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اسات �سالمية للرسوم املعلوماتية  ِواقع وتحديات توظيف معل�� الد ِِ
َ َر

ّ ُ

+سية) �نفوجرافيكس( سا/.م التد ر12 مما   ر

  عبدالعزDز عبدهللا بن طالب، 1م>; ب9ت سبعان الذيا4ي

+س رقــــسم املنـــــاFG وطـــــر التـــــد ، اململكـــــة العرPيـــــة مللـــــك ســـــعود بجامعـــــة ا، Lليـــــة الJKبيــــة، ق

  .السعودية

  com.hotmail@sb.muالJWيد �لكJKوVي للباحث الرئRس 1

  :مefص

اسات �سالمية للرسوم املعلوماتية  اسة إ � الكشف عن واقع توظيف معل�� الد َّ $دفت $ذه الد ْ َ ََ رَ ِر ِ ِ
ّ ّ

ـــس?م، والتعـــــرف ع;ـــــ� أثـــــر متغ6ـــــ5ات ) 3نفــــوجرافيكس( Aــ CُّـــــB تد ـــل اGHـــــFس، ســـــن(ر ـــ5ة، املؤ$ــ وات اLMHــ

NOيـــــة ات التد ــــية، الـــــدو اسـ رالعل�ـــــ�، املرحلـــــة الد CـــــB واقـــــع $ـــــذا التوظيـــــف، والتعـــــرف أيـــــضا ع;ـــــ� ) رر
ً ُّ

اســـة املـــنVW الوصـــفي  ّالتحـــديات ال`ـــ� تـــواج??م CـــB ذلـــك، ولتحقيـــق $ـــذه Z$ـــداف؛ اســـتخدمت الد َ َر ِ
ّ

)Baاسة و$م)ّاملس َ، من خالل تطبيق 3سdبانة ع;� أفراد عينة الد َر ِ
َّمعلما ومعلمة، وتjونت ) 226 (ّ ً

Oن اســات �ســالمية  لإلنفــوجرافيكس CــB . ر3ســdبانة مــن محــو Zَّو عــن واقــع توظيــف معل�ــ� الد ْ َ َر ِ
ّ ل

ت النتـائج إ ـ� أن معظـم  Aس?م، واvwو الثـاtي عـن أبـر التحـديات ال`ـ� تـواج??م CـB ذلـك، وأشـا رتد زر ر

اسة لد}zم معرفة باإلنفوج َأفراد عينة الد َرّ ِ
ّ

اسة ِ Aس?م، كما بيFت الد َرافيكس وAستخدمونھ BC تد َر ِر
ّ

Aس،  اســة يواج?ــو عــددا مــن التحــديات CــB توظيــف �نفــوجرافيكس CــB التـــد رأن أفــراد عينــة الد ر
ً ن َ َّ ِ

ّ
ِ

NOية املتخصصة CـB اسـتخدام �نفـوجرافيكس،  روتمثلت أبر $ذه التحديات BC غياب ال5Lامج التد ز

Aـــس?م، كمـــا أظ?ـــرت وعـــدم وجـــود حـــوافز للمعلمـــ6ن الـــذين ر �ـــستخدمو التقنيـــات التعليميـــة CـــB تد ن

ق ذات داللة إحـصائية بـاختالف  َّالنتائج عدم وجود فر و اGHـFس، املؤ$ـل العل�ـ�، سـنوات اLMHـ5ة، (ُ

اسية NOية ولـصا�H )راملرحلة الد ات التد ق باختالف الدو ر، ب�نما وجدت فر ر و ات فـأك�5(ُ ، )رثـالث دو

$ـاوBC ضوء $ذه النتـائج؛ أوصـت ال اسـة العديـد مـن التوصـيات مـن أبر زد َ َر ِ
ات والLـ5امج : ّ رعقـد الـدو

ات إعـداد  NOية املتخصصة BC استخدام �نفوجرافيك، وtشر الو�B ب6ن املعلم6ن بأ$مية م?ـا رالتد ر

  .�نفوجرافيكس، و��Gيع الطلبة ع;� التفاعل مع $ذه التقنية

  .  التعليم الدي��، انفوجرافيك العلوم الشرعية، تقنيات التعليم،:الhلمات املفتاحية
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Islamic Studies Teachers’ Use of Infographics in their Teaching 
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ABASTRACT: 

Among the critiques of Islamic studies textbooks in Saudi Arabia is 
the use of complex Islamic terms and concepts that are not suitable to 

young students. Therefore, this quantitative study sought to explore 
Islamic studies teachers' perceptions on the current status and 

challenges of the adoption of infographics into daily teaching practice 
to explain religious terms and concepts. Islamic studies teachers at all 

stage levels at Afif province of Riyadh region responded to a survey 

developed by the authors. Results showed that most teachers see great 

potential of infographic facilitating the explanation of terms and 

concepts and making the learning experience fun and engaging. The 

study respondents indicated that the most challenges of the use of 

infographics in teaching practices includ: the lack of specialized 

training programs as well as the absence of incentives for teachers. In 

addition, data showed that teachers who completed 3 training sessions 

or more expressed a more positive perception of potential and 

considering challenges less than did teachers who had less or no 

training. The findings of the study suggest several improvements could 

be made to the teaching practices based on teachers' perceptions.   

 Keywords: Islamic educaiton, relgious education, educational 

tehcnolgy, infographic.   
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اسة    :رمقدمة الد

�عد العلوم الشرعية أحد املjونات الرئ�سة BC التعليم BC اململكة العر�ية السعودية وOتم 
ئ�ـسا قامـت عليـھ الدولـة، فف�zـا  Aس?ا BC جميع مراحـل التعلـيم، وذلـك �عـود لjـو الـدين عـامال  تد

ً
ر ر

ً ن
ضــ?ا �عــث خــاتم النNيــ6ن  ُقبلــة املــسلم6ن، وع;ــ� أ Zســاس "الــشرعية أ�zــا ّ، بــل يمكــن عــد العلــوم ملسو هيلع هللا ىلصر

الــذي قامــت عليــھ سياســة التعلــيم CــB اململكــة العر�يــة الــسعودية مــن بدايــة التعلــيم النظــامي ح`ــ� 
ــــوم ــــواد العلــــــوم الــــــشرعية)24، ص 2010الع�ــــــ���، " (اليــ ــــس56، : ، و�ــــــشمل مــ القــــــرآن الكــــــرOم، والتفــ

  .  واvHديث، والفقھ، والتوحيد، والتجوOد، والثقافة �سالمية

ُ مواد العلوم الشرعية وما عمل وAعمل ألجل تطوOر منا¤G?ا وإعداد معلم�zـا، ومع أ$مية ُ

إال إ�zا ال تزال BC موقع النقد واملالحظة من �عـض البـاحث6ن، والـذي �ـشمل مالحظـات عديـدة، م¦zـا 
ال¬5ك6ــــ» ع;ــــ� اســــتخدام أســــاليب اvHفــــظ والتــــذكر، واســــتخدام مــــصط©vات ومفــــا$يم وأســــاليب ال 

). 2011؛ والقاســم، Quamar،2020: انظــر ع;ــ� ســNيل املثــال(ب أو ثقــافzم تdناســب مــع ســن الطــال
Oر سابق للتعليم BC السعودية، فإن ) 2010(وكما ذكر الع����  صياغة منا¤V تلك "وزو$و باحث و

ات  ـــاء الــــــسلف ] الــــــشرعية[راملقــــــر قــــــد جــــــاءت مــــــن خــــــالل 3حتفــــــاظ بالــــــسياق العــــــام ملفــــــا$يم علمـــ
حديثة تجعل الطالب أك�5 ف?ما ملدلوال·zاواستدالال·zم، ول�س بأساليب 

