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  :مستخلص الدراسة
فاعلیة استخدام اإلنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات التواصل اإلجتماعي على تنمیة :      العنوان

  .بعض المھارات العملیة في الحاسب اآللي  لدى طالبات الصف الثاني المتوسط
) االنفوجرافیك المتحرك(ن فاعلیة استخدام االنفوجرافیك التعلیمي      ھدفت الدراسة إلى الكشف ع

في تنمیة بعض المھارات العملیة في الحاسب اآللي ) الیوتیوب(عبر شبكات التواصل االجتماعي 
  .لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

 الدراسة من وتكونت عینة،      وتحقیقًا ألھداف الدراسة استخدمت الباحثة المنھج شبھ التجریبي
في الفصل الدراسي األول ، طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة المكرمة) ٥١(

طالبة للمجموعة التجریبیة التي درست باستخدام االنفوجرافیك ) ٢٦(ھـ؛ بواقع ١٤٣٩ - ١٤٣٨لعام 
رست بالطریقة طالبة للمجموعة الضابطة التي د) ٢٥(و، التعلیمي عبر شبكات التواصل اإلجتماعي

  .المعتادة لتدریس الحاسب اآللي  وھو استخدام شبكة المعمل
) ٦٠(و، مھارة أساسیة) ١٦(تكونت من ،     وتم إعداد أداة الدراسة وتمثلت في بطاقة مالحظة

ولتحلیل البیانات استخدمت الدراسة معادلة نسبة االتفاق ، مھارة فرعیة في موضوعات الدراسة
ونسبة الكسب ، و اختبار ت للعینات المستقلة،  معامل ارتباط سبیرمانو، )Coper"(كوبر"لـ

  .ومربع إیتا، المعدل لبالك
     وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مجموعتي 

ممایدل على وجود ، الدراسة في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة ككل؛ لصالح المجموعة التجریبیة
أثر إیجابي الستخدام االنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي على تنمیة بعض 

  .المھارات العملیة في الحاسب اآللي
    وفي ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة أوصت الباحثة بتفعیل استخدام االنفوجرافیك 

یمیة؛ وذلك من خالل تقدیم ورش تعلیمیة التعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي في البیئة التعل
وعقد دورات تدریبیة ، للمعلمات عن أھمیة وفوائد استخدام االنفوجرافیك التعلیمي في التعلیم

واستخدام االنفوجرافیك التعلیمي في مقررات ، للمعلمات لتدریبھن على تصمیم إنفوجرافیك تعلیمي
ت الدراسة العدید من األعمال البحثیة من أھمھا واقترح. الحاسب اآللي لطالبات المرحلة المتوسطة

مقیاس فاعلیة مقرر  إلكتروني مقترح قائم على اإلنفوجرافیك في تنمیة التحصیل الدراسي :
  .لمھارات الحاسب اآللي

شبكات التواصل ، المھارات العملیة، االنفوجرافیك التعلیمي، االنفوجرافیك: الكلمات المفتاحیة
  .  االجتماعي
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Abstract 
Research Title: The Effectiveness of using Educational Infographic 
through Social Networks on the Development of some Computer Practical 
Skills of the Second grade Intermediate Female Students. 
     The study aimed to identify the effectiveness of using educational info 
graphic through the social networks (YouTube) on the development of 
some computer practical skills of the intermediate second grade  female 
students. 
     To achieve the Study’s  objectives of the study, the method of used the 
quize-experimental design the experimental method. The study was applied 
to a sample of (51) intermediate second grade female students in the city of 
Makkah in the first semester of 1438-1439H. The sample was randomly 
distributed into two groups, one of them was  the experimental group which 
consisted of  (26) students who studied the use of educational infographic 
through communication networks, the second one is the  controlled  group 
consisted of  (25) students  who studied in the traditional way, which was 
the use of the laboratory network. 
  To collect the data  from the study subjects, an observation card was 
constructed. It was consisted of (16) basic skills and (60) sub-skills. The 
researcher used  the agreement rate equation for the ' Cooper ' ,Spearman 
correlation coefficient, t test for independent samples, the ratio of earnings 
rate for Black, and square Etta, to  analyze the data.  
     The study found that there was statistically significant differences 
between the mean scores of students in the post-application of the 
observation card as a whole for the experimental group. This indicated a 
positive effect of the use of educational infographic through social 
networks on the development of some practical skills in the computer. 
     In the light of the study results , It is recommended the following: to 
activate  the use of educational infographic through social networks in the 
educational environment through providing workshops for teachers on the 
importance and the benefits of using educational  infographic in teaching, 
to hold training courses for teachers in designing the computer courses 
using the educational infographic. Further researcher was proposed such as 
Measuring the effectiveness of a proposed electronic course based on the 
educational infographic on the educational achievement development of the 
of computer skills. 
Keywords: Infographics , Educational Infographics, practical skills, Social 
Networks 
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 :المقدمة
لوفاء وا،     ُیعد الھدف الرئیس في العملیة التعلیمیة استیعاب األعداد الكبیرة من المتعلمین

فقد شھدت السنوات الماضیة اھتمامًا كبیرًا من جانب المھتمین ، بمتطلبات التقنیة الحدیثة ومواكبتھا
بالعملیة التعلیمیة بتعلم المھارات المتضمنة في المقررات الدراسیة المختلفة بصفة عامة 

ینھون مراحلھم والمھارات المرتبطة بالحاسب اآللي بصفة خاصة؛ وذلك ألن كثیرًا من المتعلمین 
طریقة : ویرجع ذلك إلى العدید من العوامل منھا، التعلیمیة المختلفة وھم الیتقنون تلك المھارات

  )٣٧٧ ، ٢٠١٤، السید. (وإزدحام الفصول وغیرھا، التدریس المستخدمة في عملیة التعلیم
مفھوم ، جال التعلم      ومن المفاھیم التي ظھرت حدیثًا وأثبتت فعالیتھا وأّثرت بشكل واسع في م

وھو من التقنیات الحدیثة، ویقصد بھ تحویل البیانات ، )المعلومات المصورة(االنفوجرافیك التعلیمي 
والمفاھیم المعقدة إلى صور ورسومات ُیمكن فھمھا واستیعابھا بوضوح وتشویق، وھذه التقنیة 

لة وواضحة، وینقسم تتمیز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة والطویلة بطریقة سلسلة وسھ
  )٣١٤ ، ٢٠١٦،درویش . (االنفوجرافیك إلي أنواع لكل نوع خصائص وبرامج لتنفیذه

بل تمتد إلى ،      إن القیمة الفعلیة لالنفوجرافیك التعلیمي ال تقتصر على التحصیل المعرفي فحسب
التواصل البصري، منھا مھارة ، فتنمي لدیھ بعض المھارات المھمة في العملیة التعلیمیة، المتعلم

وھي القدرة على قراءة وتفسیر وفھم المعلومات المقدمة؛ من خالل الصور واألشكال البیانیة، 
  )١٥، ٢٠١٤سھام الجریوي، .   (ومساعدتھ على التفكیر االستنتاجي للمعلومة

یمي      ولعل ماسبق یشیر إلى أن تقدیم الخبرات التربویة للمتعلم باستخدام االنفوجرافیك التعل
ُیمَكن المتعلم من تحقیق األھداف المعرفیة والمھاریة التربویة بجودة وفعالیة، وھذا ما أكدتھ العدید 

التي كشفت عن ) ٢٠١٧،أشواق الجیزاني( لـ ١٤٣٩من الدراسات منھا دراسة حدیثة في ھذا العام 
في حین ،  الریاضیات أدى إلى تنمیة القدرة على حل المسائل اللفظیة فيأن استخدام االنفوجرافیك

بضرورة التطرق إلى استخدام تقنیة االنفوجرافیك في مواد ) ٢٠١٥، منصور(أوصت دراسة 
إلى معرفة أثر ) ٢٠١٥(فقد ھدفت دراسة منصور، دراسیة مختلفة ودراستھا علي متغیرات أخرى

عض مفاھیم استخدام تقنیة االنفوجرافیك على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو على تحسین وتطویر ب
  .الحوسبة السحابیة وعادات العقل

وھو أداة فعالة في وسائل ،      و یعتبر لالنفوجرافیك دورًا مھمًا في مجال التقنیة واالتصاالت
ویعتبر  من التقنیات ، (Meeusah & Tangkijviwat, 2013, p. 272) اإلعالم و االتصاالت

ومساعدة المتعلمین في ضبط وتنظیم ، التعلمالتي تھدف إلى تسھیل عملیة ، القائمة على الویب
حیث ُأجریت الكثیر من الدراسات والكتابات التي اھتمت بطبیعة ، عملیة التعلم الخاصة بھم

وریتشي وكروكز ، مثل النكو، االنفوجرافیك القائم على الویب وشروط التصمیم الجید لھ
Lankow, Ritchie, Crooks , 2012) (وبوكیت أكوینلو ، ار وأیضًا دراسة بیناركیب(Kibar 

& Akkoyunlu, 2014) التي ھدفت إلى معرفة أفضل التصامیم التعلیمیة لالنفوجرافیك  
  )٢٦٧، ٢٠١٥، درویش(، الموظف تربویًا كأداة للتعلیم اإللكتروني

حیث تعتبر منصة ،      ومن مواقع الویب شبكات التواصل االجتماعي التي الیمكن االستغناء عنھا
حیث أمكن توظیفھا في مجاالت ، اعیة ومعلوماتیة واسعة بخصائصھا، وممیزاتھا المتنوعةاجتم

                                                             

  اتبعت الباحثة في نظام التوثیق وكتابة المراجع اإلصدار السادس من نظام جمعیة علم النفس األمریكیةAPA Style)  الذي تناول
  )واألشكال بعض التعدیالت في كیفیة صیاغة توثیق الجداول 
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ودعمھا ، مختلفة؛ منھا التعلیمیة، كما تتمیز بالمرونة، والتفاعلیة، والمشاركة، ونشر المحتوى
وسرعة تبادل المعلومات، كل ھذه الخصائص وغیرھا دفعت كثیر من ، للوسائط المتعددة المختلفة

  ). ٣، ٢٠١٤نوره  العتیبي ، .( سسات والمنظمات والحكومات إلى االستفادة من تلك الوسائلالمؤ
ویلبي حاجات الفرد، ،     وتمثل شبكات التواصل اإلجتماعي بیئة مناسبة لتعلیم حدیث ومتطور

كما أن انتشار شبكات اإلنترنت فضًال عن سھولة استخدمھا، ، ویتماشى مع الثورة التكنولوجیة
نھا جزءًا من حیاتنا الیومیة، واستخدامھا في أي وقت وأي مكان، واالنتشار الكبیر للھواتف وكو

الذكیة و األجھزة اللوحیة جعل من استخدامھا كوسیلة للتعلیم أمرًا طبیعیًا ال یمثل عبئًا علیھم، بل 
قد أجرت و، )٨، ٢٠١٥رحاب  عبدالعال، . (یخلط المتعة بالعلم للوصول إلى المعرفة المنشودة

، الباحثة دراسة استطالعیة للطالبات في تفضیل وسائل التواصل االجتماعي في العملیة التعلیمیة
  )٦(ملحق رقم  % ٩٠وقد فضلن استخدام الیوتیوب بنسبة 

     وقد أكدت العدید من الدراسات على الدور الكبیر لشبكات التواصل االجتماعي في العملیة 
أن بیئات التعلم القائمة على مواقع الشبكات  ) ٢٠١٣أمل عمر، (سة التعلیمیة، فقد أشارت درا

االجتماعیة تتیح إبداء الرأي، والتفاعل مع اآلخرین، وتعتبر قناة اتصال مستمرة بین المؤسسة 
  .التعلیمیة وجمیع العناصر التعلیمیة

) ٢٠١٦، مرع(ودراسة ) ٢٠١٥، شیماء أبو عصبة(    ویتضح من مراجعة األدبیات منھا دراسة 
إن الربط بین تقنیة االنفوجرافیك التعلیمي و شبكات التواصل االجتماعي سوف یساعد في تحسین 

وینمي مھارات كثیرة لدى المتعلمین، وترى الباحثة أن ھذا سوف یسھم في إتقان ، عملیة التعلیم
، والجاذبیة للمتعلم،المتعلمین للمھارات العملیة في مقرر الحاسب اآللي، كما أنھا تتمیز بالتشویق 

 .وإمكانیة المطالعة والقراءة في أي وقت وأي مكان، وسوف توفر الوقت الكافي للتطبیق
 :تحدید مشكلة الدراسة

ما :      من خالل العرض السابق فإن الدراسة الحالیة تحاول اإلجابة عن السؤال الرئیس اآلتي
لتواصل االجتماعي على تنمیة بعض فاعلیة استخدام االنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات ا

 المھارات العملیة  في الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط؟
  :     ویتفرع من ھذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة اآلتیة

ما المھارات العملیة  الالزم اكسابھا لطالبات الصف الثاني متوسط في مقرر الحاسب  .١
  اآللي؟

النفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي على تنمیة مافاعلیة استخدام ا .٢
  المھارات العملیة؟

  :أھداف الدراسة 
  :     تھدف الدراسة الحالیة إلى تحقیق ما یلي

تحدید المھارات العملیة الالزمة اكسابھا لطالبات الصف الثاني متوسط في مقرر الحاسب  -١
 .اآللي

ي تنمیة المھارات العملیة من خالل الكشف عن الفروق التعرف على فاعلیة االنفوجرافیك ف -٢
 .الدالة إحصائیّا بین طالبات مجموعتي الدراسة

 .تنمیة المھارات العملیة لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مقرر الحاسب اآللي -٣
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  :أھمیة الدراسة
  :        تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من خالل النقاط التالیة

 .التقنیة والعصر في العملیة التعلیمیةتوظیف مستحدثات  -١
تسعى ھذه الدراسة للمساھمة في طرح أنشطة للتعلم عبر شبكات التواصل االجتماعي یمكن  -٢

 . االستفادة منھا في تنمیة المھارات العملیة في الحاسب اآللي لدى الطالبات
 الدراسي قد تساھم ھذه الدراسة في تحقیق المتعة والمشاركة وجذب المتعلمین للمقرر -٣

 .من خالل تقنیة االنفوجرافیك التعلیمي) الحاسب اآللي(
وقد الینجح أي محتوى ، الصوت والصورة ھي أھم عنصر من عناصر التعلم في عصرنا ھذا -٤

علمي في الوصول للمتعلمین دون استخدامھما، فمن المأمول للمعلم أن یستغل ذلك عن طریق  
 . االنفوجرافیك التعلیمي

،  والمشاركة العالمیة لدى المتعلمین؛ من خالل مواقع التواصل االجتماعيتعزیز المعرفة -٥
 .وعدم حصرھم بصفحات الكتاب

تشجیع المتعلمین على استثمار شبكات التواصل االجتماعي في التعلیم، وھذا سیعزز شخصیة  -٦
 .الطالب وسینمي لدیھ الكثیر من المھارات

 .نیة، وتتماشى مع الثورة التقنیة العالمیةتلبي الدراسة الحالیة حاجات المتعلم من التق -٧
  : حدود الدراسة 

  :      اقتصرت الدراسة الحالیة على الحدود التالیة
أصمم عروضي (اقتصر تطبیق الدراسة على بعض المھارات في وحدة : الحدود الموضوعیة -

           طبعةال، من كتاب الحاسب اآللي للصف الثاني متوسط) إعداد الشرائح والعروض التقدیمیة
لتطبیقھ )  Motion Infographic(وتم اختیار االنفوجرافیك المتحرك ). ھـ١٤٣٩/ ١٤٣٨( 

  .على موضوعات الدراسة؛ وذلك لمناسبة استخدامھ في تنمیة وتطویر المھارات العملیة
  .بمدینة مكة المكرمة، )٣١(تم تطبیق ھذه الدراسة في المدرسة المتوسطة : الحدود المكانیة -
/ ١٤٣٨ كان إجراء الدراسة المیدانیة خالل الفصل الدراسي األول من العام :انیة الحدود الزم -

