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  الملخص

هدفت الّدراسة الحاليّة للتّعّرف إلى على اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره 

المنهج الوصفّي، وتمثّلت األداة في استبانة، تّم توزيعها على عيّنة من في تنمية مهارات التّفكير البصرّي. استخدمت الّدراسة 

التّربية الفنيّة( بكليّة التّربية، جامعة جازان. وتوّصلت الباحثة  –رياض األطفال  -( طالب وطالبة بأقسام )التّربية الخاّصة172)

.( 7.7(، وانحراف )7...بصريّة، وجاءت بمتوسط )لنتائج منها: أّن استخدام اإلنفوجرافيك ينّمي مهارة مجال القراءة ال

.( وبدرجة )مرتفعة 731(، وانحراف )3...وبدرجة )مرتفعة جّدا(، وكذلك مجال إدراك وتفسير الغموض، جاء بمتوسط )

مجال .(، وكان بدرجة )مرتفع(، بينما جاء 707(، وانحراف )13..جّدا(. أّما مجال تحليل العّلقات، فقد جاء بمتوسط حسابّي )

كما بيّنت النتائج عدم وجود فروق ذات  وكان بدرجة )مرتفع(. .(؛732(، وانحراف )10..االستنتاج للمعاني بمتوسط حسابي )

( في مستوى استخدام α≤0.05داللة إحصائيّة بين متوّسطات أفراد عيّنة الّدراسة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى )

التّفكير البصرّي من وجهة نظر طّّلب وطالبات كليّة التربيّة بجامعة جازان تعزى اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات 

والتّخّصص(. وبناء على هذه النتائج توصي الباحثة باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك عند تصميم وإنتاج بيئة التّعلّم؛  -لمتغيّر )الجنس

عّرف على كيفيّة توظيف تقنيات اإلنفوجرافيك في تخطيط وإعداد دورات تدريبيّة، وورش عمل ألعضاء هيئة التّدريس؛ للت

 المحاضرات.

 مهارات التّفكير البصرّي. ،التّفكير البصريّ ، اإلنفوجرافيك الكلمات المفتاحيّة:
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Education Technologies Department, University of Jazan, Saudi Arabia 

 

Abstract 

The current study aimed to identify the attitudes of male and female students of the College of 

Education at Jazan University towards the use of infographics and its impact on developing 

visual thinking skills. The study used the descriptive approach. The tool was a questionnaire 

distributed to 271 male and female students in the Special Education, Kindergarten, and Art 

Education departments at the College of Education. The researcher obtained several results. 

Most notably, the use of infographics to develop skills in the field of visual reading resulted in an 

average of 3.37 and a deviation of 837, which is a very high degree. Likewise, the field of 

perception and interpretation of ambiguity came with an average of 3.45, with a deviation of 

752, with a very high degree. As for the field of relationship analysis it came with an average. 

The arithmetic mean (3.26) and deviation (808) were high. The inference domain for the means 

came with an arithmetic mean of 3.20 and a deviation of 861 were high. The results also showed 

no statistically significant differences between the means of the study sample. Statistics at the 

level (a≤0.05) using infographics and its impact on the development of visual thinking skills 

from the point of view of male and female students of the College of Education at Jazan 

University due to the variable (gender - and specialization). Based on these results, the 

researcher recommends using the infographic technique when designing and producing the 

learning environment and preparing training courses and workshops to help faculty members 

learn how to use infographic techniques in planning lectures. 

Keywords: Infographic, Visual thinking, Visual thinking skills. 
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 المقدمة  .1

لّلنفجار المعرفّي والمعلوماتّي، والتقّدم العلمّي يشهد العالم اليوم تغيّرات وتطّورات متسارعة في جميع المجاالت، نتيجةً 

والتكنولوجّي، مّما أّدى إلى ظهور مصطلحات ومفاهيم جديدة في الميدان التربوّي، وإلى إدخال أنماط جديدة، وأساليب مستحدثة 

 اؤه في حقل التّعليم.رّددت أصدهوم التّعلّم اإللكترونّي الذي تللعمليّة التربويّة، والتي أّدت بدورها إلى انطّلق مف

في ظّل هذه الثورة المعرفيّة الهائلة، وتغيّر متطلّبات المجتمع وظروفه، ونتيجة للتّغيّر والتّطور المستمّر لألهداف والغايات   

التي التّعليميّة والتّربويّة، أصبح من الّضرورة مواكبة هذه التّغيرات، وذلك بالبحث عن أفضل طرق التّدريس، وأحدث األساليب 

 يمكن أن تحقّق للمتعلّم النمّو الّشامل والمتكامل. 

إّن أحد أهّم االتّجاهات التي نتجت من تفاعل كّل المجاالت الّسابقة، االتّجاه نحو ما يسّمى بالّصورة الّذهنيّة، فّل خّلف حول    

وبقاء أثرها وقتا أطول؛ ألنّها تخاطب حواّس أهمية الّصورة في العمليّة التّعليميّة، ودورها البارز في تسهيل وصول المعلومة، 

المتعلّم المختلفة، وتحفّز المثير لديه لّلستجابة. من هذا المنطلق، ظهرت الّرسوم والّصور التّعليميّة والفيديو التّعليمّي وغيرها 

المعلومات، وظهر فن (. وتعّد الّصورة أحَد أهّم األبعاد المعرفيّة التي غيّرت منظومة التّعبير عن 1027)الغامدي، 

اإلنفوجرافيك بتصميماته المتنّوعة في محاولة إلضفاء شكل مرئّي جديد؛ لتجميع وعرض المعلومات، أو نقل البيانات في 

ا وفّعااًل في تبسيط هذه المعلومات )شلتوت،   (. 1023صورة جّذابة للقارئ؛ ألّن للتّصاميم اإلنفوجرافيكيّة دوًرا مهّمً

فوجرافيك في تنظيم األفكار بطريقة مفيدة، وفي إظهار العّلقات المعقّدة بطريقة مرئيّة، وفي مقارنة تتجلى أهمية اإلن 

المعلومات بطريقة فّعالة، وجعل البيانات ذات مغزى مع القياس، واألمثلة، وتمثّل األفكار والكلمات مع الّصور، بطريقة مثيرة 

وجرافيك باعتماده على المؤثّرات البصريّة في توصيل المعلومة، مع قدرته على بدالً من استخدام الكلمات فقط، كما يمتاز اإلنف

قة، تساعد في تعلّم الطّّلب بسرعة )السليم  تحويل المعلومات والبيانات من أرقام وحروف مملّة، إلى صور ورسوم مشوِّ

 (. 1023والجفير، 

األخيرة، ال سيما بعد ظهور نظرية الّدماغ ذي الجانبين؛ إذ تشير  وقد زاد اهتمام الباحثين بدراسة التّفكير البصرّي في اآلونة  

الّدراسات الحديثة التي أجريت على نصفي الّدماغ، إلى وجود طريقتين متكاملتين لمعالجة المعلومات: الطريقة األولى خطيّة 

أو النّمط، أّما الثّانية فتعمل على إيجاد  تسير خطوة خطوة، إذ يقوم النّصف األيسر للّدماغ بتحليل األجزاء التي تشّكل النّموذج

العّلقات المكانيّة البصريّة التي تشّكل هذا النّموذج، ويقوم بها النّصف األيمن من الّدماغ. كما أظهرت نتائج هذه الّدراسات 

البصرّي، بينما تكون  وجود زيادة ملحوظة في نشاطات النّصف األيمن من الّدماغ، عندما يقوم الفرد بمهّمات، تتطلّب التّفكير

 Novak and،1007) الّزيادة في نشاطات النّصف األيسر من الّدماغ، عندما يقوم الفرد بمهمات تتطلّب التّفكير اللّفظي

Feingolg لذا أصبحت تنمية مهارات التّفكير بصورة عاّمة، ومهارات التّفكير البصرّي بصورة خاّصة، من األهداف المهّمة .)

دريس الى تحقيقها، حيث يرى التربويّون أّن أحد أهّم أهداف التّدريس، هو تعليم الطّّلب كيف يفّكرون، ال كيف التي يسعى التّ 

 (.1007يحفظون المناهج الّدراسيّة عن ظهر قلب دون فهمها أو توظيفها في الحياة. )زيتون، 

( ودراسة )الشايع والزهراني، 1012وب،ودراسة )الصع (1011وقد أّكدت العديد من الّدراسات مثل دراسة )الحربي،  

( على أهمية استخدام اإلنفوجرافيك، وعلى الّدور الذي يؤّديه في العمليّة التّعليميّة، إذ يلعب دوراً مهماً وفّعاالً في تبسيط 1027
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بأسلوب جميل، المعلومات، وسهولة قراءتها، وجعل البيانات أكثر سّلسة في قراءتها وإدراكها، مع المقدرة على تحليلها 

وجّذاب، وملفت للنّظر، وفي تقديم الماّدة التّعليميّة بشكل جّذاب من خّلل استعمال األلوان واألشكال والمخطوطات، لتحفيز 

 الطّّلب وحثّهم على التّفاعل اإليجابّي مع الّدرس.