ً
Aس تلك املواد .  ركما أن تد

ّوقـــد عـــد الع�ـــ��� أن تـــرك 3$تمـــام ). 25ص " (�عتمـــد �ـــشjل كب6ـــ5 ع;ـــ� اvHفـــظ والتلقـــ6ن والتكـــرار

ظلـــم "بتطــوOر $ـــذه املنـــا¤V و�قا«zـــا ع;ــ� مـــا ºـــB عليـــھ مـــن مــصط©vات وتقـــسيمات وموضـــوعات $ـــو 
س6ن ننفصام علوم الشرAعة عن سو العمل BC القر اvHادي والعشرOنتكرAس ال"، كما أنھ "رللدا " ق

  ). 115ص (

َومــن خــالل اطــالع البــاحث6ن وتخصــص?ما وطبيعــة عمل?مــا، فــإن منــا¤V العلــوم الــشرعية 

ُومــع مــا بــذل مــن ج?ــود لتطوOر$ــا وتحــسي¦zا، إال أ�zــا ال تــزال بحاجــة للتطــوOر و�خاصــة فيمــا يتعلــق 

$ــــا بتقرOـــب املفـــا$يم واملـــصط©vات Aس ليjـــو محو �ط?ـــا بواقـــع الطلبــــة، وتحوOـــل طرائـــق التـــد ر و ن ر ر
املتعلم ول�س املعلم، وتقليل ما تتطلبھ من حفظ وتكرار، مـع ال¬5ك6ـ» ع;ـ� موضـوع اختيـار املعلمـ6ن 

فع مستوا$ا   . راملؤ$ل6ن، وتطوOر برامج �عداد اvHالية و

 امل?مة BC ذلك 3سـتفادة تتعدد جوانب التطوOر و�صالح BC التعليم، وإن أحد اGHوانب
̀ــ� طالــت جميــع اGwــاالت، ممــا جعل?ــا  عة ال رمــن التحــوالت والتغ6ــ5ات التقنيــة والتكنولوجيــة املdــسا
محل ا$تمام الكث56 من املتخصـص6ن وال¬5بـو6Oن، بـل إ�zـا أصـبحت وسـيلة �علـم أساسـية ومـستمرة، 

ُّ

ٍ وعرضـ?ا CـB قالـب جديـد وشــيق وإن أحـد $ـذه التقنيـات وال`ـ� سـا$مت CـB سـ?ولة تقـديم املعلومـات ٍ ٍ
ت6ن املمـل ºـB الرسـوم املعلوماتيـة  َّ�عيدا عن الر ّ و رمـن خـالل عـرض الـصو املرئيـة ) �نفـوجرافيكس(ً

والرســومات إلظ?ــار املعلومـــات و�ــس?يل?ا وتفـــس56 املعرفــة البــصرOة تفـــس56ا جــذابا وفعـــاال CــB مجـــال 
ً ّ ً ً

Aس، حيـث يحتـاج املعلمـو إ ـ� تـوف56 وتـصميم  نالتـد زب�ئـة �عليميـة �عـز تجر�ـة الطـالب CـB التعلـيم، ر
Oــادة CــB اســتخدام الرســوم املعلوماتيــة  َّواvHقيقــة أننــا  نالحــظ CــÃ Bونــة Zخ6ــ5ة  ً

) �نفــوجرافيكس(ز
وتوظيف?ــا CــB مجــاالت متعــددة، وAعــود ذلــك إ ــ� انdــشار Zدوات اGwانيــة املــستخدمة CــB التــصميم، 

املــستخدم6ن، وكــذا وســائل التواصــل 3جتمــا�B ســا$مت CــB ٍوال`ــ� أصــبحت متاحــة لعــدد كب6ــ5 مــن 
ٍانdشار العديد من تصاميم �نفوجرافيك وتداول?ا ب6ن املستخدم6ن بjـل سـ?ولة CـB طـرح املواضـيع 
ة ســــ?لة �ـــستوعzÆا القــــار وترÅـــC ÄــــB ذ$نــــھ  ئالتوعوOـــة أو �ــــس?يل وشـــرح معلومــــات معقـــدة CــــB صـــو ر َّ

  ).2019السيد، (
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مفـردا أو ) �نفوجرافيـك(بdـسميتھ �نجل6»يـة ًونظرا لشيوع املصط©� 
ً

) �نفـوجرافيكس(
اســــة لــــشيوع?ا حيــــث �عــــرف �نفوجرافيــــك بأنــــھ َّجمعــــا؛ ســــنعتمد الdــــسمية ZجنNيــــة CــــB $ــــذه الد ُ َ َر ِ

ّ ً
 :
ة، �ـــس?ل ع;ــ� مـــن  ســـوم مــصو رمــصط©� تق�ـــ�، �ــش56 إ ـــ� تحوOــل املعلومـــات والبيانــات املعقـــدة إ ــ�  َّ ر

ّ

vHُّاجـة إ ـ� قـراءة الكث6ـ5 مـن النـصوص، وAعـد �نفوجرافيـك إحـدى الوسـائل نيرا$ا اسdيعاzÉا دو ا َ ُ

ًامل?مـــــة والفعالـــــة CـــــB الوقـــــت اvHـــــا B وأك�5$ـــــا جاذبيـــــة لعـــــرض املعلومـــــات، خـــــصوصا عLـــــ5 الـــــشبjات  ّ

3جتماعيــة، فËــ� تــدمج بــ6ن الــس?ولة والــسرعة، والdــسلية CــB عــرض املعلومــة وتوصــيل?ا إ ــ� املتلقــي 
ما أنھ �س?م إس?اما إيجابيا وفعاال BC �س?يل توصيل املعلومات للمتعلم6ن؛ وقد ك).  2015ع����، (

ً ّ Ì ً ُ

 B العينـ6ن وأن 83وجدت �عض البحوث أن حوا BـC ـسية موجـودةvHبـا 90٪ من املـستقبالت اOتقر ٪ً

ة مثــــل  رمـــن املعلومــــات املنقولـــة إ ــــ� الـــدماغ معلومــــات مرئيـــة، وأن معاGHــــة اwـــÄ للمعلومــــات املـــصو ّ

ًيjو أقل �عقيدا من معاGHتھ للنصوص اMHام، وOرجع السNب إ � أن اÄw يتعامل ) فوجرافيك�ن( ن
ة دفعة واحدة، ب�نمـا يتعامـل مـع الـنص بطرOقـة خطيـة متعاقبـة  ،(رمع الصو ؛ عبـد 2010يالفرمـاو

  ).2015الباسط،

لوإن املتأمل BC ال?ـدي النبـو يجـد أن الرسـو  ، وقـد اسـتخدم ملسو هيلع هللا ىلص ي  CـBملسو هيلع هللا ىلص ل$ـو املعلـم Zو
Õــ�� هللا عــ¦zم العديــد مــن Zســاليب التعليميــة؛ لتوضــيح �عــض املعــاtي اGwــردة،  ر�علــيم الــvÖابة 
ة �ـستخدم الرسـم  ة يضرب املثـل، وتـا ة وتا ة �ستخدم �شا رولdساعد$م ع;� اvHفظ والف?م، فتا ر ر ر

ض وال¬5اب للتوضيح  Z �;رع) ،�Ë2003إل .(�Õ اه البخار عن ابن مسعود  رومثال ذلك ما ر يُّ � هللا و
ا إ ـ� : عنھ قـال جـا منـھ، وخـط خطوطـا صـغا خـط النØـ� ملسو هيلع هللا ىلص خطـا مر×عـا، وخـط خطـا CـB الوسـط خا