   ھـ١٤٣٩
 اقتصرت عّینة الدراسة على مجموعة من طالبات الصف الثاني متوسط في :الحدود البشریة -

  .بمكةالمكرمة )٣١(في المتوسطة ، مقرر الحاسب اآللي
 :مصطلحات الدراسة 

  :االنفوجرافیك التعلیمي. ١
فن تحویل البیانات والمعلومات والمفاھیم : "االنفوجرافیك بإنھ) ٢٠١٦،شلتوت (     ُیعرف  

وھذا األسلوب یتمیز ، یمكن فھمھا واستیعابھا بوضوح وتشویق، المعقدة إلى صور و رسوم
  ١١١ص ". بعرض المعلومات المعقدة والصعبة بطریقة سلسة وسھلة وواضحة

مصطلح تقني یشیر إلى معالجة المعلومات : فیك إجرائیًا بإنھ     وُتعرف الباحثة االنفوجرا
والبیانات المعقدة والطویلة برسوم مصورة متحركة، تسمح للطالبة باستیعاب المھارات العملیة في 
وحدة أصمم عروضي في الحاسب اآللي بصورة أسھل وأسرع وأكثر جاذبیة من خالل شبكات 

  .التواصل االجتماعي
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 :صل االجتماعي شبكات التوا. ٢
) Web2.0(أحد تقنیات : "شبكات التواصل االجتماعي بأنھا) "٢٠٠٩عبد القوي، (     وُیعرف 

وھي مجموعة من وسائل اإلعالم االجتماعي تعمل على الدمج بین أنشطة عدیدة منفصلة، من 
عض بینھا كتابة الرسائل وتحمیل البومات الصور أو ملفات الموسیقى أو الفیدیو؛ لتمكن ب

مستخدمیھا من تنظیم وتحریر وتكامل محتوى الویب في مجموعة من التطبیقات المرتبطة 
   ٢١٩ص"  والمتكاملة مع بعضھا البعض عبر الویب ، وتوفر النقل اإللكتروني 

مواقع وتطبیقات إلكترونیة عبر :      وتعرف الباحثة شبكات التواصل االجتماعي إجرائیًا بأنھا 
، ، ُصمّمت خصیصًا لتوفیر خدمة التواصل بین الُمستخدمین الُمسجلین)Web 2,0 (٢٫٠الویب 

  .وتستخدم لتنمیة المھارات العملیة، والتفاعل فیما بینھم، وتخدم مجاالت متعددة
  :المھارات العملیة. ٣
سلسلة الحركات، أو اإلجراءات : "المھارات العملیة بأنھا) ٢٠١٢، أحمد و السعایدة (  وُیعرف    

خطوات األدائیة العملیة القابلة للمالحظة، والتي یقوم بھا الفرد في أثناء أدائھ لمھمة معینة؛ أو ال
فالمھارة العملیة تعني كل مھمة غیر نظریة یقوم الطالب ، سعیًا لتحقیق ھدف أو إنتاج معین

   ٤٥٥ص " بإنجازھا معتمدًا على األدوات واألجھزة المختلفة
الخطوات اإلجرائیة القابلة للمالحظة في وحدة : ت العملیة إجرائیًا بأنھا     وُتعرف الباحثة المھارا

وذلك ، و التي ُتقیم علیھا الطالبة في استمارة التقییم التي قامت بتصمیمھا الباحثة، أصمم عروضي
  .من خالل التطبیق على جھاز الحاسب

   :اإلطار النظري
  : (Educational infographic )االنفوجرافیك التعلیمي: المبحث األول

  : التعلیمي مفھوم االنفوجرافیك
 أن كلمة (Smiciklas, 2012, 3)      تعددت التعریفات حول االنفوجرافیك، فقد وضح 

)Infographic ( ماھي إال اختصار لكلمتین)Info ( وھي معلومة و)Graphic (،وتعني صورة 
وأیضًا یطلق ، )(Data Visualizationالتفاعلیة البیانات التصوریة ولھ مسمیات أخرى منھا

 Information( أو العمارة المعلوماتیة  (Information Design)علیھا التصامیم المعلوماتیة
Architecture .(  

فن تحویل البیانات والمعلومات والمفاھیم المعقدة إلى صور : "بأنھ) ٢٠١٦، شلتوت(    وقد عرفھ 
وھذا االسلوب یتمیز بعرض المعلومات المعقدة ، شویقورسوم یمكن فھمھا واستیعابھا بوضوح وت
  .  ١١١ص"والصعبة بطریقة سلسلة وسھلة وواضحة 

، ھو معالجة البیانات: " االنفوجرافیك بأنھ) ٢٠١٥، شیماء أبو عصبة (    في حین عرفت 
والجداول ، والمركبة عن طریق استخدام الصور والرسومات، و المعلومات المعقدة، والمعرفة

، باستخدام برنامج حاسوبي خاص أو عن طریق الرسم الیدوي، والبیانیة والنصوص، زمنیةال
   ٨ص". وذلك لخلق صورة  متكاملة بسیطة وجذابة وسھلة الفھم

  :  مكونات االنفوجرافیك التعلیمي
     بالرغم من تنوع أشكال االنفوجرافیك إال أن ھناك عددًا من األجزاء الرئیسة التي تشترك بھا 

، ٢٠١٥إبراھیم و محمود، ( و (Crane, 2016, 16)تلك االشكال، من أھم ھذه األجزاء  ماذكره 
١٤٩(:  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٧٦

یتضمن ھذا العنصر استخدام األلوان والرسوم ): Visual Parts(العنصر البصري  -١
 .والصور) و الرسوم البیانیة، كاألسھم، األشكال التلقائیة(

 المكتوبة، في حین أنھا البد تكون  ویشمل النصوص: )Contents(المحتوى النصي  -٢
: ویمكن تقسیم المحتوى إلى ثالثة أجزاء ھي، مختصرة ومرتبطة بالعنصر الذي یسبقھا

وھو الجزء األكبر في ) المعلومات ذات األھمیة(والحدث الرئیسي ، )العنوان(المقدمة 
 ) .الخالصة(واالستنتاج ، االنفوجرافیك

ھي الطریقة التي یقدمھا لتمثیل المعرفة والمفھوم، ): Knowledge(المعرفة أو المفھوم  -٣
وھذا مایمیز اإلنفوجرافیك عن غیره من الرسوم لكونھ ، كالتسلسل الزمني والتفرعات وغیرھا

  .الیقتصر على نص وصوره فقط وإنما طریقة لتمثیل المعرفة
 :أنواع االنفوجرافیك التعلیمي

ومناسبتھا مع المراحل ، ى مرونة تصامیمھویرجع ذلك إل، االنفوجرافیك      تعددت أنواع
وتقدم ، التعلیمیة المختلفة، مما یجعلھا أداة تعلیمیة تساعد المعلمات على تحقیق أھدافھن التعلیمیة

 ,Crane)للطالبات مادة تعلیمیة محببة تجذبھن للتعلم وتنقسم أنواعھ إلى ثالثة أقسام كما ذكرھا
وفیما یلي ) Krum ,2013, 871-872 (و  (Thomas, 2012, 321-324) و (19 ,2016

  .توضیح لكل نوع من أنواع االنفوجرافیك التعلیمي
وھو عبارة عن مجموعة صور، ) : Constant Infographic( االنفوجرافیك الثابت -١

وینقسم االنفوجرافیك الثابت إلى ، ورسومات أو أشكال ُتعرض جمیعھا في شكل واحد ثابت
 :ة أمثلة لجمیع أنواع االنفوجرافیكوقد وضعت الباحث، قسمین
 .وھو األكثر شیوعًا عبر الویب: االنفوجرافیك الثابت الرأسي - أ
وھو مناسب لألحداث التاریخیة مقارنة باالنفوجرافیك : االنفوجرافیك الثابت األفقي  - ب

 .الرأسي
وھو عبارة عن مجموعة من الصور ) : Motion Infographic( االنفوجرافیك المتحرك -٢

  : شكال والرسومات الثابتة والمتحركة ُتعرض في شكل واحد متحرك، وھو ینقسم إلىواأل
، ویوضع علیھ البیانات والتوضیحات والرسومات بشكل متحرك: تصویر فیدیو عادي  - أ

ولمشاھدة مثال لھذا النوع یمكنك تمریر كامیرا الجوال على الباركود الذي باألسفل بعد 
 .تحمیل برنامج قارئ الباركود

ھو تصمیم البیانات والتوضیحات ): Motion Infographic(میم متحرك تص  - ب
حیث یتطلب ھذا النوع اإلبداع في اختیار الحركات ، والمعلومات تصمیمًا متحركا كامًال

واألشكال الُمعبرة التي تساعد في إخراجھ بطریقة شیقة ممتعة، وھذا النوع ھو األكثر 
النوع یمكنك تمریر كامیرا الجوال على الباركود ولمشاھدة مثال لھذا ، استخدامًا حالیا

  .الذي باألسفل بعد تحمیل برنامج قارئ الباركود
یتفاعل معھ المشاھد عن طریق ) : Interactive Infographic( االنفوجرافیك التفاعلي -٣

  . بعض أدوات التحكم من أزرار تحكم وبرمجة ویحتاج ھذا النوع تصمیم وبرمجة للتحكم بھ
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  .المھارات العملیة: بحث الثانيالم
 :مفھوم المھارات العملیة بالحاسب اآللي

أحمد و السعایدة،  (فقد عرفھا، تعددت تعریفات المھارات العملیة بتعدد مصادرھا ومجاالتھا     
سلسلة الحركات، أو اإلجراءات أو الخطوات األدائیة العملیة القابلة للمالحظة : " بأنھا)٢٠١٢

  .٤٥٥ص " ھا الفرد في أثناء أدائھ لمھمة معینة، وسعیًا لتحقیق ھدف أو انتاج معینوالتي یقوم ب
  :خصائص المھارات العملیة

وتنمو بالتعلیم ، إن المھارات العملیة ُتعبر عن مجموعة من االستجابات األدائیة للفرد     
  :)١٧، ٢٠٠١، زیتون  (وتتمیز المھارات العملیة بخصائص ذكرھا، والممارسة

 .داء حركي منظم یسعى لتحقیق ھدف معینأ -١
 .إن المھارة العملیة لھا أساس معرفي، وھي عملیة فیزیقیة، عاطفیة عقلیة -٢
 .عبارة عن أداءات عضلیة لسلسة من االستجابات من النوع الحركي -٣
 .ُیبنى األداء المھاري على الجانب المعرفي -٤
 .لحركةتعتمد المھارة العملیة على التأزر بین الحواس وأعضاء ا -٥
 .المھارة الحركیة ھي سلسلة من المھارات الفرعیة یتم تحدیدھا في تتابع زمني منظم -٦

  :شبكات التواصل االجتماعي: المبحث الثالث
  :مفھوم شبكات التواصل االجتماعي 

  : بأنھا)٢٠١٧معتوق، (     تعددت تعریفات شبكات التواصل االجتماعي منھا ماعرفھ 
یصًا لتوفیر خدمة التواصل بین المستخدمین المسجلین عبر تلك برامج تفاعلیة ُصممت خص "

المواقع أو التطبیقات من خالل اسم مستخدم  خاص بھم أو رقم ھاتف أو برید إلكتروني و الیتم 
 ٢٠٥ص " ھذا التواصل إال بوجود خطوط إتصال عبر شبكة اإلنترنت

  :أھمیة توظیف الشبكات االجتماعیة في العملیة التعلیمیة
   تنبھ التربویون ألھمیة التعلیم عبر اإلنترنت عموما، ومواقع الشبكات االجتماعیة خصوصا،   

، ودراسة )٢٠١٣أمل عمر، (فقد أكدت نتائج دراسة ، وتأثیراتھا اإلیجابیة في بیئات التعلیم والتعلم
بكات على أن توظیف الش) ٤٤، ٢٠١٥عبدالرشید، (،  وأكد على ذلك )٢٠١٥الھذبة المناجلیة، (

  :االجتماعیة في العملیة التعلیمیة یفید فیمایلي
  زیادة دافعیة اإلنجاز والتعلم  -١
  زیادة اإلتجاه اإلیجابي نحو التعلم عبر الویب  -٢
  .تعزیز قدرات المتعلم في التعلم الذاتي والتعلم التعاوني -٣
  من أھم الوسائط لتبادل المعلومات  -٤
  .تعتبر أفضل الطرق للحفظ، وأسرعھا لإلسترجاع -٥
  .تحفیز المتعلم على البحث والتحري -٦
 .التخلص من الصورة النمطیة في طریقة التدریس -٧
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  .الدراسات السابقة
  :الدراسات المرتبطة باالنفوجرافیك التعلیمي: المحور األول

وھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلیة برنامج ) : ٢٠١٤(دراسة سھام الجریوي      
، مھارات تصمیم الخرائط الذھنیة اإللكترونیة ومھارات الثقافة البصریةتدریبي مقترح في تنمیة 

من خالل تقنیة االنفوجرافیك لدى معلمات قبل الخدمة، واعتمدت الدراسة على المنھج التجریبي 
القائم على تصمیم المجموعة الواحدة مع التطبیق القبلي والبعدي، وتم تطبیق الدراسة على 

 التربیة مسار معلمة صفوف من قسم المناھج بجامعة األمیرة نوره، مجموعة من طالبات كلیة
طالبة، وكانت أدوات الدراسة االختبار التحصیلي وبطاقة ) ١٥(وتمثلت العینة في مجموعة واحدة 

المالحظة، وقد أظھرت النتائج أن الطالبات كان استفادتھن من البرنامج المقترح كبیرة في الجانب 
ن في مستوى معرفة مھارات الثقافة البصریة ومھارات تقنیة تصامیم المعرفي، وھناك تحس

  .االنفوجرافیك في تصمیم خرائط ذھنیة للدروس التعلیمیة
وھدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام االنفوجرافیك ):٢٠١٥(دراسة شیماء أبو عصبة      

 باإلضافة إلى توجھاتھن ،على درجة تحصیل تلمیذات الفصل الخامس االبتدائي في مادة العلوم
وتم تطبیق ، ومستوى دافعیتھن نحو دراستھا في سلفیت، واستخدمت الباحثة المنھج التجریبي

وتم تقسیمھن إلى مجموعتین احدھما ، الدراسة علي عینة من طالبات الصف الخامس األساسي
لیًا ومقیاسًا تجریبیة واألخرى ضابطة، واختارت الباحثة للتحقق من الفرضیات اختبارًا تحصی

ومقیاسًا لقیاس الدافعیة، وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق دالة ، لتوجھات التلمیذات تجاه العلوم
إحصائیا بین متوسطي درجة تحصیل تلمیذات الصف الخامس األساسي والتي تعلمن وحدة 

سي الالتي وتلمیذات الفصل الخامس األسا) المجموعة التجریبیة(النباتات بتطبیق االنفوجرافیك 
في الدرجة الكلیة الختبار التحصیل ) المجموعة الضابطة(تعلمن نفس الوحدة باألسلوب التقلیدي 

كما ویوجد فروق ذات داللة بین متوسط اتجاھات ، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة، البعدي
  .لصالح المجموعة التجریبیة، ودافعیة الطالبات

راسة إلى قیاس أثر استخدام تقنیة االنفوجرافیك على وھدفت الد):٢٠١٥(دراسة منصور      
نموذج أبعاد التعلم لمارزانو على تحسین وتطویر بعض مفاھیم الحوسبة السحابیة وعادات العقل 
المنتج لدى طالب كلیة التربیة، وكان منھج الدراسة المنھج شبھ التجریبي، وتكونت عینة الدراسة 

مجموعة ضابطة ، أسیوط وتم تقسیم الطالب إلى مجموعتینمن مجموعة من طالب كلیة التربیة ب
وتوصلت إلى وجود فروق ذات ، ومجموعة تجریبیة، وتم استخدام االختبار التحصیلي أداة للدراسة

لصالح المجموعة ، داللة بین متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة وطلبة المجموعة التجریبیة
  . التجریبیة

وھدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة استخدام تقنیة ): ٢٠١٥(موددراسة إبراھیم و مح     
وأثرھا في تنمیة ، االنفوجرافیك كتقنیة جدیدة لتصمیم وإنتاج المواد البصریة في العملیة التعلیمیة

 والكشف عن أثر اختالف  ،المعارف والمھارات ومنتجات الطالب الخاصة بتصمیم البصریات
والتفاعل بینھا )  االعتماد-االستقالل (ونوع األسلوب المعرفي ) عالقاتقوائم، (نوع االنفوجرافیك 

على معارف ومھارات  ومنتجات طالب التربیة الفنیة فیما یرتبط بالتصمیمات البصریة، وكان 
) ٤( ھو منھج الدراسة؛ حیث شملت الدراسة ٢*٢المنھج التجریبي القائم علي التصمیم العاملي 

طالب من طالب قسم التربیة الفنیة بكلیة ) ٦٨(نت عینة البحث من مجموعات تجریبیة، وتكو
، واستخدام بطاقة مالحظة، التربیة بجامعة جازان، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي

بین ) ٠،٠٥(وبطاقة تقییم منتج نھائي، وأسفرت النتائج عن وجود فرق دال إحصائیًا عند مستوى 
تم تدریبھم باستخدام االنفوجرافیك یرجع لألثر األساسي الختالف متوسطي درجات الطالب الذین 
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في )  االعتماد-االستقالل(؛ بصرف النظر عن األسلوب المعرفي للطالب ) عالقات–قوائم (نوعھ 
  .االختبار وبطاقة المالحظة وبطاقة تقییم المنتج

تخدام االنفوجرافیك في  وھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة اس):٢٠١٦(دراسة أبو زید      
تدریس الجغرافیا لتنمیة التحصیل ومھارات التفكیر البصري لدى طالب المرحلة الثانویة، 
واعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي في إعداد اإلطار النظري والمنھج شبھ التجریبي للكشف 

 الثانوي بمدرسة عن فاعلیة استخدام االنفوجرافیك، وتم تطبیق الدراسة على طالب الصف األول
طالبًا للمجموعة ) ٤٠( طالبًا، تم توزیعھم؛ ٨٠العجمیین الثانویة بمحافظة الفیوم وعددھم 

طالبًا للمجموعة الضابطة، وتمثلت آدوات الدراسة في االختبار التحصیلي، )٤٠(التجریبیة، 
ة؛ إلى أن واختبار مھارات التفكیر البصري، في حین توصلت الدراسة بعد المعالجة اإلحصائی

ھناك تحسن في مستوى التحصیل لدى طالب المجموعة التجریبیة باستخدام االنفوجرافیك في 
المستویات الستة لبلوم، ووجود تحسن في مھارات التفكیر البصري لدى طالب المجموعة 

  .التجریبیة الذین درسوا باستخدام االنفوجرافیك
سة إلى معرفة أثر استخدام االنفوجرافیك في وھدفت الدرا):٢٠١٦(دراسة لولوه الدھیم        

تحصیل طالبات الصف الثاني المتوسط، واعتمدت الدراسة على المنھج التجریبي، وتكونت عینة 
طالبة مجموعة تجریبیة و ) ٣٠(طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط؛ ) ٦٣(الدراسة من 

تبار تحصیلي بعدي، وأظھرت طالبة مجموعة ضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في اخ) ٣٣(
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالبات مجموعتي الدراسة؛ 

  .لصالح المجموعة التجریبیة التي استخدمت االنفوجرافیك
وھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام االنفوجرافیك في ):٢٠١٦(دراسة ھیا المتعب       

 التصمیم التعلیمي من خالل البیئة التعلیمیة لدى طالبات الدراسات العلیا، واعتمدت تنمیة مھارات
الدراسة على المنھج شبھ التجریبي، وتم اختیار عینة عشوائیة من طالبات وسائل تكنولوجیا التعلیم 

طالبة ) ١٦(طالبة مجموعة تجریبیة و ) ١٦(طالبة؛ ) ٣٢(وعددھن ، من مستویات مختلفة
بطة، واستخدم االختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة كأدوات للبحث، وكشفت النتائج مجموعة ضا

فأقل بین متوسطي أداء أفراد المجموعة ) ٠،٠٥(أن ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة عند المستوى 
، التجریبیة التي تم تدریس أفرادھا باستخدام االنفوجرافیك التعلیمي على االختبار القبلي والبعدي

  .ذلك لصالح التطبیق البعديو
وھدفت الدراسة إلى معرفة فعالیة استخدام االنفوجرافیك في تعلم ) : ٢٠١٦(دراسة درویش       

األداء المھاري والتحصیل المعرفي لمسابقة الوثب الطویل، وتمثلت الدراسة في المنھج التجریبي؛ 
، وتكونت عینة )قبلي وبعدي(ین باختبار) التجریبیة والضابطة(حیث اتبع تصمیم المجموعتین 

طالب من طالب الفرقة الثانیة بكلیة التربیة الریاضیة للبنین بجامعة حلوان، ) ٧٠(الدراسة من 
وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي و بطاقة مالحظة، وأشارت النتائج إلى وجود فروق 

لي والبعدي على أبعاد بطاقة بین القیاس القب) ٠،٠٥(ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
  .المالحظة؛ لصالح القیاس البعدي

وھدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة تدریس العلوم باستخدام ): ٢٠١٦(دراسة عمر       
استراتیجیة مقترحة قائمة على االنفوجرافیك إلكساب المفاھیم العلمیة وتنمیة مھارات التفكیر 

تصمیم القیاس القبلي ،  واستخدمت الدراسة المنھج شبة التجریبيالبصري واالستمتاع بتعلم العلوم،
بلغ ، والبعدي لمجموعتین؛ أحداھما تجریبیة واألخرى ضابطة، وكانت عینة الدراسة عشوائیة

طالب ) ٤٠(طالب مجموعة تجریبیة و ) ٤٠(طالبًا من الصف الخامس االبتدائي؛ ) ٨٠(عددھا 
 في اختبار للمفاھیم العلمیة؛ واختبار لمھارات التفكیر مجموعة ضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة
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ومقیاس االستمتاع بتعلم العلوم، وكشفت النتائج عن فاعلیة تدریس العلوم باستخدام ، البصري
االستراتیجیة المقترحة القائمة على االنفوجرافیك في اكساب المفاھیم العملیة في تنمیة التفكیر 

  . ومالبصري واالستمتاع بتعلم العل
 وھدفت الدراسة إلى التعرف على اآلراء حول استخدام :Yildirm (2016)دراسة یلدرم       

االنفوجرافیك في البیئات التعلیمیة، واعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي، وكانت عینة الدراسة 
من ) ٢٧(من اإلناث و ) ٣٧(منھم ، مشارك) ٦٤(طالب جامعة أتاتورك كلیة التربیة وبلغ عددھم 

ویفضلون ، الذكور، ووفقًا لنتائج الدراسة وجد المشاركون في االنفوجرافیك إنھا ذات فائدة
وباإلضافة إلى ذلك تعتبر الرسوم البیانیة واحدة من المواد ، استخدامھ في عملیات التعلم األساسیة

  . التعلیمیة األساسیة التي تجعل المعلومات أكثر بقاًء في الذاكرة
وھدفت الدراسة إلى معرفة أثر االنفوجرافیك على تحصیل  : Cifci(2016)یفسي دراسة س     

وكانت ، واعتمدت الدراسة على المنھج شبة التجریبي، الطالب وموقفھم تجاه دراسة الجغرافیا
) ٢٦(تمثلت في مجموعتین تجریبیتین؛ إحداھما ، طالب من الصف العاشر) ١١٣(عینة الدراسة 

طالب في مدرستین ) ٢٩(و األخرى) ٢٨(مجموعتین ضابطتین إحداھما و، طالب) ٣٠(و األخرى
وأشارت النتائج ، وقد صمم الباحث اختبارًا تحصیلیًا ومقیاسًا للموقف كأدوات للدراسة، مختلفتین

إلى أن استخدام االنفوجرافیك في الجغرافیا یزید من التحصیل الدراسي وإیجابیة الموقف تجاه 
  .الجغرافیا

ھدفت الدراسة إلى التعرف على  : Najwa Al-Mohammadi(2017) نجوى دراسة     
فاعلیة استخدام االنفوجرافیك كطریقة لتعلیم أساسیات البرمجة على تطویر مھارات التفكیر 
التحلیلي لطالبات المدارس الثانویة بمكة، وتستند الدراسة إلى التصمیم شبھ التجریبي، وقد كانت 

طالبة مجموعة تجریبیة، وقد ) ٣٢(طالبة مجموعة ضابطة و) ٣٢(ة؛ طالب) ٦٤(عینة الدراسة 
صممت الباحثة اختبارًا للتفكیر التحلیلي؛ لقیاس العدید من مھارات التفكیر التحلیلي، وأشارت 
النتائج إلى فاعلیة استخدام االنفوجرافیك كطریقة لتعلیم أساسیات البرمجة على تطویر مھارات 

  . التفكیر التحلیلي
ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة استخدام ):٢٠١٧(دراسة أشواق الجیزاني       

االنفوجرافیك في تنمیة القدرة على حل المسائل اللفظیة الریاضیة في مادة الریاضیات لدى طالبات 
الصف األول المتوسط بمدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة، استخدمت الباحثة المنھج شبھ 

جریبي، المعتمد على المجموعتین الضابطة والتجریبیة، والتطبیق القبلي والبعدي، وتمثلت عینة الت
طالبة، تم تقسیمھن إلى مجموعتین بالتساوي الضابطة والتجریبیة، وقامت  ) ٦٤( الدراسة في 

ات وأظھرت نتائج الدراسة إنھ یوجد  فروق ذ، الباحثة بتطبیق االختبار التحصیلي كأداة للدراسة
بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة ) ≥٠،٠٥(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

  .والمجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي البعدي؛ لصالح طالبات المجوعة التجریبیة
  :التعلیق على الدراسات المرتبطة بإستخدام االنفوجرافیك التعلیمي

وھیا ، )٢٠١٤(سة الحالیة مع دراسة كل من سھام الجریوي اتفقت الدرا:  أھداف الدراسة-١
، في قیاس فاعلیة االنفوجرافیك على تنمیة المھارات العملیة) ٢٠١٦(ودرویش ، )٢٠١٦(المتعب 

  .واختلفت مع باقي الدراسات من حیث الھدف
اسة ودر، )٢٠١٦(ودراسة ھیا المتعب ، )٢٠١٤(اتفقت دراسة سھام الجریوي :  أداة الدراسة -٢

مع الدراسة الحالیة في استخدام بطاقة المالحظة كأداة للدراسة، واختلفت عنھا ) ٢٠١٦(درویش 
  .باقي الدراسات
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اتفقت جمیع الدراسات مع الدراسة الحالیة في استخدام المنھج شبھ التجریبي :  المنھج المستخدم-٣
  .المنھج الوصفيحیث استخدمت ،  عن الدراسة الحالیةYildirm (2016)واختلفت دراسة 

مع الدراسة الحالیة في العینة، واختلفت ) ٢٠١٦(اتفقت دراسة لولوه الدھیم :  عینة الدراسة-٤
  .باقي الدراسات عن الدراسة الحالیة في العینة

  .الدراسات المرتبطة بالمھارات العملیة: المحور الثاني
من خالل ، دام التعلم المتنقلوھدفت الدراسة إلى قیاس أثر استخ:)٢٠١٣(دراسة الغامدي       

خدمة الرسائل النصیة القصیرة وإرسال المواد التعلیمیة في تنمیة المھارات العملیة والتحصیل لدى 
طالب كلیة التربیة بجامعة الباحة في مقرر تصمیم البرمجیات التعلیمیة وإنتاجھا، ولتحقیق أھداف 

تم تقسیمھم ، طالب)٣٠(والتي بلغت ، ة الدراسةالدراسة تم استخدام التصمیم شبھ التجریبي على عین
وقد تم تدریسھا باستخدام التعلم المتنقل، ، طالبًا)١٥(مجموعة تجریبیة بعدد ، إلى مجموعتین

وتمثلت أدوات الدراسة في ، تم تدریسھا بالطریقة التقلیدیة، طالبًا) ١٥(ومجموعة ضابطة بعدد 
: كشفت أھم نتائج الدراسة عن، ي لتقییم المھارات العملیةاالختبار التحصیلي وبطاقة تقییم منتج نھائ

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة  ) ٠،٠٥( وجود فرق ذات داللة إحصائیة عند مستوى
والضابطة في الدرجة الكلیة على االختبار التحصیلي، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة عند 

 عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى ، وعن)التذكر، والفھم، والتطبیق(مستویات 
بین متوسط درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في الدرجة الكلیة على بطاقة تقییم ) ٠،٠٥(

  .المنتج النھائي لتقییم المھارات العملیة
وھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام برمجیة تعلیمیة ):٢٠١٣(دراسة السلولي      

قائمة على الفیدیو التفاعلي في تنمیة بعض مھارات الحاسب اآللي لدى طالب السنة محوسبة 
) ٤٨(التحضیریة بجامعة الباحة، استخدم الباحث المنھج شبھ التجریبي، وبلغت عینة الدراسة 

طالب مجموعة ضابطة، وقد حدد الباحث أدوات ) ٢٤(طالب مجموعة تجریبیة و ) ٢٤(طالب؛ 
حصیلي وبطاقة مالحظة، وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیًا عند الدراسة في اختبار ت

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في ) ٠،٠١(مستوى الداللة 
القیاس البعدي وھذا یعني أن البرنامج لھ تأثیر ذو داللة إحصائیة على أداء طالب المجموعة 

  .التجریبیة
وھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التعلم المدمج في تدریس ) : ٢٠١٤(ید دراسة الس     

مقرر الحاسب اآللي على تنمیة بعض مھارات برنامج البوربوینت، وتم استخدام المنھجین؛ شبھ 
التجریبي والوصفي لدراسة األدبیات وتحلیل المحتوى، وتمثلت أدوات الدراسة في االختبار 

طالبة من شعبة الطفولة ) ٦٠( و مقیاس اتجاه، وقد بلغت عینة الدراسة التحصیلي وبطاقة مالحظة
بكلیة التربیة جامعة المنوفیة، وتم تقسیمھم إلى مجموعتین؛ أحدھما تجریبیة واألخرى ضابطة، 
وقد أسفرت النتائج عن أن استخدام التعلم المدمج في تدریس مقرر الحاسب اآللي كان لھ أثر فعال 

ل من الجانب المعرفي واألدائي المرتبط بمھارات برنامج البوربوینت لدى وكبیر في تنمیة ك
طالبات المجموعة التجریبیة، وأن استخدام التعلم المدمج في تدریس مقرر الحاسب اآللي كان لھ 

  .أثر كبیر وفعال في تنمیة اتجاھات طالبات المجموعة التجریبیة نحو استخدامھ في تدریس المقرر
وھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام استراتیجیتي التعلم ): ٢٠١٥(حمود دراسة م       

في تنمیة األداء المھاري في مادة ) مجموعات العمل اإللكتروني والتعلم الموجھ ذاتیًا(اإللكتروني 
الحاسب اآللي، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي والمنھج شبھ التجریبي، وتم اختیار عینة 

طالب وطالبة، ) ٦٠(وبلغ عددھم ، من مجموعة متجانسة من طالب الصف الثاني ثانويالدراسة 
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وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي وبطاقة مالحظة، وأسفرت نتائج الدراسة أن 
استراتیجیة مجموعات العمل اإللكترونیة أكثر تأثیرًا على التحصیل واألداء المھاري للطالب 

؛ حیث حققت المجموعة التجریبیة )التعلم الموجھ ذاتیًا(عة التجریبیة الثانیة مقارنة بنتائج المجمو
ولكن أقل من متوسط درجات ، الثانیة متوسط درجات في القیاس البعدي أعلى من القیاس القبلي

