، وقد تعددت تعریفات الباحثین لالنفوجرافیك )٢٠١٥عبدالباسط،( النص بطریقة خطیة متعاقبة 

ات والبیانات بأنھ مصطلح تقني یشیر إلى تحویل المعلوم) ٢٠١٤(التعلیمي حیث عرفھ عیسى
المعقدة إلى رسوم مصورة یسھل على من یراھا استیعابھا دون الحاجة إلى قراءة الكثیر من 

  .النصوص
 على أنھ عبارة عن رحلة مرئیة بصریة تخبر القراء قصة على طول Beegle(2014(كما أشار 

لى القلیلة وذلك من الطریق، واالنفوجرافیك الفعالة قادرة على لفت انتباه القارئ في الثواني األو
  .خالل العنوان القوي والصورة المرئیة وتأخذه في ملخص الرسالة الكاملة

عرض بصري للمعلومات والبیانات یمزج ما بین الكلمات " بأنھ ) ٢٠١٧(    كما عرفتھ أمل السید 
تي قد والبیانات والصور في كل واحد بطریقة منظمة وموجزة، وبالتالي فھو یسھل فھم المعلومات ال

  .٦٣ص " تكون معقدة أو مملة أو صعب التعبیر عنھا بالنص فقط 
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   بناء على ما سبق نالحظ أنھ تعدد التعریفات المختلفة لالنفوجرافیك، فمن الباحثین من عرفھ على 
أنھ عرض وتمثیل مرئي للمعلومات، وھناك من یرى أنھ قصة متكاملة مترابطة تعمل على إخراج 

  . المعقدة إلى صورة سھلة میسرةالمعلومات والمعرفة
  : أھمیة استخدام االنفوجرافیك في التعلیم

    تناولت العدید من األبحاث القیمة العلمیة لإلنفوجرافیك، وأھمیة استخدامھ في مجال التعلیم فقد 
من المعلومات التي تنقل إلى المخ معلومات % ٩٠إلى أنھ حوالي ) ٢٠١٥(أشار عبدالباسط

ن الناس یستجیبون أفضل للمعلومات المصورة مقارنة بالمعلومات النصیة، م% ٤٠مصورة، و
 مرة أسرع من المعلومات النصیة، في حین أن ٦٠٠٠٠والمخ یعالج المعلومات المصورة بحوالي 

  .من الوقت في الصفحات التي تحتوي على ملفات الفیدیو% ١٠٠المشاھدون یقضون 
الممیزات الستخدام االنفوجرافیك في التعلیم حیث بعض ) ٦٧، ص٢٠١٧(كما أضافت أمل السید 

أنھ یعد وسیلة جذابة وممتعة لتقدیم الموضوعات المختلفة، وھو مشوق ومثیر لفضول المتعلمین، 
ویعتبر وسیلة فعالة لتبسیط المعرفة وبقاء أثر التعلم، كما أنھ یختصر الكلمات والصوت والصور 

، وملونة، یقدم الفكرة بأبسط صورة بحذف التفاصیل إلى رموز وصور تعبیریة ذات داللة سھلة
  .واالختصار من خالل التصمیم

بأن ) ٢٢٣، ص ٢٠١٦(   كما أن لھ أھمیة في تعلیم الموضوعات المختلفة فیذكر عمر 
االنفوجرافیك یساعد في االحتفاظ بالتعلم، ویزید من تركیز المتعلمین أثناء الدراسة، ویسھم في 

یق الھدف التعلیمي بسرعة نظرًا لتركیز المعلومات وعرضھا بشكل بصري توصیل الرسالة وتحق
ممتع، كما أن لھ القدرة في توصیل المفاھیم المجردة، وتعمیق الفھم للمتعلمین ألنھ یساعد في تبسیط 
المعلومات المعقدة بسھولة ویسر، كما أنھ سھل االنتشار بین المتعلمین عن طریق مواقع التواصل 

  .ویحقق االستمتاع بالتعلم واالنخراط في أنشطتھ المختلفةاالجتماعي، 
    بناء على ما سبق یتضح لنا األھمیة الفعلیة لالنفوجرافیك في التعلیم لما یتمیز بھ من جاذبیة 
وتشویق، ویحقق استمتاع بالتعلم وأنشطتھ المختلفة، كما أنھ یحول المعلومات المعقدة والصعبة إلى 

ة یسھل تذكرھا والتعامل معھا، حیث أنھ یتم التعامل بھ بالصور التي تغني معلومات وبیانات سھل
  . عن قراءة الكلمات

  : أنواع اإلنفوجرافیك
    تعددت أنواع االنفوجرافیك التعلیمي بین ثابت ومتحرك، وتفاعلي، ومن أشھر األنواع ما 

نفوجرافیك عدة أنواع بأن لإل) ٢٠١٧(؛ أمل السید )٢٠١٥(أشارت إلیھ كال من سھام الجویري 
  : وھي

وھو عبارة عن دعایة ثابتة تطبع أو توزع أو تنشر على صفحات : االنفوجرافیك الثابت/ ١
اإلنترنت ومحتوى اإلنفوجرافیك الثابت یشرح بعض المعلومات عن موضوع معین یختاره صاحب 

  .االنفوحرافیك
   :االنفوجرافیك المتحرك وھو عبارة عن نوعین/ ٢

یدیو عادي ویوضع علیھ البیانات والتوضیحات بشكل جرافیك متحرك إلظھار بعض أـ تصویر ف
  .الحقائق والمفاھیم على الفیدیو نفسھ وھذا النوع قلیل االستخدام
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عبارة عن تصمیم البیانات والمعلومات التوضیحیة بشكل متحرك كامل یتطلب ھذا النوع الكثیر . ب
تي تساعد في إخراجھ بطریقة شیقة وممتعة وھذا النوع من اإلبداع واختیار الحركات المعبرة ال

  .األكثر استخدامًا
عرض بصري للمعلومات والبیانات یمزج ما بین الكلمات والرسومات : االنفجرافیك التفاعلي/ ٣

والصور في كل واحد بطریقة منظمة وموجزة وتلك الكلمات والرسومات والصور تسمح للمتعلم 
  . كمیة المعلومات الظاھرة في التصمیم وذلك من خالل النقر علیھابالتفاعل معھا والتحكم في
: أن ھناك ثالثة أنواع رئیسة لالنفوجرافیك وھي) ٧١، ص ٢٠١٧(      وذكرت أمل السید 

االنفوجرافیك الثابت، واالنفوجرافیك المتحرك، واالنفوجرافیك التفاعلي، ولكل نمط من ھذه األنماط 
نماط فاالنفوجرافیك الثابت أكثرھم انتشارًا واسھلھم تصمیمًا ویستخدم میزة تمزیة عن غیرة من األ

لعرض األفكار التي تحتوي على الكثیر من البیانات في حین أن االنفوجرافیك المتحرك یستخدم 
لعرض المعلومات التي یتطلب توضیحھا إظھار حركة ما، أما االنفوجرافیك التفاعلي فیمكن 

واه والتفاعل معھ، وال یوجد أفضلیة لنوع على اآلخر فكل نوع منھم لھ للمستخدم التعامل مع محت
موضع استخدام معین یتحدد بناء على نوعیة المعلومات التي نرغب في تمثیلھا وكذلك طریقة 

  . تعامل المستخدم معھا
  :نصائح ومعاییر استخدام األنفوجرافیك

على المعلم أن یتبع بعض اإلرشادات     حتى یتم استخدام االنفوجرافیك بطریقة صحیحة البد 
ببعض النصائح التي یفضل أن یستخدمھا المعلم ) ٢٠١٤(والمعاییر الخاصة بذلك، وقد أشار عیسى 

لتؤتي ثمارھا في العملیة التعلیمیة وھي یتم اختیار موضوع واحد لكل انفوجرافیك، وكذلك اختیار 
البد من اختیار عنوانًا ممیزًا لموضوع المعلومات التي یمكن تمثیلھا، والتأكد من صحتھا، و

االنفوجرافیك، بعد ذلك یتم دمج الصور والرسومات بحیث تتمیز بالبساطة في التصمیم والجمل 
المختصرة، واأللوان الجذابة والمناسبة للمعلومات المعروضة مع مراعاة تماسك المكونات 

اربة وربطھا ببعضھا البعض ، وذكر األساسیة من خالل إبراز العالقات وتجمیع المعلومات المتق
  .قائمة بمصادر المعلومات

   وبناء على ما سبق نالحظ أنھ حتى یكون االنفوجرافیك قائمًا على أسس علمیة البد أن یراعي 
شروط التصمیم الخاص باإلنفوجرافیك كالعنوان الجذاب، وتسلسل المعلومات، ودقة األلوان 

  .وجاذبیتھا
  :استخدام االنفوجرافیك

    یتم استخدام االنفوجرافیك لكل من المعلم والمتعلم في التعلیم، حیث یكون دور كال منھما لھ كما 
دور المعلم تصمیم االنفوجرافیك ومشاركتھ مع الطالب ) ١، ص ٢٠١٧(ذكرت إزدھار الحجیالن 

اءات على من مواقع التواصل االجتماعي، تدریب الطالب على تقدیم التفسیرات استناًدا إلى اإلحص
  .االنفوجرافیك

   دور الطالب استخدام االنفوجرافیك لتقدیم موضوع أو قضیة، مشارك في تصمیم انفوجرافیك 
زمني لتذكر األحداث الھامة، كذلك یشارك الطالب في تقدیم مكان ما بین الماضي والحاضر على 

  .أساس الرسومات والخرائط على االنفوجرافیك
النفوجرافیك یالحظ أھمیتھ للمعلمات والطالبات على حد سواء، وبالتالي      والمتتبع الستخدام ا

  .البد أن یلم كال منھما بخطوات تصمیم وعرض اإلنفوجرافیك القائم على أسس علمیة سلیمة
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  : عادات االستذكار: ثانیا
 تعبر     لعادات االستذكار دور حوي وفعال في نجاح المتعلم وتقدم تحصیلھ األكادیمي، حیث أنھا

عن االستراتیجیات واألسالیب المختلفة التي تستخدمھا المتعلمة في تعاملھا مع المواد والمقررات 
الدراسیة أثناء عملیة التعلم، وبناء علیھا یتحدد مستوى التقدم واالنجاز األكادیمي لھن، فقد عرفھا 

فة الثبات النسبي، بأنھا أنماط سلوكیة ترتبط بموقف التعلم ولھا ص) ١٩، ص ١٩٩٠(الفرماوي 
وتحدد في ضوء أبعاد المقیاس المستخدم في البحث الحالي حیث ان الباحثة استعانت بمقیاس عادات 

  .االستذكار في ھذه الدراسة
األنماط السلوكیة المكتسبة التي یتبناھا " تعریفا لھا بأنھا ) ١٣، ص ٢٠٠٧(   كما أورد نصار 

تي تتعلق بإدارة الوقت وتنظیمھ وطریقة االستذكار وكیفیتھ، المتعلم ویمارسھا أثناء االستذكار وال
  ".وتركیز االنتباه والمناقشة وتدوین المالحظات واالستعداد لالمتحان وأدائھ

 إلیھا على أنھا القدرة على إدارة الوقت والمصادر Ozsy,at .al( 2009(    وأشار كال من 
ة ونوعیة الممارسة الیومیة فیما یتعلق بالتحصیل األخرى إلكمال المھام التعلیمیة بنجاح، وھي كمی

  .الدراسي الذي یستخدمھ التالمیذ أثناء فترات الدراسة العادیة والتي تحدث في بیئة مواتیة
بأنھا الطریقة التي یتبعھا المتعلم أثناء تعاملھ مع ) ٤٤، ص ٢٠١١(    كما عرفتھا دالیا عبدالوھاب 

ى استیعاب المعلومات والمعارف واكتساب الخبرات والمھارات المعلومات التي یبذلھا وصوًال إل
  "سواء أكان ذلك داخل قاعات الدراسة أو أثناء قیامھ باالستذكار لتحصیل تلك المعلومات

    وبناء على ما سبق من تعریفات نستنتج أن عادات االستذكار ھي أنماط سلوكیة یمارسھا المتعلم 
  . مھامھ المطلوبة منھ بنجاح سواء داخل أو خارج الصفوتساعده على تنظیم وقتھا واتمام

  : العوامل التي تساعد على تنمیة عادات االستذكار
   بحث التربویین في عدد من العوامل التي تعین المتعلم على عملیة االستذكار وتجعلھ عادة مرافقة 

لم لتحصیلھا، وتتوقف درجة للتعلم، حیث یھتم االستذكار باستیعاب المواد الدراسیة التي یسعى المتع
االستیعاب على تنظیم علمیة االستذكار والتخطیط المسبق لھا، وقد أورد العدید من التربویین عدد 

، ٢٠١٢عبدالباقي، (من العوامل التي تساعد على تنمیة عادات االستذكار لدى المتعلم منھا ما ذكره 
  ):٩٨ص 

ة ومھامھ المطلوب منھ تنفیذھا، وتنظیم الوقت تنظیم الوقت حیث یضع الطالب أھدافھ الواضح/ ١
  .یعد من العوامل المساعدة على تجنب التأجیل، ویؤدي بالمتعلم إلى سرعة إنجاز المھام

  . وضع جدول یومي ألداء الواجبات األكادیمیة المطلوبة/ ٢
د إنجاز وضع ھدف معین لفترة المذاكرة الیومیة المحددة، حیث یتم االنتھاء من المذاكرة بع/ ٣

  . الھدف
  .أن یبدأ الجدول بعد فترة راحة من الیوم الدراسي، ویتم االستفادة من أوقات الھدوء/ ٤
أن یبدأ الجدول بما تمت دراستھ في الیوم نفسھ، بالمراجعة السریعة للمحاضرات السابقة، / ٥

  .والكشف عن الصعوبات أوال بأول وتجنب تراكم الدروس
تیعاب واتقان المقرر المستھدف عند االستذكار ولیس على الوقت المحدد أن یتم التركیز على اس/ ٦
  .لھ
  .وضع فواصل في الجدول بین المواد المتشابھة في الشكل والمضمون حتى ال یحدث التشویش/ ٧
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توزیع الزمن على المقررات حسب درجة الصعوبة ومستوى القوة والضعف فیھا، تتخللھا فترة / ٨
  . دقیقة١٥، ١٠اكرة لمدة راحة بعد كل ساعتي مذ