ً
ر ر

ً Ìً ً

أو -$ـذا �tـسان، و$ـذا أجلـھ محـيط بـھ  " : $ذا الذي BC الوسـط مـن جانبـھ الـذي CـB الوسـط، فقـال
 فــإن أخطـأه $ـذا �zــشھ  و$ــذا الـذي $ـو خــارج أملـھ، و$ـذه اMHطــط الـصغار Zعـراض-قـد أحـاط بـھ

، ". ($ذا، وإن أخطأه $ذا �zشھ $ذا اه �مام البخار ير    ).576و

 

  

  

  

 

  

  

ســو اÜ صــ;� اÜ عليـــھ  ِوأيــضا CــB اvHــديث عـــن عبــد اÜ بــن مـــسعود Ý قــال خــط لنـــا  ِ ِ ِْ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ ََّ َ َُ َّْ َّ َ ََّّ ً
ُل َر

َ َ َ َ
ٍ ِ

َوسلم خطا ثم قال ََّ ُ َّÌ َ َ َ ُ$ذا سNيل «:َ
ِ

َ َ ِاÜ ثم خط خطوطا عن يمينھ وعن شمالھ وقال $ذه سبل ع;� ßل َ
ّ َ َُّ َُ ً ََّ َ ٌَ ُ ُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ ْ ْ

ِ
ُ ُ َ َّ

ِســـNيل م¦zــــا شــــيطان يـــدعو إليــــھ ْ َ ْ ََ َ
ِ

ُ ْ ٌ َ َ ْ ِ ٍ ثــــم قـــرأ » ِ
َ َ َ ُوأن $ــــذا صــــراطي مـــستقيما فــــاتبعوه(َّ ُ ْ َُّ ََ ً ِ ِ َ ِ

َ Ãَيــــة) َ
ْ

اه �مــــام .( ُر َو َ

ْأحمد،  َ
160 .(  

  

  

  على األرض والترابملسو هيلع هللا ىلص رسم الرسول 1يوضح مثال  :1شكل 



 
ِ معلمي الدّراسات اإلسالمية للرسوم ُواقع وتحديات توظيف ِ َِ َ

 في ممارساتهم التدريسية) اإلنفوجرافيكس(المعلوماتية 
  منى بنت سبعان الذيابي/ أ
  عبدالعزيز عبدهللا بن طالب/ د

 

 

286 

  

  

  

  

  

  

  

ãــ� الفكــرة برســم?ا، ثــم شــرح?ا، و$ــذا �ع�ــ� أن املعلــم النــا�â ملسو هيلع هللا ىلص لفالرســو  واختــصر و
ا·zم وأنماط?م، فالطلبة يختلفو بأنماط?م، م¦zم من $و  ا·zم وم?ا ن$و من �عرف طلبتھ وAعلم قد ر ر
̀ـ� �ـستخدم?ا املعلـم  ُسمBä وم¦zم من $و بصر أوح���، وßلما تنوعت أسـاليب وطـر التواصـل ال قّ ّي ّّ

ات ملسو هيلع هللا ىلص مــــات ßانـــــت الفائـــــدة واملعلومــــة أبقـــــى CــــB الـــــذ$ن، وßـــــان النØــــ� CــــB إيـــــصالھ للمعلو ر�عـــــرف قـــــد
ق، حيــث �عــد $ــذه الطرOقــة مــن أجــدى الطــر ملسو هيلع هللا ىلصٌتالمذتــھ، فالرســم أســلوب �علي�ــ� منــذ ع?ــد النØــ�  ُّ َ ُ

وأنفع?ــا CــB التعلــيم، وال ســيما �ــشjل?ا اvHــديث Ãن باســتخدام الLــ5امج اMwصــصة لعمــل مثــل $ــذه 
  . قطر عرض?االرسومات و�بداع ب

و$ـذا يؤكــد أن اسـتخدام الرســوم واMHطـوط لإليــضاح والبيـان لــھ أصـل شــر�B ممـا يؤكــد 
اسـة رأ$ميتھ وخصوصا CـB املوضـوعات الـشرعية، و$ـو أيـضا مـا يؤكـد أ$ميـة $ـذه الد

ً ً
وال`ـ� سـFبدأ . 

ــــل  تباط?ــــــا بــــــالتعلم ومراحــ ـــة 3نفوجرافيــــــك وا ـــن tــــــشأة تقنيـــ رف�zـــــا أوال بتقــــــديم �عــــــض املعلومــــــات عـــ
ً

اسة اvHالية، ت اسات السابقة املرتبطة بموضوع الد رصمم�zا واستخداما·zا، ثم tش56 إ � �عض الد ر
اسة ثم نتائج?ا   .  ري;B ذلك عرض إجراءات الد

   : 12 التعليمVشأة lنفوجرافيك واستخداماتھ

، وOطلــــق عليــــھ )إنفــــوجرافيكس(َّ�عــــددت أســــماء �نفوجرافيــــك، فيطلقــــھ الــــبعض بــــصيغة اGHمــــع 
Oة: (البعض َّالتفاعلية، التصاميم املعلوماتية، الرسوم املعلوماتيـة-رالبيانات التصو غـم ظ?ـو )َّ ر، و ر

ة التقنيـــة وظ?ـــو وســائل التواصـــل 3جتمـــا�B ال`ــ� ســـا$مت Cـــt Bـــشره  ر$ــذا املـــصط©� حـــديثا مــع ثـــو ر
ً

Z BـC ا حـديثاv©إال أنھ لم يكن مصط ،BCتو املعرvwوتداولھ ب6ن املستخدم6ن إلثراء ا
ً ً ُ صـل؛ بـل إن ى

ات القديمـــة �ــستخدم املعلومـــات  رtــشأتھ �عــود إ ـــ� عــصو قديمـــة،  فقــد ßـــان �tــسان عLـــ5 اvHــضا ر
سـم?ا  ة، والرسومات والرمو CـB سـرد القـصص وتبـادل املعلومـات و�نـاء املعرفـة، مـن خـالل  راملصو ز ر

ان الك?وف واملعابد وÃثار واGHبال، ال`ـ� تفـسر العديـد مـن العـادا ُونقش?ا ع;� جد
ت واملعتقـدات ر

باستخدام الرسوم التوضيحية BC �عليمھ للvÖابة، كما تقدم ملسو هيلع هللا ىلص وBC �سالم، قام الن�Ø . وZفjار
إيضاحھ، واستخدم?ا علماء املسلم6ن Zوائل الرسومات BC كتzÆم؛ كما نجد الرسومات مستخدمة 
ً

دو دافيFـــــ��æ، وقـــــام العــــالم  اســـــات العــــالم ليونـــــا ـــاث ود رCــــB شـــــرح أبحــ ـــ5وليـــــام بلي"ر م 1786عـــــام " ف6ــ
ســوم بيانيــة  رباســتخدام الرســوم البيانيــة؛ حيــث احتــو كتابــھ ع;ــ� مخططــات إحــصائية وأشــرطة  َّ ى

َّوخطية ليjو أو من قدم اMwططات الدائرOة  ل OوAش وعبد العليم، (ن   ).2020رالد

حظي 3نفوجرافيكس با$تمام ال¬5بو6Oن لإلفادة منـھ وتوظيفـھ CـB العمليـة التعليميـة؛ ملـا 
ن مم6ــ»ات CــB إضــفاء املتعــة واGHاذبيــة CــB الــتعلم، مــن خــالل تقــديم املــادة العلميــة ع;ــ� شــjل لــھ مــ

 على األرض والتراب ملسو هيلع هللا ىلص رسم الرسول 2يوضح مثال : 2شكل 
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ىسومات وصو ثابتة ومتحركة أو تفاعلية �س?م BC إثراء اvwتو التعلي��، ومراعاة أنماط الـتعلم  ر ر
ة واãـــvة ملـــا �علمـــوه  $م وتjـــوOن صـــو رلـــدى الطلبـــة، و�ـــ�Gيع?م ع;ـــ� اســـتخدامھ CـــB توضـــيح أفjـــا ر