  .المجموعة التجریبیة األولى سواء في االختبار التحصیلي أو بطاقة المالحظة
دفت الدراسة إلى التعرف على أثر بیئة تعلم إلكترونیة قائمة وھ ) :٢٠١٥(دراسة علوب       

على المحاكاة الحاسوبیة على إكساب وتنمیة المھارات األساسیة لتجمیع وصیانة الحاسب اآللي 
لدى طالب الصف األول متوسط، واستخدم الباحث كًال من المنھج الوصفي والمنھج البنائي 

اة الحاسوبیة على تنمیة المھارات األساسیة، وبلغت عینة والمنھج التجریبي لمعرفة أثر المحاك
) ٥٠(طالب مجموعة تجریبیة و ) ٥٠(طالب من الصف األول المتوسط، بواقع ) ١٠٠(الدراسة 

طالب مجموعة ضابطة، واستخدم الباحث االختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة كأدوات  للدراسة، 
سوبیة في تنمیة مھارات صیانة الحاسب اآللي؛ حیث دلت وأسفرت النتائج عن فاعلیة المحاكاة الحا

  .النتائج على تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة
ھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج المحاكاة القائم على ):٢٠١٥(دراسة الحربي       

التجریبي، وبلغت عینة الویب في تنمیة األداء المھاري، واتبع الباحث المنھج الوصفي وشبھ 
طالب ) ٣٠(طالب مجموعة تجریبیة و ) ٣٠(طالب من الصف السادس االبتدائي ) ٦٠(الدراسة 

مجموعة ضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي و بطاقة المالحظة، وأسفرت نتائج 
لتجریبیة الدراسة أن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طالب المجموعة ا

والمجموعة الضابطة في درجات القیاس البعدي لبطاقة المالحظة األداء المھاري لصالح 
المجموعة التجریبیة، وھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طالب المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة في درجات القیاس البعدي لالختبار التحصیلي؛ لصالح المجموعة 

  .جریبیةالت
ھدفت الدراسة إلى قیاس فاعلیة التقویم استخدام ملف اإلنجاز ) :٢٠١٦(دراسة السخاوي      

اإللكتروني للمعلم في تنمیة التحصیل الدراسي واألداء المھاري لمقرر الحاسب اآللي، استخدم 
طالب ) ٥٠(الباحث المنھج الوصفي و المنھج الشبھ التجریبي، وقام الباحث باختیار عینة الباحث 

طالب ) ٢٥(طالب مجموعة تجریبیة و ) ٢٥(من طالب الصف األول الثانوي الصناعي؛  
مجموعة ضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي وبطاقة مالحظة، وأسفرت النتائج 
عن أثر كبیر جدًا للتقویم باستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني للمعلم في تنمیة التحصیل الدراسي 

مما أشار إلى فاعلیة استخدام ملف اإلنجاز االلكتروني في ، األداء المھاري لمقرر الحاسب اآلليو
  .تنمیة التحصیل واألداء المھاري لمقرر الحاسب اآللي
  :التعلیق على الدراسات المرتبطة بالمھارات العملیة

 التركیز على مقرر اتفقت جمیع دراسات ھذا المحور مع الدراسة الحالیة في:  أھداف الدراسة-١
، كما اتفقت معھا في استخدام التقنیات الحدیثة في اكتساب المھارات العملیة، الحاسب اآللي

استخدمت التعلیم المتنقل من ) ٢٠١٣(فدراسة الغامدي ، واختلفت عنھا في اختیار المتغیر المستقل
ودراسة السید ، استخدمت برمجیة تعلیمیة محوسبة) ٢٠١٣(ودراسة السلولي، خالل الرسائل

، استخدمت التعلیم االلكتروني) ٢٠١٥(ودراسة محمود، استخدمت التعلیم المدمج) ٢٠١٤(
استخدمت ) ٢٠١٥(ودراسة الحربي، استخدمت بیئة تعلم الكترونیة) ٢٠١٥(ودراسة علوب

، استخدمت ملف االنجاز االلكتروني) ٢٠١٦(دراسة السخاوي، برنامج المحاكاة القائم على الویب
  . حین استخدمت الدراسة الحالیة تقنیة االنفوجرافیك التعلیمي المتحركفي
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اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في استخدام بطاقة المالحظة :  أداة الدراسة -٢
  .فقد استخدم بطاقة تقییم المنتج كأداة للدراسة)٢٠١٣(واختلفت مع دراسة الغامدي، كأداة للدراسة

كما اتفقت جمیع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة في المنھج شبھ :  المستخدم المنھج-٣
  .التجریبي

في المرحلة التعلیمیة للعینة مع الدراسة الحالیة، ) ٢٠١٥(اتفقت دراسة علوب :  عینة الدراسة-٤
ھا كانت عینت) ٢٠١٥(فالدراسة الحالیة أخذت الصف الثاني المتوسط عینة، بینما دراسة علوب 
  .الصف األول المتوسط، واختلفت الدراسة الحالیة عن باقي الدراسات السابقة

  .فرضیات الدراسة
  :تفترض ھذه الدراسة الفرض اآلتي     

في بطاقة المالحظة بین متوسطي  ) ٠،٠٥≤α( توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى الداللة  -١
لقبلي؛ لصالح أفراد المجموعة بعد الضبط ا) التجریبیة والضابطة(درجات المجموعتین 

 .التجریبیة
في بطاقة المالحظة بین  ) ٠،٠٥≤α( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٢

في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة؛ ) التجریبیة والضابطة(متوسطي درجات المجموعتین 
 .لصالح أفراد المجموعة التجریبیة

  :منھج الدراسة 
، ت الباحثة في الدراسة الحالیة كًال من المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج شبھ التجریبي     استخدم

حیث استخدم المنھج الوصفي التحلیلي لتحدید المھارات العملیة الالزم اكسابھا لطالبات الصف 
الثاني متوسط في مقرر الحاسب اآللي والختیار نموذج لبناء اإلنفوجرافیك التعلیمي لتقدیم 

ارات، بینما استخدم المنھج شبھ التجریبي ذي المجموعتین للكشف عن فاعلیة استخدام المھ
في تنمیة المھارات ) المتغیر التجریبي(اإلنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 .العملیة؛ من خالل تطبیق بطاقة المالحظة قبل وبعد تطبیق التجربة
  :متغیرات الدراسة

  :لدراسة على المتغیرات التالیة     اشتملت ا
 في ھذه الدراسة ھو استخدام اإلنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات التواصل :المتغیر المستقل .١

  .االجتماعي
 . ویتمثل المتغیر التابع في المھارات العملیة في الحاسب اآللي:المتغیر التابع .٢
لمتغیرات المرتبطة قامت الباحثة بتحدید عدد من ا: ضبط متغیرات الدراسة الدخیلة .٣

  :بخصائص عینة الدراسة وإجراءاتھا لضبطھا على النحو التالي
طالبات الصف الثاني ( تقارب متوسط العمر الزمني لعینة الدراسة :العمر الزمني - أ

 .سنة تقریبًا) ١٤(وھو ) المتوسط
 تم اختیار عینة الدراسة من مدرسة :المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي - ب

یضمن التجانس بین مجموعتي الدراسة في المستوى االقتصادي والثقافي واحدة ل
  .واالجتماعي
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  :مجتمع الدراسة
بمدینة مكة المكرمة اللواتي      یتمثل مجتمع الدراسة الحالیة في طالبات الصف الثاني متوسط

 مدرسة )١٧١( ھـ، والبالغ عددھا ١٤٣٩/ ١٤٣٨یدرسن في مدارس التعلیم العام للعام الدراسي 
/ ١٤٣٨متوسطة تابعة إلدارة التعلیم للبنات بمكة المكرمة كما ورد في الدلیل االحصائي لعام 

ملحق ) بنات(التابع إلدارة تقنیة المعلومات لمدارس التعلیم الحكومي بمكة المكرمة ،  ھـ١٤٣٩
 ).١(رقم 

 توزیع أفراد العینة على مجموعتي الدراسة): 1(جدول
  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  التطبیققبل   الفصل  المجموعة
  ٢٥  ٢٥  ٢٨  ١-٢  الضابطة
  ٢٦  ٢٦  ٢٨  ٣-٢  التجریبیة

  ٥١  ٥١  ٥٦  المجموع الفعلي

  
تكونت عینة الدراسة من طالبات الصف الثاني متوسط بمدینة مكة المكرمة، وبلغ  :عینة الدراسة

قیق أھداف الدراسة تم ولتح، وفي ضوء التصمیم شبھ التجریبي للدراسة. طالبة) ٥١(عددھن 
  :اختیار عینة الدراسة كاآلتي

 .تم اختیار المدرسة المتوسطة الواحد والثالثون، حیث تم اختیار طالبات الصف الثاني متوسط .١
تم اختیار فصلین من فصول الصف الثاني متوسط اختیار عشوائیًا، فصل مجوعة ضابطة  .٢

ویوضح . طالبة )٢٨(عدد طالباتھا وفصل مجموعة تجریبیة و، طالبة) ٢٨(وعدد طالباتھا 
 .توزیع أفراد عینة الدراسة في المدرسة) 1(الجدول 

طالبة، وتم استبعاد بعض الطالبات، ) ٥٦( یتضح من الجدول أن حجم عینة الدراسة ھو            
ففي المجموعة الضابطة انتقلت ثالث طالبات إلى مدارس أخرى، أما المجموعة التجریبیة فقد 

والطالبة األخرى تم نقلھا إلى فصل آخر، وعلیھ فإن حجم عینة ،   طالبة لمدرسة أخرىانتقلت
طالبة موزعة على مجموعتین إحداھما ضابطة وشملت  ) ٥١(الدراسة التي ُأجري علیھا التحلیل 

  .طالبة)٢٦(طالبة، واألخرى تجریبیة وتضمنت )٢٥(
  :أداة الدراسة ومادتھا البحثیة

 ) المالحظةبطاقة(أداة الدراسة  -١
  )االنفوجرافیك المتحرك وشبكات التواصل االجتماعي(مادة الدراسة  -٢

 :وفیما یلي وصف إلعداد أداة الدراسةوموادھا البحثیة بالتفصیل
  ):من إعداد الباحثة(بطاقة مالحظة : أداة الدراسة

  :الخطوات المتبعة إلعداد بطاقة مالحظة
  .وھي كالتالي،  عشر خطوات     وإلعداد بطاقة المالحظة اتبعت الباحثة

  : تحلیل محتوى الوحدة-١
 التدریبات العملیة أصمم "لقد وقع اختیار الباحثة على وحدة : اختیار المحتوى المناسب

 .من مقرر الحاسب اآللي للصف الثاني المتوسط" عروضي
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  ة؛ وذلك لبناء بطاقة مالحظ) ٤( قامت الباحثة بتحلیل المحتوى ملحق رقم :تحلیل المحتوى
 ):2(والذي یلخصھ الجدول التالي ، وتحدید المھارات العملیة

 تحلیل الباحثة لمحتوى وحدة الدراسة): 2(جدول
  المھارات الفرعیة المھارات اآلساسیة المحتوى

  ٣٣ ٧ تصمیم شرائح العرض

  ٩ ١ تنسیق شرائح العرض
  ٢١ ٤ مرحلة إضافة الصور واألصوات

  ٣٣ ٩ تحسین مستوي العرض
النھائيالعرض   ١٠ ٣  

  ١٠٦ ٢٤ المجموع

 تحققت الباحثة من ثبات تحلیل المحتوى لوحدة الدراسة :قیاس ثبات تحلیل المحتوى 
؛ حیث تم تحلیل المحتوى من قبل الباحثة   في )Coper"(كوبر"باستخدام نسبة االتفاق لـ

مة الحاسب وھي معل، المرة األولى، والمرة الثانیة قامت بتحلیل المحتوى إحدى الزمیالت
   ٪٩٥،٧٣=اآللي، وباستخدام معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق فإن نسبة االتفاق 

معیارًا لمعامل ثبات التحلیل ذكر فیھ أن معامل ثبات التحلیل ) ٢٣١، ص ٢٠٠٨(حیث حدد طعمیة 
  .یعد ثباتًا مرتفعًا) ٪٨٠(ُیعد ثباتًا منخفضًا، وأن معامل الثبات األكثر من ) ٪٧٠(األقل من 

 قامت الباحثة بعرض نتائج تحلیل وحدة الدراسة على مجموعة :قیاس صدق تحلیل المحتوى 
لقیاس صدق التحلیل؛ حیث جاءت آراء بعض المحكمین ) ٣(من المحكمین ملحق رقم 

  .مؤكدة لصدق التحلیل
  : تحدید الھدف من بطاقة المالحظة-٢

 بات الصف الثاني المتوسطقیاس أداء المھارات العملیة في الحاسب اآللي لدى طال.  
  مقارنة أداء مجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة، والكشف عن فاعلیة استخدام

اإلنفوجرافیك عبر شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة المھارات العملیة لدى المجموعة 
بكة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطریقة المعتادة؛ وھو استخدام ش

  .معمل الحاسب اآللي وجھاز الحاسب
 قامت الباحثة بصیاغة األھداف اإلجرائیة السلوكیة لمحتویات الوحدة :  تحدید األھداف اإلجرائیة-٣

  .)٤(في المجال المھاري ملحق رقم 
تم اختیار أسلوب المالحظة المباشر ألداء الطالبات :  اختیار أسلوب المالحظة المناسب-٤

  .یة للمھارات العمل
  :  تحدید المھارات التي تتضمنھا بطاقة المالحظة-٥

من كتاب الحاسب ) إعداد الشرائح والعروض التقدیمیة(     اختارت الباحثة وحدة أصمم عروضي
وقد تم استخراج واختیار المھارات ) ھـ١٤٣٩ - ١٤٣٨(اآللي للصف الثاني متوسط من العام 

 إلى قیاسھا كما ورد في السؤال الفرعي األول للدراسة العملیة في ھذه الوحدة التي ھدفت الدراسة
ما المھارات العملیة الالزم اكسابھا في الحاسب اآللي لطالبات الصف الثاني "والذي نص على 
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قامت الباحثة بعمل استبیان استطالعي لمجموعة من المعلمات الحاسب في الصف " المتوسط 
، )٥(ملحق رقم " أصمم عروضي" إكسابھا في وحدة الثاني المتوسط  لتحدید  المھارات الالزمة
  : على النحو التالي) 3(وجاءت نتائج االستبیان االستطالعي جدول 

  نتائج استبیان تحدید أھم مھار ات وحدة أصمم عروضي) : 3(جدول

متوسطة   مھمة
 غیر مھمة األھمیة

  المھارة
  % تكرار  % تكرار  %  تكرار

درجة   المتوسط
  األھمیة

 مرتفعة ٢٫٧٠ - - ٣٠ ٣ ٧٠ ٧ ء عرض تقدیمي إنشا  .١
 مرتفعة ٢٫٦٠ - - ٤٠ ٤ ٦٠ ٦ إضافة نص في الشریحة   .٢
 مرتفعة ٢٫٦٠ - - ٤٠ ٤ ٦٠ ٦ حفظ العرض التقدیمي   .٣

