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ات معالجة الصور الرقمية والثقافة البصرية لدي هدف هذا البحث إلي تنمية بعض مهار 
 طالب الصف األول الثانوي بإستخدام برنامج إلكتروني قائم علي نمطي عرض تقنية اإلنفوجرافيك

 )الثابت/ المتحرك(.
وقد قامت الباحثة بعرض مشكلة البحث، وأهميته، وفروضه، ومنهجيته، وأدواته وخطواته،  

تقنية اإلنفوجرافيك،  المحور األول: لبحث في ثالث محاور، وهي:كما تم عرض األسس النظرية ل
الثقافوة البصورية، وقود  والمحور الثاني: الصور الرقمية ومعالجة الصور الرقمية، المحوور الثالوث:

إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج ذو التصميم شوبه التجرييوي، وهوذا مول خوالل تطييو  
لباحثة يتماشي مع صيغة هذا البحث، كما ضمت إجراءات البحث مخطط تصميمي مقترح مل قيل ا

( طالبة مل طالب الصف األول الثانوي، وتم تقسيم أفراد 60إختيار عينة عشوائية مكونة مل )
( طالبة، وإعتمود البحوث علوي 30العينة إلي مجموعتيل تجربيتيل، بحيث ضمنت كل مجموعة )

ي، حيث ُطي  نمط اإلنفوجرافيك الثابت علي المجموعة تصميم مجموعتيل مع القياس القيلي والبعد
التجرييية األولي، أما نمط اإلنفوجرافيك المتحرك ُطي  علي المجموعة التجرييية الثانية، وتمثلت 
أدوات الدراسة في إستخدام إختبار تحصيلي، وبطاقة مالحظة، إختبار الثقافة البصرية، وقد قامت 

جة اإلحصائية المناسبة بإستخدام اليرامج اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية الباحثة بتطيي  أساليب المعال
SPSS وتوصوولت الدراسووة إلووي تفووو  طالبووات المجموعوووة التجريييووة الثانيووة التووي درسووت بووونمط ،

 .اإلنفوجرافيك المتحرك علي المجموعة التجرييية األولي التي درست بالنمط اإلنفوجرافيك الثابت



  هاجر سامح فوزي، وآخرونأ/ 
 

 518 

An electronic program based on modular presentation of infographic 

technology in the development of some digital image processing skills 

and visual culture of first grade secondary students 

Abstract 
The aim of this research is to develop some of the skills of digital 

image processing and visual culture in first grade secondary students 

using an electronic program based on the two types of infographic (fixed 

/ mobile). The researcher presented the problem of research, its 

importance, hypotheses, methodology, tools and steps. The researcher 

used the descriptive and semi-experimental approaches This is through 

the application of a design scheme proposed by the researcher in line 

with the format of this research, and the research procedures included the 

selection of a random sample of (60) students from the first year of 

secondary school, and the sample was divided into two experimental 

groups, so that each group included (30) Student, the research was based 

on the design of two groups with pre and post measurement, The 

stationary infographic pattern was applied to the first experimental 

group, while the mobile infographic pattern was applied to the second 

experimental group. The study found that the students of the second 

experimental group studied the moving infographic pattern over the first 

experimental group which studied the fixed infographic pattern. 
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عد القرن الحالي مل أهم القرون التي شهدت تطورًا في مجال اإلكتشوافات واإلختراعوات يُ 
فووي توواريب البشوورية ونقوول العلوووم المتحلوور موول عصوور الصوووناعة إلوو  عصوور المعلومووات ف خوووذت 

حيوث أخوذ الودول الناميوة تحواول اإلسوتفادا مموا ُيقدموه الكمييووتر لودفع عجلوة التنميوة فوي المجتموع 
فووي معظوم الماسسوات الحكوميووة والتعليميوة وشوركات القطوواأ الخوا ، وأسووتُقدم  هالكمييووتر موقعو

 لذلك المتخصصون في الكمييوتر.
وفنووون تكنولوجيوووة  لووذلك يواجووه القوووائمون علووي العمليوووة التعليميووة واقووع التعامووول مووع نظوووم

ات العصور التقنوي الوذي يتطلووب لتنميوة قودرات طالبهوم وتو هيلهم للتعاموول موع متغيور  متجوددا سواياً 
تعليم الطالب كيف يحصل علي المعلومة بنفسه مل مصادرها المختلفة ،وبالتالي جاءت الحاجة 

المعلومات مثل  و اإلستغالل العقالني لتقنيات الكمييوتر إلي تطوير نماذج تربوية دقيقة تتوخي
صور الرقميوة وتوييفهوا بطور  مثلوي تقنية اإلنفوجرافيك والوسائط المتعددا والتصميم التعليمي وال

 (13 ،2014 )محمد شلتوت، في عمليتي التعليم والتعلم.
ا تعتيور الصووور الرقميوة إحودن مكونووات الوسوائط المتعوددا الرئيسووية، والتوي بوودونها   ذولو

يكتموول أي عموولن وألن الصووورا تعتيوور لغوووًة، فووإن الصووورا الجيوودا تغنووي عووول ألووف كلمووةن لووذا فوووإن 
علووي إسوتخدام صوور فووي منواهجهم يعتيوور أمورًا بوالي األهميووة، ويعتيور إسووتخدام  حور  التربويوون 

الوسائط المتعددا الذي ينتج مل قيل متخصصيل في هذا المجال مل أفلل اإلستخدامات حديثًا 
فووي التعلووويم والوووتعلمن وذلوووك بإعتبوووار أن الكمييووووتر أداا تكنولوجيوووة حديثوووة، دخلوووت فوووي كثيووور مووول 

 .(64، 2009 ة )هشام مرعي،أنشطة الحياا المختلف
( أن العناصوور البصوورية فووي التوودريس والتعلوويم قوود 43-42:2009ن محموود عفيفووي )رأو 

حتلوت مكانوًا هاموًا اليوووم، باإلضوافة إلو  وجووود تكامول بويل الصووور والنصوو  المرافقوة لهووا، وأن إ
اإلمكانووات  هووذا التكاموول يعتيوور تاريخيووًا، والصووور الرقميووة اليوووم تحوودث ثووورا فووي التوودريس بسوويب
 ر.العظيمة التي تتيحها تلك الصور مل إمكانية الوصول إليها والمرونة وقابليتها للنش

