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  أثر استخدام اإلنفوجرافيك في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة علوم األرض والبيئة

 لبنى حنا عماري 
 *د. مهند أنور الشبول

 ملخص:
يك في تحصيل طلبة الصف العاشر استخدام اإلنفوجرافهدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر 

ت الدراسة المنهج أُتّبعاألساسي في مادة علوم األرض والبيئة في مدرسة راهبات الوردية/جبل عمان. و 
قصديًا من طلبة الصف العاشر األساسي ليشكلوا أفراد وطالبة ( طالبًا 35تم اختيار) فقدشبه التجريبي؛ 

. وقد تم توزيع الطلبة عشوائيا 8102/8102للعام الدراسي  الدراسة؛ وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني
كون عدد : المجموعة الضابطة درست باستخدام الطريقة االعتيادية وتإلى مجموعتين ضابطة وتجريبية

( طالبا وطالبة؛ والمجموعة التجريبية درست باستخدام اإلنفوجرافيك وتكون عدد أفرادها 82ها من )دأفرا
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي ، بة( طالبا وطال82من )

ألداء طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي ألداء طلبة المجموعة الضابطة في اإلختبار 
التحصيلي البعدي يعزى لطريقة التدريس ولصالح طلبة المجموعة التجريبية. وقد خلصت الدراسة إلى 

وتفعيل طريقة التدريس باستخدام  واضعي المناهج ومطوريها اإلنفوجرافيعدة منها تبني توصيات 
تقديم دورات تدريبية للمعلمين الستخدام برامج  فضاًل عناإلنفوجرافيك على نطاق واسع في المناهج. 

حاسوبية تساعدهم على تصميم إنفوجرافيك. وتدريب الطلبة خالل حصص الحاسوب على استخدام 
 ج حاسوبية متخصصة في تصميم اإلنفوجرافيك.برام

 .إنفوجرافيك، التحصيل الدراسي، مادة علوم األرض والبيئة الكلمات المفتاحية:
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The Effect of Using Infographics on The Acheivement of the Basic 

Tenth Grade Students in Earth and Environmental Sciences Subject 
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Abstract: 

This study aimed at investigating the effect of using Infographics on the 

achievement of basic tenth grade students in earth and environmental sciences 

subject. The study used a quasi-experimental research design as a research 

methodology. The study sample that was intentionally chosen, consisted of 

(53) students of the tenth grade students at Rosary Sisters School. The 

students were randomly divided into two groups: the control group that 

studied the unit by using the conventional approach; it consisted of (26) 

participants; and the experimental group that studied the unit by using 

infographics; it consisted of (27) participants. The study took place during the 

second semester of the scholastic year 2018/2019, The results showed that 

there were statistically significant differences between the arithmetic mean of 

the achievement of students of the experimental group and the arithmetic 

mean of the achievement of the control group in their post-test attributed to 

the teaching method in favor of the experimental group. Based on the findings 

of this study, the researchers recommended the adopting of Infographics by 

the curriculum developers and using infographics in teaching, providing 

training courses for teachers to use software programs to help them design 

Infographics; and training students during computer classes to use specialized 

computer programs to design infographics.  
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  :المقدمة
يشهد العالم ثورة معلوماتية كبيرة أثرت في كل مناحي الحياة وغيرت عدة مجاالت في المجتمعات 

، وصواًل إلى المعرفة والثقافة واإلعالم والتربية، إلى غير ذلك من واالقتصادالمعاصرة، بدءًا بالسياسة 
 ني التقنيات ووسائل االتصال الحديثةالميادين األخرى خاصة تلك المتعلقة باالنعكاسات المترتبة على تب

، التي شكلت جوهر هذه الثورة االتصالية والمعلوماتية، لذا كان البد للقطاع التربوي وإستخدامها
من الجامعات  اً عديدوالتعليمي من مواكبة هذا التطور التكنولوجي واالستفادة منه. وبالتالي فإن 

ى مواكبة تطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات التعليمية عملت وال زالت تعمل عل
األدوات الالزمة للنهوض بسياساتها واستراتيجياتها التعليمية  جميعوتطوير السياسات والبرامج وتوفير 

 .التي شهدت تطورًا كبيرًا خالل السنوات القليلة الماضية
و أحد أسباب نجاحها فإن ذلك من وألن التعليم من أقوى المؤثرات في تقدم الحضارة البشرية، وه

 كافة شأنه تحميل القائمين على التربية والتعليم وصناع القرار التربوي المسؤوليات نحو حشد الطاقات
 معوبذل الجهود لمواكبة أحدث األساليب واالستراتيجيات وتقنيات التعليم لجعل النظام التعليمي يتماشى 

 (.,Zeitoun 8118مجريات التغيير والتطوير )
وقد كان من أبرز نتائج هذا التقدم التكنولوجي أن برزت الصورة الرقمية بصفتها لغة عصرية ال 
تحتاج إلى حروف وال إلى ترجمات، تأخذ مكانها عميقًا في ذاكرة من يطالعها؛ حتى غدت واحدة من أبرز 

هذا  (.Abdullah, 8102يم والتعَلم )روافد الثقافة الحديثة، وواحدًا من أهم األساليب وأكثرها تأثيرًا في التعل
وإن لغة العصر أصبحت توافق بين اللغة اللفظية الشكلية، واللغة البصرية الحسية التي تتحقق عن 
طريق مشاهدة األشكال وتمييزها، وفهم كنهها. وربما كانت اللغة البصرية هي الطريق األقرب واألسرع 

عرض صورة  -على سبيل المثال  -ية التعّلمية إذ يكفي لتكوين المعارف في كثير من المواقف التعليم
لثمرة التين مثاًل لتكوين صورة ذهنية واضحة عنها ال يمكن تكوينها باستخدام اللغة اللفظية مهما كان 

  الوصف دقيقًا.
علوم التربية في تحديد  إسهاميجد المتتبع للدور التربوي والتعليمي للصورة أن األمر يتعلق بمدى 

 بوصفهايتم النظر إلى الصورة  إذإلى الوسائل التعليمية التعلمية المبنية على الوسائط المتعددة،  النظر
وسيطا في المثلث الديداكتيكي )المعلم والمتعلم والمادة الدراسية(. إن الوضع الراهن وفي ظل التقدم 

نه وفي فإماتها وأهميتها؛ التقني والتكنولوجي يتطلب نمط تربية وتعليم يعتمد لغة الصورة، ويشرح مقوّ 
ضوء ثورة المعلومات الحديثة، أصبحت الصورة تحيط بنا في كل مكان وباتت لغة عصرية تشكل أحد 
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 ،(.Al- Abed 8112مكّونات الثقافة الحديثة وأكثر األساليب تأثيرا في حياة البشر )
هذا من عبء على طالبي  لما يشهده العالم من تراكم في المعلومات والبيانات، وما يسببهونظرًا 

العلم والباحثين عن المعلومات، فقد أصبحت الحاجة ماسة لالعتماد على التصاميم اإلنفوجرافيكية لما لها 
من دور فاعل ومهم في تبسيط هذه المعلومات وترتيبها بشكل يسهل على المتلقين قراءتها، وحفظها، 

لومات والبيانات إلى صور يسهل إيصالها إلى اآلخرين على تحويل المع المقدرةعلى تحليلها، بل و  المقدرةو 
 (. ,Morsi 8102) بطريقة الفتة للنظر وجاذبة لالنتباه، مليئة بالتشويق

وقد ظهر فن اإلنفوجرافيك بتصميماته المتنوعة في محاولة إلضفاء شكل مرئي جديد لتجميع 
أن تصميمات  ذلكالمشاهد، أو نقل البيانات في صورة جذابة إلى القارئ و  هاوعرضالمعلومات 

المعقدة اإلنفوجرافيك مهمة جدًا ألنها تعمل على تغيير طريقة تفكير الناس تجاه البيانات والمعلومات 
(8104 Shaltout,). 