 متوسطة ١،٩٠ ٤٠ ٤ ٣٠ ٣ ٣٠ ٣ إغالق العرض التقدیمي   .٤

 متوسطة ١،٩٠ ٤٠ ٤ ٣٠ ٣ ٣٠ ٣ فتح عرض محفوظ مسبقًا  .٥

 مرتفعة ٢،٤٤ - - ٥٠ ٥ ٥٠ ٥ تكرار شریحة    .٦

 مرتفعة ٢،٤٤ - - ٥٠ ٥ ٥٠ ٥ إدراج شریحة   .٧

  متوسطة ٢٫١ ٢٠ ٢ ٥٠ ٥ ٣٠ ٣  حذف شریحة  .٨

  مرتفعة  ٢٫٦٠ - - ٤٠ ٤ ٦٠ ٦  تغییر تصمیم الشریحة    .٩

  مرتفعة  ٢،٥٠ ٢٠ ٢ ١٠ ١ ٧٠ ٧  إدراج صورة من المعرض .١٠

  متوسطة  ١٫٩٠ ٣٠ ٣ ٥٠ ٥ ٢٠ ٢  إدراج صورة من ملف .١١

  متوسطة  ١،٩٠ ٤٠ ٤ ٣٠ ٣ ٣٠ ٣  اج صوت من المعرض إدر.١٢

  متوسطة  ١،٩٠ ٤٠ ٤ ٣٠ ٣ ٣٠ ٣  إدراج صوت من ملف .١٣

  متوسطة  ٢٫١ ٢٠ ٢ ٥٠ ٥ ٣٠ ٣  إدراج مقطع مرئي من ملف .١٤

إضافة حركة لمحتوى .١٥
  ٢،٨٠ - - ٢٠ ٢ ٨٠ ٨  الشریحة 

  مرتفعة

التحكم في سرعة حركة .١٦
  ٢،٧٠ - - ٣٠ ٣ ٧٠ ٧  محتوى الشریحة 

  رتفعةم

التحكم في إتجاة حركة .١٧
  متوسطة  ١،٩٠ ٤٠ ٤ ٣٠ ٣ ٣٠ ٣  محتوى الشریحة 

التحكم في ظھور حركة .١٨
  ٢٫٦٠ - - ٤٠ ٤ ٦٠ ٦  محتوى الشریحة 

  مرتفعة
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متوسطة   مھمة
 غیر مھمة األھمیة

  المھارة
  % تكرار  % تكرار  %  تكرار

درجة   المتوسط
  األھمیة

إضافة صوت لحركة .١٩
  متوسطة  ١،٩٠ ٤٠ ٤ ٣٠ ٣ ٣٠ ٣  محتوى الشریحة

  مرتفعة  ٢،٨٠  -  -  ٢٠  ٢  ٨٠  ٨  إضافة حركة للشریحة  .٢٠

عة حركة التحكم في سر.٢١
  مرتفعة  ٢،٥٠ ١٠ ١ ٣٠ ٣ ٦٠ ٦  الشریحة 

التحكم في  إتجاة حركة  .٢٢
  متوسطة ١،٩٠ ٤٠ ٤ ٣٠ ٣ ٣٠ ٣  الشریحة 

التحكم في نوع ظھور .٢٣
 - - ٣٠ ٣ ٧٠ ٧  حركة الشریحة 

  مرتفعة ٢،٧٠

إضافة صوت لحركة .٢٤
  متوسطة ١،٩٠ ٤٠ ٤ ٣٠ ٣ ٣٠ ٣  الشریحة 

االنتقال إلى شریحة معینة .٢٥
 ١٠ ١ ٢٠ ٢ ٧٠ ٧  لنقر على كائن عن طریق ا

  مرتفعة ٢٫٦٠

  مرتفعة  ٢٫٥٠ - - ٥٠ ٥ ٥٠ ٥  إجراء العرض .٢٦
  مرتفعة ٢٫٣٠ ١٠ ١ ٥٠ ٥ ٤٠ ٤  الخروج من العرض .٢٧

  متوسطة ١٫٩٠ ٣٠ ٣ ٥٠ ٥ ٢٠ ٢  طباعة صفحات العرض .٢٨

 
  :من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق یتبین مایلي

إضافة حركة لمحتوى "لكن حازت مھارة ، مة وفقا آلراء المعلمات معظم مھارات الوحدة مھ-
 ، حیث ٢٫٨وإضافة حركة للشریحة على درجة من األھمیة مرتفعة وبمتوسط ، "الشریحة

  .من المعلمات على أن ھذه المھارة مھمة% ٨٠اتفقت 
كم في والتح، التحكم في سرعة حركة محتوى الشریحة، إنشاء عرض تقدیمي: (وجاءت المھارات -

في ) و اإلنتقال إلى شریحة معینة عن طریق النقر على كائن، نوع الظھور حركة الشریحة
من المعلمات على أن % ٧٠، و اتفقت ٢٫٧المرتبة الثانیة و بدرجة أھمیة مرتفعة و بمتوسط

  .ھذة المھارات مھمة
التحكم في و، وتغییر  تصمیم الشریحة، و حفظ عرض تقدیمي، إضافة نص: ( وحازت المھارات-

و إضافة ، والتحكم في نوع ظھور حركة محتوى الشریحة، إتجاة حركة محتوى الشریحة 
في المرتبة الثالثة و بدرجة ) والتحكم في نوع ظھور حركة الشریحة، صوت لحركة الشریحة
  .من المعلمات على أن ھذة المھارات مھمة% ٦٠، و أتفقت ٢٫٦أھمیة مرتفعة وبمتوسط
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و قامت الباحثة بتحدید المھارات المتضمنة في ،  باقي المھارات بنسب متفاوتة     بینما تدرجت
فقد اعتمدت الباحثة على المھارات التي كانت ، وذلك من خالل نتائج االستبیان، بطاقة المالحظة

. مھارة رئیسیة) ١٦(درجة أھمیتھا مرتفعة كمھارات متضمنة في بطاقة المالحظة وكان عددھا 
  .  باحثة قد أجابت عن السؤال الفرعي األول للدراسةوبھذا تكون ال

  :التقدیر الكمي ألداء الطالبة-٦
     استخدمت الباحثة التقدیر الكمي  بالدرجات؛ حتى یمكن التعرف على مستویات أداء الطالبات 

  :وذلك على النحو التالي، في كل مھارة بصورة موضوعیة

 ١( درجة إذا حققت الطالبة أداء المھارة تحصل على(  
  ٠(وإذا لم تحقق أداء المھارة فأنھا تحصل على(  

تم صیاغة التعلیمات بصورة واضحة ودقیقة، وتم وضعھا في مقدمة :  تعلیمات بطاقة المالحظة- ٧ 
وأسلوب المالحظة المتبع وطریقة ، باإلضافة إلى تحدید البیانات المطلوبة من الطالبة، االختبار

   .تحدید األداء
بعد االنتھاء من ) :الصورة األولیة لبطاقة المالحظة(ردات بطاقة المالحظة صیاغة مف -٨

فقد قامت الباحثة بصیاغة ، الخطوات السابقة تم التوصل إلي الصورة األولیة لبطاقة المالحظة
مھارة ) ١٦(مفردات بطاقة المالحظة وفقًا لألھداف التي تم تحدیدھا، وتتألف بطاقة المالحظة من 

  .مھارة فرعیة في موضوعات الدراسة، وقد ُروعیت قواعد إعداد بطاقة المالحظة) ٦٠(أساسیة و
  :  صدق بطاقة المالحظة-٩

  :الصدق الظاھري: أوًال
     للتحقق من صدق مضمون البطاقة تم عرضھا على مجموعة من المحكمین المتخصصین 

، ووضوحھا، ومدى ارتباط بھدف التأكد من سالمة الصیاغة اإلجرائیة لمفردات البطاقة) ٣(ملحق
كل مھارة فرعیة بالمھارة الرئیسیة، وإمكانیة مالحظة المھارات؛ و إجراء التعدیالت المقترحة من 

فقد ُاجریت التعدیالت الالزمة على بطاقة ، تعدیل صیاغة بعض الفقرات وإضافة بعض النقاط 
  . المالحظة حسب آراء المحكمین وأصبحت البطاقة في صورتھا النھائیة

  : صدق االتساق الداخلي:ثانیًا
بعد تُطبیق بطاقة ) المھارات الفرعیة(   حیث تم حساب االتساق الداخلي لمفردات البطاقة  

 طالبة، وذلك بحساب معامل االرتباط سبیرمان لدرجة ١٥المالحظة على عینة استطالعیة عددھا 
  :یوضح ذلك) 4(ھا والجدول رقم كل مفردة مع  الدرجة الكلیة للمھارة الرئیسیة المنتمیة الی
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معامل االرتباط بین درجة كل مفردة من مفردات البطاقة والدرجة الكلیة للمھارة ):4(جدول
  الرئیسیة

معامل   المھارة
معامل   المھارة  االرتباط

معامل   المھارة  االرتباط
معامل   المھارة  االرتباط

  االرتباط
٠٫٦٤  ٤٦ **٠٫٥٤  ٣١ **٠٫٦٤  ١٦   **٠٫٦٣  ١** 
٠٫٧٣  ٤٧ **٠٫٤٦  ٣٢ **٠٫٧٣  ١٧  **٠٫٧١  ٢** 
٠٫٨٢  ٤٨ **٠٫٦٩  ٣٣ **٠٫٨٢  ١٨  **٠٫٧٦  ٣** 
٠٫٧٦  ٤٩ **٠٫٦١  ٣٤ **٠٫٧٦  ١٩  * ٠٫٤٨  ٤** 
٠٫٥٩  ٥٠ **٠٫٨١  ٣٥ **٠٫٥٩  ٢٠  **٠٫٧٩  ٥** 
٠٫٤٩  ٥١  **٠٫٧٣  ٣٦ **٠٫٤٩  ٢١  **٠٫٦٨  ٦** 
٠٫٧١  ٥٢ **٠٫٥١  ٣٧ **٠٫٧١  ٢٢ **٠٫٦٣  ٧** 
٠٫٦٤  ٥٣ **٠٫٤٩  ٣٨  **٠٫٦٨  ٢٣ **٠٫٨٢  ٨** 
٠٫٨٥  ٥٤  **٠٫٧١  ٣٩ **٠٫٥٨  ٢٤  **٠٫٧٤  ٩** 

٠٫٧٩  ٥٥  **٠٫٦٤  ٤٠ **٠٫٦٩  ٢٥ **٠٫٥٦  ١٠**  
٠٫٥١  ٥٦ **٠٫٦٩  ٤١ **٠٫٧١  ٢٦ **٠،٦٩  ١١** 
٠٫٤٩  ٥٧ **٠٫٦٦  ٤٢ **٠٫٧٧  ٢٧ **٠٫٥٨  ١٢** 
٠٫٨٦  ٥٨ **٠٫٦٢  ٤٣ **٠٫٦١  ٢٨ **٠٫٦٩  ١٣** 
٠٫٨٧  ٥٩  **٠٫٨٤  ٤٤ **٠٫٧٥  ٢٩ **٠٫٧١  ١٤** 
١٫٠٠  ٦٠  **٠٫٧٤  ٤٥ **٠٫٥٩  ٣٠ **٠٫٧٧  ١٥**  
  ٠٫٠١دالة عند مستوى     ** : 

     یتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بین درجة كل مفردة من مفردات البطاقة والدرجة 
مما ، )٠٫٠١(قل من الكلیة للمھارة الرئیسیة التي تنتمي لھا المفردة دالة إحصائًیا عند مستوى داللة أ

  . یدل على اتساق ھذه الفقرات وصالحیتھا للتطبیق على عینة الدراسة
     كما تم حساب االتساق الداخلي للمھارات الرئیسیة وذلك بحساب معامل االرتباط سبیرمان 

  :یوضح معامالت االرتباط) 5(لدرجة كل مھارة رئیسیة بالدرجة الكلیة للبطاقة والجدول رقم 
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  معامل االرتباط بین درجة كل مفردة من مفردات البطاقة والدرجةالكلیة للمھارة الرئیسیة):5(جدول   

معامل   المھارة
معامل   المھارة  االرتباط

معامل   المھارة  االرتباط
معامل   المھارة  االرتباط

  االرتباط
٠٫٩٣  ١ 

**  
٠٫٨١  ١٣ **٠٫٧٢  ٩ **٠٫٧٥  ٥** 

٠٫٦٨  ١٤ **٠٫٧٧  ١٠ **٠٫٨٧  ٦  **٠٫٨٥  ٢** 
٠٫٨٨  ١٥ **٠٫٨٠  ١١ **٠٫٧٩  ٧  **٠٫٩٢  ٣** 
٠٫٦٣  ١٦ **٠٫٨٦  ١٢ **٠٫٦٩  ٨  * ٠٫٧٨  ٤** 

  ٠٫٠١دالة عند مستوى ** : 
      من الجدول یتضح أن معامل االرتباط بین درجة كل مھارة رئیسیة والدرجة الكلیة لبطاقة 

دل على اتساق ھذه المھارات ؛ مما ی)٠٫٠١(المالحظة دالة إحصائًیا عند مستوى داللة أقل من
  .الرئیسیة مع بطاقة المالحظة

   : ثبات بطاقة المالحظة-١٠
حیث :       تم حساب معامل ثبات البطاقة؛ من خالل إیجاد معامل االرتباط بین تقدیر المالحظین

ُطلب من احدى الزمیالت وھي من معلمات الحاسب اآللي، باالشتراك مع الباحثة في مالحظة 
لبات من العینة االستطالعیة؛ حیث كانت المالحظة تتم بأن تتعرض كل طالبة للمالحظتین طا) ١٥(

لتقوم كل من الباحثة والمالحظة بتقدیر مستوى أداء الطالبة؛ وتم حساب درجات ، في نفس الوقت
، وھذا یشیر إلى ثبات بطاقة %)٨٩(طالبات المجموعة االستطالعیة، وكان معامل االرتباط 

  .فیما ُأعدت لھالمالحظة 
  :  زمن المالحظة-١١

     تم تحدید زمن المالحظة عند تطبیقھ على العینة االستطالعیة بأخذ المتوسط الحسابي لزمن 
  .دقیقة) ٤٠(دقیقة، وزمن انتھاء آخر طالبة ) ٢٠(انتھاء أول طالبة 

  دقیقة٣٠ = ٢) / ٤٠+٢٠= (زمن بطاقة المالحظة
  دقیقة٣٠= وبذلك یكون زمن بطاقة المالحظة 

   : الصورة النھائیة لبطاقة المالحظة-١٢
     بعد االنتھاء من تقدیر صدق بطاقة المالحظة، وحساب ثباتھا، أصبحت البطاقة في صورتھا 

  :النھائیة صالحة لالستخدام ومن ثم احتوت البطاقة على
 افة إلى وعلیھا اسم بطاقة المالحظة، والبیانات الخاصة بالطالبة، باإلض: صفحة الغالف

  .التعلیمیات
 مھارة فرعیة )٦٠(مھارة أساسیة ،و) ١٦(وتضمنت : صفحة مفردات بطاقة المالحظة

  ).٩(ملحق رقم
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  ): االنفوجرافیك التعلیمي وشبكات التواصل االجتماعي (مواد الدراسة 
 ):Motion Infographic(اإلنفوجرافیك المتحرك : أوًال

للبحث الحالي استنادًا على نموذج اإلنفوجرافیك التعلیمي     تم إعداد اإلنفوجرافیك التعلیمي 
وقامت الباحثة بإضافة بعض الخطوات ،  )١٤٥، ٢٠١٦شلتوت،(التفاعلي للدكتور محمد شلتوت 

إضافة المؤثرات ، التحریك، رسم المشاھد، تسجیل التعلیق الصوتي(لمرحلة التصمیم وھي 
ومرحلة التصمیم التخلو من ھذه ، وجرافیك المتحركوذلك إلن الدراسة قائمة على اإلنف) الصوتیة 

 :النقاط ویتكون النموذج من خمس مراحل رئیسیة ھي كاآلتي
 مرحلة الدراسة والتحلیل  .١
 مرحلة التصمیم  .٢
 مرحلة اإلنتاج  .٣
 مرحلة التقویم  .٤
 مرحلة النشر واالستخدام  .٥

  .لدراسة وفقًا لمراحلھ كالتاليوبناًء على ماسبق فقد تمثلت أسس بناء اإلنفوجرافیك التعلیمي لھذه ا
 :مرحلة الدراسة والتحلیل  -١

     وھي المرحلة األساسیة للمراحل األخرى في عملیة تصمیم اإلنفوجرافیك التعلیمي، وفي ھذه 
و صیاغة المحتوى العلمي و صیاغة ، المرحلة قامت الباحثة بتحلیل و صیاغة األھداف اإلجرائیة

  . یوضح مھام ھذه المرحلة) ٦(و جدول ، معاییر لإلنفوجرافیك
  مرحلة الدراسةوالتحلیل ):٦(جدول