  .أن یكتب المتعلم ملخصاتھ بأسلوبھ الخاص وبطریقة مرتبة ومختصرة/ ٩
  .تجنب تناول كمیات كبیرة من الطعام قبل البدء في المذاكرة/١٠

    من خالل ما سبق نالحظ أن العوامل السابقة لھا أھمیة في تنمیة عادات االستذكار، وبما أن عینة 
ت الجامعة، فإن الوضع یتناسب مع طبیعة المناھج وطرق تدریسھا مھم جدًا لھم الدراسة من طالبا

ألن وضع جدول وتنفیذه یجعل المتعلم یشعر بالرضى الذاتي مما یدفعھ للدراسة، وحتى ال یمل 
المتعلم من الجدول البد من وضع أنشطة مختلفة تناسب الفروق الفردیة بین المتعلمین وقدراتھم 

  .المختلفة
  : اسات السابقةالدر

  . الدراسات التي تناولت اإلنفوجرافیك التعلیمي: المحور األول
    أكدت العدید من الدراسات فاعلیة استخدام االنفوجرافیك في التدریس ومن ھذه الدراسات التي 

 ھدفت )٢٠١٤سھام الجویري، (دراسة استخدمت االنفوجرافیك من خالل برنامج تدریبي مثل 
یة استخدام برنامج تدریبي مقترح في تنمیة مھارات تصمیم الخرائط الذھنیة إلى معرفة فعال

االلكترونیة من خالل تقنیة االنفوجرافیك ومھارات الثقافة البصریة لدى المعلمات قبل الخدمة، 
ولتحقیق ھذا الھدف تم اختیار مجموعة من طالبات كلیة التربیة شعبة معلمة صفوف من قسم 

طالبة، تم تدریب ھذه المجموعة على البرنامج التدریبي المقترح، وقد تم  ١٥المناھج وعددھن 
إعداد اختبار لقیاس مھارات تصمیم االنفوجرافیك ومھارات الثقافة البصریة في تصمیم الخرائط 
الذھنیة االلكترونیة في التعلیم، بطاقة مالحظة لتصمیم الخرائط الذھنیة من خالل تقنیة 

الثقافة البصریة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج المقترح قد االنفوجرافیك ومھارات 
أسھم في تحسن مستوى معرفة مھارات الثقافة البصریة ومھارات تقنیة تصمیم االنفوجرافیك في 

التعرف ) Bukt&Akkoyunlu,2014(وتناولت دراسة . تصمیم خرائط ذھنیة لدروس التعلم
نفوجرافیك الثابت كأداة تعلیمیة في تعلیم وتعلم المقررات الدراسیة على أكثر التصمیمات فاعلیة لال

المختلفة، وتمت المقارنة بین ھذه التصامیم من حیث المكونات المرئیة والعناوین والنصوص، 
والخطوط واأللوان، وتنظیم المعلومات، وأوضحت نتائج الدراسة أن الخطوط واأللوان، وتنظیم 

ة للمتعلمین، وقد أوصت الدراسة بضرورة االھتمام بتصمیم المعلومات ھي األكثر أھمی
كذلك من الباحثین من تناول تحلیل الصور في .االنفوجرافیك الفعال الذي یتناسب مع طبیعة الطالب

بدراسة ھدفت إلى تحلیل خصائص الكتب ) (Noh, S; Son, J,2014الكتب الدراسیة حیث قام 
یة والصور المتضمنة في كتب الفیزیاء من خالل وصف مواد المدرسیة حیث تم تحلیل الرسوم البیان

التصویر في قسم المعلومات واالتصاالت ومن ثم تحلیلھا بشكل منفصل على شكل انفوجرافیك، وقد 
توصلت نتائج الدراسة أنھ یمكن تصنیف إطار التحلیل الخاص بالمخططات المعلوماتیة إلى 

قة الوسائط ،تكون مواد التمثیل البصري محتویات المعلومات والتمثیل المرئي وطری
أعلى  )I(في كتاب الفیزیاء " المعلومات واالتصاالت"التي یتم عرضھا في قسم ) االنفوجرافیك(

جودة من معظم البیانات المخططة التي ھي معلومات بسیطة ورسومیة، كذلك توصلت الدراسة إلى 
ذلك فإنھ ال یوفر الرسوم البیانیة الغنیة ولكن یستخدم الكثیر من الصور، ومع ) I(أن كتاب الفیزیاء 

 التي ھدفت إلى فحص (Sudakov,et al, 2014)فقط مواد رسومیة بسیطة، كما تناولت دراسة 
اسھام اإلنفوجرافیك على تسھیل ترتیب المعلومات في عملیة دمج الریاضیات بعلم المناخ، كما تم 

 تمكنھ من استخدام ناجح لھا، خالل التدخل فحص محدودیات االنفوجرافیك وصفات المعلم التي
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الذي قاموا بھ تم شرح مواضیع ذات درجة عالیة من الصعوبة، عن طریق سلسلة من ملصقات 
االنفوجرافیك اإللكترونیة، من خالل عملیة استطالع حول الصعوبات التي یواجھھا الطالب 

یعانون من كثرة المعلومات من الطالب % ٥٣لمساقات في الجامعة، وتوصلت الدراسة إلى أن 
أبدو صعوبة استیعاب المعلومة من % ٣٥تحدث عن قلة األمثلة المطروحة، و% ٣٥الموجودة، و 

خالل المحاضرة، وتوصلت الدراسة إلى أن االنفوجرافیك یمكن من عرض موجز للمعلومات 
القات بین العدیدة، األمر الذي ساعد الطالب على ترتیب المعلومات بشكل أوضح وتنظیم الع

وھناك دراسات استخدمت  .الریاضیات والمناخ على شكل معلومات بیانیة یمكن قراءتھا
( االنفوجرافیك لتسھیل التعلم والتعرف على المشكالت التي تواجھ المتعلمین مثل دراسة 

Noh,2015 ( التي ھدفت إلى استخدام االنفوجرافیك كأداة لتسھیل التعلم، وتكونت عینة الدراسة من
متعلمًا في كیة اآلداب بجامعة مارا للتكنولوجیا، وقد أستخدم المنھج التجریبي، وتوصلت ٩٩

الدراسة إلى أن مشاكل التعلم الصعبة التي واجھت المتعلمین تمثلت في قلة المبادئ التوجیھیة 
مات المناسبة إلتمام المھام المطلوبة، في حین وجد آخرون أن كثرة استخدام شرائح العرض والمعلو

التي یقدمھا المدربون كان عائقًا أمام التعلم في الفصول الدراسیة، كما كشفت نتائج الدراسة عن 
استخدام الصور والرموز، والتصمیم الجید، واأللوان : الممیزات المصاحبة لالنفوجرافیك مثل

. ن خالل ذلكالجذابة، بإمكانھا تشجیع المتعلمین على فھم أفضل مع أي كم من المعلومات المقدمة م
سارة البراك؛ ( كما بحثت دراسات فاعلیة اإلنفوجرافیك مع طالبات الدراسات العلیا حیث قامت 

 بدراسة ھدفت إلى الكشف عن فاعلیة أنفوجرافیك تعلیمي الكتروني لتنمیة مھارات )٢٠١٥شلتوت،
بإعداد انفوجرافیك التعامل مع اإلضاءة في التصویر لدى طلبة الدراسات العلیا، وقد قام الباحثان 

تعلیمي الكتروني لموضوع اإلضاءة في التصویر، واسُتخدم المنھج شبھ التجریبي، القائم على 
اختیار مجموعتین من طلبة الماجستیر في كلیات الشرق العربي من قسم وسائل وتكنولوجیا التعلیم 

ضاءة في التصویر  تم تدریس أفرادھا موضوع اإل١٣المستوى الثالث، مجموعة تجریبیة وعددھا 
تم تدریس أفرادھا نفس الموضوع ١٢بواسطة االنفوجرافیك التعلیمي، ومجموعة ضابطة وعددھا 

بطریقة التدریس العادیة، وقد تم استخدام أداة االختبار لقیاس مھارات التعامل مع اإلضاءة في 
تدریس أفرادھا باستخدام تفوق طلبة المجموعة التجریبیة التي تم : التصویر، أسفرت النتائج بما یلي

االنفوجرافیك التعلیمي على أفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي، ووجود فرق بین أداء 
ویوصي ھذا . أفراد المجموعة التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي وذلك لصالح االختبار ابعدي

جرافیك في التعلیم، وتدریبھم على البحث بضرورة تشجیع المعلمین والمعلمات على تفعیل االنفو
استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم خصوصا االنفوجرافیك التعلیمي، والتوعیة بأھمیة استخدام 

وھناك دراسات وضعت نماذج . االنفوجرافیك في التعلیم من خالل الدورات والورش التدریبیة
 ھدفت إلى )٢٠١٥شلتوت،(دراسة ومراحل لتصمیم االنفوجرافیك وباستعراض الدراسات نجد أن 

الوصــول إلى نمـوذج لإلنفوجرافیك التعلیمي التفاعلي، حیث تم بناء النموذج من خالل تحلیل 
العدید من المصادر والدراسات، واستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، وأظھرت شكل 

ـل مرحلة مجـموعـة من النموذج ومكوناتھ، والتي تكونت من خمس مراحـل رئیـسـیـة، وداخـل ك
الدراسة والتحلیل، التصمیم، اإلنتاج، التقویم، النشر واالستخدام، وحول :المراحـل الفـرعـیـة، وھي

استخدام اإلنفوجرافیك مع متغیرات أخرى لطالبات المرحلة الجامعیة وكیفیة اسھامھ في تنمیة 
میة مفاھیم الحوسبة السحابیة   التي ھدفت إلى تن)٢٠١٥منصور ،( دراسة بعض المتغیرات جاءت 

 ٣٠لدى طالب الفرقة الثانیة شبعة التاریخ بكلیة التربیة بجامعة أسیوط، وبلغ عدد أفراد العینة 
 طالب غیر متجانسین، باالعتماد على ٥ مجموعات تتكون كل مجموعة من ٦طالب قسموا إلى 

العقلیة التي یمارسونھا یومیا أنفسھم وتكوین نظام عقلي للتفكیر لدیھم یصبح جزًء من عاداتھم 
ویوظفوھا بربط مفاھیم الحوسبة السحابیة بحیاتھم الیومیة، وذلك من خالل وضع تصور مقترح 
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الستخدام تقنیة االنفوجرافیك القائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ألداء مھام تعلیمیة على خمس 
مفاھیم الحوسبة السحابیة، ومقیاس جلسات، وتم تطبیق أدوات البحث وھي اختبار تحصیلي في 

عادات العقل المنتج على الطالب، وقد توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 
وذلك ٠٫٠١متوسطات درجات الطالب مجموعة البحث بین التطبیق القبلي والبعدي عند مستوى

 وعادات العقل المنتج وأن لصالح التطبیق البعدي في تنمیة كال من مفاھیم الحوسبة السحابیة
الستخدام تقنیة اإلنفوجرافیك القائم على نموذج مارزانوا ألبعاد التعلم حجم اثر كبیر على تنمیة 

كما استخدم . ٠٫٩٧، وعلى تنمیة عادات العقل المنتج بلغ ٠٫٩٩مفاھیم الحوسبة السحابیة بلغ 
شیماء أبو عصبة، (دراسة تاالنفوجرافیك في مقررات مختلفة وعلى مراحل مختلفة حیث جاء

على تحصیل ) Infographics( التي  ھدفت إلى معرفة أثر استخدام االنفوجرافیك )٢٠١٥
وعلى اتجاھاتھن ودافعیتھن نحو تعلمھا في محافظة ، طالبات الصف الخامس األساسي في العلوم

البات الصف وطبقت الدراسة على عینة من ط، سلفیت، استخدمت الباحثة المنھج شبھ التجریبي
إحداھما تجریبیة درست محتوى وحدة النباتات ، الخامس األساسي، وتم تقسیمھم إلى مجموعتین

باستخدام االنفوجرافیك، واألخرى ضابطة درست الوحدة نفسھا بالطریقة التقلیدیة،  وقد طبقت 
ومقیاس الدافعیة اختبار تحصیلي،  مقیاس لقیاس اتجاھات الطلبة نحو مادة العلوم، : األدوات التالیة

یوجد فروق ذات : لقیاس دافعیة الطالبات نحو تعلم العلوم، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
 بین متوسطي تحصیل طالبات الصف الخامس α= 0.05داللة إحصائیة عند مستوى الداللة

بیة والطالبات األساسي واللواتي درسن وحدة النباتات باستخدام االنفوجرافیك المجموعة التجری
اللواتي درسن نفس الوحدة بالطریقة التقلیدیة المجموعة الضابطة في الدرجة الكلیة الختبار 
التحصیل البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة، كذلك یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

موعة الضابطة بین متوسطي اتجاھات طالبات المجموعة التجریبیة وطالبات المجα= 0.05الداللة 
في الدرجة الكلیة لمقیاس االتجاھات البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة، ویوجد فروق ذات داللة 

 بین متوسطي دافعیة طالبات المجموعة التجریبیة وطالبات α= 0.05إحصائیة عند مستوى الداللة 
موعة التجریبیة، المجموعة الضابطة في الدرجة الكلیة لمقیاس الدافعیة البعدي ولصالح المج

ھدفت إلى االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات حیث ) ٢٠١٦لولوة الدھیم، (دراسة واستخدمت 
بحث أثر دمج االنفوجرافیك في منھج الریاضیات على تحصیل طالبات الصف الثاني متوسط، وقد 

صال من استخدمت الدراسة المنھج التجریبي حیث قسمت العینة إلى مجموعتین؛ تجریبیة درست ف
أما الضابطة درست الفصل نفسھ باستخدام . المنھج في مادة الریاضیات باستخدام علم اإلنفوجرافیك

الطریقة التقلیدیة، وقد خضعت المجموعتان الختبار تحصیلي ونتج عنھ تقدم ملحوظ في المجموعة 
وعتین التجریبیة من ناحیة التحصیل للطالبات ومتوسط عالماتھم حیث رصد فارق بین المجم