إن هذه الصور يمكن لها أن تقوم بتحفيز المتعلم وتشويقه، إذ أن الحياة في عصر المعلوماتية تشهد 
أفراد المجتمع واقع التعامل مع  جميعوالمجتمعية التي تفرض على كثيرًا من المتطلبات الشخصية 

(. ,Shaltout 8102المتغيرات التقنية والمعرفية لهذا العصر والتي تتضاعف بمعدل كل ثالثة أشهر)
لذلك يواجه القائمون على العملية التعليمية واقع التعامل مع نظم وفنون تكنولوجية متجددة سعيًا لتنمية 

بتهم وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات العصر التقني الذي يتطلب تعليم الطالب كيف يحصل على طل مقدرات
المعرفة بنفسه من مصادرها المختلفة، ذات التعداد الهائل والتنوع المضطرد وغالبًا ما يأخذ وقتًا كبيرًا جدًا، 

عشوائيًا للزمن؛ وبالتالي جاءت  وُيستغرق في اإلبحار في تلك المصادر مما يعني هدرًا للموارد واستغالالً 
الحاجة إلى تطوير نماذج تربوية دقيقة تتوخى االستغالل العقالني واألمثل لتكنولوجيا المعلومات 

 كان لذا واالتصاالت وفنون الجرافيك والميديا اإللكترونية وتوظيفها بطريقة مثلى في عمليتي التعليم والتعلم
واكبة متطلبات العصر، ومراعاة الخصائص النمائية للطلبة، وإكسابهم البد للمناهج والكتب المدرسية من م

المهارات الحياتية الضرورية، وهذا يدعو إلى تطوير المناهج بما يتالءم مع التطور التكنولوجي الحديث، 
وكذلك ضرورة رفع كفاءة المعلمين وتدريبهم حتى يمتلكوا المعرفة المناسبة حول استخدام التكنولوجيا في 

 (.,Mohammed&Harbi 8102لتعليم )ا
فإذا كانت المجتمعات الحديثة التي  ،وتعد مسألة االهتمام بالتحصيل الدراسي من القضايا الجوهرية

تستمد بناء قطاعاتها من ما توفره لها مخرجات التعلم بأنواعها المختلفة، فان هذه المخرجات تقاس بمدى 
لدراسي، الذي أصبح في مفهوم العصر هو األداة المستخدمة انجازها وكفاءتها بمقياس يسمى التحصيل ا
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، وتبني كل ما يلزم هاوتحديث التدريس وطرائقلقياس الكفاءة والسبيل الذي بواسطته يتم تعديل أساليب 
(. فمن هنا جاءت الحاجة ماسة إلى متابعة التحصيل الدراسي، ,Mehdi 2006لتنمية هذا التحصيل )

ى شخصية الطالب ومستقبله. ويشير مفهوم التحصيل الدراسي إلى الكفاية والمعرفة عل نظرًا ألهميته وأثره
 مناهج والمواد الدراسية المختلفةالتي اكتسبها الطالب بعد تخرجه نتيجة لدراسة مجموعة من ال

Oqlah,2012).) 
من  فاعليةر الصورة والكلمات المناسبة المرافقة لها قادرة على أن تحمل المعنى بطريقة أكث وبما أن

زيد من اهتمام المتلقي يإلنفوجرافيك قادر على أن إن اأي شروحات وتفسيرات نصية مكتوبة بالكلمات، ف
ثير دافعيته للمادة التعليمية التي تعرض له وذلك يعود لأللوان الجذابة وللطريقة التي يختصر يوأن 

تاج إلى شرح أو التي تحوي معلومات كثيرة ويعرض فيها اإلنفوجرافيك المفاهيم المجردة والمعقدة والتي تح
فيحولها إلى محسوسات يسهل تمثيلها في الدماغ وبالتالي يسهل من عملية استيعابها وتخزينها للرجوع لها 

 .Walker, (2018العملية التعليمية إلى مرحلة التعلم )باإلرتقاء  ومن ثم وبالتالي تساعد في عملية التذكر
 فياإلنفوجرافيك في العملية التعليمية وأثره المتوقع  استخدامونظرًا ألهمية  وبناء على ما سبق ذكره،

أثر استخدام هذه التقنية في تحصيل طلبة  إلىمخرجات التعلم بشكل عام، فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف 
ي لو لما تحويه هذه المادة من مفاهيم مجردة والت الصف العاشر األساسي في مادة علوم األرض والبيئة

 يصال المفاهيم بطريقة أكثر وضوحا.إستعمل على  اإلنفوجرافيكأثريناها بتصاميم 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
وجد أن  ،Abu Keshek,2013) ؛,8100Khalifa(من خالل األدب التربوي والدراسات السابقة 

معلمي المادة منهاج علوم االرض والبيئة يعاني من مشكالت تواجه  فيهامناهج العلوم عامة بما 
تبّين أن الطلبة يعانون من ضعف في تكوين المفاهيم العلمية، التي تقدم إليهم عادة بشكل  فقدوالطلبة، 

عتيادية ال تراعي المستويات المعرفية لدى الطلبة، وتعمل على ا غير مترابط، من خالل طرق تدريس 
ال يستطيع الطالب ربطها بواقعه و عنى، جعل الطلبة يحفظون الحقائق والمفاهيم حفظا صمًا خاليا من الم

في  التحصيل في نتائج الطلبة األردنيينكما ولمسنا أيضا مشكلة  واستخدامها في حياته العملية.
 .Pisa, Timssاالمتحانات الدولية 

العملية التعليمية في تقديم المناهج  ىوألن اإلنفوجرافيك من التطبيقات التي تساعد القائمين عل
أسلوب جديد وشيق، فإن السؤال الذي يجب التفكير به يدور حول كيفية االستفادة من هذا الدراسية ب

والبيئة التطبيق في العملية التعليمية وتحديدًا في المقرارات الدراسية المتعلقة بالعلوم العامة وعلوم األرض 
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استخدام  أما بشكل خاص، فإن مشكلة الدراسة تتحدد باستقصاء أثر. جاءت هذه الدراسة لذا
 اإلنفوجرافيك في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة علوم األرض والبيئة.

 اآلتي: السؤالالدراسة االجابة عن  حاولتوتحديدًا 
ما أثر استخدام اإلنفوجرافيك في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة علوم األرض 

 والبيئة؟
  الدراسة هدف

تعرف أثر توظيف اإلنفوجرافيك كطريقة تدريس في تحصيل طلبة الصف  هدفت هذه الدراسة إلى:
 العاشر األساسي في مادة علوم األرض والبيئة.

  أهمية الدراسة
جديدة لتدريس مادة علوم األرض  تقنيات استخدامأنها تعمل على  منتنبع أهمية هذه الدراسة 

المحتوى تعمل على إثارة دافعية الطلبة نحو وعرضها بصورة  والبيئة، تقوم على تبسيط المادة العلمية،
تواجه الطلبة في قد ، مما يؤدي إلى التغلب على بعض المشكالت التي الدراسيةمادة التعليمي لهذه ال

تعمل على مساعدة المعلم على عرض المادة بصورة جذابة ربما و  تحصيل المفاهيم العلمية المجردة،
كما أنها تساعد معلمي علوم األرض والبيئة  بقاء أثر التعلم. ومثيرة تشد انتباه الطلبة وتساعد على

بما  لجرافيك،ي ان ومصممينفوجرافيك من قبل خبراء تربويوالمواد األخرى على االستفادة من تصاميم لإل
همية الدراسة أ وتكمن . وذلك إلخراج انفوجرافيك متكامل يناسب موضوعات مختلفة يتضمنها المنهاج،

يم انفوجرافيك من خالل مواقع متخصصة، دون الحاجة إلى خبرة عالية في في أنه يمكن تصم
دون الحاجة لإللمام  انفوجرافيك خاص به في تصميمالتصميم، يستطيع المعلم االستفادة منها 

