
 
 

 
 

إختالف منـط األنشـطة ببيئة تدريب الكرتونية وأثرها على 
  جودة تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه

 ملعلمات الطفولة املبكرة   
 

 

 
 إعداد 

 د/ همت عطية قاسم السيد 
 مدرس تكنولوجيا التعليم

 جامعة عني مشس   –كلية الرتبية النوعية  
 

 

 

 

 

 



إختالف نمـط األنشـطة ببيئة تدريب الكترونية وأثرها على جودة تصميم 
 وجرافيك التعليمي وإنتاجه لمعلمات الطفولة المبكرةاإلنف

 همت عطية قاسم السيدد/ 

 

 

206 

افيك   إختالف نمـط األنشـطة ببيئة تدريب الكترونية وأثرها على جودة تصميم اإلنفوجر
 التعليمي وإنتاجه ملعلمات الطفولة املبكرة 

 همت عطية قاسم السيد 

 قسم تكنولوجيا التعليم، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس، القاهرة.

 hemmat_atia@sedu.asu.edu.egالبريد االلكتروني: 

 : املستخلص

كشف عن أثر اختالف نمط األنشطة ببيئة تدريب الكترونية على جودة  هدف البحث الحالي إلى ال 
تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه ملعلمات الطفولة املبكرة. والتغلب على مشكلة احتياجهن  
وتقنية   تربوية  معايير  ضوء  في  وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  في  مهاراتهن  تنمية  إلى 

تحديد االحتياجات التدريبية لهن، وتحديد معايير تربوية وتقنية واضحة  واضحة، وذلك من خالل: 
لتصميم اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه ألطفال مرحلة الطفولة املبكرة، وقد أسفرت النتائج عن  

,.( بين متوسطي درجات مجموعتي البحث  05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ل  التحصيلي  االختبار  ملعلمات  في  وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  لجودة  املعرفي  لجانب 

ببيئة التدريب   الطفولة املبكرة، يرجع أثره إلى الختالف نمط األنشطة التعليمية )تعاونية/ فردية( 
( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  كذلك  درجات  05االلكترونية،  متوسطي  بين   ).,

بطا في  البحث  وإنتاجه  مجموعتي  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  لجودة  النهائي  املنتج  تقييم  قة 
ببيئة   ملعلمات الطفولة املبكرة، يرجع أثره إلى الختالف نمط األنشطة التعليمية )تعاونية/ فردية( 

 التدريب االلكترونية.

املفتاحية:   معايالكلمات  األطفال،  رياض  املبكرة،  الطفولة  التعليمي،  اإلنفوجرافيك  اإلنفوجرافيك  ير 
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Abstract: 

The current research aimed to reveal the impact of the different types 

of activities in an E-training environment on the quality of educational 

infographic design and production for early childhood teachers. and 

overcoming the problem of their need to develop their skills in 

designing and producing educational infographics in aspect of clear 

educational and technical standards,This is done through: determining 

their training needs, defining clear educational and technical standards 

for designing and producing an educational infographic for early 

childhood kids,The results revealed that there were no statistically 

significant differences at the level (.05) between the average scores of 

the two research groups in the achievement test for the cognitive 

aspect of the quality of educational infographic design and production 

for early childhood teachers and this effect  is due to the different 

types of educational activities (cooperative / individual) in the E-

training environment. Also, there were statistically significant 

differences at the level (.05) between the average scores of the two 

research groups in the final product evaluation card for the quality of 

educational infographic design and production for early childhood 

teachers, its effect due to the different pattern of educational activities 

(cooperative / individual) in the electronic training environment. 

Keywords: educational infographic, early childhood, kindergarten, 

educational infographic standards, type of activities. 
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 :  مقدمة

سريعا، تطورا  اليوم  التعليم  تكنولوجيا  مجال  مستحدثات   يشهد  ظهور  الى  أدى 
تكنولوجية جديدة تلبي أغلب احتياجات العملية التعليمية، وتطورت بناء على ذلك آليات التعامل  

مصا املعلومات  مع  واكتساب  للتعلم  جديدة  وأساليب  طرق  وظهرت  املختلفة،  املعلومات  در 
وتوصيلها بطرق مبسطة وسريعة، كما تساعد على تلخيص كم املعلومات الهائل الذي يزداد يوميا  
واستخداماته   التعليمي"  "اإلنفوجرافيك  والتقنيات  املستحدثات  هذه  ومن  جدا.  كبير  بشكل 

ح قدمت  التي  املبكرة  العديدة  املراحل  في  وخاصة  التعليمية  العملية  مشكالت  لبعض  جيدة  لول 
التي   التكنولوجية الكبيرة والثورة املعلوماتية  للتطورات  نتيجة  منها. كما تغيرت النظرة لدور املعلم 
وطرق   املعلومة،  عن  البحث  بطرق   

ً
خبيرا يكون  أن  املعلم  على  أصبح  فقد  املجتمع،  لها  يتعرض 

باتجاهاتها الحديثة،  تلخيصها وعرضها التربوية  في تطوير جانب الكيف وينظم العمليات  ، ويسهم 
في تمكن   التربوية، ويستخدم مستحدثاتها  التقنيات  ،  2006)الضبع و جاب هللا،  ويدقن استثمار 

 1( 21صفحة 

 من أهم الركائز األساسية
ً
للمؤسسات التعليمية بحيث   كما يعد تطوير أداء املعلم مهنيا

مع من  تساعد  وتدريبه  املعلم  إعداد  عملية  أصبحت  وقد  لهم،  املنهي  باألداء  االرتقاء  على  لميها 
على   املعاصرة  التربوية  النظم  أكدت  حيث  العالم،  دول  معظم  في  التربوية  املؤسسات  أولويات 
تدريبية   برامج  طريق  وعن  أدائهم،  وتحسين  كفايتهم،  لرفع  الخدمة  أثناء  املعلمين  تدريب  ضرورة 

ل  بعض  مناسبة  وإنتاج  استخدام  على  إلكترونيا  التدريب  سيما  وال  احتياجاتهم،  ضوء  في  هم 
   املستحدثات التكنولوجية.

املتاحة اإلمكانات  خالل  من  الذاتي  التعلم  على  االلكتروني  التدريب  بيئة   ويعتمد  في 
للمعلمين  املهنية  التنمية  تحقق  تعليمية  أنشطة  تنظيم  التدريب  تحقيق  يطلب  كما    التدريب، 
تزويد   على  التدريب  يقتصر  وال  العلمية،  وتخصصاتهم  املهنية  مستوياتهم  باختالف  املتدربين 

إنما هي عملية مستمرة للتدريب أثناء الخدمة على املستجدات  ،  فاملعلمين الجدد باملهارات واملعار 
يكت  هنا  ومن  قدراتهم،  وتنمية  احتياجاتهم  لسد  باستمرار  املعلمين  يحتاجها  أن  يمكن  سب  التي 

تقدم   كما  الحياة.  مدى  والتعلم  املستمر  للتعلم  وسيلة  كونه  كبيرة  أهميته  االلكتروني  التدريب 
تعليمية متنوعة تناسب الفروق الفردية للمتدربين وتسمح لهم  ه  عملية التدريب اإللكتروني أنشطت 

الذاتي. خطوه  وفق   
ً
كال مكان  وأي  وقت  أي  في  أكدت    Blanchard, 2007) )  بالتدريب  وقد 

للمعلمين   املهنية  التنمية  في تحقيق  االلكترونية  التدريب  بيئات  فاعلية  الدراسات على  العديد من 
)    نتائج دراسة  واملتدربين في مجاالت عدة، كذلك تنمية مهاراتهم في مجاالت متنوعة. حيث توصلت

تطلعات  (2015املوزان،   في ضوء  متمايز  تشاركي  إلكتروني  تدريب  لبيئة  مقترح  تصور    أعضاء  إلى 
إلى    (2017)حسن ه.،    وتوصلت دراسة  هيئة التدريس والتوجهات املستقبلية للتدريب اإللكتروني 

تنمية الجانب املعرفي واألدائي   في   من نمط التدريب االلكتروني ونمط التدريب املتنقل 
ً
فاعلية كال

التعلم عبر االنترنت. بيئات  نتائج دراسة    ملهارات إدارة  ال واظهرت  فاعلية    (2018قرني،  )النجدي و 
التدريب اإلدارة    بيئة  مهارات  تنمية  في  التفاعلية  الويب  تطبيقات  على  القائمة  االفتراضية 

)عبد املعبود ر.،  اإللكترونية لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة تبوك. وأشارت نتائج دراسة  
ال  (2019 املجموعات  متوسطات طالب  بين  إحصائيا  داله  فروق  وجود  أثر  إلى  إلى  ترجع  تجريبية 

 
 ار السادسصدس اإلية لعلم النفاستخدمت الباحثة نظام توثيق الجمعية األمريك 1

  American PsychologicalAssociation (APA)  . 
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نمط   التي استخدمت  لصالح املجموعة  املقلوب  التعلم  بيئة  في  االلكتروني  التدريب  اختالف نمط 
 التدريب املوزع. 

تعد األنشطة التعليمية عنصر رئيس في بيئات التدريب االلكتروني ملا لها من دور فعال  
واملهار  املعارف  من  التمكن  مستوي  إلى  باملتعلم  الوصول  تعزيز  في  كذلك  بدراستها،  يقوم  التي  ات 

التعلم. نواتج  وتحسين  التعلم  نحو  اإلنجاز  دافعية  وزيادة  التعلم   ,Parry & Andrew)عملية 
نشاط    ، (2015 وزيادة  االبتكار،  على  القدرة  تنمي  االلكترونية  األنشطة  أن  خميس  عطية  ويرى 

ث  من  واالكتشاف  البحث  على  وحثه  التعليمي،  املوقف  في  أن  الطالب  كما  التعلم.  عملية  إثراء  م 
التعلم،   لنواتج  أفضل  تحقيق  في  املتعلمين  تساعد  تعليمية  أنشطة  تتضمن  التي  التدريب  أنظمة 
وتسهم في تفعيل التواصل والتفاعل والتشارك بين املتعلمين، وحرية التعبير والتساؤل على عكس  

 ( 2003)خميس، بيئات التدريب التقليدية. 

بأنماطها املختلفة في تحقيق  وقد دلت بعض الدراس ات على فاعلية األنشطة التعليمية 
دراسة   ومنها  التعلم،  نواتج  بكر،  بعض  املجموعة    (2017)أبو  تفوق  الدراسة  نتائج  أظهرت  حيث 

التجريبية التي درست باستخدام برمجية متنوع األنشطة التعليمية في التحصيل والتفكير البصري  
التي   الضابطة  التقليدية. كذلك دراسة  على املجموعة  التعليمية  بالبرمجية  الحميد،  درست  )عبد 

حيث دلت النتائج على تفوق نمط ممارسة النشاط الفردي على نمط النشاط التعاوني في    (2020
 تنمية األداء التقني والثقة بالنفس لدى طالب تكنولوجيا التعليم من خالل بيئة التعلم املعكوس.

ال  بعض  نتائج  أظهرت  األنشطة  كذلك  إنتاج  مهارات  تنمية  أهمية  األخرى  دراسات 
)عبد  التعليمية االلكترونية ملا لها من أهمية كبيرة في بيئات التدريب والتعلم. حيث أوضحت دراسة  

كامل،   و  أمين،  املتوسطة  (2018العزيز،  املجموعة  من  أفضل  الصغيرة  املجموعة  أداء    أن  في 
  الب النمط البصري كان أدائهم أفضل من النمط السمعياألنشطة اإللكترونية، إضافة إلى أن ط 

من    
ً
كال دراسة  كذلك  واللغوي.  س.،  و    (2018)خليل،  والحركي  على    (2020)سعيد  أكدتا  حيث 

تعلم   أو  تدريب  بيئة  أي  منها  يخلو  فال  االلكترونية  التعليمية  األنشطة  إنتاج  مهارات  تنمية  أهمية 
 ني. الكتروني أو أي موقف تعليمي االلكترو 

وفي سياق أخر يعد اإلنفوجرافيك من الفنون التي تساعد في تقديم املعلومات بأسلوب  
جديد وممتع ومثير، حيث يمكن من خالل تصميماته املتنوعة تحويل املعلومات واملفاهيم املعقدة  

) شلتوت، فن االنفوجرافيك بين التشويق    إلى صور ورسوم وعرضها على األطفال في شكل جذاب.
التعلم،  والتح على  يعد (2014فيز  كما  املستحدثات  اإلنفوجرافيك   .  أكثر  إيجابي    من  أثر  لها  التي 

أنها تعتبر أداه   في تداول املعلومات والبيانات املعقدة بطريقة واضحة وسهلة وسريعة، كما  واضح 
ويسر،  فعالة في عملية التعليم والتعلم تساعد املعلمين واملتعلمين في تحقيق اهداف التعلم بدقة  

إنها املعلمين  حيث  اهتمام  التعليمية،   لفتت  العملية  في  انتباه    لتعود  الستخدامها  في جذب  بالنفع 
التعليم والتعلم، وتحليل ونقد املعلومات املجردة، وتمثيل املهارات    وإثارة  املتعلمين  دافعيتهم نحو 

بدقة،  والتعلم.  واملعارف  التعليم  عملية  في  توظيفها  ضرورة  حتم  املعرفي    وفي  مما  االنفجار  ظل 
التعلم املختلفة وال   أبناءنا املتعلمين بجميع مراحل  بنا بشكل واضح، وخاصة  الهائل الذي يحيط 
على   تساعد  التي  وخاصة  التكنولوجية  املستحدثات  أصبحت  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  سيما 
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م أمر  باتت  وسرعة  بسيطة  صورة  في  املتعلم  ذهن  إلى  وايصالها  املعرفة  من  تلخيص  وليس   
ً
لحا

 رفاهيات التعلم.

أن الدماغ البشرية ال تستطيع    (Wang, 2013)مما يجعل األمر أكثر أهمية ما أشار إليه  
تتسم   املقدمة  واملعارف  املعلومات  كانت  إذا  وخاصة  طويل،  لزمن  التعلم  عملية  في  االستمرار 

فق كم كبير من املعلومات  حيث إن تد  (Kim & Lee, 2014)بالرتابة والتعقيد. وهذا ما أكد علية  
إلى   حاجة  في  املخ  يجعل  مما  الزائد،  املعرفي  والحمل  الذهني  االجهاد  إلى  يعرضه  املتعلم  ذهن  الى 
وتمثيالت   بصرية  وتلميحات  ورسومات  مجردة  وأشكال  صور  في  لتصبح  املعلومات  لتلك  تبسيط 

ك في سهولة ويسر وزمن تعلم  بيانية، مما يساعد في تحقيق قدر كبير من االستيعاب والفهم واالدرا 
 أقل. 

أكد   السياق  ذات  الرحمن،  وفي  إذا    (2016)عبد  للطالب  القدرة االستيعابية  زيادة  على 
التعلم   مخرجات  وأن  التعلم،  لتحقيق  الخمس  حواسهم  من  حاسة  من  أكثر  باستخدام  قاما 

بالصور  مدعمة  املعرفة  استعراض  يتم  عندما  وأسرع  أسهل  يكون  املعرفة  من    واستدعاء  بدال 
ترتيبها في نسق ذو معنى واضح   في  الصور مع املعلومات يساعد  عرضها بشكل مجرد. كما أن ربط 

 للتعلم يسهل استرجاعه عند الحاجة اليه.

على  أ وقد   الطالب  ساعد  التعليمي  اإلنفوجرافيك  أن  على  الدراسات  من  العديد  كدت 
التعلم.   مخرجات  من  العديد  تحقيق  في  نجاح  وحقق  دراسةالتحصيل  التي     (Cifci, 2016)ومنها 

التحصيل   زيادة  في  ساعد  قد  الجغرافيا  مقرر  تدريس  في  اإلنفوجرافيك  استخدام  أن  اكدت 
الدراس ي للطالب، وتحسن اتجاهاتهم اإليجابي بشكل كبير نحو دراسة مادة الجغرافيا. كما أظهرت  

الجة املعلومات على الطالب  تفوق الطالب ذوي املستوي العميق ملع  (2017)محمود،    نتائج دراسة
ذوي املستوي السطحي في دراستهم ملقرر"تقنيات التعلم واالتصال" بتقنية اإلنفوجرافيك املتحرك  

التقدمية. العروض  لتصميم  املالحظة  وبطاقة  التحصيلي  االختبار  نتائج  دراسة    في  كذلك 
الستخد  (2020)السحدان،   وفعال  إيجابي  أثر  وجود  إلى  النتائج  دلت  في  حيث  اإلنفوجرافيك  ام 

ودراسة العلوم.  مادة  في  الطالب  تحصل  زيد،    زيادة  استخدام    (2016)أبو  تفوق  أوضحت  التي 
التفكير   مهارات  وتنمية  الجغرافيا  مادة  تحصيل  في  التقليدية  الطريقة  على  الثابت  اإلنفوجرافيك 

علية تدريس العلوم  التي أظهرت فا  (2016)عمر،  البصري لطالب املرحلة الثانوية. وكذلك دراسة  
املفاهيم   الطالب  اكساب  في  التعليمي  اإلنفوجرافيك  على  قائمة  مقترحة  استراتيجية  باستخدام 

 )ة  ــــفكير العليا اكدة دراســــــــفكير البصري. وفي إطار تنمية مهارات الت ـــــــــــمية مهارات الت ـــــــــ العلمية، وتن 
Bilici, Yuruk, & Yilmaz, 2019)   زيادة  عل في  اإلنفوجرافيك  باستخدام  التدريس  فاعلية  ى 

املتعلمين.  لدى  املعرفة  وراء  ما  مهارات  وتنمية  األكاديمي  دراسة    التحصيل  أكدت  )الشربيني،  كما 
على فاعلية استخدام اإلنفوجرافيك في تنمية مهارات التعلم السريع والقدرة املكانية لدل    (2020

االبتدائي،   الخامس  الصف  تعلم  تالميذ  بيئة  توفير  في  ساعد  قد  اإلنفوجرافيك  استخدام  وان 
الصور واألشكال. وقد أوصت دراسة التالميذ  في استيعاب  أثر كبير  لها  )العتيبي ن.،    مناسبة كان 

وفاعليته في تنمية    بأهمية استخدام وتوظيف اإلنفوجرافيك في العملية التعليمية ألهميته  (2018
 (2017) سالم ن.،    طالبات املرحلة االبتدائية. وقد أوضحت دراسةمهارات التفكير التحليلي لدى  

  ان التدوين املرئي بنوعية "بواسطة اإلنفوجرافيك / بواسطة الفيديو" قد ساهموا في زيادة التفكير 
اإليجابي للمتعلمين، وقد تفوق "التدوين بواسطة اإلنفوجرافيك" على "التدوين بواسطة الفيديو"  

تكنولوجي  التعليم.لدى طالب  أشارت دراسة  ا  ر.،    كما  املعبود  اإلنفوجرافيك   (2017)عبد  أن  الى 
في املرحلة    التعليمي له أثر كبير في إكساب املفاهيم العلمية ملادة العلوم للتالميذ املعاقين سمعيا 
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التفكير   مهارات  تنمية  في  كذلك  لديهم.  البصري االبتدائية،  لالستخدام  )أبو  ودراسة    والقابلية 
قد أظهرت نتائجها فاعلية اإلنفوجرافيك الثابت بنوعية في زيادة التحصيل وتنمية    (2018ب، الده

الثابت األفقي   نمط اإلنفوجرافيك  تفوق  النتائج  واجهات املستخدم، كما أظهرت  مهارات تصميم 
واجهات   تصميم  مهارات  وتنمية  التحصيل  زياد  في  الرأس ي  الثابت  اإلنفوجرافيك  نمط  على 

ونواتج    املستخدم. مهارات  بعض  تنمية  إطار  نتائج دراسة  التعلم  وفى  م.،  أسفرت    (2018) سالم 
ثالثية األبعاد    اإلنفوجرافيك املتحرك في تنمية مهارات تصميم كائنات التعلم الرقمية  على فاعلية

 بكلية التربية النوعية. التحصيلي والجانب األدائي لطالب قسم تكنولوجيا التعليم للجانب

أكد مهاراتكما  واملعلمين  الطالب  اكساب  أهمية  على  الدراسات  بعض  انتاج    ت 
  والتأكيد على أهمية تقديم برامج تدريبية  اإلنفوجرافيك التعليمي وتوظيفه في العملية التعليمية،

للمتعلمين   وتوصيلها  واملفاهيم  املعارف  تلخيص  في  بالغة  أهمية  من  لها  ملا  املهارات  تلك  لتنمية 
وسري  سهلة  من  بصورة  كال  أكد  حيث    (Alrwele, 2017)  (Alshehri & Ebaid, 2016)عة، 

(Naparion & Saad, 2017)    لها من مميزات عديدة في على أهمية اتقان مهارات اإلنفوجرافيك ملا 
اختصار زمن التعلم وجذب املتعلمين نحو التعلم، كما تساعد في تقديم املعرفة بطريقة مسلسلة  

أف  على  والتأكيد   
ً
دراسةمنطقيا وأشارت  محددة.  معلومات  أو  إسماعيل،    كار  تفوق    (2018)  إلى 

التواصل   شبكات  عبر  اإلنفوجرافيك  في  املوجز  الدعم  استخدمت  التي  التجريبية  املجموعة 
االجتماعي في الجوانب املعرفية والجوانب املهارية املرتبطة بمهارات تصميم البصريات. كما أكدت  

الطباخ،  دراسة   جاءت  على    (2018)  حيث  التعليمي،  اإلنفوجرافيك  إنتاج  مهارات  تنمية  أهمية 
إنتاج   مهارات  وتنمية  التحصيل  زيادة  في  املقترحة  التعلم  استراتيجيات  بفاعلية  النتائج 
اإلنفوجرافيك التعليمي، كما تفوقت املجموعة التي استخدمت "استراتيجية حلقة روبن/ األسلوب  

الت  في  املجموعات  كل  على  أوصت املستقل"  كما  التعليمي.  اإلنفوجرافيك  انتاج  ومهارات    حصيل 
تصمي  على  التعليم  تكنولوجيا  ومعلمي  أخصائي  معايير    مبتدريب  وفق  والبصريات  اإلنفوجرافيك 

محددة، وكذلك تدريبهم على كيفية توظيفه بشكل مناسب في العملية التعليمية. وفي ذات السياق  
دراسة   عفيفي،  أوصت  تدر   (2018)  ومصممي  بضرورة  التربية،  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  يب 

املقررات االلكترونية على معايير تصميم محتوي التعلم باإلنفوجرافيك، وبرامج إنتاجها، وأساليب  
أوصت دراسة   التعليمية. كما  العملية  في  إبراهيم،  عرضها  تدريبية    (2015)  بضرورة عقد دورات 

م وإنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي ودمجه في املواقف  ألعضاء هيئة التدريس لتصميمهم على تصمي 
دراسة وأوصت  الدراسية.  الفصول  في  بوزارة    (2017)مرس ي،    التعليمية  املعلمين  تدريب  بضرورة 

أنماط   باستخدام  تعليمي  إنفوجرافيك  في صورة  الدراسية  املقررات  تصميم  على  والتعليم  التربية 
نتا أظهرت  السياق  ذات  وفي  مختلفة.  دراسةتفاعل  في    (2020)شتا،    ئج  املقترح  البرنامج  فاعلية 

للمجموعتين   التعليمي، وذلك على حد سواء  انتاج اإلنفوجرافيك  التحصيل وتنمية مهارات  زيادة 
 التجريبيتين التي درست بالواجهة الكلية وكذلك التي درست بالواجهة التسلسلية. 

في  على الجانب األخر نجد أن معلمة رياض األطفال والطفو  لها دور مهم جدا  لة املبكرة 
  
ً
حياه الطفل فهي تحتل املركز الثاني بعد األم واألب في التأثر على سلوك ومعتقدات األطفال سلبا
تكون   أن  الدور. فيجب  بهذا  للقيام  تأهلها  كفاءات ومهارات خاصة  تمتلك  أن  لذلك البد   ،

ً
وإيجابا

أ لتحقيق  تساعدها  التي  التدريس  باستراتيجيات  من  ملمة  كبيرة  درجة  على  تكون  كذلك  هدافها، 
التمكن من التعامل مع العديد من املستحدثات التكنولوجية وكذلك إنتاج البعض منها لتوظيفه  
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وتشويقهم   األطفال  انتباه  بأساليب جذب  كاف  ووعى  دراية  على  تكون  وأن  التعليمية،  املواقف  في 
ا تدريب معلمات  التعلم. مما استدعي ضرورة  املستحدثات  نحو عملية  بعض  املبكرة على  لطفولة 

 أثناء  
ً
تباعا لها  التكنولوجية حتى تواكب عصر املعلوماتية، وتتمكن من سد احتياجاتها التي تظهر 

أهمية تدريب معلمات الطفولة املبكرة لرفع أدائهم املنهي وتحسين مهاراتهم  ت الخدمة. ومن هنا ظهر 
 جية التي يحتاجون إليها.في إنتاج واستخدام بعض املستحدثات التكنولو 

تدريب   أهمية  على  توكد  التي  الدراسات  لبعض  ملحة  حاجة  هناك  أصبحت  هنا  ومن 
أطفال   لدى  واملهارات  املفاهيم  بعض  تنمية  كذلك  مهاراتهم،  وتنمية  املبكرة  الطفولة  معلمات 

التي    (2018)على،    مرحلة الطفولة املبكرة من خالل بعض املستحدثات التكنولوجية. ومنها دراسة
اإلنفوجرافيك أن  إلى  كبير  خلصت  إيجابي  تأثير  لدى    له  االقتصادية  املفاهيم  بعض  تنمية  على 

أثناء   األطفال  رياض  معلمات  تدريب  بضرورة  الدراسة  وأوصت  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  أطفال 
بكرة،  أهمية استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي في التدريس ألطفال مرحلة الطفولة امل   الخدمة على

 إلى ضرورة إعداد الطالبات املعلمات بشعبة رياض األطفال على 
ً
أهمية    كما أوصت الدراسة أيضا

املفاهيم  البصري التمثيل   لتوصيل  جذابة،  ورسوم  صور  شكل  في  واملعارف  لألطفال    للمعلومات 
ها  التي دلت نتائج  (2020)بهجات،  كذلك دراسة    بشكل أسرع وأكثر سهولة في االستيعاب والفهم.

طفل   لدي  واللغوية  والبصرية  اإلدراكية  املهارات  تنمية  في  التعليمي  اإلنفوجرافيك  فعلية  على 
اإلنفوجرافيك   الروضة، كما أوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمات رياض األطفال على استخدام

تمكينها لخبرات  املبكرة  الطفولة  معلمة  إعداد  برامج  وتضمين  تقنية    التعليمي،  استخدام  من 
 إلنفوجرافيك التعليمي.  ا

اإلنفوجرافيك   تصميم  جودة  مهارات  امتالك  أهمية  مدى  السابق  العرض  من  يتضح 
التعليمي وإنتاجه وأهميته في تحقيق نواتج التعلم بسهولة ويسر وكفائه، كما يتضح أهمية تدريب  

الت  من  تمكنهم  التي  الحديثة  التكنولوجية  املستحدثات  على  املبكرة  الطفولة  مع  معلمات  عامل 
عصر املعرفة، وتحقيق أهداف العملية التعليمية بسهولة وبشكل مشوق وممتع، وذلك من خالل  

 بيئة تدريب الكتروني تدعم أكثر من نمط لألنشطة االلكترونية تناسب متعلمين مختلفين. 

املبكرة   الطفولة  ملرحلة  والتعليم  عامة  التعليم  في  اإلنفوجرافيك  أهمية  من  الرغم  على 
وإنتاجهبشكل خ التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  الطفولة على  معلمات  تدريب  وأهمية  في    الص، 

تربوية وتقنية تناسب مرحلة الطفولة املبكرة، اال تتطرق    ضوء معايير  أن الدراسات والبحوث لم 
لدراسة احتياجات معلمات الطفولة املبكرة، ومازالت البحوث في ذلك املجال محدودة، األمر الذي  

وال  يلقي   التكنولوجية  واحتياجاتهن  املعلمات  متطلبات  لتلبية  الحالي  البحث  أهمية  على  الضوء 
سيما التمكن من مهارات تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه ملا له من أهمية بالغة في تحقيق  

 أهداف التعليم والتعلم ملرحلة الطفولة املبكرة.

 : اإلحساس بمشكلة البحث

 مشكلة البحث الحالي فيما يلي:  في ضوء ما سبق تتضح

قامت الباحثة بعمل دراسة استكشافية من خالل استبانة تم عرضها على مجموعة من معلمات   .1
( للتأكد من مدى امتالك بعض معلمات الطفولة املبكرة ملهارات  5الطفولة املبكرة بلغ عددهن )

التكنولوجية املستحدثات  بعض  ا  استخدام  كذلك  وإنتاجها،  مدى    لوقوفوتصميمها  على 
والتعلم. التعليم  أهداف  تحقيق  في  أهميتها  ومدى  لها  واحتياجاتهن  )  رغبتهن  وكانت  1ملحق   )
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أكبر   وعدد  املستحدثات،  تلك  استخدام  على  قدرة  لديهن  ليس  منهن  كبير  عدد  وجود  النتيجة 
جتمع  منهن ليس لديهن القدرة على تصميم أو انتاج واحدة أو أكثر من تلك املستحدثات، وقد ا

أغلبهن على رغبتهن في اكتساب مهارات جودة تصميم وإنتاج العديد من تلك املستحدثات.  كما  
أكدن على انهن لم يتدربن على مهارات استخدام وإنتاج هذه املستحدثات أثناء مرحلة الدراسة،  
سيما   وال  الخدمة.  أثناء  انتاجها  أو  استخدامها  على  تدريب  منهن  أي  تتلقي  لم  كذلك 

وزن  اإلنف  احتل  والذي  املستحدثات  رأس هذه  األول على  املركز  احتل  الذي  التعليمي  وجرافيك 
 (: 1)  وجاء تحليل نتائج االستبانة كما بجدول   %100نسبي  

 ( 1جدول )

 تحليل نتائج استبانة الدراسة االستكشافية ملعلمات الطفولة املبكرة

هل له أهمية في تحقيق 
 أهداف التعلم والتعلم

في تعلم  هل ترغبين
 إنتاجه 

هل يمكنك تصميمة 
 وإنتاجه 

هل تعاملت معه  
 
 
املستحدث   سابقا

 التكنولوجي

 م

الوزن 
 النسبي 

 نعم ال 
الوزن 
 النسبي 

 نعم ال 
الوزن 
 النسبي 

 نعم ال 
الوزن 
 النسبي 

 نعم ال 

60% 2 3 60% 2 3 0% 5 0 0% 5 0 
تطبيقات 

اقع املعزز   الو
1 

80% 1 4 80% 1 4 0% 5 0 20% 4 1 
صص  الق

 اإللكترونية
2 

100 % 0 5 100 % 0 5 0% 5 0 20% 4 1 
افيك   اإلنفوجر

 التعليمي 
3 

20% 4 1 20% 4 1 40% 3 2 60% 2 3 
تطبيقات 
جوجل  
 التعليمية

4 

0% 5 0 0% 5 0 100 % 0 5 100 % 0 5 
اقع   مو
التواصل  
 االجتماعي

5 

60% 2 3 60% 2 3 0% 5 0 60% 2 3 
البرمجيات  
 التعليمية

6 

0% 5 0 0% 5 0 0% 5 0 20% 4 1 
الفيديو  
 التفاعلي 

7 

40% 3 2 40% 3 2 0% 5 0 0% 5 0 
برامج التعلم 

 التكيفية
8 

80% 1 4 80% 1 4 0% 5 0 40% 3 2 
األلعاب  
 التعليمية

9 

40% 3 2 40% 3 2 0% 5 0 60% 2 3 
الرسومات  
 املتحركة

10 
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لى أهمية اإلنفوجرافيك في تحقق  .من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي أكدت ع2
أهداف التعليم والتعلم بطريقة سهلة وشيقة وممتعة، كذلك أظهرت الدراسات احتياج معلمات  
لتلك   كبيرة  أهمية  من  له  ملا  التعليمي  اإلنفوجرافيك  وإنتاج  لتصميم  املبكرة  الطفولة  مرحلة 

 املرحلة.