ربيّة بجامعة جازان نحو استخدام في ضوء ما سبق جاءت هذه الّدراسة للتّعّرف على اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّ   

  في تنمية مهارات التّفكير البصرّي. اإلنفوجرافيك، وأثره

 مشكلة الاحث. 1.1

في ضوء التّطور العلمّي والتّكنولوجّي الذي يشهده العالم، وتزايد الحاجات المعرفيّة للطّلبة، ووجود التّقنيات الحديثة التي       

 يمكن االستفادة منها لتلبية هذه الحاجات، جاءت الّدراسة لعّدة أسباب منها:

بية، والدليل على ذلك قصور االهتمام بتقنية اإلنفوجرافيك مع . ضعف مهارات التّفكير البصرّي لدى الطّالبات في كليّة التّر2

 وجود التّقنيات الحديثة التي يمكن االستفادة منها لتلبية هذه الحاجات. 

 يم،. رغم أهمية مهارات التّفكير البصرّي في عملية التّعلم والتّعليم؛ إال أنّها لم تنل اهتماًما كافيًا من القائمين على تخطيط التّعل1

 كذلك األمر بالنسبة ألساليب تدريسها؛ كما الحظت الباحثة.

أوصت بعض المؤتمرات بضرورة استخدام اإلنفوجرافيك في العمليّة التّعليميّة، وبحث العّلقة بين أشكال المعرفة وطرق  ..

التفاعلّي(، مثل  -)الثّابت المتحّرك  تمثيلها بصريًا من خّلل اإلنفوجرافيك، ومنه الخرائط الذهنيّة، الّرسوم المعلوماتيّة بأنواعها

(. وكذلك مؤتمر اللّعب األّول، المنعقد 1027المؤتمر الّدولّي األّول في تكنولوجيا المعلومات واالتّصال، المنعقد بسلطنة عمان )

ن خّلل استراتيجيّات ( والذي حّث على تنمية مهارات التّفكير البصرّي م1023بجامعة الملك خالد بالمملكة العربيّة السعوديّة )

 الخرائط الّذهنيّة، لتيسير التعلّم وتخطيط التّعليم وإدارة المعرفة، وإدراجها، وتضمينها في مهاّم تعليميّة متنّوعة متعلّقة بمهامّ 

 التّفكير العليا، ومهارات التّفكير البصرّي.

(، 1022دراسة الغامدي والزهراني )(، و1012(، ودراسة الصعوب )1012. أوصت بعض الدراسات مثل دراسة مراد ).

 بأهمية استخدام وتوظيف اإلنفوجرافيك في التّعليم.

بناء على ما سبق ذكره تتبلور مشكلة البحث الحالي في التّعرف على اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التربيّة بجامعة جازان      

 لبصرّي.نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات التّفكير ا

 أهداف الاحث:. 2.1 

 يهدف البحث إلى:

في تنمية مهارات  اإلنفوجرافيك، وأثرهالتعّرف إلى اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام  .2

 التّفكير البصرّي.
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داللة إحصائيّة عند مستوى التّخّصص( في إحداث فروق ذات  -التعّرف إلى أثر بعض المتغيّرات المستقلّة )الجنس . 1

(α≤0.05 بين طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات التّفكير )

 البصرّي.

 أسئلة الاحث:. 3.1

في تنمية مهارات التّفكير ما اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام االنفوجرافيك؟ وما أثره . 2

 البصرّي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة حول مستوى استخدام اإلنفوجرافيك؟ وما أثره في تنمية مهارات التّفكير البصرّي من . 1

 وجهة نظر طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان تعزى لمتغير الجنس والتّخّصص؟

 أهميّة الاحث:. 1.1

 ث أهميته ّمما يأتي:يستمّد البح

 األهمية النّظريّة:. 1.1.1

 م التي تدعو لدمج التّقنيات الحديثة في التّعليم لمواكبة التّطورات المتّلحقة.10.0يتماشى هذا البحث مع رؤية المملكة  .2

 إثراء المكتبة العربيّة التربويّة حول هذا الموضوع.. 1

 األهمية التّطايقيّة:. 2.1.1

من هذا البحث صانعو القرار بوازرة التّعليم من خّلل اتّخاذ الّسبل المناسبة لتوظيف اإلنفوجرافيك في التّعليم، عن قد يستفيد  .2

طريق عمليّات التّخطيط واإلعداد لبرامج التّدريب المستقبليّة للمعلّمين، والتّركيز على تطويعه لتعزيز مهارات التّفكير لدى 

 الطّّلب.

ليم، ومخطّطي المناهج، وكذلك الطّّلب، نحو مجال اإلنفوجرافيك، وتوظيفه في تحسين العمليّة التّعليميّة، توجيه مصممي التّع. 1

 وتعزيز مهارات التّفكير لدى الطّّلب.

 مصطلحات الاحث:. 5.1

 : االنفوجرافيك. 1

 استيعاب من القارئ تمّكن التي والمعلومات واألفكار للبيانات مرئيّة تمثيّلت: بأنّه( Dalton&Design (2014) عرفه

 منطقيّ  تتابع في أو معيّن موضوع عن مرئيّة قّصة إلخبار إبداعيّ  بشكل تصميمها ويتمّ  وبسرعة، بوضوح والمعرفة المعلومات

 . واختصار بدقّة المعلومات ونشر الّرسائل، توصيل في يسهم مما والبحث االستقصاء عمليّة خّلل من
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ً  الباحثة وتعّرفه  ورسوم، ورموز صور إلى منظّمة بطريقة وتحويلها المعقّدة والبيانات المعلومات تبسيط: "بأنّه إجرائيّا

 التأمليّ  التّفكير مهارات تحسين في يسهم مما وجذاب، مشوق بأسلوب وقراءتها واسترجاعها وتخزينها واستيعابها فهمها ليسهل

 ".النصوص من الكثير قراءة إلى الحاجة دون الموهوبين الطّّلب لدى

 التّفكير الاصرّي:. 2

ويعّرف بأنه مهارة الفرد على تخيّل وعرض فكرة أو معلومة ما باستخدام الّصور والّرسوم بدال من الحشو الذي نستخدمه      

 (.Hope & Cheta, 2018في االتّصال مع اآلخرين )

من التّعرف على الّشكل البصرّي، والقدرة على التّمييز  التعريف اإلجرائي: هو مجموعة من العمليّات العقليّة التي تمّكن الطالب

 البصرّي، وتحليل المعلومات وتفسيرها.

 مهارات التّفكير الاصرّي: .3

التعريف اإلجرائي: هي المهارات المشتقّة من نمط التّفكير البصرّي، واشتمل البحث على مهارة: التّمييز البصرّي، وإدراك 

 معاني، وتفسير المعلومات وتحليلها، واستنتاج المعنى.وتفسير الغموض، واستخّلص ال

 حدود الاحث:. 1.1

الحدود الموضوعيّة: اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات 

 التّفكير البصرّي. 

 الحدود البشريّة: طّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان 

 جامعة جازان.-كليّة التّربية  الحدود المكانيّة:

 هـ  2..2الحدود الّزمانية: 

 دات الاحث: محد. 1.1

ال تعّمم إال على صدق وثبات االستبانة، ومدى الدقّة والموضوعيّة في استجابة أفراد العينة على فقرات االستبانة. وأّن النتائج 

 عيّنة مجتمع البحث، والمجتمعات األخرى المشابهة لها.

 

 ألد ب النظرّي والّدراسات الّسابقةا. 2

 المحور األول: اإلنفوجرافيك:

عام، أي قبل إنشاء أّي لغة مكتوبة، حيث استخدمها البشر للتّعبير عن أنفسهم،  1000.تعود جذور اإلنفوجرافيك إلى ما قبل    

وللتواصل مع بعضهم البعض في مجتمعاتهم، فهي مزيج من الّرسوم والكتابة البسيطة، يتم تخزين المعلومات بطريقة يسهل 

 (.Dai, 2014استخدامها )
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اإلنفوجرافيك من التقنيات الحديثة المعاصرة، التي يمكن توظيفها في التّعليم، إذ يُستخدم لتحويل األفكار والمعلومات العلميّة     

لمعقدة إلى صور ورسوم بسيطة وسهلة يمكن فهمها، ويمكن من خّلل اإلنفوجرافيك تنمية مهارات الطّّلب وإكسابهم المعارف ا

واالتّجاهات والمفاهيم المختلفة، وهو عبارة عن تصّور البيانات واألفكار التي تحاول نقل البيانات والمعلومات بصورة سريعة 

 (.Ferreira, 2014وواضحة )

 ت اإلنفوجرافيك:مميزا

يتميّز اإلنفوجرافيك بتبسيطه للمعلومات المعقّدة، وبسهولة قراءته لها وتوضيحها، وسرعة تحليل المعلومات والبيانات، إذ جعل  

 .ويُعدHeer,&Ogievetsky,2010)البيانات أكثر جاذبية.)

قدرة على تقديم المعلومات بشكل منهجّي وسريع اإلنفوجرافيك وسيلة جّذابة لنقل وتقديم المعلومات والبيانات المختلفة، مع 

(Dalton& Design, 2014). 

 إلى أّن اإلنفوجرافيك يتميز باآلتي:  Dai (2014وأشار)

الترميز: وذلك من خّلل تميّز المعلومات والبيانات على شكل رسوم متحّركة أو ثابتة، مع توفير الوقت في إنجاز المهام 

 التعليميّة.

 : وذلك من خّلل صياغة البيانات والمفاهيم في صورة بصرية مرئية جّذابة، بحيث تكون سهلة على الفهم.التمييز البصريّ 

 المشاركة بسهولة: وذلك عبر وسائل التّواصل المختلفة، ومن خّلل شبكات التّواصل االجتماعّي.