نتائج الدراسة في  تسهموقد  تعلم الطلبة. مما يعود بالنفع والفائدة على، بأساسيات البرمجة الحاسوبية
 مصممي ومعدي المناهج، في تضمين اإلنفوجرافيك ضمن المنهاج. توجيه أنظار
التي تناولت  – الباحثيينفي حدود علم  –تأتي أهمية الدراسة من ندرة الدراسات العربية كما 

التي تحتوي على حقائق ومفاهيم مجردة  التعليمية في تدريس المواد كوسيلة وطريقةأهمية اإلنفوجرافيك 
قد  أن هذه الدراسة إذ ،باب للنظر بجدية حول تضمينها في المنهاجاللى فتح ومركبة. وهذا يعمل ع

استخدام أسلوب وطريقة  درجة فاعليةحكم على  من خاللها إعطاءيمكن أحد المؤشرات التي تشكل 
 .فاعلفي المناهج األردنية بشكل  التقنيةجديدة تتعلق بتطبيق هذه تدريس 
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 اإلطار النظري 

 فوجرافيك مفهومه ومميزاتهالمحور األول: اإلن
وهنا يأتي دور تكنولوجيا  كافة بالغ على التعليم في مجاالته المعرفي والتكنولوجي تأثير للتطور

التعليم كعلم يهدف إلى توظيف كل المصادر البشرية متمثلة باإلنسان وابداعاته الفكرية 
لتي تواجهها النظم التربوية الحديثة، متمثلة في األجهزة والبرمجيات لحل المشكالت ا والمصادرالمادية،

 (.,Al-Halafawi 8112وإثراء المواقف التعليمية لالرتقاء بالتعليم إلى مرحلة التعلم )
أصبح القارئ أمام كم هائل من المعلومات والبيانات وباتت الصورة حاضرة في كل مكان وأداة 

من البيانات  مزيدلرقمي المعلوماتي أدى إلى دقيقة وسريعة لنقل البيانات والمعلومات وأن هذا التراكم ا
من المعلومات وتسهل  والرسوم البيانية وأصبح البد من استخدام تقنية تسهل عملية تلقي هذا الكم الكبير

عملية استرجاعها وحفظها.، لذا ظهرت التصاميم اإلنفوجرافيكية لما لها من دور مهم و فّعال في تبسيط 
سيط كيفية قراءتها، مما جعل متابعة وقراءة هذه البيانات أكثر سالسة، هذه المعلومات وتسهيل وتب

 .(,Al- Abed 2009)على تحليل هذه البيانات بأسلوب جميل وجذاب وملفت للنظر  المقدرةوكذلك 
، وهي Infographicمن اللفظ اإلنجليزي المعبر عن هذا المصطلح  ترجمةكلمة إنفوجرافيك إن 

وبشكل عام ُيطلق معنى اإلنفوجرافيك على أي رسومات أو  .Information graphicاختصار لكلمة 
تصاميم تتضمن معلومات أو إحصائيات في موضوع محدد بشكل يجعل هذه المعلومات سهلة الفهم لدى 

بمعنى آخر  القارئ، فأي تمثيل للمعلومات على هيئة رسومات ُيمكن أن نصنفه تحت خانة اإلنفوجرافيك.
أنه تحويل لكمية معينة من البيانات والمعلومات النصية المعقدة إلى مزيج من بفوجرافيك يمكن تعريف اإلن

الصور والرسومات والنصوص مما يسمح للقارئ استيعاب الفكرة األساسية للموضوع بصورة أسهل وأسرع 
(Allen, 2009)  ،ا إلنفوجرافيك هو فن تحويل البيانات والمعلومات الى صور ورسوم يسهل فهمهفا

بوضوح، فهو مصطلح عام يستخدم لوصف البيانات المعروضة بطريقة مرئية مثل الجداول والرسومات 
ويعرف إجرائيًا بأنه التجسيد  (.,Shaltout 8102والتي تقدم بشكل يتيح للمشاهد فهمها بسرعة )

ألرض البصري للمعلومات أو األفكار سعيًا لتوصيل معلومات معقدة أو مجردة لطلبة مادة علوم ا
والبيئة بطريقة تمكنهم من فهمها واستيعابها بصورة أسرع وأيسر؛ وذلك عن طريق استخدام الصور 
والرموز والرسومات والجداول الزمنية والبيانية والنصوص من خالل برنامج حاسوبي خاص أو عن 

 .وجذابة صورة متكاملة بسيطة سهلة الفهم تكوينطريق الرسم اليدوي، بهدف 

تخدام اإلنفوجرافيك وشيوع استخدامها، في مجاالت مختلفة أصبحت تتعدى مجرد ومع تطور اس
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مجموعة من البيانات اإلعتيادية التي يتم عرضها بصورة مرئية، إلى تصميم للمعلومات والبيانات 
لتقوم بدورها برواية قصة كاملة متكاملة  بعضاً والرسوم التوضيحية والنصوص والصور، مع بعضها 

من خالل النصوص اإلعتيادية،  ضيح المعلومات المعقدة، والمركبة والتي يصعب فهمهاتعمل على تو 
اإلنفوجرافيك أداة قوية يستخدمها المصمم، غالبا  عدتُ . و Krum, 2014)أو من خالل الصور لوحدها )

لتساعده على كتابة القصص بصريًا، فهي عبارة عن رحلة مرئية بصرية تخبر القراء من خالل قصة 
عية وبطريقة بسيطة وممتعة جدًا. واإلنفوجرافيك الفّعالة قادرة على أن تأسر انتباه القارئ في الثواني تتاب

األولى القليلة وذلك من خالل العنوان القوي والصورة المرئية واأللوان الجاذبة بحيث تأخذه في ملخص 
 . Beegle, 2014)الرسالة كاملة )

على اختصار وقت التعلم، واعتماده على حاسة اإلبصار  مقدرتهاإلنفوجرافيك في  فاعليةكمن ت
حين يرى العلماء أن العين يمكنها التقاط الصورة في أقل من عشر من الثانية، وإن إعداد اإلنفوجرافيك 

 8102بشكله النهائي ال يحتاج إلى برامج عالية التكلفة أو معدات، بل يحتاج إلى إبداع فني وتقني )
Abu Araban,.) 

امت عدة دراسات بدراسة، أثر مزاوجة الكلمة والصورة معًا، من خالل تطبيق اإلنفوجرافيك لقد ق
 ,Bellsky, Playkova & Sudakovaباليكوفا وسداكوفا )و كوسيلة تعليمية مثل: دراسة بيلسكي 

( وتؤكد هذه الدراسات، على أهمية مزاوجة الكلمة والصورة، Ching, 2013(. ودراسة شيايج )2014
بسيط المواد التعليمية، وتنظيمها وحث الطالب على التفكير الناقد، ومساعدتهم على حل في ت

 على االحتفاظ بالمعلومات وتخزينها.  المقدرة، المتضمنة بصعوبة المعلومات، وكثرتها و مشكالتهم
 المحور الثاني: التحصيل الدراسي

من الدراسات  عديدالتي تناولتها تعد مسألة االهتمام بالتحصيل الدراسي من القضايا الجوهرية 
والبحوث، بل وعقدت من أجلها الندوات وورش العمل، فإذا كانت المجتمعات الحديثة التي تستمد بناء 
قطاعاتها من ما توفره لها مخرجات التعلم بأنواعها المختلفة، فإن هذه المخرجات تقاس بمدى انجازها 

ي أصبح في مفهوم العصر هو األداة المستخدمة لقياس وكفاءتها بمقياس يسمى التحصيل الدراسي، الذ
، وتبني كل ما يلزم لتنمية هاوتحديث التدريس وطرائقالكفاءة والسبيل الذي بواستطه يتم تعديل أساليب 

 (Mehdi, 2006).التحصيل هذا 
بأن التحصيل الدراسي Mckee, Rivkin, & Sims, 2010) ذكر مكي وريفكن وسيمس )كما 

ع الطالب القيام به فعليًا بعد أن يكون قد أنهى دراسة برنامج ما أو منهج معين؛ كما يشير هو ما يستطي
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هذا المفهوم إلى الكفاية والمعرفة التي اكتسبها الطالب بعد تخرجه نتيجة لدراسة مجموعة من المناهج 
أن إلى  (,8118Al-halibi & Al-Rayash) الحليبي والرياش وأشاروالمواد الدراسية المختلفة. 