كما استخدم االنفوجرافیك . لصالح المجموعة التجریبیة كما لوحظ تحسن بإقبالھم على المادة% ١٤
 التي ھدفت إلى الكشف عن فعالیة تدریس العلوم )٢٠١٦عمر ،(دراسة في تدریس العلوم مثل 

یة مھارات باستخدام استراتیجیة مقترحة قائمة على االنفوجرافیك في اكتساب المفاھیم العلمیة وتنم
التفكیر البصري واالستمتاع بتعلم العلوم لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي، وقد استخدم الباحث 
المنھج التجریبي، حیث طبقت الدراسة على مجموعتین أحداھما تجریبیة تدرس باستخدام 

تلمیذًا، ٤٠ھا تلمیذا واألخرى ضابطة بلغ عدد٤٠االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك بلغ عددھا 
وقد استخدم الباحث اختبار المفاھیم العلمیة واختبار مھارات التفكیر البصري ومقیاس االستمتاع 
بتعلم العلوم كأدوات لدراستھ وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلیة تدریس العلوم باستخدام 

یة، واكتساب مھارات االستراتیجیة المقترحة القائمة على االنفوجرافیك في اكتساب المفاھیم العلم
. التفكیر البصري، وكذلك تنمیة االستمتاع بتعلم العلوم لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

 التي ھدفت إلى التعرف على أثر االنفوجرافیك في تنمیة )٢٠١٦إسماعیل  (دراسة وتناولت 
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وكذلك ) یق التحلیل التذكر ـ الفھم ـ التطب( التحصیل لدى طالب تكنولوجیا التعلیم عند مستویات 
التعرف على اتجاه طالب التكنولوجیا نحو االنفوجرافیك، وقد استخدم الباحث المنھج التجریبي، 

طالبًا، ٢٢طالبًا، وضابطة بلغ عدد أفرادھا ٢٢وطبقت على مجموعتین تجریبیة بلغ عدد أفرادھا 
التي توصلت إلى أبرز وقد أعد الباحث اختبار تحصیلي، ومقیاس اتجاه لتحقیق أھداف الدراسة 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة عند كل من 
لصالح المجموعة التجریبیة، كذلك ) التذكر ـ الفھم ـ التطبیق ـ التحلیل ـ االختبار الكلي (مستوى 

 والضابطة في االتجاه لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات المجموعة التجریبیة
المجموعة التجریبیة، ونظرًا ألھمیة اإلنفوجرافیك في العملیة التعلیمیة وضعت لھ بعض الدراسات 

 التي ھدفت إلى تحدید معاییر )٢٠١٧أمل السید، (كدراسة معاییر لتصمیمھ وفق أسس علمیة 
 تصمیم االنفوجرافیك التعلیمي من اإلنفوجرافیك التعلیمي، حیث قامت الباحثة ببناء قائمة بمعاییر

خالل مراجعة األدبیات والدراسات السابقة، مستخدمة المنھج الوصفي التحلیلي، وتناولت محورین 
 ١١أساسیین ھما معاییر التصمیم التربویة، ومعاییر التصمیم الفنیة، حیث توصلت الدراسة إلى بناء 

بویة، وثمانیة تحت محور التصمیم الفنیة، من معیارًا منھا ثالث تحت محور معاییر التصمیم التر
األھداف ) الثابت ـ المتحرك ـ التفاعلي( أبرز المعاییر یراعي االنفوجرافیك بأنواعھ المتنوعة 

المحددة، تنظیم محتوى ثابت ومحدد، یتناسب مع خصائص المتعلمین المقدم لھم، أما معاییر 
طة في التصمیم، یراعي اإلخراج الجید، یراعي التصمیم الفنیة فھي یراعي اإلنفوجرافیك البسا

توظیف الخطوط بشكل سلیم، یراعي استخدام األلوان بشكل مالئم، یراعي توظیف الرسوم 
واألشكال بشكل سلیم، كما یراعي استخدام اللغة اللفظیة بشكل سلیم، یصمم االنفوجرافیك المتحرك 

  .فیك التفاعليبشكل یسھل التعامل معھ، أن یسھل استخدام االنفوجرا
 التي ھدفت إلى بحث أثر أسلوب العرض الكلي في مقابل العرض )٢٠١٧مرسي، (دراسة     

الجزئي لمحتوى االنفوجرافیك في بیئة التعلم اإللكتروني على التحصیل واالتجاه نحو بیئة التعلم 
وقیت البعدي لدى طالب الصف األول الثانوي، وكذلك أثر نمط التوقیت القبلي في مقابل نمط الت

لمحتوى االنفوجرافیك في بیئة التعلم االلكتروني على التحصیل واالتجاه نحو بیئة التعلم لدى طالب 
الصف األول الثانوي، وتحدید وجود تفاعل من عدمھ بین نمطي عرض وتوقیت االنفوجرافیك في 

لصف األول الثانوي، بیئة التعلم االلكتروني على التحصیل واالتجاه نحو بیئة التعلم لدى طالب ا
طالبًا قسمت إلى ٦٠وقد استخدم الباحث المنھج شبھ التجریبي ، وطبق على عینة عشوائیة عددھا 

أربع مجموعات األولى درست بنمط عرض التوقیت القبلي مع نمط العرض الكلي، والثانیة درست 
التوقیت البعدي بنمط عرض التوقیت القبلي مع نمط العرض الجزئي، والثالثة درست بنمط عرض 

مع نمط العرض الكلي، والرابعة درست بنمط عرض التوقیت البعدي مع نمط العرض الجزئي، 
وأعد الباحث اختبارًا لقیاس تحصیل الطالب، ومقیاس اتجاه، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود 

جریبیة بین متوسطي طالب المجموعة التجریبیة األولى والمجموعة الت٠٫٠١فرق دال عند مستوى 
الثانیة في االختبار التحصیلي لصالح المجموعة األولى التي درست بنمط العرض الكلي، كذلك 

وھناك . الحال في مقیاس االتجاه جاء الفرق لصالح المجموعة التي درست بنمط العرض الكلي
حلیمة حكمي، (دراسة دراسات بحثت في وعي معلمات الریاضیات بمفھوم االنفوجرافیك مثل 

 التي ھدفت إلى التعرف على مستوى وعي معلمات الریاضیات بمدینة الریاض بمفھوم )٢٠١٧
االنفوجرافیك، كذلك التعرف على أثر متغیري سنوات الخبرة، والمؤھل الدراسي على وعي 
معلمات الریاضیات بمدینة الریاض بمفھوم االنفوجرافیك، كذلك التعرف على أثر امتالك معلمات 

 الریاض لمھارات االنفوجرافیك، وأثر سنوات الخبرة والمؤھل الدراسي على الریاضیات بمدینة
درجة امتالكھم لمھارات االنفوجرافیك، وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي المسحي، وشمل 
مجتمع الدراسة جمیع معلمات الریاضیات في مدینة الریاض بمختلف المراحل، وبلغ عدد أفراد 
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ممت الباحثة استبانة لقیاس وعي المعلمات بمفھوم االنفوجرافیك ودرجة  معلمة، وقد ص٥٠العینة 
امتالكھن لمھارات االنفوجرافیك، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى وعي معلمات 
الریاضیات بمدینة الریاض بمفھوم االنفوجرافیك،جاءت درجة امتالك معلمات الریاضیات 

مھارات الدراسة والتحلیل ـ مھارات التصمیم ـ ( سطة لكل من لمھارات االنفوجرافیك بدرجة متو
ویسھم االنفوجرافیك في . حین كانت ضعیفة لمھارات اإلنتاج) مھارات االنفوجرافیك بشكل عام 

 التي ھدفت إلى بیان أثر توظیف نمطین )٢٠١٧عید، ( اسة حل المسائل الریاضیة كدر
 مھارة حل المسائل الریاضیة لطلبة الصف الثامن لإلنفوجرافیك في ضوء المدخل البصري لتنمیة
طالبة، قسمن على ثالث مجموعات عشوائیا ١٢٣األساسي بغزة، وتكونت عینة الدراسة من 

طالبة ٤٢طالبة درست بواسطة النمط الثابت لالنفوجرافیك، والمجموعة الثانیة ٤١المجوعة األولى 
طالبة، وقد استخدم الباحث ٤٠الثة الضابطة درسن النمط المتحرك لالنفوجرافیك ، المجموعة الث

المنھج التجریبي، وأعد الباحث اختبار لمھارات حل المسائل الریاضیة، وقد توصلت نتائج الدراسة 
 بین متوسط درجات المجوعتین ٠٫٠١إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

ضیة لصالح المجموعتین التجریبیتین ، التجریبیتین والضابطة في اختبار مھارات حل المسألة الریا
) النمط الثابت(وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة األولى 

في اختبارات حل المسألة الریاضیة لصالح طالبات ) النمط المتحرك(والمجموعة التجریبیة الثانیة 
  ).النمط المتحرك(المجموعة التجریبیة الثانیة 

تخدام     ال اس ي مج ت ف ت واختلف ات وتنوع ظ أن الدراس سابقة نالح ات ال رض للدراس ن الع   م
ة              بعض اآلخر تنمی اس بعضھا تحصیل الطالب، وال استراتیجیة االنفوجرافیك في التدریس حیث قی
ك التعلیمي               اییر االنفوجرافی د مع ي تحدی مفاھیم علمیة ، أو االتجاه في حین قامت دراسات أخرى ف

ث      )٢٠١٧أمل السید ،   ( ة  مثل دراس  سابقة حی ات الدراسات ال ات ومجتمع ، كما نالحظ اختالف عین
ة     ل دراس ة مث ة ابتدائی الب مرحل ین ط ت ب ر، ( تنوع صبة ،  ( ، )٢١٦عم و ع یماء أب ، )٢٠١٥ش

ة    ل دراس طة مث ة متوس رى مرحل دریھم،  ( وأخ وة ال ة  )٢٠١٦لول ل دراس انوي مث ي ، (، وث مرس
ة جام ) ٢٠١٧ الب مرحل ة  أو ط ل دراس ة مث ( ،)Noh,2015(  ،(Sudakov,et al, 2014)عی

صور ،  ماعیل ، (، ) ٢٠١٥من ة    ) ٢٠١٦إس ل دراس ا مث ات علی راك؛  (، أو دراس ارة الب س
 ، أو كتب دراسیة كدراسة)٢٠١٤سھام الجویري، (، أو معلمات لتدریبھن كدراسة )٢٠١٥شلتوت،

Noh, S; Son, J,2014)( ي أدوات الدراس ال ف ذلك الح ارات  ، ك ین اختب ت ب سابقة تنوع ات ال
وى    ل محت ات تحلی تبانات ، أو بطاق ات ، أو اس اییس االتجاھ رى كمق ع ،تحصیلیة، وأخ مل مجتم  ش

البحوث والدراسات نطاقًا مناسبًا من البلدان العربیة ، واألجنبیة یتمثل في  المملكة العربیة السعودیة      
ض     ر أو      مصر ، فلسطین، كما نالحظ أن الدراسات اتبعت بع ي، لبحث أث نھج التجریب  الدراسات الم

رى   ة، وأخ اھیم العلمی اه ، المف ل  االتج رى مث رات أخ صیل، ومتغی ى  التح ك عل ة االنفوجرافی فعالی
ات               وافر مقوم دى ت ة م ب ومعرف وى الكت ل محت ك أو تحلی وصفیة إلیجاد معاییر تصمیم االنفوجرافی

لسابقة توافقًا من حیث فعالیة استخدام استراتیجیة   االنفوجرافیك العلمیة ، وأظھرت نتائج الدراسات ا   
دریس الریاضیات بصفة خاصة           ي ت ة، وف دریس بصفة عام ي الت ك ف ات  . االنفوجرافی د الدراس وتفی
  . السابقة الدراسة الحالیة، في وضع اإلطار العام ألدوات الدراسة وفي تفسیر النتائج

ن          ة، م ع الدراسة الحالی ل دراسة           وتتشابھ بعض الدراسات م ي مث نھج التجریب ث استخدام الم  حی
دھیم،   (،  )٢٠١٥منصور،  ( ن         )٢٠١٦لولوة ال ض الدراسات م ع بع ة م شابھ الدراسة الحالی ا تت ، كم

ة           ل دراس ة مث ة الجامعی ي المرحل ة، وھ ا الدراس ت علیھ ي أجری ة الت ة التعلیمی ث المرحل حی
(Sudakov,et al, 2014)، )Noh,2015(، ) ، صور م(، )٢٠١٥من ا  )٢٠١٦اعیل ، إس ؛ كم

ة                ى استخدام استراتیجیة قائم ت  إل د تطرق ة، ق م الباحث د عل ى ح د أي دراسة عل وُیالحظ أنھ ال توج
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ة       ي المرحل یات ف ات الریاض تذكار لطالب ادات االس صیل وع ى تح ي عل ك التعلیم ى االنفوجرافی عل
  . الجامعیة

  . الدراسات التي تناولت عادات االستذكار: المحور الثاني
 عرضت الباحثة في ھذا المحور الدراسات التي تناولت عادات االستذكار، حیث جاءت معظم    

مھا (الدراسات في معرفة عالقة عادات االستذكار بالتحصیل الدراسي أو متغیرات أخرى فدراسة 
 التي ھدفت إلى التعرف على عالقة عادات االستذكار واالتجاھات نحو الدراسة )٢٠٠٣العجمي، 
ل الدراسي لدى طالبات كلیة التربیة للبنات باألحساء، وكذلك التعرف على الفروق بین بالتحصی

طالبات األقسام األدبیة وطالبات األقسام العلمیة في كل من عادات االستذكار واالتجاھات نحو 
الدراسة والتحصیل الدراسي، وقد استخدمت الباحثة مقیاس عادات االستذكار واالتجاھات نحو 

والذي تضمن أربعة ) ١٩٨٨(جابر عبدالحمید جابر و سلیمان الخضري الشیخ :  إعدادالدراسة
 استمارة على طالبات الفرقة ٥٠٠وقد تم توزیع .  عبارة١٠٠أبعاد رئیسة، وتكون المقیاس من 
وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة .  استمارة٤٩٠الرابعة بالكلیة وكان العائد منھا 