ل 3 األكاديمية  القومية  املعايير  على  الباحثة  اطلعت  األطفال.  رياض  كليات  القومية    قطاع  )الهيئة 
والتي جاء من ضمن مواصفات الخريج    (19-14، الصفحات  2009لضمان جودة التعليم والتعلم،  

بثقافة   الخريجات  تتمتع  كذلك  املستمر،  والتعلم  الذاتي  التعلم  مهارات  يمتلك  أن  يحب  أنه  بها، 
تتمك كذلك  الطفل،  تربية  لخدمة  املعلومات  وتكنولوجيا  تكنولوجيا  اآللي  الحاسب  برامج  من  ن 

 القدرة على إنتاج الوسائل التعليمية ومصادر التعلم واالعمال التطبيقية املناسبة  
ً
التعليم، وايضا

النظرية   واملعارف  املفاهيم  استخدام  على  أيضا  الوثيقة  اكدت  كما  والتعلم.  التعليم  ألنشطة 
و  الطفل  مهارات  تنمية  في  املعلومات  الحديثة  وتكنولوجيا  التكنولوجيا  استخدام  وكذلك  تعليمة. 

 للحصول على املعلومات واملعارف.  

التعلم من خالل  4 أهمها  والتي من  املبكرة  الطفولة  أطفال مرحلة  الباحثة على خصائص  اطالع   .
املثيرات  رأسها  وعلى  املرحلة  لهذه  والتعلم  التعليم  في  واألهم  األساس ي  املصدر  وهو  الحواس، 

ولكن    ،ذابة واملثيرة الهتمام األطفال التي تشوقهم وتجذبهم ليس فقط لعملية التعلمالبصرية الج 
 لالستمرار فيه بدون ملل او تعب. 

ً
 أيضا

تتحدد مشكلة البحث في احتياج معلمات الطفولة املبكرة  بناء على ما سبق يمكن أن  
ت واضحة  معايير  ضوء  في  التعليمي  افيك  اإلنفوجر تصميم  على  التدريب  مرحلة  إلى  ناسب 

السن   هذه  مثل  في  والتعلم  التعليم  عمليتي  على  كبير  مردود  من  لها  ملا  املبكرة،  الطفولة 
الصغيرة، وال سيما في ضوء املتطلبات التكنولوجية لعصر املعلوماتية. ويأتي البحث الحالي في  
تصميم   جودة  على  الكترونية  تدريب  ببيئة  األنشطة  نمط  اختالف  أثر  لبحث  محاولة 

افيك التعليمي وإنتاجه ملعلمات الطفولة املبكرة. اإلن  فوجر

 :أسئلة البحث

التالي: " ماأثر اختالف  يمكن معالجة مشكلة البحث الحالي من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس 
فردي( )تعاوني/  األنشطة  افيك    نمط  اإلنفوجر تصميم  جودة  على  الكترونية  تدريب  ببيئة 
 " فولة املبكرةالتعليمي وإنتاجه ملعلمات الط

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

معايير .1 الطفولة    ما  مرحلة  ألطفال  وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  جودة 
 املبكرة؟ 

ما أثر اختالف نمط األنشطة )تعاوني/ فردي( ببيئة تدريب الكترونية على تنمية الجانب   .2
 التعليمي وإنتاجه ملعلمات الطفولة املبكرة؟  املعرفي لجودة تصميم اإلنفوجرافيك

ما أثر اختالف نمط األنشطة )تعاوني/ فردي( ببيئة تدريب الكترونية على تنمية الجانب   .3
 بجودة تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه ملعلمات الطفولة املبكرة؟   املرتبط
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 :أهداف البحث

 هدف البحث الحالي إلى: 

قائمة .1 جو   إعداد  مرحلة  بمعايير  ألطفال  وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  دة 
 الطفولة املبكرة. 

تنمية   .4 على  الكترونية  تدريب  ببيئة  فردي(  )تعاوني/  األنشطة  نمط  اختالف  أثر  تعرف 
 الجانب املعرفي لتصميم اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه ملعلمات الطفولة املبكرة؟ 

)تعاوني .5 األنشطة  نمط  اختالف  أثر  تنمية    / تعرف  على  الكترونية  تدريب  ببيئة  فردي( 
الطفولة    املرتبط  الجانب ملعلمات  وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  بجودة 
 املبكرة؟ 

 تتحدد أهمية البحث الحالي فيما يلي: :  أهمية البحث

اهتمام الجهات املعنية، نحو أهمية تدريب معلمات الطفولة املبكرة على تصميم    توجيه .1
ب  اإلنفوجرافيك  وإنتاج  وإنتاج  وتصميم  عام،  بشكل  التكنولوجية  املستحدثات  عض 

 التعليمي بشكل خاص. 

وتربوية    تزويد .2 تقنية  بمعايير  املبكرة  الطفولة  ومعلمات  التعليم  تكنولوجيا  مصممي 
 سليمة لتصميم وإنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي ملرحلة الطفولة املبكرة.

الطفو  .3 معلمات  وخبرات  مهارات  بما  تطوير  الخدمة  أثناء  أدائهم  وتطوير  ملبكرة،  لة 
 يتناسب مع عصر املعلوماتية.

في   .4 اإلنفوجرافيك  بأهمية  املبكرة  الطفولة  مجال  على  والقائمين  التربويين  نظر  توجيه 
الطفولة   مرحلة  أطفال  على  وفعال  واضح  مردود  من  له  ملا  والتعلم،  التعليم  عمليتي 

 املبكرة. 

 : فروض البحث

ذات .1 فروق  )  توجد  مستوى  عند  إحصائية  مجموعتي  05داللة  درجات  متوسطي  بين   ).,
املعرفي للجانب  التحصيلي  االختبار  في  التعليمي    البحث  اإلنفوجرافيك  تصميم  لجودة 

التعليمية   األنشطة  نمط  الختالف  إلى  أثره  يرجع  املبكرة،  الطفولة  ملعلمات  وإنتاجه 
 )تعاونية/ فردية( ببيئة التدريب االلكترونية. 

)تو  .2 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  مجموعتي  05جد  درجات  متوسطي  بين   ).,
لجودة النهائي  املنتج  تقييم  بطاقة  في  وإنتاجه    البحث  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم 

)تعاونية/   التعليمية  األنشطة  نمط  الختالف  إلى  أثره  يرجع  املبكرة،  الطفولة  ملعلمات 
 ة.فردية( ببيئة التدريب االلكتروني 
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 اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:: حدود البحث

بشرية: .1 القليوبية،    حدود  بمحافظة  املبكرة  الطفولة  معلمات  من  مقصودة  عينة 
مع   التعلم  أنشطة  في  املستخدمة  التعليمية  املواد  وإنتاج  بتصميم  املعنيات  باعتبارهن 

 أطفال رياض األطفال. 

زمنية: .2 الحال  حدود  البحث  تطبيق  الدراس ي  تم  العام  خالل  الفصل    2021-2020ي 
 الدراس ي األول. 

نمطين من األنشطة )تعاونية/ فردية( في بيئة التدريب االلكترونية    حدود موضوعية: .3
ملرحلة   تعليمي  انفوجرافيك  صورة  في  إلنتاجها  تصلح  التي  التعليمية  األنشطة  وبعض 

 الطفولة املبكرة. 

 نهجين لتحقيق النتيجة املرجوة من البحث: اعتمد البحث الحالي على م : منهج البحث

السابقة   .1 البحوث والدراسات  البحث وعرض  أديبات  لتحليل  التحليلي: وذلك  الوصفي  املنهج 
اإلنفوجرافيك   لتصميم  سليمة  وتربوية  تقنية  معايير  على  الوقوف  كذلك  منها،  واالستفادة 

ج الوصفي التحليلي في تفسير  التعليمي وإنتاجه ملرحلة الطفولة املبكرة، كذلك استخدم املنه 
 نتائج البحث الحالي.

تدريب   .2 ببيئة  فردية(  )تعاونية/  األنشطة  نمط  اختالف  أثر  لقياس  وذلك  التجريبي:  املنهج 
على  املعرفي  الكترونية  الطفولة    )الجانب  ملعلمات  وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  لتصميم 

 عليمي وإنتاجه ملعلمات الطفولة املبكرة،( املبكرة/ الجانب املرتبطبتصميم اإلنفوجرافيك الت 

 :متغيرات البحث

 نشاط الكتروني تعاوني / نشاط الكتروني فردي.املتغير املستقل:   .1
 املتغيران التابعان:   .2
 الجوانب املعرفية املرتبطة بتصميم وإنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي. .1
 . الجوانب املرتبطة بجودة تصميم وإنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي .2

 ( كما يلي: 1×   2في ضوء املتغيرات السابقة، قد تم التصميم العاملي ) :التصميم التجريبي

( 2جدول )  
 التصميم التجريبي في ضوء متغيرات البحث الحالي

 القياس البعدي  املعالجة التجريبية القياس القبلي  املجموعة 

املجموعة  
التجريبية  

 األولي

 

االختبار التحصيلي  .1
فية املرتبطة  للجوانب املعر 

بتصميم وإنتاج 
 اإلنفوجرافيك التعليمي

بطاقة تقييم املنتج النهائي   .2
لجودة تصميم 

اإلنفوجرافيك التعليمي 
 وإنتاجه 

بيئة تدريب الكترونية  
بنمط األنشطة  

 التعاونية

االختبار التحصيلي  .1
للجوانب املعرفية املرتبطة  

بتصميم وإنتاج 
 اإلنفوجرافيك التعليمي

نتج النهائي  بطاقة تقييم امل .2
لجودة تصميم 

اإلنفوجرافيك التعليمي 
 وإنتاجه 

املجموعة  
التجريبية  

 الثانية 

بيئة تدريب الكترونية  
بنمط األنشطة  

 الفردية
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 :عينة البحث

، إدارة  بالقليوبية عينة البحث الحالي عينة قصدية من معلمات مرحلة الطفولة املبكرة  
من العينة  انتقاء  تم  الخيمة،  بشبرا  املشد    شرق  يحي  د/  )مدرسة  وهي  تجريبية  مدراس  ثالثة 

مدرسة السادات الرسمية للغات( تكونت    –مدرسة بهتيم الرسمية للغات    –الرسمية املميزة لغات  
تمارس    ( معلمة20( معلمة قسمت إلى مجموعتين تجريبيتين. املجموعة األولى )40قوام العينة من )

التعاوني  بالنمط  التعلم  تد  أنشطة  )ببيئة  الثانية  واملجموعة  الكترونية،  معلمة 20ريب  تمارس    ( 
 أنشطة التعلم بالنمط الفردي ببيئة تدريب الكترونية.  

 :أدوات البحث

:
 
 أدوات مساعدة:   أوال

مهارات   .1 بعض  امتالكهن  مدى  عن  املبكرة  الطفولة  معلمات  راي  استطالع  استبانة 
 إعداد الباحثة( استخدام وتصميم وإنتاج بعض املستحدثات التكنولوجية. )

من   .2 التدريبية  احتياجاتهن  حول  املبكرة  الطفولة  معلمات  راي  استطالع  استبانة 
 )إعداد الباحثة(  املستحدثات التكنولوجية.

املفضلة   .3 االلكتروني  التعلم  بيئة  حول  املبكرة  الطفولة  معلمات  راي  استطالع  استبانة 
 ام التعلم. )إعداد الباحثة( لديهن الستخدمها لتقديم املحتوي التعليمي واألنشطة ومه

:
 
 أدوات أساسية:   ثانيا

التعليمي وإنتاجه   .1 للجوانب املعرفية املرتبطة بتصميم اإلنفوجرافيك  اختبار التحصيلي 
 لدي معلمات الطفولة املبكرة. )إعداد الباحثة( 

وإنتاجه .2 التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  لجودة  النهائي  املنتج  تقييم  ملرحلة    بطاقة 
 املبكرة. )إعداد الباحثة( الطفولة 

 : مصطلحات البحث

افيك:  اإلنفوجر

شلتوت"   "محمد  صفحة  2016)شلتوت،  يعرفه  البيانات    (111،  تحويل  فن  انه  على 
فهمها واستيعابها بسهولة وبشكل مشوق،    يمكن   واملعلومات واملفاهيم املعقدة إلى صور ورسومات

 وسلسة وواضحة.ويتميز هذا األسلوب بعرض املعلومات بطريقة سهلة 

بأنه عملية تصوير    Bicen & Beheshti  "(Bicen & Beheshti, 2018, p. 102)كما عرفة " 
البيانات أو األفكار لنقل املعلومات املعقدة لألشخاص بطريقة أسرع في استقبال املعلومة وأسهل  

 في الفهم.

إجرائيا  الباحثة  للمعلوما  تعرفة  بصري  تمثيل  بأنه  البحث  هذا  سياق  واملعارف في  ت 
في   املبكرة  الطفولة  معلمات  ملساعدة  بصورة سهلة ومشوقة  بالطفل وعرضها  املحيطة  والحقائق 

 توصيل املعلومات واملعارف بأسرع وقت وأقل جهد وبشكل ممتع. 
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 األنشطة التعليمية الفردية:  

محددة   تعلم  ألنشطة  املبكرة  الطفولة  معلمات  ممارسة  بأنها  إجرائيا  الباحثة  تعرفها 
وفق  م املبكرة،  الطفولة  ملرحلة  وانتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  جودة  بمهارات  رتبطة 

التعلم   أهداف  تحقيق  بهدف  منهن  لكل  الذاتي  خطوهن  ووفق  مستقل  بشكل  واضحة،  معايير 
 املرجوة.

 األنشطة التعليمية التعاونية: 

املبكرة  الطفولة  معلمات  ممارسة  بأنها  إجرائيا  الباحثة  محددة    تعرفها  تعلم  ألنشطة 
وفق   املبكرة،  الطفولة  ملرحلة  وانتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  جودة  بمهارات  مرتبطة 

تعاوني بشكل  واضحة،  التعلم    معايير  أهداف  تحقيق  بهدف  صغيرة  تعاونية  تعلم  مجموعات  في 
 املرجوة.

 بيئة التدريب االلكتروني:  

مخططة عملية  بأنه  إجرائيا  الباحثة  تعلم    تعرفة  أنشطة  ممارسة  خالل  من  ومنظمة 
متنوعة )تعاونية/ فردية( ضمن بيئة تعلم االلكتروني، تهدف إلى اكساب معلمات الطفولة املبكرة  

 بعض املعارف واملهارات، لسد احتياجاتهن ومتطلباتهن املهنية.

  مرحلة الطفولة املبكرة: 

ال   6الى    4مرحلة تضم األطفال من سن   للمدرسة، ومدة  سنوات وحتى سن قبل  دخول 
سنوات، والعام الثاني يخص    4الدراسة بها عامان، العام األول يخص مرحلة الروضة تبدأ من سن 

 ( 294، صفحة 2001)محمد ف.، سنوات.   5مرحلة التمهيدي وتبدأ من سن 

 معلمات الطفولة املبكرة: 

ؤسسات التربوية  تقصد بهن الباحثة املعلمات القائمات على العملية التعليمية داخل امل  
سنوات وتقدم لهم أنشطة متعددة بهدف تزويدهم بالقيم    6الى    3لألطفال التي تتراوح أعمارهم بين  

التربوية واالجتماعية وبعض املعارف مع إتاحة الفرصةلهم للتعبير عن ذاتهم، والتدريب على كيفية  
 التعامل مع املجتمع.

 : للبحث اإلطار النظري 

البحث   أن  إلى   
ً
إلى  نظرا املبكرة  الطفولة  معلمات  احتياج  التغلب على مشكلة  إلى  الحالي قد هدف 

الطفولة   مرحلة  تخص  واضحة  وتقنية  تربوية  معايير  ضوء  في  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم 
تصميم   الكترونية على مدى جودة  تدريب  ببيئة  األنشطة  نمط  اختالف  أثر  بحث  املبكرة، كذلك 

تاجه ملعلمات الطفولة املبكرة. لذلك فقد تضمن اإلطار النظري للبحث  اإلنفوجرافيك التعليمي وإن
 املوضوعات التالية: 

: األنشطة التعليمية )تعاونية/ فردية( في بيئة التدريب الكتروني. 
ً
 أوال

: اإلنفوجرافيك التعليمي 
ً
 ثانيا

: مرحلة الطفولة املبكرة. 
ً
 ثالثا
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: األنشطة التعليمية )تعاونية/ فردية( في 
 
 بيئة التدريب االلكتروني. اوال

والتدريب    التعلم  وبيئات  عام  بوجه  التعلم  بيئات  في  التعليمية  األنشطة  أصبح دور  قد 
وقد   التعلم،  عملية  محور  في  دائما  املتعلم  لجعل  وضروري  حتمي  أمر  خاص  بوجه  االلكتروني 

العديد  وجود  على  االجتماعي  التوصل  وشبكات  االلكترونية  التعلم  بيئات  األنشطة    ساعدت  من 
الغير نمطية التي يمكن من خاللها جعل املتعلم في حالة نشاط دائم خالل عملية التعلم مما يدعم  

 تحقيق األهداف املرجوة بشكل جيد.

 مفهوم أنشطة التعلم في بيئة التدريب االلكتروني:  .1

 
 
لتت املعلم  يصممها  التي  املتنوعة  واألساليب  الطرق  بانها  التعليمية  األنشطة  أهداف  عرف  حقيق 

على   املتعلم  يساعد  مما  جماعي  أو  فردى  بشكل  اما  األنشطة  هذه  املتعلم  ويمارس  التعلم، 
دور   من  تزيد  التي  الفعالة  العمليات  من  التعليمية  األنشطة  وتعد  التعلم،  عملية  في  االنخراط 

و أبوسل،    )الفراجياملتعلم في الحصول على املعلومات وبناء املعارف بشكل ذو معنى بالنسبة له.  
التعليمية(18، صفحة  2006 املعلومات    ، وتأخذ األنشطة  بطبيعة  العديد من األشكال تختلف 

املطلوب   التعليمية  األهداف  طبيعة  أو  املستهدفة،  الفئة  وفق  تختلف  املقدمة، كذلك  واملعارف 
 .(23، صفحة 2006)الفتالوي و هاللي، تحقيقها. 

 اللكتروني: أنواع أنشطة التعلم في بيئة التدريب ا .2

حيث   االلكتروني،  التدريب  بيئات  خالل  من  تقديمها  يمكن  التي  التعليمية  األنشطة  تنوعت 
إلى حد كبير   البيئات على استحداث أنواع جديدة من األنشطة ساعدت  ساعدت طبيعة هذه 

 على وجود بيئات تعلم غنية باإليجابية والنشاط. وفيما يلي نذكر تلك األنواع.

 (Horton, 2006)حيث الهدف منها:تصنيفها من  2-1

: والتي يمكن من خاللها تحقيق مهارات التفكير   Absorb Activitiesاالستيعابية  األنشطة -
 والتحليل في املواد التعليمية التي تحتاج إلى ذلك. 

التنفيذ  - تتطلب    Do Activated: أنشطة  التي  التعلم  أهداف  تحقيق  خاللها  من  يمكن 
 ائية.تعليم مهارات عملية وأد

املزامنة:  2-2 من حيث  املبارك،    تصنيفها  و   !Error (Comerchero, 2006)  (2005)املوس ي 

Reference source not found. 

أو   - تعاوني  بشكل  التعلم  عملية  أثناء   
ً
مباشرتا املتعلم  ينفذها  متزامنة:  تعليمية  أنشطة 

على   وتعتمد  أدوات  فردي،  مثل  االلكتروني  التدريب  بيئة  توفرها  التي  التزامنية  األدوات 
 املباشر وااللواح التشاركية.  الحوار

-   
ً
، معتمدا

ً
أنشطة تعليمية غير متزامنة: ينفذها املتعلم بشكل غير فورى فرديا أو جماعيا

 شة.على أدوات األنشطة غير املتزامنة مثل أدوات البريد اإللكتروني ومنتديات املناق

 



إختالف نمـط األنشـطة ببيئة تدريب الكترونية وأثرها على جودة تصميم 
 وجرافيك التعليمي وإنتاجه لمعلمات الطفولة المبكرةاإلنف

 همت عطية قاسم السيدد/ 

 

 

220 

  (Karla, 2013) (Charles, 2014) تصنيفها من حيث نمط املمارسة: 2-3

   أنشطة فردية: 
ً
ويكون فيها املتعلم مسؤول عن تعلمة بشكل منفرد ومستقل، ووفق خطوة الذاتي، معتمدا

 على نفسه في تحقيق أهداف التعلم، ومتحمل املسئولية ملا تم تخطيطه من أهداف مسبقة.

تعاونية: - البعض  ي  أنشطة  بعضهم  مع  املتعلمين  من  مجموعة  تعاون  خاللها  من  مكن 
 لتحقيق أهداف التعلم املرجوة، ويمكن ذلك من خالل مجموعات كبيرة أو صغيرة. 

 . خصائص أنشطة التعلم في بيئة التدريب االلكتروني: 3

تتميز األنشطة التعليمية بعدة خصائص البد من أخدها بعين االعتبار عندما تدرج تلك  
نشطة في بيئة التدريب االلكترونية حتى تكون أنشطة هادفة تساعد على تحقيق أهداف التعلم  األ

يلي:   فيما  نذكرها  كامل،  املرجوة،  و  أمين،  العزيز،  صفحة  2018)عبد  ،  2017)أبوبكر،    (125، 
 ( 433، صفحة 2020)سعيد س.،  (342صفحة 

املتعلالتنوع:    3-1 انتباه  جذب  على  يساعد  األنشطة  مع  تعدد  األنشطة  وتناسب  مين، 
 متعلمين مختلفين.

تحفز العديد من مختلف أنواع التفاعل للمتعلمين من خالل التغذية الراجعة التفاعل:  3-2
 املقدمة لهم.

اقعية:    3-3 منها قيمة  الو الناتج  يمثل  وأن  للتنفيذ،  قابلة  املقدمة  األنشطة  تكون  أن  يجب 
 بالنسبة للمتعلم.

بشكل  حيث    االستمرارية:  2-4 والخبرات  املعارف  تراكم  إلى  وتأدي  تكون مستمرة ومتدرجة، 
 سلس.  

 بحيث تساعد املتعلمين على اكتساب عادات تعليمية وسلوكية جيدة. الدعم والتوجيه:  3-5

 تمكن املتعلم من االختيار من بينها، وتساعدهم على متابعة التقدم في التعلم.املرونة:   3-6

التعلم 4 أنشطة  تنفيذ  أسس  االلكتروني:  .  التدريب  بيئة  في  هذه    الفردية  تتسق  أن  البد 
التعلم   أنشطة  لخصائص  العام  اإلطار  ضوء  في  تنفذ  كما  الذاتي،  التعلم  بخصائص  األنشطة 

 (Burleson, 2018) (30، صفحة 2020)عبد الحميد، املعدة لبيئة التدريب االلكتروني.  

بحيث    4-1 املتعلمين،  بين  الفردية  الفروق  خطوه  تراعي  وفق  السير  متعلم  كل  يستطيع 
 الذاتي. 

 تخاذ املتعلم القرار بنفسه وتحمل مسؤوليته لتحقيق هدفه.ا 4-2

 اعطاء املتعلم الحرية الكافية الختيار الوقت املناسب للتعلم، وممارسة األنشطة.  4-3

اه،  املتعلم لذاته من خالل اختبارات محكية املرجع وفقا ملستو   بتقويم   تسمح األنشطة  4-4
 آخرين.  لیس باملقارنة مع متعلمين

 تتمركز حول املتعلم، وحول ما يستطيع املتعلم تنفيذه بمفرده. 4-5
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االلكتروني:5 التدريب  بيئة  في  التعاونية  التعلم  تنفيذ أنشطة  تتسق هذه    . أسس  أن  البد 
الت  أنشطة  لخصائص  العام  اإلطار  ضوء  في  تنفذ  كما  التعاوني،  التعلم  بخصائص  علم  األنشطة 

االلكتروني. التدريب  لبيئة  الحميد،    املعدة   ,Vhalery & Nofriansyah)(30، صفحة  2020)عبد 
2018) 

 تعرض بطريقة تشجع على التعلم التعاوني والتفاعل بين املتعلمين داخل بيئة التدريب.  5-1

بشكل    5-2 وليس  واالستراتيجيات،  الطالب  من  خالل مجموعة  من  لتنفيذه  النشاط  يصلح 
 د.منفر 

يكون كل فرد له دور في النشاط يؤديه بشكل متكامل مع أعضاء الفريق لتنفيذ النشاط    5-3
 النهائي.

 يتلقى كل فرد في املجموعة التعزيز والدعم من أعضاء الفريق بشكل متبادل.  5-4

تقييم    5-5 لكل متعلم  البعض، ويمكن  بعضهم  تقييم  الفريق  بالنسبة    نفسهيمكن ألعضاء 
 لألخرين.

افيك التعليمي. ثاني : اإلنفوجر
 
 ا

معلوماتية   تحوالت  يشهد  كما  كبير،  معلوماتي  إغراق  عصر  الحالي  عصرنا  يشهد 
وتكنولوجية كبيرة، فقد أصبح األنسان يعتمد على التكنولوجيا في كثير من أنشطته الحياتية. ومع  

ملعلومات بصيغ  كل هذا الزخم من املعلومات واملعارف أصبح هناك سعي كبير وراء تناول وعرض ا
في صور   والبيانات  واملعارف  املعلومات  وتقديم  في عرض  تساعد  تقليدية،  غير  تكنولوجية حديثة 
سهلة ومبسطة يمكنها توصيل كم كبير من املعلومات من مجرد نظرة بدال من الفحص والتدقيق  

بالطبع   ذلك  انعكس  وقد  للمعلومة.  الوصول  في  كبير  وجهد  وقت  يستغرق  مما  على  والتحليل 
التقنيات. مما جعل موضوع   والتعلم حيث أصبحت هناك حاجة ملحة ملثل هذه  التعليم  عمليتي 
لتنظيم ونقل املعلومات املعقدة   اإلنفوجرافيك والتصاميم املعلوماتية من املواضيع األكثر أهمية 

املقدمة  للعقل البشري بشكل سهل وأسرع وأكثر بقاًء. فقد أثبتت الدراسات العلمية أن املعلومات  
تلك   من  أكثر  األثر،  وبقاء  الشامل  واإلدراك  السريع  الفهم  في  أكبر  فاعلية  لها  بصرية  بصورة 

في السنوات    (2016)حسن و الصياد،    املعلومات املقدمة في صورة كتابية أو شفهية. وقد لوحظ 
ت أصبحت  انها  حتى  الحياة  مناحي  شتى  في  املعلوماتية  للتصاميم  متزايد  استخدام  تصدر  الخيرة 

 وسائل االعالم وشبكات التواصل االجتماعي وال يخلو أي مؤتمر أو تصريح منها. 

افيك التعليمي:  .1  مفهوم اإلنفوجر

شلتوت"   "محمد  صفحة  2016)شلتوت،  يري  البيانات    (111،  تحويل  فن  انه  على 
ق،  فهمها واستيعابها بسهولة وبشكل مشو   يمكن   واملعلومات واملفاهيم املعقدة إلى صور ورسومات

 ويتميز هذا األسلوب بعرض املعلومات بطريقة سهلة وسلسة وواضحة.

للمتعلم عرض    (Yıldırım, 2016)  ويرى  يوفر  متسلسل  معلوماتي  عن عرض  عبارة  أنه 
والنصوص   والرموز  البيانية  والرسومات  الصور  باستخدام  هدف  امل بصري  لتحقيق   

ً
مسبقا عدة 

 معين.
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للبيانات واملعلومات    (Damayananov & Tsankov, 2018)كما أوضح   تمثيل مرئي  أنه 
كالنصوص   العناصر  من  العديد  على  التمثل  هذا  ويقوم  سريع،  بشكل  عرضها  يتيح  واملعارف، 

 والشعارات. ، واالشارات ،والخرائط ، الصور والرموز والرسومات البيانية و 

تصوير    بأنه عملية  Bicen & Beheshti  "(Bicen & Beheshti, 2018, p. 102)كما عرفة " 
البيانات أو األفكار لنقل املعلومات املعقدة لألشخاص بطريقة أسرع في استقبال املعلومة وأسهل  

 في الفهم.