تقاس باالختبارات  إذالتحصيل الدراسي هو الخبرة والمعرفة العلمية والدراسية التي يكتسبها الطالب، 
في نهاية العام الدراسي، وهو ما يعبر عنه المجموع العام لدرجات  المدارسالتحصيلية المعمول بها في 

التحصيل تربويًا بأنه مقدار ما  عرفوي الطالب في جميع المواد الدراسية التي قام بتعلمها ودراستها.
يتعلمه المتعلم من معلومات أو مهارات من خالل دراسته لمادة معينة ويتم قياسه بالدرجة التي يحصل 

  (Alhamed, 1996). عليها المتعلم في اختبارات التحصيل
ليب مايكتسبه الطلبة من معارف ومهارات وأساكل ( التحصيل بأنه ,Obaid (2007عبيد  دَ وعَ 
( ,Alderman 2007) على حل المشكالت نتيجة لدراسة مقرر، وعّرف ألدرمن مقدراتتفكير و 

على انجاز ما اكتسب من الخبرات التعليمية التي وضعت من  المقدرةالتحصيل الدراسي بأنه إثبات 
 طريقة فاعليةبأنه ناتج ما يتعلمه الطالب، ويشير إلى  (,Azayzeh (2007 أجله، وعرفه عزايزة
 التدريس المستخدمة 

في  العلميةوبناء على ما تقدم حول مفهوم التحصيل الدراسي بشكل عام، فإن الدراسات والبحوث 
يكتسبون المعرفة العلمية وطرق العلم وعملياته ومهاراته  الطلبة تدريس مواد العلوم عامة تشير إلى أن

يتفاعلون معها، ومن سلوك األفراد وخاصة واالتجاهات والميول العلمية من البيئة التي يعيشون فيها و 
المعلمين، ولهذا فإن الصفات الشخصية والمهنية التي يتحلى بها معلم مواد العلوم جنبا إلى جنب مع 
انتمائه وإخالصه وحماسه في العمل في تعليم بناة الغد وثروة الوطن، تنعكس على طلبته عاجال ام 

 آجال.
 صلةثانيًا: الدراسات السابقة ذات ال

في اإلنفوجرافيك ومجاالت مختلفة حول استخدامات  موضوعاتتناولت بعض الدراسات السابقة 
بشكل عام وفي التعليم بشكل خاص. وقد اّطلع الباحثان على عدد  مجال اإلعالم واإلعالنات التجارية

تبت حسب ي عرض لتلك الدراسات ر أتموضوع الدراسة الحالية. وفيما يمن هذه الدراسات ذات الصلة ب
 تسلسلها الزمني.

( دراسة هدفت إلى بيان أثر توظيف نمطين لإلنفوجرافيك في ضوء ,Eid 8102(أجرى عيد 
المدخل البصري لتنمية مهارة حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة، ولتحقيق 

بعدي( بثالث مجموعات،  -ستخدم المنهج التجريبي المعتمد على التصميم: )قبليأُ  أهداف الدراسة
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( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي بمدرسة بنات البريج 085وتكونت عينة الدراسة من )
( بين متوسط α ≤ 0.05اإلعدادي ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )
ة الضابطة في اختبار درجات طالبات المجموعتين التجريبيتين ومتوسط درجات طالبات المجموع

مهارات حل المسألة الرياضية لصالح المجموعتين التجريبيتين. كما توصلت إلى وجود فروق دالة 
إحصائيا بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية االولى التي درست بالنمط الثابت ومتوسط 

رك في اختبار مهارات حل المسالة درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية التي درست بالنمط المتح
  الثانية.الرياضية لصالح المجموعة التجريبية 

( دراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر اختالف أنماط التصميم ,Hasan 8102 (وأجرت حسن
التفاعلي( في تنمية تحصيل الطلبة ذوي صعوبات في  –المتحرك  –المعلوماتي اإلنفوجرافيكي )الثابت 

بالمرحلة اإلعدادية في مصر واتجاههم نحو تعلم المادة، والمحافظة على بقاء أثر التعلم  تعّلم الجغرافيا
مقياس اتجاه. وأسفرت النتائج عن أن جميع و ، ختبار تحصيليإ ستخدمأُ المنهج التجريبي، و  أُتّبعلديهم. و 

طلبة ذوي على تنمية التحصيل لدى ال مقدرةتفاعلي( لها  –متحرك  –أنماط اإلنفوجرافيك )ثابت 
على تعديل اتجاه التالميذ نحو  مقدرةصعوبات تعلم الجغرافيا بالصف األول اإلعدادي، وكذلك لها 

 المادة.
( إلى معرفة فاعلية تقنية اإلنفوجرافيك على تعلم األداء ,Darwish 8102(درويش وهدفت دراسة

تكونت عينة  وقدالتجريبي،  المنهج شبه ُأتّبعالمهاري والتحصيل المعرفي لمسابقة الوثب الطويل؛ و 
( طالبًا من طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان. وأسفرت نتائج 21الدراسة من )

الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياسات البعدية على االختبار المعرفي لمسابقة 
عتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة الوثب الطويل وأداء حركة المشي في الهواء للمجمو 

 التجريبية.
( دراسة هدفت إلى معرفة أثر اإلنفوجرافيك على تحصيل الطلبة Cifci, 2016يفتشي )أجرى س

تكونت عينة الدراسة من  وقدالمنهج شبه التجريبي،  وتم إتباعواتجاههم نحو الجغرافيا في تركيا؛ 
إلى مجموعتين تجريبية  اختيارهم قصديًا وتوزيعهم عشوائيا ( طالبًا من طلبة الصف العاشر تم005)

ستخدم االختبار التحصيلي ومقاييس االتجاه نحو الجغرافيا. وأسفرت النتائج عن وجود أُ وضابطة؛ و 
فروق ذات داللة بين درجات االختبار البعدي لصالح المجموعات التجريبية ووجود فروق بين مقياس 

 لتجريبية.االتجاه لصالح المجموعة ا
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( دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك ,Gerges 8103وأجرت جرجس)
أبعاد التعلم لمارزانو على تنمية بعض مفاهيم الحوسبة السحابية وعادات العقل  أُنموذجالقائم على 

شبه التجريبي، في الدراسة المنهج  وُأستخدمالمنتج لدى طالب كلية التربية في جامعة أسيوط بمصر؛ 
في مفاهيم الحوسبة السحابية  ختبار تحصيليإ وُأستخدم( طالبًا؛ 51حيث تكونت عينة الدراسة من )

ومقياس عادات العقل المنتج. وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
بيق البعدي في تنمية كل درجات الطلبة مجموعة البحث بين التطبيق القبلي والبعدي وذلك لصالح التط

أظهرت النتائج أن الستخدام تقنية اإلنفوجرافيك  كمامن مفاهيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنتج. 
مارزانو ألبعاد التعلم أثرًا كبيرًا في تنمية مفاهيم الحوسبة السحابية وعلى تنمية  أُنموذجالقائم على 

 عادات العقل المنتج. 
( دراسة هدفت إلى تقديم نمط  ,8103Darwish&Al-Dukhny) نيوأجرى درويش والدخ

المتحرك( عبر الويب وأثرهما في تنمية مهارات التفكير البصري لدى أطفال التوحد /اإلنفوجرافيك )الثابت
( طفاًل من ذوي 51تكونت العينة من ) وقدالمنهج شبه التجريبي،  وُأستخدمواتجاههم نحوه في مصر؛ 