نتشورت فووي اةونوة األخيوورا العديوود مول اليوورامج التوي تسووهم فووي معالجوة الصووور الرقميووة إو 
بشووكل كييوور، وهوووذم اليوورامج مووا يميةهوووا هووو سوووهولة إسووتخدامها وقوودرتها علووو  تصووحي  األخطووواء، 

 : التالي ذكر أمثلة لبعض هذم اليرامج وهي علي النحو ويمكننا
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  ،(CorelDraw Graphics Suite)درو كورل ،(Adobe Photoshop) فوتوشوبأدوبي 
 .(ArcsoftPhotoStudio)أرك سوفت ، (Corel Paintshop Photo Pro)كورل برنت شوب بر

التعامول موع  يفو نتشواراإأكثور اليورامج Adobe Photoshop  ويعتير برنامج فوتوشووب
الصووور والجرافيووك كمووا أنوووه يلعووب دورًا كييوورًا فوووي مجووال الكمييوووتر بشوووكل عووام والرسووم والتصوووميم 
وفصوول األلووووان بشوووكل خووا ، كموووا أنوووه إسووتح  أن يكوووون اليرنوووامج األفلوول الوووذي يتعامووول موووع 

 عدا سنوات. الصور والتصميمات عل  مدار
الثقافووووة البصووورية فووووي العمليووووة موووودي أهميوووة  (23 ،2000 وقووود رأي )علووووي عيووود الموووونعم،

التعليميوة حيووث تتكوون موول ثوالث جوانووب لنمواء الشخصووية وهوذم الجوانووب هوي التفكيوور البصووري 
للمكونوات البصورية داخول الموب، والوتعلم  Sources of Imageryالذي يرتبط بالتصور الذهني 

سوتفادا منهوا فوي فهوم البصري قدرا الفرد علي قوراءا المثيورات التوي يسوتقيلها عول طريو  العويل واإل
 Visualالمعلوموووات والتفاعووول معهوووا إلحوووداث تغييووورات سووولوكية مريوبووووة، اإلتصوووال البصوووري 

Communication  وهي قدرا الطالب علي كتابة اللغة البصرية وتحويل اللغة اللفظية إلي لغة
 بصرية وإستخدامها في التواصل مع اةخريل.

 :ية مهارات الثقافة البصرية لدي الطالب منهاوأكدت العديد مل الدراسات علي أهمية تنم
( إلوي أثور التفاعول بوويل الشخصوية الدراميوة ولغووة 2015 وأشوارت دراسوة )حنوان صووالح،

الحووار داخول القصوة اإللكترونيوة التفاعليوة التعليميوة علوي إكسوابهم مهوارات الثقافوة البصورية لودي 
 تالميذ الحلقة اإلبتدائية.

نولوجيا الحديثة في مجال التعليم اإللكتروني إ  أنه قد أجريت عدا ويعد اإلنفوجرافيك مل التك
 بحوث ودراسات وكتابات حوله إهتمت بطييعة اإلنفوجرافيك وشروط التصميم الجيد مثل كتابات:

Kibar, Pınar Akkoyunlu, Buket, 2014, 47))  والتي هودفت إلوي معرفوة أفلول
لمويوف تربويوًا كو داا للتعلويم اإللكترونوي، وقود توصوولت التصواميم التعليميوة لفنفوجرافيوك الثابوت ا

تلوك الدراسووات إلوي أن كوول مول المكونووات الماديووة والعنواويل والصووور قود نالووت أقول الوودرجات موول 
الناحية التصميمية في مقابل الخطوط ،األلوان، وتنظيم المعلومات والتي حصدت أعلي الدرجات 

 لدي الطالب المعلميل.
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 د مل الدراسات إلي أهمية اإلنفوجرافيك في العملية التعليمية ومنها دراسة:أيلاً أشارت العدي
إلي أثر إستخدام تقنية اإلنفوجرافيك القائم علي  (2015 دراسة )مريان ميالد،فقد هدفت 

علوي تنميوة بعوض مفواايم الحوسوبة السوحابية وعوادات العقول المنووتج  نمووذج أبعواد الوتعلم لموار انو
، ونوتج عوول هووذا الدراسوة فاعليووة تقنيوة اإلنفوجرافيووك فوي التعلوويم وتنميووة بيووةلودي طووالب كليوة التر 

 مفاايم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنتج لدي طالب كلية التربية.
ويترتب عل هذم الدراسات العديد مل النتائج هي مدي حداثة وفاعلية تقنية اإلنفوجرافيك 

ذلك  توجد دراسة سابقة تتحدث عل مدي فاعلية تقنيوة وك في التعليم وتنمية المهارات المختلفةن
لووذلك  نومهووارات الثقافوة البصوورية اإلنفوجرافيوك فووي تنميوة بعووض مهوارات معالجووة الصووور الرقميوة

برنووامج قوائم علووي اإلنفوجرافيوك لتنميووة  أنموواط عورض قاموت هووذم الدراسوة موول أجول التعوورف علوي
 لدي طالب الصف األول الثانوي. يةوالثقافة البصر  مهارات معالجة الصور الرقمية

 

 يلي: لقد نبع اإلحساس بالمشكلة مل خالل ما

 & Clyde ,1998) ساارتوري  و (Sartorius, Ute ,1998) والدراساات  األحباا   -1

Hirschi) :السابقة   

عتمووادًا وكوذلك  حظووت الباحثوة أن التودريب والتوودريس يعتمود إ دراسوة هيرشووي كاليود  مثول
مل إتقان مهارات معالجة الصور الرقمية والتي  تتي  للمتعلميل كليًا علي الطر  اللفظية التي  

سييل إلتقانها إ  بلرورا إعادتها مرا ، ومرا أخري ،وهذا ما تفقدم األساليب والطر  اللفظيوة،   
لوووه مووول إعووووادا خالالطوووالب الووووتمكل  يسوووتطيع وأيلوووًا مووول األموووور المهمووووة ضوووي  الوقوووت الووووذي  

  التدريب ومعالجة الصور الرقمية.