 مختلفة.التصميم الجّذاب: وذلك من خّلل استخدام األلوان الجّذابة، والّصور والّرسوم ال

فاإلنفوجرافيك يلعب دوًرا مهًما في العمليّة التّعليميّة كأداة أو هدف وفقًا لقدرات الطّّلب المعرفيّة، فهي تساعد الطّّلب على    

 (Damyanov&Tsankov, 2018تطوير مهاراتهم المعرفيّة المختلفة كالتّفسير، والتّحليل، والتّقييم واالستنتاج )

 تي يمكن إضافتها لإلنفوجرافيك:ولعّل من المميزات ال 

 استكشاف األشياء، والكشف عن خصائصها األساسيّة.. 2

 تنظيم وتلخيص المعلومات في شكل عقلّي أو لفظّي أو بصرّي.. 1

 دمج البيانات والمعلومات وتحويلها إلى صور ورسوم يسهل فهمها.. .

يتّضح مّما سبق أّن اإلنفوجرافيك مهّم وضرورّي، فهو يقوم بتبسيط المعلومات واألفكار المعقّدة والّصعبة، ويساعد في رفع     

مستوى نمّو الطّّلب التّحصيلّي، وزيادة اهتمامهم بالمواّد التّعليميّة، ويحّسن من استيعابهم للمواّد التّعليميّة، وفهمها بسهولة 

 ويسر.
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 ستخدام اإلنفوجرافيك في العمليّة التّعليميّة:أهداف ا

اإلنفوجرافيك أحد التقنيات األكثر جاذبيّة لعرض المعلومات، إذ يدمج بين الّسرعة والتّشويق في عرض المعلومات للمتعلّم،  يُعدّ 

 وله أهداف عديدة في العمليّة التعليميّة نذكر منها: 

 وتشويقهم للموضوعات الّدراسيّة.زيادة دافعيّة المتعلّمين للتعلّم،  .2

 . تعزيز التّفاعل االجتماعّي بين المتعلّمين.1

 ( 1023 )أبوعريبان، جاذبيّة. أكثر تغيير الطريقة التّقليديّة في عرض المعلومات، إذ يقّدمها بطريقة ..

 المحور الثّاني: التّفكير الاصريّ 

نظر الّشخص إلى رسم ما، فإنّه يفّكر تفكيًرا بصريًا لفهم الّرسالة المتضّمنة في نشأ هذا النوع من التّفكير في مجال الفّن، فعندما ي

الّرسم، فالتّفكير البصرّي، يجمع بين أشكال االتّصال البصريّة واللّفظيّة في األفكار، باإلضافة إلى أنّه وسيط لّلتّصال والفهم 

 (.1023له يتّصل باآلخرين )عامر والمصري، األفضل، لرؤية الموضوعات المعقّدة، والتّفكير فيها مّما يجع

 هنالك مجموعة من المهارات المتعلّقة بالتّفكير البصرّي، تتمثّل بما يأتي:

 . مهارة القراءة البصريّة: وهي قدرة الفرد على تحديد طبيعة، وأبعاد الّصورة، أو الّشكل المعروض. 2 

 . مهارة التّمييز البصرّي: وتعني القدرة على التّعّرف على األشكال، وتمييزها عن بعضها البعض. 1

 . مهارة إدراك وتفسير الغموض: وتعني التّقريب بين العّلقات، وتوضيح المغالطات والفجوات بين هذه العّلقات. .

والتوّصل للمفاهيم العلميّة والمبادئ، وذلك من خّلل الّشكل  . مهارة استخّلص المعاني: وتقوم على استنتاج المعاني الجديدة،.

 الذي يعرض للطّالب، واستنتاج المعاني، والمضامين، واألهداف لألشكال

. مهارة تحليل المعلومات: وتعني قدرة الفرد على التركيز في الّتفاصيل الّدقيقة واالهتمام بالبيانات الكليّة والجزئيّة.)العمرو 3

 (1011ودومي،

 أدوات التّفكير الاصريّ 

 الّشكل البصرّي يتمثّل بثّلث أدوات، تندرج تحت كّل أداة منها، أدوات فرعية: 

. الّصورة: هي الطريقة األكثر دقّة في االتّصال، وهي في أغلب األحيان النوع األكثر صعوبة في الحصول عليها مثل الّصور 2

 الفوتوغرافية. 

ل في الكلمات واأللوان، وهي النوع األكثر شيوعا، بالّرغم من أنّها األكثر تجريًدا مثل الّرموز . الّرموز واإلشارات: وتتمثّ 1

 الّرياضيّة والكيميائيّة. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            238  

 ISSN: 2706-6495 

 
. الرسوم التّخطيطيّة: تستخدم لتصّور األفكار، وتشتمل على رسوم متعلّقة بالّصورة، ورسوم متعلّقة بالمفهوم، ورسوم .

 كاريكاتيريّة. 

الّذهنّي: وهي مخّططات شاملة ومتكاملة، ترتبط بالفكرة األساسيّة، مثل: المخطّطات الّشبكيّة، والخرائط  . شبكات العصف.

 الّذهنيّة.

. المنظّمات التخطيطية محّددة المهاّم: وهي أدوات بصريّة لعرض معلومات، تّم تحديدها، وتعريفها، واعتمادها لتعلّم محتوى 3 

 مثل: األحداث الّزمنيّة. 

رائط عمليّات التّفكير: وهي أدوات بصريّة، صّممت بطريقة بصريّة؛ لتجسيد أنماط التّفكير، مثل: الّرسوم البيانيّة، وخرائط . خ3

 (1011المفاهيم. )العمرو ودومي،

 أهمية التفكير الاصري

فقط مّما يسمعون،  %20بنسبة  تعّد حاّسة البصر من الحواّس المهمة لدى اإلنسان، فقد أّكدت الّدراسات، أّن األشخاص يتذّكرون

أي، أّن ما يراه اإلنسان يكون أكثر استمراريّة  %70فقط مّما يقرؤون، في حين يصل ما يتذّكرونه مّما يرونه إلى  %0.وبنسبة 

د على ما (، ويعد التّفكير البصرّي، أحد أهّم أنواع التّفكير؛ حيث يعتم1022والقباني،  في الّذاكرة مّما يسمعه، أو يقرأه )عمار

تراه العين، وما ينتج عن ذلك من عمليات تحدث داخل الّدماغ البشرّي، من تحليّلت ومقارنات وتخيّّلت، وصوال إلى بقاء أثر 

 (.1023 هذا التّفاعل في ذاكرة اإلنسان مّدة تتجاوز بقاَء األثر الناتج عن أي نوع آخر من أنواع التّفكير )عامر والمصري،

 فكير الاصرّي اإلنفوجرافيك، والتّ 

التّفكير البصرّي، هو قدرة عقليّة مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسيّة البصريّة ؛ حيث يحدث هذا التّفكير عندما يكون  

هناك تناسق متبادل بين ما يراه المتعلّم من أشكال ورسومات،  وما يحدث من ربط ونتاجات عقليّة معتمدة على الّرؤيا والّرسم 

حيث إن التّفكير البصرّي يسمح للطّالب بالتّفاعل العميق مع المعلومات المرئيّة بجميع أنواعها، والّدخول في عمليّة المعروض ؛ 

والنشاط والقدرة على الفهم، والتّفسير، واالستقراء من  ،التّحليل والتّفكير في التّمثيل والمعنى، مّما يساعدهم على اإلبداع

في مجموعة واسعة من األشكال. أيضا يساعد المتعلّمين على القراءة، وفّك شفرة الّصور من خّلل المعلومات المرئيّة المقّدمة 

ممارسة تقنيات التّحليل، باستخدام الجزء األيمن من الّدماغ المسؤول عن التّفكير البصرّي، والذي يمّكننا من تخيّل األشياء، 

زء األيسر من الدماغ المسؤول عن التّفكير المنطقّي التّسلسلّي إلحراز واإلبداع، واالبتكار، وتمييز األنماط، ودمجها مع الج

 (.1023أفضل النتائج )شلتوت، 

 منها: النّظريات نذكروقد حظي اإلنفوجرافيك التّعليمّي بتأييد عديد من 

واإلجراءات المعرفيّة والّذهنيّة ( بأنّها مجموعة من المهارات والعمليّات 1023نظريّة معالجة المعلومات؛ عّرفها أحمد ) أّواًل:

الّّلزمة الستدخال المعلومات في العقل، وتخزينها، واسترجاعها عند الحاجة، والتي تتمثّل في عمليّات االنتباه، والترميز، 

التي يستقبلها والتخزين، واالسترجاع. وتؤّكد هذه النظريّة على أّن التعلّم عمليّة داخليّة، تحدث داخل الفرد، لمعالجة المعلومات 

 من العالم الخارجّي، وقد برزت هذه النظريّة كأحد األبعاد الجديدة لتطّور االتّجاه المعرفّي في نظرته لعمليّة التعلّم،
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واستوحت نظرية معالجة المعلومات فكرتها من تشابه عمل دماغ اإلنسان مع الحاسب اآللي في تناول الّرموز وكيفيّة معالجتها  

ّلت والعمليّات والمخرجات، وتستند نظرية معالجة المعلومات على عدد من االفتراضات أهمها: معالجة من خّلل المدخ

المعلومات، تتّم وفق سلسلة من العمليّات العقليّة التي تتضّمن االستقبال، واإلدراك، والتّرميز، والتّخزين، والتذّكر، 

 واالسترجاع، والتّفكير.