Oب ). 2017ر×عاtي، ال( اسـات اvHديثـة فاعليـة �نفـوجرافيكس CـB التـد روقد أكدت العديـد مـن الد ر
اســة  َوالتعلـيم وأثر$ــا �يجــا×ي CـB العمليــة التعليميــة؛ مثـل د َر ِ) ،Bــä×2020الــسدحان،(، )2020الر( ،

  ). 2018الß5Lا�ي،(، )2019الغامدي، (، )2020صفر،(

لقد أثNت �نفوجرافيك أ$ميتھ؛ أداة
ً

س وجـذب 3نdبـاه سـواء داخـل Gèـرة  ر لعـرض الـد
ج?ــا أو مــن خــالل املنــصات التعليميــة عــن �عـد؛ لــذا فإنــھ يملــك العديــد مــن املم6ــ»ات  ُالـصف أو خا ر
�ــط املعلومــات وتنظيم?ــا،  ة ع;ــ� التفك6ــ5 و رو�مjانـات CــB العمليــة التعليميــة؛ حيــث إنــھ �عــز القــد ر ز

ة ثابتـة مـن  روAعد أك�5 إقناعا؛ كصو ً ُّ َ النـصوص اللفظيـة اGwـردة، باإلضـافة إ ـ� قابليـة تطبيقـھ ع;ـ� ُ
ــــل ـــــاالت اMwتلفـــــــة؛ مثــ ــــ5وOج : العديــــــد مــــــن التخصــــــصات واGwـ الطــــــب، وال?ندســــــة، و�حــــــصاء، وال¬ـــ

تيFيـــة لعـــرض املعلومـــات والبيانـــات، ممـــا  وللمنتجـــات، والتعلـــيم، ف?ـــو قـــادر ع;ـــ� �غي6ـــ5 الطرOقـــة الر
اعل?م مع املعلومات، وAعد أيضا أداة مثالية لتوضيح Zشياء �ساعد ع;� �غي56 استجابة Zفراد وتف

ً ً ُُّ َ

ـــاز أيــــضا بتعــــدد أنماطــــھ وأســــاليب عرضــــھ، ف?ــــو  ُّغ6ــــ5 املألوفــــة، وAــــساعد ع;ــــ� ف?ــــم اGwــــردات، وOمتـ ً

مو �عب56ية ودالالت س?لة يمكن إنتاج?ا بالعديد من املواصفات،   BC زيختصر الكث56 من املعلومات ر
ا  ات التعليمية وع;� نطاق واسع؛ لذا فإنھ �عـد طرOقـة ًرو$ذا يجعلھ قاد ُّع;� �غطية تفاصيل املقر َ ُ ر

مثالية لشرح املفا$يم Zساسية مع توف56 عنصر الdشوOق واملتعة BC العملية التعليمية، كما يتم6» 
ه للوقـت واGH?ـد  ، باإلضـافة إ ـ� اختـصا ربقلة تjلفتھ؛ ف?و أقل تjلفـة مـن أي وسـيلة �عليميـة أخـر ى

BــــC اOا بـــــصر?véانيـــــة قــــراءة كــــم $ائـــــل مــــن البيانــــات املكتو�ــــة، ألنـــــھ يمكــــن مــــjشــــرح املفــــا$يم، وإم Ì

ــــواجز اللغــــــة  ا حــ ـــات لآلخــــــرOن متجــــــاو ـــھ، ونقــــــل املعلومـــ ــــن خاللـــ ــــل مــ ًز�ـــــس?ولة، مــــــع إمjانيــــــة التواصــ
OوAش وعبد العليم، (   ).2020رالد

نــة  ملناســNتھ جميــع ووOتــ�ë مــن ذلــك أن توظيــف �نفــوجرافيكس CــB التعلــيم يتم6ــ» باملر
اسية والعديد مـن موضـوعا·zا، ف?ـو أداة فعالـة لتحقيـق Z$ـداف التعليميـة CـB طـا�ع  ات الد ّاملقر ر ر
ق  Aس، وAساعد املعلم ع;� مراعاة الفر وجديد ومشو يقلل من اGHمود والتقليدية BC طرOقة التد ر ق ّ

دا�B والناقد، وAـساعد كـذلك الفردية ب6ن الطلبة وأنماط �علم?م، كما أنھ �ساعد ع;� التفك56 �ب
BC تقييم الطلبة؛ ألنـھ يوãـ� مـدى ف?م?ـم ملـا �علمـوه �ـسNب املعلومـات املنظمـة، باإلضـافة إ ـ� بقـاء 

  .لاملعرفة BC أذ$ا�zم ف¬5ه أطو

، مثـــل اMHــــرائط  قـــات بــــ6ن �نفـــوجرافيكس والرســـوم Zخـــر ىو$نـــا tـــش56 إ ـــ� �عـــض الفر و
جــة كب6ـ5ة باإلنفوجرافيـك، وسـ�تم ذكــر الذ$نيـة والرسـوم البيانيـة وغ56$ـا حيــث إ ر�zـا �عـد شـب�zة بد ُّ َ ُ

عة  قات كما حدد·zا باز رالفر فخرائط املفا$يم �عد من وسائل التعلم الFشط ومن أدوات ) 2014(و
الــتعلم البنــاìي، فــاملتعلم يــضيف معانيــھ اMHاصــة ع;ــ� الرســمة، وAعــد$ا بنفــسھ ولنفــسھ، ف?ــو مــن 

سـم?ا ع;ـ� ف?مـھ لألشـياء والعالقـات �ستطيع أن يقرأ$ا وOف?م?ا وOفسر$  BC ندdسAرا من أو مرة، و ل
ات اMHاصـــة بــــھ فËـــ� تdـــسم بالذاتيــــة،  ربالطرOقـــة ال`ـــ� يرا$ــــا باســـتخدام الرمـــو وZلــــوان و3ختـــصا ز

قـة وأقـالم ملونـة، أمـا �نفوجرافيـك فإنـھ : ٍوOحتاج املتعلم إلعداد$ا إ � استخدام أدوات، مثل رالو
�عــــد$ا مــــصمم متخــــصص CــــB ذلــــك، وAــــستطيع اGHميــــع قراء·zــــا �ــــس?ولة �عــــد مــــن مــــصادر الــــتعلم، 

 BـC تلفـةMwات النـاس ا روAسر، وال بد من توظيف نظرOات ومبادئ التصميم املرìـي بحيـث تقابـل قـد
ات تـــصميم الرســـالة البـــصرOة  رتلقـــي تلـــك البيانـــات البـــصرOة وتفـــس56$ا، وOحتـــاج إلعـــداد$ا إ ـــ� م?ـــا

ً والقيمـة ال¬5بوOـة لإلنفوجرافيـك سـتjو أك�ـ5 فائـدة وأقـو أثـرا و�رامج تصاميم خاصة zÉـذا النـوع، ى ن
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ات  ات القر الواحد والعشرOن وم?ا رمن خرائط املفا$يم، وAعود ذلك إ � أن الطالب س�تعلم م?ا نر
  .يالتواصل البصر وتصميم الرسالة البصرOة

 وºـB إ � وجود ثالثة أنواع من 3نفوجرافيكس بحـسب الـشjل،) 2018(وقد أشار أحمد 
�نفوجرافيــــك ) 2(، و)ر�عتمــــد ع;ــــ� اســــتخدام الــــصو والرســــوم الثابتــــة(�نفوجرافيــــك الثابــــت ) 1(