رب عّ ماختبار مهارات التفكير البصري ومقياس تقدير التوحد الطفولي ومقياس بينيه ال وُأستخدمالتوحد؛ 
لالتجاهات. وأسفرت النتائج عن وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط درجات  للذكاء ومقياس

المجموعتين التجريبيتين )الثابت مقابل المتحرك( في التطبيق البعدي في كل اختبار من مهارات 
 بصري ومقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية األولى )اإلنفوجرافيك الثابت(.التفكيرال

 ,Noh, Shamsudin, Nudin, & Narimahوأجرى نوه وشامسودين ونودين وناريمه )

تكونت  وقدشبه التجريبي،  وأُتبع( دراسة هدفت إلى استخدام اإلنفوجرافيك كأداة لتسهيل التعلم؛ 2014
االستبيان كأداة  وُأستخدممتعلمًا من كلية اآلداب والتصميم بجامعة مارا للتكنولوجيا؛ ( 22العينة من )

تعلم قد واجهت المتعلمين وهي متمثلة في قلة  مشكالتلجمع البيانات. وأسفرت النتائج عن أن هناك 
ائج إن هناك المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت النت المهماتالمبادئ التوجيهية المناسبة إلتمام 

ميزات لإلنفوجرافيك متمثلة باستخدام الصور والرموز والتصميم الجيد واأللوان الجذابة والنصوص 
الموجزة والتي بإمكانها تشجيع المتعلمين على فهم واستيعاب أفضل وأسرع بغض النظر عن كمية 

 المعلومات المقدمة.
ة هدفت إلى معرفة أفضل ( دراسKibar & Akkoyunlu, 2014) وأجرى كيبار وأكوينلو

تكونت عينة الدراسة من  وقدالتصاميم التعليمية لإلنفوجرافيك الثابت الموظف تربويًا للتعلم اإللكتروني؛ 
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اهتم بعرض محاور التصميمات  مقياس وُأستخدم( من الطلبة المتعلمين بجامعة هاستيب بتركيا. 24)
ت مرئية، وعناوين ونصوص، وخطوط، واأللوان، في خمسة محاور، وهي: مكّونات ددّ ، حُ لإلنفوجرافيك

وتنظيم المعلومات. وقد أظهرت النتائج عن أن كال من المكونات المرئية والعناوين والنصوص قد نالت 
أقل الدرجات من الناحية التصميمية في مقابل الخطوط واأللوان وتنظيم المعلومات التي حصدت 

 الدرجات األعلى لدى الطلبة المتعلمين.
( دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام تقنية Kos & Sims, 2014أجرى كوز وسيمز )و 

اإلنفوجرافيك الثابت في كتابة المقاالت في مقابل الطرق االعتيادية األخرى، وكانت عينة الدراسة 
( من طالب الصف الثامن في مدرسة ماونتن فيستا المتوسطة في الواليات المتحدة. وأظهرت 021)

ائج أن اإلنفوجرافيك كتقنية تعليمية حديثة كانت أفضل في تعلم مهارات كتابة المقاالت مقابل الطرق النت
 اإلعتيادية في المجاالت التي تحتاج إلى إبداع وتخيل بصري.

 & ,Sudakov, Bellskey, Usenyuk)وأجرى ساداكوف وبيلسكي ويوسينيوك وبولياكوفا

Ployakova, 2014) أظهرت النتائج أن له  فقداإلنفوجرافيك في مجال التعليم.  دراسة حول استخدام
 ، فهو قادر على تبسيط المعرفة المعقدة وتسهيل فهمها وحفظها، وتخزينها واسترجاعها.فعاالً  اً ايجابي اً أثر 

( دراسة هدفت إلى تقصي أهمية استخدام الوسائط المتعددة في Ching, 2013وأجرى شاينج )
ستخدم أُ  إذ( طالبًا وطالبة 41نهج شبه التجريبي، وقد تكونت عينة الدراسة من )الم ُأستخدمو التعليم؛ 

ثالثة أساليب لعرض الروايات  ُأستخدمتالرسومات في الروايات لتنمية التفكير النقدي عند الطلبة، وقد 
ب الرسم المصورة بواسطة الرسم والوسائط المتعددة. وأظهرت النتائج أن الطلبة الذين تم تعليمهم بأسلو 

والسرد، كانت نتائجهم أفضل بكثير من الطلبة الذين تعلموا بواسطة الرسم والنص، وأكثر من الطلبة 
 الذين تم عرض الرواية عليهم بأسلوب السرد والنص.

إلى معرفة أثر برنامج وسائط متعددة على تنمية  ,Arbeed) 8101 (وهدفت دراسة عربيد
المنهج  أُتّبعيائية لدى طالب الصف الحادي عشر علمي، و المفاهيم ومهارات حل المسألة الفيز 

للمفاهيم الفيزيائية واختبار  وتم إستخدام إختبار( طالبا، 53تكونت عينة الدراسة من ) وقدالتجريبي، 
مهارات حل المسألة الفيزيائية، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

عة التجريبية ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الفيزيائية يعزى درجات طلبة المجمو 
 لبرنامج الوسائط المقترح، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 

طلبة المجموعة التجريبية ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار مهارات حل المسألة 
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 سائط المقترح.الفيزيائية يعزى لبرنامج الو 

 التعقيب على الدراسات السابقة
للدراسات السابقة، ومن خالل استقراء بعض المناهج  هماواستعراضالباحثيين من خالل اطالع 

 المستخدمة فيها وبعض أهدافها ونتائجها وأدواتها يتضح ما يأتي: 
اإلنفوجرافيك في  : يالحظ أن الدراسات السابقة التي تناولت أثر استخداممن حيث هدف الدراسة

التي هدفت إلى التعرف إلى أثر اختالف أنماط  (,Hasan 8102 (التحصيل، كما في دراسة حسن 
التصميم المعلوماتي اإلنفوجرافيكي في تنمية تحصيل الطلبة ذوي صعوبات في تعلم الجغرافيا بالمرحلة 

التي هدفت إلى  (,Darwish 8102(ودراسة درويش  اإلعدادية في مصر واتجاههم نحو تعلم المادة،
معرفة فاعلية تقنية اإلنفوجرافيك على تعلم األداء المهاري والتحصيل المعرفي لمسابقة الوثب الطويل 

هدفت إلى معرفة أثر التي  (Cifci, 2016)بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان،  ودراسة سيفتشي 
 في تركيا.فيا اإلنفوجرافيك على تحصيل الطلبة واتجاههم نحو الجغرا

يالحظ تنوع أفراد عينة الدراسة ما بين طلبة المدارس كما في  من حيث عينة الدراسة:
هدفت إلى بيان أثر توظيف نمطين لإلنفوجرافيك في ضوء المدخل  التي( ,Eid 8102(عيد  دراسة

نوه ة ، ودراسالبصري لتنمية مهارة حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة
هدفت  التي( Noh, Shamsudin, Nudin, & Narimah, 2014وشامسودين ونودين وناريمه )

 .كلية اآلداب والتصميم بجامعة مارا للتكنولوجيا لطلبة إلى استخدام اإلنفوجرافيك كأداة لتسهيل التعلم
تتفق مع أغلب الدراسات السابقة من حيث أهمية كما وقد الحظ الباحثان أن هذه الدراسة 

 هذه التقنية في تبسيط المعلومات مقدرةاستخدام تقنية اإلنفوجرافيك في العملية التعليمية من حيث 
من خالل مزاوجة الصورة والكلمة معًا فهي تساعد على فهم المعنى وبلورة الفكرة وبقاء  هاوتسهيل

وتتفق هذه ، كما ( ,Darwish 8102(( ودرويشCifci, 2016أثر التعلم مثل دراسة سيفتشي )
الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها الجانب التطبيقي للوسائط المتعددة في التدريس مثل دراسة 

 (.Ching, 2013شاينج )