 ة:   اااافياااة اإلستكشااادراساااال -2
تمثلوت فوي مالحظوة عينوة مول طوالب  قاموت الباحثوة بدراسوة إستكشوافية، أيلاً  مل هناو 

وذلووك بهووودف معرفووة موودي تمكوول هووا ء الطووالب مووول  طووالبن 30الصووف األول الثووانوي عووددها 
وقود  حظوت الباحثوة وجوود ضوعف واضو  لودي هوا ء الطووالب  ة،مهوارات معالجوة الصوور الرقميو
  .في هذم المهارات األساسية



  هاجر سامح فوزي، وآخرونأ/ 
 

 522 

   ة:اااااحثاااال البااااعم -3
الموووجهيل( وقود أفووادت نتووائج  –قاموت الباحثووة بعمول إسووتطالأ رأي لكوول مول )المعلموويل 

يرجوع  والجانوب المهواري لودي الطوالب وذلوك اإلستطالأ ب ن هناك ضعف فوي الجانوب المعرفوي،
إلي عدم إستخدام األساليب الحديثة في التدريس واإلعتماد علي األساليب والطور  اللفظيوة، كموا 
أفاد أيلا أنه مع تةايد عدد الطالب في الفصول الدراسية فإن ذلك ياثر سليياً علي متابعة تقديم 

  .المحتوي مما يترتب عليه صعوبة التحصيل
 

البحووث الحوالي فووي ضوعف مهوارات معالجووة الصوور الرقميووة لودي طووالب  "تتلو  مشوكلة
 الصف األول الثانوي".

 وتتلخص مشكلة البحث في التساؤ ت اةتية:
 مهارات معالجة الصور الرقمية ا  مة لطالب الصف األول الثانوي؟ ما -1

 مدي إمتالك طالب الصف األول الثانوي لمهارات معالجة الصور الرقمية؟ ما -2

 )الثابت/المتحرك(؟ يرنامج اإللكتروني القائم علي تقنية اإلنفوجرافيكال ما -3

المتحرك( في تنمية الجانب  )الثابت/ برنامج إلكتروني قائم علي تقنية اإلنفوجرافيك كيف بناء -4
 المعرفي المرتبط بمهارات معالجة الصور الرقمية لدي طالب الصف األول الثانوي؟

)الثابووت/المتحرك( فوي تنميووة  علووي تقنيوة اإلنفوجرافيوك برنووامج إلكترونوي قوائم كيوف بنواء -5
 األداء العملي المرتبط بمهارات معالجة الصور الرقمية لدي طالب الصف األول الثانوي؟

)الثابوت/ المتحورك( فوي تنميوة  برنامج إلكتروني قوائم علوي تقنيوة اإلنفوجرافيوك كيف بناء -6
 طالب الصف األول الثانوي؟ الثقافة البصرية لدي

 

 هدف البحث الحالي إل  التعرف علي: 
فاعليوة اليرنووامج اإللكترونووي القووائم علوي تقنيووة اإلنفوجرافيك)الثابووت/المتحرك( فووي تنميووة  -1

 الجانب المعرفي لمهارات معالجة الصور الرقمية لدي طالب الصف األول الثانوي.
 المتحرك( في تنمية الجانب /)الثابت إلنفوجرافيكفاعلية اليرنامج اإللكتروني القائم علي تقنية ا -2

 األدائي لمهارات معالجة الصور الرقمية لدي طالب الصف األول الثانوي. -3
)الثابووت/ المتحووورك( فوووي تنميوووة  فاعليووة برنوووامج إلكترونوووي قووائم علوووي تقنيوووة اإلنفوجرافيوووك -4

 الثقافة البصرية لدي طالب الصف األول الثانوي.
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 البحث الحالي في: أسهم

محاولوووووووووة نحوووووووووو تقوووووووووديم أسووووووووولوب جديووووووووود لعووووووووورض الموووووووووادا العلميوووووووووة والمحتووووووووووي الدراسوووووووووي  -1
بطريقووووووووة تسوووووووواعد علووووووووي تنميووووووووة مهووووووووارات معالجووووووووة الصووووووووور الرقميووووووووة ومهووووووووارات الثقافوووووووووة 

 البصرية لدي طالب الصف األول الثانوي.
اهج تقنيوووة بديلوووة تقوودم لمحاضوووري الجامعوووة، والماسسووات التعليميوووة، والقوووائميل علووي المنووو -2

لمواصلة العملية التعليمية لطالب الثانوية العامة، لمواكبة التحديات الةائدا الناجموة عول 
 التطورات والتحو ت التكنولوجية التي يشهدها العالم.

المشوورفيل لتوجيووه المعلموويل فووي الموودارس بإسووتخدام تقنيووة اإلنفوجرافيووك فووي  لفووت أنظووار -3
 المواقف التعليمية.

ي القائميل علي تطوير منواهج التعلويم ب هميوة تلوميل بورامج حاسووبية تعليميوة  يادا وع -4
 وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي.  قائمة عل  اإلنفوجرافيك في منهج الكمييوتر

 إقتصر البحث الحالي عل :
  ت الباحثة العينة ألهمية ( طالبة وإختار 60قوامها) طالب الصف األول الثانويعينة مل

 . المرحلة التعليمية
  2018/2019الثاني لعام الفصل الدراسي تم تطيي  البحث الحالي في. 

 :موضوعية 
 المتحرك(. -)الثابت برنامج إلكتروني قائم علي تقنية اإلنفوجرافيك 

 .بعض مهارات معالجة الصور الرقمية في مقرر الكمييوتر 
 .بعض مهارات الثقافة البصرية 

  محافظوة الشورقية وذلووك  -مدرسووة السوادات الثانويوة بنوواتتوم تطييو  البحووث الحوالي علوي
إلمكانيات عملية خاصة بتطيي  التجربة، سوهولة اإلنتقوال إليهوا ألنهوا موجوودا فوي نفوس 

 المدينة التي تُقيم فيها الباحثة.
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 :يعتمد البحث الحالي علي منهجيل
: لوصووووووف وتحليوووووول األدبيوووووات والبحوووووووث والدراسووووووات السووووووابقة إلعووووووداد المووووونهج الوصووووووفي -1

 اإلطار النظري.
المونهج ذو التصووميم شوبه التجرييووي: لقيواس فاعليووة المتغيورات المسووتقلة علوي المتغيوورات  -2

 التابعة أي العالقة بيل المتغير المستقل والمتغيرات التابعة.