وتحصیلھن ) األقسام األدبیة واألقسام العلمیة(عادات االستذكار لطالبات الكلیة موجبة بین 
الدراسي، وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین طالبات األقسام األدبیة وطالبات األقسام العلمیة في 
عادات االستذكار واالتجاھات نحو الدراسة والتحصیل، وھناك دراسات تناولت عادات االستذكار 

 التي )٢٠١١دالیا عبدالوھاب، ( راسة ر مستقل یؤثر على عدد من المتغیرات التابعة كدكمتغی
ھدفت إلى التعرف على أثر برنامج تدریبي قرائي في مھارات االستذكار ودافعیة اإلنجاز 
األكادیمي وما وراء الفھم القرائي لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي، وقد استخدمت الباحثة 

تلمیذًا من مدینة الطائف، وقسمت إلى ٦٧جریبي، وقد بلغ عدد أفراد عینة الدراسة المنھج الت
مجموعتین أحداھما تجریبیة واألخرى ضابطة، وقد اعدت الباحثة مقیاس لعادات االستذكار وآخر 
للدافعیة لإلنجاز، وثالث لمھارات الفھم القرائي، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال 

لبرنامج التدریبي في تنمیة مھارات االستذكار والدافع لإلنجاز وما وراء الفھم القرائي إحصائي ل
 التي )٢٠١١الشحات،(دراسة كذلك تناولت أثر برنامج في عادات االستذكار . لدى عینة البحث

ھدفت إلى التعرف على أثر برنامج تدریبي في عادات االستذكار على كل من قلق االختبار 
دراسي لدى طالب جامعة الملك فیصل، وقد استخدم الباحث المنھج التجریبي، وقد والتحصیل ال

 طالبًا، تم تدریبھم على العادات الجیدة لالستذكار، وقد توصلت نتائج ٣٥تكونت عینة الدراسة من 
 إلى وجود فروق دالة إحصائیة بین متوسطات درجات القیاسین القبلي والبعدي في األداء الدراسة

دراسة في حین كانت . على مقیاس مھارات االستذكار بعد تطبیق البرنامج لصالح القیاس البعدي
 من الدراسات التي بحثت العالقة بین االستذكار والتحصیل حیث  ھدفت إلى )٢٠١١الشلوي، (

ى العالقة بین عادات االستذكار الدرجة الكلیة واألبعاد والتحصیل الدراسي لدى عینة التعرف عل
من طالبات جامعة الطائف، وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي االرتباطي المقارن، وطبقت 

 من ١٠٠من األقسام العلمیة، ١٠٠طالبة من طالبات جامعة الطائف ٢٠٠على عینة مكونة من 
ة، وقد قامت الباحثة بإعداد مقیاس لعادات االستذكار، وتوصلت نتائج الدراسة إلى األقسام األدبی

وجود عالقة موجبة دالة إحصائیا بین عادات االستذكار الكلیة واألبعاد و التحصیل الدراسي لدى 
عینة من طالبات جامعة الطائف، وھناك دراسات بحثت الفروقات بین الطالب ذوي صعوبات 

 التي )٢٠١٣ السریع؛ الكریباني، ( العادیین في عادات االستذكار مثل دراسة التعلم والطالب
ھدفت إلى التعرف على الفروقات في عادات االستذكار بین التالمیذ والتلمیذات العادیین وذوي 

تلمیذًا وتلمیذة من المرحلة المتوسطة ینقسمون ٣٦٢صعوبات التعلم، وقد تكونت عینة الدراسة من 
 تلمیذًا وتلمیذة بدولة ٣٠٠تلمیذًا وتلمیذة، والثانیة عادیین ٦٢ن األولى صعوبات تعلم إلى مجموعتی

الكویت، وقد استخدم الباحثة المنھج الوصفي المقارن، وقد استخدم الباحث مقیاس عادات العقل 
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للدكتور الفرماوي وقام بتعدیلھ، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
ین متوسطي درجات التالمیذ والتلمیذات العادیین وذوي صعوبات التعلم على جمیع أبعاد مقیاس ب

عادات االستذكار، في حین ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات التالمیذ ذوي 
في . صعوبات التعلم والتلمیذات ذوي صعوبات التعلم  على جمیع أبعاد مقیاس عادات االستذكار

 االستذكار كمتغیر تابع حیث ھدفت إلى التحقق من أثر )٢٠١٣عبداللطیف، (دراسة ین تناولت ح
برنامج تدریبي قائم على التفكیر اإلیجابي في التلكؤ األكادیمي وعادات االستذكار بعدیًا وتتبعیًا لدى 

المنھج شبھ طالب جامعة سلمان بن عبدالعزیز بكلیة التربیة وادي الدواسر، وقد استخدم الباحث 
، واألخرى ٣١التجریبي، وتكونت عینة البحث من مجموعتین أحداھما تجریبیة بلغ عدد أفرادھا 

من طالب كلیة التربیة، وقد أعد الباحث مقیاس للتفكیر اإلیجابي وآخر للتلكؤ األكادیمي ٣١ضابطة 
ار الذكاء العالي من وثالث لعادات االستذكار، وبطاقة مالحظة السلوك اإلیجابي، كما استخدمت اختب

إعداد السید محمد خیري، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند 
بین متوسطات المجموعة التجریبیة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة في مقیاس ٠٫٠١مستوى

جمعة؛ رمضان،  (منعادات االستذكار، وحول عالقة اثر التفكیر على عادات االستذكار قد قام كال 
بدراسة ھدف إلى التعرف على فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة التفكیر البنائي لدى تالمیذ ) ٢٠١٤

الصف الثاني اإلعدادي ذوي صعوبات التعلم األكادیمیة، وبحث أثر تنمیة القدرة على التفكیر 
تلمیذًا من ٦٠لدراسة من البنائي في تحسین عادات االستذكار وخفض قلق االمتحان، وتكونت عینة ا

ضابطة، وقد أعد الباحثان مقیاسًا لكل من ٣٠ تجریبیة، ٣٠تالمیذ الصف الثاني االعدادي منھا 
التفكیر البنائي، عادات االستذكار، قلق االختبا، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروقًا ذات داللة 

لح المجموعة التجریبیة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والضابطة لصا
للبرنامج التدریبي في تحسین عادات االستذكار وخفض قلق االختبار، أما عن العالقة بین عادات 

 بدراسة  ھدفت إلى الكشف عن )٢٠١٥ھویدا محمد،  (االستذكار والتحصیل االكادیمي قامت
 بجامعة السودان للعلوم العالقة بین عادات االستذكار والتحصیل األكادیمي لدى طالب كلیة التربیة

 طالبًا منھم ١١٧والتكنولوجیا، وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیل، حیث بلغت العینة 
 إناث، حیث تم اختیارھم بطریقة عشوائیة طبقیة، وقد طبق مقیاس عادات االستذكار ٥٩ذكور، ٥٨

امتحان الفصل األول لعام ، ولقیاس التحصیل تم حساب درجات الطلبة في "وھلتزمان"لبراون "
، وأظھرت نتائج الدراسة أن عادات االستذكار لدى الطلبة بكلیة التربیة بجامعة ٢٠٠٢/ ٢٠٠١

السودان تتصف باإلیجابیة، وتوجد عالقة ارتباطیة موجبة بین عادات االستذكار والتحصیل 
للنوع، وتوجد فروق األكادیمي، وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في عادات االستذكار تعزى 

  .في عادات االستذكار تعزى لصالح المسار العلمي
   من العرض السابق للدراسات السابقة في مجال عادات االستذكار نالحظ اختالف الدراسات 
وأھدافھا حیث تناولت دراسات عادات االستذكار الدراسي كمتغیر مستقل یؤثر في متغیرات أخرى 

، في حین أن ھناك دراسات )٢٠١١الشحات ، ( ؛)٢٠١١الوھاب، دالیا عبد(مثل دراسة كل من 
( أخرى ھدفت إلى بحث العالقة بین عادات االستذكار ومتغیرات كالتحصیل أو االتجاه مثل دراسة 

، وھناك دراسات تناولت )٢٠١٥ھویدا محمد، (؛)٢٠١١الشلوي، ( ؛)٢٠٠٣مھا العجمي ، 
، اختلفت )٢٠١٤جمعة ورمضان، (؛)٢٠١٣یف، عبداللط(االستذكار كمتغیر تابع مثل دراسة 

، وإعدادیة )٢٠١١دالیا عبدالوھاب، (عینات الدراسات  السابقة بین تالمیذ مرحلة ابتدائیة  كدراسة 
الشلوي، (؛)٢٠٠٣مھا العجمي ، (، وجامعیة مثل دراسة )٢٠١٤جمعة ورمضان، (كدراسة 

ع الدراسات السابقة في تناول عادات اتفقت الدراسة الحالیة م) . ٢٠١٥ھویدا محمد، ( ،)٢٠١١
االستذكار على المرحلة الجامعیة، كما طبقت مقیاس عادات االستذكار للفرماوي مثل دراسة 

  ).٢٠١٣السریع والكریباني، (
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  : إجراءات الدراسة
  : منھج الدراسة

ومضبوط تغییر متعمد ) ١٩٩٤(اتبعت الدراسة الحالیة المنھج التجریبي وھو كما عرفھ فان دالین 
. ٦٤" للشروط المحددة لواقعة معینة ومالحظة التغییرات الناتجة في ھذه الواقعة ذاتھا وتفسیرھا

وفي ھذه الدراسة فإن المنھج التجریبي الذي یقیس أثر التدریس باستخدام استراتیجیة قائمة على 
لریاضیات اإلنفو جرافیك التعلیمي على تحصیل وعادات االستذكار لدى طالبات طرق تدریس ا

بجامعة أم القرى والتصمیم شبھ التجریبي ذو المجموعتین التجریبیة والضابطة، كما تم استخدام  
 the) (للتجریبیة(التصمیم شبھ التجریبي القائم على مجموعة ضابطة غیر مكافئة 

Nonequivalent Control group design ( حیث یعد من أكثر التصامیم شیوعا، فھو یتضمن
جریبیة وأخرى ضابطة یطبق على كلیھما قیاس قبلي وقیاس بعدي، لكن المجموعتین لم مجموعة ت

یتم انتقاؤھما بحیث تكونان متكافئتین، فھما من بین تجمعات قائمة، مثل الصفوف في المدارس، أي 
  : أن التعیین عشوائیا ولیس انتقاء لألفراد، ویمكن تصورھا كما یلي

G1 O1XO2 
G2 O1 - O2 

المتغیر ) ×(تمثل المجموعة الضابطة، ) G2(تمثل المجموعة التجریبیة، ) G1 (:علما بأن
االختبار البعدي ) O2(االختبار القبلي، ) O1(ال یوجد متغیر الطریقة العادیة، ) - (المستقل، 

  ).٧٧، ص٢٠٠٥الكیالني والشریفین، (
  : مجتمع الدراسة

تدریس الریاضیات في الفصل الدراسي     اشتمل مجتمع الدراسة على جمیع طالبات مقرر طرق 
  .، طالبة، مقسمین على ثالث مجموعات٩٣ھـ، بجامعة أم القرى البالغ عددھن١٤٣٩الثاني لعام 

  : عینة الدراسة
    قامت الباحثة بتطبیق الدراسة على عینة من المجتمع األصلي، حیث تم اختیار العینة بطریقة 

 التربوي بجامعة أم القرى بطریقة القرعة، وقد تم عشوائیة لمجموعتین من مجموعات اإلعداد
 ٢باالستراتیجیة القائمة على اإلنفو جرافیك، وشعبة رقم ٣٠ البالغ عدد طالباتھا ١تدریس شعبة رقم 

  . باالستراتیجیة التقلیدیة التي تتبعھا األستاذة في المحاضرة٣٠البالغ عددھا 
  :ى المتغیرات التالیةشملت الدراسة الحالیة عل: متغیرات الدراسة   

  استراتیجیة قائمة على اإلنفوجرافیك : المتغیر المستقل
  .ھي التحصیل الدراسي في مادة طرق تدریس الریاضیات ـ وعادات االستذكار: المتغیرات التابعة

  :مواد وأدوات الدراسة
  :مواد الدراسة

 االطالع على األدبیات  بعد:بناء الوحدة الخاصة باالستراتیجیة القائمة على اإلنفوجرافیك
والدراسات السابقة تم بناء المقرر على شكل أنشطة إنفو جرافیك، وقد تم بناء األنشطة وفق أسس 

، التي حددت معاییر االنفوجرافیك التعلیمي، )٢٠١٧أمل، (ومعاییر بناء االنفوجرافیك مثل دراسة 
 التالیة في تصمیم الوحدة واتعبت الخطوات) ٢٠١٤الجویري، (؛ دراسة )٢٠١٦عاصم، (ودراسة 

  :الخاصة باالنفوجرافیك على النحو التالي
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تحلیل موضوعات المقرر واختیار الفكرة المناسبة لالنفوجرافیك الخاص بكل موضوع، حیث تم / ١
فیھ لعرضھا بشكل ) المعرفیة، والمھاریة، والوجدانیة(تحلیل كل موضوع لتحدید جوانب التعلم 

  .وجرافیكمشوق وجذاب في صورة إنف
  ھدفًا ٣٣صیاغة األھداف السلوكیة للمقرر حیث بلغ عدد األھداف / ٢
تحدید خطوات تدریس المقرر بواسطة االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك وتضمنت أربع / ٣

  :مراحل وھي
بعد االطالع على األدبیات واألبحاث : خطوات تطبیق االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك

  :بقة تم بناء المقرر وفق استراتیجیة قائمة على االنفوجرافیك في ضوء الخطواتالسا
مرحلة تحلیل المحتوى، لتحدید أھداف االنفوجرافیك، وقد وضعت على شكل مؤشرات ترشد : أوال

  .المتعلمة وتوجھھا نحو المطلوب منھا
مجموعات، ویتم تفسیر حیث تم تقسیم الطالبات في : مرحلة قراءة وتفسیر االنفوجرافیك: ثانیا

االنفوجرافیك وفھم محتواه، وذلك من خالل مجموعات النقاش والحوار والعصف الذھني، ومن ثم 
  .تلخیص المعلومات المتضمنة بھ