على الدراسات العربية وجدوا ندرة الحديث عن الباحثين ومن خالل اطالع أيضا  من المالحظ
من الدراسات العربية تناولت في إطارها  افي العملية التعليمية على الرغم من أن كثير  اإلنفوجرافيك

 .النظري أهمية الصورة والكلمة في إحداث تعلم فّعال

ومن جانب آخر تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مكان إجراء الدراسة ووقتها 
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 يها كما وتختلف في حجم العينة، واإلجراءات المتعلقة بها.والمادة التعليمية التي تم إجراء الدراسة عل

منها في  استفادا، بحيث للباحثينهذا وشكلت الدراسات السابقة قاعدة بيانات مهمة بالنسبة 
 .تصميم ووضع أدوات الدراسة

 الطريقة واإلجراءات
دراسة، لمجتمع ال وصفلمنهجية البحث التي استخدمت في الدراسة، وكذلك  وصفي أتفيما ي

لألدوات المستخدمة التي تم  وصف)أفراد الدراسة(، وكذلك  العينة والطريقة التي تم من خاللها اختيار
جمع البيانات من خاللها، وطرق التحقق من الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات( لألدوات 

تخدام اإلنفوجلرافيك، لمتغيرات الدراسة، وطريقة إعداد المادة التعليمية باس وصفالمستخدمة. وكذلك 
للمعالجة اإلحصائية التي تم استخدامها لتحليل البيانات للوصول  ووصفوإجراءات تنفيذها، وتصميمها 

 للنتائج.
 منهجية الدراسة

  .ان في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي لمالءمته لطبيعة الدراسة وتحقيق أهدافهاُأستخدم
 أفراد الدراسة

طلبة الصف العاشر األساسي في مدرسة راهبات ( طالبا من 35)من تكون أفراد الدراسة 
تجريبية األولى  مجموعة، بحيث تم اختيارهم قصديا، وتم توزيعهم عشوائيا على مجموعتين: الالوردية

التي  الثانية كضابطة( طالبا، والذين تم تدريسهم باستخدام اإلنفوجرافيك، والمجموعة 82تكونت من )
( طالبا؛ وذلك خالل الفصل 82باستخدام الطريقة االعتيادية وقد بلغ عددهم ) هاذات تدرس المادة

 (. 8102/8102الدراسي الثاني من العام الدراسي )

 أداة الدراسة 
أثر  إلىمن خاللها  اقام الباحثان في هذه الدراسة باستخدام أداة قياس )اختبار تحصيلي( تعرف

لصف العاشر األساسي في مادة علوم األرض والبيئة في استخدام اإلنفوجرافيك في تحصيل طلبة ا
 مدرسة راهبات الوردية جبل عمان.

في كتاب علوم األرض  تضمنتها وحدة تضاريس قاع المحيط قام الباحثان بتحديد األهداف التي .0
وقد هدف الباحثان من إعداد  والبيئة للصف العاشر األساسي وذلك لبناء جدول المواصفات الخاص

التوازن في اإلختبار والتأكد من أنه يشمل المادة التعليمية ومستويات بلوم  تحقيقمواصفات جدول ال
 )التذكر، الفهم واالستيعاب، التحليل، التطبيق، التركيب( 
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( فقرة من نوع اختيار من متعدد بحيث تحتوي كل 83تكونت من ) إذصاغ الباحثان فقرات اإلختبار  .8
وعلى الطالب أن يختار إجابة واحدة صحيحة من بين  ها صحيح،فقرة على أربعة بدائل، واحد من

يعطى الطالب عالمة واحدة إن اختار اإلجابة الصحيحة أو صفرا إن لم يختر  إذالبدائل الموجودة 
البديل الصحيح، حيث يمتاز هذا النوع من الفقرات بالموضوعية، ويتم تقدير العالمة بعيدا عن ذاتية 

  المصحح.
 وثباته صدق اإلختبار

للتحقق من صدق االختبار عرض بصورته األولية على مجموعة من المحكمين البالغ عددهم 
( محكما من ذوي االختصاص في المناهج وأساليب التدريس، والقياس والتقويم، في الجامعات 03)

إعادة األردنية، ومشرفين في بعض مدارس المملكة، وقد أبدوا مالحظاتهم حول االختبار ومن أبرزها: 
 صياغة ثالث فقرات، وقد قام الباحثان بتعديل االختبار في ضوء مالحظات أغلب المحكمين.

(، إذ تم test – retestوللتأكد من ثبات االختبار، تم استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار) 
اصل زمني مدته ( طالبا من خارج عّينة الّدراسة بف51تطبيق االختبارعلى عينة استطالعية مكونة من )

أسبوعان بين مرتي التطبيق وتم حساب معامل الثّبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، إذ بلغ معامل 
(، إذ بلغ Cronbach Alpha(، كما استخدم طريقة االتساق الداخلي كرونباخ الفا )1.23الثبات )

( يبين 0لتحصيل، والجدول )(. كما تم حساب معامل الصعوبة والتمييز الختبار ا1.24معامل الثبات )
 تلك المعامالت. 

( أن قيم معامالت الصعوبة لفقرات االختبار المطبق على العينة 0يظهر الجدول )
وجد فقرات ذات معامل صعوبة ت(، مما يعني أنه ال 1.21 – 1.52االستطالعية تراوحت بين )

لتمييز لفقرات االختبار . ويالحظ أيضا أن قيم معامالت ا(1.81( أو أقل من )1.23أكثر من )
( وتعد 1.81وجد فقرات ذات معامل تمييز أقل من )تمما يعني أنه ال  (،1.23 –1.52تراوحت بين )

هذه القيم لمعامالت الصعوبة والتمييز مقبولة تربويًا الستخدام هذا االختبار في الدراسة الحالية، وبناًء 
 ت الصعوبة والتمييز.عليه لم تحذف أية فقرة من االختبار في ضوء معامال

 ( معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي1الجدول )
 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة

0 1.35 1.41 02 0.57 0.75 
8 1.35 1.23 02 0.63 0.38 
5 1.41 1.42 02 0.60 0.75 
4 1.42 1.31 02 0.43 0.47 
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 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة
3 1.41 1.21 81 0.42 0.53 
2 1.42 1.23 80 0.50 0.33 
2 1.22 1.52 88 0.47 0.40 
2 1.21 1.31 85 0.37 0.33 
2 1.42 1.21 84 0.40 0.40 
01 1.52 1.23 83 0.43 0.47 
00 1.41 1.52 

 
08 1.45 1.52 

05 1.31 1.31 

04 1.35 1.21 

03 1.44 1.32 
  اجراءات الدراسة

 :في اإلعداد المسبق لتطبيق الدراسة اآلتيةالباحثان الخطوات  ُأتّبع
االطالع على الدراسات واألدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وذلك بغرض تحليلها ومناقشتها  .0

 واالستفادة منها في إعداد اإلطار النظري، وتوظيفها في معالجة المشكلة وإجراءات الدراسة.

أخذ الموافقة الرسمية الالزمة بعد تحديد عينة و ه لوزارة التربية والتعليم الحصول على كتاب موج .8
على عينة استطالعية من  للتحصيلقبلي  ومن ثم تطبيق اختبار ن.الباحثيالدراسة يسهل مهمة 

مدرسة يدرسون في  الصف العاشر األساسي الذينومن خارج العينة من طلبة  مجتمع الدراسة
 بل تطبيقه على العينة القصدية.؛ وذلك قراهبات الوردية

توزيع أفراد الدراسة عشوائيًا إلى مجموعتين: إحداهما تجريبية لقياس تحصيل الطلبة باستخدام  .5
استراتيجية اإلنفوجرافيك، والمجموعة الضابطة بحيث سيتم تدريسها بالطريقة االعتيادية؛ ومن قبل 

 معلمة واحدة.