األساسيّة لهذا التوّجه وقد قّدمت دعما متميًّزا، لإلنفوجرافيك التّعليمّي، إذ تعّد النظريّة البنائيّة أحد الدعائم النظريّة البنائيّة،  ثانيًا:

المحتوى لوحدات صغيرة، حيث أّن التعلّم يحدث عند تقديم جزء مبّسط من المحتوى التّعليمّي للمتعلّمين، ثّم يقوم  ئتنحو تجز

 (.1023العّلقات بين المعلومات )درويش والدخني، المتعلّم بتنظيمه، أو اكتشاف 

 الدراسات السابقة. 2.2

 دراسات تناولت أهمية اإلنفوجرافيك:  .1.2.2 

( وقد سعت إلى التعّرف  على أهمية استخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تدريس العلوم الشرعيّة في 1011دراسة الحربي ) -

حيث قام الباحث ببناء  ،ومعلمات العلوم الشرعيّة بالمدارس الحكوميّة بمحافظة النبهانيّةالمرحلة الثانويّة من وجهة نظر معلّمي 

وقد طبّقت األداة على عيّنة من معلّمي ومعلّمات العلوم الشرعيّة بالمرحلة الثانويّة بمكتب التّعليم بمحافظة ،أداة بحثه )االستبانة(

لت الّدراسة إلى عدة نتائج منها: أّن أفراد عينة البحث يرون أهمية كبيرة وتوصّ  ،( معلّماً ومعلّمة17وعددها ) ،النبهانيّة

كما يروون أّن النظرة السلبيّة تجاه تقنية اإلنفوجرافيك من أكبر  ،الستخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تدريس العلوم الشرعيّة

 معّوقات استخدامها في مجال تدريس العلوم الشرعيّة.

دفت الدراسة إلى التعّرف على فاعليّة استخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية مهارات التّفكير التّأملّي، ( ه1012دراسة مراد ) -

وتحصيل مقّرر العلوم لدى طالبات الّصف األّول المتوّسط بمدينة حائل، وتّم استخدام المنهج الوصفّي، والمنهج شبه التجريبي. 

( طالبة، تم توزيعهّن على 30الثّاني المتوّسط بمدينة حائل، مكّونة من ) وقد أجري البحث على عيّنة من طالبات الّصف

( طالبة، ثّم طبّقت أدوات البحث قبليا وبعديا على عيّنة البحث المتمثّلة في اختبار التّفكير التّأملّي، 0.مجموعتين كّل مجموعة )

( بين 0002توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى) عن النتائج اآلتية: وأسفر البحثواختبار تحصيلّي من إعداد الباحثة، 

متوّسط درجات طالبات المجموعة التجريبيّة، ومتوّسط درجات المجموعة الّضابطة في اختبار التّفكير التأملّي، وتحصيل مقّرر 

 العلوم، لصالح المجموعة التّجريبيّة.

لتعلّم القائم على استخدام اإلنفوجرافيك في تدريس مبحث (، هدفت إلى التعّرف على أثر توظيف ا1012دراسة الصعوب ) -

التّاريخ في تنمية مهارات التّفكير البصرّي، لدى طلبة الّصف الثّامن األساسّي. وقد اتّبعت الّدراسة المنهج شبه التجريبّي، 

ك؛ والمجموعة الضابطة، وقد وتكّونت عيّنتها من مجموعتين؛ التجريبيّة درست وفق طريقة التعلّم القائم على اإلنفوجرافي

( طالبا 1.( طالبا للمجموعة التّجريبيّة و)2.( طالبا موّزعين بواقع ).3درست وفق الطريقة االعتياديّة. وبلغ عدد الطلبة )

للمجموعة الّضابطة.. وقد أظهرت نتائج الّدراسة وجود فروق دالّة إحصائيّا بين متوّسط عّلمات المجموعتين التّجريبيّة، 

 مات المجموعة الّضابطة لصالح المجموعة التّجريبيّة.وعّل
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(: هدفت الّدراسة إلى التعّرف على أثر استخدام اإلنفوجرافيك على كلٍّ من التّحصيل 1022دراسة الغامدّي والّزهرانّي )

ة. اتّبعت الّدراسة المنهج الّدراسّي، ومهارات التّفكير البصرّي، في مقّرر الحاسوب لدى طّّلب المرحلة المتوّسطة بمنطقة الباح

شبه التّجريبّي، وتمثّلت أداة الّدراسة في اختبار التّفكير البصرّي وقد تّم تطبيقه على جميع طّّلب الّصف الثّالث المتوسط بمنطقة 

ة نتائج، ( طالبًا. وتوّصلت الّدراسة إلى عدّ 13( طالبًا، والصف ب )13الباحة، بمدرسة الملك سعود بن عبد العزيز، الصف أ )

( حول تنمية مستويات التّحصيل الّدراسي بين درجات طّّلب 0.03منها: وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الّداللة )

المجموعة التّجريبيّة التي درست وفق تصميمات اإلنفوجرافيك، وبين طّّلب المجموعة الّضابطة التي درست بالطّريقة التّقليديّة 

 لتّجريبيّة.  لصالح المجموعة ا

 دراسات تناولت التّفكير الاصرّي: .2.2.2

(: هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الّرحّلت المعرفيّة، والبيت الدائرّي اإللكترونّي في 1011) دراسة العمرو ودومي  -

وتكّونت عيّنة الّدراسة  تدريس الفيزياء، على تنمية التّفكير البصرّي لدى طالبات الّصف العاشر األساسّي في محافظة الكرك.

( طالبة، واستخدم اختبار تنمية التّفكير البصرّي، كأداة للّدراسة، تّم تطبيقه قبليًّا وبعديًّا على عيّنة الّدراسة. وأظهرت 37من )

التّفكير ( بين متوسطات عّلمات الطّالبات على اختبار α≤0.05نتائج الّدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى )

البصرّي، تعزى لطريقة التّدريس لصالح المجموعتين التّجريبيتين. وفي ضوء نتائج الّدراسة أوصت الّدراسة بضرورة توظيف 

 استراتيجيتي الّرحّلت المعرفيّة، والبيت الدائرّي اإللكتروني في تدريس الفيزياء.

بيئة تعليميّة ثّلثيّة األبعاد في تنمية مهارات التّفكير البصرّي ( هدفت الدراسة إلى التّعرف على فاعلية 1012) الناقة وزقوت -

في ماّدة العلوم والحياة، لدى طالبات الّصف الّسادس األساسّي، وتّم استخدام المنهج شبه التّجريبّي، حيث بلغت عيّنة الّدراسة 

رات التّفكير البصرّي، وأظهرت النتائج وجود ( طالبة من طالبات الّصف السادس األساسّي بغّزة، وتّم استخدام اختبار مها32)

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التّجريبيّة والضابطة في التّطبيق α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

في تدريس الّدرس  البعدّي الختبار مهارات التّفكير البصرّي، وأوصت الّدراسة بضرورة استخدام البيئة التّعليميّة الثّلثيّة األبعاد

األّول "تركيب الماّدة" في ماّدة العلوم والحياة، وعقد ورش عمل للمعلّمين حول كيفية تصميم وبرمجة مهارة التّعرف على 

 الّشكل البصرّي.

( هدفت إلى الكشف عن فاعليّة القصص الّرقمية في تنمية مهارات التّفكير البصرّي في مقّرر اللّغة 1012) دراسة العيد -

( طالبة، 30العربيّة لدى طالبات كليّة التّربية في جامعة حائل، وتّم استخدام المنهج شبه التجريبّي، على عيّنة مكّونة من )

وكشفت نتائج الّدراسة عن وجود فرق ذي داللة إحصائيّة بين متوسطي المجموعتين التّجريبيّة والّضابطة في التّطبيق البعدّي 

أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها: ضرورة  تضمين القصص الّرقميّة بكّل أنماطها ،ير البصريّ على اختبار مهارات التّفك

في المناهج الّدراسية بالمراحل التّعليميّة المختلفة، وتوفير بيئات تعليميّة، تنّمي وتحفّز التّفكير البصرّي واألنواع األخرى من 

 .تكنولوجيا التّعليمالتفكير، وتدريب أعضاء هيئة التّدريس وطّّلب 

 تنمية التّحصيل( وقد هدفت إلى التعّرف على أثر برنامج تدريبّي قائم على تقنية اإلنفوجرافيك في 1012) دراسة الّرشيدي -

 البصرّي، لدى طّّلب مقّرر إنتاج واستخدام الوسائل التّعليميّة في كليّة التّربية بجامعة حائل، ومهارات التّفكيرالمعرفّي 
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دم المنهج التّجريبّي، وتمثّلت األداة في تحليل محتوى وحدة تصميم وإنتاج الوسائل التّعليميّة، وكذلك اختبار مهارات استخ 

التّفكير البصرّي. وأوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين متوّسط درجات طّّلب المجموعة 

 المجموعة التّجريبيّة التّجريبيّة، والمجموعة الضابطة لصالح

 الّسابقة:  على الّدراساتالتعليق . 3.2.2

 من حيث المنهج: 

تعّددت الّدراسات الّسابقة التي تناولت متغيّرات الّدراسة الحاليّة من زوايا مختلفة، وقد اتّفقت مع بعض الّدراسات في استخدام 

(، والعيد 1012فيما اختلفت مع دراسة الناقة وزقوت ) (،1012)(، ودراسة مراد 1011المنهج الوصفّي مثل دراسة الحربّي )

(. والتي استخدمت المنهج شبه التجريبي، وكذلك دراسة العمرو 1022(، والزهراني )1012(، والغامدي والصعوب )1012)

 (، التي استخدمت المنهج التجريبّي.1012(، والرشيدي )1011)

 من حيث األداة:

تبانة كأداة رئيسة للحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة، وهو ما يتفق مع دراسة الحربي اعتمدت الدراسة على االس

(، التي استخدمت اختباًرا تحصيليًّا، كما اختلفت مع جميع الّدراسات التي 1012(، فيما اختلفت مع دراسة مراد )1011)

 استخدمت اختبار التّفكير البصرّي. 