اإلنفوجرافيك   أن  على  كبير  بشكل  أجمعوا  انهم  تعريفات  من  عرضة  سبق  مما  يتضح 
توصيل   بهدف  ومشوقة  سهلة  بصورة  وعرضها  والحقائق  واملعارف  للمعلومات  بصري  تمثيل 

 لومات واملعارف بأسرع وقت وأقل جهد وبشكل ممتع.املع

افيك التعليمي وتصنيفاته:  .2  أنواع اإلنفوجر

طريقة   حيث  من  صنفه  من  فمنهم  التعليمي،  اإلنفوجرافيك  وأنواع  تصنيفات  تعددت 
العرض، ومنهم من صنفه من حيث الشكل، ومنهم من صنفه من حيث الغرض منها. وقد اطلعت  

)درويش و الدخني،  و    (2014) شلتوت،  (Dalton, 2014)هذه التصنيفات  الباحثة على العديد من  
زيد،  و    (2015 شيوعا    (2016)أبو  األكثر  واالنواع  التصنيفات  أهم  الباحثة  توضح  خاللها  من 

.
ً
 وتداوال

افيك من حيث طريقة العرض 2-1  :تصنيف اإلنفوجر

افيك الثابت.  .أ  اإلنفوجر

ي أن  إما  ثابت  معلوماتي  تصميم  عن  ومحتوي  عبارة  االنترنت  على  ينشر  أو  طبع 
اإلنفوجرافيك،   صاحب  يختاره  معين  موضوع  عن  املعلومات  بعض  يشرح  الثابت  اإلنفوجرافيك 

باستخدام   ذلك  والرموز   ، الصور ويتم  البيانية،  الحالي    ، والرسومات  البحث  ويعتمد  والنصوص. 
شك في  طابعته  إمكانية  من  له  ملا  الثابت  اإلنفوجرافيك  استخدام  يستطيع  على  ملموس،  مادي  ل 

 الطفل اإلمساك بها والتعامل معها، مما يتناسب بشكل كبير مع خصائص هذه املرحلة العمرية. 

األفقي: - الثابت  افيك  واألحداث   اإلنفوجر والوقائع  الحقائق  عرض  مع  يتناسب 
 التاريخية.

الرأس ي: - الثابت  افيك  أجهزة    اإلنفوجر على  العرض  على  الحاسوبيناسب  والنشر   ،
 اقع االنترنت.مو 

افيك املتحرك.  . ب  (220، صفحة 2016)عمر،  :وله نوعاناإلنفوجر

يتم فيه تصوير مقطع فيديو ويوضع عليه البيانات والتوضيحات بشكل    تصوير فيديو: -
جرافيكي متحرك لتوضيح بعض الحقائق واملفاهيم على الفيديو نفسه وهذا النوع قليل  

 .بعض الش يء في االستخدام

ك  - متحرك  بشكل    امل:تصميم  واملعلومات  والتوضيحات  البيانات  تصميم  عن  عبارة 
التي   املعبرة  الحركات  واختيار  االبداع  من  الكثير  النوع  هذا  يتطلب  كامل حيث  متحرك 
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تساعد في اخراجه بطريقة شيقة وممتعة وكذلك يكون لها سيناريو كامل إلخراج النهائي  
 لهذا النوع وهومن أكثر االنواع استخداما االن.

افيك  التفاعلي.   ج. اإلنفوجر

اإلبحار    طريق  عن  اإلنفوجرافيك،  مع  التفاعل  في  املتعلم  بمشاركة  النوع  هذا  يسمع 
ديناميكي   محتوي  إنشاء  إمكانية  حتى  أو  ما،  عنصر  من  أعمق  معلومات  عرض  أو  داخله 

 .
ً
 لإلنفوجرافيك يسمح للمتعلم باإلضافة والتعديل أحيانا

لدراسات التي قارنت بين أنماط اإلنفوجرافيك ومدى فاعليتها  في ذلك السياق أجريت بعض ا
دراسة   ومنها  فاعليها،  واألقل  فاعلية  األكثر  األنماط  وما  التعلم  نواتج  بعض  تحقيق  حسنى،  في   (

النتائج   (2016 )ثابت    وأشارت  اإلنفوجرافيك  أنماط  أن جميع  لها قدرة    –متحرك    –إلى  تفاعلي( 
صعوبات تعلم الجغرافيا بالصف األول اإلعدادي، وكذلك    ذوي ميذ  لدى التال   على تنمية التحصيل
وبقاء    واتجاه   متوسطات الفرق في تحصيل  اتجاه التالميذ نحو املادة، كما أن  لها قدرة على تعديل

املجموعات  تالميذ  بين  التعلم  نتيجة    أثر  مع  النتيجة  هذه  واختلفت   .
ً
إحصائيا دال  غير  الثالث 

بين املجموعات التجريبية    (2016)حسن و الصياد،  دراسة   أنه يوجد فروق داله  التي أكدت على 
مجموعة    تفاعلي(   –متحرك    –)ثابت    الثالث  هي  فاعلية  الثالث  املجموعات  أكثر  وكانت 

تليها التفاعلي  اإلنفوجرافيك    اإلنفوجرافيك  مجموعة  وجاءت  املتحرك  اإلنفوجرافيك  مجموعة 
بين الرسم البياني الثابت    (Hassan, 2016)اسة  الثابت في املرتبة الثالثة. كما سعت در  للمفاضلة 

تم   ما  إذا  انه  على  النتائج  اكدت  وقد  املعقدة،  العلمية  املواد  تدريس  في  املتحرك  البياني  والرسم 
تصميم اإلنفوجرافيك سواء متحرك أو ثابت بشكل سليم ووفق معايير سليمة فإنه ال توجد فروق  

 واتج التعلم املرجوة. بين نتيجة النمطين في تحقيق ن 

افيك من حيث طريقة التخطيط 2-2  ( 115، صفحة 2016)شلتوت،  :تصنيف اإلنفوجر

                 شعاعي . أ

                 تدرج عمليات  .ب

                جداول  .ج

 رسوم توضيحية  .د

      مخطط بياني    .ه

                  خرائط             .و

                 عالقات   . ز

 قوائم .ح
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افيك من حيث طريقة تناول البياناتت 2-3  :صنيف اإلنفوجر

افيكالبيانات التصورية التفاعلية.  .أ  إنفوجر

عبارة عن تصميم للبيانات واملعلومات بشكل توضيحي يسهم هذا الشكل في تفاعل املستخدم  
 . مع املادة املعروضة، ومن أمثلتها خرائط جوجل التي تساعد املستخدم في تحديد مسارة واتجاهاته

افيك التصاميم املعلوماتية. . ب  إنفوجر

املعقدة،   واملعلومات  البيانات  من  كبيرة  مجموعة  وتبسيط  بعرض  النوع  هذا  يهتم 
أكثر بشكل  جذاب    وتدفقها  بأسلوب  البيانات  تلك  تحليل  في  املستخدم  يساعد  سالسة 

 ومشوق وزمن وجهد أقل.  

افيك القصص املرئية.  .ج  إنفوجر

ا مجال  في   
ً
نسبيا حديث  نوع  األشخاص  إل هو  بين  معالجة  فيه  ويتم  نفوجرافيك، 

الرسم   استخدام  على  النوع  هذا  ويعتمد  ممتع.  قصص ي  سرد  تصميم  في  والبيانات  واملؤسسات 
يعتمد   كما  باإلنفوجرافيك،  املوجودة  املعلومات  مع  للتفاعل  املتعلم  املتسلسل لجذب  الجرافيكي 

بينها  ور على جمع املعلومات وتنقيحها وتنقيتها وتقديمها في ص ة رموز وصور وأشكال والوان جذابة 
يتناسب مع خصائص مرحلة   أن  يمكن  الجديد  النوع  مثل هذا  أن  الباحثة  عالقات جديدة. وترى 
الطفولة املبكرة ملا له من إمكانية عرض املعلومات واملعارف بشكل قصص ي ممتع مع رموز وصور 

    (Yikun, 2015) مبسطة والوان أكثر جاذبية.

افيك في التعليم: نففوائداإل  .3  وجر

بعد اطالع الباحثة على العديد من الدراسات السابقة واديبات البحث تمكنت الباحثة من  
التعليم. في  اإلنفوجرافيك  استخدام  فوائد     (Ozdamli & Ozdal, 2018)(Siting, 2014)  حصر 

(Damayananov & Tsankov, 2018)    ،الدخني و    )حسن  (2016)الدهيم،    (2015)درويش 
 (2018) إسماعيل،  (2017)حكمي،  (2016الصياد، و 

 تلخيص كم كبير جدا من املعلومات واألفكار في إنفوجرافيك واحد بشكل موجز ومعبر.  3-1

أثر    3-2 بقاء  على  تعمل  جذابه  ممتعة  مبسطة  صورة  في  املعقدة  واملفاهيم  املعلومات  عرض 
 التعلم. 

 نات واملعلومات ذات معنى واضح للمتعلم. ياتنظيم عرض األفكار بشكل تسلسلي يجعل الب 3-3

الخ(    3-4 رموز...  رسومات،  )نص، صور،  مختلفة  تعليمية  عناصر  على  اإلنفوجرافيك  احتواء 
 يخاطب أكثر من حاسة للمتعلم مما يحقق أهداف التعليم والتعلم بسهولة ويسر. 

 لكترونية.ا سهولة تداول ونشر اإلنفوجرافيك التعليمي سواء في صورة مطبوعة أو 3-5

 يسهل عملية املقارنات بين معلومات وبيانات كبيرة بمجرد نظرة سريعة. 3-6

 يجعل عملية التعلم أكثر فاعلية وأكثر دافعية لإلنجاز.  3-7

 املتعلم على استيعاب املفاهيم املعقدة واملجردة، دون تفاصيل إلضافية مشتتة. يساعد 3-8

 ز قدرته على التفكير املنطقي والناقد زيفي تنظيم أفكار املتعلم، وتع يسهم 3-9
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 يساعد املتعلم على التركيز على األهداف الرئيسة بسهولة.  3-10

افيك التعليمي الجيد:  خصائص .4  اإلنفوجر

تلخصها   الدراسات  من  العديد  وذكرتها  التعليمي  اإلنفوجرافيك  خصائص  تعددت 
يلي: فيما  الدخني،  ر د )  (Krauss, 2012) (Kibar & Pinar, 2014)  الباحثة  و    (2015ويش 

 ( 21، صفحة 2018)البيش ي،  (2017)محمود، 

والتلخيص:  4-1 وقت   الترميز  أقل  في  للمتعلم  وتوصيلها  التعليمية،  الرسالة  اختصار    يمكنه 
 جهد.وأقل 

البصري:  4-2 أهم    التواصل  من  وهي  أساس ي،  بشكل  البصر  حاسة  اإلنفوجرافيك  يخاطب 
علم في جميع األعمار، وفى مرحلة الطفولة املبكرة بشكل  ت لتعتمد عليها عملية ا  الحواس التي 

 خاص.

واملشاركة:  4-3 عبر    اإلتاحة  مشاركته  يسهل  رقمية  صورة  في  التعليمي  اإلنفوجرافيك  ُينتج 
  
ً
شبكات التواصل االجتماعي، ومنصات التعلم االلكترونية، كما يمكن طباعته وتداوله ورقيا

 ة. ر كمما يتناسب مع مرحلة الطفولة املب

على الرغم من قدرة اإلنفوجرافيك من تبسيط املعلومات املعقدة اال انه    االثراء والتعمق:  4-4
موضوع   عن   

ً
عمقا أكثر  معلومات  تتضمن  إضافية  بروابط  املتعلمين  يزود  أن  يمكن 

 اإلنفوجرافيك، ويقدمها بشكل طبقي متسلسل يسهم في ترتيب أفكار املتعلم وتنظيمها. 

وصور   :العناصر  تنوع  4-5 رسومات  من  العناصر  من  العديد  على  اإلنفوجرافيك  يحتوي 
 ونصوص ورموز ... الخ. تساهم في جذب املتعلم نحو عملية التعلم. 

افيك التعليمي وإنتاجه ملرحلة الطفولة املبكرة:  .5  معايير تصميم اإلنفوجر

  
ً
حديث عن  لل أصبح الحديث عن أهمية معايير تصميم وإنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي مالزما

اإلنفوجرافيك نفسه ملا تملكه املعيارية من أهمية في إنتاج تصميم متميز يمكنه تحقيق األهداف  
تربوية وتقنية   الدراسات بوضع معايير  العديد من  اهتمت  املرجوة بسهولة ويسر. وقد  التعليمية 

 ,Yıldırım) (Siting, 2014)  واضحة لتصميم وإنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي. ومنها دراسة

2016) (Alrwele, 2017) (Naparion & Saad, 2017)    ،زيد أ.،    (2016)أبو  )حسن 
إسماعيل،    (2018)إسماعيل،    (2017 و  فارس،  يوسف،  معظم   (2018)أحمد،  أجمعت  وقد 

التعليمي، كما اطلعت   في اإلنفوجرافيك  توافرها  الواجب  بعض املجاالت واملعايير  الدراسات على 
على خصائ  التوصل   ص الباحثة  على  ساعد  مما  املبكرة  الطفولة  املطلوبة    مرحلة  املعايير  لقائمة 

مرحلة   ملعلمات  توضيحا  ثم  ومن  التعليمي.  اإلنفوجرافيك  وإنتاج  تصميم  عند  املرحلة  لتلك 
 الطفولة املبكرة للعمل بها عند إنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي لألطفال.

افيك التعليم .6  : ي مراحل تصميم وإنتاج اإلنفوجر

مراحل تصميم وإنتاج اإلنفوجرافيك    (Shaltout & Fatani, 2017)(2016)شلتوت،  قد حدد  
 التعليمي في خمس مراحل رئيسة تتضمن كل مرحلة مجموعة من الخطوات واإلجراءات.
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والتحليل:  6-1 الدراسة  تحليل  مرحلة  التعليمية،  االحتياجات  وتحديد  تحليل  وتتضمن 
 مية.ي لاألهداف، وتحليل املادة التع

التصميم:  6-2 تحديد  مرحلة  العلمي،  املحتوي  صياغة  اإلجرائية،  األهداف  تحديد  وتتضمن 
 الخطوط املستخدمة، تحديد األلوان، تحديد أشكال وعناصر التصميم، تحديد فريق العمل.

اإلنتاج:  6-3 املعلومات،  مرحلة  تسلسل  التصميم،  مراجعة  األولي،  النموذج  تنفيذ  وتتضمن 
 وسالمتها اللغوية.  وصحة العناصر 

التقويم:    6-4 على  مرحلة  التطبيق  الخبراء،  من  مجموعة  من  اإلنفوجرافيك  تحكيم  وتتضمن 
 عينة مبدئية لتقويم اإلنفوجرافيك، التقويم الجمعي وتطوير اإلنفوجرافيك. 

واالستخدام:    6-5 املستمر  النشر  والتطوير  اإلنفوجرافيك،  واستخدام  نشر  وتتضمن 
 لإلنفوجرافيك. 

: مرحلة الطفولة املبكرة. ثلثا
 
 ا

عمر   من  لألطفال  واجتماعية،  تربوية  مؤّسسة  عن   
ً
عبارة األطفال  حتى    الرابعة رياض 

التعليمّية   باملرحلة   لاللتحاق 
ً
تأهيل الطفل بشكل سليم، حتى يصبح مؤهال تعمل على  السادسة، 

وخ املدرسة،  إلى  البيت  من  مفاجئ  انتقال  بأّي  يشعر  أن  دون  من  املرحلة  الالتالية،  هذه  ل 
قدراته،   واكتشاف  نشاطاته،  ممارسة  من  ن 

ّ
يتمك حتى  للطفل،  التاّمة  الحرية  تترك  التعليمية، 

واكتساب املهارات اللغوية واالجتماعية، والخبرات الجديدة، كما يحتاج الطفل خالل هذه املرحلة  
واالع  لديه،  الجماعّي  والعمل  املشاركة  روح  تنمية  أجمل  من  التشجيع،  النفس،  مت إلى  على  اد 

رة من أهّم    (2017)القريش ي و البعاج،  والتعبير عن النفس بكّل ثقة.  
ّ
بك 

ُ
عتَبر مرحلة الطفولة امل

ُ
وت

باالعتماد   املرحلة  هذه  في  الطفل  يتمّيز  حيث  اإلنسان،  بها  يمر  التي  والتعليمّية  التربوّية،  املراحل 
باشر على من حوله، وفي الوقت نفسه يميل إلى الذا

ُ
 ( 12، صفحة 2015)كتفي،   ة واالستقالل.يّ تامل

 التربوية العامة ملرحلة الطفولة املبكرة:  األهداف .1

األهداف    تمثل األهداف التربوية لهذه املرحلة بداية الطريق ألي سياسة تربوية، وتختلف هذه 
آلخر،   من صورة  مجتمع  في  وتنعكس  املجتمعات،  تلك  في  السائدة  القيم    قيمية  أحكام  حسب 

إطار    أكبر   يحقق   بما   لألطفال  إكسابها  املرغوب   للصفات  في  يعيشون  لنموهم كأفراد  قدر ممكن 
الرئيسة األهداف  ومن  محدد،  املبكرة   اجتماعي  الطفولة  مرحلة  في  عبد  هي:    للتربية  و  )الحسن 

 (2005)جو ،   (Grossberg, 2020)(2015الرحيم، 

الجسميّ   1-1 بنفسه، وقدراته  الطفل، وثقته  واللغوية،    ة تنمية شخصية  والحركية، والعقلية، 
 واالجتماعّية، واالنفعالّية. 

 .مساعد الطفل في التعبير عن نفسه، باستخدام الرموز الكالمية 1-2

 مساعدة الطفل في تطوير خياالته. 1-3

 مساعدة الطفل في االندماج مع زمالئه في املرحلة. 1-4

 تنمية روح احترام الحقوق وامللكيات عند الطفل.  1-5

 تنمية قدرة الطفل على حل املشكالت.  1-6
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 .إكساب الطفل مهارات تعليمية 1-7

 تعلم األطفال الكلمات الجديدة، وفهم بعض التعبيرات اللغوية املناسبة.  1-8

1-9 .
ً
 وكبارا

ً
 تعلم املشاركة النشطة مع اآلخرين صغارا

 تنمية بعض مهارات التفكير. 1-10

)الدندراوي ،    (2004)ملحم ،    حلة الطفولة املبكرة: ر مالخصائص العقلية واملعرفية لطفل   .2
2011 ) 

 .يدرك الطفل الكليات ثّم الجزئيات 2-1

 تزداد قدرة الطفل على التذكر، والتفكير، والتخّيل.  2-2

 إلى التغيير.  2-3
ً
 يصبح الطفل سريع امللل، وأكثر ميال

 يزيد حّب الطفل لالستطالع والبحث، وطرح األسئلة. 2-4

 اعتماد الطفل على حواسه الخمس في اكتساب الخبرات واملهارات الجديدة.  د يزي  2-5

 تزداد قدرة الطفل على تكوين املفاهيم الخاصة بالزمن، واملكان. 2-6

)الهيئة القومية لضمان    املتطلبات واملهارات التكنولوجية ملعلمات مرحلة الطفولة املبكرة: .3
 (2009جودة التعليم والتعلم، 

 علم الذاتي والتعلم املستمر.ت ل مهارات ا3-1

 التمتع بثقافة تكنولوجيا املعلومات لخدمة تربية الطفل.  3-2

 التمكن من برامج الحاسب اآللي وتكنولوجيا التعليم. 3-3

ألنشطة    3-4 املناسبة  التطبيقية  واالعمال  التعلم  ومصادر  التعليمية  الوسائل  إنتاج  على  القدرة 
 التعلم.  

 واملعارف النظرية وتكنولوجيا املعلومات في تنمية مهارات الطفل وتعليمة.    ماستخدام املفاهي  3-5

 استخدام التكنولوجيا الحديثة للحصول على املعلومات واملعارف.  3-6

افيك التعليمي بمرحلة الطفولة املبكرة:  .4  عالقة اإلنفوجر

املبكرة الطفولة  ملرحلة  العامة  التربوية  األهداف  على  الباحثة  اطالع  والخصائص    ،بعد 
العقلية واملعرفية ملرحلة الطفولة املبكرة، كذلك املتطلبات واملهارات التكنولوجية ملعلمات مرحلة  
األهداف   بعض  لتحقيق  التعليمي  اإلنفوجرافيك  أهمية  للباحثة   

ً
واضحا أصبح  املبكرة،  الطفولة 

اإلنفو و الترب  فاعلية  على  الدراسات  من  العديد  أكدت  حيث  املرحلة،  لهذه  التعليمي  ر جية  افيك 
وكذلك   املشكالت  حل  مهارات  وتنمية  خياالته  وتطوير  نفسة  عن  التعبير  في  الطفل  ومساعدة 
األهداف   بعض  تحقيق  ثم  ومن  التفكير،  مهارات  وبعض  واملعارف  املهارات  بعد  الطفل  إكساب 

دراسة   ومنها  املبكرة.  الطفولة  ملرحلة  الفريج،  التربوية  و  البلوي،    (2018،  ىل ()ع2016)العتيبي، 
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التي هدفت إلى قياس فعالية استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي في    (2020)بهجات،  وكذلك دراسة  
فاعلية   الدراسة  أثبتت  وقد  الروضة،  طفل  لدى  واللغوية  البصرية  اإلدراكية  املهارات  تنمية 

اللغو  املهارات  وكذلك  البصرية  االدراكية  املهارات  تنمية  في  التعليمي  لألطفال.    ة ي اإلنفوجرافيك 
الذي    مجموعة من اإلنفوجرافيك تعليمي  وأوصت الدراسة بضرورة تضمن مناهج الطفولة املبكرة 

لتدريب   بعقد دورات  والتعليم  التربية  اهتمام وزارة  املرحلة، كما أوصت بضرورة  يتناسب مع هذه 
على  معلمات املبكرة  تعليمي  األنشطة  تحويل   الطفولة  انفوجرافيك  إلى  في  س او   التعليمية  تخدامه 

األطفال رياض  معلمات  تدريب  ضرورة  كذلك  التعليمية.  تقنية    على   األنشطة  استخدام 
التقنيات األخرى. كما أوصت بوجوب تضمن   إلى جانب  تعليم األطفال  في  التعليمي  اإلنفوجرافيك 

تمكنها لخبرات  املبكرة  الطفولة  معلمات  إعداد  في    من   برامج  اإلنفوجرافيك  تقنية  استخدام 
دراسة    ط ي تخط  هدفت  السياق  ذات  وفي  وتقويمه.  وتنفيذه،  إلى    (2018)الشعيبي،  النشاط، 

اإلنفوجرافيك في تحسين الذاكرة البصرية الحركية لدي    الكشـف عـن أثـر برنامـج تدريبـي قائـم على 
الذاكرة   تحسين  في  التدريبي  البرنامج  ألثر  كبير  النتائج حجم  أظهرت  وقد  األطفال،  رياض  أطفال 

وقد  صب ال  األطفال.  بين  الجنس  متغير  عن  النظر  بغض  األطفال  رياض  أطفال  لدي  الحركية  رية 
الدراسة   تلك  دراسة    علىاكدت  ذكرتها  التي  التوصيات  استخدام  ذات  فاعلية  )بهجات، 

  (2020اإلنفوجرافيك التعليمى فى تنمية املهارات اإلدراكية البصرية واللغوية لدى طفل الروضة،  
 اإلنفوجرافيك التعليمي لكل من أطفال ومعلمات الطفولة املبكرة.  ةمما يؤكد أهمي 

وخصائص    التعليمي  اإلنفوجرافيك  خصائص  بين  اتساق  وجود  للباحثة  اتضح  كما 
التكنولوجية ملعلمات مرحلة الطفولة املبكرة    مرحلة الطفولة املبكرة، كذلك املتطلبات واملهارات 

جيد مؤشر  يعد  البحث  مما  نجاح  املبكرة    الستقراء  الطفولة  ملرحلة  لخدمة  وأهميته  الحالي 
 وتحقيق أهداف املرحلة، وكذلك متطلبات معلمات املرحلة.

 :  املنهجية للبحث وأدواته ونتائجه اإلجراءات

إلى   املبكرة  الطفولة  معلمات  احتياج  مشكلة  على  التغلب  إلى  هدف  الحالي  البحث  أن  إلى   
ً
نظرا

اإلنفوجرافيك   تصميم  على  الطفولة  لاالتدريب  مرحلة  تناسب  واضحة  معايير  ضوء  في  تعليمي 
تصميم   جودة  على  الكترونية  تدريب  ببيئة  األنشطة  نمط  اختالف  أثر  بحث  كذلك  املبكرة، 

 اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه ملعلمات الطفولة املبكرة. بذلك تضمنت اإلجراءات ما يلي: 

معايي  .1 قائمة  إعداد  تم  للتجربة قد  االعداد  التعليمي    رمرحلة  اإلنفوجرافيك  وإنتاج  تصميم 
 ألطفال مرحلة الطفولة املبكرة. 

ونمط   .2 التعاونية  األنشطة  بنمط  التجريبية  املعالجة  )مادة  االلكتروني  التعلم  بيئة  إعداد 
يرين التي  التدريبية  االحتياجات  حول  استبانة  نتيجة  على  بناء  الفردية(  في    األنشطة  انهن 

استبانة استطالع راي معلمات الطفولة املبكرة حول بيئة التعلم    ةاحتياجها، وبناء على نتيج
التعلم.   ومهام  واألنشطة  التعليمي  املحتوي  لتقديم  الستخدمها  لدين  املفضلة  االلكتروني 

 )إعداد الباحثة(. 

إعداد أدوات البحث )اختبار التحصيلي للجوانب املعرفية املرتبطة بتصميم اإلنفوجرافيك   .3
وإنتاجه املبكرة،  التعليمي  الطفولة  تصميم    ملعلمات  لجودة  النهائي  املنتج  تقييم  بطاقة 

 ملرحلة الطفولة املبكرة(.  اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه
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املعالجة   .4 مادة  تطبيق  البحث،  ألدوات  القبلي  )التطبيق  األساسية  التجربة  إجراءات  تنفيذ 
 ات البحث( و دالتجريبية على املجموعتين التجريبيتين، التطبيق البعدي أل 

،  ومعالجتها  رصد النتائج وتحليلها، .5
ً
 وتفسيرها، ومناقشتها.  إحصائيا

 تقديم التوصيات واملقترحات املستقبلية على ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث.  .6

وإنتاجه التعليمي  افيك  اإلنفوجر تصميم  معايير  قائمة  إعداد   :
 
مرحلة    اوال ألطفال 

 :  الطفولة املبكرة

الضرور  من  أصبح  التي    ي قد  الواضحة  املعايير  من  مجموعة  إلى  االستناد  الحالي  الوقت  في 
يجب أن تحكم وتضبط تصميم وإنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي ملرحلة الطفولة املبكرة، وللتوصل  

 لتلك القائمة تم اتباع اإلجراءات والخطوات التالية: 

املعايير:   .1 قائمة  بناء  من  العام  الهدف  معاييتحديد  إلى  واضحة    ر التوصل  وتقنية  تربوية 
 ومحددة لتصميم اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه ألطفال مرحلة الطفولة املبكرة.

املعايير:   .2 قائمة  اشتقاق  التي  مصادر  املصادر  من  مجموعة  على  الباحثة  اعتمدت  قدر 
 ساعدت في اشتقاق قائمة املعايير املطلوبة ومن هذه املصادر ما يلي: 

الد2-1 بعض  إلى  وإنتاج  ار الرجوع  لتصميم  معايير  إعداد  إلى  هدفت  التي  والبحوث  سات 
دراسة   ومنها  التعليمي  أ.،  اإلنفوجرافيك  فارس،  ودراسة    (2017)حسن  يوسف،  )أحمد، 

 .(2018وإسماعيل، 

 الرجوع إلى خصائص اإلنفوجرافيك التعليمي ومميزاته والغرض منة في العملية التعليمية. 2-2

 الطفولة املبكرة واألهداف التربوية العامة للمرحلة.  ةاالستعانة بخصائص مرحل  2-3

املعايير:   .3 املبدئية لقائمة  الصورة  إعداد الصورة  السابقة كانت  من خالل مصادر االشتقاق 
لقائمة املعايير وهي عبارة عن ) وللتعرف    .( مؤشر للمعايير42( معايير )6( مجالين )2املبدئية 
احتوت   باالستبانة  بند  كل  أهمية  جدا  ل ععلى  )موافق  وهي  استجابات  ثالث  غير    -موافق-ى 

 موافق(.

املعايير:   .4 قائمة  بضبط  ضبط  الباحثة  قامت  املبدئية  املعايير  قائمة  إعداد  من  االنتهاء  بعد 
تكنولوجيا   مجال  في  واملتخصصين  الخبراء  من  ومجموعة  على  بعرضها  بالقيام  املعايير  قائمة 

للتأكد التدريس.  وطرق  واملناهج  أن    التعليم  يجب  التي  القائمة  وشمول  صالحية  مدي  من 
 توافرها، وذلك من خالل إبداء آرائهم في البنود اآلتية: 

 مدى أهمية كل مؤشر من مؤشرات قائمة املعايير.  -

 انتماء املعايير للمؤشرات املندرجة تحتها.  -

 انتماء املجاالت للمعايير املندرجة تحتها.  -

 م. هر حذف أي عبارات غير مناسبة من وجهة نظ -
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 إضافة أي عبارات يرون أنها مطلوبة.  -

لدرجة أهمية املعيار بحيث يعطي "موافق جدا ثالث   الباحثة بوضع تقدير رقمي  قامت 
% أو   80درجات "، "موافق درجتان"، "غير موافق درجة واحدة" وقد أتفاق املحكمين بنسبة  

 واملحكمين علي:  ءعلى كل بند من بنود قائمة املعايير وفيما وقدأتفق الخبرا  أكثر

 حذف بعض بنود قائمة املعايير.   -

 لبعض مؤشرات املعايير من حيث املعني.   -
ً
 وجود تكرارا

 تعديل صياغة بعض بنود قائمة املعايير لتكون أكثر وضوحا. -

 ألنها تنم عن هدفين.  -
ً
 انقسام بعض مؤشرات إلى مؤشرين نظرا

 (2ملحق ) إعداد الصورة النهائية لقائمة املعايير: 

إجراء التعديالت الالزمة على قائمة املعايير املبدئية، تم التوصل إلي الصورة النهائية    دبع
 لقائمة املعايير النهائيةوهي عبارة عن:

 مجالين. 2 .أ

 معيار. 6 . ب

 مؤشر للمعايير.  40 .ج

( ألطفال  (  3جدول  التعليمي  اإلنفوجرافيك  وإنتاج  لتصميم  واملؤشرات  واملعايير  املجاالت  يلخص 
 ة املبكرة. ل و مرحلة الطف

 ( 3جدول )

الطفولة    مرحلة  ألطفال  وإنتاجه  التعليمي  افيك  اإلنفوجر لتصميم  واملؤشرات  واملعايير  املجاالت 
 املبكرة 

 املؤشرات املجاالت واملعايير  م

 املجال األول: املعايير التربوية. 