�نفوجرافيـــــك ) 3(، و )رتتـــــضمن الــــصو والرســـــوم حركــــة توضـــــيح التفاصــــيل والعالقـــــات(املتحــــرك 
 B;سوما متحركة �سمح بتفاعل الطالب مع?ا، (التفاع  ر�ستخدم 

البيانــات ال`ــ� يمكــن عرضــ?ا باســتخدام �نفوجرافيــك، أ$ــم ) 2015(كمــا حــدد عبــد الباســط 
  :م¦zا

دات : �حـصائيات − ات والــوا رمثـل إحــصائيات أعـداد الـسjان واملواليــد والوفيـات والـصاد ر
  .والFسب املئوOة، وغ56$ا

ــــراءات − ة الدموOـــــة و$ـــــضم الغـــــذاء، وتjـــــوOن اGHنـــــ6ن، وحركــــــة : �جـ رمثـــــل إجـــــراءات الـــــدو
  .�نتاج، وغ56$ا

 املفا$يم والنظرOات واvHقائق والتعميمات وZفjار السياسية و3قتصادية مثل: Zفjار −
  .و3جتماعية والvÖية الغذائية السائدة BC اGwتمعات، وغ56$ا

− BîO ُّالdسلـسل التــا Oخ Zحـداث، وترتيzÆــا واMHـرائط الزمنيــة، واGHـداو الزمنيــة، : ر لمثـل تــا ر
  .وغ56$ا

− BCغراGHغرافية، وغ56$امثل املواقع والقي: ُّالوصف اGHاسات حسب املناطق ا.  
  .مثل املjونات والعناصر والقوائم، وغ56$ا: ُالdشرOح −
  .مثل ال?يjل التنظي��، وتحديد 3حتياجات، وغ56$ا: الdسلسل ال?رمي −
جيــــة، والعالقـــات بـــ6ن ðZـــMاص واملنتجــــات : العالقـــات − رمثـــل العالقـــات الداخليـــة واMHا

  .واMHدمات، وغ56$ا
ل يdناو �نفوجرافيك Mðصية مؤثرة BC أحد اGwاالت املتنوعة ل©vياة ßأن: ال�Mصيات −

  .اليومية

اسـات �سـالمية، ßو�zــا  Aس مـواد الد َّوOمكـن �فـادة مـن $ــذه 3سـتخدامات وتوظيف?ـا CـB تــد ْ َ َر ِر
ّ

: ب�ئة غنية باملعلومات ال`� يمكن توظيـف �نفـوجرافيكس ف�zـا، وم¦zـا ع;ـ� سـNيل املثـال ال اvHـصر
قام، يمكن توظيف?ا BC مادة الفقھ فيما يتعلق بمسائل امل56اث والزßاة، و�جراءات �ح Zرصائيات و

ــــرح املفـــــا$يم والنظرOـــــات واvHقـــــائق  ـــB شـ ــــV والعمـــــرة، وZفjـــــار Cــ ــــل أداء مناســـــك اñHـ CـــــB بيـــــان مراحـ
اســــات �ســــالمية ، و ات الد َّوالتعميمــــات وZفjــــار الرئ�ــــسة املوجــــودة CــــB مواضــــيع مقــــر ْ َ َر ِ

ّ الdسلــــسل ر
ل  CــB القــرآن الكــرOم وأوقــات نـــز Oخيــة لقـــصص ZنNيــاء  C BîOــB توضــيح Zحــداث والوقــاìع التا والتــا ر ر
Ãيات وغ56$ا، والوصف اGHغراBC BC تحديد مواقع امليقات، و�يان مناسك اVñH؛ ßـالوقوف �عرفـة 

ــــB ت ــــك Cـ ــــف �نفوجرافيـ ات، كـــــذلك يمكـــــن توظيـ ــــة، ومواقـــــع اGHمـــــرات والغـــــز ووم�ـــــ� ومزدلفـ وضــــــيح ِ
ة CـB اvHــديث والـس56ة النبوOـة وغ56$ــا، كـذلك ذكــر املjونـات والعناصــر  راMHـرائط اGHغرافيـة املــذßو
والقوائم وZنواع، والdسلـسل ال?رمـي مثـل عمـل $يjـل مdسلـسل للقواعـد الفق?يـة ومـا ينـدرج تحzـا 

قات الداخلية من قواعد فرعية وأمثلة وأدلة، باإلضافة إ � إمjانية توضيح العالقات؛ كشرح العال
جية، وZسباب والتعليل لألحjام الشرعية، أيضا باإلمjان أن يdناو �نفوجرافيكس �عض  لواMHا ً ر
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Oخيــة CــB ســ56ة ال�Mــصيات املـــؤثرة؛ مثــل Mðــصية الرســو  لZحــداث التا ضـــوان ملسو هيلع هللا ىلص ر رأو الــvÖابة 
  .هللا عل�zم، أو الصا6vHن

 الFــــشرZجنNية بإصــــدار طبعــــة روللداللــــة ع;ــــ� أ$ميــــة 3نفــــوجرافيكس فقــــد بــــدأت �عــــض دو
خاصـــة لالنفـــوجرافيكس لـــبعض الكتـــب الـــش?56ة بحيـــث تـــصدر CـــB كتـــب مخصـــصة، وذلـــك �عـــرض 
املعلومـــات املوجــــودة CــــB $ــــذه الكتـــب بطرOقــــة مبتكــــرة، و$ــــذا Zمــــر ال يـــزال CــــB بداياتــــھ إال أنــــھ يث6ــــ5 

ة ع;ــ� الرغبـة CــB 3نتقـال مـن نمــط القـراءة املع ر3$تمـام، وقـد يjــو إشـا تــادة إ ـ� النظــر الـسرAع CــB ن
الرســــوم املعلوماتيــــة، ومــــن Zمثلــــة ع;ــــ� $ــــذه الكتــــب ال`ــــ� صــــدر م¦zــــا tــــMéة انفوجرافيــــك الكتــــاب 

 . Covey, 2022)(، ملؤلفھ سdيفن ßوBC "العادات السبع للناس Zك�5 فعالية: "الش?56

بــأن  ) 2014كمــا CــB الــسليم واGHف6ــLankow and Ritchie and Crooks  2012)( ،،5وقــد أشــار
ًعمليــة تــصميم �نفوجرافيــك تمــر بخمــس خطــوات، �ــستخدم املــصمم خالل?ــا عــددا مــن Zدوات،  ُّ

 Bــºــات التــصميم) 1(وOــو ذلــك بتحديــد ال?ــدف املــراد تحقيقــھ مــن خــالل تــصميم : تحديــد أولوjOنو
 تحديــــد) 2. (�نفوجرافيــــك، فإنــــھ عنــــد تحديــــد ال?ــــدف فإنــــھ باســــتطاعتنا تحديــــد أولوOــــات الرســــم

ـــات) 3. (لالفكــــرة، وجمـــــع البيانــــات حـــــو املوضــــوع ) 4. (تحليـــــل وتقــــوOم وتـــــصFيف البيانــــات واملعلومــ
  .  اختيار Zداة املناسبة للتصميم) 5. (ىالتخطيط للعمل وترت�ب اvwتو

متم6ــ»ة، فإنـھ ال بـد مـن تـوفر �عـض املعــاي56 ) 3نفـوجرافيكس(نولjـي تjـو الرسـوم املعلوماتيـة 
ئ�سة واحدة للعمل ßامال)1: (ف�zا، فمن ذلك  3قتصار ع;� فكرة 

ً
الرسم املبدìي وال¬5ك6» ع;� ) 2. (ر

ِالعنوان الرئ�س ثم العناوOن الفرعية؛ أل�zا سdس?ل ع;� املتلقـي : بدء تصميم الفكرة من املنتصف
ّ