 السابقة: أوجه االستفادة من الّدراسات

 تمثّلت أوجه االستفادة من الّدراسات الّسابقة في:

 اختيار األداة المناسبة للّدراسة. .2

 بلورة وبناء اإلطار النّظرّي. .1

 استخدام األساليب التّحليلية المّلئمة. ..

 

 إجراءات الاحث. 3

البحث، وكيفيّة إيجاد صدقه وثباته، كما يتضّمن هذا الفصل عرضاً لمنهج البحث المستخدم، ومجتمعه، وعيّنته، ووصفاً ألداة 

 يتضمن متغيّرات البحث، وإجراءاته، والمعالجات اإلحصائيّة التي استخدمت في تحليل بيانات البحث. وفيما يأتي تفاصيل ذلك:

 منهج الاحث:. 1.3

حيث  ،قضيّة موجودة حالياً  أو حدثاً أو قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفّي المسحّي، وهو: " المنهج الذي يدرس ظاهرة

 (.1021يمكن الحصول منها على معلومات تجيب على أسئلة البحث، دون تدّخل الباحث فيها )العساف، 
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 مجتمع الاحث: . 2.3 

 التّربيّة الفنيّة(، وبلغ عدد -رياض األطفال –تكّون مجتمع البحث من طّّلب وطالبات كليّة التّربية بأقسام )التّربيّة الخاّصة 

 )تقريبًا(. ( طالب وطالبة1220الطلبة )

 عيّنة الاحث:. 3.3

 (  172عيّنة البحث: تّم اختيار عيّنة الّدراسة األساسيّة بالطريقة العشوائيّة الطبقيّة حيث بلغت )

 والجدول اآلتي يوّضح خصائص العيّنة وفقاً للجنس والتّخّصص: 

 لّدراسة(: توزيع أفراد العيّنة وفقاً لمتغيّرات ا1جدول )

 النسبة المئويّة العدد مستويات المتّغير المتغيّرات

 الجنس
 %10 33 ذكور

 %70 123 إناث

 %200 172 اإلجمالي

 التّخّصص

 %11 30 تربية خاّصة

 %70 277 رياض األطفال

 %07 .1 تربية فنيّة

 %200 172 اإلجماليّ 

 

 أداة الاحث: . 1.3

وأسئلته، فإن األداة المناسبة لتحقيق أهداف البحث هي االستبانة، والتي عّرفها العساف في ضوء تحقيق أهداف البحث 

(، بأنّها أداة يشمل محتواها مجموعة من األسئلة أو العبارات المكتوبة مزّودة بإجاباتها، أو اآلراء المحتملة، بهدف 1021)

ك، تّم تطوير استبانة من قبل الباحثة؛ حيث تضّمنت محورين الحصول على إجابات أفراد العيّنة على أسئلة البحث. ولتحقيق ذل

 المحور األول: الايانات الّديموغرافيّة للعيّنة؛ الجنس والتّخّصص. هما:

( وفق تدّرج 3 -2( عبارة، توّزع درجات االستجابة على هذه االستبانة من )10، وتكّونت من )المحور الثاني: أسئلة االستاانة

likert ة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.)موافق بشد  

 :صدق أدوات الاحث

 أوالً: الصدق: 

 صدق أداة البحث:

 )أ( صدق المحّكمين: 
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 ( محّكمين، من المتخّصصين في مجاالت التّربية وعلم النّفس،.تّم عرض االستبانة على مجموعة من المحّكمين، بلغ عددهم )

مسبوقًة بتعليمات توّضح الهدف من استخدامها، وطبيعة العيّنة التي سوف تطبّق عليها، وطلب منهم حيث تّم تقديم االستبانة 

 إبداء الرأي حول ما يأتي:

 ( صّلحية االستبانة من حيث وضوح تعليماتها وصياغة مفرداتها.2)

 ( مدى تمثيل االستبانة للهدف الذي وضع لقياسه.1)

 ( مدى مّلءمة صياغة مفردات االستبانة لمستوى العينة.  .)

( مدى تمثيل عبارات االستبانة المصاغة لكّل مستوى في قياس المستوى المذكور أعّلها. وقد أبدى المحّكمون آراًء إيجابيّة .)

العبارات، وقد تّم تعديلها، حتى حول االستبانة، وأنها تصلح للتّطبيق على العيّنة، مع توجيههم بإجراء تعديل في صياغة بعض 

 خرجت االستبانة في صورتها النهائيّة

 ثانياً: ضاط األداة  

 تّم ضبط االستبيان قبل تطبيقه على عيّنة البحث، من خّلل أداء اختبار الّصدق والثّبات، وذلك بالخطوات اآلتية:

 لخبراء في مناهج البحث وتقنيّات التّعليم.التأّكد من أّن االستبيان يقيس ما وضع لقياسه من خّلل عرضه على ا-2

 تطبيق االستبيان على عيّنة استطّلعيّة من مجتمع البحث؛ للتأّكد من ثبات االستبيان.  -1

 ( معاملت االرتااط بين درجة كل عاارة والدرجة الكلية المصححة للمحور المنتمية2جدول )

 مهارة القراءة البصريّة
مهارة إدراك وتفسير 

 الغموض
 مهارة استنتاج للمعاني تحليل العّلقات

 العبارة
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

معامل  العبارة 

 االرتباط 

2 0.3.3** 2 0.337** 2 0..20** 2 0.337** 

1 0.330** 1 0.377** 1 0.3.0** 1 0.3.2** 

. 0.377** . 0.310** . 0..33** . 0.3.7** 

. 0..33** . 0.3.0** . 0.337* . 0.37.** 

 

 ثالثاً: الثّاات:

 والجدول اآلتي يوّضح ذلك: ،s alpha‘ Cronbachتّم حساب ثبات األداة، باستخدام معامل الثبات بطريقة 
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 ( يوضح معامل ثاات أداة الاحث3جدول )

 s alpha ‘Cronbachمعامل  العبارات

 0.210 مهارة القراءة البصرية

 .0.21 مهارة إدراك وتفسير الغموض

 0.7.3 تحليل العّلقات 

 0.771 مهارة االستنتاج للمعاني

 0.777 اإلجمالي

 

مرتفعة، مّما يشير إلى تمتّع أداة الّدراسة بدرجة s alpha‘ Cronbach( أّن معامّلت الثّبات بطريقة .يتّضح من جدول )

 الّدراسة.مرتفعة من الثبات، وصّلحيتها ألغراض هذه 

 معيار الحكم على استجابات العيّنة:

)الحدود الّدنيا والعليا( المستخدم في محاور االستبيان، تّم حساب المدى من خّلل تحديد  باعيطول خّليا المقياس الرّ  لتحديد

( والذي تّم تقسيمه على عدد .=  2 – .)وتّم حساب المدى  (.: 2طول فترة المقياس الّرباعّي المستخدم في هذه األداة )من 

(، ثم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في االستبيان وهي 0.73فترات المقياس األربعة؛ للحصول على طول الفترة، وهو يساوي )

 (؛ وذلك لتحديد الحّد األعلى للفترة األولى، وهكذا بالنسبة لباقي الفترات، كما هو موّضح بالجدول اآلتي:2)

 ( تحديد معيار الحكم على استجابات العيّنة1)جدول 

 المستوى المتوّسط الحسابي المدى

 منخفض .2.7 – 2 (2.73( إلى أقل من )2)

 متوسط 2..1 – 2.73 (1.3( إلى أقل من )2.73)

 مرتفع .1.. – 1.30 (13..( إلى أقل من )1.3)

 مرتفع جداً  00.. – 13.. (.( إلى أقل من )13..)

 

 المعالجات اإلحصائيّة المستخدمة:. 5.3

 " وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض استجابات أفراد الّدراسة حول فقرات محاور االستبانة.Meanالمتوّسط الحسابّي " .2

" للتعّرف على مدى انحراف استجابات أفراد عيّنة الّدراسة لكّل فقرة من Standard Deviationاالنحراف المعيارّي " .1

فقرات محاور االستبانة، ويّلحظ أّن االنحراف المعيارّي، يوّضح التّشتت في استجابات أفراد عيّنة الّدراسة حول كّل فقرة، 

 فكلما اقتربت قيمته من الّصفر، ترّكزت االستجابات، وانخفض تشتّتها بين المقياس.
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 لقياس ثبات االستبانة. SPEARMAN-brown" ومعامل ثبات التجزئة النصفية ل s alpha‘ Cronbachمعامل ثبات " ..

 " لقياس صدق االستبانة، واختبار العّلقة بين محاور الّدراسة.PEARSONمعامل ارتباط " ..