 5 وضوح الهدف األساس ي من تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي. . 1

 7 املستهدفة وفق خصائص مرحلة الطفولة املبكرة.  تحديد الفئة . 2

 12 دقة وموضوعية املحتوي التعليمي لإلنفوجرافيك. . 3

 املجال الثاني: املعايير التقنية والفنية. 

 6 دقة تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي.  . 4

 4 تناسق ألوان اإلنفوجرافيك التعليمي وتوظيفها في جذب انتباه األطفال. . 5

 6 ف الرسومات واألشكال والشعارات بشكل مناسب ملرحلة الطفولة املبكرة.يظتو  . 6
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: إعداد بيئة التعلم االلكتروني مادة املعالجة التجريبية
 
 :  ثانيا

إلكتروني، تعلم  بيئة  إعداد  تعليمي محدد،   ليتم  تصميم  نموذج  وعلى    يكون ذلك من خالل 
م التعليمي للتعليم اإللكتروني، والتي يمكن الرجوع  يمذلك قامت الباحثة باالطالع على بعض نماذج التص

الدراسة   محل  التجريبية  املعالجة  مادة  بناء  في  ومنها  إليها    (Young, 2008)  (Dick, 2004)الحالية 
(Strickland, 2006)(Morrison, 2004)    التصميم نماذج  لبعض  عرض  من  تقدم  ما  ضوء  في 

اإلصدار السادس والذي تم تحديثه ليتناسب    Dick & Careyالتعليمي فقد تبنت الباحثة نموذج  
للتعليم اإللكتروني، كما أنه من أفضل النماذج التي تتناسب مع خصائص    مع التصميم التعليمي 

إلكترونية   تعلم  نظم  على  تنفيذه  ويمكن  واملرونة  بالسهولة  يتميز  واإلنترنت،كما  بعد  عن  التعلم 
م أو صغيرة،  كبيرة  تعلم ألعداد  الذي  ز تمختلفة،  النظم  على مدخل  يعتمد  متزامنة.كما  امنة وغير 

( والشكل  تعليمية.  وأدوات  ومتعلم  معلم  التعلممن  بيئة  عناصر  بين  بالعالقة  يوضح  1يهتم   )
 للتصميم التعليمي اإللكتروني. Dick & Careyاإلصدار السادس لنموذج 

 .يوتتضمن هذه املرحلة مجموعة من اإلجراءات كما يل مرحلة التحليل:  .1

 (3ملحق ) تحديد األهداف: 1-1

يتضح الهدف العام من إنتاج بيئة تدريب الكترونية بنمطي األنشطة )التعاونية/ الفردية( في  
ملرحلة   وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  وجودة  تصميم  عن  املعارف  بعض  املعلمات  إكساب 

 الطفولة املبكرة في ضوء معايير واضحة ومحدده. 

 علمين وتقدير االحتياجات: تتحليل آراء امل  1-2

 في معظم نماذج التصميم التعليمي  
ً
 رئيسا

ً
تحليل خصائص ومتطلبات املتعلمين يعد عنصرا

االحتياجات   بتحديد  الباحثة  قامت  ولذلك  املتعلمين.  خصائص  تحليل  على  معظمها  ترتكز  التي 
 .نالتدريبية للمعلمات واستطالع راي بيئة التعلم االلكتروني املفضلة لديه

االحتياجات   .أ حول  املبكرة  الطفولة  معلمات  آراء  الستطالع  استبانة  بإعداد  الباحثة  قامت 
والتي   املعلوماتية،  لعصر  التكنولوجية  املتطلبات  ضوء  في  احتياجها  يرين  التي  التدريبية 
يحتجن إليها الستخدامها في إعداد أنشطة تعليمية تساعدهم في تحقيق أهداف التعلم، وقد  
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بند استجابة من ثالث  10انة من )ب ت تكونت االس بنود، وقد طلبت من كل معلمة إعطاء كل   )
غير موافق(. تم عرض االستبانة على مجموعة من    -موافق إلى حد ما    -استجابات هي )موافق  

املحكمين ألخذ آرائهم في بنود االستبانة، وقد أشار بعض السادة املحكمين إلي تعديل صياغات  
االستبانة، وقد تم التعديل وفق آراء املحكمين، وقد أصبحت االستبانة    بعض املفردات ببنود

 ( 4( ثم قامت الباحثة بحساب األوزان النسبية كما مبين بجدول )1) في صورتها النهائية، ملحق

( 4جدول )  

 تحليل نتائج استبانة تحديد احتياجات معلمات الطفولة املبكرة 

تحتاج   م الذي  التكنولوجي  املستحدث 
 لمات تعلمة عامل

افق   مو
 تماما 

افق إلى  مو
 حد ما

غير 
افق   مو

الوزن 
 النسبي

اقع املعزز  1  %70 1 2 7 تطبيقات الو

 %90 - 1 9 القصص اإللكترونية 2

افيك التعليمي 3  %100 - - 10 اإلنفوجر

 % 30 5 2 3 تطبيقات جوجل التعليمية 4

اقع التواصل االجتماعي  5  %0 9 1 0 مو

 %60 2 2 6 مية يل البرمجيات التع 6

 %10 7 2 1 الفيديو التفاعلي 7

 %40 4 2 4 برامج التعلم التكيفية 8

 %80 - 2 8 األلعاب التعليمية  9

 %50 2 3 5 الرسومات املتحركة  10

 ( جدول  من  اتضح  معلمات  3قد  احتياجات  أول  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصدر   )
االلكترونية القصص  أجاءت  كما  املبكرة  وجاءت    الطفولة  الثانية  املرتبة  في  التعليمية  واأللعاب 

 تطبيقات الواقع املعزز في املرتبة الثالثة.

املفضلة   . ب االلكتروني  التعلم  بيئة  املبكرة حول  الطفولة  باستطالع راي معلمات  الباحث  قامت 
لديهن الستخدمها في تقديم املحتوي التعليمي واألنشطة ومهام التعلم. وقد تكونت االستبانة  

( بيئات تعلم، وقد طلبت من كل معلمة إعطاء كل بند استجابة من ثالث استجابات  10)  نم
غير موافق(. تم عرض االستبانة على مجموعة من املحكمين    -موافق إلى حد ما    -هي )موافق  

بعض   تعديل صياغات  إلى  املحكمين  السادة  بعض  أشار  االستبانة، وقد  بنود  في  آرائهم  ألخذ 
ببنود   في  ال ااملفردات  االستبانة  أصبحت  وقد  املحكمين،  آراء  وفق  التعديل  تم  وقد  ستبانة، 
 (5( ثم قامت الباحثة بحساب األوزان النسبية كما مبين بجدول )4) ملحق  صورتها النهائية،
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(5جدول )  

تحليل نتائج استبانة بيئة التعلم االلكترونية املفضلة لدي املعلمات   

ا م االلكتروني  التعلم  فضلة ملبيئة 
 لدى املعلمات 

افق   مو
 تماما 

افق إلى  مو
 حد ما

غير 
افق   مو

الوزن 
 النسبي

االجتماعي   1 التواصل  شبكة 
Facebook . 

10 0 0 100% 

 Word press . 6 2 2 60%مدونة  2

 Schoology. 7 2 1 70%منصة سكولوجى  3

 Edmodo . 10 0 0 100%منصة ادمودو 4

 Winjigo. 4 2 4 40%منصة ونجي جو  5

 ClassDojo. 1 3 6 10%منصة  6

جوجل   7  Googleفصول 
Classroom . 

10 0 0 100% 

 % Microsoft Teams . 3 3 4 30فصول  8

 Wiziq.com . 0 4 6 0%فصول  9

 Moodle . 2 3 5 20%منصة  10

تفضيلهن   املعلمات  لدي  املفضلة  االلكترونية  التعلم  بيئة  استبانة  نتائج  تحليل  من  يتضح 
تعليمية االلكترونية فقد حازت هذه املنصات االلكترونية على أكبر االوزان النسبية    لثالث منصات

 %100بنسبة 

االجتماعي   - التواصل  من  Facebookشبكة  فتعد  وطبيعي  يومي  بشكل  معها  لتعاملهن  وذلك   :
ويدقنون   عام،  بشكل  املجتمع  املعلمات وجموع  لدى   

ً
قبوال االجتماعي  التواصل  أكثر شبكات 

 ها بشكل جيد. عمالتعامل 

جوجل   - على  Google Classroomفصول  تدريبية  دورات  والتعليم  التربية  وزارة  لعقد  وذلك   :
 هذه الفصول ويمكن املعلمات التعامل معها بشكل جيد. 

بل وزارة التربية والتعليم  Edmodoمنصة ادمودو  - : وذلك لتدريب املعلمات على استخدمها من ق 
بسهولة ويس املنصة  مع  .    ،روالتعامل 

ً
حاليا للوزارة  االلكتروني  للتعليم  الرسمية  املنصة  وتعد 

مكن  
َ
وت عديدة  مميزات  من  لها  ملا  وذلك  ادمودو  منصة  على  الباحثة  اختيار  وقع  ذلك  وعلى 

 املعلمات من التعامل معها، كما يمكن تحقيق أهداف البحث الحالي من خاللها. 
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 تحديد املحتوي التعليمي وتنظيمه:  1-3

التعليمي، وتنظيمه منطقيا من    بناء على   تم تحديد واختيار املحتوي  الهدف العام السابق 
مع   املتعلمين  تفاعل  خالل  من  تناولها  يتم  دراسية  موضوعات  الى  وتقسيمة  املعقد،  الى  البسيط 

 عناصر تعليمية مختلفة باملوقع، ومن ثم تنفيذ األنشطة التعليمية املطلوبة لكل موضوع دراس ي. 

 يير تصميم بيئة التعلم: اعتحديد م 1-4

إلى االستناد إلى مجموعة من املعايير التي يجب أن تحكم وتضبط    ضرورة  قد أصبحت هناك 
بيئة التعلم ولذلك قامت الباحثة باالطالع على مجموعة كبيرة من قوائم املعايير الخاصة بالتعلم  

تص عند  الباحثة  مساعدة  ساهمت  والتي  واألجنبية  العربية  مادة  ي م اإللكتروني  التعلم  بيئة  م 
املعالجة التجريبية وقد قامت الباحثة بمراعاة معايير جودة بيئات التعلم اإللكتروني التي تعرضت  

 ."إليها الباحثة في تصميم مادة املعالجة التجريبية "بيئة التدريب اإللكتروني

 مرحلة التصميم: .2

ال بيئة  إعداد  مراحل  من  الثانية  املرحلة  هي  التصميم  التصميم  ع ت مرحلة  مرحلة  وتمر  لم، 
 بالخطوات التالية:

 :تحديد األهداف اإلجرائية لبيئة التعلم 2-1

 .تم وضع هذه األهداف في مستويين متتاليين لتحديد هدف بيئة التعلم املرجوة

وهي الغايات املرجو الوصول إليها بيئة التعلم، وتتصف بالعمومية   Global Aim: العام  الهدف .أ
واله تصميم    ف دوالشمولية.  عن  املعلومات  بعض  املتعلمين  هو"إكساب  التعلم  لبيئة  العام 

لتلك   واضحة  جودة  معايير  وفق  األطفال  رياض  ملرحلة  وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك 
 املرحلة"

السلوكية . ب اإلجرائية  قياس    وهى   Procedural Behavioural:األهداف  يمكن  التي  األهداف 
لعام لبيئة التعلم. تشتمل بيئة التعلم  ا  بعد تحديد الهدف   ا تحققها ومالحظتها ويتم صياغته

 :السلوكية إجرائية كما يلي مجموعة من األهداف

 ي. ُيعرف مفهوم اإلنفوجرافيك التعليم -

 ُيقارن بين أنواع اإلنفوجرافيك التعليمي من حيث طريقة العرض.  -

 ُيقارن بين أنواع اإلنفوجرافيك التعليمي من حيث طريقة التخطيط.  -

 قارن بين أنواع اإلنفوجرافيك التعليمي من حيث طريقة تناول البيانات.يُ  -

 ُيعدد فوائد اإلنفوجرافيك التعليمي. -

 يشرح خصائص اإلنفوجرافيك التعليمي.  -

 يشرح مراحل تصميم وإنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي.  -
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ال - ملرحلة  التعليمي  اإلنفوجرافيك  في  توافرها  الواجب  التربوية  املعايير  ولة  فطيذكر 
 املبكرة. 

الطفولة   - ملرحلة  التعليمي  اإلنفوجرافيك  في  توافرها  الواجب  التقنية  املعايير  يذكر 
 املبكرة. 

 تحديد إستراتيجية التعلم املستخدمة في بيئة التعلم: 2-2

بيئة   ألن   
ً
ونظرا التعلم،  بيئة  خاللها  من  يصمم  سوف  التي  االستراتيجيات  تحديد  تم 

إلى إكساب امل  التعليمي  ع ت التعلم تهدف  لمين بعض املعلومات املعرفية عن تصميم اإلنفوجرافيك 
وانتاجه ملرحلة الطفولة املبكرة وفق معايير واضحة، فقد تم اختيار إستراتيجيةالتعلم النشط، ملا  
لها من مميزات عديدة تحقق أهداف التعلم، وتساعد املتعلمين على التعلم بشكل ممتع، وممارسة  

تخص    أنشطة املجموعة  ملاتعاونية  تخص  فردية  أنشطة  وممارسة  األولى،  التجريبية  جموعة 
 التجريبية الثانية تشجع املتعلمين على املشاركة اإليجابية، وتنشيط استجابتهم أثناء التعلم. 

 (5ملحق ) تحديد مهام أنشطة التعلم املستخدمة في بيئة التعلم: 2-3

ب  للمتعلمين  متنوعة  أنشطة  باختيار  الباحثة  التي  ي ح قامت  التفاعل  تحقق جميع جوانب  ث 
والتفاعل، بالتنوع  يشعر  حتى  وذلك  الطالب،  معها  يتفاعل  أن  على    يمكن  يحتوي  نشاط  وكل 

 مجموعة من املهام مرفق بها التوجيهات املصاحبة للنشاطوكانت هذه األنشطة كما يلي: 

 أنشطة التعلم الفردي: 

 تعليمي.   كإنتاج انفوجرافيك تنفيذ بعض التطبيقات العملية -

 القيام ببعض عمليات البحث عبر شبكة االنترنت. -

 القيام بالزيارات اإللكترونية لبعض املواقع املرتبطة باالنفوجرافيك.  -

 أداء بعض االختبارات املحكية. -

 تقديم بعض التقارير املختصرة عن االنفوجرافيك التعليمى.  -

 أنشطة التعلم التعاوني: 

 مناقشة الزمالء حول موضوع ما. -

 مشاركة الصور والتصميمات املعينة لتنفيذ االنفوجرافيك. -

 تبادل الخبرات واألفكار حول اختيار موضوع االنفوجرافيك.   -

 كفريق.  -
ً
 الدخول على بعض املواقع الرسومية التشاركية للعمل معا

الذهني    - العصف  عل  للمساعد  االلكترونية  الذهنية  الخرائط  مواقع  بعض  على  الدخول 
 .الجماعي
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 تصميم بيئة التعلم:  2-4

ادمودو   تم اختيار منصة  أدوات محددة وقد ساعدت    وهي  Edmodoقد  ذات  منصة جاهزة 
ومشوق. ومن هذه األدوات  ،  وبشكل ممتع   ،ويسر  ، بسهولةهذه األدوات في تحقيق أهداف التعلم  

 مايلى: 

 قواعد البيانات: .أ

كنظام أساس ي    Edmodoودو  مداعتمدت الباحثة على نظام قواعد البيانات الخاص بمنصة ا
تبدأ من الصفحة   انسيابي  بيانات ذات تسلسل  لعمل قاعدة  التعلم اإللكتروني، وذلك  بيئة  لبناء 

 الرئيسة وتتفرع إلى الصفحات الفرعية باملوقع.

 الصفحة الرئيسة:  . ب

 ( 2) يتم بها تعريف املتعلمين ببيئة التعلم اإللكتروني وما الهدف منها، ويتضح ذلك من خالل شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتبة بيئة التعلم: .ج

يمكن من خالل املنصة رفع مجموعة متنوعة من امللفات إلى مكتبة بيئة التعلم، كذلك  
 ( 3يمكن رفع اختبارات وتدريبات وأنشطة. شكل )

 

 

 

 

 

 

   اإللكتروني التعلم  لبيئة  الرئيسة الصفحة  ( 2)  شكل 
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 التقويم الزمني: . د

تعليمي   يتم فيه عرض محتوي  الذي سوف  التوقيت  تحديد    معين، كذلك يمكن من خاللها 
 ( 4يت عرض مهام التعلم، واالختبارات التعليمية. شكل )تحديد توق 

 الزمني  التقويم  ( 4)   شكل                                            
 نافذة املناقشة والحوار:  . ه

مراسلة   أو  محدد  ملتعلم  املراسلة  تتيح  الى  التعلم  بيئة  املراسلة  أداة  خالل  من  ذلك  تم 
، أون املتعلمي مجموعة معينة م

ً
، وذلك بشكل متزامن وغير متزامن. شكل) ن معا

ً
 ( 5مراسلتهم جميعا

 االلكتروني التعلم بيئة مكتبة  ( 3)  شكل 
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يمكن للمتعلمين من خالل هذا اإلطار االطالع على األهداف  نافذة األهداف التعليمية:   . و
 ( 6التعليمية الخاصة ببيئة التعلم التي يتعامل معها. شكل )

 

 

 عات العمل: نافذة مجمو  .ز

األنشطة   نمط  تستخدم  األولى  )املجموعة  املوقع  داخل  فرعيتين  مجموعتين  إنشاء  تم 
 ( 8(، )7التعاونية( و)املجموعة الثانية تستخدم نمط األنشطة الفردية(. شكل )

 

 التعليمية  األهداف  إطار  ( 6)  شكل 
 

 والحوار   المناقشة إطار  ( 5)  شكل 
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 الفردية  األنشطة مجموعة   ( 8)  شكل 
 االختبارات االلكترونية:  أداة .ح

ختبارات االلكترونية التكوينية والنهائية  نوعة من اال مجموعة مت   من خالل املنصة يمكن عمل
 ( 9املتنوعة مثل االختيار من متعدد والصواب والخطأ واالجابات املختصرة .... الخ. شكل )

 

 

 التعاونية األنشطة مجموعة   ( 7)  شكل 
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 أنشطة مهام التعلم:   نافذة .ط

أنشطة نافذتي  إنشاء  تم  )تعاوني/فردي(    قد  مجموعة  لكل  التعلم  ويمكن    حدي على  مهام 
الوقت  للم  في   

ً
تباعا املهام  عرض  ويمكن  التعلم،  ومهام  أنشطة  على  االطالع  خاللها  من  تعلمين 

املعلمات من انجاز املهام املحددة لهم وفق ترتيب معين يحقق أهداف بيئة   املناسب لها حتى تتمكن 
 ( 11( )10كل )التعلم. ش 

 
 

 

 االلكترونية االختبارات ( 9)  كل ش 
 

 التعاونية التعلم  ومهام  للنشاط  إطار  نموذج ( 10)  شكل 
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 الفردية  التعلم  ومهام  للنشاط  إطار  نموذج ( 11)  ل شك
 

ويمثل املساحة التي يعرض بها املحتوي التعليمي املقدم من خالل بيئة  نافذة املحتوي:   .ي
التعلم اإللكتروني، ويتم ذلك من خالل عرض املحتوى في بنشرة على الصفحة الرئيسة  

 (12شكل ) مرفق بالصور أو برفعه في صورة ملفات على مكتبة املنصة.

 

 المحتوي  إطار  ( 12)  شكل  
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 تصميم التفاعالت التعليمية: 2-5

تتمركز  ا والتي  اإللكتروني  التدريب  بيئة  في  التفاعالت  من  مجموعة  بتحقيق  الباحثة  هتمت 
 جميعها حول املتعلم في العملية التعليمية، وهذه التفاعالت هي:  

بين م  تفاعالت متعلم مع متعلم:  .أ الخبرات واألفكار  تبادل  علمات  تحقق ذلك من خالل 
التع  أدوات  خالل  من  الواحدة  العمل  التعلم.  ل مجموعة  بيئة  في  املوجودة  اإللكتروني  م 

 )نمط األنشطة التعاونية( 

تحقق ذلك من خالل اتصال املعلمات بالباحثة من أجل طلب    تفاعل معلم مع متعلم: . ب
بيئة   املوجودة داخل  التواصل  أدوات  املعلمات من خالل  توجيه  أو  أو سؤال  استفسار 

 األنشطة الفردية(  التعلم اإللكتروني. )نمط األنشطة التعاونية، نمط

ملعلمات في املحتوي التعليمي  اتحقق ذلك من خالل مشاركة    تفاعل متعلم مع محتوي:  .ج
التعليمية. الفيديو  ومقاطع  التعليمية  والعروض  وامللفات  الصور  رفع  خالل  من    وإثراء 

حركات البحث عبر االنترنت، وكتابة بعض  )نمط األنشطة التعاونية( البحث من خالل م
 . املختصرة )نمط األنشطة الفردية(تقارير ال 

محتوي:  .د مع  معلم  تقوم   تفاعل  إلى    حيث  واالنتباه  املعلمات  بآراء  باألخذ  الباحثة 
تهتم  كما  باملحتوي،  االرتقاء  في  يساعد  مما  التعليمي،  املحتوي  على    الباحثة  تعليقاتهن 

 ات من محتوي والتأكد من جودته قبل أن ينشر. علمامل  بالتدقيق فيما تضيفه

التفاعل:ت .ه واجهه  مع  متعلم  كل  ا  تقوم  فاعل  في  التفاعل  واجهة  مع  بالتفاعل  ملعلمات 
خطوة من خطوات عملة خالل بيئة التدريب اإللكتروني، وقد ساعد تصميم بيئة التعلم  

 على ذلك. 

التفاعل .و أدوات  مع  متعلم  املعتفاعل  من  ذلك  تطلب  فقد  وتنف:  املعرفة  بناء  يذ  لمات 
مع أدوات بيئة التعلم، والتي تحقق معها العديد من التفاعالت    أنشطة التعلم، التفاعل

 واألداءات داخل بيئة التعلم اإللكتروني.  

 مرحلة التطوير واإلنتاج: .3

مرحلة التطوير وهي املرحلة التي يتم من خاللها تطوير وإنتاج بيئة التعلم مادته املعالجة  
 الستخدامها من قبل املتعلمين، و ال 

ً
 قد تمت عملية اإلنتاج من خالل ما يلي: تجريبية تمهيدا

 إنتاج عناصر واجة التفاعل:3-1

 لتصميم واجهة التفاعل.   Adobe Photoshop Cs 9برنامج  استخدمت الباحثة 

 إنتاج املحتوي الرقمي:  3-2

ئة التعلم إلى محتوي رقمي وتم  قامت الباحثة بتحويل املحتوي النص ي املقدم من خالل ببي
واء في ملفات مرفوعة أو محتوي معروض على الصفحة الرئيسة وكان املحتوي  س إدراجه باملنصة،

كذلك   املبكرة،  الطفولة  ملرحلة  التعليمي  االنفوجرافيك  انتاج  جودة  معايير  يخص  التعليمي 
ملوقع   مبسطة  اختيار  easel.lyشروحات  وتم  استخدامه،  عملية  من    لتسهيل  له  ملا  املوقع  هذا 

 يلي: نذكره فيما   مميزات عديدة
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 واجهة املستخدم بسيطة وسهلة وبأكثر من لغة ومنها اللغة العربية.  -

 يدعم املوقع تصميم االنفوجرافيك والتصميمات املعلوماتية باللغة العربية.  -

 .تصميم أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، مع إمكانية الحذف واالضافة بسهولة -

 .تغيير لون الخلفية والرسم ونسخ األسهم بكل سهولة -

 .اإلضاءة وألوان سهوله أضافة األشكال والنصوص والتحكم فيها وفي -

 وتنسيقات ملفات صور متنوعة. PNG يمكنه تحميل رسومات موجهة قابلة للتعديل وصور  -

قاب - رابط  ويوفر  كما  األشكال،  ومختلف  الرسوم  استخدام  وإعادة  مشاركة  من  ل  يمكنك 
 .للمشاركة

 اآلالف من قوالب تصميم ا -
ً
 والرموز. ، وااليقونات   ، والصور  ،لرسوميوفر أيضا

 يتيح للمبتدئين دعم من املصممين املحترفين، ويوفر مقاالت وندوات عبر اإلنترنت.  -

 اختبار عمل بيئة التعلم: 3-3

وعد  مرت للتطبيق،  صالحيتهما  من  للتأكد  االختبارات  من  بمجموعة  التعلم  وجود  بيئة  م 
 داف ومهام التعلم. أعطال، أو وجود مشكالت تعوق دون تحقيق أه

 مرحلة التقويم واالستخدام:  .4

من   والتحقق  التعلم  بيئة  اختبار  عن  ظهرت  التي  املشكالت  وفق  التعديالت  بعض  إجراء  تم 
 عملها، وأصبحت بيئة التعلم جاهزة للتطبيق على عينة البحث دون أي مشاكل أو عقبات.

: إ
 
 ت البحث:  عداد أدواثالثا

 بناء االختبار التحصيلي:  .1

التعليمي  لبن  اإلنفوجرافيك  تصميم  بجودة  املرتبطة  املعرفية  للجوانب  تحصيلي  اختبار  اء 
)تحديد   التالية  بالخطوات  االختبار  بناء  عملية  مرت  قد  املبكرة  الطفولة  معلمات  لدي  وإنتاجه 

تعليمات وضع  املواصفات،  جدول  إعداد  االختبار،  يلي    هدف  وفيما  االختبار(،  ضبط  االختبار، 
:  خطوات بناء

ً
 االختبار تفصيليا

 تحديد هدف االختبار:   1-1

إ الحالي  التحصيلي  االختبار  تحصيلهدف  مدى  قياس  الطفولة    لى  معلمات  من  عينة 
)أنشطة فردية املرتبط–املبكرة  املعرفي  الجانب  في  اإلنفوجرافيك    تصميم  جودةب  أنشطة جماعة( 

الطفولةالتعليمي   ملرحلة  قياس    وانتاجه  وبالتالي  لألهداف املبكرة،  البحث  عينة  تحقيق    مدى 
 .املرجوة
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 إعداد جدول املواصفات: 1-2

( والـــذي يوضـــح مواصـــفات االختبـــار التحصـــيلي، فـــي املســـتويات 6) قامـــت الباحثـــة بإعـــداد جـــدول 
 األربعة )التذكر، الفهم، التحليل(.

 ت االختبار:صياغة مفردا 1-3

باستخدام   التحصيلي  االختبار  إعداد  حيثأسلوب  تم  متعدد،  من  االختيار    أسئلة 
مفردة   كل  واالستجابات،    أسئلة  منتكونت  السؤال،  مقدمة  هما  جزأين  من  متعدد  من  االختيار 

إح إجابته  وتكون  مباشر  السؤال  يكون  أن  روعي  تكون  وقد  وأن  السؤال  تلي  التي  االستجابات  دى 
 (  6ا واضحة ال تحتمل أكثر من تفسير. ملحق )عباراته

 وضع تعليمات االختبار التحصيلي:  1-4

على تسهل  واضحة  بصورة  التحصيلي  االختبار  تعليمات  اإلجابة عن    تم وضع  املعلمات 
 :االختبار بسهولة دون الرجوع ملساعدة، وتضمنت التعليمات ما يلي

 .أكتبي اسمك في بداية االختبار -

 قبل أن تجيبي.إقرائي السؤال  -
ً
 جيدا

 .هناك إجابة واحدة صحيحة فقط لكل سؤال -

(6دول )ج  

يلي مواصفات االختبار التحص    

 النسبي الوزن املجموع التحليل الفهم  التذكر  الهدف 

 %4 1 - - 1 األول 

 %12 3 3 - - الثاني 

 %8 2 2 - - الثالث

 %12 3 3 - - الرابع

 %8 2 - - 2 الخامس

 %12 3 - 3 - السادس

 %16 4 - 4 - السابع

 %16 4 - - 4 الثامن

 %12 3 - - 3 التاسع

 %100 25 8 7 10 املجموع

  %100 % 32 %28 %40 وزن النسبيلا



 

 جامعة األزهر 

بية بالقاهرة كلية التر  

لتربية ة امجل  
 م 2022لسنة  يناير(، 1(، الجزء )193العدد: )

 

 

245 

 .ال تتركي أي سؤال دون إجابة -

 .ال تحاولي االستعانة بزميلتك -

 ال تبدئي قبل أن يؤذن لكي.  -

 عرض الصورة األولية لالختبار على مجموعة من السادة املحكمين:  1-5

حكمــين، وذلــك إلبــداء الــرأي امل وليــة لالختبــار علــى مجموعــة مــن الســادةصــورة األ عرضــت ال 
 حول ما يلي:

 مدى كفاية بنود االختبار وارتباطها باألهداف. -

 دقة األهداف العلمية. -

 سالمة عبارات االختبار اللغوية. -

 حذف أيعبارات غير مناسبة من وجهة نظرهم.   -

 عبارات مطلوبةمن وجهة نظرهم.    إضافة أي -

 الصورة النهائية لالختبار:      1-6

عراض آراء املحكمــين قامــت الباحثــة بــإجراء بعــض التعــديالت علــى االختبــار مــن خــالل اســت 
ــا تــــــــم  ــها، كمــــــ ــياغة بعــــــــض املفــــــــردات، وحــــــــذفت بعضــــــ ــيلي، حيــــــــث أعــــــــادت صــــــ بعــــــــض تغييــــــــر التحصــــــ

 (7( مفردة. ملحق )25االستجابات، وقد تكون االختبار بعد التعديل من )

 االستطالعي لالختبار:ريب التج 1-7

( معلمــات، 10) عينــة اســتطالعية مــن معلمــات الطفولــة املبكــرة قوامهــا تم تجريــب االختبــار علــى
 :الثوابت اإلحصائية، واملتمثلة فيبهدف تقنين االختبار التحصيلي وذلك من خالل حساب 

 معامل ثبات االختبار.                           -

                                     صدق االختبار.          -

 االخـتبار.   زمن تطبيق   -

 معامل سهولة وصعوبة كل سؤال.     -

 معمل تمييز سهولة االختبار.    -
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 وقد أسفر تطبيق التجربة االستطالعية على النتائج التالية.     