من الوحدة الثالثة )المحيطات( ط وخصائص مياهه( )تضاريس قاع المحي اختيار الفصل األول .4
علوم األرض والبيئة للصف العاشر األساسي المقررللفصل الدراسي الثاني من العام  كتابمن 

( ليتم تدريسها باستخدام الطريقة اإلعتيادية ألفراد المجموعة الضابطة 8102-8102الدراسي )
 يس هذه الوحدة ألفراد المجموعة التجريبية.وإعادة صياغتها باستخدام اإلنفوجرافيك في تدر 

من أجل وضع جدول مواصفات، إلعداد  كتحليل محتوى وحدة تضاريس قاع المحيط، وذل .3
 اإلختبار التحصيلي. 

 مين. كإعداد اختبار تحصيلي، والتحقق من صدقه وثباته، بعرضه على مجموعة من المح .2

ومن خارج العينة  استطالعية من مجتمع الدراسةعلى عينة  للتحصيل اً قبلي اختباراً  طبق الباحثان .2
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وذلك قبل تطبيقه  الوردية؛مدرسة راهبات يدرسون في  الصف العاشر األساسي الذينمن طلبة 
 على العينة القصدية.

والضابطة بطريقة  والشعبة الباحثان التصميم شبه التجريبي، وقاما بتحديد الشعبة التجريبية ُأتّبع .2
 عشوائية.

قبل البدء في  كان االختبار التحصيلي على المجموعتين: الضابطة والتجريبية وذلطبق الباحث .2
 .كإعطاء المادة التعليمية باستخدام اإلنفوجرافي

(، والتزما بالحصص الصفية التي تم 8102-4-8بتاريخ ) 4طبق الباحثان الدراسة في شهر  .01
 لتجريبية والضابطة.( حصص لطلبة المجموعة ا2االتفاق عليها، فقد بلغ عدد الحصص )

لتا المجموعتين كنحو تعلم علوم األرض والبيئة ل البعدي،طبق الباحثان االختبار التحصيلي  .00
 الضابطة والتجريبية.

 وإجراء المعالجة اإلحصائية للحصول على النتائج النهائية للدراسة جمع البيانات وتحليل النتائج  .08
 المناسبة.ومقارنتها بالدراسات السابقة ووضع التوصيات 

 .عرض النتائج ومناقشتها .05

 متغيرات الدراسة 

 :اآلتيةاشتملت الدراسة على المتغيرات 
 المتغير المستقل: .أ

 :طريقة التدريس ولها مستويان 

 .التدريس باستخدام اإلنفوجرافيك 

 التدريس باستخدام الطريقة اإلعتيادية. 
 المتغيرات التابعة: .ب

 دة علوم األرض والبيئة.التحصيل في ما هو: اواحدا متغير  وتتضمن
 تصميم الدراسة 

كان تصميم و قام الباحثان باستخدام التصميم شبه التجريبي للمجموعتين )الضابطة والتجريبية(، 
 الدراسة على النحو اآلتي:

EG: O1    X     O1    

CG: O1    ـــ     O1    
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 إذ إن:
EG:  (.اإلنفوجرافيكالمجموعة التجريبية )باستخدام 
CG: لمجموعة الضابطة )باستخدام الطريقة اإلعتيادية(.ا 

1O: ختبار التحصيلي )القبلي والبعدي(.اإل 
X  : .المعالجة بطريقة استخدام اإلنفوجرافيك 
 تنفيذ الطريقة اإلعتيادية في التدريس. : ــ  

 المعالجة اإلحصائية 
 قام ،SPSS)ج اإلحصائي )، وبعد أن تم إدخال البيانات في البرناملالجابة عن أسئلة الدراسة

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة  الباحثان
 وذلك من أجل إجراء المقارنات الالزمة. على االختبار التحصيلي وللمجموعتين التجريبية والضابطة 

( وذلك للكشف عن داللة ANCOVAالمصاحب ) الثنائياستخدام اختبار تحليل التباين  تمكما 
التحصيل في مادة علوم الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة في التطبيق البعدي الختبار 

 حجم لمعرفة (Eta square) ايتامربع  ك استخدامذلكو تبعًا لمتغيرطريقة التدريس.  األرض والبيئة
 .ةلمتغير طريقة التدريس المستخدم (Effect size) تأثيرال

 نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة: ما أثر استخدام اإلنفوجرافيك في تحصيل طلبة الصف العاشر 

 األساسي في مادة علوم األرض والبيئة؟
لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي 

طريقة التدريس باختالف  ساسي في مادة علوم األرض والبيئةطلبة الصف العاشر األمن الدراسة 
 يوضح ذلك:  (8)على االختبار التحصيلي البعدي، والجدولالطريقة االعتيادية، استخدام اإلنفوجرافيك( )

على االختبار التحصيلي ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة 2الجدول )
 اإلنفوجرافيك( ماالعتيادية، استخداالماتهم القبلية باختالف طريقة التدريس )الطريقة وعالبعدي 

العالمة  العدد المجموعة
 الكلية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 27 التجريبية

25 

12.52 2.05 22.96 2.26 

 3.28 18.31 3.34 13.46 26 لضابطةا

كليالمجموع ال  53 12.98 2.77 20.68 3.64 
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باستخدام  أّن المتوسط الحسابي لطلبة المجموعة التجريبية الذين درسواإلى ( 8يشير الجدول )
(، في حين بلغ المتوسط 22.96كان األعلى إذ بلغ )على االختبار التحصيلي البعدي  اإلنفوجرافيك

(، ولتحديد فيما 18.31الطريقة االعتيادية ) باستخدام لطلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا الحسابي
( تم α ≤1.13داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ارق بين متوسطي مجموعتي الدراسة ذإذا كان الف

(، وجاءت نتائج التحليل على النحو الذي ANCOVA)المشترك( ) التباين المصاحبتطبيق تحليل 
 (:5يوضحه الجدول )

( تحليل التباين المصاحب )المشترك( ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي 3الجدول )
 اإلنفوجرافيك( ماالعتيادية، استخداباختالف طريقة التدريس )الطريقة 

 درجات مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط مجموع 
مستوى  قيمة)ف( المربعات

 قيمة إيتا اللةالد
 0.185 0.001 11.354 74.485 1 74.485 االختبار القبلي

 0.502 *0.000 50.344 330.271 1 330.271 طريقة التدريس

    6.56 50 328.016 الخطأ

     52 689.547 الكلي المعدل

 *الفرق دال إحصائيا

(، عند مستوى 50.344لغت )أن قيمة )ف( بالنسبـة لطريقة التدريس قد بإلى ( 5يشير الجـدول )
(، مما يدل على وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة 0.000داللة )

على االختبار التحصيلي البعدي، ومن  الطريقة االعتيادية، اإلنفوجرافيك(طريقة التدريس )باختالف 
مجموعتي  حسابية المعدلة ألداءأجل معرفة لصالح من كان الفرق فقد تم استخراج المتوسطات ال

 ( يبين تلك المتوسطات. 4على االختبار التحصيلي البعدي، والجدول )الدراسة 
( المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار 4الجدول )

 اإلنفوجرافيك( مااالعتيادية، استخدالتحصيلي البعدي باختالف طريقة التدريس )الطريقة 
 الخطأ المعياري  المعدل المتوسط الحسابي العالمة الكلية العدد المجموعة

 27 التجريبية
25 

23.17 0.50 

 0.51 18.10 26 الضابطة

 أّن المتوسط الحسابي المعدل المجموعة التجريبية الذين درسواإلى  (4يشير الجدول ) 
(، في حين 23.17كان األعلى إذ بلغ )صيلي البعدي على االختبار التح اإلنفوجرافيكباستخدام 

الطريقة االعتيادية إذ بلغ  باستخدام بلغ المتوسط الحسابي لطلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا
باستخدام  درسوا الذينالفرق كان لصالح متوسط المجموعة التجريبية (،  وهذا يعني أن 18.10)

وبلغ حجم األثر لطريقة طلبة المجموعة الضابطة، مع متوسط عند مقارنتهم اإلنفوجرافيك 
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اثر الستخدام اإلنفوجرافيك في تحصيل طلبة الصف العاشر (، وهذا يعني وجود 0.502التدريس)
 األساسي في مادة علوم األرض والبيئة.