 .للتحقّق من ثبات تجانس التبيان للمجموعات المستقلّة Levene Statisticاختبار  .3

 إجراءات الاحث: . 1.3

 تحديد المجتمع والعيّنة. -

 أداة البحث.إعداد  -

 تطبيق االستبانة على العيّنة التي تّم تحديدها. -

 رصد البيانات في جداول خاّصة. -

 (.SPSSتحليل البيانات إحصائيّاً باستخدام الرزمة اإلحصائيّة ) -

 تقديم التّوصيات والمقترحات بناء على ما تّم التّوّصل إليه من نتائج. -

 متغيّرات الاحث:. 1.3

 ستقلّة: المتغيرات الم

 الجنس وله مستويان )ذكر/ أنثى(. .2

 التّخّصص: الّدراسة )التّربية الخاّصة / رياض األطفال / التّربية الفنيّة(.  .1

 المتغيّرات التّابعة: 

 استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات التّفكير البصرّي. ..

 

 نتائج الاحث. 1

 نتائج الاحث وتفسيرها:

 أظهر التّحليل اإلحصائّي للبيانات، النتائج اآلتية حسب أسئلة الّدراسة: 

 أوالً: اإلجابة على السؤال األّول:

اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات التّفكير  " ما

 البصرّي. 
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لإلجابة على هذا الّسؤال، تّم استخدام المتوّسطات الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة الستجابات أفراد العيّنة على  

، كما هو موّضح بالجدول SPSSعبارات محاور الّدراسة كل على حدة، باستخدام برنامج الحزم اإلحصائيّة للعلوم االجتماعيّة 

 اآلتي: 

 بية واالنحرافات المعيارية لكل مجال مرتاة ترتياًا تنازليًا(: المتوسطات الحسا5جدول )

 التّرتيب المستوى االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  المجال م

 2 مرتفع جداً  0.7.7 7... مهارة القراءة البصريّة 1

 . مرتفع جداً  0.731 3... مهارة إدراك وتفسير الغموض 2

 . مرتفع 0.707 13.. تحليل العّلقات .

 1 مرتفع 0.732 10.. مهارة االستنتاج للمعاني .

 مرتفع جداً  0.723 1... اإلجمالي 

 ( أن:3يتضح من جدول )

( وانحراف 3...مهارة إدراك وتفسير الغموض، جاءت في المرتبة األولى بمستوى )مرتفع جًدا( بمتوسط حسابي ) -

 (.0.731معياري )

( وانحراف معياري 7...المرتبة الثانية بمستوى )مرتفع جًدا( بمتوسط حسابي )مهارة القراءة البصريّة، جاءت في  -

(0.731.) 

( وانحراف معياري    10..مهارة تحليل العّلقات، جاءت في المرتبة الثالثة بمستوى )مرتفع( بمتوسط حسابي ) -     

(0.732 .) 

( وانحراف معياري 13..)مرتفع( بمتوسط حسابي )مهارة االستنتاج للمعاني، جاءت في المرتبة الرابعة بمستوى  -  

(0.707.) 

وأثره في تنمية  الّدرجة الكليّة التّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وكانت

و اتّفقت هذه  ،(0.723( وانحراف معيارّي )1...جاءت بمستوى )مرتفع جداً( بمتوسط حسابّي ) ،مهارات التّفكير البصريّ 

إن توظيف اإلنفوجرافيك يساعد على إدماج عقل المتعلّم فيما يتعلّمه، لّسابقة ويمكن تفسير هذه النتيجة، النتائج مع الّدراسات ا

حياته، كما ويشّجع المتعلّم على أن يتأّمل في تفاعّلته مع اآلخرين، وفي الخبرات والمواقف التّعلميّة المختلفة، التي يمّر بها في 

كما أّن تمثيـل األفكـار بصـريًّـا مـن ك العّلقات بين الظواهر واألحداث، يساعد المتعلّمين على مواجهة المشكّلت، وإدرا

أشكال، ورسوم، وصور، يثير المتعلّم ويدفعه الكتشاف معنى المضاميـن التـي أمامه، وهذا يؤّدي إلى تفكير أفضل، وبالتالي 

و اإلبداع، وهو مؤّشر علـى البناء التّطوري اإلدراكّي فقراءة الّشكل البصرّي، يهدف إلى فهم المعنى، يتطّور تصاعديّا نح

ويشمل الفهم في قراءة الّشكل، والّربط، والّرمـز، والمعنـى، وتنظيم األفكار المقروءة. كما أّن تمثيـل األفكـار بصـريّـا مـن 

 الكتشاف معنى المضاميـن التـي أمامه، وهذا يؤّدي إلى تفكير أفضل،  أشكال، ورسوم، وصور، يثير المتعلّم ويدفعه
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وبالتالي يتطّور تصاعديّا نحو اإلبداع، وهو مؤّشر علـى البناء التّطوري اإلدراكّي فقراءة الّشكل البصرّي، يهدف إلى فهم 

كما تّم حساب المتوّسطات فكار المقروءة، لمعنـى، وتنظيم األالمعنى، ويشمل الفهم في قراءة الّشكل، والّربط، والّرمـز، وا

 الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة لكّل مجال على حدة، كما هو موضح بالجداول اآلتية:

 (: المتوّسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لعاارات المجال مرتّاة ترتياًا تنازليًا1أّوالً: مجال القراءة الاصريّة: جدول )

 التّرتيب المستوى االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العبارة م

 2 مرتفع جداً  0.7.7 33.. تحديد المعاني الجزئية التي انتظمها كّل شكل 3

 1 مرتفع جداً  0.777 30.. استنتاج األفكار الّرئيسة في الماّدة المقروءة 1

 . جداً مرتفع  .0.71 .... استنتاج المسلّمات والتّعميمات من النّص .

 . مرتفع جداً  0.207 13.. استخّلص الفكرة المركزيّة من الموضوع .

 3 مرتفع 0.210 10.. تحديد األهداف الجزئيّة التي انتظمها كّل شكل 2

 مرتفع جداً  0.7.7 7... اإلجمالّي 

 

(، مّما يشير إلى 0.73(، وانحراف معيارّي )7...( أّن مجال القراءة البصريّة، جاء بمتوّسط حسابّي )3يتّضح من جدول )

 جداً في مهارة القراءة البصريّة. توظيف اإلنفوجرافيك بمستوى مرتفع 

 مجال إدراك وتفسير الغموض:  

 لعاارات المجال الثّاني مرتّاة ترتياًا تنازليًا (: المتوّسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريّة1جدول )

 التّرتيب المستوى االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العبارة م

 2 مرتفع جداً  0.370 .3.. تحليل الكليّات والمسائل العاّمة إلى تفاصيلها 2

 1 مرتفع جداً  0.731 30.. فهم الّدالالت اللّغوية للمفردات من الّسياق 1

 . مرتفع جداً  ..0.7 3... تحليل المقروء في ضوء الخبرة الّذاتيّة 3

 . مرتفع جداً  0.7.2 .... استنتاج المعاني الضمنيّة غير المصّرح بها .

 3 مرتفع جداً  0.733 0... تحليل الكليّات والمسائل العاّمة إلى تفاصيلها .

 مرتفع جداً  0.731 3... اإلجمالي
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( وانحراف معيارّي 3...)( أّن مجال إدراك وتفسير الغموض، جاء بمستوى )مرتفع جداً( بمتوّسط حسابّي 7يتضح من جدول )

 .إّن توظيف اإلنفوجرافيك، يعطي الطّّلب القدرة على التّقريب بين العّلقات(. ويؤكد ذلك 0.731)

 واالنحرافات المعيارية لعاارات المجال الرابع مرتّاة ترتياًا تنازليًا(: المتوسطات الحسابية 8مجال تحليل المعلومات: جدول )

 التّرتيب المستوى االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العبارة م

 2 مرتفع جداً  0.733 3... أقترح حلوالً متعددة للمشكّلت أثناء التعلم 2

 1 جداً مرتفع  0.777 .... ربط األفكار مع المشكّلت الحاضرة .

 . مرتفع جداً  0.710 13.. أتأمل ما أدرسه لتوليد دالالت جديدة من المعرفة .

 . مرتفع 0.773 22.. أّولد معرفة جديدة بمناقشة أفكاري مع أساتذتي وزمّلئي 3

 3 مرتفع 0.721 27.. أقّدم تبريرات منطقيّة لوجهات النظر المختلفة 1

 مرتفع جداً  0.707 13.. اإلجمالي 

( وانحراف معيارّي 13..( أن: مجال تحليل المعلومات، جاء بمستوى )مرتفع(، بمتوسط حسابّي )7يتّضح من جدول )

إن استخدام اإلنفوجرافيك، يكسب الطّّلب القدرة على التّركيز على التّفاصيل الّدقيقة، واالهتمام بالبيانات يتضح  (.0.707)

 .الكليّة والجزئيّة

(: المتوّسطات الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة لعاارات المجال الثّالث مرتّاة ترتياًا 9ج المعاني: جدول )رابعاً: مهارة استنتا

 تنازليًاً 

 العبارة م
المتوّسط 

 الحسابيّ 

االنحراف 

 المعياريّ 
 التّرتيب المستوى

2 
أقّوم المعارف الّسابقة في ضوء المعارف الجديدة التي 

 أكتسبها
 2 جداً  مرتفع 0.730 0...

 1 مرتفع 0.722 12.. أحلّل مشكّلت التّعلم تحليّل علميّا أثناء دراستها 3

 . مرتفع 0.711 23.. أواجه األفكار الجديدة بالتّحليل، وال أتعامل معها بتسّرع .

1 
أهتم بمعرفة الطّرق التي تؤّدي إلى إبعاد المعلومة أكثر من 

 المعلومة بحّد ذاتها.
 . مرتفع 0.773 .2..

 3 مرتفع 0.230 22.. أطرح مجموعة من التّساؤالت الجوهرية قبل التعلّم، وبعده .