 حساب معامل ثبات االختبار:  .أ

االختبار: ثبات  معامل  حساب  الجذر    تم  حساب  خالل  االرتباط، التمن  ملعامل  بلغت    ربيعي  وقد 
وهي تشير    (.0.86(، وبالتالي فأن معامل ثبات االختبار كان )0.75رتباط لالختبار )نسبة معامل اال 

 إلى درجة عالية لثبات االختبار. 

 حساب صدق االختبار: . ب

االختبار   صدق  من  وللتأكد  لقياسه"،  وضع  ما  يقيس  كان  إذا   
ً
صادقا االختبار  يكون   "

 الباحث الطريقتين التاليين:دم استخ

 صدق املحكمين:  

وعلى ضوء    عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من السادة املحكمين،حيث  
أعطيت كل    (25ذلك أجريت بعض التعديالت على االختبار. تكون االختبار في صورته النهائية من )

 ( درجة.25) مفردة درجة واحدة وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار

  الصدق الذاتي: 

ا  االختبار  صدق  حساب  ثبات  تم  ملعامل  التربيعي  الجذر  حساب  خالل  من  لذاتي 
(، وهي قيمة  0.92االختبار، وقد بلغت قيمة معامل الصدق لالختبار التحصيلي للدراسة الحالية )

 تعبر عن مستوي صدق عالي لالختبار. 

 بار التحصيلى: ختحساب معامل السهولة لكل مفردة من مفردات اال  .ج

ملفردات  السهولة  معامالت  حساب  التجربة    تم  لنتائج   
ً
طبقا التحصيلي  االختبار 

( وهي تشير إلى مستوى مناسب من السهولة ملفردات  0.78-0.26االستطالعية، وقد تراوحت بين )
 االختبار. 

 حساب زمن تطبيق االختبار: . د

ا عينة  أفراد  على  تطبيقه  بعد  االختبار  زمن  الزمن  لتج تم حساب  وبلغ  االستطالعية،  ربة 
 ( دقيقة.30املناسب لالختبار )

 معامل تمييز مفردات االختبار التحصيلي:  . ه

في   األداء  ومنخفض ي  األداء  مرتفعي  بين  التمييز  على  املفردة  قدرة  التمييز  بمعامل  يقصد 
(، مما  0.75  -0.21اإلجابة عن االختبار ككل، وقد تراوحت معامالت التمييز ملفردات االختبار بين )

تمييز مناسبة تسمح باستخدام االختبار في قياس تحصيل    يشير إلى أن مفردات االختبار ذات قوة 
 املعلمات. 

 بطاقة تقييم املنتج النهائي:  .2

بتصميمة وإنتاجه معلمات   الذي قامت  التعليمي  لالنفوجرافيك  النهائي  املنتج  تقييم  بناء  تم 
معايير جود في ضوء  املبكرة،  تالطفولة  الطفة  ملرحلة  وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  ولة  صميم 

 املبكرة. وذلك وفق الخطوات التالية: 



 

 جامعة األزهر 

بية بالقاهرة كلية التر  

لتربية ة امجل  
 م 2022لسنة  يناير(، 1(، الجزء )193العدد: )

 

 

247 

 تحديد الهدف من بطاقة تقييم املنتج: 2-1

التعليمي   اإلنفوجرافيك  جودة  قياس  إلى  النهائي  املنتج  بطاقة  خالل  من  التقييم  هدف 
جود  معايير  ضوء  في  املبكرة  الطفولة  معلمات  انتجته  ت الذي  التعليمي  ة  اإلنفوجرافيك  صميم 

الطف ملرحلة  بيئة  وإنتاجه  خالل  من  التعليمي  للمحتوي  املعلمات  دراسة  بعد  وذلك  املبكرة،  ولة 
 التعلم االلكتروني )مادة املعالجة التجريبية(.

 اعداد الصورة األولية لبطاقة التقييم:  2-2

جود معايير  قائمة  على  التقييم  بطاقة  بناء  في  االعتماد  ت تم  اإلنفوجرافيك  ة  صميم 
ولة املبكرة التي أعدتها الباحثة، حيث تم صياغة العبارات في صورة  التعليمي وإنتاجه ملرحلة الطف

التربوية   "املعايير  أساسيين  مجالين  البطاقة  تضمنت  وقد  والفنية"    –تقريرية.  التقنية  املعايير 
  ( مؤشر 40( وتتفرع منها أربعون )6)  يندرج منهما ستة معايير 

ً
لألداء، يمكن من خاللها قياس مدى  ا

 ( 8يير في اإلنفوجرافيك التعليمي الذي قامت املعلمات بتصميمة وإنتاجه.  ملحق )ق هذه املعا تحق

 تحديد مستويات التقييم للبطاقة: 2-3

 قامت الباحثة بتحديد ثالث مستويات للتقييم أمام كل بند بالبطاقة كما يلي: 

 (.2إعطاء درجتان ) اقة بشكل تام في املنتج، يتمبطإذا توفر البند املدرج بال .أ

درجة    . ب إعطاء  يتم  املنتج،  في  "متوسط"  جزئي  بشكل  بالبطاقة  املدرج  البند  توفر  إذا 
 (.1واحدة)

 إذا لم يتوفر البند املدرج بالبطاقة بشكل نهائي في املنتج، ال يتم إعطاء أي درجة )صفر(. .ج

 ( درجة.80)  املنتج النهائي ثمانون م وبذلك تكون النهاية العظمة لبطاقة تقيي 

 بطاقة تقييم املنتج النهائي:حساب صدق  2-4

من   للتحقق  املحكمين،  السادة  من  على مجموعة  األولية  في صورتها  البطاقة  تم عرض 
املندرج منة، وللتأكد من   الرئيس  إلى املحور  بند  انتماء كل  البنود، ومدى  بند من  أهمية كل  مدى 

البطاقة لتصبح في  وعلى ضوء ذلك أجريت بعض التعديالت على    للتطبيق، ة  مدى صالحية البطاق
 صورتها النهائية. 

 حساب ثبات بطاقة تقييم املنتج النهائي: 2-5

" لحساب عدد  Cooperتم ذلك من خالل داللة نسبة االتفاق باستخدام معادلة "كوبر  
املالح  بين  االتفاق  نسبة  تراوحت  االتفاق واالختالف. وقد  )ظيمرات  يدل على  94.8  -90.6ن  مما   )

 لبطاقة، مما يجعل البطاقة في صورتها النهائية صالحة للتطبيق. ارتفاع مستوي ثبات ا
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: إجراءات التجربة األساسية: 
 
 رابعا

 الهدف من التجربة: .1

تصميم   جودة  على  الكترونية  تدريب  ببيئة  األنشطة  نمط  اختالف  أثر  قياس 
 اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه ملعلمات الطفولة املبكرة.

 تحديد عينة البحث:. 2

، إدارة شرق بشبرا القليوبيةتم اختيار عينة قصدية من معلمات مرحلة الطفولة املبكرة  
م ثالثة  من  العينة  انتقاء  تم  املميزة  الخيمة،  الرسمية  املشد  يحي  د/  )مدرسة  وهي  تجريبية  دراس 

مدرسة السادات الرسمية للغات( تكونت قوام العينة من    –مدرسة بهتيم الرسمية للغات    –لغات  
(40( األولى  املجموعة  تجريبيتين.  مجموعتين  إلى  قسمت  معلمة  تعاونية(،  20(  )أنشطة  معلمة   )

 ة فردية( ( معلمة )أنشط20واملجموعة الثانية )

 التمهيد للتجربة األساسية:  . 3

بتاريخ    التجربة  إجراءات  لشرح    2020/  10/  21بدأت  املعلمات  مع  اجتماع  عقد  تم 
و  منها،  والهدف  التجربة  وأعطا  تفاصيل  استفساراتهن،  كافة  عن  واالجابة  لذلك،   

ً
نفسيا تهيئتهم 

بيئة التعلم وآلية العمل، وتح بيئة  التوجيه واإلرشاد لهن فيما يخص  ديد موعد بدء الدخول على 
 التعلم والتسجيل بها، لتحقيق األهداف املرجوة.  

 التطبيق القبلي ألدوات البحث:  .4

ال   )االختبار  البحث  أداتا  تطبيق  املجموعتين  تم  على  املنتج(  تقييم  بطاقة   / تحصيلي 
 على العينة املنتقاة من معلمات الطفولة املبكرة التي ت 

ً
.التجريبيتين قبليا

ً
 م تحديدها مسبقا

 تطبيق مادة املعالجة التجريبية: -5

حيث تم دراسة املعلمات من خالل بيئة التعلم االلكتروني لتحقيق أهداف التعلم، وقد   
 شهر.  دراسة من خالل بيئة التعلماستغرقت ال 

 التطبيق البعدي ألدوات البحث:  -6

تقيي  بطاقة   / التحصيلي  )االختبار  البحث  أداتا  تطبيق  املجموعتين  تم  على  املنتج(  م 
 لتحليلها وتفسيرها. 

ً
 على عينة البحث، ثم تم رصد النتائج تمهيدا

ً
 التجريبيتين بعديا

: رصد وتحليل النتائج وتفسيرها:
 
   خامسا

 . تجانس مجموعتي التطبيق: 1

قامت   التجريبية  للمعاملة  التعرض  قبل  التجريبيتين  املجموعتين  تجانس  من  للتحقق 
بتحلي  عل الباحثة  التعرف  بهدف  التجريبيتين،  للمجموعتين  القبلي  القياس  نتائج  مدي    ىل 

أحادي   التباين  تحليل  أسلوب  استخدام  وتم  للبحث،  األساسية  التجربة  قبل  االتجاه  تجانسهما 
One Way Analysis of Variance (ANOVA)   عل في    ىللتعرف  املجموعتين  بين  الفروق  داللة 

 وذلك كالتالي:  القياس القبلي
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 التجانس بالنسبة لالختبار التحصيلي: .أ

القبلي    لحساب القياس  في  التحصيلي  االختبار  درجات  في  املجموعتين  تجانس 
( حساب  تم  بي Uللمجموعتين،  الفرق  لداللة  االولي  (  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطي  ن 

ع الثانية  التجريبية  التطبي   لىواملجموعة  في  التحصيلي  لالختبار  الكلية  ويوضح    قالدرجة  القبلي. 
 ( داللة الفروق بين املجموعتين في درجات االختبار التحصيلي القبلي. 7) جدول 

 (7جدول )

اختبار) درجاتUنتائج  متوسطي  بين  الفرق  لداللة  التجريبية   (  واملجموعة  االولي  التجريبية  املجموعة 
 الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي في التطبيق القبلي  ىالثانية عل

 بار تاالخ
التطبيق  
 القبلي

 العدد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

  Uقيمة 
 املحسوبة 

 Zقيمة 
 املحسوبة 

 الداللة 

الدرجة 
 الكلية

 404.00 20.20 20 االولي
194 0.16 

غير 
 416.00 20.80 20 الثانية الة د

( املحسوبة اقل من  Zأن قيم )  ( 7قد أشارت النتائج اإلحصائية كما هي مبينة في جدول )
( وهذا يشير إلى عدم وجود  0.05( عند مستوي داللة إحصائية )1.96( الجدولية البالغة )Zمة ) ي ق

 بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية اال 
ً
ولي واملجموعة التجريبية الثانية في  فرق دال إحصائيا

ومم املجموعتين  بين  تجانس  وجود  الي  يشير  مما  التحصيلي  االختبار  على  القبلي  يؤكد    االتطبيق 
إلى   ترجع  التجربة  بعد  وأية فروق توجد  التجربة،  للمعلمات قبل إجراء  املعرفية  املستويات  تكافؤ 

 متغيرات التجربة املستقلة.

افيك النهائي: التجانس بالنسبة لبطا . ب  قة تقييم اإلنفوجر

القياس   في  اإلنفوجرافيك  جودة  تقييم  بطاقة  درجات  في  املجموعتين  تجانس  لحساب 
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية االولي  Uوعتين، تم حساب )مالقبلي للمج

اإل  جودة  تقييم  لبطاقة  الكلية  الدرجة  على  الثانية  التجريبية  التطبيق  واملجموعة  في  نفوجرافيك 
ويوضح جدول  اإلنفوجرافيك8)  القبلي.  تقييم  بطاقة  درجات  في  املجموعتين  بين  الفروق  داللة   )  

 القبلي. 

  (8جدول )

اختبار) التجريبية Uنتائج  واملجموعة  االولي  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطي  بين  الفرق  لداللة   )
افيكفي التطبيق القبليالدرجة الكلية لبطاقة تقييم  ىالثانية عل  اإلنفوجر

 االختبار 
التطبيق  
 القبلي

 العدد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

  Uقيمة 
 املحسوبة 

 Zقيمة 
 ة باملحسو 

 الداللة 

الدرجة 
 الكلية

 421.50 21.08 20 االولي
 غير دالة 0.33 188.5

 398.50 19.93 20 الثانية
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( املحسوبة اقل من  Zأن قيم )  ( 8جدول )قد أشارت النتائج اإلحصائية كما هي مبينة في  
دم وجود  ع  ى( وهذا يشير إل0.05( عند مستوي داللة إحصائية )1.96( الجدولية البالغة )Zقيمة ) 

 بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية االولي واملجموعة التجريبية الثانية في  
ً
فرق دال إحصائيا

جرافيك مما يشير الي وجود تجانس بين املجموعتين  التطبيق القبلي على بطاقة تقييم جودة اإلنفو 
روق توجد بعد التجربة  فللمعلمات قبل إجراء التجربة، وأية    ومما يؤكد تكافؤ املستويات املهارية

 متغيرات التجربة املستقلة. ىترجع إل

 : اإلجابة على أسئلة البحث. 2

األول  .أ السؤال  على  اف"  لإلجابة  اإلنفوجر تصميم  جودة  معايير  وإنتاجه  ما  التعليمي  يك 
 ألطفال مرحلة الطفولة املبكرة"؟ 

التعلي  اإلنفوجرافيك  تصميم  معايير جودة  قائمة  بإعداد  الباحثة  وإنتاجه ألطفال  مقامت  ي 
مرحلة الطفولة املبكرة. وقد تكونت في صورتها النهائية من مجالين رئيسين، وست معايير، وأربعين  

  على كل بند من بنود قائمة املعايير.  % أو أكثر 80بنسبة مؤشر للمعايير. وقد أتفاق املحكمين  

)تعاون . ب األنشطة  اختالف نمط  أثر  "ما  الثاني  السؤال  تدريب    / ي لإلجابة على  ببيئة  فردي( 
وإنتاجه   التعليمي  افيك  اإلنفوجر تصميم  لجودة  املعرفي  الجانب  تنمية  على  الكترونية 

 ملعلمات الطفولة املبكرة؟" 

 ؤال تم التحقق من صحة الفرض األول كما يلي: لإلجابة عن هذا الس

)  :الفرض األول للبحث وقد نص على  (  .,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
املعرفي لجودة تصميم   للجانب  التحصيلي  االختبار  في  البحث  بين متوسطي درجات مجموعتي 

يرجع   املبكرة،  الطفولة  ملعلمات  وإنتاجه  التعليمي  افيك  نمط  اإلنفوجر الختالف  إلى  أثره 
 األنشطة التعليمية )تعاوني/ فردي( ببيئة التدريب االلكترونية. 

 حثة:اوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الب 

ــي )أنشــــطة تعاونيــــة(، فــــي كــــل مــــن  - بمقارنــــة متوســــطات درجــــات أفــــراد املجموعــــة التجريبيــــة األولــ
ــار ا ــي الدرجـــــة الكليـــــة لالختبـــ ــي والقيـــــاس البعـــــدي فـــ ــيلي للجوانـــــب املعرفيـــــة القيـــــاس القبلـــ لتحصـــ

ــي وإنتاجـــــه ملرحلـــــة الطفولـــــة املبكـــــرة، وقـــــد اســـــتخدمت  لجـــــودة تصـــــميم اإلنفوجرافيـــــك التعليمـــ
( للمجموعــــــات املرتبطــــــة للكشــــــف عــــــن داللــــــة الفــــــروق بــــــين القياســــــين z-test) اربــــــ الباحثــــــة اخت 

 ( نتيجة هذا نتائج هذا اإلجراء.9القبلي والبعدي، ويوضح الجدول )

 (: 9جدول )

( لداللة الفرق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية االولي فى القياس القبلي والقياس  zائج اختبار)نت
 لية لالختبار التحصيلي كالبعدي في الدرجة ال

 العدد التطبيق  االختبار 
املتوسطات 
 الحسابية

افات  االنحر
 املعيارية

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
 املحسوبة 

 الداللة 

 الدرجة
 الكلية

 0.00 0.00 1.05 1.50 20 القبلي
 دالة  4.03

 210 10.50 0.81 24.15 20 البعدي
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( جدول  نتائج  يتضح  9وباستقراء  التجريبية  ا(  املجموعة  معلمات  تحصيل  مستوي  رتفاع 
التحصيلي االختبار  "في  البعدي  التطبيق  في  تصميم    األولى  بجودة  املرتبطة  املعرفية  للجوانب 

لنفس    اإلنفوجرافيك القبلي  بالتطبيق  املقارنة  عند  املبكرة"  الطفولة  ملرحلة  وإنتاجه  التعليمي 
( الجدولية البالغة  z( أكبر من قيمة )4.03والبالغة )  ة( املحسوب zاملجموعة، حيث يتضح أن قيمة )

داللة  1.96) مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  إلي وجود  يشير  وهذا  متوسطي    0.05(  بين 
امل تعاونية(درجات  )أنشطة  األولى  التجريبية  لصالح    جموعة  لالختبار  والبعدي  القبلي  القياس  في 

 .0.05ند مستوي عدالة إحصائيا القياس البعدي أي أنها 

( االولي 13والشكل  التجريبية  املجموعة  افراد  درجات  متوسطي  بين  الفرق  يوضح   )
 قبل وبعد تطبيق االختبار. أنشطة تعاونية()

 

ي على االختبار دع( الفرق بين متوسطي درجات افراد املجموعة التجريبية االولي )أنشطة تعاونية( في القياس القبلي والب13شكل )
 التحصيلي 

تأثير  - حجم  للجوانب    ولقياس  التحصيلي  "االختبار  التابع  املتغير  على  املستقل  املتغير 
افيك التعليمي وإنتاجه" عن طريق استخدام  ر املعرفية املرتبطة بجودة تصميم اإلنفوج

 بعدي(.  –اختبار االشارة للمجموعات املترابطة )قبلي 

الثنائي للرتب لحساب حجم تأثر املتغير املستقل على االختبار    ط تم استخدام معامل االرتبا
التعليمي وانتاجه، وقد   املرتبطة بجودة تصميم اإلنفوجرافيك  املعرفية  للجوانب  التحصيلي 

يحقق    ( مما0.90-0.70( حيث يقع بين القيمتين ) 0.89وصلت الباحثة ان حجم التأثير بلغ )ت 
 (280 ةح، صف2011) حسن ع.، حجم تأثير قوي 

)أنشــطة  كمــا قامــت الباحثــة بمقارنــة متوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة الثانيــة -
الكليــة لالختبــار التحصــيلي فرديــة(، فــي كــل مــن القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي فــي الدرجــة 
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ــي وإنتاجـــــــــه، وقـــــــــد  للجوانـــــــــب املعرفيـــــــــة املرتبطـــــــــة بجـــــــــودة تصـــــــــميم اإلنفوجرافيـــــــــك التعليمـــــــ
( للمجموعــات املرتبطــة للكشــف عــن داللــة الفــروق بــين z-test) ختبــارا اســتخدمت الباحثــة

 ( نتيجة هذا نتائج هذا اإلجراء.10القياسين القبلي والبعدي، ويوضح الجدول )

ي 10وباستقراء نتائج جدول ) تضح ارتفاع مستوي تحصيل معلمات املجموعة التجريبية  ( 
تصميم   بجودة  املرتبطة  املعرفية  التحصيليللجوانب  االختبار  "في  البعدي  التطبيق  في  الثانية 

بالتطبيق القبلي لنفس املجموعة، حيث يتضح أن  اإلنفوجر  التعليمي وإنتاجه" عند املقارنة  افيك 
( )zقيمة  والبالغة  املحسوبة  أ4.02(   )( قيمة  من  )zكبر  البالغة  الجدولية  إلي  1.96(  يشير  وهذا   )

داللة   مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  املجموعة    0.05وجود  درجات  متوسطي  بين 
الث  في القياس القبلي والبعدي لالختبار لصالح القياس البعدي أي  التجريبية  انية )أنشطة فردية( 

 . 0.05دالة إحصائيا عند مستوي أنها 

)الشو  الثانية 14كل  التجريبية  املجموعة  افراد  درجات  متوسطي  بين  الفرق  يوضح   )  
 قبل وبعد تطبيق االختبار. )أنشطة فردية(

 

)أنشطة فردية( في القياس القبلي والبعدي  الفرق بين متوسطي درجات افراد املجموعة التجريبية الثانية( 14شكل )
 لي حصيلتعلى االختبار ا

 (:  10جدول )

( لداللة الفرق بين متوسطى درجات املجموعة التجريبية الثانية فى القياس القبلي  zنتائج اختبار)
 ة الكلية لالختبار التحصيلي رجدوالقياس البعدي في ال

 العدد التطبيق  االختبار 
املتوسطات 
 الحسابية

افات  االنحر
 املعيارية

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
 املحسوبة 

 الداللة 

درجة ال
 الكلية

 0.00 0.00 0.94 1.55 20 القبلي
 دالة  4.02

 210 10.50 0.74 24.15 20 البعدي
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تأثير  - حجم  للجوانب    ولقياس  التحصيلي  "االختبار  التابع  املتغير  على  املستقل  املتغير 
افيك التعليمي وإنتاجه" عن طريق استخدام    املعرفية املرتبطة بجودة تصميم اإلنفوجر

 بعدي(.  –اختبار االشارة للمجموعات املترابطة )قبلي 

جم تأثر املتغير املستقل على االختبار  ب حساتم استخدام معامل االرتباط الثنائي للرتب لح
التعليمي وإنتاجه، وقد   املرتبطة بجودة تصميم اإلنفوجرافيك  املعرفية  للجوانب  التحصيلي 

يحقق    ( مما0.90-0.70( حيث يقع بين القيمتين ) 0.89تأثير بلغ )توصلت الباحثة ان حجم ال
 حجم تأثير قوي. 

املجمـــــــوعتين التجـــــــريبيتين )أنشــــــــطة ات رجـــــــ كـــــــذلك قامـــــــت الباحثـــــــة بمقارنـــــــة متوســـــــطات د -
ــيلي  أنشــــــطة-تعاونيــــــة  ــار التحصــــ ــي التطبيــــــق البعــــــدي علــــــى الدرجــــــة الكليــــــة لالختبــــ فرديــــــة( فــــ

ــي م اإلنفوجرافيـــــــــك التعل للجوانـــــــــب املعرفيـــــــــة املرتبطـــــــــة بجـــــــــودة تصـــــــــمي  وإنتاجـــــــــه، وقـــــــــد يمـــــــ
ق ( للمجموعـــات املســـتقلة للكشـــف عـــن داللـــة الفـــرو U- test) اســـتخدمت الباحثـــة اختبـــار

 ( نتيجة هذا نتائج هذا اإلجراء.11املجموعتين، ويوضح الجدول )  بين

 (:  11جدول )

ي واملجموعة التجريبية  ( لداللة الفرق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية االولUنتائج اختبار)
 الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي  ىالثانية عل

 االختبار 
التطبيق  
 البعدي

 العدد
املتوسطات  

 ة ابيحسال

افات  االنحر

 املعيارية 

 متوسط 

 الرتب 

 مجموع  

 الرتب

 Uقيمة 
 املحسوبة

 Zقيمة 
 املحسوبة

 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 411.5 20.58 1.50 24.15 20 تعاونية 
198.5 0.043 

غير 
 408.5 20.43 1.55 24.15 20 فردية دالة 

( أقل من قيمة  0.043غة )بال ال( املحسوبة و z( يتضح أن قيمة )11وباستقراء نتائج جدول )
(z( البالغة  إلى 1.96( الجدولية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي    ( وهذا يشير 

املجموع  0.05داللة   درجات  متوسطي  واملجموعة  بين  تعاونية(،  )أنشطة  األولي  التجريبية  ة 
دالة إحصائيا  ي أنها غير ي أيلالتجريبية الثانية )أنشطة فردية( في القياس البعدي لالختبار التحص

 . 0.05عند مستوي 

( البعدي 15والشكل  التطبيق  في  املجموعتين  درجات  متوسطي  بين  الفرق  يوضح   )
 لالختبار التحصيلي:
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 ( يوضح الفرق بين متوسطي درجات املجموعتين في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 15شكل )

صحة الفرض األول، حيث تأكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية   ضرفتم  بناء على ذلك  
( مستوى  التجريبيتين 05عند  املجموعتين  ألفراد  البعدي  القياس  درجات  متوسطي  بين   ).,

تعاونية)أنش بجودة –طة  املرتبطة  املعرفية  للجوانب  التحصيلي  االختبار  في  فردية(  أنشطة 
إنتا افيك التعليمي  وتم التحقق من عدم    معلمات الطفولة املبكرة.  يلدجه  تصميم اإلنفوجر

على    وجود االلكترونية  التدريب  ببيئة  )تعاوني/ فردي(  التعليمية  األنشطة  نمط  تأثير الختالف 
افيك التعليمي إنتاجه لدي معلمات الطفولة  الجانب املعر في املرتبطة بجودة تصميم اإلنفوجر

 املبكرة. 

" .ج الثالث  السؤال  على  أ ملإلجابة  ببيئة    ثر ا  فردي(  )تعاوني/  األنشطة  نمط  اختالف 
التعليمي   افيك  اإلنفوجر تصميم  بجودة  املرتبط  الجانب  تنمية  على  الكترونية  تدريب 

 بكرة؟"وإنتاجه ملعلمات الطفولة امل 

 لإلجابة عن هذا السؤال تم التحقق من صحة الفروض التالية:

,.(  05حصائية عند مستوى )إة  الل توجد فروق ذات د  الفرض الثاني للبحث وقد نص على:
تصميم اإلنفوجرافيك    بين متوسطي درجات مجموعتي البحث في بطاقة تقييم املنتج النهائي لجودة 

الطفول  ملعلمات  وإنتاجه  التعليمية  التعليمي  األنشطة  نمط  الختالف  إلى  أثره  يرجع  املبكرة،  ة 
 )تعاوني/ فردي( ببيئة التدريب االلكترونية.

الفــــــرض قامــــــت الباحثــــــة بمقارنــــــة متوســــــطات درجــــــات أفـــــــراد  اهــــــذحة وللتحقــــــق مــــــن صــــــ 
فــي كــل مــن القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي فــي الدرجــة  املجموعة التجريبية األولي )أنشطة تعاونية(، 

( للمجموعــات z- test) كليــة لبطاقــة تقيــيم جــودة اإلنفوجرافيــك، وقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــارال 
ــي والبعـــدي، ويوضـــح الجـــدول ) وقلفـــر املرتبطـــة للكشـــف عـــن داللـــة ا ــين القياســـين القبلـ ( نتيجـــة 12بـ

 هذا نتائج هذا اإلجراء.

 



 

 جامعة األزهر 

بية بالقاهرة كلية التر  

لتربية ة امجل  
 م 2022لسنة  يناير(، 1(، الجزء )193العدد: )

 

 

255 

( يتضح ارتفاع مستوي جودة تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي  12باستقراء نتائج جدول )و 
املبكرة،  الطفولة  ملرحلة  البعدي  ي   لد  وإنتاجه  التطبيق  في  األولى  التجريبية  املجموعة  معلمات 

وإنتاجه"   التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  بجودة  املرتبطة  للجوانب  النهائي  املنتج  تقييم  "لبطاقة 
(  3.92( املحسوبة والبالغة )zاملقارنة بالتطبيق القبلي لنفس املجموعة، حيث يتضح أن قيمة )  عند

إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  1.96البالغة )ية  دول ( الج zأكبر من قيمة ) ( وهذا يشير 
ياس  في الق  بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية األولى )أنشطة تعاونية(  0.05مستوي داللة  

 .0.05دالة إحصائيا عند مستوي القبلي والبعدي للبطاقة لصالح القياس البعدي أي أنها 

( الفرق  16والشكل  يوضح  قبل مت  بين(  االولي  التجريبية  املجموعة  افراد  درجات  وسطي 
 وبعد تطبيق البطاقة. 