زمراعـــاة اختيـــار Zلـــوان واMHطـــوط والـــصو والرمـــو املناســـبة للفكـــرة ) 3. (قــراءة التـــصميم والفكـــرة ر
ـــا مdـــــساوOا CــــB التـــــصميما Aعــ Aـــــع العناصــــر تو ا جـــــذابا والفتـــــا، واvHــــرص ع;ـــــ� تو ًختيــــا ً زً ز ً اختيـــــار ) 4. (ًر

ًاملعلومات املناسبة لعمل إنفوجرافيك وتحليل محتوا$ا تحلـيال مناسـبا ً
توثيـق املراجـع والتأكـد ) 5. (

ُّ

اج?ا BC الع ال¬5ك6» ع;� ) 6. (ملرمن �vة املعلومات وخلو$ا من Zخطاء �مالئية والنحوOة قبل إد
Oــة العالقـات �ط?ــا وتنظيم?ـا للـتمكن مـن ر ؤ�سلـسل املعلومـات منطقيـا، و ر Ì) .7 ( إظ?ــار �ـرص ع;ـvHا

دحــــام باملعلومــــات والرمــــو والــــصو ة مرOحــــة للعــــ6ن �عيــــدا عــــن التعقيــــد و3 رالتــــصميم بــــصو ز زر ً) .8 (
؛ ع�ـ��� 2015اسـط ؛ عبـد الب2019شـلتوت (قإضافة بيانات املصمم ع;� التصميم vHفظ اvHقو 

  ). ت.؛ جودت، د2015

اسات السابقة الد
ُ َ َر ِ

ّ  

اسات عديدة، �عض?ا  رتناو موضوع 3نفوجرافيكس BC التعليم عدد من الباحث6ن، BC د ل
، (؛ )2019الز$راtـــي،(ركـــز ع;ـــ� متغ6ـــ5 التحـــديات واملعوقـــات  ب�نمـــا ركـــزت ) 2017يالر×عـــاtي والـــداير

ـــات  اســــــــــ ـــــدي، (رد ــــ�، (؛ )2018الغامــــــــ ـــات )2018العتيØـــــــــ ــــــــ ــــــف املعلمــ ــــــستو توظيـــــــ ـ ـــاس مــــــ ـــــــــ ــــــــــ� قيـ ى؛ ع;ـــ
ــــم إيـــــضاح GHوانـــــب اتفاق?ــــــا أو  اســـــات، ثــ ـــذه الد ـــB اســــــتعراض لـــــبعض $ــ رلإلنفوجرافيـــــك، وفيمـــــا ي;ــ

اسة اvHالية   . راختالف?ا مع الد

ــــي  اســـــــة الز$راtـــ ــــات اســـــــتخدام ) 2019(رتناولــــــت د ــــــ� أ$ميـــــــة ومعوقـــ ُّموضـــــــوع التعــــــرف ع;ـ

Aس العلــوم مــن وج?ــة نظــر مع س اjvHوميــة بمدينــة مكــة ر�نفوجرافيــك CــB تــد رلمــات العلــوم باملــدا
 BــC اسـتخدام �نفوجرافيـك BــC وجـود معوقـات �ـان مـن أبــر النتـائج اتفـاق املعلمــات ع;ـßزاملكرمـة، و

اسة الر×عاtي والداير  Aس العلوم، أما د يتد َ َر سـات ال`ـ� يجـب ) 2017(ِر رفقد $ـدفت إ ـ� تحديـد املما
اسات 3جتماع َأن يdبع?ا معلمو الد َر ِ

Aس، وكـذلك التعـرف ّ ُّية حـو توظيـف �نفوجرافيـك CـB التـد ر ل
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ــ� تــــواج??م CــــB اســــتخدام  ُّع;ــــ� طــــر تطبــــيق?م ل?ــــا، و$ــــدفت أيــــضا إ ــــ� التعــــرف ع;ــــ� التحــــديات ال`ــ ً ق
Aس املادة، وتوصل البحث إ � وجود اختالف BC طـر توظيـف أفـراد  قوتوظيف �نفوجرافيك BC تد ر

ات التعامـــل مـــع العينـــة لإلنفوجرافيـــك CـــB الغرفـــة الـــصفية جـــود ضـــعف لـــدى املعلمـــ6ن CـــB م?ـــا ر، و و
 . أساسيات التصميم الذي يقوم عليھ �نفوجرافيك

اســة الغامــدي  َأمــا د َر ُّفقــد $ــدفت إ ــ� التعــرف ع;ــ� أثــر املتغ6ــ5ات الديموغرافيــة ) 2018( ِ

جـــة امـــتالك?ن  رع;ـــ� مـــستو و�ـــB معلمـــات الرOاضـــيات CـــB مدينـــة الرOـــاض بتقنيـــة �نفوجرافيـــك ود ى
ات تــصميمھ، والبـــالغ عــدد$ن  مـــن معلمــات الرOاضــيات CـــB جميــع املراحـــل التعليميــة CـــB ) 283(رمل?ــا

اســـة مـــن مقيـــاس  َمدينـــة الرOـــاض، حيـــث اســـتخدمت الباحثـــة املـــنVW الوصـــفي، وتjونـــت أدوات الد َر ِ
ّ َّ

جة امتالك رمستو الو�B لدى معلمات الرOاضيات بتقنية �نفوجرافيك، باإلضافة إ � اسdبانة د  ى
جـة امـتالك معلمـات  ات تصميم �نفوجرافيك، وأظ?رت النتائج إ ـ�  أن د رمعلمات الرOاضيات مل?ا ر
ات، باإلضافة إ � عدم  جة منخفضة ملعظم امل?ا ات تصميم �نفوجرافيك ßان بد رالرOاضيات مل?ا ر ر
ق دالـــة إحـــصائيا بـــ6ن متوســـطات اســتجابات معلمـــات الرOاضـــيات ع;ـــ� مقيـــاس مـــستو  ىوجــود فـــر Ì و

ق دالـــة الــ وو�B بتقنيـــة �نفوجرافيـــك، �عـــز إ ـــ� ßـــل مـــن املرحلــة وســـنوات اLMHـــ5ة، ب�نمـــا توجـــد فـــر ى ُ

ىإحصائيا ب6ن متوسـطات اسـتجابات معلمـات الرOاضـيات ع;ـ� مقيـاس مـستو الـو�B لـدى معلمـات  Ì

ق والرOاضيات بتقنية �نفوجرافيك، �عز إ � املؤ$ل العل��، وأظ?رت النتائج أيضا عدم وجود فر ً ى ُ
 
جـة امـتالك معلمـات  ردالة إحصائيا ب6ن متوسـطات اسـتجابات معلمـات الرOاضـيات ع;ـ� اسـdبانة د Ì

ه �عــز إ ــ� ßــل مــن املرحلــة  ات تــصميم �نفوجرافيــك الك;ــB وßــل محــو مــن محــاو ىالرOاضــيات مل?ــا
ُ

ر ر ر
ـــات  ــــطات اســـــــتجابات معلمــــ ق دالــــــة إحـــــــصائيا بـــــــ6ن متوســ ـــا لــــــم توجـــــــد فـــــــر Ìوســــــنوات اLMHـــــــ5ة، ب�نمــــ و

ات تــــصميم �نفوجرافيـــك ع;ــــ� الرOاضـــيا جـــة امـــتالك معلمــــات الرOاضـــيات مل?ـــا رت ع;ـــ� اســــdبانة د ر
ق دالــة إحــصائيا ع;ـ� محــاو أخــر �عـز إ ــ� املؤ$ــل العل�ـ�، وCــB ضــوء  جــود فـر ، و ى�عـض اvwــاو ى