 مرتفع 0.732 10.. اإلجمالي
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( وانحراف معيارّي 10..( أن: مجال االستنتاج للمعاني، جاء بمستوى )مرتفع( بمتوّسط حسابي )2يتضح من جدول )

التّعليم ساعد الطّّلب على استنتاج المعاني الجديدة، والتوّصل للمفاهيم إن استخدام اإلنفوجرافيك، في ويثبت ذلك (. 0.732)

وكذلك  العلميّة والمبادئ، وذلك من خّلل الّشكل الذي يعرض للطّالب، واستنتاج المعاني، والمضامين، واألهداف لألشكال.

وإثارة اهتمام المعلمين بتوظيفها في بيئة  تمثيل المعلومات والبيانات العلمية وتوصيلها بأسرع الطرق للمتعلمين بدقة كبيرة،

 (.1027حسونة،التعلم )

 ثانياً: اإلجابة على الّسؤال الثّاني:

( في مستوى استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى )

 ؟ ".والتخصص(-التّربية بجامعة جازان، تعزى لمتغيّر )الجنس وطالبات كليّةالتّفكير البصرّي من وجهة نظر طّّلب 

 إناث(:  –أّوالً: الفروق التي تعزى للجنس )ذكور 

تّم حساب المتوّسطات الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة، لمجموعتي الّذكور واإلناث، وذلك للتّأكد من تجانس المجموعتين في 

ة البصريّة، مهارة إدراك وتفسير الغموض، مهارة تحليل العّلقات، مهارة استنتاج مجاالت المحور الثّاني )مهارة القراء

 المعاني(، كما هو موّضح بالجدول اآلتي:

 ( يوّضح التّجانس لمجموعتي الّذكور واإلناث10جدول )

 المتوّسط العدد المجموعة المجال
االنحراف 

 المعياريّ 
 الّداللة قيمة )ف(

معامل 

 االلتواء

القراءة مهارة 

 البصريّة

 1.37 33..2 33 ذكور
 غير دالة 0.301

- 0.733 

 ..0.3 - 1..1 33..2 123 إناث

مهارة إدراك 

 وتفسير الغموض

 3..1 3...2 33 ذكور
 غير دالة 0.331

- 0.... 

 0.7.1 - 1.77 7...2 123 إناث

مهارة تحليل 

 العّلقات

 1.17 ....2 33 ذكور
 غير دالة 33..0

- 0..12 

 0.3.7 - .1.1 31..2 123 إناث

 مهارة استنتاج

 المعاني

 1.33 ....2 33 ذكور
 غير دالة 0.3.3

- 0..12 

 0.372 - .1.1 31..2 123 إناث

 الّدرجة الكليّة
 3.73 2.12. 33 ذكور

 غير دالة 0.122
- 0..77 

 .0.33 - 3.23 0.02. 123 إناث
 

 –مهارة تحليل العّلقات  -مهارة إدراك وتفسير الغموض  -مهارة القراءة البصريّة " في (: أّن قيمة "ف20يتّضح من جدول )

( على التّوالي، وهي قيم غير دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة  0.3.3 ،33..0 ،0.331 ،0.301مهارة استنتاج للمعاني هي )

(α≤0.05مّما يشير إلى عدم وجود فروق بين مجموعتي الّذكور واإلن )اث. 
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 ثانياً: الفروق التي تعزى للتّخصص 

التّربية  –رياض األطفال  –لحساب داللة الفروق بين متوّسطات درجات العيّنة التي تعزى لمتغيّر التّخصص )التّربية الخاّصة 

كما هو موّضح ، Levene Statisticالفنيّة(، تّم التّحقق من تجانس تباينات المجموعات المستقلّة الثّلث، من خّلل اختبار 

 بالجدول اآلتي:

 التربيّة الفنيّة( –رياض األطفال  –لتجانس المجموعات المستقلّة )التّربية الخاّصة    Levene( نتيجة اختاار 11جدول )

 المحور
المجموعات 

 المستقلّة
 العدد

المتوّسط 

 الحّسابي

االنحراف 

 المعياريّ 

اختبار 

Levene  
 الداللّة

 مهارة القراءة البصرية    

 

 1.177 3.0..2 30 التّربية الخاصة

 0...1 123..2 277 رياض األطفال غير دالة 1.233

 03..1 712..2 .1 التربيّة الفنيّة 

وتفسير  إدراكمهارة 

 الغموض

 1.370 21.02 30 التربية الخاّصة

 .1.77 21..2 277 رياض األطفال غير دالة 1.272

 1.323 23..2 .1 التربية الفنيّة 

 مهارة تحليل العّلقات

 

 1.112 .3..2 30 التربية الخاّصة

 1.173 21.73 277 رياض األطفال غير دالة 11..1

 1.130 21.27 .1 التربية الفنيّة 

 استنتاج للمعاني مهارة    

 

 .1.77 00..2 30 التربية الخاّصة

 1.323 27..2 277 األطفالرياض  غير دالة 1.272

 ..1.1 3..21 .1 التربية الفنيّة 

 اإلجمالي

 3.330 1...2. 30 التربية الخاّصة

 ..3.3 ....7. 277 رياض األطفال غير دالة 22..1

 3.7.3 .0.32. .1  التربية الفنيّة

 

 –رياض األطفال  –المجموعات المستقلّة )التّربيّة الخاّصة للتّحقق من تجانس  Levene( أّن قيمة اختبار 22) من جدوليتّضح 

ً بالنسبة لمهارات: مهارة تحليل  -مهارة إدراك وتفسير الغموض  -القراءة البصريّة  التّربيّة الفنيّة( كانت غير دالّة إحصائيّا

ي قيم غير دالّة إحصائيّاً، مّما ( على التّوالي، وه22..1.272،1 ،11..1، 1.233مهارة استنتاج للمعاني هي ) –العّلقات 

  يشير إلى عدم وجود فروق بين متوّسطات درجات العيّنة التي تعزى لمتغيّر التّخصص بين المجموعات.
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 :وتفسير النتائج مناقشة. 5

بجامعة جازان نحو أظهرت النتائج أن الّدرجة الكليّة التّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية ول األأوالً: فيما يتعلق بالسؤال 

تحليل  -القراءة البصريّة -وأثره في تنمية مهارات التّفكير البصرّي، )إدراك وتفسير الغموض  استخدام اإلنفوجرافيك،

 :ت بمستوى )مرتفع جداً(جاء ،استنتاج للمعاني( -العّلقات

(، واتفقت هذه النتيجة 3...مهارة إدراك وتفسير الغموض، جاءت في المرتبة األولى بمستوى )مرتفع جًدا( بمتوسط حسابي )  

 استخدام برنامج تدريبّي قائم على تقنية اإلنفوجرافيك يؤثروالتي أشارت إلى أن (، 1012الّرشيدي)مع ما توصلت إليه دراسة 

. كما أن اإلنفوجرافيك يكسب الطّّلب مهارة إدراك التّفكير البصرّي، لدى الطّّلبرات ومهاتنمية التّحصيل المعرفّي  في

وأكدت أبحاث الدماغ المرتبطة بفسيولوجيا األبصار والطرق التي نستخدم فيها العين لمعالجة المعلومات،  وتفسير الغموض،

، حيث اكتشف العلماء في معهد ماساتشوسيتس مبررات مقنعة الستخدام اإلنفوجرافيك في االتصاالت اليومية المتداخلة

( تقريبا موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر %30للتكنولوجيا أن الرؤية تعتبر الجزء األكبر في فسيولوجيا المخ وأن حوالي )

أقل تعقيًدا نحو وظيفة اإلبصار، وتؤكد هذه النتائج اإلحساس القائل: إن معالجة المخ للمعلومات المصورة اإلنفوجرافيك يكون 

 (.1023من معالجته للنصوص الخام )عبد الباسط، 

واتفقت .(7...) في المجال الثاني مهارة القراءة البصريّة، جاءت في المرتبة الثانية بمستوى )مرتفع جًدا( بمتوسط حسابيو

ت على أثر استخدام حيث أكد(،1022الغامدّي والّزهرانّي )(، و1012(، ومراد )1012الصعوب ) هذه النتيجة مع دراسة 

تقنية اإلنفوجرافيك تساعد الطّّلب على استخدام ذاكرتهم البصرية بشكل جيّد في تلقي  اإلنفوجرافيك على التّفكير البصرّي،

المعلومات والتفاعل معها وبناء نماذج ذهنية بّصرية لها، وهذا يؤدي إلى تبسيط المعلومات وتوضيحها وتثبيتها في أذهان 

 (.1023)درويش والدخني، ة استعادتها، واكتشاف العّلقات بينها ومن ثم تنمية مهارات التفكير البصري لديهم،الطّّلب وسهول

هذه  اتفقت (10..أما في المجال الثالث مهارة تحليل العّلقات، جاءت في المرتبة الثالثة بمستوى )مرتفع( بمتوسط حسابي )

والتي أشارت ألثر برنامج تدريبّي قائم على تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية التّحصيل  (،1012)الرشيديالنتائج مع دراسة 

أن تقنية اإلنفوجرافيك قادر على تحويل البيانات والمعلومات إلى صور ورسومات يمكن  البصرّي. ومهارات التّفكيرالمعرفّي 

وتفسير الظواهر المتضمنة، وترجمة ما تم رؤيته العّلقات المكانية،  وكذلك تحليل (،1027)شلتوت، فهمها بوضوح وتشويق،