 (:  12جدول )
التجريبية االولي في القياس القبلي   ( لداللة الفرق بين متوسطي درجات املجموعةzنتائج اختبار)

افيك  والقياس البعدي في الدرجة الكلية لبطاقة تقييم اإلنفوجر

 لعددا   وعةاملجم البطاقة
املتوسطات 
 الحسابية

افات  االنحر
 املعيارية

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
 املحسوبة 

 الداللة 

البعد  
 األول 

 0.00 0.00 0.41 0.80 20 قبلي
 دالة  3.99

 210 10.50 1.75 8.85 20 بعدي

 الثاني 
 0.00 0.00 0.30 0.90 20 قبلي

 دالة  3.98
 210 10.50 0.88 11.50 20 بعدي

 الثالث
 0.00 0.00 0.48 0.35 20 قبلي

 دالة  3.97
 210 10.50 1.14 22.05 20 بعدي

 الرابع
 0.00 0.00 0.30 0.10 20 قبلي

 دالة  3.98
 210 10.50 1.02 11 20 بعدي

 الخامس
 0.00 0.00 0.41 0.20 20 قبلي

 دالة  4.05
 210 10.50 1.09 7.55 20 بعدي

 السادس
 0.00 0.00 0.22 0.05 20 قبلي

 دالة  4.05
 210 10.50 1.63 10.35 20 بعدي

الدرجة 
 الكلية

 0.00 0.00 0.99 2.40 20 قبلي
 دالة  3.92

 210 10.50 3.41 71.30 20 بعدي
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التجريبية االولي في القياس القبلي والبعدي على بطاقة تقييم   ( يوضح الفرق بين متوسطي درجات افراد املجموعة16شكل )
افيك   اإلنفوجر

افيك  تامل على  املتغير املستقل    ولقياس حجم تأثير  - غير التابع "لبطاقة تقييم جودة اإلنفوجر
طريق   عن  وإنتاجه"  التعليمي  افيك  اإلنفوجر تصميم  بجودة  املرتبطة  للجوانب  النهائي 

 بعدي(.  –لمجموعات املترابطة )قبلي استخدام اختبار االشارة ل

املستقل   املتغير  تأثر  لحساب حجم  للرتب  الثنائي  االرتباط  معامل  استخدام  ة  قطاب  علىتم 
التعليمي   اإلنفوجرافيك  تصميم  بجودة  املرتبطة  للجوانب  النهائي  اإلنفوجرافيك  تقييم 

( بلغ  التأثير  ان حجم  الباحثة  توصلت  بي0.88وانتاجه، وقد  يقع  )( حيث  القيمتين  -0.70ن 
 يحقق حجم تأثير قوي.  ( مما0.90

ــا قامـــــــت الباحثـــــــة بمقارنـــــــة متوســـــــطات درجـــــــات أفـــــــراد املجموعـــــــة التج -  ثانيـــــــةل ة اريبيـــــــ كمـــــ
ــة  ــي كـــل مـــن القيـــاس القبلـــي والقيـــاس البعـــدي فـــي الدرجـــة الكليـــة لبطاقـ )أنشـــطة فرديـــة(، فـ

جموعـــات املرتبطـــة ( للمz- test) تقيـــيم اإلنفوجرافيـــك، وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة اختبـــار
( نتيجــة 13للكشــف عــن داللــة الفــروق بــين القياســين القبلــي والبعــدي، ويوضــح الجــدول )

 .راءاإلجهذا نتائج هذا 

 (: 13جدول )

( لداللة الفرق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية الثانية فى القياس القبلي  zنتائج اختبار)
افيكوالقياس البعدي في الدرجة الكلية لبطاقة ت  قييم اإلنفوجر

 البطاقة
التطبيق  
 البعدي

 العدد
املتوسطات 
 الحسابية

افات  االنحر
 املعيارية

متوسط 
 الرتب

 مجموع
 رتبال

 Zيمة ق
 املحسوبة 

 الداللة 

البعد  
 األول 

 0.00 0.00 0.30 0.90 20 قبلي
 دالة  4.02

 210 10.50 1.44 7.10 20 بعدي
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 (: 13جدول )

( لداللة الفرق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية الثانية فى القياس القبلي  zنتائج اختبار)
افيكوالقياس البعدي في الدرجة الكلية لبطاقة ت  قييم اإلنفوجر

 الثاني 
 0.00 0.00 0.00 1 20 قبلي

 دالة  4.17
 210 10.50 0.44 7.90 20 بعدي

 الثالث
 0.00 0.00 0.51 0.45 20 قبلي

 دالة  3.94
 210 10.50 1.30 13.35 20 بعدي

 الرابع
 0.00 0.00 0.00 0.00 20 قبلي

 دالة  4.00
 210 10.50 1.08 7.15 20 بعدي

 الخامس
 0.00 0.00 0.00 0.00 20 قبلي

 دالة  4.05
 210 10.50 0.50 5.40 20 بعدي

 السادس
 0.00 0.00 0.00 0.00 20 قبلي

3.94 
 دالة 

 210 10.50 1.90 6.55 20 قبلي دالة 

جة الدر 
 ةليالك

 0.00 0.00 0.67 2.35 20 بعدي
 دالة  3.93

 210 10.50 3.33 47.45 20 الثانية

ك التعليمي  ( يتضح ارتفاع مستوي جودة تصميم اإلنفوجرافي 13وباستقراء نتائج جدول )
البعدي   التطبيق  في  الثانية  التجريبية  املجموعة  معلمات  لدي   املبكرة،  الطفولة  ملرحلة  وإنتاجه 

وإنتاجه"    يمتقي قة  "لبطا التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  بجودة  املرتبطة  للجوانب  النهائي  املنتج 
( قيمة  أن  يتضح  حيث  املجموعة،  لنفس  القبلي  بالتطبيق  املقارنة  املzعند  والبالغة  (  حسوبة 

(3.93( قيمة  من  أكبر   )z( البالغة  الجدولية  داللة  1.96(  ذات  فروق  وجود  إلي  يشير  وهذا   )
معن   إحصائية داللة  ستد  )أنشطة    0.05وي  الثانية  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطي  بين 

أنها    فردية( أي  البعدي  القياس  لصالح  للبطاقة  والبعدي  القبلي  القياس  إحصائفي  عند  دالة  يا 
 .0.05مستوي 

( يوضح الفرق بين متوسطي درجات افراد املجموعة التجريبية الثانية قبل وبعد  17والشكل )
 ة.اق لبطق اتطبي
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( يوضح الفرق بين متوسطي درجات افراد املجموعة التجريبية الثانية في القياس القبلي والبعدي على بطاقة تقييم 17شكل )
افيك اإل   نفوجر

 

افيك النهائي   - ولقياس حجم تأثيراملتغير املستقل على املتغير التابع "لبطاقة تقييم اإلنفوجر
افيك التعليمي وإنتاجه" عن طريق استخدام  ة تبطاملر للجوانب  بجودة تصميم اإلنفوجر

 بعدي(.  –اختبار االشارة للمجموعات املترابطة )قبلي 

الثنائي   االرتباط  معامل  استخدام  علىتم  املستقل  املتغير  تأثر  لحساب حجم  طاقة  ب  للرتب 
ا  تصميم  بجودة  املرتبطة  للجوانب  النهائي  اإلنفوجرافيك  التعليمي  افوجر إلنفتقييم  يك 

( بلغ  التأثير  ان حجم  الباحثة  توصلت  )0.88وإنتاجه، وقد  القيمتين  بين  يقع  -0.70( حيث 
 ( ممايحقق حجم تأثير قوي.0.90

نــــــــة متوســــــــطات درجــــــــات املجمــــــــوعتين التجــــــــريبيتين )أنشــــــــطة كمــــــــا قامــــــــت الباحثــــــــة بمقار  -
يــــيم املنــــتج تققــــة لبطاأنشــــطة فرديــــة( فــــي التطبيــــق البعــــدي علــــى الدرجــــة الكليــــة –تعاونيــــة

ــي وإنتاجـــــــــه، وقـــــــــد  ــائي للجوانـــــــــب املرتبطـــــــــة بجـــــــــودة تصـــــــــميم اإلنفوجرافيـــــــــك التعليمـــــــ النهـــــــ
داللــة الفــروق  ( للمجموعــات املســتقلة للكشــف عــنU- test) اســتخدمت الباحثــة اختبــار

 ( نتيجة هذا نتائج هذا اإلجراء.14بين املجموعتين، ويوضح الجدول )
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( نتائج جدول  يتض 14وباستقراء   )( أن قيمة  )  ( املحسوبةzح  أكبر من قيمة  5,42والبالغة   )
(z( البالغة إلى وجود ف1.96( الجدولية  إحصائية عند مستوي داللة    لةدال روق ذات  ( وهذا يشير 

التجريبية    0.05 واملجموعة  تعاونية(،  )أنشطة  األولي  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطي  بين 
ا القياس  في  فردية(  )أنشطة  بجودة  الثانية  املرتبطة  للجوانب  النهائي  املنتج  تقييم  لبطاقة  لبعدي 

 .0.05عند مستوي ا ائي دالة إحصتصميم اإلنفوجرافيك التعليمي وإنتاجهأي أنها 

( البعدي 18والشكل  التطبيق  في  املجموعتين  درجات  متوسطي  بين  الفرق  يوضح   )
افيك وانتاجه: لبطاقة تقييم املنتج النهائي للجوانب املرتبطة بجودة تصميم ا  إلنفوجر

 

 (:  14جدول )

لفرق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية االولي واملجموعة التجريبية ا لة( لدالzر)نتائج اختبا
افيك ىالثانية عل  الدرجة الكلية لبطاقة تقييم اإلنفوجر

 البطاقة
التطبيق  
 البعدي

 العدد
املتوسطات 
 الحسابية

افات  االنحر
 املعيارية

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

  Uقيمة 
 املحسوبة 

 Zقيمة 
 بة املحسو 

 لة الدال

لبعد  ا
 األول 

 88 522 26.10 1.75 8.85 20 تعاونية 
 دالة   3.15

 298 14.90 1.44 7.10 20 فردية

 الثاني 
 0.00 610 30.50 0.88 11.50 20 تعاونية 

 ة دال 5.62
 210 10.50 0.44 7.90 20 فردية

 الثالث
 0.00 610 30.50 1.14 22.05 20 تعاونية 

 دالة  5.49
 210 10.50 1.30 13.35 20 فردية

 الرابع
 0.00 610 30.50 1.02 11 20 تعاونية 

 دالة  5.51
 210 10.50 1.08 7.15 20 فردية

 الخامس
 42 568 28.40 1.09 7.55 20 تعاونية 

 دالة  4.60
 252 12.60 0.50 5.40 20 فردية

 السادس
 26 584 29.20 1.63 10.35 20 تعاونية 

 دالة  4.79
 236 11.80 1.90 6.55 20 يةفرد

الدرجة 
 الكلية

 0.00 610 30.50 3.41 71.30 20 تعاونية 
 دالة  5.42

 210 10.50 3.33 47.45 20 فردية
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ولي والثانية في القياس البعدي على بطاقة  ال ة االتجريبييوضح الفرق بين متوسطي درجات افراد املجموعة ( 18شكل )
افيك   تقييم اإلنفوجر

داللة   ذات  فروق  وجود  تأكد  حيث  الثاني،  الفرض  صحة  قبول  تم  ذلك  على  بناء 
مستو  عند  )إحصائية  املجموعتين  5ى  ألفراد  البعدي  القياس  درجات  متوسطي  بين   ).,

تعاونية )أنشطة  لبط–التجريبيتين  فردية(  تقييأنشطة  ااقة  املرتبطة مل م  للجوانب  النهائي  نتج 
املبكرة.  الطفولة  معلمات  لدي  وإنتاجه  التعليمي  افيك  اإلنفوجر تصميم  ذلك    بجودة  ويرجع 

ة التعليمية ببيئة التدريب االلكتروني لصالح املجموعة للتأثير األساس ي الختالف نمط األنشط
 وني. التجريبية األولى التي مارست األنشطة بالنمط التعا

 : الخاصة بفروض البحث النتائج  ير تفس. 3

بجودة   .أ املرتبطة  املعرفية  للجوانب  التحصيلي  باالختبار  الخاصة  النتائج  تفسير 
افيك التعليمي وانتاجه لدي مع  لمات الطفولة املبكرة. تصميم اإلنفوجر

تم رفض صحة الفرض األول، حيث تأكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
ي درجات القياس البعدي ألفراد املجموعتين التجريبيتين )أنشطة تعاونية  سطمتو ,.( بين  05)
تصميم    – بجودة  املرتبطة  املعرفية  للجوانب  التحصيلي  االختبار  في  فردية(  أنشطة 
افيك التعليمي وانتاجه لدي معلمات الطفولة املبكرة. اإل   نفوجر

واألبحا الدراسات  مع  الحالية  النتيجة  اتفقت  أ قد  التي  بيئات  ع  كدت ث  بعض  فاعلية  لى 
املعرفية واملهارية الجوانب  التحصيل وتنمية بعض  في  اإللكترونية  لتصميم اإلنفوجرافيك    التعلم 

من  التعليمي  متعددة  فئات  لدى  أو   وانتاجه  السابقة  خبراتهم  مختلف  على  ومتدربين  متعلمين 
ال  من  مختلفة  أنماط  استخدام  مع  وذلك  التعليمية،  ممراحلهم  أو  أعرض  متعلمين  نمع  اط 

دراسة   ومنها  إسماعيل،  مختلفين.  الطباخ،  2018)  النتيجة  (2020()شتا،  2018()  واختلفت   ،
األنشطة الفردية على التعاونية في بيئة  حيث اثبتت تفوق    (2020)عبد الحميد،  الحالية مع دراسة  

 التعلم املعكوس في تنمية التحصيل.
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البعدي لطالب املجموعة التجريبية األولي    اس لقي درجات ا  الباحثة الرتفاع متوسطات   تفسير
التعليمي  للجوانب املعرفية املرتبطة بجودة تصميم اإلنفوجرافيك    والثانية في االختبار التحصيلي 

وعدم )  وانتاجه،  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  درجات  05وجود  متوسطي  بين   ).,
التجر  البعدي ألفراد املجموعتين  )القياس  الباح  أنشطة فردية(  –تعاونية    طةأنشيبيتين  ة  ث ترجع 

 ذلك إلى: 

التدريب اإللكتروني وما تحويه من أنشطة    تفسير النتائج على ضوء ما تتميز به بيئة
في تحصيل  حي تعاونية او فردية:   التي تجعلها فعاله  بالعديد من الخصائص واملميزات  تميزت  ث 

 الجانب املعرفي ومن هذه الخصائص:  

ك  اأنه - التعلم  ا  ثير تطبق  املوزعة،  والخبرات  املقصود،  التعلم  مثل  التربوية  النظريات  من 
 كذلك التعلم القائم على املشروعات.   التعاوني، والتعلم القائم على املصادر، 

يتم  تتبن - الذي  التعلم  إتقان  عن  مسؤول  فرد  فكل  الفردية،  املسئولية  على  يعتمد  تعلم  ي 
.  و  لمهء أثر تعتقديمة ومن ثم تحصيله وبقا

ً
 توظيفه في إنتاج الجانب املهاري أيضا

تعلم   - إلى مبدأ الثواب والعقاب، كما أنه يحدث  التعلم  بيئة  التعلم من خالل  يستند أسلوب 
الت  بيئة  في  وأفضل  بحماس  أكثر  العمل  على  املعلمات  وتشجع  تدعم  التي  االلكتروني  علم 

 وجدية طوال الوقت.  

است  - على  التعلم  بيئة  امل تساعد  قدراتهم    اتعلمخدام  تناسب  متنوعة  تعلم  ملصادر 
املختلفة،   التعلم  مصادر  من  املعلومات  إلى  التوصل  إلى  مجهودهم  وتوجيه  وتفضيالتهم، 

 وتنظيمها. 

 أنشطة التعلم )تعاونية/فردية(:تفسير النتائج في ضوء 

 من املجموعتين ملمارسة أنشطة تعليمية مختلفة )تعا
ً
ونية/  على الرغم من تعرض كال

اال ان املجموعتين قد حققوا نتائج متقاربة في التحصيل ولم تكون النتائج داله إلى أي  (  ديةفر 
 فروق ترجع الباحثة ذلك إلى: 

أنشطة فردية( باملحتوي  –جريبيتين )أنشطة تعاونيةعدم خبرة سابقة كل من املجموعتين الت  -
ال  أثناء  تناوله للمجموعتين  لم يتم  با التعليمي املقدم، يحث  أو بعد الخدمة، أو    يةلكل دراسة 

. كذلك  
ً
أيضا الدراسة االستطالعية  ما اكدت علية  تناوله بشكل شخص ي كتعلم ذاتي. وهذا 

. أكدت علية نتائج تكافئ املجموعتين قبل التطبيق، 
ً
 أن املجمعتين متكافئتين تماما

 إلى أن عملية التحصيل ذاتها ليست باألمر املعقد -
ً
تقنية  ال ات  كاملهار   ترجع الباحثة ذلك أيضا

 أو مهارات التفكير، فيمكن تحقيقها من خالل بيئات تعلم مختلفة، وانماط أنشطة مختلفة.

التج - املعالجة  التدريب مادة  بيئة  في  املتضمنة  أو فردية  هدفت األنشطة  تعاونية  ريبية سواء 
للف  مناسب  بشكل  تخطيتها  وتم  أجلها،  من  اعدت  التي  للمعارف  التحصيل  تحقيق  ئة  إلى 

 ة.هدفاملست
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املعالجة التجريبية مما   - بيئة التدريب االلكتروني مادة  في  تنوع األنشطة )التعاونية/ الفردية( 
 غطى جوانب كثيرة من املعارف املستهدف تحصيلها. 

حثة املادة العلمية التي تحقق املعارف املستهدفة في ملفات أو روابط أو عرضها بشكل  رفع البا -
وذل  املنصة،  على    مباشر 

ً
لكال في  املمن  ك  فقط  االختالف  وكان  سوا،  حد  على  جموعتين 

 ممارسة األنشطة.

بيئة   في  املستخدم  التعليمي  افيك  اإلنفوجر خصائص  ضوء  على  النتائج  تفسير 
 التعلم الحالية: 

أسرع،  تح - بشكل  التحصيل  على  ساعد  مما  املتعدة  التعلم  وسائط  من  مناسب  عدد  قيق 
 مات واملعارف بشكل أسرع.لو لمع البصري لكذلك بقاء أثر التعلم، والتذكر 

ربط   - على  ساعد  والخطوط،  لألشكال  الجيد  والتوظيف  املناسبة  واأللوان  الرموز  استخدام 
وذو   وواضح  مفهوم  منطقي  تسلسل  في  في  املعلومات  يساعد  مما  للمعلمات،  بالنسبة  ومعنى 

 .
ً
 التدفق املرن للمعلومات حين استدعائها وتذكرها بصريا

يمي في تجسيد املعلومات واملفاهيم لدى املعلمات، وإظهار داللتها  عل الت وجرافيك  ساهم اإلنف -
ومعانيها بمجرد النظر دون الخوض في تفاصيل مشتتة، مما يساعد على تحصيل واستدعاء  

 لومات بشكل أسرع دون تشتت. املع

بجودة  . ب املرتبطة  للجوانب  النهائي  املنتج  تقييم  ببطاقة  الخاصة  النتائج  تفسير 
افوجميم اإلن تص  فيك التعليمي وإنتاجه لدي معلمات الطفولة املبكرة. ر

( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تأكيد  درجات  05تم  متوسطي  بين   ).,
امل ألفراد  البعدي  تعاونية  القياس  )أنشطة  التجريبيتين  في    -جموعتين  فردية(  أنشطة 

بجو  املرتبطة  للجوانب  النهائي  املنتج  تقيم  تصميم بطاقة  التعليمي  ناإل   دة  افيك  فوجر
 وإنتاجه لدي معلمات الطفولة املبكرة.

قد اتفقت النتيجة الحالية مع الدراسات واألبحاث التي أكدت على فاعلية بعض بيئات التعلم في  
التعليمي تن  وإنتاجه لدى فئات متعددة    مية بعض املهارات املرتبطة بجودة تصميم اإلنفوجرافيك 

ومتدر  متعلمين  على  من  دراسة    لفمخت بين  ومنها  التعليمية  مراحلهم  أو  السابقة  خبراتهم 
(Alrwele, 2017) (Alshehri & Ebaid, 2016) (Naparion & Saad, 2017)  

، وكذلك اتفقت الدراسة مع  (2020()شتا،  2018() إسماعيل،  2018() عفيفي،  2015)إبراهيم،  
من  مختلفة  أنماط  استخدمت  التي  الدراسات  من  منها،  ت   في  األنشطة  العديد  املهارات  )أبو  نمية 

س.،  2017بكر،   كامل،  2020()سعيد  و  أمين،  العزيز،  النتائج  (2018()عبد  اتفقت  كذلك   ،
دراسة   مع  في    (Vhalery & Nofriansyah, 2018)الحالية  التعاونية  األنشطة  تفوق  في 

حيث    (2020،  د الحميد)عب تنمية بعض مهارات التعلم، لكن اختلفت النتائج الحالية مع دراسة  
تنمية   في  التعاونية  األنشطة  على  املعكوس  التعلم  بيئة  في  الفردية  األنشطة  تفوق  الدراسة  اثبت 

 بعض مهارات التعلم.
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تتمي ما  ضوء  على  النتائج  بيئة تفسير  به  أنشطة    ز  من  تحويه  وما  اإللكتروني  التدريب 
فردية:  او  واملم  تعاونية  الخصائص  من  بالعديد  تميزت  التحيث  ت يزات  تحقيق  جع ي  في  فعاله  لها 

 االنفوجرافيك التعليمي وإنتاجه ومن هذه الخصائص:   الجانب املرتبط بجودة تصميم

ا  أنها - التعلم  مثل  التربوية  النظريات  من  كثيرا  التعلم  تطبق  املوزعة،  والخبرات  ملقصود، 
 عات. كذلك التعلم القائم على املشرو   التعاوني، والتعلم القائم على املصادر، 

بشكل  أن وع  تن  - املهارة  ممارسة  على  ساعد  اإللكتروني  التعلم  بيئة  داخل  التعلم  ومهام  شطة 
 دقيق والتمكن منها بشكل جيد.  

إ - التعلم  بيئة  التعلم من خالل  تعلم  يستند أسلوب  لى مبدأ الثواب والعقاب، كما أنه يحدث 
املعل وتشجع  تدعم  التي  االلكتروني  التعلم  بيئة  في  وأفضل  على  أكثر  بحماس    ملالعمات 

 وجدية طوال الوقت.  

وقدراتها   - الذاتي  خطوها  وفق  معلمة  لكل  املهارة  من  للتمكن  الوصول  التعلم  بيئة  تساعد 
 املهارية.

 لتعلم )تعاونية/فردية(:تفسير النتائج في ضوء أنشطة ا 

 من املجموعتين ملمارسة أنشطة تعليمية مختلفة )تعاونية/  
ً
على الرغم من تعرض كال

االف اردية(  لكل  ن    والبعدي  القبلي  القياس  بمقارنة  داله  نتائج  حققوا  قد  املجموعتين 
على   تعاونية(  )أنشطة  األولي  التجريبية  املجموعة  تفوقت  ولكن  حدي،  على  مجموعة 

ترجع املجم املجموعتين،  من  لكل  البعدي  القياس  مقارنة  عند  فردية(  )أنشطة  الثانية  وعة 
 الباحثة ذلك إلى:  

أنشطة فردية( باملحتوي  –املجموعتين التجريبيتين )أنشطة تعاونية  من كل  ة سابقة  عدم خبر  -
بعد   أو  بالكلية  الدراسة  أثناء  للمجموعتين  علية  التدريب  يتم  لم  يحث  املقدم،  التعليمي 

االستطالعية  ا الدراسة  علية  اكدت  ما  وهذا  ذاتي.  كتعلم  بشكل شخص ي  تناوله  أو  لخدمة، 
ن علية  أكدت  كذلك   .

ً
تكاأيضا املجماملفئ  تائج  أن  التطبيق،  قبل  متكافئتين  و جموعتين  عتين 

على   مجموعة  لكل  والبعدي  القبلي  القياس  بين  الفروق  في  النتائج  دالله  يفسر  مما   ،
ً
تماما

 دي.ح

الباح  - بذهل مجهود  ترجع  إلى  تحتاج  األداءات،  أو  املهارات  تنمية  عملية  أن  إلى   
ً
أيضا ثة ذلك 

 نماط معينة من األنشطة أكثر من أنماط أخرى.أ قهادعم تحقي ذهني أكبر، كذلك يمكن أن ي 

تتميز أنشطة التعلم التعاونية بالعديد من املميزات والخصائص التي كان من شأنها رفع أداء   -
وتفوقهن جلسات    املعلمات  عمل  ومنها  الفردية،  األنشطة  مع  تعاملت  التي  املجموعة  عن 

يساعد   مما  التعاونية  للمجموعات  ذهني  الوص عصف  واألفكار،  إل ول  على  النتائج  أفضل  ى 
 تبادل الخبرات والتعلم من خالل األقران يساهم في رفع جودة منتج االنفوجرافيك. 
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املتعلم  ساعد  - بين  املتبادل  واالعتماد  حيث  التفاعل  التعاونية  األنشطة  ممارسة  عند  ين 
رد  ف  وكل مشكالت، يساعد املتعلمين بعضهم البعض في التوصل إلى إجابات مناسبة وحلول لل

 في املجموعة له دور أساس ي، ال يكتمل العمل إال به. 

من   - املعلم،  يقدمها  التي  واملهارات  املعارف  إلى  إضافة قيمة  التعاونية على  األنشطة  ساعدت 
شاركة في بناء تلك املعارف واملهارات واإلضافة لها، وبناء معارفهم الخاصة، لتحقيق  خالل امل 

 أهداف التعلم.

ال تقييم   - باملجموعة  م  تعل نواتج  زمالئه  الفرد من حلول ومقترحات من خالل  إليه  توصل  وما 
 يعزز عملية التعلم، ويساعد على التطوير من أدائهم.

اإلن على ضوء خصائص  النتائج  التعلم  تفسير  بيئة  في  املستخدم  التعليمي  افيك  فوجر
 الحالية: 

ساعد   - مما  املتعدة  التعلم  وسائط  من  مناسب  عدد  التمتحقيق  جودة    من كن  على  معايير 
انتاج االنفوجرفيك بشكل جيد، كذلك بقاء أثر التعلم، والتذكر البصري للمهارات واملعارف  

 املرتبطة بها بشكل أسرع. 

واأللوان  - الرموز  ربط    استخدام  على  ساعد  والخطوط،  لألشكال  الجيد  والتوظيف  املناسبة 
م تسلسل  في  الفرعية  باملهارات  الرئيسة  مفهاملهارات  بالنسبة  وو وم  نطقي  ومعنى  وذو  اضح 

 .
ً
 للمعلمات، مما يساعد في التدفق املرن للمعلومات واملهارات حين استدعائها وتذكرها بصريا

تجسيد - في  التعليمي  اإلنفوجرافيك  داللتها    املهارات  ساهم  وإظهار  املعلمات،  لدى  املجردة 
ي  عاء وتنفيذها  تداس  ساعد علىومعانيها بمجرد النظر دون الخوض في تفاصيل مشتتة، مما 

 بشكل أسرع دون تشتت. 

بشكل  - واملهارات  االنفوجرافيك،  جودة  معايير  والنصوص    عرض  والرموز  الصور  بين  يجمع 
بشكل جيد ساعد املعلمات في تكوين صور ذهنية  بطريقة بصرية مقصودة ومنظمة وموظفة  

 موجزة تعبر عن مهارة ما يمكن استدعائها بسهولة عند الحاجة. 

فيك املقدم في بيئة التعلم على تقديم معايير جودة االنفوجرافيك، واملهارات  رافوجاعد اإلن س -
ف  املهارات  املتعلم وتنظيمها وتسلسل  أفكار  ترتيب  في  يسهم  الذاكرة  بشكل طبقي متسلسل  ي 

 البصرية له.

ي رسم  التعليمي ملرحلة الطفولة املبكرة ف  ساعدت قائمة معايير تصميم وإنتاج اإلنفوجرافيك -
 أمام املعلمات عند تصميم إنتاج اإلنفوجرافيك التعليمي وعملت على تأكيد  ق  طري ال 

ً
واضحا

 وترسيخ مهارات التصميم واإلنتاج. 

 م: تفسير النتائج على ضوء نظريات التعل

التعليم: - في  االجتماعية  البنائية  النظرية  ضوء  في  ذلك  تفسير  توظيف    يمكن  فإن 
داخل   التعليمي  الت اإلنفوجرافيك  واألنشطة    علمبيئة  التعليمية  املواقف  في  اإللكتروني 
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التعليمية املختلفة، يدعم نظرية التعلم املوقفي التي تؤكد أن التعلم في سياق اجتماعي  
وقد احتوت بيئة التعلم الحالية على   (Hung & Yuen, 2010)تعلم، تفاعلي داخل بيئة ال

   قيق ذلك.مجموعة متنوعة من األنشطة التي ساعدت على تح

الجشطالت:ي - نظرية  ضوء  في  ذلك  تفسير  وتكوين    مكن  االستبصار  على  تعتمد  والتي 
يد  فكرة واضحة للموقف التعليمي وفهم جميع أجزاءه وعناصره وطرق الربط بينها. ويع

زمنية   لفترة  بها  لالحتفاظ  بصري  حس ي  بشكل  املوقف  عناصر  تنظم  البشرى  العقل 
اإلنفو  ويساعد  بالذاكرة.  ا طويلة  إتاحة  لتع جرافيك  في  مميزة  من خصائص  له  بما  ليمي 

واضح   معنى  ذو  بصري  سياق  في  واألفكار  املعارف  تنظيم  إعادة  في  للمتعلم  الفرصة 
االحتفا عملية  في  يساعد  مما  عن  للمتعلم  استدعاءها  سرعة  كذلك  باملعلومات،  ظ 

 الحاجة إليها في نفس املوقف، أو مواقف جديدة ذات خبرات مشابهة. 

ذ  يمكن - املتعددة:  لك  تفسير  للوسائط  املعرفية  النظرية  يمكنه  وفق  املتعلم  إن  حيث 
الصور   عرض  يتم  بحيث  الزمني"  "التقارب  قاعدة  تحقيق  عند  أفضل  تعلم  احراز 

تع التي  ثم الصورة  والنصوص  النص  بر عنها في نفس اإلطار ونفس الزمن، وليس عرض 
ا من  يتمكن  املتعلم  فإن  ذلك  وعلى  متتابع.  وتخزينها  بتم الحتفاظ  بشكل  بصرية  ثيالت 

بالذاكرة العاملة له. وكذلك يتمكن من الربط بين التمثالت البصرية واللفظية املوجودة  
ا اإلنفوجرافيك  أن  نجد  وسوف  اإلطار.  ذات  جديدة  في  معايير  وفق  املصمم  لتعليمي 

، مما يساعد املتعلم على االحتفاظ بالجوانب املعرفي 
ً
  ريةة واملهايحقق ذاك الغرض تماما

 املضمنة في اإلنفوجرافيك التعليمي واستدعاءها بسهولة.

: التوصيات واملقترحات: 
 
 سادسا

نمط   أثر الختالف  من  الحالي  البحث  نتيجة  إليه  توصلت  ما  فردي(  على ضوء  )تعاوني/  األنشطة 
ال ملعلمات  وإنتاجه  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  جودة  على  االلكتروني  التدريب  طفولة  بيئة 

 رة توص ى الباحثة بما يلي:بكامل 

 توصيات البحث: 

الطفولة   .1 ملرحلة  التعليمي  اإلنفوجرافيك  وإنتاج  لتصميم  واضحة  بمعايير  االلتزام 
إن حيث  له  املبكرة،  املرحلة  الفهم  ا  هذه  في  مختلفة  وقدرات  وأهداف  خصائص 

 والتمييز.. الخ.  ، والتفضيل اللوني  ،واإلدراك،  والتركيز 

ا .2 إلى ضرورة  األن و ملختصي توجيه نظر  بكليات الطفولة املبكرة ورياض األطفال  كاديميين 
التعليمي   اإلنفوجرافيك  تصميم  وجودة  استخدام  مهارات  من  الخريجات  تمكين 

 وإنتاجه لألطفال.