 مرحلة الدراسة و التحلیل
  التنفیذ  المھام

تحدید 
االحتیجات 

  التعلیمیة 

ھـ التي تتراوح ١٤٣٩/ ١٤٣٨طالبات الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي 
والطالبات ) ٢٠١، ٢٠١٢، الھاشمي(سنة، وقد ذكر ) ١٥- ١٤(أعمارھن من 

في ھذا العمر یتسمن بالذكاء العام، والقدرة على التحصیل وتعلم المھارات 
واكتساب المعلومات، كما تتوفر لدیھن متطلبات الدراسة جھاز كمبیوتر، 

وكما أن  )    Libre  office impress(برنامج لیبرا أوفیس امبریس 
  .جمیعھن یمتلكن مھارة التعامل مع الحاسب اآللي

تحدید المصادر 
  والمراجع

  ) ھـ١٤٣٩-١٤٣٨(كتاب الحاسب اآللي للصف الثاني المتوسط لعام 

تحدید الھدف 
  العام

إعداد الشرائح (أن تتقن الطالبة التدریبات العملیة لوحدة أصمم عروضي 
  ).والعروض التقدیمیة

قامت الباحثة بتحلیل األھداف التعلیمیة لموضوعات تدریبات وحدة أصمم   تحلیل األھداف
  ) ٤( ملحق رقم ) إعداد الشرائح والعروض التقدیمیة(ي عروض

تحلیل المادة 
  العلمیة 

قامت الباحثة بتحلیل المحتوى للمادة العلمیة لموضوعات تدریبات وحدة أصمم 
لمقرر الحاسب اآللي للصف ) إعداد الشرائح والعروض التقدیمیة(عروضي 

إدرج شریحة ، إضافة نص، إنشاء عرض تقدیمي(الثاني المتوسط؛ وھي
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 مرحلة الدراسة و التحلیل
  التنفیذ  المھام

إدراج ، تغییر تصمیم شریحة، حفظ عرض تقدیمي، تكرار  شریحة، جدیدة
التحكم في ، إضافة تأثیرات حركیة لمحتوى الشریحة، صورة من المعرض

،  التحكم في سرعة حركة محتوى الشریحة، ظھور حركة محتوى الشریحة
ھور التحكم في ظ، التحكم في سرعة حركة الشریحة، إضافة حركة للشریحة

، االنتقال إلى شریحة محددة عن طریق النقر على زر كائن، حركة الشریحة
  ).٤(ملحق رقم ).الخروج من العرض، إجراء عرض تقدیمي

تحدید معاییر 
تصمیم 

  اإلنفوجرافیك 

  
  )٧( قامت الباحثة بتحدید معاییر تصمیم اإلنفوجرافیك التعلیمي ملحق رقم 

 
  :مرحلة التصمیم -٢

تناول ) ١٢( مرحلة تم إعداد سیناریو لتصمیم اإلنفوجرافیك المتحرك ملحق رقم في ھذه ال      
  )٧(تفصیًال للمھام الموجودة في جدول 

 مرحلة التصمیم
  التنفیذ  المھام
فریق عمل 

إنتاج 
  اإلنفوجرافیك

  )المحلل، المصمم ، المحرر(قامت الباحثة بدور 

تحدید األشكال 
  المستخدمة

  : والرموز المستخدمة من عدة مواقع منھاجمعت الباحثة األشكال

 Images.google.com 

 Freepik.com 

 Powtoon.com 
تحدید الخطوط 

  المستخدمة
لوضوحھ وخلوه من  ) knewave(تم تحدید نوع خط مناسب لعناوین المشاھد 

  .التعقید في تركیب الحروف وتم اعتماده لجمیع المحتوى
تحدید البرامج 

  المستخدمة
تم استخدام : مج تصمیم الجرافیك في إنشاء اآلنفوجرافیك المتحركاستخدام برا

  و برنامج Powtoonوموقع بوتون ) Adobe Iliustrator(برنامج الیستریتور 
  ).Adobe Photoshop(الفوتوشوب 

رسم المشاھد 
)story 

board(  

یتم في الستوري بورد تحویل السیناریو إلى صور بصریة تشرح األحداث التي 
  )Powtoon(وتم ذلك عن طریق برنامج البوتون، تتم في المشاھدسوف 

  )Powtoon(تم تحدید أماكن الحركة في المشھد في برنامج بوتون   التحریك
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 مرحلة التصمیم
  التنفیذ  المھام

إضافة 
المؤثرات 

  الصوتیة

  .تم اختیار مؤثرات صوتیة مناسبة للمحتوى واألھداف

تسجیل التعلیق 
  الصوتي

مشھد لمواضیع الدراسة من خالل قامت الباحثة بالتسجیل الصوتي الخاص بكل 
  WavePad Audio Editor Freeبرنامج 

 
  :مرحلة اإلنتاج  -٣

  )٨(یتم فیھا إنتاج النموذج األولي لإلنفوجرافیك وتتلخص تفاصیل مھام ھذه المرحلة في جدول 
  مرحلة االنتاج):٨(جدول

 مرحلة اإلنتاج
  التنفیذ  المھام

وى، وإبراز أھم العناوین وحذف ودمج المتكرر بعد تحلیل المحت  انتاج النموذج األولي
، )أیقونات، أشكال ، أسھم ، أرقام (وتجمیع العناصر البصریة 

  .واستخدام برامج تصمیم الجرافیك في إنشاء اآلنفوجرافیك المتحرك

مراجعة النموذج 
  األولي 

  تم مراجعة النموذج األولي مع بعض من الزمیالت في التخصص 

  :مرحلة التقویم  -٤
لمعرفة مدى تحقق المعاییر ،      بعد مرحلة اإلنتاج لإلنفوجرافیك تأتي مرحلةمراجعتھ وتقویمھ

  .یوضح مھام ھذه المرحلة ) ٨(وجدول ، ومدى فائدتھ ورضا المتعلم عنھ
  مرحلة التقویم):٩(جدول

 مرحلة التقویم
  التنفیذ  المھام

التحكیم من قبل 
  الخبراء 

قامت الباحثة )  Motion Graphic(ك المتحرك بعد االنتھاء من اإلنفوجرافی
بعرضھ على مجموعة من المحكمین المختصین في تصمیم اإلنفوجرافیك 

؛ و ذلك للوقوف على )٣(المحكمین ملحق رقم ، وتدریس الحاسب اآللي
وقد أثروا الباحثة بمقترحاتھم . صالحیتھ ومناسبتھ للغرض الذي وضع من أجلھ

والحذف، وقد أكدوا صالحیة اآلنفوجرافیك التعلیمي من حیث اإلضافة والتعدیل 
استبانة ) ١٠(ملحق رقم (وجودتھ في إطار اآلھداف المحددة لھ ) المتحرك(

  )تحكیم اإلنفوجرافیك التعلیمي
قامت الباحثة بتطبیق : التجربة االستطالعیة الستخدام اإلنفوجرافیك التعلیمي
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الجتماعي على مجموعة من اآلنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات التواصل ا
الطالبات؛ للتعرف على سھولة  تطبیقھ، وتحدید المشكالت التي ممكن أن تواجھ 
الطالبات، واتضح بعد التطبیق االستطالعي عدم وجود معوقات وسھولة 

  .استخدام اإلنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي
  :مرحلة النشر واالستخدام  -٥

ة النشرواالستخدام المرحلة األخیرة في مرحلة نموذج التصمیم التعلیمي      تعتبر مرحل
  .یوضح مھام ھذه المرحلة) ١٠(جدول ، لإلنفوجرافیك

  مرحلة النشر واالستخدام ):١٠(جدول
 مرحلة النشر و االستخدام

  التنفیذ  المھام
مي في البیئة تم االستخدام المیداني والتطبیق لإلنفوجرافیك التعلی  االستخدام المیداني

  )ه١٤٣٩/ ٢/٢(التعلیمیة، بحمد اهللا وفضلھ یوم األحد الموافق 
  

 :شبكة التواصل االجتماعي المستخدمة لتقدیم اإلنفوجرافیك التعلیمي: ثانیًا
    قامت الباحثة بعمل استبیان استطالعي لتحدید شبكة تواصل اجتماعي تتناسب مع العملیة 

 ,، وبعد تحلیل نتائج االستبیان االستطالعي)٦(بات وھي محلق رقم التعلیمیة و مع احتیاجات الطال
فكانت نتیجة ، ظھرت نتائج االستبیان حول معرفة الطالبات حول تطبیقات التواصل االجتماعي

سؤال أي شبكات التواصل االجتماعي سالفة الذكر تفضلي استخدامھا أكثر  كانت نتائج اإلستطالع 
و نتیجة سؤال أي من ھذه الوسائل أكثر استخدامًا بالنسبة لك ,واتس اب% ٣٠یوتیوب؛ % ٧٠: 

واتس اب ویوضحھا وكما نالحظ من نسب % ١٠یوتیوب؛ % ٩٠كانت نتائج االستطالع 
وذلك لما یتمیز بھ ، االستطالع وقع االختیار على الیوتیوب لتقدیم اإلنفوجرافیك التعلیمي من خاللھ

یعتبر أسرع ، إمكانیة إرسال الملفات كبیرة بالقیود، مجانيالیوتیوب من ممیزات منھا إنھ تطبیق 
وسھل ، ویعمل على أجھزة الحاسب الشخصیة والھواتف الذكیة، وأكثر أمانًا من التطبیقات األخرى

فضًال أنھ التطبیق األفضل واألكثر استخدامًا حسب رأي الطالبات في ، االستخدام
  .الدراسةاإلستطالعیة

  :ق الدراسة التجریبیةإجراءات تطبی: ثانًیا
ھـ ، ٢٩/١/١٤٣٩تم القیاس القبلي لبطاقة المالحظة یوم : القیاس القبلي ألدوات الدراسة -١

على مجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة وبعد ذلك تم تفریغ البیانات في برنامج 
ومعالجتھا، للتأكد من تكافؤ وتجانس مجموعتي الدراسة في ) SPSS(التحلیل اإلحصائي

 للمجموعات المستقلة) ت(وقد تم استخدام اختبار ، تطبیق القبلي ألداة الدراسةال
)(Independent Samples T.Test لھذا الغرض، والجدول )یوضح نتائج ) 11

  :التحلیل
  
  
  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٩٥

للتعرف على الفروق بین مجموعتي في التطبیق القبلي لبطاقة ) ت(و)ف( قیم ):١١(جدول 
  المالحظة

Levine’s test 
 المتوسط العدد  المجموعة

  الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجات 
  الداللة ف الحریة

  الداللة ت

 ٢٫١٠٤  ٣،١١٥ ٢٦ التجریبیة
 ١٫٦٣٣  ٣،٤٠٠  ٢٥  الضابطة

٠،٥٩ - ٠،٥٤ ٠،١٣ ٢،٤٠ ٤٩ 

     یتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة أقل من 
المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق القبلي لبطاقة المالحظة؛ مما یدل على بین ) ٠٫٠٥(

 .  تجانس تكافؤ بین المجموعتین التجریبیتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق القبلي لبطاقة المالحظة
  : تطبیق تجربة الدراسة-٢

باحثة بتطبیق االنفوجرافیك التعلیمي      بعد إنھاء الباحثة للقیاس القبلي ألدوات الدراسة، قامت ال
عبر شبكات التواصل االجتماعي على المجموعة التجریبیة، بینما ُطبقت على المجموعة الضابطة 

واستغرقت التجربة ثالثة أسابیع؛ تضمنت . الطریقة المعتادة؛ وھي بإستخدام شبكة الحاسب اآللي
  . ثالث حصص

  : القیاس البعدي ألدوات الدراسة-٣
 ١٩/٢بعد االنتھاء من التجربة تم القیاس البعدي لبطاقة المالحظة یوم األربعاء بتاریخ      

  ھـ ١٤٣٩/
  :إجراءات ما بعد تطبیق الدراسة التجریبیة: ثالًثا

     تم جمع البیانات وتفریغھا وتحلیلھا إحصائًیا، وعرض النتائج واالجابة على اسئلة وفرض 
ھا، وفي ضوء تلك النتائج تم التوصل إلى مجموعة من التوصیات الدراسة، وتفسیر النتائج ومناقشت

 . والمقترحات
  :األسالیب االحصائیة المستخدمة في الدراسة

 SPSS(Statistical Package for((       تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیَّة
Social Sciences( اإلحصائیة المستخدمة فیما یلي؛ لمعالجة البیانات، وتمّثلت األسالیب :  

وذلك لحساب ثبات تحلیل محتوى الوحدة باستخدام ، )Coper"(كوبر"معادلة نسبة االتفاق لـ -١
 : المعادلة التالیة

  ١٠٠)*عدد مرات عدم االتفاق + عدد مرات االتفاق/ (عدد مرات االتفاق = نسبة االتفاق
ي لبطاقة المالحظة،ولحساب ثبات معامل ارتباط سبیرمان؛ للتحقق من االتساق الداخل -٢

  .البطاقة
؛ لحساب الفروق بین Independent Samples T.Test)(اختبار ت للعینات المستقلة  -٣

 .المتوسطات الحسابیة لدرجات الطالبات في المجموعتین التجریبیة والضابطة

    مربع ) =  Eta) ) (²ηإیتا  -٤
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٤٩٦

یك التعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي على تنمیة بعض  لقیاس حجم أثر استخدام االنفوجراف
  .المھارات العملیة  في الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

نسبة الكسب المعدل لبالك؛ للتحقق من مدى فاعلیة استخدام اإلنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات  -٥
  :والتي تعطى بالمعادلة التالیةالتواصل االجتماعي على تنمیة بعض المھارات العملیة، 

  +   =  نسبة الكسب المعدل 

  .متوسط درجات المجموعة التجریبة في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة:   ص-  حیث  
  متوسط درجات المجموعة التجریبة في التطبیق القبلي لبطاقة المالحظة:                          س

  .الدرجة النھائیة لبطاقة المالحظة:                      د    
 :عرض نتائج الدراسة واختبار الفرضیات ومناقشتھا

 : نتائج الفرض األول، واإلجابة عن السؤال الثالث والرئیس-
مافاعلیة استخدام "        لإلجابة على السؤال الفرعي الثالث والرئیس الذي ینص على

تعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي على تنمیة بعض المھارات العملیة في االنفوجرافیك ال
توجد :"، تم اختبار صحة الفرض التالي"؟.الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

 بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة ٠،٠٥≤αفروق دالة إحصائًیا عند مستوى
بعد الضبط القبلي؛ ولصالح المجموعة التجریبیة وللتحقق من صحة ھذا لبطاقة المالحظة البعدیة 

، )Independent Samples T.Test(للمجموعات المستقلة ) ت(الفرض تم استخدام اختبار
وذلك للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین 

بطاقة المالحظة لبعض المھارات العملیة في الحاسب الضابطة والتجریبیة في القیاس البعدي ل
 وذلك لحساب حجم تأثیر استخدام االنفوجرافیك )²η(اآللي ، وكذلك تم ایجاد قیمة مربع إیتا

) 12(والجدول. التعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي على تنمیة بعض المھارات العملیة
 .یوضح نتائج ذلك

فروق بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق للتعرف على ال )ت( قیم ):12(جدول
  البعدي لبطاقة المالحظة للمھارات العملیة

المتوسط  العدد  المجموعة  المھارات
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قیمة ت المعیاري

 الداللة
مربع 

  )²η(إیتا
حجم 
  األثر

إنشاء عرض  0.00 4.00 26 التجریبیة
 - - - - 0.00 4.00  25  الضابطة  تقدیمي جدید

إضافة نص  0.00 3.00 26  التجریبیة
  -  - - - 0.00 3.00  25  الضابطة  للشریحة

إدراج شریحة   0.00 2.00 26 التجریبیة
  -  - -  - 0.00 2.00  25  الضابطة  جدیدة

  تكرار شریحة 0.00 3.00 26 التجریبیة
  -  - 0.01 2.81 1.31 2.28  25  الضابطة

ض حفظ عر 0.00 5.00 26 التجریبیة
  -  - 0.15 1.47 1.38 4.60  25  الضابطة  تقدیمي
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المتوسط  العدد  المجموعة  المھارات
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قیمة ت المعیاري