 

 حلالي التصميم التجرييب ذو اجملموعتني التجريبيتني ذو التطبيق القبلي والبعديالبحث ا إستخدم
 ديااااق البعااااالتطبي ةاااااااااجلاااااااااملع يااااق القبلااااالتطبي اتااااوعاااااجملم

 إختبار التحصيلي اجملموعة التجريبية األولي
 بطاقة مالحظة

 إختبار الثقافة البصرية

 إختبار التحصيلي النمط الثابت
 بطاقة مالحظة

 إختبار الثقافة البصرية
 النمط املتحرك اجملموعة التجريبية الثانية

 

ب نهوا: طريقوة فنيوة لتحويول  فوي هوذا البحوث إجرائيواً وتُعورف Infographic  اإلنفوجرافيا   -1
ريقووة تدريسوووية تعتموود علوووي طريقووة التوودريس المعتمووودا علووي الكتابوووة بووالنص الخووام الوووي ط

 اإلبصاروتحفية التعلم البصري في إنتاج بعض مهارات تصميم ومعالجة الصور الرقمية
 لدي طالب الصف األول الثانوي.

فوي هوذا  إجرائيواً وتُعورف  Digital Image Processing الصاور  الرقمياة   معاجلاة  -2
العديود مول  لرقمية، بإستخدام: "دقة الطالب وإتقانه لمهارات معالجة الصور اب نها البحث

 Photo اليورامج المتخصصوة لمعالجوة الصوور الرقميوة والتوي منهوا برنوامج الفوتوشووب

Shop cc 2017).") 

ب نهوا: هوي القودرا  فوي هوذا البحوث إجرائيواً وتُعورف  Visual Literacy الثقافاة البصارية   -3
علم والتعييور عول الووذات علوي فهوم وإسوتيعاب المثيوورات البصورية والقودرا علوي التفكيوور والوت

 مل خالل قراءا وكتابة اللغة البصرية وتحسيل سلوك الطالب والتفاعل مع اةخريل.



2020 (5ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 525 

 

 سعى البحث الحالى التحقق من صحة الفروض التالية: 
يوجد فر  دال إحصائيًا بيل متوسوطي درجوات طوالب المجمووعتيل التجريييوة األولوي    -1

لثانيووة فووي التطييوو  البعوودي لفختبووار التحصوويلي للجانووب المعرفووي لمهوووارات والتجريييووة ا
 معالجة الصور الرقمية.

يوجد فر  دال إحصائيًا بيل متوسوطي درجوات طوالب المجمووعتيل التجريييوة األولوي    -2
والتجرييية الثانية في التطيي  البعدي لبطاقة المالحظة للجانب األدائي لمهارات معالجة 

 مية.الصور الرق

يوجد فر  دال إحصائيًا بيل متوسوطي درجوات طوالب المجمووعتيل التجريييوة األولوي    -3
 والتجرييية الثانية في التطيي  البعدي إلختبار مهارات الثقافة البصرية. 

 لفجابة علي أسئلة البحث الحالي إتبعت الباحثة الخطوات واإلجراءات التالية:
 مووة بهووارات معالجوة الصووور الرقميووة الواجووب توافرهوا لوودي طووالب الصووف األول إعوداد قائ

 الثانوي، وتم عرضها علي المحكميل، وتم إجراء التعديالت المطلوبة.

  ،إعداد قائمة مهارات الثقافة البصرية الواجوب توافرهوا لودي طوالب الصوف األول الثوانوي
 لوبة.وتم عرضها علي المحكميل، وتم إجراء التعديالت المط

 الثابووت/المتحرك( وذلوووك فوووي  تصووميم برنوووامج إلكترونوووي قووائم علوووي نمطوووي عوورض تقنيوووة اإلنفوجرافيوووك(
 النشر واإلستخدام(. -التقويم -اإلنتاج-التصميم -ضوء مراحل التصميم التعليمي )التحليل

  تم بناء أدوات القياس الخاصة بالجوانب العرفية، والتي تتمثول فوي اإلختبوار التحصويلي
الجانب المعرفي المرتبط بمهارات معالجة الصور الرقمية، وتم عرضها في صورتها  لقياس

 األولية علي مجموعة مل المحكميل وإجراء التعديالت ثم إعدادها في صورتها النهائية.

  بناء أدوات القياس الخاصة بالجوانب اةدائية، والتي تتمثل في بطاقة المالجظة لقياس
بمهوووارات معالجوووة الصووور الرقميوووة، وتوووم عرضووها فوووي صوووورتها الجانووب اةدائوووي الموورتبط 

 األولية علي مجموعة مل المحكميل وإجراء التعديالت ثم إعدادها في صورتها النهائية.
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 إختبووووار الثقافووووة البصوووورية، وتووووم عرضووووه فوووي صووووورتها األوليووووة علووووي مجموعووووة موووول  بنووواء
 المحكميل وإجراء التعديالت ثم إعدادها في صورته النهائية.

 م إختيار عينة البحث مل طالبات الصف األول الثانوي بمدرسة السادات الثانوية بنات ت
( طالبوة وتووو يعهم علوي مجموووعتيل تجوربيتيل وفوو  60بمحافظوة الشوورقية والبوالي عووددها)

 التصميم التجرييي للبحث.

  تطيي  أدوات البحث قيليًا علي عينة البحث وتشمل إختبار تحصيلي وبطاقوة مالحظوة
 ار الثقافة البصرية.وإختب

 .إجراء التجربة البحث 

  تطيي  أدوات البحث بعديًا علي عينة البحث وتشمل إختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة
 وإختبار الثقافة البصرية.

  معالجوووة الييانوووات المسووووتفادا والتوووي تووووم الحصوووول عليهووووا مووول التطييقوووويل القيلوووي والبعوووودي
تووائج وتفسوويرها فووي ضوووء نتووائج البحووووث بووالطر  اإلحصووائية المناسووبة للتوصوول إلووي الن

 والدراسات المرتبطة، وفروض البحث.

 .تقديم مجموعة مل التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها 

 ااارافياااوجااااإلنف:  

 ك: ـــرافيـــوجـــوم اإلنفـــمفه

مووول المتغيوورات البحثيوووة ذات المسووميات المختلفوووة، وبإسوووتقرار  تعتيوور تقنيوووة اإلنفوجرافيووك
، Krum, Randy, 2013,107) ,(Smiciklas,2012,89)منهوا) الدراسوات والبحووث المختلفوة

 ( ُوجد أن لها مسميات عديدا منها:2016،111)محمد شلتوت،
  التجسيد البصري لليياناتData Visualization  . 
  تصميم المعلوماتInformation Design . 