خاصة  أه .3 االلكترونية،  والتدريب  التعلم  بيئات  داخل  التعاونية  األنشطة  ممارسة  مية 
 ة وتقنية. ئي أداارسات عند التدريب على مهارات أو مم

األنشطة   .4 وإنتاج  تصميم  على  الخدمة  أثناء  املبكرة  الطفولة  معلمات  تدريب  ضرورة 
 التعليمية باستخدام اإلنفوجرافيك التعليمي. 
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مناهج   .5 تضمين  اإلنفوجرافيك  أهمية  باستخدام  األنشطة  من  بعض  املبكرة  الطفولة 
 التعليمي. 

املب  .6 الطفولة  مجال  في  املختصين  نظر  بو توجيه  عديدة  أ  جودكرة  وأنماط  نواع 
لإلنفوجرافيك التعليمي تناسب تنفيذ أنشطة تعليمية متنوعة لتلك املرحلة، ال سيما  

 أثناء التطبيق. اإلنفوجرافيك القصص ي الذي حاذ على اهتمام املعلمات

 مقترحات لبحوث مستقبلية: 

لم  تع ال   نواتج   دراسة أثر اختالف أنماط عرض اإلنفوجرافيك التعليمي على تنمية بعض .1
 لدى أطفال مرحلة الطفولة املبكرة.

بعض   .2 تنمية  على  التعليمي  اإلنفوجرافيك  باستخدام  التعليمية  األنشطة  أثر  دراسة 
 راء املعرفة.مهارات التفكير العليا ومهارات ما و 

والكتابة   .3 القراءة  مهارات  تنمية  في  التعليمي  اإلنفوجرافيك  خالل  من  التعلم  أثر  دراسة 
 اللغوية لدى أطفال مرحلة الطفولة املبكرة. ت اراض املهوتنمية بع

دراسة أثر التفاعل بين أنماط اإلنفوجرافيك واألسلوب املعرفي ألطفال مرحلة الطفولة   .4
 الرياضيات. املبكرة في تنمية مهارات
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 املراجع العربية

تعليميـــة ال  ارات. تقـــويم املهـــ (2015إبـــراهيم الخضـــر الحســـن، و نجـــدة محمـــد عبـــد الـــرحيم. )اكتـــوبر, 
 .86-35(، ص 4)عدراسات تربويةاألساسية ملعلمات رياض األطفال.  

يـــــــــت (. أثـــــــــر التفاعـــــــــل بـــــــــين نمطـــــــــي عـــــــــرض وتوق2017أشـــــــــرف أحمـــــــــد عبـــــــــداللطيف مرســـــــــ ي. )إبريـــــــــل, 
االنفوجرافيـــك فـــي بيئـــة الـــتعلم اإللكترونـــي علـــى التحصـــيل واالتجـــاه نحـــو بيئـــة الـــتعلم لـــدى 

ــترداد 121-42(، ص 2)ع25يـــــــة، مـــــــجربو الت العلـــــــومنويـــــــة. طـــــــالب املرحلـــــــة الثا ــاريخ االســـــ . تـــــ
 https://search.mandumah.com/Record/844615، من 2020سبتمبر,  

ــايير القوميـــــة األكاديميـــــة القياســـــية (. 2009علم. )الهيئـــــة القوميـــــة لضـــــمان جـــــودة التعلـــــيم والـــــت  املعـــ
دة جـــــو  ضـــــمانئـــــة القوميـــــة ل جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة: الهي  قطـــــاع كليـــــات ريـــــاض األطفـــــال.

 التعليم والتعلم.

(. أثــــــــر برنـــــــامج تــــــــدريبي قــــــــائم علــــــــى تقنيــــــــة 2018أمـــــــاني بنــــــــت حمــــــــد بــــــــن منصـــــــور الشــــــــعيبي. )محــــــــرم, 
الحركيــة لــدى أطفــال ريــاض األطفــال بمنطقــة اإلنفوجرافيــك فــي تحســين الــذاكرة البصــرية 

. 77-53(، ص 1)ع10مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربويــة والنفســية، مــجمكة املكرمة.  
ــار  -https://0810gentb-1105-y-https-search، مـــــــــن OCT, 2020يخ االســـــــــترداد تـــــــ

mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/946924 

ر اخـــتالف أنمــاط التصــميم املعلومـــاتي )اإلنفوجرافيــك( علـــى أثــ (. 2016أمــل حســان الســـيد حســنى. )
ملرحلـــــــة با افيـــــــات تعلـــــــم الجغر التحصـــــــيل وبقـــــــاء أثـــــــر الـــــــتعلم لـــــــدى التالميـــــــذ ذوي صـــــــعوبا

ــتير، كليــــة التربيــــة النوعيــــة، جامعــــة عــــين  اإلعداديــــة واتجــــاههم نحــــو املــــادة. رســــالة ماجســ
 شمس.

مقتــرح لبيئــة تــدريب إل ترونــي تشــار ي متمــايز  (. تصــور 2015أمــل بنــت علــي بــن ســعد املــوزان. )يوليــو, 
بــــــــد الــــــــرحمن فــــــــي ضــــــــوء تطلعــــــــات أعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس بجامعــــــــة األميــــــــرة نــــــــورة بنــــــــت ع

)ع 34مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة األزهــر، مــج املســتقبلية للتــدريب اإلل ترونــي.  هــاتلتوجوا
 .792 -757(، ص  164

ــاير,  دراســـــات فـــــي م اإلنفوجرافيـــــك التعليمـــــي. (. معـــــايير تصـــــمي 2017أمـــــل حســـــان الســـــيد حســـــن. )ينـــ
ــاريخ االســـــــــــــــترداد 96-60(، ص 35)ع التعلـــــــــــــــيم الجـــــــــــــــامعي ، مـــــــــــــــن Sep., 2020. تـــــــــــــ

https://search.mandumah.com/Record/861686 

)إبــراهيم الرزيقــات ، و هــدى نصــر،  مقدمــة فــي تربيــة وتعلــيم الطفولــة املبكــرة.(. 2005أن بــرور جــو . )
 ر للنشر والتوزيع.املترجمون( عمان: دار الفك

. أثـــر (2018إيمـــان عبـــد العزيـــز رمضـــان عبـــد العزيـــز، زينـــب محمـــد أمـــين، و آمـــال ربيـــع كامـــل. )يوليـــو, 
جـــم املجموعـــات ونمـــط الــتعلم علـــى أداء األنشـــطة اإللكترونيـــة لـــدي طـــالب ن حل بـــيالتفاعــ 

. 136 -117(، ص 17)ع مجلــــة البحــــوث فــــي مجــــاالت التربيــــة النوعيــــةتكنولوجيــــا التعلــــيم. 
ــــــــمبر,  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــترداد ديســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــاريخ االســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــن 2020تــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ

http://search.mandumah.com/Record/1016897 



إختالف نمـط األنشـطة ببيئة تدريب الكترونية وأثرها على جودة تصميم 
 وجرافيك التعليمي وإنتاجه لمعلمات الطفولة المبكرةاإلنف

 همت عطية قاسم السيدد/ 
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اخــــتالف واجهــــة التفاعـــل لوحــــدة مقترحــــة قائمــــة علــــى يــــة فاعل (. 2020اير, بهـــاء محمــــد بهــــاء شــــتا. )ينـــ 
ــا  ــي تنميـــــة بعـــــض مهـــــارات اإلنفوجرافيـــــك لـــــدى طـــــالب شـــــعبة تكنولوجيـــ الـــــتعلم التكيفـــــي فـــ

ــبتمبر, 178-167(، ص46)عتعلم الجــــــامعيدراســــــات فــــــى الــــــ التعلــــــيم.  ــاريخ االســــــترداد ســــ . تــــ
 Record/com.mandumah.search://ht/3، من 2020

(. املدرســـة العصـــرية بـــين أصـــالة املا ـــ ي 2006عبـــد الخـــالق جـــاب هللا. ) نـــالو م يوســـف الضـــبع،  ثنــاء
 الريـــاض، الســـعودية: ورقــة عمـــل مقدمـــة لنــدوة: مدرســـة املســتقبل.واستشــراق املســـتقبل. 

 كلية التربية، جامعة امللك سعود.

ــائم علــــى2012جنــــات عبــــد الغبــــي إبــــراهيم محمــــد. )اكتــــوبر,  ــامج تــــدريبي قــ ــاليب ال  (. برنــ  بيــــةتدري االســ
مجلــة الطفولــة والتربيــة، الحديثــة لتنميــة بعــض املهــارات األدائيــة ملعلمــات ريــاض االطفــال. 

ــــــــــــــج  ــــــــــــــبتمبر, 348-258(، ص12)ع4مــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــترداد ســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ
http://search.mandumah.com/Record/471033 

 ضــــــــوءفــــــــي  ريــــــــاض األطفــــــــال(. االحتياجــــــــات التدريبيــــــــة ملعلمــــــــات 2015جومانــــــــة حامــــــــد الشــــــــديفان. )
مجلــــة اتحــــاد الجامعــــات املتطلبــــات التكنولوجيــــة مــــن وجهــــة نظــــرهن فــــي محافظــــة املفــــرق. 

د ســــــــبتمبر, . تــــــــاريخ االســــــــتردا197-169(، ص2)ع13العربيـــــــة للتربيــــــــة وعلــــــــم الــــــــنفس، مـــــــج
 http://search.mandumah.com/Record/697959، من 2020

ملحــــــرر( القــــــاهرة: عــــــالم ، ا2)ط  يــــــة منظوميــــــة.تصــــــميم التــــــدريس رؤ (. 2001حســــــن حســــــين زيتــــــون. )
 الكتب.

(. أثـــــر اخـــــتالف اســـــتراتيجيات الـــــتعلم فـــــى نظـــــم الـــــتعلم 2018حســـــناء عبـــــد العـــــاطي الطبـــــاخ. )يوليـــــو, 
نتــاج اإلنفوجرافيــك لــدى طــالب تكنولوجيــا التعلــيم املســتقلين الذكيــة علــى تنميــة مهــارات إ

 .
ً
خ االســــــــترداد اري . تـــــــ 508-415(، ص3ع)7مجلـــــــة كليــــــــة التربيـــــــة، مــــــــج واملعتمـــــــدين إدراكيــــــــا

 https://search.mandumah.com/Record/969622، من 2020سبتمبر,  

ض ملفهــــــــوم (. مســــــــتوي وعــــــــي معلمــــــــات الرياضــــــــيات فــــــــي مدينــــــــة الريــــــــا2017حليمــــــــة محمــــــــد حكمــــــــي. )
-282(، ص 109)ع 28مجلـــة كليـــة التربيـــة، مـــج اإلنفوجرافيـــك ودرجـــة امـــتالكهن ملهاراتـــه. 

318. 

 -(. فاعليــــة اســــتخدام تقنيــــة اإلنفوجرافيــــك )قــــوائم 2015ونيــــو, )ي  هيم.د مســــعود إبــــراحمــــادة محمــــ 
ــارات تصــــــميم البصــــــريات لــــــدي طــــــالب التربيــــــة الفنيــــــة املســــــتقلين  ــي تنميــــــة مهــــ عالقــــــات( فــــ

. 196-131(، ص 62)عدراســـات عربيــة فـــى التربيـــة وعلـــم الـــنفسين بكليـــة التربيـــة. واملعتمــد
ــبتمبر,  ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــترداد ســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــن ، 2020تــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــ

https://search.mandumah.com/Record/827250 

 -(. أثـــر اخـــتالف أنمـــاط تقـــديم التغذيـــة الراجعـــة )إعالميـــه 2018حنـــان حســـن علـــى خليـــل. )أكتـــوبر, 
إلدارة التعلم التكيفــي عمــي تنميــة ميــا ا رت إنتــاج األنشــطة  تفسيرية( في نظام  -تصحيحيه  

(، ص 37)ع بحـــــوثت و راســــاد -التربيـــــة  تكنولوجيــــااإللكترونيــــة لــــدي طـــــالب كليــــة التربيـــــة. 
ــــــــمبر, 274 -215 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــترداد ديســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ

http://search.mandumah.com/Record/932128 
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(. اســـتخدام اإلنفوجرافيـــك فـــي تـــدريس الدراســـات 2020 داليـــا فـــوزى عبـــد الســـالم الشـــربيني. )يوليـــو,
الخـــامس صــف ذ ال يــة لــدى تالميــ االجتماعيــة لتنميــة مهــارات الــتعلم الســريع والقــدرة املكان 

ــاريخ االســـــترداد ســـــبتمبر, 737-637، ص 75املجلـــــة التربويـــــة، ج اإلبتـــــدائي.  ، مـــــن 2020. تـــ
http://search.mandumah.com/Record/1054132 

(. أثــــــــر برنـــــــامج تعليمــــــــى فــــــــى العلــــــــوم قــــــــائم علــــــــى تقنيــــــــة 2017م عبــــــــد املعبــــــــود. )اكتــــــــوبر, رضـــــــا إبــــــــراهي 
ة مهـــارات التفكيـــر البصـــرى والقابليـــة نميـــ ة وت فـــاهيم العلميـــ االنفوجرافيـــك فـــى اكتســـاب امل 

ــى املرحلـــــــــة االبتدائيـــــــــة.  مجلـــــــــة التربيـــــــــة، لالســـــــــتخدام لـــــــــدى التالميـــــــــذ املعـــــــــاقين ســـــــــمعيا فـــــــ
ــــــــــــــــــــــاريخ ا411-340(، ص 175)ع3ج ــــــــــــــــــــــبتمبر, . تــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــترداد ســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن 2020الســــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ

https://search.mandumah.com/Record/905613 

لعـــاب اإللكترونيـــة التعليميـــة عبـــر الهـــاتف األ خدام(. اســـت 2019, رضـــا ابـــراهيم عبـــد املعبـــود. )نـــوفمبر
النقــال الــذكي وأثرهــا علــى تنميــة التحصــيل الدراســ ي وحــب االســتطالع املعرفــي لــدى مرحلــة 

دراســــات عربيــــة فــــي التربيــــة ومنخفضــــ ي مســــتوى الســــعة العقليــــة. ريــــاض األطفــــال مرتفعــــي 
ــترداد ســـــــــــــــــــــبتم118-50(، ص115)عوعلـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــنفس ــاريخ االســـــــــــــــــــ  ، مـــــــــــــــــــــن2020بر, . تـــــــــــــــــــ

http://search.mandumah.com/Record/1017454 

املكثــف  -(. التفاعــل بــين نمــط التــدريب اإللكترونــي املــوزع 2019رضــا إبــراهيم عبــد املعبــود. )أكتــوبر, 
الشــمولي وأثــره علــى تنميــة مهــارات تصــميم  -علم مقلوب وأسلوب التعلم التحليلــي في بيئة ت 

مجلــــة ب تكنولوجيــــا التعلــــيم. طــــال  لــــدى بيئــــة الــــتعلم شــــبكات الحاســــب اآللــــي والرضــــا عــــن
ــترداد ديســــــــــــــــمبر, 509 -413(، ص 184)ع 2التربيــــــــــــــــة، مــــــــــــــــج  ، مــــــــــــــــن 2020. تــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــ

http://search.mandumah.com/Record/1048162 

أثــر اخــتالف أنمــاط اإلنفوجرافيــك لتنميــة مهــارات التفكيــر البصــري (. 2018نــا زيلمــي علــى البيشــ ي. )ر 
الســـــعودية: جامعـــــة  فات التربويـــــات فـــــي مدينـــــة تبـــــوك.شـــــر ي امل اإلشـــــرافية لـــــدفـــــي األســـــاليب 

 الباحة كلية التربية قسم تقنيات التعليم.

ــاير,  ــى تنميـــة (. فاعليـــة اســـتخ2020ريـــم محمـــد بهـــيج فريـــد بهجـــات. )ينـ ــى فـ دام اإلنفوجرافيـــك التعليمـ
ي الطفولـــــة مجلـــــة دراســـــات فـــــ املهـــــارات اإلدراكيـــــة البصـــــرية واللغويـــــة لـــــدى طفـــــل الروضـــــة. 

-https://0810gemex، مــن OCT, 2020. تاريخ االســترداد 200-134(، ص 12ع)يةلترب وا
1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1047429 

(. مســـتوى تقـــديم الـــدعم اإللكترونـــي فـــي اإلنفوجرافيـــك عبـــر 2018إســـماعيل. )اكتـــوبر, زينـــب محمـــد 
ات لـــــــدى أخصـــــــائي تكنولوجيــــــــا صـــــــري الب  مهـــــــارات تصــــــــميمالشـــــــبكات االجتماعيـــــــة لتنميـــــــة 

. تــاريخ االســترداد ســبتمبر, 58-1(، ص 37)عدراســات وبحــوث -تكنولوجيــا التربيــة التعلــيم. 
 https://search.mandumah.com/Record/932109، من 2020

 

 

 

 

https://search.mandumah.com/Record/932109


إختالف نمـط األنشـطة ببيئة تدريب الكترونية وأثرها على جودة تصميم 
 وجرافيك التعليمي وإنتاجه لمعلمات الطفولة المبكرةاإلنف

 همت عطية قاسم السيدد/ 
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ــي، هـــــدى ا ــارة العتيبـــ (. رؤيـــــة مســـــتقبلية الســـــتخدام تقنيـــــة 2016يج. )إبريـــــل, لفـــــر وه البلـــــوي، و لولـــــ ســـ
"Augmented Reality كوســــــيلة تعليميــــــة ألطفــــــال الــــــدمج فــــــي مرحلــــــة ريــــــاض األطفــــــال "

-59(، ص28)ع8مصـــر، مــــج -مجلـــة رابطـــة التربيـــة الحديثـــة ســـعودية. باململكـــة العربيـــة ال 
ــبتمبر, 99 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــترداد ســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــاريخ االســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ

http://search.mandumah.com/Record/761574 

(. االردن: دار 1)اإلصــــدار ط علــــم نفــــس النمــــو "دورة حيــــاة االنســــان"(. 2004ســــامي محمــــد ملحــــم . )
 الفكر.

)اإلصــدار  علـــم نفـــس النمـــو مشـــكالت الطفولـــة واملراهقــة(. 2011ســامية صــابر محمــد الدنــدراوي . )
 (. حائل: داراألندلس للنشر والتوزيع.1ط

ــين لعـــرض الفيـــديو التفـــاعلي "داخـــل / خـــارج" 2020يســـمبر, )د عيد.محمـــد إمـــام ســـ  ســـعد (. أثـــر نمطـ
منصــــة رقميــــة لتنميــــة مهــــارات تصــــميم وإنتــــاج األنشــــطة اإللكترونيــــة لــــدى طــــالب الــــدبلوم 

. تــــاريخ 482 -409، ص 80املجلـــة التربويـــة، مـــج هنيـــة تكنولوجيـــا التعلـــيم بكليـــة التربيــــة. امل 
 http://search.mandumah.com/Record/1091370، من 2020االسترداد ديسمبر,  

(. تصـــميم بيئـــة تـــدريب افتراضـــية 2018ســـمير بـــن موســـ ى النجـــدي، و عبـــدهللا بـــن عـــالي القرنـــي. )آيـــار, 
ــارات اإلدا ــام بمدينـــــة لتنميـــــة مهـــ رة اإللكترونيـــــة وتطـــــوير أداء مـــــديري مـــــدارس التعلـــــيم العـــ

. تــاريخ االســترداد  117 -102 (، ص5)ع 7مــج املجلــة التربويــة الدوليــة املتخصصــة، تبــوك. 
 http://search.mandumah.com/Record/918520، من  2020ديسمبر,  

 توجيــة االيــدولوجي: النظريــة والتطبيــق.املنهــاج التعليمــي وال (. 2006سهيلة الفتالوي، و أحمد هاللي. )
 االردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.

املتحــرك(  –نمطــي اإلنفوجرافيــك )لثابــت  بــيناعــل (. أثــر التف2017شــو ي محمــد محمــود. )ديســمبر, 
ــى الويــــب ومســــتوى تجهيــــز املعلومــــات )الســــطحي  ــة الــــتعلم اإللكترونــــي القائمــــة علــ  –فــــي بيئــ

املجلــة الدوليــة للتعلــيم اتج الــتعلم لــدى طــالب جامعــة حائــل. العميــق( فــي تحقيــق بعــض نــو 
ــــــــــــــــــــت ــبتمبر, 159-99، ص باالنترنــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــترداد ســــــــــــــــــــــ ــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ

http://araedu.journals.ekb.eg 

(. اســــــتخدام االنفوجرافيـــــــك فــــــي تـــــــدريس الجغرافيــــــا لتنميـــــــة 2016صــــــالح محمــــــد جمعـــــــة أبــــــو زيـــــــد. )
ــارات التفكيـــر البصـــري لـــدى طـــال  مجلـــة جمعيـــة التربيـــة ب املرحلـــة الثانويـــة. التحصـــيل ومهـ

، مـــــــــــــــــن 2020. تـــــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــــترداد ســـــــــــــــــبتمبر, 198 -138، ص للدراســـــــــــــــــات االجتماعيـــــــــــــــــة
http://search.mandumah.com/Record/777564 

(. دراســـة تحليليـــة لالنفوجرافيـــك ودورة فـــي العمليـــة التعليميـــة فـــي ســـياق 2016عـــادل عبـــد الـــرحمن. )
مجلـــــــــة بحـــــــــوث فـــــــــي التربيـــــــــة )عالقـــــــــة الكتابـــــــــة بالصـــــــــورة(.  الصـــــــــياغات التشـــــــــكيلية للـــــــــنص 

 .17-1(، ص  17)ع  والفنون 

مقترحــــة قاءمـــــة علــــى اإلنفوجرافيــــك فـــــي ية اتيجفاعليــــة اســــتر  (.2016عاصــــم محمــــد إبــــراهيم عمـــــر. )
اكتســــاب املفـــــاهيم العلميــــة وتنميـــــة مهــــارات التفكيـــــر البصــــرى واالســـــتمتاع بــــتعلم العلـــــوم 

 -207(، ص 4)ع 19مجلـــــة التربيـــــة العلميـــــة، ج تـــــدائي. لـــــدي تالميـــــذ الصـــــف الخـــــامس االب 
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ــبتمبر, 268 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــترداد ســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ
http://search.mandumah.com/Record/771227 

(. أثـــــــــر التـــــــــدريس باســـــــــتخدام تقنيـــــــــة 2020عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن عبـــــــــد العزيـــــــــز الســـــــــحدان. )فبرايـــــــــر, 
قــــرر العلـــوم بمحافظــــة )اإلنفوجرافيـــك( فـــى تحصــــيل طـــالب الصـــف الثالــــث املتوســـط فـــى م

، مــن 2020. تــاريخ االســترداد ســبتمبر, 267-292(، ص 13)عمجلــة جامعــة شــقراءشــقراء. 
http://search.mandumah.com/Record/1067460 

التعلــيم االلكترونــي (. 2005عبــدهللا بــن عبــد العيــز املوســ ي، و أحمــد بــن عبــد العزيــز املبــارك املبــارك. )
 كتبة العبيكان.الرياض: م  األسس والتطبيقات.

ــامج (. 2011عـــزت عبدالحميـــد محمـــد حســـن . ) االحصـــاء النفســـ ي والتربـــوي تطبيقـــات باســـتخدام برنـ
SPSS.  ر العربي.لفكار االقاهرة: د 

(. نمطـــــــــــا تقـــــــــــديم 2015عمـــــــــــرو محمـــــــــــد أحمـــــــــــد درويـــــــــــش، و أمـــــــــــانى أحمـــــــــــد محمـــــــــــد عيـــــــــــد الـــــــــــدخني. )
ــي تنميـــ  ــر الويـــب واثرهـــا فـ ــارات التفكيـــر البصـــري اإلنفوجرافيـــك )الثابـــت / املتحـــرك( عبـ ة مهـ

 -265(، ص 2)ع 25مجلــة تكنولوجيــا التعــيلم، ج لــدي أطفــال التوحــد واتجاهــاتهم نحــوه. 
364. 

ــياد. ) ســـــــــــن، ســـــــــــن حفـــــــــــاروق ح (. فاعليـــــــــــة أنمـــــــــــاط مختلفـــــــــــة لتقـــــــــــديم 2016و وليـــــــــــد عـــــــــــاطف الصـــــــــ
اإلنفوجرافيـــــــك التعليمـــــــي فـــــــى التحصـــــــيل الدراســـــــ ي وكفـــــــاءة الـــــــتعلم لـــــــدى تالميـــــــذ املرحلـــــــة 

 .70-1(، ص  27)عمجلة تكنولوجيا التربيةئية ذوي صعوبات تعلم الرياضيات.  االبتدا

ــر فــــ مهــــارات التفكالطفــــل و (. 2001فهــــيم مصــــطفي محمــــد. ) يــــاض األطفــــال واملدرســــة االبتدائيــــة ي ر يــ
 القاهرة: دار الفكر العربي.  "رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي".

رافيــك فــي الرياضــيات علــى تحصــيل طالبــات الصــف الثــاني (. أثــر دمــج اإلنفوج2016لولــوه الــدهيم. )
 .281-263(، ص  7)ع 19مجلة تربويات الرياضيات، مج املتوسط.  

(. أثــــر اخــــتالف أنمــــاط االنفوجراف ــــك علــــى تنم ــــة مهــــارات 2018ســــالم. )يونيــــو, مــــد د أحمحمــــد أحمــــ 
مجلــة كليــة . تصــم م  ائنــات الــتعلم الرقم ــة ثالث ــة األبعــاد لــدا طــالب تكنولوج ــا التعلــ م

ــــــــــــة ــــــــــــبتمبر, 369-347(، ص 24)عالتربيــــــــــــــــــــــ ــــــــــــترداد ســــــــــــــــــــــ ــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ
https://search.mandumah.com/Record/959838 

د جـــــــابر أحمـــــــد، وليـــــــد محمـــــــد يوســـــــف، نجـــــــالء محمـــــــد فـــــــارس، و عبـــــــد الـــــــرؤوف محمـــــــد ســـــــي  محمـــــــد
ــي. 2018إســـــــماعيل. )ديســـــــمبر,  ــايير تصـــــــميم وإنتـــــــاج اإلنفوجرافيـــــــك التعليمـــــ مجلـــــــة (. معـــــ

 (.1)عجامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم التربوية

مجلــة الــتعلم. لــى يــز عتشــويق والتحف(. فــن االنفوجرافيــك بــين ال 2014محمد شو ي شــلتوت. )مــارس,  
. تــــــــاريخ االســــــــترداد 47-20(، ص 11)ع وحــــــــدة التعلــــــــيم االلكترونــــــــي -التعلــــــــيم االلكترونــــــــي 

 https://www.makalcloud.com/post/62knq7g4s، من 2020سبتمبر,  

الريــــاض: وكالــــة أســــاس  الإلنفوجرافيــــك مــــن التخطــــيط إلــــى اإلنتــــاج.(. 2016محمــــد شــــو ي شــــلتوت. )
 ة واالعالن.للدعاي 
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 القاهرة: مكتبة دار الحكمة.  عمليات تكنولوجيا التعليم.(. 2003ية خميس. )عط  محمد

النفوجرافيـــــك " (. التفاعـــــل بـــــين نمطـــــى تصـــــميم ا2018محمـــــد كمـــــال عبـــــد الـــــرحمن عفيفـــــي. )ينـــــاير, 
الثابــت واملتحــرك " ومنصــتى الــتعلم اإللكترونــى " الــبالد بــورد، الــواتس آب " وأثــره فــى تنميــة 

-258(، ص 177)ع1مجلـــة التربيـــة، جالبصـــرى وإدراك عناصـــره. لم الـــتعهـــارات تصـــميم م
ــبتمبر, 339 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــترداد ســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ

https://search.mandumah.com/Record/905777 

(. تصــميم بيئــة تعلــم عبــر الويــب قائمــة علــى اإلنفوجرافيــك 2018محمــد أحمــد أبــو الــدهب. ) محمــود
مهــارات تصــميم واجهــات املســتخدم لــدى طــالب  ميــةي تن قــي( وأثرهــا فــ األف -الثابــت )الرأســ ي 

املــــؤتمر الرابــــع والعشــــرون: البيانــــات الضــــخمة وآفــــاق اســــتثمارها: قســــم علــــم املعلومــــات. 
ــي.الطريــــــــق نحــــــــو التكامــــــــل امل  . مســــــــقط: جمعيــــــــة املكتبــــــــات 39-1، الصــــــــفحات ص24عرفــــــ

، مــــــــــــــــــــن 2020املتخصصــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــرع الخلــــــــــــــــــــيج العربــــــــــــــــــــي. تــــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــترداد ســــــــــــــــــــبتمبر, 
https://search.mandumah.com/Record/870125 

(. تقــويم أداء معلمـــات ريـــاض األطفـــال 2017مهــدى علـــوان عبـــدو القريشــ ي، و هـــديل صـــالح البعـــاج. )
ــة بـــالوطن افـــي ضـــوء معـــايير الجـــودة.  ملـــؤتمر الـــدولي الثالـــث: مســـتقبل إعـــداد املعلـــم وتنميتـ

تــوبر بالتعــان اك 6عــة التربيــة جام . مصــر: كليــة1411-1389، الصــفحات ص 6العربــي.مج 
، مـــــــــــــــــــــــــن 2020مـــــــــــــــــــــــــع رابطـــــــــــــــــــــــــة التربـــــــــــــــــــــــــويين العـــــــــــــــــــــــــرب. تـــــــــــــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــــــــــــترداد ســـــــــــــــــــــــــبتمبر, 

https://search.mandumah.com/Record/841213 

(. فاعليــة تنــوع األنشــطة ببــرامج الكمبيــوتر التعليميــة فــي 2017. )مــايو, مــي فتحــي حســن رشــاد أبــوبكر
دراســـات صـــعوبات الـــتعلم. وي ب ذصـــري لـــدى الطـــال تنميـــة التحصـــيل املعرفـــي واإلدراك الب 

، مـــــــــــــن 2021. تـــــــــــــاريخ االســـــــــــــترداد ينـــــــــــــاير, 400 -326(، ص 36)ع فــــــــــــي التعلـــــــــــــيم الجـــــــــــــامعي
http://search.mandumah.com/Record/861761 

(. درجــــة اســــتخدام املعلمــــات لالنفوجرافيــــك فــــي 2018ة بنــــت طلــــق بــــن صــــالح العتيبــــي. )اكتــــوبر, ناديــــ 
دراســـــــــــــات فـــــــــــــي التعلـــــــــــــيم ة االبتدائيـــــــــــــة. رحلـــــــــــــ امل  يلـــــــــــــي لـــــــــــــدى طلبـــــــــــــةتنميـــــــــــــة التفكيـــــــــــــر التحل 

ــــــــامعي ــــــــبتمبر, 252 -217(، ص 41)عالجــــــــــــــــــــــ ــترداد ســــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ
https://search.mandumah.com/Record/966616 

(. استخدام التــدوين املرئــي القــائم علــى االنفوجرافيــك وأثــره 2017املتولي إبراهيم سالم. )يوليو,   نهلة
دراســات  -تكنولوجيــا التربيــةالب تكنولوجيــا التعلــيم الجــدد. لطــ  جــابيالتفكيــر اإلي فــي تنميــة 

ــــــــــوث ــبتمبر, 280-235(، ص 32)عوبحــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــترداد ســــــــــــــــــــــ ــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ
https://search.mandumah.com/Record/863967 

(. تنميــــة بعــــض املفــــاهيم االقتصــــادية لــــدى أطفــــال الروضــــة 2018نيفــــين أحمــــد خليــــل علــــى. )إبريــــل, 
. تـــــــــــــاريخ 212-183(، ص198)عمجلــــــــــــة القــــــــــــراءة واملعرفــــــــــــةك. افيــــــــــــ فوجر اســــــــــــتخدام االن ب 

 https://search.mandumah.com/Record/882591، من  2020االسترداد سبتمبر,  

عمـــان:  األنشـــطة واملهــارات التعليميــة.(. 2006موســـ ي عبــد الكــريم أبوســل. ) هــادي أحمــد الفراجــي، و
 دار كنوز املعرفة للنشر.
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(. فاعلية نمــط التــدريب االلكترونــي فــى تنميــة مهــارات إدارة 2017و, وني . )ي نصر محمد حسنهبة هللا 
ــي.  ــي الحاســــــــب اآللــــــ ــ ي لــــــــدي معلمــــــ جامعــــــــة  -مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــــة بيئــــــــة الفصــــــــل االفترا ــــــ

 .573 -552(، ص  22)ع  عيدبورس

ج (. تصــــــور مقتــــــرح للبـــــــرام2019هنــــــد بنــــــت ســــــعود عبــــــدهللا، و غاليــــــة بنــــــت حمــــــد ســــــليمان. )مــــــارس, 
لتطــــوير األداء التربــــوي واملنهــــي ملعلمــــات ريــــاض األطفــــال بمدينــــة الريــــاض  زمــــةالال التدريبيــــة 

لــــــــم دراســــــــات عربيــــــــة فــــــــي التربيــــــــة وعالتعليميــــــــة فــــــــي ضــــــــوء االتجاهــــــــات التربويــــــــة الحديثــــــــة. 
ـــــــــنفس ـــــــــبتمبر, 300-282(، ص107)عالــــــــــــــــــــــ ــــــــــترداد ســــــــــــــــــــــ ـــــــــاريخ االســــــــــــــــــــــ ــــــــــن 2020. تــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــ

http://search.mandumah.com/Record/952821 

(. اخــتالف نمــط ممارســة األنشــطة اإللكترونيــة ضــمن بيئــة 2020ميد. )إبريــل, الحعبد هوايدا سعيد 
ولوجيــــــا الــــــتعلم املعكــــــوس وأثــــــره فــــــي تنميــــــة األداء التقنــــــي والثقــــــة بــــــالنفس لــــــدى طــــــالب تكن 

 .63 -11(، ص  186 2)39مجلة كل ة الترب ة، جامعة األزهر، مج التعليم.  