ُ
ر Ìر و و

ّالنتـائج قـدمت الباحثـة جملـة مــن التوصـيات ال`ـ� يمكـن أن �ـس?م CــB تطـوOر بـرامج تطـوOر معلمــات 

  .أثناء اMHدمة BC اململكة العر�ية السعوديةالرOاضيات 

 �Øجة استخدام املعلمات ) 2018(إضافة لذلك، أجرت العتي اسة $دفت إ � معرفة د رد ر
ً َ َ ِ

ّلإلنفوجرافيــك CــB تنميــة التفك6ــ5 التحلي;ــB لــدى طلبــة املرحلــة 3بتدائيــة CــB مدينــة الرOــاض، وßانــت 

اسة معلمات الرOاضيات من املرح َعينة الد َرّ ِ
ّ

BC منطقة الرOاض، ) 309(لة 3بتدائية البالغ عدد$ن ِ
اســة مــن 3ســdبانة؛ مــن أجــل تقــوOم  َاســتخدمت الباحثــة املــنVW الوصــفي املــسBa، وتjــو أداة الد َر ِ

ّ ن
 BــــC اســـة أثر$ـــا جـــة اســـتخدام املعلمـــات MHاصـــية �نفوجرافيـــك CـــB العمليـــة التعليميـــة ود رواقـــع ود ر

ز املرحلــة 3بتدائيــة، ومــن أبــر النتــائج أن tــسبة املعــدل العــام تنميـة التفك6ــ5 التحلي;ــB لــدى طالبــات
ن الFـــس�Ø إ ـــ�  ٪ ، 44،03زلوج?ـــة نظـــر املعلمـــات الســـتخدام �نفوجرافيـــك قليـــل، حيـــث وصـــل الـــو

NOيـة ال`ـ� �عـرف املعلمـات باإلنفوجرافيـك  ات التد ة إعـداد املزOـد مـن الـدو روأوصت الباحثة بضر رر و
ة 3$تمــام باملــستحدثات التكنولوجيــة وكيفيــة �فــادة منــھ CــB عمليــة  ورالتعلــيم، باإلضــافة إ ــ� ضــر

B;تلفة وخاصة التفك56 التحليMwالعملية التعليمية مع 3$تمام بأنواع التفك56 ا BC ّودمج?ا.  

اســة $ــدفت مــن خالل?ــا إ ــ� التعــرف )2021(كمــا قــام الباحثــان العتيØــ� وأبــو اvHــاج  ُّ، بد ر
Aــسية قائ مــة ع;ــ� توظيــف �نفوجرافيــك الثابــت CــB تنميــة املفــا$يم الفق?يــة رع;ــ� فاعليــة وحــدة تد

لـــدى طالبـــات املرحلـــة الثانوOـــة، حيـــث اســـتخدمت الباحثـــة املـــنVW التجرØOـــ�، مـــن خـــالل اســـتخدام 
ـــر  ىتــــصميم يقــــوم ع;ــــ� طرOقــــة اGwموعــــات املتjافئــــة بواقــــع مجمــــوعت6ن، إحــــدا$ما تجرNOيــــة، وZخـ

يو BC مدينة برOدة، باستخدام اختبار التحـصيل للمفـا$يم ضابطة من طالبات الصف الثاtي الثان
$ـــا َّاليوجـــد فـــر ذو داللـــة إحـــصائية بـــ6ن : زالفق?يــة، وتوصـــل البحـــث إ ـــ� مجموعـــة مـــن النتــائج، أبر ق
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جات اGwموعة التجرNOية واGwموعة الضابطة BC التحصيل القب;B، وBC املقابل أثبdت  َمتوسطي د ْ َ
ر

ــ ـــر ذو داللــ اســــة وجــــود فـ قالد َ َر ِ
جــــات اGwموعــــة التجرNOيــــة واGwموعــــة ّ رة إحــــصائية بــــ6ن متوســــطي د َّ

جــد كـذلك فــر ذو داللـة إحــصائية  َّالـضابطة CــB التطبيـق البعــدي لـصا�H اGwموعــة التجرNOيـة، و ٌق ُو
جــات اGwموعـــة التجرNOيــة CـــB التطبيـــق القب;ــB والبعـــدي لــصا�H التطبيـــق البعـــدي  ّبــ6ن متوســـطي د ْ َ َْ َ

ر
ًء ع;ــ� ذلـك؛ أظ?ــرت النتــائج فاعليـة تقنيــة �نفوجرافيــك الثابـت CــB تنميــة و��Gـم أثــر إيجـا×ي، و�نــا

   .املفا$يم الفق?ية لدى طالبات املرحلة الثانوOة

أيـضا، قـام الـسل�� 
ً

اسـة $ـدفت إ ـ� التعـرف ع;ـ� فاعليـة أtـشطة قائمـة ع;ـ� )2020( ُّ، بد ر
 BC تنمية تحصيل طالب املرحلة املتوسطة BC ططات املعلوماتيةMwم نحوه، َّاz·رمقر الفقھ واتجا$ا

ـــة مـــــن  اســ اســـــة املـــــنVW التجرØOـــــ� وتjونـــــت عينـــــة الد َواســـــتخدمت الد ّ ََ رَ ِر ِ
ّ ّ

Aع?م إ ـــــ� ) 60(ِ ــا تـــــم تـــــو زطالبـــ ً

ــــضابطة بالطرOقـــــــة التقليديـــــــة، : مجمــــــوعت6ن ــــة الــ Aس اGwموعـــ ـــــد ــــة، وضــــــابطة، حيـــــــث تـــــــم تـ رتجرNOيـــ
ــــس?ا باســـــــتخدام tZـــــــشطة القائمــــــة ع;ـــــــ Aــ ـــم تد ــــات املعلوماتيـــــــة رواGwموعــــــة التجرNOيـــــــة تــــ َّ� اMwططـــ

اســة أداة 3ختبــار التحــصي;B والــذي قــام الباحــث بإعــداده للكــشف عــن مــستو  ىواســتخدمت الد َ َر ِ
ّ

اســـة مقيـــاس 3تجـــاه والـــذي أعـــده الباحـــث لقيـــاس  َالتحـــصيل لـــدى الطـــالب، كمـــا اســـتخدمت الد َر ِ
ّ

اسـة نحـو مقـر الفقـھ، حيـث أظ?ـرت  راتجا$ات الطـالب مـن عينـة الد َّ َ َرّ ِ
ّ

قالنتـائج وجـود فـر ذي داللـة ِ
ىإحــصائية عــن مــستو جــات الطــالب CـــB اGwموعــة التجرNOيــة، كمــا أظ?ـــرت ) 0،05(َّ ربـــ6ن متوســط د

اســــة وجــــود فــــر ذي داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو  ىالد َّق َ َر ِ
ّ)0،05 ( BــــC جــــات الطــــالب ربــــ6ن متوســــط د

ّاGwموعة التجرNOية واGwموعة الضابطة BC 3ختبار التحصي;B البعدي ْ ى عند مستو الف?م، وعنـد َ
جـات طـالب  رمستو التطبيق، وBC املقيـاس البعـدي التجا$ـات الطـالب نحـو مقـر الفقـھ لـصا�H د ر ّ ْ َ ى

  . اGwموعة التجرNOية

) �نفوجرافيك(ُّبالسBä إ � التعرف ع;� أثر استخدام تقنية ) 2020(كما قام السدحان 
Aس مقر العلوم BC التحصيل لدى طالب الصف  رBC تد الثالث املتوسط، استخدم الباحث املـنVW ر

ًطالبــا مـــن طـــالب الـــصف الثالـــث املتوســـط، حيـــث ) 50(شــبھ التجرØOـــ�، وعينـــة البحـــث تjونـــت مـــن 