 العمارا المعلوماتيةInformation Architecture .. 
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واإلنفوجرافيووك يشوووير إلووي "فووول تحويووول المعلومووات والييانوووات المعقووودا إلووي رسووووم مصوووورا 
يسهل إستيعابها بوضوح وتشوي  دون الحاجة إلي قراءا الكثير مل النصو  مما يوفر تواصل 

 (.2 ،2015 ة عيسي،بصري فعال بيل كل مل المرسل والمستقيل" )معت
"تمثيالت بصرية للمعلومات وموا يرافقهوا مول نصوو  وهوو مصومم  كذلك فهو عبارا عل

لعرض الييانات المعقدا بشكل أكثر وضوحًا، وُتستخدم فيها األلوان والرمو  والصور، واإلنفوجرافيك 
 (Niebaum, Cunningham sabo, Bellows, 2015, 2) ُيعد مفتاح توصيل الرسالة للقارئ".

 ك:ــــرافيــــوجــــزات اإلنفــــممي

يتسم اإلنفوجرافيك عل ييرم مل التقنيات الحديثة بعودد مول المميوةات الهاموة والتوي إتفو  
-Simiciklas, 2012,11 ) و(Costill, 2013) عليهوا عودد مول األبحواث والمراجوع والدراسوات

 يلي: ( كما2014،5و)معتة عيسي، Toth,2013,449)و) (16

 ط المعلوموووات المعقوودا وجعلهوووا سووهلة الفهوووم واإلعتموواد علوووي الموواثرات البصووورية فوووي تبسووي
 توصيل المعلومة.

 .إختصار الوقت فيد ً مل قراءا كم هائل مل الييانات المكتوبة يمكل مسحها بصريًا بسهولة 

  فعالية إستخدام اإلنفوجرافيوك فوي التسووي  عيور مواقوع التواصول اإلجتمواعي لجوذب مةيود
 الء ألصحاب الشركات.مل العم

  يسوتخدم هووذا النووأ موول الرسوووم كوود متلوومل داخول كووود صووفحة الموقوع أو المدونووة ممووا
 يقلل مل اللغط علي شبكة اإلنترنت مقارنة بالرسوم الصور اإلعتيادية

 .سهولة نشر وإنتشار اإلنفوجرافيك عير الشبكات اإلجتماعية 

 يمها.تعةية القدرا علي التفكير وربط المعلومات وتنظ 

 علي اإلحتفاظ بالمعلومة وقت أكير. المساعدا 

 أرقوووام،  قابليووة تطييقووه علووي عوودد كييوور موول التخصصووات والمجووا ت المختلفووة للييانووات(
 صور، نصو (.

 .إمكانية التواصل مل خاللها ونقل المعلومات لآلخريل بإختالف لغاتهم 

  بالتوالي هووذا يسواعد علووي تغييور الطريقوة الروتينيووة لعورض المعلومووات والييانوات للنوواس و
 تغيير إستجابة الناس وتفاعلهم مع هذم المعلومات عند رؤيتها.
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إلووي أن  (Islamoglu, et.al, 2015, 32-39إسووالموجلو ورخورون ) وأشوارت دراسوة
 اإلنفوجرافيك يمتلك شعيية متةايدا ترجع إلي قدرته علي تقديم وعرض المعلومات بشكل أكثر تشويقاً.

 ك:ــــرافيــــوجــــواع اإلنفــــأن

 ,Dai) (yilidrim, 2016, 98-110) ،(2016،114إتفو  كواًل مول )محمود شولتوت، 

  علي أن أنواأ اإلنفوجرافيك هي: (2014,18-34
 أواًل: أنواع اإلنفوجرافيك من حيث طريقة العرض.

 أنواع اإلنفوجرافيك من حيث الشكل والتخطيط. ثانيًا:
  ن حيث الهدف.أنواع اإلنفوجرافيك م ثالثًا:

 أواًل: أنواع اإلنفوجرافي  من حيث العرض:
: يكوووون عبوووارا عووول رسوووم تصوووويري أو (Static infographic)اإلنفوجرافيووك الثابوووت  ( أ

تصميمات ثابتة تشرح شئ معيل بشكل ثابت دون الحاجة إلي تفاعل مع القارئ، ويالبًا 
 نشر علي صفحات اإلنترنت.ما يستخدم هذا النوأ في اإلعالنات الثابتة التي تطبع أو ت

: عبووارا عوول رسوم تصووويري متحوورك (Motion infographic) اإلنفوجرافيوك المتحوورك ( ب
يتفاعل معه القارئ وهذا يتعامل مع جةء مل مفهوم الرسوم المتحركة، وقد نرام في مواقع 

  الويووب التووي باتووت تميوول إلووي هوووذا العلووم بإسووتخدام تقنيووات الويووب المختلفووة مثووول الوووووو

(HTML5) و(CSS3)  لتشوورح شووئ معوويل وبعلووها يظهوور علووي هيئووة فيووديو يسوووتخدم
 رسومات اإلنفوجرافيك لتمثيل المعلومات.

 ة:ـــــرقميـــــور الـــــة الصـــــالجـــــمع 

 ة:ـــــرقميـــــور الـــــة الصـــــالجـــــوم معـــــمفه 

( pixelsة بيكسووول)( شوووبكة شوووبه  خرفيوووة مووول عناصووور الشاشووو75:2002) ُيعرفهووا ديلوووي
 حيث أن كل عنصر يتكون مل عدد ثنائي صفر وواحد.

( طريقة لنقل الرسائل إلي المستقيل ب قل خط  ويظهر 159:2004ُيعرفها خالد فرجون)
 أثرها علي مدي إستيعاب المستقيل أبعادها وفك رمو ها.
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الرقميووة  ( ب نهوا عمليووة إدخوال الصووورا عول طريوو  الكواميرا220:2006ُيعرفهوا الحلفوواوي)
إلوي الكمييووتر أو الماسوو  اللووئي وتقسويم الصووورا إلوي بكسووالت ومعالجوة كول نقطووة مول خووالل 

 الكمييوتر والسيطرا علي الصورا بشكل فّعال.
 ة: ــــرقميــــورة الــــيزات الصــــمم

( مجموعة 226،2006(، وليد الحلفاوي)29-28،2008أشارت دراسة أماني الشريف)
 الرقمية، وإستخدامها كيديل عل الصورا الفوتويرافية ومل هذم المميةات: مل مميةات الصورا

 .الحفاظ علي التكاليف المادية 
  عودم إسووتخدام الكيماويووات اللووارا فوي التصوووير الرقمووي، والووتخلص منهوا فووي الميووام ممووا

 يسيب التلوث المائي.