من خالل طرح األستاذة ألسئلة شفویة وعصف ذھني للتأكد من فھمھن : مرحلة التقویم: ثالثا
  .ةلمحتوى االنفوجرافیك وتحقیق األھداف المرجو

بعد التأكد من اتقان فھم المتعلمات لالنفوجرافیك المعد یتم : مرحلة البناء والتغذیة الراجعة: رابعا
توجیھ كل متعلمة منھن لبناء االنفوجرافیك الخاص بھا، ویتم تعدیلھ ومراجعتھ المستمرة ثم تتم 

  .مناقشة كل متعلمة في االنفوجرافیك الخاص بھا
  : طة البرامج الخاصة باتباع الخطوات التالیةتصمیم االنفوجرافیك بواس/ ٤
  )معارف، مھارات، اتجاھات(بعد تحلیل المحتوى .أ

البحث في الشبكة العنكبوتیة عن البیانات والصور الداعمة لفكرة االنفوجرافیك، مع مراعاة . ب
  .حداثتھا وموضوعیتھا

ثر تركیزًا وأسرع في الفھم فلترة البیانات وتنظیمھا وتنسیقھا وذلك بعد تلخیصھا لتصبح أك. ج
  .ووصولھا للمتعلمات

التخطیط المبدئي لإلنفوجرافیك حیث یظھر العنوان والمقدمة والعناوین الفرعیة وحدة متماسكة . د
واختیار األلوان المناسبة ألھمیتھا في توصیل الرسالة وتحقیق الھدف، بعد التخطیط والتلخیص یتم 

وجرافیك مثل الفوتوشوب، اإللستریتو، وغیرھا من برامج تصمیم االستئناس بالبرامج الداعمة لالنف
  .االنفوجرافیك

اإلخراج الفني لالنفوجرافیك وتجربتھ وتنقیحھ ویتم ذلك وفقا للسیناریو المخطط لھ، ویتم / ھـ
مراجعتھ من حیث دقة البیانات وخلوه من األخطاء اللغویة وتجمیع االنفوجرافیك الخاص بالمقرر 

  .  بأنشطة المتعلماتفي كتیب خاص
بعد ذلك قامت الباحثة بتوضیح خطوات االستراتیجیة للطالبات والتعلیمات التي یجب على / و

  المتعلمات اتباعھا عند تطبیق االستراتیجیة وھي األربع مراحل السابقة الذكر 
تم عرض الدلیل على مجموعة من المحكمین في المناھج وطرق التدریس، : صدق الوحدة

  صصین في التقنیة لتعدیل خطواتھا وإضافة ما یرونھ مناسبًا والمتخ
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بعد االنتھاء من بناء :إعداد دلیل للمعلم للمقرر للتدریس باالستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك
الوحدة، تم إعداد دلیل المعلم لالسترشاد بھ في تدریس موضوعات المقرر بواسطة االستراتیجیة 

االنفوجرافیك، ویتضمن الدلیل تعریف عضو ھیئة التدریس بالعناصر التالیة المقترحة القائمة على 
الھدف من الدلیل، ماھیة االنفوجرافیك، أھمیتھ، أنواعھ،خطوات تدریس المقرر بواسطة (

االستراتیجیة القائمة على اإلنفوجرافیك وفقًا للخطوات األربعة الموضحة في الوحدة، الخطة 
لمقرر باستخدام االستراتیجیة المقترحة، األھداف السلوكیة لكل الزمنیة لتدریس موضوعات ا

محاضرة وموضوع موضوعات المقرر، إرشادات عامة ألستاذة المقرر لكیفیة تدریس المقرر 
بواسطة االستراتیجیة المقترحة القائمة على االنفوجرافیك، استراتیجیات التدریس المساندة، 

یب التقویم المالئمة لموضوعات المقرر، حلول األنشطة والوسائل التعلیمیة المناسبة، وأسال
لالسترشاد بھا وتقدیم تغذیة راجعة للمتعلمین، مراجع وقرءاءت موجھھ وروابط تساعد في 

  ). االستزادة بھا حول الموضوع
بعد االنتھاء من إعداد الدلیل تم عرضھ على مجموعة من المحكمین في المناھج : صدق الدلیل

  .یاضیات وتقنیات التعلیم إلبداء مرئیاتھم حول صالحیة بنودهوطرق تدریس الر
  :أدوات الدراسة

  : االختبار التحصیلي/ ١
حیث تم .  تحصیل طالبات اإلعداد التربوي في مقرر طرق تدریس الریاضیاتویھدف لقیاس

صیاغة مفردات االختبار من نوع االختیار من متعدد مع مراعاة شروط صیاغة ھذا النوع من 
وقد قامت الباحثة بصیاغة . سئلة وقد اشتملت كل مفردة على مقدمة یلیھا أربع بدائل مختلفةاأل

وقد حرصت الباحثة على أن تكون ھذه . األھداف السلوكیة لتكون منطلقًا لبناء االختبار التحصیلي
 ھدفًا، ُحسب الوزن٣٣األھداف متوائمة مع عملیة تحلیل المحتوى حیث بلغ عدد أھداف المقرر 

النسبي لألھداف وشمولھا تم تحلیل مقرر طرق تدریس الریاضیات إلى مفاھیم، وتعامیم، 
أن تحلیل المحتوى ) ٢٥٩، ص ٢٠٠٧(ومھارات، ومشكالت حیث یذكر كل من العباس وعبسي 

ضروري في عملیة إعداد االختبار التحصیلي وذلك لسببین ھما؛ أن المحتوى ھو الوسیط الذي 
أھداف ٨:داف وأنھ یفید في شمول وتوازن االختبار، وقد صنفت األھداف إلىتتحقق من خاللھ األھ

أھداف في ٥ أھداف في مستوى التطبیق، و ٥أھدافا في مستوى الفھم، و ٨في مستوى التذكر ، و 
ثم قامت الباحثة . أھداف في مستوى التقویم٣ أھداف في مستوى التركیب، و٤مستوى التحلیل، و

 مفردة موزعة وفقًا لمستویات ٣٣تھ األولیة حیث یتكون االختبار على ببناء االختبار في صور
  . بلوم

 قامت الباحثة بالتحقق من صدق االختبار، بعرضھ في صورتھ األولیة على :صدق االختبار
مجموعة من المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس بقسم المناھج وطرق التدریس بجامعة أم القرى، 

ال مناھج وطرق التدریس الریاضیات، وفي ضوء مالحظات المحكمین والجامعات األخرى في مج
  .سؤاًال٣٣حول صیاغة بعض األسئلة وتعدیلھا، وقد أصبح االختبار في صورتھ النھائیة 

 لحساب ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبیقھ على عینة من تلمیذات الصف الرابع :ثباتھ االختبار
حیث بلغت ) α Cronbach( وتم استخدام معادلة ألفا كرونباخ طالبة،) ٣٠(االبتدائي بلغ عددھا 
   ٠٫٧٩قیمة الثبات لالختبار 

  : الصورة النھائیة لالختبار التحصیلي
       تم إجراء التعدیالت التي قدمھا المحكمین على االختبار التحصیلي، بحیث أصبح قابًال للتطبیق 

  . وثالثون مفردةفي صورتھ النھائیة وقد تًكون االختبار من ثالث
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  : مقیاس عادات االستذكار/ ٢
 ویھدف لقیاس عادات االستذكار لطالبات وھو مقیاس مقنن تم االستفادة منھ من :ھدف المقیاس  . أ

  ، وإصدار مكتبة اإلنجلو  ١٩٩٠إعداد الدكتور حمدي الفرماني، 
 :أبعاد المقیاس بأربع أبعاد وھي) ٦الفرماوي، دت، ص  (حدد: أبعاد المقیاس   . ب

  .طرق العمل المرتبطة بعملیة االستذكار: البعد األول/ ١
  .عادات ترتبط بوقت ومكان االستذكار: البعد الثاني/ ٢
  .مشكالت ترتبط بعادات االستذكار: البعد الثالث/ ٣
  .عادات ترتبط باإلعداد لإلمتحانات وأدائھا: البعد الرابع/ ٤

مفردة غیرة ٣٦مفردة جیدة، و٣٦ردة منھا مف٧٢ بلغ عدد مفردات المقیاس :مفردات المقیاس. ج
  .لطالب الجامعة)٠٫٨١-٠٫٦٢(جیدة، بعد تحكیمھا من قبل الباحث، وبلغ مقدار ثباتھ بین 

 حددھا الفرماوي في المقیاس، وقد اتبعتھا الباحثة في :تعلیمات مقیاس عادات االستذكار. د
  .الدراسة

 من قبل الفرماوي، وقد عدلت وتم  تم عرضھ على مجموعة من المحكمین:صدق المقیاس. ه
  .التحقق من صدقھ

 عرضت الباحثة المقیاس في صورتھ النھائیة :صدق وثبات المقیاس في تجربة البحث الحالي. و
على مجموعة من المحكمین المتخصصین في علم النفس والمناھج بجامعة أم القرى، وقد تم التحقق 

  .من صدقھ وعدلت صیاغات بعض العبارات
 قام معد المقیاس بحساب الثبات باستخدام طریقتین ، وھي إعادة :ات المقیاس في التجربة ثب. ز

التطبیق والتجزئة النصفیة، على طالب المرحلة الثانویة والجامعیة، وقد وصل معامل االرتباط 
، وقد بلغ ثباتھ عند حسابة بالتجزئة النصفیة ٠٫٦٢٧، وللمرحلة الجامعیة ٠٫٦١٩لعینة الثانویة 

ثبات المقیاس في الدراسة  لطالب المرحلة الجامعیة ، ٠٫٨١٨ لطلبة المرحلة الثانویة ، ٠٫٦١٣
قامت الباحثة في ھذه الدراسة بتجریب المقیاس على عینة استطالعیة من طالبات جامعة  : الحالیة

ل  طالبة من طالبات اإلعداد التربوي، تم حسابھ حیث بلغت قیمة معام٣٠أم القرى، بلغ عددھن
    .٠٫٨٢الثبات

، ص ١٩٩٠الفرماوي، ( اتبعت الباحثة طریقة التصحیح التي حددھا :طریقة تصحیح المقیاس. ح
  : وھي) ١٣

، والمستوى )٤(بالنسبة للعبارات التي تشیر على عادات جیدة فإنھ ُیعطى للمستوى دائمًا الدرجة / ١
  ).١(ى أبدًا الدرجة ، والمستو)٢(، والمستوى نادرًا، الدرجة )٣(أحیانًا الدرجة 

للمستوىدائمًا، الدرجة ) ١(بالنسبة للعبارات التي تشیر إلى عادات غیر جیدة فإنھ ُیعطى الدرجة / ٢
  .للمستوى ابدًا) ٤(للمستوى نادرًا، الدرجة) ٣(للمستوى أحیانًا، الدرجة) ٢(

  : إجراءات الدراسة وتطبیقھا النھائي
ھـ، على كامل مقرر طرق تدریس ١٤٣٩ثاني لعام تم تطبیق الدراسة في الفصل الدراسي ال .١

  أسبوع ١٢الریاضیات لطالبات االعداد التربوي واستغرق تطبیقھا 
قبلیا على عینة ) االختبار التحصیلي ومقیاس عادات االستذكار(تم تطبیق أدوات الدراسة  .٢

 .الدراسة، حیث استغرق تطبیق كل أداة محاضرة بمدة ساعة
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حیث كان الھدف من : ق القبلي لالختبار التحصیلي على النحو التاليوقد كانت نتائج التطبی .٣
التطبیق القبلي لألدوات على المجموعتین، التأكد من وجود تكافؤ بین المجموعتین قبل تنفیذ 

  .التجربة، أیضا مقارنة نتائج أدائھم في ھذا التطبیق بالتطبیق البعدي للدراسة
اریة وقیمة ت للتحصیل القبلي لمجموعتي المتوسطات واالنحرافات المعی) ١(جدول

  الدراسة التجریبیة والضابطة 
التطبیق 
  القبلي 

عینة 
متوسط   العدد  الدراسة 

  الدرجات 
االنحراف 
درجة   ) ت(قیمة   المعیاري

  الحریة 
مستوى 
  الداللة 

  ٥٫٤٥٧  ١٥٫٤٧  ٣٠  التجریبیة
  التحصیل 

  ٣٫٧١٧  ١٣٫٩٠  ٣٠  الضابطة
٥٨  ١٫٣٠٠  

غیر دالة 
عند 

)٠٫٠٥(  
، وبالتالي فإنھ ال توجد )٠٫٠٥(عدم داللة قیمة ت عند مستوى ١یتضح من الجدول السابق 

فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیة التي تدرس باستخدام 
استراتیجیة االنفوجرافیك والضابطة التي درست باستخدام االستراتیجیة التقلیدیة، مما یدل 

  .فؤھما في التحصیل القبليعلى تكا
حیث كان : في حین كانت نتائج التطبیق القبلي لمقیاس عادات االستذكار على النحو التالي .٤

الھدف من التطبیق القبلي لألدوات على المجموعتین، التأكد من وجود تكافؤ بین 
یق البعدي المجموعتین قبل تنفیذ التجربة، أیضا مقارنة نتائج أدائھم في ھذا التطبیق بالتطب

  .للدراسة
لعادات االستذكار القبلي لمجموعتي " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة ) ٢(جدول 

  الدراسة التجریبیة والضابطة

عینة   التطبیق القبلي 
متوسط   العدد  الدراسة 

  الدرجات 
االنحراف 
درجة   ) ت(قیمة   المعیاري

  الحریة 
مستوى 
  الداللة 

طرق العمل   ٤٫٨٦٨  ٧١٫٦  ٣٠  التجریبیة 
 بعملیة المرتبطة

  ٦٫٣٤٣  ٧١٫٨  ٣٠  الضابطة  .االستذكار
-٠٫١٣٧  

عادات ترتبط   ٨٫٠٢٧  ٣٥٫٣٣  ٣٠  التجریبیة
بوقت ومكان 

  ٦٫٣٧٧  ٣٢٫٦  ٣٠  الضابطة  .االستذكار
٠٫١٦٩  

مشكالت ترتبط   ٥٫٦٤٤  ٣٦٫٩٣  ٣٠  التجریبیة
بعادات 
  ٥٫٩٧٩  ٣٦٫٨  ٣٠  الضابطة  .االستذكار