 الداللة
مربع 

  )²η(إیتا
حجم 
  األثر

تغییر تصمیم  0.00 8.00 26 التجریبیة
  متوسط 0.06  0.07 1.85 2.65 7.04  25  الضابطة الشریحة

إدراج صورة   1.84 4.23 26 التجریبیة
 كبیر 0.33 0.001 4.87 2.29 1.40  25  الضابطة من المعرض

إضافة تأثیرات  1.90 6.46 26 التجریبیة
حركیة على 

محتوى 
 الشریحة

 كبیر 0.06 0.01 2.88 3.50 4.20  25  الضابطة

التحكم في  0.99 0.77 26 التجریبیة
ظھور حركة  

محتوى 
 الشریحة

  -  - 0.15 1.45 0.82 0.40  25  الضابطة

التحكم في  0.90 1.46 26 التجریبیة
سرعة حركة 

محتوى 
 الشریحة

  متوسط 0.09 0.04 2.16 1.01 0.88  25  الضابطة

إضافة حركة  1.47 3.38 26 التجریبیة
 1.83 1.12  25  الضابطة للشریحة

4.87 
 كبیر 0.33 0.001 

التحكم في  0.80 1.62 26 التجریبیة
سرعة حركة 

 كبیر 0.28 0.001 4.38 0.92 0.56  25  الضابطة الشریحة

لتحكم في ا 0.90 1.46 26 التجریبیة
ظھور حركة 

 كبیر 0.28 0.001 4.39 0.82 0.40  25  الضابطة الشریحة

االنتقال إلى  3.01 5.38 26 التجریبیة
شریحة محددة 

عن طریق 
النقر على زر 

 كائن
 3.21 1.96  25  الضابطة

 كبیر 0.24 0.001  3.93

 إجراء العرض 0.39 1.92 26 التجریبیة
 كبیر 0.22 0.001 3.76 1.01 1.12  25  الضابطة

الخروج من  0.39 1.92 26 التجریبیة
 كبیر 0.22 0.001  3.76 1.01 1.12  25  الضابطة العرض 

 المجموع  5.92 53.62 26 التجریبیة
 كبیر 0.49 0.001  6.48 12.42 36.08  25  الضابطة
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  :السابق أن) 12(یتضح من الجدول 

  ق          وج ي التطبی ة ف ضابطة والتجریبی ات المجموعتین ال ین متوسطي درجات طالب روق ب ود ف
ة        ة  ) ت(البعدي لبطاقة المالحظة ككل؛ ولصالح المجموعة التجریبیة، حیث بلغت قیم للبطاق

ل ة) ٦٫٤٨(كك ستوى دالل طھا   ) ٠،٠٠١(وبم غ متوس ذي بل ة ال ة التجریبی صالح المجموع ل
سابي  ن ال) ٥٣،٦٢(الح ى م و أعل غ  وھ ذي بل ضابطة ال ة ال سابي للمجموع ط الح متوس

مما یدل على أن حجم التأثیر كبیر، وتدل ھذه ) ٠٫٤٩(كما بلغت قیمة مربع إیتا     ). ٣٦،٠٨(
ل          بكات التواص ي عبرش ك التعلیم تخدام االنفوجرافی ابي الس ر إیج ود أث ى وج ة عل النتیج

ات المجمو    دى طالب ة ل ارات العملی ض المھ ة بع ى تنمی اعي عل ة  االجتم ة مقارن عة التجریبی
  ).التي درست بالطریقة المعتادة(بطالبات المجموعة الضابطة 

         ن ل م ة أق ین متوسطي درجات    ) ٠٫٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى دالل ب
ارات       الطالبات بالمجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة للمھ

ة ورة : ( التالی شریحة،    إدراج ص وى ال ى محت ة عل أثیرات حركی افة ت رض، وإض ن المع م
ة    ور حرك ي ظھ تحكم ف شریحة ال ة ال رعة حرك ي س تحكم ف شریحة، و ال ة لل افة حرك وإض
رض،          راء الع ائن، إج ى زر ك ق النقرعل ن طری ددة ع ریحة مح ى ش ال إل شریحة االنتق ال

ر  وھذه الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة ،   ). الخروج من العرض   وبحجم تأثیر كبی
ا       ع إیت ارتي          ٠٫١٤) ²η(حیث بلغت قیم مرب اثیر متوسطًا لمھ م الت ان حج ي حین ك أكثر، ف  ف

شریحة  ( وى ال ة محت رعة حرك ي س تحكم ف شریحة، وال صمیم ال ر ت یم )تغیی ت ق ث كان ، حی
  ).٠٫١٤(فأكثر وأقل من ) ٠٫٠٦) (²η(مربع إیتا

   المجم ات ب ات الطالب طي درج ین متوس روق ب ود ف دم وج ي  ع ة ف ضابطة والتجریبی وعتین ال
ذه           ي ، وھ ب اآلل ي الحاس ة ف ارات العملی بعض المھ ة ل ة المالحظ دي لبطاق ق البع التطبی

ي   ارات ھ ریحة       : (المھ شریحة، وإدراج ش ص لل افة ن د، وإض دیمي جدی رض تق شاء ع إن
 ).جدیدة، و حفظ عرض تقدیمي، و التحكم في ظھور حركة محتوى الشریحة

تیجة توصلت الباحثة الى صحة الفرض األول وھو توجد فروق دالة إحصائًیا عند   وبناًء على ھذه الن   
ة        ٠٫٠٥≤αمستوى ة المالحظة البعدی  بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة لبطاق

  .بعد الضبط القبلي، ولصالح المجموعة التجریبیة
ة           وللتحقق من فعالیة استخدام االنفوجرافیك التعلیمي عبر          ي تنمی اعي ف شبكات التواصل االجتم

بعض المھارات العملیة في الحاسب اآللي لدى طالبات المجموعة التجریبیة، تم حساب نسبة الكسب    
 .یوضح نتائج ذلك)13(، والجدول)Black(المعدل لبلیك 

نسبة الكسب المعدل لبالك لحساب فاعلیة استخدام االنفوجرافیك التعلیمي في تنمیة ): 13(جدول
  .عض المھارات العملیة لدى طالبات المجموعة التجریبیةب

بطاقة   نسبة الكسب المعدل  الدرجة النھائیة  المتوسط البعدي  المتوسط القبلي
 ١٫٧  ٦٠ ٥٣٫٦٢ ٣٫١١٥  المالحظة ككل

دول    اعي           ) 13(     یتضح من الج ر شبكات التواصل االجتم ك التعلیمي عب أن استخدام االنفوجرافی
ات     یتصف بدرجة مرت   دى طالب فعة من الفاعلیة في تنمیة بعض المھارات العملیة في الحاسب اآللي ل

ك   )١٫٧(المجموعة التجریبیة؛ حیث بلغت نسبة الكسب المعدل       ، وھي أكبر من القیمة التي حددھا بلی
  .١٫٢إلثبات الفاعلیة وھي 
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اني        سؤال الفرعي الث ى ال ت عل د أجاب سؤال  ،      مما سبق تكون الباحثة ق نص    و ال ذي ی رئیس وال ال
ض             ة بع ى تنمی اعي عل ر شبكات التواصل االجتم ك التعلیمي عب على مافاعلیة استخدام االنفوجرافی

  المھارات العملیة في الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط؟
  .تفسیر نتائج الدراسة: ثانًیا

ة التجر      ات المجموع ّوق طالب ة تف ة الحالی ائج الدراس رت نت ة        أظھ ات المجموع ى طالب ة عل یبی
ى      ة إل ذه النتیج ة ھ زو الباحث ي، وتع ب اآلل ي الحاس ة ف ارات العملی ض المھ ة بع ي تنمی ضابطة ف ال
ة،    ة التعلیمی ي العملی اعي ف ل االجتم بكات التواص ر ش ي عب ك التعلیم تخدام االنفوجرافی زات اس ممی

  :  والتي منھا
بكات    .١ ر ش ي عب ك التعلیم تخدام االنفوجرافی ب اس ق   تغل ا یراف ى م اعي عل ل االجتم التواص

فاستخدام الرسوم المتحركة والصور واألصوات  ، األسلوب المعتاد من رتابة وشعور بالملل     
 .في اإلنفجرافیك ینقل الطالبة إلى بیئة تعلیمیة مشوقة وجذابة

ي استخدام              .٢ ات ف ة الطالب توافق استخدام االنفوجرافیك التعلیمي قید الدراسة  الحالیة مع رغب
 .مما شجعھن و زاد  عملیة التعلم و تحصیلھن، رق جدیدة أثناء التعلمط

ة          .٣ یعتبر استخدام االنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي قید الدراسة الحالی
 .طریقة محفزة للطالبات نحو تحقیق األھداف التعلیمیة

اعي     .٤ ل االجتم بكات التواص ر ش ي عب ك التعلیم ائط استخدام االنفوجرافی وافر وس ى ت أدى إل
 .متعددة تجمع الرسوم المتحركة والصورة والصوت

ة متنوعة       .٥ تعلمن بطریق ات أن ی التنوع في استخدام صور ورسوم متنوعة أتاح فرصة للطالب
 .تتناسب مع میولھم واھتماتھم وتراعي الفروق الفردیة

ي          .٦ اعي ف ر شبكات التواصل االجتم ك التعلیمي عب ة   إن استخدام االنفوجرافی الدراسة الحالی
 .أدى إلى ترسیخ المعلومات وتثبیتھا فیث أذھان المتعلمات

ات           .٧ ام الطالب ارة اھتم ى إث اھھن   ، تمتع االنفوجرافیك بالقدرة عل ادة انتب ھ   ، وزی ك لمایحتوی وذل
 .من رسومات وأشكال تجذب عین الطالبات

ات والم      .٨ ر بالمعلوم دیث الزاخ صرنا الح ات ع ك الحتیاج ة االنفوجرافی ةمالئم ث ، عرف حی
ى إیصال        ، یسھل تنظیم المعلومات وعرضھا بشكل بصري      درة عل ن ق ھ م وذلك لما تتمتع ب

ة   سرعة وفاعلی ات ب ار و المعلوم سلي            ، األفك ونج وھن ة ی ائج دراس د نت  وتؤك
(Young & Hinsel, 2014)      ذي یبجث د ال ل الجدی ات الجی  أن االنفوجرافیك یالئم متطلب

ذ المعل   ة ألخ ن طریق صرة    ع شوقة ومخت صورة م ة ب ات والمعرف اتركس  ، وم شیر م ویس
رن  (Matrix & Hodson, 2011)وھدسون    ل الق دًا  لجی م ج صري مھ یم الب  أن التعل

ي        الب ف دماج الط ادة ان ى زی ادرة عل صریًا ق ة ب ات الممثل شرین وأن المعلوم د والع الواح
  .الحصة الدراسیة وزیادة تفاعلھم فیھا

ة الد ق نتیج ن        وتتف ل م ة  ك ائج دراس ع نت ة م ة الحالی وي(راس ھام الجری ة ) ٢٠١٤، س و دراس
ود ( راھیم ومحم ة ) ٢٠١٥، إب ب(ودراس ا المتع ة ) ٢٠١٦، ھی ش(ودراس ي ) ٢٠١٦، دروی الت

  .اشارت إلى فاعلیة استخدام االنفوجرافیك التعلیمي في تنمیة  المھارات العملیة
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  :توصیات الدراسة 
  :سة من نتائج فإن الباحثة توصي بما یليفي ضوء ما توصلت إلیھ الدرا

ة؛        -١ ة التعلیمی تفعیل استخدام اإلنفوجرافیك التعلیمي عبر شبكات التواصل االجتماعي في البیئ
ك      تخدام اإلنفوجرافی د اس ة وفوائ ن أھمی ات ع ة للمعلم دیم ورش تعلیمی الل تق ن خ ك م وذل

 .التعلیمي في التعلیم
 . ن على تصمیم إنفوجرافیك تعلیميلتدریبھ، عقد دورات تدریبیة للمعلمات -٢
ك               -٣ وى علمي مصمم باإلنفوجرافی شر محت اعي تن ع التواصل االجتم ى مواق إنشاء قنوات عل

 .وذلك  إلثراء المحتوى العربي العلمي، التعلیمي
  .توعیة البیئة التعلیمیة بأھمیة استخدام اإلنفوجرافیك التعلیمي في العملیة التعلیمیة -٤

  .مقترحات الدراسة
  :ضوء ما تم التوصل إلیھ من نتائج فإن الباحثة تقترح إجراء الدراسات التالیةفي   
 .فاعلیة تصمیم مقررات إلكترونیة قائمة على اإلنفوجرافیك .١
وم           .٢ ة بمفھ ل المحختلف ي المراح شرفات ف ات والم ي المعلم ستوى وع ى م رف عل التع

 . اإلنفوجرافیك
  . ھا في العملیة التعلیمیةدراسة مقارنة بین أنواع اإلنفوجرافیك في استخدام .٣
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 قائمة المراجع
  المراجع العربیة : أوًال

 .األنجلو المصریة: القاھرة. علم النفس التربوي). ٢٠٠٠. (آمال، فؤاد؛ و صادق، أبو حطب
ارات    ). ٢٠١٦. (صالح  ، أبو زید  استخدام اإلنفوجرافیك في تدریس الجغرافیا لتنمیة التحصیل ومھ

ة . كیر البصري لدى طالب المرحلة الثانویة       التف ، مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعی
 .١٩٨ - ١٣٨، ٧٩العدد 

ي تحصیل طالب الصف             ). ٢٠١٥.(أبو عصبة، شیماء     ك عل ر استخدام استراتیجیة اإلنفوجرافی أث
ا     تھم لتعلمھ وم ودافعی و العل اتھم نح ي واتجاھ امس االساس ستیر  من  . الخ الة ماج . شورة رس

  .نابلس. جامعة النجاح الوطني
نعم  سعایدة، م اد؛ و ال د، إی ة   ). ٢٠١٢. (أحم دریس التربی ي ت ة ف ارة العملی ى المھ ز عل درجة التركی

 .٤٨٥-٤٤٧، )٤(٢٨،  مجلة جامعة دمشق. المھنیة في مدارس محافظة البلقاء
و ، ٢٠٠٢. (شكري ، أحمد ة     ). یولی ارات العملی ویم المھ ة   . تق ة معمل مقدم ى  ورق ؤتمر العلمي    إل الم

 . القاھرة، جامعة عین شمس.  مناھج التعلیم في ضوء مفھوم األداء-الرابع عشر
ود   ادة؛ و محم راھیم ، حم راھیم،إب ك  ). ٢٠١٥. (إب ة اإلنفوجرافی تخدام تقنی ة اس وائم (فاعلی  -ق

دین  في تنمیة مھارات تصمیم البصریات لدى طالب التربیة الفنیة المستقلین والمع  ) عالقات تم
  .١٩٦ -١٣١ ، ٦٢العدد ، مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس. بكلیة التربیة

ماعیل دان، إس شبكات    ). ٢٠١٣. (حم ف ال ى توظی ة عل شاركي قائم تعلم الت ة لل ة مقترح صمیم بیئ ت
اه            شبكي واالتج ي ال ارات التواصل اإللكترون ة مھ اعي لتنمی ة كفضاء تعلیمي اجتم االجتماعی

نفس    . لكیمیاء عبر الویب نحو تعلم ا   م ال ة وعل ي التربی  -٧٢، )٣ (٣٥، مجلة دراسات عربیة ف
١٢٥.  