 .الحفاظ علي جدوتها عند النسب أو نقل الييانات 

 شرها علي الويب بمنتهي السهولة.سهولة الطباعة أو ن 

 .المساهمة في تصف  الصور والتشوي  عند إلتقاطها بالكاميرا الرقمية 

 القووودرا علوووي إسوووتخدام بوووورامج معالجوووة الصوووور مثوووول برنوووامج الفوتوشووووب Adobe 

Photoshop .لعمل تعديالت وت ثيرات علي الصور 

 يووووووة التقليديووووووة المعرضووووووة وتووووو تي األفلوووووولية للصووووووور الرقميووووووة مقارنوووووة بالصووووووور الفوتويراف
 للتلف مع الوقت.

 .تطوير أساليب العرض وإعداد قواعد الييانات المكتيية الصور عل طري  الكمييوتر 

 ة:ــــريــــة البصــــافــــالثق

"مجموعوة مول الكفايوات البصورية  ولقد تم تعريف الجماية الدولية للثقافة البصورية: ب نهوا
رؤيوة وفوي نفوس الوقوت عول طريو  دموج وتكامول بعوض الخيورات التي يمتلكها اإلنسان بواسطة ال

مووول أساسوويات الوووتعلم اإلنسووواني وعنوودما يوووتم هوووذا  الحسووية األخوووري وتطوووير هوووذم الكفايوووات يعتيوور
والرمووو  البصوورية  األحووداث والعناصوور التطوووير فووإن الفوورد المثقووف بصووريًا يمكنووه تمييووة وتفسووير

طيياية أو مل صنع البشر مل خالل اإلستخدام الميدأ والتي يقابلها يوميًا في بيئته سواء كانت 
 (. 2003،46)إنشراح عيد العةية، لهذم الكفايات يمكننا أن نتصل وبكفاءا مع بعلنا البعض"

"القودرا علوي إسوتخدام الصوور والقودرا علوي التفكيور البصوري والتعييوور  وكوذلك تُعورف ب نهوا
 (.2007،147)فرانسيس دواير، الذاتي بإستخدام تلك الصور"



  هاجر سامح فوزي، وآخرونأ/ 
 

 530 

( ب نهوا إكتسوواب المعرفوة والووعي البصووري Bamford, 2003, 1كموا ُيعرفهوا بووامفورد )
 والقدرا علي ت سيس المعني مل العناصر البصرية. 

 ة:ــريــة البصــافــارات الثقــة مهــة تنميــأهمي

 أهتمت العديد مل الدراسات ب همية تعليم مهارات الثقافة البصرية وتنميتها منها:
( توو تي أهميووة 302 ،2003 (، )إنشوراح عيوود العةيووة،2000 اسوة )علووي عيوود الموونعم،در 

تنميوة مهوارات الثقافووة البصورية مول اإلطووالأ علوي نظريوات اإلدراك البصووري والتواصول البصووري 
فووإذا موووا أسوووتخدم مصووطلحات نظريوووات اإلتصوووال البصوووري فتجوود أن قوووراءا البصوووريات مووواهي إ  

وتشوتمل هووذم العمليووة  را الرسوالة البصوورية للوصوول للمعنووي،( شووفDecodingعمليوة فووك رموو  )
 علي خطوتيل أساسيتيل هما:

وهي خطوا يتم مل خاللها تحديد عناصر المثير  Diffrantiationالتمايز الخطوة األولي:
 البصري لتصنيف المعلومات المرتبطة بالرسالة إلستخال  المعاني منها وفهمها.

وتعني ترتيب المعلومات التي تم الوصول لهوا  Interpretationالتفسير الخطوة الثانية:
 والربط بيل هذم المعلومات والمعاني السابقة لدي المتلقي وتفسيرها وإستنتاج النتائج منها

 ومل خالل ذلك يتم توجيه السلوك وتعديله.
( للتعووورف علووي فاعليوووة برنوووامج قووائم علوووي شوووبكة 2010 )حموودي أحمووود، وجوواءت دراسوووة

لدوليوة فووي تنميوة بعوض مهووارات التصووير الرقمووي فوي ضووء مفهوووم الثقافوة البصوورية المعلوموات ا
 لدي طالب تكنولوجيا التعليم.

( والتوووي هوودفت إلوووي التعوورف علوووي أهميووة تنميوووة مهوووارات 2011 )كريموووة محمووود، دراسووة
 الثقافة البصرية ألطفال ماقيل المدرسة إلعداد المتعلم المثقف بصريًا.

   إعددداق ئاة ددة ر هدددالاة معالرددة اليدددول الرئ يددة الدددالب  لوا ر ددا لدددد  طددال  اليددد
بعووووود إجووووووراء التعوووووديالت التوووووي إقترحهوووووا السووووووادا المحكمووووويل مووووول تعووووووديل  األول الثدددددانو :

( 47( مهووووووارات رئيسووووووية، و)10تكونوووووت قائمووووووة المهووووووارات فووووووي صووووويغتها النهائيووووووة موووووول )
 .( أداءًا سلوكيا158ماشرات، و)
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 بعود  ة ة مهالاة الثقا ة البيرية لدالب  لوا ر دا لطدال  اليد  األول الثدانو :إعداق ئا
 إجوراء التعوديالت التووي إقترحهوا السووادا المحكمويل مول تعووديل تكونوت قائمووة المهوارات فووي

 ( مهارا فرعية.22صيغتها النهائية مل مهارتيل رئيسيتيل، و)
 موول خوالل اإلطووالأ علووي  :كالتيدد يا التعمي ددر لمرنددام  ئدداةا عمددر لقريددة اإلنفوجرافيدد

 (،Ryan,et.al,2000) النماذج المختلفة للتصميم التعليمي ومنها نموذج ريوان ورخورون 
(، ونموووووذج محموووود 2013(، ونموووووذج عيووود اللطيووووف الجوووةار)2001ونمووووذج نييوووول جووواد)

( وجوووودت الباحثوووة أنهوووا تتشوووابه فووووي 2016) (، ونمووووذج محمووود شووولتوت2015الدسووووقي)
دراسووووة وتحليووووول وتصووووميم وإنتووووواج وتقوووووويم  راحووووول متشووووابهة مووووولإطارهووووا العوووووام، وتشوووومل م

وإستخدام، ومل خالل تلك النماذج إستخلصت الباحثة نموذج مقترح منش  مل النماذج 
 السابقة ويتواف  مع البحث الحالي، ويمكل توضيحه كاةتي:

 -رائيوةتحديود األهوداف اإلج –)تحديود خصوائص المتعلمويل  تم إجراء اةتوي: مرحلة التحليل:أ( 
 تحليل المهارات المراد تنميتها(.