٠٫٤٧٤  

عادات ترتبط   ٤٫٤٣٣  ٦٢٫٧٣  ٣٠  التجریبیة 
باإلعداد 

لالمتحانات 
  .وأدائھا

  ٣٠  الضابطة 
٠٫٦٥٠  ٤٫٩٣٨  ٦٠٫٦  

مقیاس عادات   ١٢٫٩٢٨  ٢٠٦٫٦  ٣٠  التجریبیة
  ١٣٫١٦٨  ٢٠١٫٨  ٣٠  الضابطة  االستذكار الكلي 

٠٫٩٠٥  

غیر دالة   ٥٨
  )٠٫٠٥(عند
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، وبالتالي فإنھ التوجد )٠٫٠٥(ة قیمة ت عند مستوى عدم دالل) ٢(یتضح من الجدول 
فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیة التي تدرس باستخدام 
استراتیجیة االنفوجرافیك والضابطة التي درست باستخدام االستراتیجیة التقلیدیة، مما یدل 

 .على تكافؤھما في مقیاس عادات االستذكار القبلي
د ذلك تم تدریس المقرر لكل من المجموعة التجریبیة والضابطة، حیث درست بع .٥

المجموعة التجریبیة باستخدام استراتیجیة االنفوجرافیك، والمجموعة الضابطة باستخدام 
الطرق واالستراتیجیات التقلیدیة التي تستخدم في المحاضرة والعروض المعلم، وقد 

في األسبوع أي ) محاضرة مدتھا ساعتین(ع بواقع أسبو) ١٢(استغرق تطبیق التجربة مدة 
 . للتطبیق األدوات القبلي والبعدي لألدوات٢+  محاضرات ١٠ما یعادل 

بعدیا، حیث ) االختبار التحصیلي، مقیاس عادات االستذكار(تم تطبیق أدوات البحث  .٦
 استغرق تطبیق كل أداة محاضرة مدتھا ساعة

  ).SPSS(ة برنامج  تم تفریغ البیانات ومعالجتھا بواسط .٧
  : األسالیب اإلحصائیة في الدراسة

  . لعینتین مستقلتین لحساب متوسط الفروق بین المجموعات) ت(اختبار / ١
  .معادلة ألفاكرونباخ لحساب الثبات/ ٢
  . معادلة لحساب حجم األثر/ ٣
  .اسيمعامل ارتباط بیرسون لحساب معامل االرتباط بین عادات االستذكار والتحصیل الدر/ ٤

  :نتائج الدراسة
  : إجابة السؤال األول: أوال

ما أثر استخدام استراتیجیة قائمة على اإلنفو جرافیك "لإلجابة على السؤال األول الذي ینص على 
تم صیاغة الفرضیة " التعلیمي على تحصیل طالبات طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم القرى؟

 بین متوسطات درجات المجموعة ٠٫٠٥ة عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائی" التالیة 
التجریبیة التي تدرس باستخدام اإلنفوجرافیك وطالبات المجموعة الضابطة التي تدریس بطریقة 

  "المحاضرة في التحصیل بعد ضبط التحصیل القبلي
م    وذلك لمعرفة تحصیل طالبات طرق تدریس الریاضیات، تم معالجة البیانات إحصائیا باستخدا

للتعرف على داللة الفروق بین متوسطي درجات القیاس البعدي لطالبات المجموعة ) ت(اختبار
التجریبیة األولى التي تدرس باستخدام االستراتیجیة القائمة على اإلنفوجرافیك التعلیمي والمجموعة 

في االختبار التحصیلي ویوضح )المحاضرة(الضابطة التي تدرس باالستراتیجیة التقلیدیة 
قیم المتوسطات واالنحرافات المعیاریة للتحصیل البعدي لمجموعات الدراسة التجریبیة ) ٣(الجدول

  .والضابطة لمتغیرات
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للتحصیل البعدي لمجموعتي ) ت(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة ) ٣(جدول رقم 
  الدراسة 

عینة   مج
  الدراسة 

االنحراف   المتوسط  العدد
  المعیاري 

درجة ) ت(قیمة 
  الحریة 

مستوى 
  الداللة 

مربع 
  إیتا

)d (  

  ٥٫٦٥٣  ٢٢٫٨  ٣٠تجریبیة   ١

  ٤٫٠٣٠  ١٦٫٣٧  ٣٠  ضابطة   ٢
١٫٣  ٠٫٥٥  ٠٫٠٥  ٥٨  ٥٫٠٧٥  

أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة األولى التي درست ٣ویتضح من الجدول 
وحصلت المجموعة الضابطة التي ، ٢٢٫٨باالستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك التعلیمي بلغ 

، وبذلك تفوقت المجموعة التجریبیة ذات ١٦٫٣٧درست االستراتیجیة التقلیدیة على متوسط 
  .المتوسط األكبر على المجموعة الضابطة ذات المتوسط األقل

الختبار الفروق في التحصیل البعدي بین مجموعات " ت"یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
" ت"، كما أنھا أكبر من قیمة ٥٨بدرجة حریة ٠٫٠٥دالة إحصائیًا عند مستوى  ٥٫٠٧٥الدراسة 

وھو "وبالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري، والقبول بالفرض البدیل ١٫٩٦الجدولیة التي تساوي 
بین المجموعة التجریبیة التي تدرس باستخدام ) ٠٫٠٥(وجود فرق دال إحصائي عند مستوى 

ى االنفوجرافیك التعلیمي وبین المجموعة الضابطة التي تدرس االستراتیجیة القائمة عل
  ."باالستراتیجیة التقلیدیة في تنمیة التحصیل لصالح المجموعة التجریبیة ذات المتوسط األكبر

وللكشف عن تأثیر التدریس باستخدام االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك التعلیمي في 
ات طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم القرى نجد أن قیمة مربع تنمیة التحصیل الدراسي لدى طالب

وھي أكبر من القیمة الحدیة لحجم التأثیر وھي ٠٫٥٥إیتا تدل على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ 
االستراتیجیة (وھي مقدار تأثیر المتغیر المستقل ٠٫٨حیث تجاوزت ١٫٣) d(وقد بلغت قیمة ٠٫١٤

  ).التحصیل الدراسي(على المتغیر التابع ) تعلیميالقائمة على االنفوجرافیك ال
دلت النتائج على تفوق المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام االستراتیجیة القائمة على 

قریناتھن في المجموعة الضابطة في التحصیل الدراسي، وتعزو  االنفوجرافیك التعلیمي على
المعلومات المعقدة بطریقة سھلة میسرة، وتلخیص الباحثة ذلك لما لالستراتیجیة من دور في تبسیط 

المعلومات المركبة، ومن ثم یسھل تذكر المعلومات على المتعلمات بسھولة ویسر، كما یساعد 
االنفوجرافیك في تثبیت المعلومات وترسیخھا في أذھان المتعلمین، ویساعد في إیصال المعلومات 

قوة تأثیر االنفوجرافیك لزیادة دافعیة التعلم وربط في أكبر عدد من المتعلمین،كما یرجع ذلك على 
بأن دمج االنفوجرافیك في ) ٢٦٦، ص ٢٠١٦(  المقررات بواقع الحیاة، كما ذكرت لولوة الدھیم

المنھج یساعد على تركیز انتباه المتعلم وتشجعھ على التعلم وتخلق لدیھ التحدي الذي یتناسب مع 
كرتھ، وتوضح لھ العالقة بین العناصر، كما أن العناصر قدراتھ، وتعطیھ انطباعًا صادقا عن ف

 Niebaum.et(والصور المرئیة تعزز قدرة المتعلم على تذكر الخبرات السابقة حیث أشار 
al.,2015 ( فقط مما یقرأه ، % ٢٠مما یراه ویفعلھ بیدیة ، في حین یتذكر % ٨٠أن الفرد یتذكر

رة بالتأثیر الفائق للصورة، ووفقا لنظریة الترمیز فقط مما یسمعھ، وتعرف ھذه الظاھ% ١٠یتذكر 
المزدوج لبافییو، فمن السھل على الفرد أن یتذكر معلومات وخبرات سابقة من رؤیة صورة أفضل 
من رؤیة كلمة، ألن المنبھات للصورة یتم ترمیزھا بشكل مزدوج من الصورة والرمز اللفظي الدال 

یزھا باللفظ فقط، واالنفوجرافیك یجمل الصورة والرمز اللفظي علیھا، بینما المنبھات للكلمة یتم ترم
  .للترمیز المزدوج للمعلومات المتضمنة فیھ
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 )٢٠١٦إسماعیل،  (    حیث اتفقت نتائج الدراسة الحالیة من حیث المرحلة التعلیمیة مع دراسة
ب تكنولوجیا التي ھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر االنفوجرافیك في تنمیة التحصیل لدى طال

وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة ) التذكر، الفھم، التطبیق، التحلیل(التعلیم عند مستویات 
التذكر، الفھم، ( إحصائیة بین متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة عند كل من مستوى 

د فروق ذات داللة لصالح المجموعة التجریبیة، كذلك وجو) التطبیق، التحلیل، االختبار الكلي 
إحصائیة بین متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة في االتجاه لصالح المجموعة التجریبیة، 

لولوة (؛ ) ٢٠١٥منصور، ( ؛)٢٠١٥شیماء أبو عصبة ،(كما انسجمت النتائج مع دراسة كال من 
  .یلالتي أكدت على فعالیة االنفوجرافیك على التحص) ٢٠١٧مرسي، ( ؛)٢٠١٦الدریھم، 

  :إجابة السؤال الثاني: ثانیا
ما أثر استخدام استراتیجیة قائمة على اإلنفو "لإلجابة على السؤال الثاني الذي ینص على 

تم " جرافیك التعلیمي على عادات االستذكار لطالبات طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم القرى؟
 بین متوسطات ٠٫٠٥د مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عن"صیاغة الفرضیة التالیة 

 التجریبیة التي تدرس باستخدام اإلنفوجرافیك وطالبات المجموعة الضابطة التي المجموعةدرجات 
  .تدریس بطریقة المحاضرة في عادات االستذكار بعد الضبط القبلي

للتعرف على داللة الفروق بین ) ت(    تم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام اختبار 
 درجات القیاس البعدي لطالبات المجموعة التجریبیة األولى التي تدرس باستخدام متوسطي

االستراتیجیة القائمة على اإلنفوجرافیك التعلیمي والمجموعة الضابطة التي تدرس باالستراتیجیة 
نتیجة الفرضیة وقیم المتوسطات ٤التقلیدیة في مقیاس عادات االستذكار ویوضح الجدول 

عیاریة لمقیاس عادات العقل لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة لمتغیرات واالنحرافات الم
  .الدراسة
لعادات االستذكار البعدي لمجموعتي ) ت(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة ): ٤(جدول 

  الدراسة 

عینة   مج
االنحراف   المتوسط  العدد  الدراسة

درجة   )ت(قیمة   المعیاري
  الحریة

مستوى 
  الداللة

حجم 
  األثر

معامل 
)d(  

طرق العمل   ٣٫٨٦٣  ٧٦٫٨  ٣٠  تجریبیة
المرتبطة 
بعملیة 
  .االستذكار

  ٦٫١٧٨  ٦٥٫٦٣  ٣٠  ضابطة
٥٨  ٨٫٣٩٤  

  دالة عند
٠٫٠٥  

٢٫١٧  ٠٫٧٣  

عادات ترتبط   ٤٫٢٦٨  ٣٦٫٨٣  ٣٠  تجریبیة
بوقت ومكان 

  ٥٫٢٦٩  ٢٩٫٤٠  ٣٠  ضابطة  .االستذكار
٥٨  ٦٫٠٠٤  

  دالة عند
٠٫٠٥  

١٫٥٥  ٠٫٦٢  

مشكالت   ٥٫٩٨٣  ٤٤  ٣٠  تجریبیة
ترتبط بعادات 

  .االستذكار
  
  

  ٥٫٥٦٧  ٣٦٫٨  ٣٠  ضابطة
٥٨  ٤٫٨٢٦  

  دالة عند
٠٫٠٥  

١٫٢٥  ٠٫٥٣  
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عینة   مج
االنحراف   المتوسط  العدد  الدراسة

درجة   )ت(قیمة   المعیاري
  الحریة

مستوى 
  الداللة

حجم 
  األثر

معامل 
)d(  

عادات ترتبط   ٤٫٤٤٩  ٦٥  ٣٠  تجریبیة
باإلعداد 

لإلمتحانات 
  وأدائھا

  ٧٫٧٠١  ٥٤٫٩٣  ٣٠  ضابطة
٥٨  ٦٫٢٠٠  

  دالة عند
٠٫٠٥  

١٫٦  ٠٫٦٢  

المقیاس   ١٠٫٨٢٦  ٢٢٢٫٦٣  ٣٠  یبیةتجر
  ١٩٫٩٨٠  ١٨٦٫٧  ٣٠  ضابطة  الكلي

دالة عند   ٥٨  ٨٫٦٦١
٢٫٢٥  ٠٫٧٤  ٠٫٠٥  

الختبار الفروق في مقیاس " ت"یتضح من الجدول السابق أن قیمة ٤      بالنظر إلى الجدول رقم 
بدرجة ٠٫٠٥دالة إحصائیًا عند مستوى ٨٫٦٦١عادات االستذكار الكلي بین مجموعات الدراسة 

  .١٫٩٦الجدولیة " ت"، كما أنھا أكبر من قیمة ٥٨ة حری
طرق العمل المرتبطة الختبار الفروق في محور " ت"     یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

كما ٥٨بدرجة حریة ٠٫٠٥ دالة إحصائیًا عند مستوى ٨٫٣٩٤ مجموعات الدراسة بعملیة االستذكار
  .١٫٩٦الجدولیة " ت"أنھا أكبر من قیمة 

دول     ویت ن الج ة ٤ضح م ة التجریبی سابي للمجموع ط الح ور أن المتوس ي مح ل ف رق العم ط
ك            ى االنفوجرافی ة عل ي درست باستخدام االستراتیجیة القائم ، ٧٦٫٨المرتبطة بعملیة االستذكار الت