 مناقشة النتائج 
توى مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس

( بين متوسطات تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة علوم األرض α= 0.0.الداللة )
 والبيئة تعزى إلى استخدام استراتيجية )اإلنفوجرافيك، الطريقة اإلعتيادية(؟

ذات داللة إحصائية بين متوسطي تحصيل  أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن هناك فروقا
التجريبية، والمجموعة الضابطة على الدرجة الكلية الختبار التحصيل البعدي، تعزى إلى طلبة المجموعة 

طريقة التدريس التي تم استخدامها، وأظهرت النتائج أن هذه الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية، 
وجرافيك ذات التي تم تدريسها باستخدام اإلنفوجرافيك، وهذا يدل على أن طريقة التدريس باستخدام اإلنف

 والبيئة.كبيرة في زيادة تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة علوم األرض  فاعلية
يعزو الباحثان دور اإلنفوجرافيك في تنمية تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة 
تضاريس قاع المحيط، ألسباب مختلفة أحد هذه األسباب هو تناسب تصاميم اإلنفوجرافيك ومتطلبات 

من تراكم من الناحية المعلوماتية والذي هو  القائم على التغيير وما يشهده هذا العصر الحالي العصر
التقدم في تكنولوجيا المعلومات، وفي شبكة الشبكات العالمية اإلنترنت خصوصا، وفي اتجاهها  حصيلة

وحدة  ألن تكون طريق المعلومات السريع وهنا ظهر جليا دور اإلنفوجرافيك الفعال في تلخيص
للطلبة بطريقة مشوقة وجذابة فالصورة البصرية المحيطات وما تحويه من معلومات وتنظيمها وعرضها 

ا على إيصال ما يراد ايصاله من أفكار ومعلومات بسرعة وفاعلية، وهذا يتفق مع مقدرتهتفوقت في 
أن طريقة  تانالدراس ، إذ أثبتت ,Darwish) 8102(( ودراسة درويش Cifci, 2016يفتشي )س دراسة

كبيرة في زيادة أداء الطلبة وتحصيلهم عند مقارنتها  فاعليةاإلنفوجرافيك كان لها  التدريس باستخدام
 بطريقة التعليم اإلعتيادية. 

أثناء عملية التعلم من في مع تصاميم اإلنفوجرافيك  هموتجاوبوقد الحظ الباحثان تفاعل الطلبة 
تهم المباشرة التي كان من ضمنها عمليات المقارنة بين المصطلحات خالل متابعتهم لتفاصيل الدرس وأسئل

تم عرض المادة التعليمية التي تحوي صور  إذالمختلفة كالفرق بين الحافات القارية واألخاديد البحرية، 
حتى يتمكنوا من رؤية السمات الفنية الجاذبة التي  (Starboard)اللوح التفاعلي اإلنفوجرافيك على 

تمكن  إذا تصاميم اإلنفوجرافيك، ويرى الباحثان أن هذا أيضا أسهم بشكل كبير في هذه النتيجة تتمتع به
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 الطلبة من فهم المحتوى بالنظر لتفاصيل الصورة دون قراءة فقرات نصية أوالرجوع إلى الكتاب.
 نامجوكذلك يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى وضوح التصاميم التي قام الباحثان بتصميمها على بر 

(Adobe Illustrator)  وتشابهها من حيث الهيكلة والشكل العام لما يتعامل به الطلبة في العصر الحالي
من صور وأشكال تعرض لهم في المواقع التعليمية واألفالم وحتى ألعاب الفيديو وهذا ما جعلها جذابة 

ليمية فالطلبة ينجذبون إلى الطرق للطلبة وبعيدة كل البعد عن الطريقة االعتيادية في إعطاء المادة التع
التدريسية الجديدة التي تبعدهم عن الملل الذي يشعرون به في الحصة الصفية التقليدية خاصة أن تصاميم 

جميلة وهذا ما يجعلها قريبة من الطلبة، مع العلم انه تم إعطاء نسخة  ااإلنفوجرافيك بسيطة وتحوي ألوان
يتسنى له االطالع على المادة التعليمية المتمثلة بتصاميم لكل طالب حتى  CDمن التصاميم على 

 Youngاإلنفوجرافيك ومراجعتها مرات عديدة حسب حاجته. وهذا ما أكدته نتائج دراسة يونج وهينسلي )

& Hinesl, 2014يالئم متطلبات الجيل الجديد )جيل األلفية الثالثة(  أن اإلنفوجرافيك إلى ( والتي أشارت
 طريقة ألخذ المعلومات والمعرفة بصورة مشوقة ومختصرة.الذي يبحث عن 

وبشكل أكثر تحديدا، تتميز وحدة المحيطات وتضاريس قاع المحيط في كتاب علوم األرض 
والبيئة للصف العاشر األساسي، بكثرة المعلومات والمقارنات التي تعمل على تشتيت أفكار الطلبة وقد 

ذات دون غيرها ألن الطلبة يجدون صعوبة في تعلمها وفهمها من قام الباحثان باختيار هذه الوحدة بال
ناحية استيعاب المفاهيم وصعوبة تحويل هذه المفاهيم إلى محسوسات يسهل تمثيلها في الدماغ، ولقد 

على تنظيم المادة التعليمية وتبسيطها بما تحمله الصورة متمثلة بتصاميم  المقدرةكان لإلنفوجرافيك 
على إيصال المعنى بطريقة أكثر فاعلية من أي تفسيرات وشروحات مكتوبة  مقدرة اإلنفوجلرافيك من

لذا فإن  بالكلمات، أو من خالل التلقين باإللقاء فقط كما هو الحال في التعليم بالطريقة اإلعتيادية.
على التركيز واستيعاب  مقدرةاستخدامها ولد لدى الطلبة رغبة في هذه الطريقة مما جعلهم أكثر 

 & ,Noh, Shamsudin, Nudinنوه وشامسودين ونودين وناريمه ) مفاهيم. وهذا يوافق ما أشار لهال

Narimah, 2014 هناك ميزات لإلنفوجرافيك متمثلة باستخدام  أن أظهرت نتائجها( في دراستهم والتي
المتعلمين  الصور والرموز والتصميم الجيد واأللوان الجذابة والنصوص الموجزة والتي بإمكانها تشجيع

 على فهم واستيعاب أفضل وأسرع بغض النظر عن كمية المعلومات المقدمة.
 التوصيات والمقترحات

تحصيل طلبة  فياعتمادا على نتائج الدراسة التي توصلت إلى أن هناك أثرا إبجابيا لإلنفوجرافيك 
 ن قدما التوصيات والمقترحات اآلتية:يالصف العاشر األساسي، فإن الباحث
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الباحثان واضعي المناهج ومطوريها بتبني استراتيجية اإلنفوجرافيك وتفعيل طريقة التدريس  يوصي .0
أثناء تدريسهم للمواد لما لها من أثر فاعل في باستخدام اإلنفوجرافيك على نطاق واسع في المناهج و 

 في زيادة تحصيل الطلبة ولما تحققه من متعة وإثارة وزيادة دافعية الطلبة نحو التعلم.

توجيه االهتمام نحو تضمين محتوى كتاب علوم األرض والبيئة بالصور والرسومات، وتحويل  .8
المعلومات إلى صور مرئية مثل اإلنفوجرافيك مما يجعل كتاب علوم األرض والبيئة كتابا مشوقا 

 وممتعا.

 في تصميم اإلنفوجرافيك تسهمعقد ورش ودورات تدريبية للمعلمين الستخدام برامج حاسوبية  .5
 للدروس التعليمية.

من األبحاث حول اإلنفوجرافيك على مواد تعليمية مختلفة ومراحل  مزيدتوصي هذه الدراسة بإجراء  .4
 تعليمية متعددة.
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