 -تصووميم األهوداف اإلجرائيووة -)تصووميم واجهوة التفاعول توم إجووراء اةتوي: مرحلااة التصااميم:ب( 
تحديوووووود عناصوووووور محتووووووووي  -المتحوووووورك( )الثابوووووووت/ تصووووووميم محتوووووووي بيئووووووة اإلنفوجرافيووووووك

 تحديد أدوات القياس(. -المديو ت

 إنتاج الوسائط التعليمية(. -تيار نظام الت ليف المناسب)إخ تم إجراء اةتي: مرحلة اإلنتاج:ج( 

الت كود مول سوالمة اليرنوامج اإللكترونوي  توم إجوراء الآلتوي: قاموت الباحثوة مول مرحلاة التقاويم:  د( 
وإنتاجووه وعرضوووه علوووي عوودد مووول خيوووراء التخصووص فوووي مجوووال تكنولوجيووا التعلووويم وذلوووك 

موات فوي المحتووي ومناسوبة إلستطالأ الرأي حولها مل حيث مدي صود  وصوحة المعلو 
 وعمل التعديالت الال مة وصو ً للصورا النهائية للييئة. المحتوي مع الطالب عينة الدراسة

قامت الباحثة بوضع اليرنامج اإللكتروني القائم علي نمط عرض تقنية  مرحلة النشر واإلستخدام:ه( 
( CDعلي )قر  مدمج  ثانيةوال للمجموعة التجرييية األولي المتحرك /اإلنفوجرافيك الثابت

 ونسخه علي أجهةا الكمييوتر في معمل الكمييوتر وعرضه علي الطالب للتطيي  الفعلي.
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 ي:  اااار التحصيلااام اإلختباااتصمي
فووي ضووووء األهووداف العاموووة واإلجرائيوووة والمحتوووي التعليموووي توووم إعووداد وتصوووميم اإلختبوووار 

صدقه وثباته، ومعامالت السهولة والصوعوبة ومعامول التمييوة، وبلوي عودد  التحصيلي، ثم حساب
( سوااً  إختيوار مول متعودد، وقود 21سوااً  صوواب وخطو  و) )29( مفوردا )50مفوردات اإلختبوار )

توم تقودير كوول مفوردا بدرجووة واحودا فقووط، وقود راعووت الباحثوة عنوود بنواء وصووياية المفوردات أن يووتم 
وضووعات الوتعلم المحوددا بالدراسوة الحاليوة، وبالتوالي تكوون الدرجوة تو يعها بحيث تغطوي جميوع م

 ( دقيقة.45( درجة، وإستغر   مل اإلختبار)50الكلية لفختبار )

 إعداد بطاقة املالحظة ملهارات معاجلة الصور الرقمية لدي طالب الصف األول الثانوي:
الرقميووة وتوم حسوواب  توم إعوداد بطاقووة مالحظوة الجانووب المهواري لمهوارات معالجووة الصوور

( 158( مهارا فرعية، و)47( مهارات رئيسية، و)10صدقها وثباتها، وتكونت بطاقة المالحظة )
درجوة(، 2) درجوات(، ومسوتوي متوسوط3) خطوا أدائية مهارية بحيوث يعطوي أداهوا مسوتوي مرتفوع

 )صفر(. )درجة واحدا(، ولم ياد المهارا ومستوي منخفض
 ة:   ااااريااااالبص ةااااافااااار الثقااااإختب

تم إعداد إختبار الثقافة البصرية وتم حساب صدقه وثباته وتكون مل مهارتيل رئيسيتيل، 
 ( دقيقة.40( مفردا وإستغر   مل اإلختبار)21و)

 ث:  ااااة البحااااار عينااااإختي
 قامووت الباحثووة بإختيوووار مجموووعتيل البحوووث موول طالبووات الصوووف األول الثووانوي بمدرسوووة

( طالبة لكل مجموعة، 30الثانوية بنات( بمدينة )الةقا ي ( محافظة )الشرقية(، بواقع ))السادات 
وقوود راعووت الباحثووة تجووانس كوول مجموعووة وتووم إختيووار عينووة البحووث بطريقووة عشوووائية موول خووالل 

 كشوف األسماء الخاصة بفصلي طالبات الصف األول الثانوي بالمدرسة.
 لي:متت إجراءات البحث كما ي جتربة البحث:

توم تطييو  كوواًل مول إختبوار التحصوويل المعرفوي لمهووارات  التطبيــا القبلــو ت وات الب ــ :   أ( 
معالجة الصور الرقمية وبطاقة المالحظوة علوي الطالبوات عينوة الدراسوة وذلوك للت كود مول 
تكافا المجموعة التجرييية األولوي والمجموعوة التجريييوة الثانيوة، وذلوك قيول إجوراء تجربوة 

  صد نتائج التطيي  ومعالجتها إحصائيًا.البحث، وتم ر 
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 تم تنفيذ خطوات البحث وفقًا للخطوات التالية: تنفيذ تجربة الب  :ب( 
  إجتمعت الباحثة بالتالميذ عينة البحث للتمهيد لتجربة البحث، حيث وضحت لهم طييعة

يك، وتم وأهداف البحث وما هو مطلوب منهم، وشرح طريقة التعلم بإستخدام تقنية اإلنفوجراف
 بإستخدام ا ب توب الخا  بالباحثة. Data Showذلك مل خالل جها  عرض الييانات 

  الت كووووود موووووول سووووووالمة أجهووووووةا الكمييوووووووتر بمعموووووول المدرسووووووة حيووووووث يحتوووووووي المعموووووول علووووووي
 جها  كمييوتر. 15

  قيوووام طوووالب المجموعوووة التجريييوووة األولووووي بإسوووتخدام نموووط عووورض اإلنفوجرافيوووك الثابووووت
مطلوب منهم وتودويل المالحظوات والتسواؤ ت حوول المفواايم شوديدا بمشاهدا كل مديول 

 الصعوبة التي واجهتهم وتمت متابعتهم مل قيل الباحثة وتقديم المساعدا والدعم المطلوب.