ا یتضح   ٦٥٫٦٣وحصلت المجموعة الضابطة التي درست باالستراتیجیة التقلیدیة على متوسط   ، كم
ود  دول وج ن الج ستوى  م د م ة عن ة   ٠٫٠٥ ودالل ى المجموع ة عل ة التجریبی ت المجموع ذلك تفوق وب

  .الضابطة في بعد طرق العمل المرتبطة بعملیة االستذكار
وھي أكبر من القیمة الحدیة لحجم ٠٫٧٣    وتدل قیمة مربع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ 

 وھي مقدار تأثیر المتغیر ٠٫٨وزت حیث تجا٢٫١٧) d(، وقد بلغت قیمة ٠٫١٤التأثیر وھي 
طرق العمل (على المتغیر التابع في محور ) االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك(المستقل 

  ).المرتبطة بعملیة االستذكار
عادات ترتبط بوقت ومكان الختبار الفروق " ت "      كما یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

، كما ٥٨بدرجة حریة ٠٫٠٥دالة إحصائیًا عند مستوى ٦٫٠٠٤سة  بین مجموعات الدرااالستذكار
  .١٫٩٦الجدولیة " ت"أنھا أكبر من قیمة 

دول       ادات           ٤     وبالنظر للجدول من الج ي محور الع ة ف  أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبی
ى االنفوج         ة عل تراتیجیة القائم تخدام االس ت باس ي درس تذكار الت ان االس ت ومك رتبط بوق ك ت رافی

ى متوسط             ٣٦٫٨٣ ة عل ي درست باالستراتیجیة التقلیدی ضابطة الت ، ٢٩٫٤٠ وحصلت المجموعة ال
ستوى    د م ة عن ود دالل دول وج ن الج ضح م ا یت ى  ٠٫٠٥كم ة عل ة التجریبی ت المجموع ذلك تفوق وب

  . المجموعة الضابطة في محور العادات ترتبط بوقت ومكان االستذكار
وھي أكبر من القیمة الحدیة ٠٫٦٢لى أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ         وتدل قیمة مربع إیتا ع

 وھي مقدار تأثیر المتغیر ٠٫٨ حیث تجاوزت ١٫٥٥) d(، وقد بلغت قیمة ٠٫١٤لحجم التأثیر وھي 
عادات ترتبط (على المتغیر التابع عند محور ) االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك(المستقل 

   .)بوقت ومكان االستذكار
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مشكالت ترتبط بعادات الختبار الفروق في محور " ت"   كما یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
، كما ٥٨بدرجة حریة ٠٫٠٥دالة إحصائیًا عند مستوى ٤٫٨٢٦ بین مجموعات الدراسة .االستذكار

  .١٫٩٦الجدولیة " ت"أنھا أكبر من قیمة 
ي محور المشكالت       أن المتوسط الحسابي     ٤   وبالنظر للجدول من الجدول      ة ف للمجموعة التجریبی
ادات االستذكار     رتبط بع ي ت ك       . الت ى االنفوجرافی ة عل ي درست االستراتیجیة القائم وحصلت  ٤٤الت

ى متوسط       ة عل ، ٣٦٫٨المجموعة الضابطة التي درست باستخدام االستراتیجیة التقلیدیة لعادة الدعاب
ستوى    د م ة عن ود دالل دول وج ن الج ضح م ا یت ى  وب٠٫٠٥كم ة عل ة التجریبی ت المجموع ذلك تفوق

  .المجموعة الضابطة في مشكالت ترتبط بعادات االستذكار
وھي أكبر من القیمة الحدیة لحجم ٠٫٥٣    وتدل قیمة مربع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ 

 وھي مقدار تأثیر المتغیر ٠٫٨حیث تجاوزت ١٫٢٥) d(، وقد بلغت قیمة ٠٫١٤التأثیر وھي 
مشكالت ترتبط (على المتغیر التابع عند محور ) االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك(مستقل ال

  .).بعادات االستذكار
الختبار " ت  " عادات ترتبط باإلعداد لالمتحانات وأدائھا   وبالرجوع للجدل السابق في  محور 

، كما ٥٨بدرجة حریة ٠٫٠٥وھي دالة إحصائیا عند مستوى ٦٫٢٠الفروق بین مجموعة الدراسة 
أن القیمة المحسوبة أكبر من القیمة الجدولیة، وبالنظر إلى الجدول نجد أن المتوسط الحسابي 

، كما ٦٥االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك للمجموعة التجریبیة التي درست باستخدام 
 عند مستوى كما یتضح من الجدول وجود داللة٥٤٫٩٣حصلت المجموعة الضابطة على متوسط 

عادات ترتبط باإلعداد وبذلك تفوقت المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في محور ٠٫٠٥
  .   لالمتحانات وأدائھا

وھي أكبر من القیمة الحدیة لحجم ٠٫٦٢   وتدل قیمة مربع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ 
 وھي مقدار تأثیر المتغیر المستقل ٠٫٨زت حیث تجاو١٫٦) d(، وقد بلغت قیمة ٠٫١٤التأثیر وھي 

عادات ترتبط باإلعداد (االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك على المتغیر التابع عند محور (
  ).لالمتحانات وأدائھا

دول   ن الج ضح م تذكار    ٤      یت ادات االس اس ع ة لمقی ة التجریبی سابي للمجموع ط الح  أن المتوس
ك   الكلي التي درست باستخدا     وحصلت المجموعة   ٢٢٢٫٦٣م االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافی

دول     ١٨٦٫٧الضابطة التي درست باستخدام االستراتیجیة التقلیدیة على متوسط       ن الج ا یتضح م  كم
اس    ٠٫٠٥وجود داللة عند مستوى      ضابطة لمقی وبذلك تفوقت المجموعة التجریبیة على المجموعة ال

  . عادات االستذكار
وھو وجود فرق دال إحصائي عند "تالي نرفض الفرض الصفري، ونقبل بالفرض البدیل    وبال

للمجموعة التجریبیة والتي تدرس باستخدام االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك ٠٫٠٥مستوى 
والمجموعة الضابطة التي تدرس باستخدام المحاضرة في التطبیق البعدي لمقیاس عادات 

  ".مجموعة التجریبیة ذات المتوسط األكبر االستذكار، لصالح ال
وھي أكبر من القیمة الحدیة لحجم ٠٫٧٤       وتدل قیمة مربع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر بلغ 

 وھي مقدار تأثیر المتغیر ٠٫٨حیث تجاوزت ٢٫٢٥) d(، وقد بلغت قیمة ٠٫١٤التأثیر وھي 
  ).عادات االستذكار(على المتغیر التابع ) االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك(المستقل 

  وفي ضوء ذلك فإن االستراتیجیة القائمة على االنفوجرافیك أثبتت فعالیتھا في تنمیة كل بعد من 
طرق العمل المرتبطة بعملیة االستذكار، عادات ترتبط بوقت [ أبعاد مقیاس عادات االستذكار 

] ار، عادات ترتبط باإلعداد لإلمتحانات وأدائھاومكان االستذكار، مشكالت ترتبط بعادات االستذك
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والمقیاس  الكلي الخاص بعادات االستذكار للمتعلم كما یقیسھا المقیاس المعد، وتعزو الباحثة ذلك 
إلى أن استخدام االنفوجرافیك یتمیز بالرسومات الجذابة والغنیة بالمعلومات، والتصمیم المبتكر 

میذ، وساھم في تحسین عادات االستذكار لدیھم  بتركیز كبیر، لالنفوجرافیك ساعد على جذب التال
وساعدھم في استرجاع المعلومات بسھولة ویسر، ھذا إلى جانب العدید من الممیزات لالنفوجرافیك 
التي تفرد بھا والتي جعلتھ أداة فعالة لتنمیة عادات االستذكار للمتعلمین، كما أنھ ساھم في تخفیف 

الستذكار، وساعد في تحسین وتطویر تنمیة عادات المرتبطة باإلعداد المشكالت المرتبطة با
لالمتحانات، ویرجع ذلك  لما یساعد بھ االنفوجرافیك في عرض موجز للمعلومات العدیدة، األمر 
الذي یساعد الطالب على ترتیب المعلومات وسرعة استرجاعھا وتسھیل حفظھا ومذاكرتھا ،وقد 

 التي ھدفت إلى فحص اسھام اإلنفوجرافیك (Sudakov,et al, 2014)أكدت على ذلك دراسة 
على تسھیل ترتیب المعلومات في عملیة دمج الریاضیات بعلم المناخ، من خالل عملیة استطالع 
حول الصعوبات التي یواجھھا الطالب في الجامعة، وتوصلت الدراسة أن االنفوجرافیك یمكن من 

ذي ساعد الطالب على ترتیب المعلومات بشكل أوضح عرض موجز للمعلومات العدیدة، األمر ال
وتنظیم العالقات بین الریاضیات والمناخ على شكل معلومات بیانیة یمكن قراءتھا، كذلك یسھم 
االنفوجرافیك في تسھیل عملیة المذاكرة والتعلم ،ویحد من مشكالت المذاكرة التي تواجھ المتعلمات 

 ھدفت إلى استخدام االنفوجرافیك كأداة لتسھیل التعلم، التي) Noh,2015(وقد أیدت ذلك دراسة  
وتوصلت الدراسة إلى أن مشاكل التعلم الصعبة التي واجھت المتعلمین تمثلت في قلة المبادئ 
التوجیھیة المناسبة إلتمام المھام المطلوبة ، كما كشفت نتائج الدراسة عن الممیزات المصاحبة 

والرموز، والتصمیم الجید، واأللوان الجذابة، ونالحظ أن استخدام الصور : لالنفوجرافیك مثل
االنفوجرافیك قد ساھم في تنمیة كثیر من المتغیرات باإلضافة إلى عادات االستذكار، كما اتفقت 
نتائج ھذه الدراسة مع عدد من الدراسات من حیث اثر استخدام االنفوجرافیك على متغیرات أخرى 

التي ھدفت إلى التعرف على أثر االنفوجرافیك ) ٢٠١٦اعیل  إسم(من حیث المرحلة مثل دراسة 
في تنمیة التحصیل لدى طالب تكنولوجیا التعلیم و اتجاه طالب التكنولوجیا نحو االنفوجرافیك، 
والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة 

لصالح المجموعة )  ـ التطبیق ـ التحلیل ـ االختبار الكلي التذكر ـ الفھم(عند كل من مستوى 
التجریبیة، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة 

ھدفت إلى معرفة ) ٢٠١٤سھام الجویري، (في االتجاه لصالح المجموعة التجریبیة، كذلك دراسة 
ح في تنمیة مھارات تصمیم الخرائط الذھنیة االلكترونیة من فعالیة استخدام برنامج تدریبي مقتر

خالل تقنیة االنفوجرافیك ومھارات الثقافة البصریة لدى المعلمات قبل الخدمة، وقد أشارت نتائج 
الدراسة إلى أن البرنامج المقترح قد أسھم في تحسن مستوى معرفة مھارات الثقافة البصریة 

 .فیك في تصمیم خرائط ذھنیة لدروس التعلمومھارات تقنیة تصمیم االنفوجرا
  :إجابة السؤال الثالث

ما العالقة االرتباطیة بین التحصیل وعادات "لإلجابة على السؤال الثالث الذي ینص على 
" تم صیاغة الفرضیة التالیة " االستذكار لدى طالبات طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم القرى؟ 

ستوى في التطبیق البعدي لمجموعتي الدراسة بین التحصیل وعادات ال توجد عالقة إرتباطیة عند م
، ثم قامت الباحثة بعرض نتائج التطبیق البعدي "االستذكار لمجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة

للتحصیل وبعض عادات االستذكار للمجموعتین التجریبیة والضابطة لمعرفة ھل توجد عالقة بین 
  .مل ارتباط بیرسون للمقارنة مع المعامالت لتقییم العالقة بین المتغیرینوتم حساب معا. المتغیرات
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دي وعادات االستذكار      ٦    ویوضح الجدول رقم    ین التحصیل البع معامل إرتباط بیرسون للعالقة ب
ي التحصیل وعادات             دیا ف دائي بع البعدي للدرجات التي   حصلت علیھا تلمیذات الصف الرابع االبت

  ال المجموعتین التجریبیة والضابطة االستذكار في ك
  ) ٦(جدول رقم 

العالقة بین التحصیل البعدي وعادات االستذكار المنتج البعدي لدرجات تلمیذات الصف الرابع 
  )٧٥= ن (االبتدائي في الریاضیات 

معامل ارتباط  )ن(العدد   المجموعة
  مستوى الداللة بیرسون

 ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٨  ٣٦ الضابطة

 ٠٫٠٥ ٠٫٦٤٨ ٣٩ التجریبیة

أن معامل االرتباط بین التلمیذات عینة الدراسة في االختبار التحصیلي ٦    یتضح من الجدول رقم 
للمجموعة ٠٫٦٤٨ للمجموعة الضابطة، ویساوي ٠٫٠١٧٨ومقیاس عادات االستذكار یساوي 

لتلمیذات بین مستوى تحصیل ا٠٫٠٥التجریبیة، أي وجود عالقة إرتباطیة دالة إحصائیًا عند مستوى 
في المجموعتین التجریبیة والضابطة البعدي وعادات االستذكار البعدي لكل من المجموعتین 
التجریبیة والضابطة، حیث كانت العالقة ضعیفة لطالبات المجموعة الضابطة، وقویة موجبة 

الجیدة لطالبات المجموعة التجریبیة، أي أنھ كلما  زادت درجة ممارسة التالمیذ لعادات االستذكار 
زاد مستوى تحصیلھم والعكس صحیح، كما أن قیمة معامل االرتباط بین المتغیرین أعلى لدى 
تالمیذ المجموعة التجریبیة مقارنة بتالمیذ المجموعة الضابطة، وبذلك یمكن قبول الفرض بأنھ 
توجد عالقة ارتباطیة بین كل من التحصیل وعادات االستذكار في التطبیق البعدي لدى كل 