ــارا ابـــراهيم محمـــد. ) ــامج تـــدريب(. 2018يـ ــابرنـ ــة فـــي ئم ي قـ ــى اســـتخدام الخـــرائط الذهنيـــة اإللكترونيـ علـ
تنميــــة مهــــارة التخطـــــيط لــــدى معلمـــــات ريــــاض األطفــــال وأثـــــره علــــى عـــــادات العقــــل لـــــديهن. 

ــي ظـــل املتغيـــرات املعاصـــرة. املؤتمرالـــدولي األول : ــاء طفـــل ملجتمـــع أفضـــل فـ ، الصـــفحات 1بنـ
اد ســـــبتمبر, ترداالســـــ طفـــــال. تـــــاريخ كليـــــة ريـــــاض األ  -. مصـــــر: جامعـــــة أســـــيوط 777-774ص

 http://search.mandumah.com/Record/1048508، من 2020

لعلــــــــوم الجزائـــــــر: كليــــــــة ا تربيـــــــت الطفــــــــل فـــــــي مرحلــــــــة التعلـــــــيم التحضــــــــيري.(. 2015ياســـــــمين كتفــــــــي. )
، مــن 2020جامعــة محمــد ملــين دبــاغين. تــاريخ االســترداد ســبتمبر,  -األنســانية واالجتماعيــة

-http://dspace.univ
30/DS40.pdf?sequence=1setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/5&

isAllowed=y 

 المراجع العربية مترجمة باللغة اإلنجليزية 

Ibrahim Al-Khidr Al-Hassan, and Najda Muhammad Abdul Rahim. (October, 
2015). Assessment of basic educational skills for kindergarten teachers. 
Educational Studies (p. 4), pp. 35-86. 

Ashraf Ahmed Abdel Latif Morsi. (April, 2017). The effect of the interaction 
between the two patterns of display and timing of the infographic in the 
e-learning environment on the achievement and attitude towards the 
learning environment among secondary school students. Educational 
Sciences, Vol. 25 (p. 2), pp. 42-121. Retrieval date September, 2020, 
from https://search.mandumah.com/Record/844615 

The National Authority for Quality Assurance of Teaching and Learning. 
(2009). The National Academic Standards for the Kindergarten 
Colleges Sector. Arab Republic of Egypt: The National Authority for 
Quality Assurance of Teaching and Learning. 

Amani bint Hamad bin Mansour Al-Shuaibi. (Muharram, 2018). The effect of 
a training program based on the infographic technique in improving the 
visual-motor memory of kindergarten children in the Makkah region. 
Umm Al-Qura University Journal of Educational and Psychological 

http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/530/DS40.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/530/DS40.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/530/DS40.pdf?sequence=1&isAllowed=y


إختالف نمـط األنشـطة ببيئة تدريب الكترونية وأثرها على جودة تصميم 
 وجرافيك التعليمي وإنتاجه لمعلمات الطفولة المبكرةاإلنف

 همت عطية قاسم السيدد/ 

 

 

274 

Sciences, Volume 10 (p1), pp. 53-77. Retrieval date OCT, 2020, from 
https://0810gentb-1105-y-https-search-mandumah-
com.mplbci.ekb.eg/Record/946924 

Amal Hassan El-Sayed Hosny. (2016). The effect of different patterns of 
informational design (infographic) on the achievement and the survival 
of the effect of learning among students with learning difficulties in 
geography in the preparatory stage and their attitude towards the 
subject. Master's thesis, Faculty of Specific Education, Ain Shams 
University. 

Amal bint Ali bin Saad Al Mozan. (July, 2015). A proposed conception of a 
differentiated participatory e-training environment in the light of the 
aspirations of the faculty members at Princess Nourah bint Abdul 
Rahman University and the future directions of e-training. Journal of 
the College of Education, Al-Azhar University, Vol. 34 (p. 164), pp. 
757-792. 

Amal Hassan Sayed Hassan. (January, 2017). Educational infographic design 
standards. Studies in University Education (p. 35), pp. 60-96. Retrieval 
date Sep., 2020, from https://search.mandumah.com/Record/861686 

 An Brewer Joe. (2005). Introduction to early childhood education. (Ibrahim 
Rizeigat, and Huda Nasr, translators) Amman: Dar Al-Fikr for 
Publishing and Distribution. 

Eman Abdel Aziz Ramadan Abdel Aziz, Zainab Mohammed Amin, and Amal 
Rabee Kamel. (July, 2018). The effect of the interaction between group 
size and learning style on the performance of electronic activities 
among educational technology students. Journal of Research in Specific 
Education (v. 17), pp. 117-136. Retrieval date December, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/1016897 

Baha Mohammed Bahaa Sheta. (January, 2020). The effectiveness of a 
different interaction interface for a proposed unit based on adaptive 
learning in developing some infographic skills for students of the 
Education Technology Division. Studies in University Learning (p. 46), 
pp. 167-178. Retrieved date September, 2020, from 
3/Record/com.mandumah.search://ht 

Thana Yousef Al-Dabaa, and Manal Abdel-Khaleq Jaballah. (2006). Al-
Asriyya School between the originality of the past and the Orientalism 
of the future. A working paper presented to a symposium: School of the 
Future. Riyadh, Saudi Arabia: College of Education, King Saud 
University. 

Jannat Abdul Ghabi Ibrahim Mohammed. (October, 2012). A training 
program based on modern training methods to develop some 
performance skills for kindergarten teachers. Journal of Childhood and 
Education, Vol. 4 (p. 12), pp. 258-348. Retrieved date September, 
2020, from http://search.mandumah.com/Record/471033 

Jumana Hamid Al-Shdifan. (2015). The training needs of kindergarten 
teachers in light of the technological requirements from their point of 
view in Mafraq Governorate. Journal of the Union of Arab Universities 
for Education and Psychology, Vol. 13 (p2), pp. 169-197. Retrieved 
date September, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/697959 

http://search.mandumah.com/Record/471033
http://search.mandumah.com/Record/697959


 

 جامعة األزهر 

بية بالقاهرة كلية التر  

لتربية ة امجل  
 م 2022لسنة  يناير(، 1(، الجزء )193العدد: )

 

 

275 

 

Hassan Hussein Zeitoun. (2001). Teaching design a systemic vision. (I 2, 
editor) Cairo: The World of Books. 

Hasna Abdel-Aty, the cook. (July, 2018). The effect of different learning 
strategies in smart learning systems on the development of infographic 
production skills for independent and cognitively accredited 
educational technology students. Journal of the College of Education, 
Volume 7 (p.3), pp. 415-508. Retrieval date September, 2020, from 
https://search.mandumah.com/Record/969622 

Halima Mohamed Hakami. (2017). The level of awareness of female 
mathematics teachers in the city of Riyadh of the concept of 
infographic and the degree to which they possess its skills. Journal of 
the College of Education, Volume 28 (p. 109), pp. 282-318. 

Hamada Mohamed Masoud Ibrahim. (June, 2015). The effectiveness of using 
infographic technology (lists - relationships) in developing the visual 
design skills of independent and accredited art education students at the 
College of Education. Arab Studies in Education and Psychology (p. 
62), pp. 131-196. Retrieved date September, 2020, from 
https://search.mandumah.com/Record/827250 

Hanan Hassan Ali Khalil. (October, 2018). The effect of different patterns of 
providing feedback (informational - corrective - explanatory) in an 
adaptive learning management system on developing electronic 
activities production skills for students of the College of Education. 
Educational Technology - Studies and Research (v. 37), pp. 215-274. 
Retrieve date December, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/932128 

Dalia Fawzy Abdel Salam El-Sherbiny. (July, 2020). Using infographics in 
teaching social studies to develop rapid learning skills and spatial 
ability for fifth graders. The Educational Journal, vol. 75, pp. 637-737. 
Retrieved date September, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/1054132 

Reda Ibrahim Abdel-Maboud. (October, 2017). The effect of an educational 
program in science based on infographic technology in acquiring 
scientific concepts, developing visual thinking skills and usability for 
hearing-impaired students in the primary stage. Journal of Education, 
Volume 3 (p. 175), pp. 340-411. Retrieval date September, 2020, from 
https://search.mandumah.com/Record/905613 

Reda Ibrahim Abdel-Maboud. (November, 2019). The use of educational 
electronic games via the smart mobile phone and its impact on the 
development of academic achievement and cognitive curiosity for high 
and low kindergarten stage levels of mental capacity. Arab Studies in 
Education and Psychology (p. 115), pp. 50-118. Retrieved date 
September, 2020, from http://search.mandumah.com/Record/1017454 

Reda Ibrahim Abdel-Maboud. (October, 2019). The interaction between the 
distributed-intensive e-training style in a flipped learning environment 
and the analytical-holistic learning style and its impact on developing 
computer network design skills and satisfaction with the learning 
environment among educational technology students. Journal of 

https://search.mandumah.com/Record/969622
http://search.mandumah.com/Record/1017454


إختالف نمـط األنشـطة ببيئة تدريب الكترونية وأثرها على جودة تصميم 
 وجرافيك التعليمي وإنتاجه لمعلمات الطفولة المبكرةاإلنف

 همت عطية قاسم السيدد/ 

 

 

276 

Education, Volume 2 (p. 184), pp. 413-509. Retrieved date December, 
2020, from http://search.mandumah.com/Record/1048162 

Rana Zelmi on Al-Bishi. (2018). The effect of different infographic patterns 
for developing visual thinking skills on the supervisory methods of 
female educational supervisors in Tabuk city. Saudi Arabia: Al-Baha 
University, College of Education, Department of Educational 
Technologies. 

Reem Mohamed Bahij Farid Bahgat. (January, 2020). The effectiveness of 
using educational infographics in developing the visual and linguistic 
perceptual skills of the kindergarten child. Journal of Studies in 
Childhood and Education (p. 12), pp. 134-200. Retrieval date OCT, 
2020, from https://0810gemex-1105-y-https-search-mandumah-
com.mplbci.ekb.eg/Record/1047429 

Zainab Muhammad Ismail. (October, 2018). The level of providing electronic 
support in infographics through social networks to develop the skills of 
optical design for educational technology specialists. Educational 
Technology - Studies and Research (p. 37), pg. 1-58. Retrieval date 
September, 2020, from https://search.mandumah.com/Record/932109 

Sarah Al-Otaibi, Huda Al-Balawi, and Lulwa Al-Farij. (April, 2016). A future 
vision for using Augmented Reality technology as an educational tool 
for integration children in kindergarten in the Kingdom of Saudi 
Arabia. Journal of the Modern Education Association - Egypt, volume 
8 (p. 28), pp. 59-99. Retrieved date September, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/761574 

Sami Muhammad Melhem. (2004). Developmental Psychology "Human Life 
Cycle" (Version 1st Edition). Jordan: Dar Al-Fikr. 

Samia Saber Mohammed Al-Dandrawi. (2011). The Psychology of 
Developmental Problems of Childhood and Adolescence (version 1). 
Hail: Dar Al-Andalus for Publishing and Distribution. 

Saad Muhammad Imam Saeed. (December, 2020). The effect of two modes of 
displaying the interactive video “inside/outside” a digital platform for 
developing the skills of designing and producing electronic activities 
for students of the Professional Diploma in Educational Technology at 
the College of Education. Educational Journal, Vol. 80, pp. 409-482. 
Retrieved date December, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/1091370 

Samir bin Musa Al-Najdi, and Abdullah bin Ali Al-Qarni. (May, 2018). 
Designing a virtual training environment to develop electronic 
management skills and develop the performance of general education 
school principals in the city of Tabuk. Specialized International 
Educational Journal, Volume 7 (p. 5), pp. 102-117. Retrieval date 
December, 2020, from http://search.mandumah.com/Record/918520 

Suhaila Al-Fatlawi, and Ahmed Hilali. (2006). Curriculum and ideological 
guidance: theory and practice. Jordan: Dar Al-Shorouk for Publishing 
and Distribution. 

Shawqi Mohamed Mahmoud. (December, 2017). The effect of the interaction 
between the two types of infographics (fixed - mobile) in the e-learning 
environment based on the web and the level of information processing 
(surface - deep) in achieving some learning outcomes for students of 
Hail University. International Journal of Internet Education, pp. 99-159. 

http://search.mandumah.com/Record/1091370


 

 جامعة األزهر 

بية بالقاهرة كلية التر  

لتربية ة امجل  
 م 2022لسنة  يناير(، 1(، الجزء )193العدد: )

 

 

277 

Retrieve date September, 2020, from http://araedu.journals.ekb.eg 

Salah Mohamed Gomaa Abu Zeid. (2016). The use of infographics in 
teaching geography to develop the achievement and visual thinking 
skills of secondary school students. Journal of Education Society for 
Social Studies, pp. 138-198. Retrieved date September, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/777564 

Adel Abdel Rahman. (2016). An analytical study of the infographic and a 
course in the educational process in the context of the plastic 
formulations of the text (the relationship of writing to the image). 
Research Journal in Education and the Arts (p. 17), pp. 1-17. 

Asim Muhammad Ibrahim Omar. (2016). The effectiveness of a proposed 
strategy based on infographics in acquiring scientific concepts, 
developing visual thinking skills, and enjoying learning science for fifth 
grade students. Journal of Scientific Education, Volume 19 (p. 4), pp. 
207-268. Retrieval date September, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/771227 

Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al Sahdan. (February, 2020). The effect of 
teaching using the (infographic) technique on the achievement of the 
third intermediate grade students in the science course in Shaqra 
Governorate. Shaqra University Journal (p. 13), pp. 292-267. Retrieved 
date September, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/1067460 

Abdullah bin Abdul-Aiz Al-Mousa, and Ahmed bin Abdul-Aziz Al-Mubarak 
Al-Mubarak. (2005). E-learning foundations and applications. Riyadh: 
Obeikan Library. 

Ezzat Abdel Hamid Mohamed Hassan. (2011). Psychological and educational 
statistics applications using the SPSS program. Cairo: Arab Thought 
House. 

Amr Mohamed Ahmed Darwish, and Amani Ahmed Mohamed Eid Al-
Dakhni. (2015). Two patterns of presenting infographics 
(fixed/moving) via the web and its impact on developing visual 
thinking skills for autistic children and their attitudes towards it. Journal 
of Education Technology, Vol. 25 (p. 2), pp. 265-364. 

Farouk Hassan Hassan, and Walid Atef Al-Sayyad. (2016). The effectiveness 
of different styles of educational infographic presentation on academic 
achievement and learning efficiency for primary school students with 
mathematics learning difficulties. Journal of Education Technology (p. 
27), pp. 1-70. 

Fahim Mustafa Mohammed. (2001). The Child and Thinking Skills in 
Kindergarten and Primary School: A future vision for education in the 
Arab world. Cairo: Arab Thought House. 

Lulu Aldhim. (2016). The effect of integrating infographics in mathematics on 
the achievement of second-grade intermediate students. Journal of 
Mathematics Education, Vol. 19 (p. 7), pp. 263-281. 

Mohamed Ahmed Ahmed Salem. (June, 2018). The effect of different 
infographic patterns on developing the skills of designing three-
dimensional digital learning objects for students of educational 



إختالف نمـط األنشـطة ببيئة تدريب الكترونية وأثرها على جودة تصميم 
 وجرافيك التعليمي وإنتاجه لمعلمات الطفولة المبكرةاإلنف

 همت عطية قاسم السيدد/ 

 

 

278 

technology. Journal of the College of Education (p. 24), pp. 347-369. 
Retrieval date September, 2020, from 
https://search.mandumah.com/Record/959838 

Mohamed Sayed Jaber Ahmed, Walid Mohamed Youssef, Naglaa Mohamed 
Fares, and Abdel Raouf Mohamed Ismail. (December, 2018). Standards 
for designing and producing educational infographics. South Valley 
International University Journal of Educational Sciences (P1). 

Mohamed Shawky Shaltout. (March, 2014). The art of infographics between 
suspense and motivation to learn. E-Learning Magazine - E-Learning 
Unit (p. 11), pp. 20-47. Retrieved date September, 2020, from 
https://www.makalcloud.com/post/62knq7g4s 

Mohamed Shawky Shaltout. (2016). Infographics from planning to 
production. Riyadh: Asas Advertising Agency. 

Mohamed Attia Khamis. (2003). educational technology operations. Cairo: 
Dar Al-Hikma Library. 

Muhammad Kamal Abdul Rahman Afifi. (January, 2018). The interaction 
between the two types of “fixed and mobile” infographic design and the 
two e-learning platforms “Albilad Board, WhatsApp” and its impact on 
developing visual learning design skills and realizing its elements. 
Journal of Education, Vol. 1 (p. 177), pp. 258-339. Retrieval date 
September, 2020, from https://search.mandumah.com/Record/905777 

Mahmoud Mohamed Ahmed Abu Dahab. (2018). Designing a web-based 
learning environment based on static infographics (vertical - horizontal) 
and its impact on developing user interface design skills for students of 
the Department of Information Science. Twenty-fourth Conference: Big 
Data and its Investment Prospects: The Path Towards Knowledge 
Integration. 24, pp. 1-39. Muscat: Specialized Libraries Association, 
Arabian Gulf Branch. Retrieval date September, 2020, from 
https://search.mandumah.com/Record/870125 

Mahdi Alwan Abdo Al-Quraishi, and Hadeel Saleh Al-Baaj. (2017). 
Evaluating the performance of kindergarten teachers in light of quality 
standards. The Third International Conference: The future of teacher 
preparation and development in the Arab world. Volume 6, pp. 1389-
1411. Egypt: Faculty of Education, October 6 University, in 
cooperation with the Arab Educators Association. Retrieval date 
September, 2020, from https://search.mandumah.com/Record/841213 

Mai Fathi Hassan Rashad Abu Bakr. (May, 2017). The effectiveness of the 
diversity of activities in educational computer programs in developing 
cognitive achievement and visual perception among students with 
learning difficulties. Studies in University Education (v. 36), pp. 326-
400. Retrieval date January, 2021, from 
http://search.mandumah.com/Record/861761 

Nadia Bint Talq Bin Saleh Al-Otaibi. (October, 2018). The degree of teachers' 
use of infographics in developing analytical thinking among primary 
school students. Studies in University Education (p. 41), pp. 217-252. 
Retrieved date September, 2020, from 
https://search.mandumah.com/Record/9666616 

Nahla Al-Metwally Ibrahim Salem. (July, 2017). The use of infographic-
based visual blogging and its impact on developing positive thinking 
for new educational technology students. Educational Technology - 



 

 جامعة األزهر 

بية بالقاهرة كلية التر  

لتربية ة امجل  
 م 2022لسنة  يناير(، 1(، الجزء )193العدد: )

 

 

279 

Studies and Research (p. 32), pp. 235-280. Retrieval date September, 
2020, from https://search.mandumah.com/Record/863967 

Nevin Ahmed Khalil Ali. (April, 2018). Developing some economic concepts 
for kindergarten children using infographics. Reading and Knowledge 
Magazine (p. 198), pp. 183-212. Retrieval date September, 2020, from 
https://search.mandumah.com/Record/882591 

Hadi Ahmed Al Faraji, and Musa Abdel Karim Abusel. (2006). Educational 
activities and skills. Amman: Treasures of Knowledge Publishing 
House. 

Hibatullah Nasr Muhammad Hassan. (June, 2017). The effectiveness of the 
electronic training style in developing the skills of managing the virtual 
classroom environment for computer teachers. Journal of the College of 
Education - Port Said University (p. 22), pp. 552-573. 

Hind bint Saud Abdullah, and Ghalia bint Hamad Suleiman. (March, 2019). A 
proposed conception of the training programs necessary to develop the 
educational and professional performance of kindergarten teachers in 
Riyadh Educational City in the light of modern educational trends. 
Arab Studies in Education and Psychology (p. 107), pp. 282-300. 
Retrieved date September, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/952821 

Howayda Said Abdel Hamid. (April, 2020). The difference in the pattern of 
practicing electronic activities within the flipped learning environment 
and its impact on developing technical performance and self-confidence 
among educational technology students. Journal of the College of 
Education, Al-Azhar University, Vol. 39(2 186), pp. 11-63. 

Yara Ibrahim Mohamed. (2018). A training program based on the use of 
electronic mind maps in developing the planning skill of kindergarten 
teachers and its impact on their mind habits. The First International 
Conference: Building a Child for a Better Society in the Light of 
Contemporary Changes. 1, pp. 774-777. Egypt: Assiut University - 
Faculty of Kindergarten. Retrieved date September, 2020, from 
http://search.mandumah.com/Record/1048508 

Jasmine is my shoulder. (2015). The child was raised in the preparatory 
education stage. Algeria: Faculty of Humanities and Social Sciences - 
University of Mohamed Lamine Debaghin. Retrieved September, 2020, 
from http://dspace.univ-
setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/530/DS40.pdf?sequence=1&isA
llowed=y 

 المراجع االجنبية 

Bilici, S., Yuruk, S., & Yilmaz, R. (2019, Dec). An examination of 
postgraduate students’ use of infographic design, metacognitive 
strategies and academic achievement. Journal of Computing in 
Higher Education, vol. 31 no. 3, p. 495-513. doi:10.1007/s12528-
018-9201-5 

Alrwele. (2017). Effects on Infographics on student achievement and student 
perceptions of the impacts of Infographics. Journal of education and 
Human Development, vol. 6(3), p 104-117. 

http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/530/DS40.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/530/DS40.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/530/DS40.pdf?sequence=1&isAllowed=y


إختالف نمـط األنشـطة ببيئة تدريب الكترونية وأثرها على جودة تصميم 
 وجرافيك التعليمي وإنتاجه لمعلمات الطفولة المبكرةاإلنف

 همت عطية قاسم السيدد/ 

 

 

280 

Alshehri, & Ebaid. (2016). The Effectiveness of using Interactive 
Infographic Teaching mathematics in Elementary school. British 
Journal of Education, vol.4(3), p 1-8. 

Bicen, & Beheshti. (2018). The psychological impact of infographic in 
education. (BRAIN) Broad Research in Artificial Intelligence and 
Neurosciences, 8(4), p 99-108. 

Blanchard, P. N. (2007). Effective Training: Systems, Strategies and 
Practices. (3. Ed, Ed.) Pearson: Prentice Hall. 

Burleson, W. G. (2018). Educational innovations in multimedia systems. 
Journal of Engineering Education, 90(1), p21-31. 

Cifci, T. (2016). Effects of Infographics on Students Achievement and 
Attitude towards Geography Lessons. Journal of Education and 
Learning, Vol.5 n1, P 1927-5250. Retrieved sep 2020, from 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1097754.pdf 

Comerchero, M. (2006). E-Learning Concepts and Techniques: What is 
Elearning? Bloomsburg University of Pennsylvania. 

Dalton, J. (2014). A Brief Guide to Producing Compelling Infographics. 
London School of Publishing, Retrieved, p 27. Retrieved sep 2020, 
from 
http://www.publishingschool.co.uk/uploads/publications/LSP_2014_
Infographics.pdf 

Damayananov, I., & Tsankov, N. (2018). The role of infographics for the 
development of skills for cognitive modeling in education. 
International Journal of emerging technologies in learning, vol. 
13(1), p 82-92. 

Dick, W. C. (2004). The systematic design of instruction. (e. 6, Ed.) Boston 
& London: Pearson/Allyn & Bacon. 

Grossberg, B. (2020, Sep). "Why Pre-K and Early Education Are So 
Important. Retrieved from www.thoughtco.com: 
https://www.thoughtco.com/importance-of-early-education-2774216 

Hassan, H. (2016). Designing infographics to support teaching complex 
science subject: A comparison between static and animated 
infographics. p98. Retrieved Sep 2020, from 
http://search.proquest.com/docview/1831377096?accountid=142908. 

Horton, W. (2006). E-Learning by Design. San Francisco: John Wiley & 
Sons, Inc. 

Hung, H., & Yuen, S. (2010). Educational use of social netwarking 
Technology in higher Education (Vol. 15). USA: Teaching in higher 
Education. 

Karla, D. (2013). he language teacher and students’ motivation: Let’s use 
different types of activities in the classroom. Encuentro22, 2013, 
ISSN 1989-, p 29-37. 

Kibar, P., & Pinar, B. (2014). A New Approach to Equip Students with Visual 
Literacy Skills: Use of Infographics in Education. Hacettepe: 
Hacettepe University, Faculty of Education. 



 

 جامعة األزهر 

بية بالقاهرة كلية التر  

لتربية ة امجل  
 م 2022لسنة  يناير(، 1(، الجزء )193العدد: )

 

 

281 

Kim, D., & Lee, J. (2014). A Study on Improving Information Processing 
Abilities Based on PBL. Turkish Online Journal of Distance 
Education, vol.15 n2, p1302-6488. 

Morrison, G. R. (2004). Designing effective instruction. (e. 4, Ed.) New 
York: John Wiley & Sons, Inc. . 

Naparion, & Saad. (2017). Infographics Education: Review on Infographics 
Design. The international Journal of multimedia 7 Its Applications 
(IJMA), vol.99(6), P15-24. 

Ozdamli, F., & Ozdal, H. (2018). Developing an Instructional design for the 
design of Infographics and the evaluation of Infographics usage in 
Teaching based on Teacher and students opinions. Eurasla Jurnal of 
mathematics, science and Technology Education, Vol. 14(4), p. 
1197-1219. 

Parry, & Andrew. (2015). The Learning Activity Management System 
Conference-21. Bristol UK: University of Bristol Learning 
Technology Support Service. 

Shaltout, M., & Fatani, H. (2017). Impact of two different infographics types 
"interactivestatic" on developing mathematical concepts among 
female studentsat second grade intermediate in the Kingdom of 
Saudi Arabia. International Journal of Research and Reviews in 
Education, Vol.4(5), p1-8. Retrieved Sep 2020, from 
http://www.bluepenjournals.org/ijrre/pdf/2017/October/Shaltout_and
_Fatani.pdf 

Siting, D. (2014). Why Should PR Professionals Embrace Infographics? 
USA: Faculty OF The USC Graduate School University of Southern 
California, Master of Arts. Retrieved Sep 2020, from 
http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll3/id/43859
6 

Vhalery, R., & Nofriansyah. (2018, September). Cooperative Learning in the 
Learning Activity of Students. nternational Journal of Scientific and 
Research Publications, 8(9), P62. Retrieved NOV 2020, from 
https://www.researchgate.net/publication/330223060_Cooperative_L
earning_in_the_Learning_Activity_of_Students 

Wang, G. (2013). Teaching High-Accuracy Global Positioning System to 
Undergraduates Using. Journal of Geoscience Education, vol.61 n2, 
p202-212. 

Yikun, Z. (2015). Visual storytelling infographics design in news. Australia: 
Australia: images publishing. 

Yıldırım, S. (2016). Infographics for Educational Purposes: Their Structure, 
Properties and Reader Approaches. The Turkish Online Journal of 
Educational Technology, vol. 15(3), p 98-110. Retrieved from 
http://www.tojet.net/articles/v15i3/15311.pdf. 

Young, E. &. (2008). Ernst & Young’s Practice of Designing Global E-
Learning Program. Australia: Faculty of Education and Social 
Work,University of Sydney. Retrieved OCT 2020, from 
http://www.hewenchao.com/2008/ernst-young-practice-of-
designing-global-e-learnin 