 األحوود /األربعووواء(  إجتموواأ الباحثووة بعينووة البحووث بمعوودل أربووع حصووص إسوويوعيًا يووومي(
جود في جدول الحصص المقرر علي هو مو  بموجب حصتيل في اليوم الواحد وذلك بما

 طالب الصف األول الثانوي.

  :ــ ي ت وات الب ــا البعــالتطبيج( 
  ًبعوووود اإلنتهووووواء مووووول تنفيووووذ تجربوووووة البحوووووث قاموووووت الباحثووووة بتطييووووو  أدوات البحوووووث بعوووووديا 

 علي المجموعتيل.

  قاموت الباحثووة بإسوتخدام مجموعووة موول األسواليب اإلحصووائية تناسووب البحوث الحووالي فووي
ييو  التجربووة وتنفيووذها، وتصووحي  ورصوود درجوات الطالبووات فووي اإلختبووار التحصوويلي تط

معامول إرتبوواط  -لمهوارات معالجوة الصوور الرقميوة وبطاقووة المالحظوة األداء)ألفوا كرونبوا 
 إختبار ت للمقارنة بيل المجموعتيل التجربيتيل(. -بيرسون 

  طوالب درجوات متوسطي بيل إحصائياً  دال فر     يوجد" ض األول إلر أنه:يشير الفر 
 التحصيلي لفختبار البعدي التطيي  في الثانية والتجرييية األولي التجرييية المجموعتيل

 .الرقمية" الصور معالجة لمهارات المعرفي للجانب
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 متوسطي بني الفروق داللة لتحديد ةاملستقل للمجموعات" ت" إختبار الباحثة إستخدمت إلختبار هذا الفرض
 التحصيلي لإلختبار البعدي التطبيق يف الثانية والتجريبية األولي التجريبية اجملموعتني طالب درجات

 الرقمية، ويتضح ذل  من خالل اجلدول التالي: الصور معاجلة ملهارات املعريف للجانب
 مستوى الداللة درجات احلرية قيمة )ت( ارياالحنراف املعي املتوسط ن اجملموعة التحصيلي االختبار

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 2.437 39.17 30 التجريبية األوىل
6.544 58 0.01 

 2.255 43.13 30 التجريبية الثانية

 :بوويل إحصووائياً  دال فوور     يوجوود يشددير الفددرض الثددانر مددن  ددروض البحددث إلددر أندده 
 التطييوو  فوي الثانيووة والتجريييوة األولووي ةالتجريييو المجموووعتيل طوالب درجووات متوسوطي
 .الرقمية الصور معالجة لمهارات األدائي للجانب المالحظة لبطاقة البعدي

 بني متوسطي الفروق داللة لتحديد املستقلة للمجموعات" ت" إختبار الباحثة إستخدمت وإلختبار هذا الفرض
 للجانب املالحظة لبطاقة البعدي التطبيق يف انيةالث والتجريبية األولي التجريبية اجملموعتني طالب درجات

 الرقمية، ويتضح ذل  من خالل اجلدول التالي: الصور معاجلة ملهارات األدائي
 مستوى الداللة درجات احلرية قيمة )ت( االحنراف املعياري املتوسط ن اجملموعة املالحظة أبعاد بطاقة

الدرجة الكلية 
 للبطاقة

 12.355 345.42 30 التجريبية األوىل
21.902 58 0.01 

 13.074 417.35 30 التجريبية الثانية

 :طالب درجات متوسطي بيل إحصائياً  دال فر     يوجد" يشير الفرض الثالث إلر أنه 
 مهووارات  ختبووار البعوودي التطييوو  فووي الثانيووة والتجريييووة األولووي التجريييووة المجموووعتيل

 .البصرية" الثقافة

 متوسطي بني الفروق داللة لتحديد املستقلة للمجموعات" ت" اختبار الباحثة إستخدمت رضإلختبار هذا الف
 الثقافة مهارات إلختبار البعدي التطبيق يف الثانية والتجريبية األولي التجريبية اجملموعتني طالب درجات

 البصرية، ويتضح ذل  من خالل اجلدول التالي:

 مستوى الداللة درجات احلرية قيمة )ت( االحنراف املعياري ملتوسطا ن اجملموعة البصرية الثقافة اختبار

 الدرجة الكلية لالختبار
 2.412 13.33 30 التجريبية األوىل

8.354 58 0.01 
 1.847 17.97 30 التجريبية الثانية
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  ر ضوء نتاة  البحث لوصر الباحثة راآللر:
 رافيوووووك فووووي التعلوووويم ومووووا يقدموووووه موووول تنميووووة التفكيوووور النقووووودي اإلسووووتفادا موووول تقنيووووة اإلنفوج

 وحل المشكالت.

 .إستخدام اإلنفوجرافيك في كافة المواد التعليمية لتحسيل مستوي التحصيل لدي الطالب 

  تودريب المعلموويل علوي تصووميم اإلنفوجرافيوك لفسووتفادا بووه فوي التعلوويم ومودي أهميتووه فووي
 العملية التعليمية.

 إنتاج اإلنفوجرافيك وعمل دورات تدرييية لهم لتنمية اإلبداأ والتخيل  تدريب الطالب علي
 واإلبتكار لديهم.

 .تلميل تقنية اإلنفوجرافيك في مفردات مادا تكنولوجيا التعليم في كليات التربية لحداثها 

 ية: ر ضوء ما لوصل إليه البحث من نتاة  لقترح الباحثة إجراء الدلاساة اآلل
 .إستخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية التحصيل المعرفي لدي معلمي الكمييوتر 

  تصوميم إسوتراتيجية مقترحوة قائموة علوي نمووط اإلنفوجرافيوك التفواعلي لتنميوة أنوواأ التفكيوور
 المختلفة في مادا الكمييوتر.

 تصميم البصري دراسة أثر الخرائط الذهنية اإللكترونية واإلنفوجرافيك في تنمية مهارات ال
 لدي طالب المرحلة الثانوية.
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هوووو اإلنفوجرافيوووك. تعريووووف ونصوووائ  وأدوات إنتووواج مجانيووووة،  مووووا (:2015معتوووة عيسوووي ) -11
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