وتعزو الباحثة ذلك لالستراتیجیة . متعلمات في المجموعة الضابطة وفي المجموعة التجریبیةال
القائمة على االنفوجرافیك تتمتع بھ من إثارة وتشویق حفزت المتعلمات على ممارسة عادات 
االستذكار الجید والتغلب على مشكالت االستذكار، في حین لم یتوفر ذلك ضمن طریقة التدریس 

یة للمجموعة الضابطة إال بصورة بسیطة جدًا، ویعزى وجود العالقة كذلك إلى أن طرق التقلید
المذاكرة الجیدة من قبل المتعلمات تتیح الفرصة للنجاح والتفوق، حیث أن المذاكرة الجیدة تجعل 

ھویدا محمد، (الطالبة تستفید من وقتھا ومجھودھا بأن تحصل كثیرًا في وقت قصیر، وقد أكدت 
بأن طرق المذاكرة الجیدة تجعل التحصیل جیدًا، في وقت قصیر، ویتیح ) ٢٢٧ص ، ٢٠١٥

الفرصة في االستفادة من المجھد، فكم من طالب یذاكر كثیرًا ویحصل قلیًال، وكم من طالب یتوقع لھ 
التوفیق لما یبذلھ من جھد في المذاكرة غیر أنھ ال یحقق إال نتائج ضعیفة، وطرق المذاكرة الجیدة 

  .  الفرصة للنجاح والتفوقتتیح
التي بحثت العالقة بین عادات ) ٢٠٠٣مھا العجمي، (    وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة 

االستذكار والتحصیل واالتجاه وتوصلت إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین عادات االستذكار 
یلھن الدراسي، كذلك وجود فروق ذات وتحص) األقسام األدبیة واألقسام العلمیة(لطالبات الكلیة 

داللة إحصائیة بین طالبات األقسام األدبیة وطالبات األقسام العلمیة في عادات االستذكار 
التي توصلت إلى ) ٢٠١١بزعا الشلوي، (واالتجاھات نحو الدراسة والتحصیل، وكذلك دراسة 

ألبعاد و التحصیل الدراسي لدى وجود عالقة موجبة دالة إحصائیا بین عادات االستذكار الكلیة وا
التي توصلت إلى وجود عالقة ) ٢٠١٥ھویدا محمد، (عینة من طالبات جامعة الطائف، ودراسة 

إرتباطیة موجبة بین عادات االستذكار والتحصیل األكادیمي، كما انسجمت نتائج ھذه الدراسة مع 
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ة بین مھارات التفكیر التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطی) Ozsy,at .al, 2009(دراسة 
وعادات االستذكار حیث یكون لدى المتعلمین مشكالت في تحدید الوقت الذي یجب أن یخصص 
لمختلف المھام أثناء الدراسة، ولتحدید الوقت المطلوب للقیام بالمھام، فالتالمیذ یدیرون التعلم 

لوقت المخصص بناء على یصنعون قرارات بشأن المدى الذي قد تم تعلم البنود فیھ، والتحكم في ا
  . ھذه القرارات

  :توصیات الدراسة
  :في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة الحالیة

تضمین مقررات التعلیم العالي ومقررات اإلعداد التربوي لالستراتیجیات الحدیثة في التدریس /١
  .وخاصة اإلنفو جرافیك

یح وشرح وتبسیط المحتوى العلمي توظیف االنفوجرافیك في مقررات التعلیم العالي لتوض/ ٢
  . لالحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول، وبالتالي یسھل فھمھم للمحتوى

تدریب المتعلمین على آلیات بناء اإلنفوجرافیك التعلیمي وفق أسس علمیة متخصصة، وعادات / ٣
  .االستذكار الجیدة

  : مقترحات الدراسة
  :ى مثلإجراء دراسات مماثلة تتضمن متغیرات تابعة أخر

فاعلیة استخدام اإلنفو جرافیك التعلیمي في مقررات اإلعداد التربوي في التعلیم العالي على / ١
  .مھارات التعلم

  . أثر استخدام اإلنفو جرافیك التعلیمي لطالبات الریاضیات بالمرحلة الثانویة على عادات العقل/ ٢
  .یاضیة في المرحلة المتوسطةأثر استخدام اإلنفو جرافیك التعلیمي على البراعة الر/ ٣
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  : مراجع الدراسة
أثر دمج األنفوجرافیك فى الریاضیات على تحصیل طالبات الصف الثاني ) ٢٠١٦(الدھیم، لولوة .١

  مصر.  ٢٨١، ص ٢٦٣، ص ٧، ع ١٩، مج مجلة تربویات الریاضیاتالمتوسط، 
على  (Infographics) االنفوجرافیكأثر استخدام إستراتیجیة  ).٢٠١٥(أبو عصبة، شیماء .٢

رسالة تحصیل طالبات الصف الخامس األساسي واتجاھاتھن نحو العلوم ودافعیتھن نحو تعلمھا، 
  .فلسطین:  جامعة النجاحماجستیر غیر منشورة،

الثابت وأثره في تنمیة / استخدام االنفوجرافیك التفاعلي). ٢٠١٦(إسماعیل، عبدالرؤوف .٣
، مجلة تكنولوجیا التربیة دراسات وبحوث تكنولوجیا التعلیم واتجاھاتھم نحوه، التحصیل لدى طالب

  .١٨٩ - ١١١، ص ص ٢٨ع 
فاعلیة تصمیم انفوجرافیك تعلیمي إلكتروني لتنمیة ). ٢٠١٥(البراك، سارة؛ شلتوت، محمد .٤

للتعلیم المؤتمر والمعرض الدولي الخامس مھارات التعامل مع اإلضاءة في التصویر لدى الطلبة، 
  .البحرین: اإللكتروني

فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة التفكیر البنائي وأثره ) "٢٠١٤(جمعة، ناصر؛ رمضان، أحمد .٥
على عادات االستذكار وقلق االمتحان لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم 

  ٣٨٧-٢٨١، ص ص ٥٦ جامعة طنطا، ع، مجلة كلیة التربیةاألكادیمیة
فعالیة برنامج تدریبي مقترح في تنمیة مھارات تصمیم الخرائط الذھنیة )"٢٠١٤(الجویري، سھام .٦

، "االلكترونیة من خالل تقنیة االنفوجرافیك ومھارات الثقافة البصریة لدى المعلمات قبل الخدمة
  السعودیة : ٤٧-١٣، ص ص ٤، ج ٤٥، ع مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس

 نشر في أھمیة تقنیة االنفوجرافیك في التعلیم، مدونة تقنیات التعلیم،). ٢٠١٥(لجویري، سھام ا. ٧
  ٢٠١٨ –٣– ٨ تم الزیارة في ٢٠١٥ –١- ١٩

Htt;//drseham37.blogspot.com/2015/01/blog-post_19.html 
  ٢٤٥ العدد مجلة المعرفة ،" التعلیم باإلنفوجرافیك ) " ٢٠١٦(الحجیالن، إزدھار.٨

Su&M=Model&444=CUV?php.sub_content_show/net.almarefh.www://http
On=ShowAll&2673=ID&158=bModel  

ة الریاضیات بمفھوم مستوى وعي معلمات الریاضیات بمدین). ٢٠١٧(حكمي، حلیمة .٩
: ٣١٨-٢٨٢، ص ص مجلة كلیة التربیة جامعة بنھااالنفوجرافیك ودرجة إمتالكھن لمھاراتھ، 

  مصر 
، دار  "مناھج الریاضیات واستراتیجیات تدریسھا) ."٢٠١١(حمزة ، محمد ، البالونة ، فھمي .١٠

  عمان : جلیس الزمان 
وقات في عادات االستذكار بین طالب من فر) " ٢٠١٣(السریع، ولید؛ الكریباني، سعد .١١

، مجلة العلوم التربویة" صعوبات التعلم وأقرانھم العادیین وأثر ذلك في تحصیلھما األكادیمي 
  .مصر: ٤٦١-٤٤٣، ص ص ٤، ع٢١مج
 مجلة دراسات في التعلیم الجامعي،. معاییر تصمیم االنفوجرافیك التعلیمي) ٢٠١٧(السید، أمل .١٢
  مصر : ٩٦- ٦٠، ص ص ٣٥ع 
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أثر برنامج تدریبي في عادات االستذكار على كل من قلق االختبار ). ٢٠١١(الشحات، مجدي .١٣
- ١٩، ص ص ١، العدد ٣ جامعة دمنھور، المجلد مجلة كلیة التربیة،المعرفي والتحصیل الدراسي، 

  مصر : ٩٢
ویة المؤدیة إلى تدني دراسة تحلیلیة للعوامل الترب) "٢٠٠٦(الشعیلي، علي؛ البلوشي، محمد ا .١٤

مجلة ، "تحصیل طلبة الشھادة الثانویة العامة للتعلیم العام في الفیزیاء كما یراھا المعلمون المشرفون
  األردن : ٩٠- ٥٤، ص ص٢، العدد٤، المجلداتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس

http://www.alukah.net/social/0/124374/#ixzz5Kxsrxj7s 
بحث مقدم في نموذج مقترح لإلنفوجرافیك التعلیمي التفاعلي، ). ٢٠١٥(شلتوت، محمد .١٥

  .االمارات العربیة المتحدة: للتعلیم المنتدى العالمي
لدراسي ومھارات ما وراء عادات االستذكار وعالقتھا بالتحصیل ا) " ٢٠١١(الشلوي،بزعا.١٦

:  ، جامعة الطائفرسالة ماجستیر غیر منشورةالمعرفة لدى من طالبات جامعة الطائف ، 
  .السعودیة

المرتكزات األساسیة لتفعیل االنفوجرافیك في عملیتي التعلیم )."٢٠١٥(عبدالباسط، أحمد .١٧
  مصر : ، جامعة المنصورة)١٥(، العدد مجلة التعلیم اإللكترونيوالتعلم، 

sessi&494=id&show=task&news=page?php.index/eg.edu.mans.emag://http
39=onID  
ادت أثر برنامج تدریبي للتفكیر اإلیجابي في التلكؤ األكادیمي وع). ٢٠١٣(عبداللطیف، محمد .١٨

: ٩٠- ١٠، ص ص ٣، ج١٥٦، ع مجلة التربیة جامعة األزھراالستذكار لدى طالب الجامعة، 
  مصر 

أثر برنامج تدریبي قرائي في مھارات االستذكار ودافعیة اإلنجاز ). ٢٠١١(عبدالوھاب، دالیا .١٩
، الزقازیقمجلة التربیة باألكادیمي وما وراء الفھم القرائي لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي، 

  مصر : ١٢٢- ٢٥، ص ص ٢، الجزء ٧١العدد 
عالقة عادات االستذكار واالتجاھات نحو الدراسة بالتحصیل الدراسي ) " ٢٠٠٣(العجمي، مھا .٢٠

في المواد التربویة لدى طالبات كلیة التربیة للبنات باألحساء، مجلة رسالة الخلیج العربي، العدد 
  .السعودیة: ١٠٦- ٥٦، ص ص ٨٩
فعالیة استراتیجیة مقترحة قائمة على االنفوجرافیك في اكتساب المفاھیم ). ٢٠١٦(مر، عاصم ع.٢١

العلمیة وتنمیة مھارات التفكیر البصري واالستمتاع بتعلم العلوم لدى تالمیذ الصف الخامس 
  .مصر: ٢٦٨-٢٠٧، ص ص ٤، ع ١٩، مجلد مجلة التربیة العلمیةاالبتدائي، 

أثر توظیف نمطین لإلنفوجرافیك في ضوء المدخل البصري لتنمیة ) " ٢٠١٧(عید، نصال .٢٢
رسالة ماجستیر غیر مھارة حل المسألة الریاضیة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة، 

  .غزة: ، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیةمنشورة
دوت ، مدونة تعریف ونصائح وأدوات انتاج مجانیة: ما ھو االنفوجرافیك). ٢٠١٤(عیسى، معتز 

  ٢٠١٨-٣ - ٨ تم الدخول في عربي،
Htt;//blog.dotaraby.com 
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محمد : ، ترجمة٥، ط"مناھج البحث في التربیة وعلم النفس) "١٩٩٤(فان دالین، دیوبولد ب .٢٣
  .القاھرة: نبیل نوفل وآخرون، مكتبة األنجلو المصریة

 كراس لجامعة والثانوي،مقیاس عادات االستذكار لطالب ا)"١٩٩٠(الفرماوي، حمدي .٢٤
  .مصر: تعلیمات، كراس األسئلة واإلجابة، مكتبة اإلنجلو

مدخل إلى البحث في العلوم التربویة )."٢٠٠٥(الكیالني، عبداهللا؛ الشریفین، نضال .٢٥
  .دار المسیرة:  عمان"أساسیاتھ ـ مناھجھ ـ تصامیمھ ـ أسالیبھ اإلحصائیة "واالجتماعیة 

عادات االستذكار وعالقتھا بالتحصیل األكادیمي لدى طالب كلیة )." ٢٠١٥(محمد، ھویدا .٢٦
  .السودان: ٢٣٩ـ ٢١٦، جامعة الزعیم، ص ص ٣، مجلة العلوم اإلنسانیة، ع"التربیة 

أثر التفاعل بین نظمي عرض وتوفیت االنفوجرافیك في بیئة التعلم ). ٢٠١٧(مرسي، أشرف .٢٧
مجلة العلوم  بیئة التعلم لدى طالب المرحلة الثانویة، االلكتروني على التحصیل واالتجاه نحو

  .مصر: ١ - ٤٢ ص ص ٢، ع٢٥، مج التربویة
أثر استخدام تقنیة االنفوجرافیك القائم على نموذج أبعاد التعلم ). ٢٠١٥(منصور، ماریان .٢٩

التربیة، لمارزانو على تنمیة بعض مفاھیم الحوسبة السحابیة وعادات العقل المنتج لدى طالب كلیة 
  مصر : ١٦٧-١٢٦، ص ص ٥، ع ٣١، جامعة أسیوط، مجلد مجلة كلیة التربیة

أثر برنامج تعلیمي مقترح في الوعي بعملیات ما وراء المعرفة على ) " ٢٠٠٧(نصار، عصام.٣٠
  .مصر: جامعة األزھرغیر منشورة، كلیة التربیة، عادات االستذكار، رسالة دكتوراه 
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