ان  زان، حن ي  ). ٢٠١٥.(بی ي المجتمع یم االلكترون ي التعل اعي ف ل االجتم بكات التواص ف ش . توظی
  .٣٢ -١، )٢ (٣، مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات

ة   ). ٢٠١٤.(الجریوي، سھام   فعالیة برنامج تدریبي مقترح في تنمیة مھارات تصمیم الخرائط الذھنی
ل        ات قب دى المعلم صریة ل ة الب ارات الثقاف ك و مھ ة االنفوجرافی الل تقنی ن خ ة م اإللكترونی

 .٤٧ -١٣، )٤ (٤٥، مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس. الخدمة
ي واق ، الجیزان تخدا ). ٢٠١٧. (أش ة اس سائل    فاعلی ل الم ى ح درة عل ة الق ي تنمی ك ف م اإلنفوجرافی

شورة     . اللفظیة لدى طالبات األول المتوسط      ر من ي   . رسالة ماجستیر غی شرق العرب ات ال ، كلی
 .الریاض

اري   ). ٢٠١٥. (عبدالوھاب  ، الحربي ة األداء المھ فاعلیة برنامج المحاكاة القائم على الویب في تنمی
 .٩٤ - ٨١، ١٦٩ العدد ،مجلة القراءة و المعرفة .لدى تالمیذ المرحلة اإلبتدائیة

رب لیمان، ح ضبوطة ). ٢٠١٦. (س ة الم ة اإللكترونی دیات التعلیمی صمیم المنت اییر ت ة . مع المجل
 .١٥٩ -١٣٣، )١٠ (٥، الفلسطنیة للتعلیم المفتوح

د ، خمیس ددة         ). ٢٠٠٧. (محم ا الوسائط المتع وتر التعلیمي وتكنولوجی اھرة . الكمبی سحاب دار ال : الق
 .للنشر والتوزیع
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وز  :  الریاض .أساسیات المناھج وطرق التدریس   ). ٢٠٠٩. (مھا، مھا؛ و الحارون  ، الخمیسي دار كن
 .آشبیلیا للنشر والتوزیع

اري والتحصیل   ) . ٢٠١٦.(درویش، محمد    فعالیة استخدام تقنیة االنفوجرافیك على تعلم األداء المھ
ل      ب الطوی سابقة الوث ة  . المعرفي لم وم الریاضة     المجل ة وعل ة البدنی ة للتربی ، ) ٢ (٧٧، العلمی

٣٤٢- ٣١٢.  
ك     ). ٢٠١٥. (عمرو  ، درویش ت (نمطا تقدیم اإلنفوجرافی ي       ) المتحرك / الثاب ا ف ب وأثرھم ر الوی عب

یم   . تنمیة مھارات التفكیر البصري لدى أطفال التوحد واتجاھاتھم نحوه   ا التعل ة تكنولوجی ،  مجل
٣٦٤ -٢٦٥، )٢(٢٥  . 

اني      ). ٢٠١٦. (لولوه  ، الدھیم أثر دمج اإلنفوجرافیك في الریاضیات على تحصیل طلبات الصف الث
 . ٢٨١ -٢٦٣، )١٩ (٧، مجلة تربویات الریاضیات. المتوسط

البحث العملي مفھومھ و أدواتھ    ). ٢٠٠٧. (عبدالرحمن، كاید؛ و عدس  ،ذوقان؛ وعبدالحق ،  عبیدات
 .دار الفكر: عّمان . و أسالیبھ

یم         ). ٢٠١٧. (امي  س، رضوان ي التعل راءة الحرة ف استثمار تقنیات التواصل اإلجتماعي في نشر الق
 .١٧٠ -١١٩، )٩٥(، مجلة كلیة التربیة بالزقازیق. العام كمدخل لمجتمع المعرفة

شبكات التواصل    ). ٢٠١٤. (ضیف اهللا، محمد؛ و أبوصعیلیك   ، الزبون ة ل اآلثار االجتماعیة والثقافی
ى ا اعي عل ي األردن االجتم ة ف ن المراھق ي س ال ف وم . ألطف ة للعل ة األردنی المجل

 .٢٥١-٢٢٥،)٢(٧،اإلجتماعیة
ة        ). اكتوبر، ٢٠١١. (رمضان، الزغبي ة العربی ي للغ وى اإللكترون ة للمحت ة والفنی اییر التربوی . المع

اب       ورقة عمل مقدمة إلى      وى والكت ا والمحت دولي للتكنولوجی ؤتمر ومعرض اإلسكندریة ال . م
 .م٢٠١١، اكتوبر. االسكندریة،ة العربیة لتكنولوجیا التربیةالجمعی

 .عالم الكتاب: القاھرة. مھارات التدریس). ٢٠٠١(حسن ، زیتون 
سخاوي  صف ، ال د المن ي     ). ٢٠١٦. (عب م ف ي للمعل ف االنجاز اإللكترون ویم باستخدام مل ة التق فاعلی

ي  ب اآلل رر الحاس اري لمق ي واألداء المھ صیل الدراس ة التح صف األول تنمی الب ال دى ط  ل
  .٨٥ -٧٢، )٢(٨، المجلة العربیة للعلوم ونشر األبحاث. الثانوي الصناعي

سخاوي  صف ، ال د المن ي     ). ٢٠١٦. (عب م ف ي للمعل ف االنجاز اإللكترون ویم باستخدام مل ة التق فاعلی
صف األول    الب ال دى ط ي ل ب اآلل رر الحاس اري لمق ي واألداء المھ صیل الدراس ة التح تنمی

 .٨٥ -٧٢، )٢(٨، المجلة العربیة للعلوم ونشر األبحاث. وي الصناعيالثان
ب ، السالمي ى              ).٢٠٠٩. (زین ة عل ددة الوسائط القائم وتر متع رامج الكمبی اییر تصمیم وتطویر ب مع

ة          ، سقاالت التعلیم الثابتة والمرنة   اني عشر للجمعی ؤتمر العلمي الث ى الم ة إل ة عمل مقدم ورق
 .٢٠١٥، اكتوبر، ٢٩-٢٨، جامعة عین شمس، یمالمصریة لتكنولوجیا التعل

سید اد ، ال ة  ). ٢٠١٤. (عم ى تنمی ي عل ب اآلل رر الحاس دریس مق ي ت دمج ف تعلم الم تخدام ال ر اس أث
اتھن        ة واتجاھ ة التربی ة بكلی عبة الطفول ات ش دى طالب ت ل امج البوربوین ارات برن ض مھ بع

 .٤٣٠ -٣٧٥، )٢٥ (٩٨،  مجلة كلیة التربة جامعة بنھا. نحوه
شبكات       ). ٢٠١٢. (جمال، الشرقاوي تصمیم إستراتیجیة مقترحة لتطویر التعلییم المدمج في ضوء ال

ات                ا بكلی ي لطالب الدراسات العلی رر اإللكترون االجتماعیة لتنمیة مھارات تصمیم ونشر المق
 .٦٥٤ -٥٤٣، ٨١العدد ، مجلة كلیة التربیة بالمنصورة. التربیة
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لتوت د، ش اییر). ٢٠١٣. (محم ا   مع ة وإنتاجھ ة التعلیمی وم المتحرك صمیم الرس ات  .  ت ة دراس مجل
 .٤٧ -١) ٤ (٤٤،عربیة في التربیة وعلم النفس

اج      ). ٢٠١٦. (شلتوت، محمد  ى اإلنت ن التخطیط إل ك م اض  . اإلنفوجرافی ة    :الری ة أساس للدعای وكال
 .واإلعالن

وك ف   ). أبریل، ٢٠١٤. (محمد، شمھ ارات    استراتیجیة مقترحة الستخدام الفیس ب ة مھ یم لتنمی ي التعل
ات         م المعلوم ة    . البرمجة التعلیمیة لدى طالب شعبة نظ ة عمل مقدم ؤتمر العلمي    ورق ى الم إل

دیث         : الرابع عشر بعنوان   د وطموحات التح ن بع ي ع دریب واإللكترون یم والت ا التعل تكنولوجی
 .م٢٠١٤، ابریل،القاھرة، جامعة األزھر. في الوطن العربي

 .زمزم: عمان . التصمیم الجرافیكي في التعلیم). ٢٠١٤. (جعفر، الصرایرة
ة دي، طعمی سانیة   ). ٢٠٠٨. (رش وم اإلن ي العل وى ف ل المحت ھ-تحلی ھ- مفھوم تخداماتھ- أساس .  اس

 .دار الفكر العربي: القاھرة
ي        ). أغسطس، ٢٠١٤. (حنان، عبدالرحمن تعلم اإللكترون ة إلدارة ال أثر توظیف الشبكات اإلجتماعی

ین     على تنمیة  ومي       .  مھارات تصمیم ونشر المواقع للمعلم ؤتمر الق ى الم ة إل ة عمل مقدم ورق
وان      مس بعن ین ش ة ع امعي بجامع یم الج ویر التعل ز تط شر لمرك امن ع سنوي الث ویر : ال تط

ة المعاصرة             رات العالمی ي ضوء المتغی ة ف ات العربی ة عین   . منظومة األداء في الجامع جامع
 .٢٠١٤،اغسطس، شمس

دالعال، رح   ى         ). ٢٠١٥(اب عب اعي عل ع التواصل االجتم ر مواق ًا عب ة إلكترونی ة المنطوق ر الكلم أث
  .٧١-٣، )٣٩(٣،  المجلة المصریة للدراسات التجاریة.نوایا الشباب للشراء عبر اإلنترنت

شباب   ). یولیو، ٢٠٠٩. (محمود، عبدالقوي دى ال : دور اإلعالم البدیل في تفعیل المشاركة السیاسیة ل
دولي الخامس   ، قیة على مواقع التواصل اإلجتماعي اإلفتراضیة  دراسة تطبی  المؤتمر العلمي ال

 .٢٠٠٩، یولیو، جامعة القاھرة. الواقع والتحدیات: اإلعالم واإلصالح، عشر
ارات استخدام الحاسوب         ). ٢٠١٢.(مروه، عبدالمقصود ة مھ ي تنمی فاعلیة برنامج متعدد الوسائط ف

ن    ة م ة الثانی ذ الحلق دى تالمی ي ل یم األساس شوره ، التعل الة ماجستیرمن ات  . رس د الدراس معھ
 .جامعة القاھرة، التربویة

 .مكتبة العبیكان: الریاض. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكي). ٢٠٠٦. (صالح، العساف
وي ده ،  العط اعي  ). ٢٠١٤. (رن ل اإلجتم بكات التواص سبوك (أثرش ویتر ، الفی ات ) ت ى اتجاھ عل

 .عمان، الجامعة األردنیة، رسالة ماجستیر منشورة. لدى الشباب السعوديالفكر السیاسي 
وب د، عل ي     ). ٢٠١٥. (خال ب اآلل یانة الحاس ارات ص ة مھ ي تنمی وبیة ف اة الحاس تخدام المحاك . اس

 .أم درمان، جامعة أم درمان االسالمیة، رسالة ماجستیرمنشورة
رات  المعاییر األدبیة والرقمیة والترب  ). ٢٠١٦. (سمر، علي ویة لتصمیم النصوص اللغویة ذات المثی

دائي    ع االبت صف الراب ذ ال ة لتالمی ة    .اإللكترونی ة وإجتماعی ات تربوی ة دراس ، )٢٢(٢، مجل
١١٠٠ -١٠٦٧. 

ائم      ). فبرایر، ٢٠١٣.(أمل  ، عمر تعلم الق ي ال اعي ف تصور مقترح لتوظیف شبكات التواصل اإلجتم
ل    ،جاز واالتجاه نحو التعلم عبر الویبعلى المشروعات وأثره في زیادة دافعیة اإلن    ة عم ورق

د       ن بع یم ع ي والتعل تعلم اإللكترون ث لل دولي الثال ؤتمر ال ى الم ة إل ة واألداء : مقدم الممارس
 .٢٠١٣، فبرایر،الریاض. المنشود
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ة    ). ٢٠١٦. (عصام، عمر فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة اإلنفوجرافیك في إكتساب المفاھیم العملی
ة  امس        و تنمی صف الخ ذ ال دى تالمی وم ل تعلم العل تمتاع ب صري و اإلس ر الب ارات التفكی مھ
 .٢٦٨ -٢٠٧، )١٩ (٤، مجلة التربیةالعلمیة. اإلبتدائي

دي  ایق ، الغام دى      ). ٢٠١٣. (ف صیل ل ة والتح ارات العملی ة المھ ي تنمی ل ف تعلم المتنق تخدام ال اس
 .الباحة، باحةجامعة ال.رسالة ماجستیر منشورة . طالب جامعة الباحة

ي          ). ٢٠٠٨. (مریم، الفالح یم اإللكترون رامج التعل اج ب اییر تصمیم وإنت ة   . مع ة التربی ة كلی ین  مجل  بع
 ٢٢٧ -٢٠٥،)٤(٣٢،شمس

ادة الحاسب          ). ٢٠٠٨.(محمد، القاضي ارات م ة مھ فاعلیة موقع تعلیمي الكتروني الكتروني في تنمی
دادي ذوي صعوب          اني اإلع ذ الصف الث دى تالمی ذكر اآللي ل شورة  ، ات الت ، رسالة ماجستیرمن

 .القاھرة، جامعة القاھرة
 .دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان . مھارات التدریس الفعال). ٢٠٠٤. (نایفة، قطامي
ة         ). ٢٠١٥. (أحمد  ، ماضي ي تنمی ا ف ة وأثرھ ب اإلجتماعی ى شبكات الوی ة عل بناء بیئة تعلیمیة قائم

تعلم اإللكترو   ات ال ویر بیئ ارات تط ةمھ امعي   . نی یم الج ي التعل ات ف ة دراس دد، مجل ، ٣٠الع
٦٦٤ -٦٥١. 

ارات التصمیم        ). ٢٠١٦. (ھیا، المتعب ة مھ أثر بیئة تعلیمیة رقمیة قائمة على اإلنفوجرافیك في تنمی
ي   ، رسالة ماجستیر غیر منشورة   . التعلیمي لدى طالبات الدراسات العلیا     شرق العرب ات ال ، كلی

 .الریاض
سانیة ). ٢٠١٢. (ریم ، العظیممحمد، وائل؛ و  عبد  ان . تحلیل محتوى المنھج في العلوم اإلن دار : عّم

 .المسیرة للنشر والتوزیع
ود اطف، محم ي    ). ٢٠١٥. (ع تعلم اإللكترون تراتیجیتي ال تخدام اس ر اس ل  "أث ات العم مجموع

ي   ًا    & اإللكترون تعلم الموجھ ذاتی ي        " ال ادة الحاسب اآلل ي م اري ف ة األداء المھ ي تنمی دى ف ل
   .٣٢٢-٢٧٧، )٢٦(١٠٢، مجلة كلیة التربیة جامعة بنھا. طالب الصف الثاني الثانوي

ي        ). ٢٠١٧. (خالد، معتوق استخدام تطبیقات وشبكات التواصل االجتماعي أداة للتواصل التعلیمي ف
ات      ي الجامع دریس ف ة الت ضاء ھیئ ر أع ة نظ ن وجھ ات م ات والمعلوم وم المكتب دریس عل ت

 .٢٥٣ -٢٠١، )٢٣(١،كتبة الملك فھد الوطنیةمجلة م. السعودیة
ة ة، مناجلی د ). ٢٠١٥. (الھذب الم الجدی صائص : اإلع ع والخ ة   . الواق اث جامع ات وأبح ة دراس مجل

 .٤٦٥-٤٥٥، ٢١، العددالجلفة الجزائر
صور  ان ، من تعلم     ). ٢٠١٥. (ماری اد ال وذج أبع ى نم ائم عل ك الق ة اإلنفوجرافی تخدام تقنی ر اس أث

ة         لمارزانو على ت   دى طالب كلی تج ل ل المن سحابیة وعادات العق نمیة بعض مفاھیم الحوسبة ال
 .١٦٧ -١٢٦، )٣١(٥، مجلة كلیة التربیة بأسیوط. التربیة

ي  ي؛ و المفت ل، حلم د، الوكی اھج ). ١٩٩٢. (محم ا (المن ھا-مفھومھ رھا- أساس ا-عناص ). تنظیماتھ
 .دار الكتاب الجامعي: القاھرة 
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