 ر البصري.لفظياً أو كتابياً وهذا يعمل على تنمية مهارات التفكي

تقنية ، (13..في المجال الرابع مهارة االستنتاج للمعاني، جاءت في المرتبة الرابعة بمستوى )مرتفع( بمتوسط حسابي )

مي بطريقة مرئية واضحة تساعد الطّّلب على فهم المحتوى بسهولة وتخيّل اإلنفوجرافيك قادرة على تصوير المحتوى التعلي

جميع المفاهيم والعمليات المجردة من خّلل التعرف إلى الشكل البصري ووصفه، وتحليل المعلومات الموجودة واستنتاج 

الطّلب على استخدام ذاكرتهم المعاني، وهذا يعمل على تنمية مهارات التفكير البصري. كما أن تقنية اإلنفوجرافيك تساعد 

وهذا يؤدي إلى تبّسيط المعلومات  البّصرية بشكل جيّد في تلقي المعلومات والتفاعل معها وبناء نماذج ذهنية بّصرية لها،

وتوضيحها وتثبيتها في أذهان الطّلب وسهولة استعادتها، ومن ثم تنمية مهارات التفكير البصري لديهم.  وتتفق هذه النتائج 

 (.1012و الرشيدي،) (،1012) والعيد، (،1012) وزقوت، والناقة (،1011) ا مع دراسة العمرو ودومي،جزيئً 
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ثانياً: فيما يتعلق بالسؤال الثاني توصل البحث الحالي إلى عدم وجود فروق بين متوّسطات درجات العيّنة التي تعزى لمتغيّر) 

اإلنفوجرافيك  تتميز بطريقة منهجية تسمح بمراعاة الفروق الفردية بين جنس(، ويمكن أن يرجع ذلك، أن تقنية ال–التّخصص 

أو أكثر إلى مستوى واحد من  %20المتعلمين داخل إطار جماعية التعلم وذلك بغرض أن تصل نسبة كبيرة من المتعلمين 

حاّسة البصر من الحواّس كمان أن  (،1027اإلتقان كل حسب معدلة الذي يتناسب مع قدراته واستعداداته، )مرعي والحيلة،

أّن ما يراه اإلنسان يكون أكثر استمراريّة في الّذاكرة مّما يسمعه، أو يقرأه وينطبق  المهمة لدى اإلنسان، فقد أّكدت الّدراسات،

والتي لم  (،1012) والرشيدي (،1011) ويتفق هذا مع دراسة الحربي (،1022والقباني،  ذلك على الذكور واإلناث )عمار

في نتائجها فروق ترجع للجنس، كما أن تقنية اإلنفوجرافيك تلعب دوًرا مهًما في العمليّة التّعليميّة كأداة  وفقًا لقدرات تظهر 

فهي تساعدهم على تطوير مهاراتهم المعرفيّة المختلفة كالتّفسير، والتّحليل، والتّقييم واالستنتاج.  الطّّلب المعرفيّة،

(Damyanov&Tsankov, 2018.) 

 توصيات الاحث:  .1

 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، فإنه يوصي بما يأتي: 

 االهتمام بغرس مهارات القرن الحادي والعشرين في نفوس الطّّلب. .1

استخدام تقنيّة اإلنفوجرافيك عند تصميم وإنتاج بيئة التعلّم، وبرامج إعداد دورات تدريبيّة، وورش عمل ألعضاء هيئة  .1

 للتّعّرف على كيفيّة توظيف تقنيات اإلنفوجرافيك في تخطيط المحاضرات. التّدريس؛

تشجيع أعضاء هيئة التّدريس على استخدام التعلّم القائم على اإلنفوجرافيك، واإلفادة منه بناء على نظريّة التّفكير البصرّي،  ..

 وفق أهداف مرتبطة باألفكار اإلدراكيّة والتّربويّة.

يميّة قائمة على اإلنفوجرافيك، واستخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس مّما قد يسهم في تنمية مهارات تصميم برامج تعل ..

 التّفكير البصرّي.

 . المراجع:1

 . المراجع العربية:1.1

          المتحرك( في تنمية مهارات -)الثابت (. فاعلية توظيف تقنية اإلنفوجرافيك1027) عبيد سلمي. عبير، أبوعربيان، -

(. فعالية برنامج تدريبي مقترح قائم على نظرية معالجة المعلومات في تنمية 1023أحمد، شعبان عبد العظيم. )

لتربية. استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً ومهارات كفاية الذات األكاديمية والتوجه نحو الهدف لدى الطّلب المعلمين بكلية ا

 .     2.2-72(70)رابطة التربويين العرب، 

(. فعالية تصميم بيئة تعلم شخصية قائمة على األنفوجرافيك في التحصيل المعرفي واالتجاه 1027) إسماعيل عمر. حسونة، -

 .373-..3(،.)27مجلة العلوم التربوية والنفسية،  نحوها لدى طلبة كلية التربية في جامعة األقصى.

حسين توظيف االنفوجرافيك في تدريس العلوم الشرعية من وجهة نظر (. تصور مقترح لت1011الحربي، جبير سليمان. ) -

 . 1.0-102(،2)0.معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية. مجلة الجامعة اإلسّلمية للدراسات التربوية والنفسية، 
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المتحرك عبر الويب  (. نمطا تقديم اإلنفوجرافيك الثابت /1023عمرو محمد أحمد، الدخني، أماني أحمد عيد. ) درويش، -

الجمعية المصرية تكنولوجيا التعليم،  لدى أطفال التوحد واتجاهاتهم نحوه. البصريتنمي مهارات التفكير  فيوأثرهما 

 ..3.-133(، 1)13سلسلة دراسات وبحوث، 

التحصيل المعرفي (. أثر توظيف برنامج تدريبي قائم على تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية 1012) الرشيدي، حمد بن عايض. -

 .2.0-72(،71)71ومهارات التفكير البصري لدى طّلب كلية التربية بجامعة حائل. المجلة التربوية، 

 دار الشروق للنشر والتوزيع. م(. أساليب تدريس العلوم،1007زيتون، عايش محمود. ) -

الملك سعود، مسترجع من الموقع    (. اإلنفوجرافيك، كلية التربية، جامعة1023السليم، غادة، والجفير، وفاء. ) -

https://cutt.us/qM5J4 

(. أثر اختّلف نمطي االنفوجرافيك في تنمية التحصيل الدراسي بمقرر الحاسب 1027الزهراني، غدير. ) الشايع، حصة، -

 .  227-.7(،.7).2اآللي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض. مجلة الفتح، 

 (. االنفوجرافيك من التخطيط إلى اإلنتاج. مكتبة الملك فهد الوطنية.1023شلتوت، محمد. )

(. أثر توظيف التعلم القائم على استخدام االنفوجرافيك في تدريس مبحث التاريخ في تنمية 1012الصعوب، ماجد محمود. ) -

 . 7.. -10.(، .)7.مهارات التفكير البصري لدى طلبة الصف الثامن األساسي. مجلة العلوم التربوية، 

 (. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. دار الزهراء. 1021العساف، صالح. ) -

(. أثر استخدام الرحّلت المعرفية والبيت الدائري اإللكتروني في تدريس 1011العمرو، رانيه أحمد، دومي، حسن علي. ) -

ألساسي في محافظة الكرك. المجلة الدولية للدراسات الفيزياء على تنمية التفكير البصري لدى طالبات الصف العاشر ا

 .2.7-.21(،.)22التربوية والنفسية، 

(. فاعلية القصص الرقمية في تنمية مهارات التفكير البصري في مقرر اللغة العربية 1012العيد، الخامسة صالح سليمان. ) -

 ..2.-32.(،17)23ت للعلوم اإلنسانية، لدى طالبات كلية التربية في جامعة حائل. مجلة كلية التربية للبنا

(. المرتكزات األساسية لتفعيل استخدام اإلنفوجرافيك في عمليتي التعليم والتعلم، مجلة التعليم 1023عبد الباسط، حسين. ) -

 2-.(2) اإللكتروني، جامعة المنصورة،

 كنولوجيا التعليم. دار الجامعة الجديدة، مصر. (. التفكير البصري في ضوء ت1022عمار، عيد حامد، القباني، نجوان حامد. ) -

(. أثر المتغيرات الديمغرافية على مستوى وعي معلمات رياضيات في مدينة الرياض لتقنية 1027منى. ) الغامدي، -

 -217(، .)13اإلنفوجرافيك ودرجة امتّلكهن لمهارات تقييمه. مجلة الجامعة اإلسّلمية للدراسات التربوية والنفسية، 

237. 

(. فاعلية استخدام تقنية االنفوجرافيك في تنمية مهارات التفكير التأملي وتحصيل مقرر العلوم لدى 1012مراد، سهام. ) -

 .232-212(، 23)1طالبات الصف األول المتوسط بمدينة حائل. المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، 
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 يم، دار الفكر.تفريد التعل (.1027) الحيلة، محمد. مرعي، توفيق، -

 (. التفكير البصري مفهومه، اهدافه، استراتيجياته. دار الكتب المصرية.1023المصري، عامر، طارق، ايهاب. ) -

(. فاعلية بيئة تعليمية ثّلثية األبعاد في تنمية مهارات التفكير البصري 1012الناقة، صّلح أحمد، زقوت، ياسمين جمال. ) -

طالبات الصف السادس األساسي، مجلة الجامعة االسّلمية للدراسات التربوية والنفسية،  في مادة العلوم والحياة لدى

12(.،) 777-20.. 
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