ِقـــسموا إ ـــ� مجمـــوعت6ن
ّ ُ

ٍتجرNOيـــة، وضـــابطة، عـــدد ßـــل م¦zـــا : 
طالبـــا، حيـــث أعـــد الباحـــث املـــادة ) 25(ّ

ُ َّ َ ً

BـC نفوجرافيـك(لتعليميـة املعـدة باسـتخدام تقنيـة املـادة ا: التعليمية، وأداة البحث ال`� تمثلـت�( ،
التذكر، الف?م، التطبيق، التحليل، ال¬5كيـب، : (ٍواختبار لقياس التحصيل عند املستوOات املعرفية

Aس مقـــر العلــــوم باســــتخدام تقنيــــة )التقـــوOم ر، وأســــفرت النتــــائج عـــن وجــــود أثــــر إيجـــا×ي كب6ــــ5 لتــــد ر ٍ
ّ

Aس CـB تنميـة تحـصيل الطـال) �نفوجرافيك( رب، وأو	ـ�� الباحـث بـدمج تقنيـة �نفوجرافيـك CـB تـد
Oــادة فــرص الــتعلم و3حتفــاظ باملعلومــات  ات MHلــق ب�ئــة �عليميــة جاذبــة النdبــاه الطــالب، و زاملقــر ٍ ر
ـــــاج  ــــتخدام وتـــــــصميم وإنتــ NOيـــــــة للمعلمــــــ6ن عـــــــن اســ ات تد ـــد دو ـــ� عقـــ ، باإلضــــــافة إ ــــ رلف¬ــــــ5ات أطـــــــو ر ل

ض التقديمي) �نفوجرافيك( اسيةوودمجھ BC العر رة املستخدمة BC الفصو الد   .ل

اســــة  اســــات ZجنNيــــة، فم¦zــــا د َأمــــا فيمــــا يتعلــــق بالد َر ن Tarkhovaِر وال`ــــ� ) 2020(و وآخــــر
ــــة التعليميــــــة باســــــتخدام �نفوجرافيـــــك CــــــB ال5Lنــــــامج التعلي�ــــــ�  ــــة العمليــ ــــس6ن فاعليـ ســـــعت إ ــــــ� تحــ

CــB �علــم الطــالب، واعتمــد املــنVW التجرØOــ�، و َل©Gامعــة و�يــان أثــره 
ِ

اســة مــن ُ َتjونــت عينــة الد َرّ ِ
ّ

ِ
َّ)578 (

س الطــالب تخصــصات �عليميــة عامــة وخاصــة  اســة اMHمــس، حيــث د رطالبــا CــB جميــع ســنوات الد َر َ ِ
ّ ً

  .ّباستخدام �نفوجرافيك، و�يFت النتائج أن �نفوجرافيك أداة فعالة للغاية BC التعليم



 
ِ معلمي الدّراسات اإلسالمية للرسوم ُواقع وتحديات توظيف ِ َِ َ
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اسة َوكذلك د َر ِ Ozdamli& Ozdal )2018 (ر تصOتطو �و$دفت إ  �ميم �علي�� �عتمد ع;
، كــذلك تحديــد اتجا$ــات )التحليــل، والتــصميم، والتطــوOر، والتنفيــذ، والتقــوOم) (ADDIE(نمــوذج 

 VWــــة املــــــن اســ Aس، واتبعــــــت الد ــــB التــــــد ـــــك Cــ ــــ6ن حــــــو اســــــتخدام �نفوجرافيـ اء الطــــــالب واملعلمــ َوآ َر ر ِر
ّ ل

اسة من  َالتجر�ØO، وتjونت عينة الد َرّ ِ
ّ

B املرحلـة 3بتدائيـة CـB قLـ5ص، وقـد ًطالبا Cـ) 51(ًمعلما و) 43(ِ
 BــC اســة أن اتجا$ــات املعلمــ6ن والطــالب إيجابيــة حــو اســتخدام �نفوجرافيــك لأســفرت نتــائج الد َ َر ِ

ّ

Aس   .رالتد

اســة  َوأيــضا د َر ِ
ً

Bicen و Beheshti) 2017( بــالفرص ال`ـــ� Bــادة الـــو�O ز، وال`ـــ� $ــدفت إ ـــ� 
ات الطــالب حــو اســتخدام يوفر$ــا �نفوجرافيــك، وتلبيــة احتياجــات التعلــيم، ل والتأكــد مــن تــصو ر ُّ ُّ

اسة املنVW الوصفي التحلي;B، واستخدام 3سdبانة؛ أداة،  الرسوم البيانية BC التعليم، واتبعت الد
ً َ َر ِ

ّ

×عة أقـسام مختلفـة مـن ßليـة ال¬5بيـة CـB جامعـة ) 163(وتjونت العينة من  رمن طالب اGHامعة من أ
ـــائج أ ـــB التعلـــــيم قالــــشر Zدtــــى، وأثبdـــــت النتـ ـــو اســــتخدام �نفوجرافيـــــك Cـ ـــات الطــــالب نحــ ن اتجا$ــ

ات التواصــــل، و�ــــ�Gع?م لــــتعلم أي  رإيجابيــــة، وأ�zــــا �عــــز إبــــداع الطــــالب ومعــــرفzم وخيــــال?م وم?ــــا ز
ة  ر أن يjو لدى املعلمـ6ن القـد رمواضيع جديدة يرغبو ف�zا، وßان من التوصيات أنھ من الضر ن ي ون

  .خالل �نفوجرافيكع;� تقديم املعلومات التعليمية من 

 BــــC تناول?ــــا موضـــوع �نفـــوجرافيكس BـــC اســـات الـــسابقة اســـة اvHاليـــة مــــع الد رتتفـــق الد ر
اســــة  ـــدا مــــع د َالتعلــــيم، وتتفــــق تحديـ َر ِ

ً
؛ مــــن )2017حك�ــــ�،(؛ )2018العتيØــــ�، (؛ )2018الغامــــدي، (

اســـة  َحيـــث قيـــاس مـــستو توظيـــف املعلمـــات لإلنفوجرافيـــك، كمـــا تتفـــق مـــع د َر ِ ؛ )2019الز$راtـــي،(ى
) ، اســة متغ6ــ5 التحــديات واملعوقــات) 2017يالر×عــاtي والــداير َمــن حيــث د َر اســة . ِ َب�نمــا تختلــف الد َر ِ

ّ

اســــات  ـــع وتحــــديات توظيــــف معل�ــــ� الد اســــة واقـ ـــB شــــمول?ا لد اســــات الــــسابقة Cـ َاvHاليــــة عــــن الد ََ رَ ر ِر ِ
ّ ّ

اســـات �ســـالمي ات الد Aس مقـــر َّ�ســـالمية لتقنيـــة �نفوجرافيـــك CـــB تـــد َّْ َ َرْ ِر
ّ وقـــد تمـــت �فـــادة مـــن . ةر

اســة  ، وكــذلك تـصميم و�نــاء أداة الد اسـات الــسابقة CــB جوانـب عديــدة ßإعــداد �طـار النظــر َالد ََ رَ ِر ِ
ّ ّيّ

نــة بـ6ن نتــائج  اسـة، باإلضـافة للمقا راملـستخدمة، وتحديـد Zســاليب �حـصائية املناسـبة إلجــراء الد َر َ ِ
ّ َّ

اسة اvHالية ومدى اتفاق?ا واختالف?ا  َالد َر ِ
اسات السابقةّ َمع نتائج الد َر ِ

ّ.  

اسة     :رمشhلة الد

اسية عند  س BC اململكة العر�ية السعودية وما يحدث BC داخل الفصو الد رإن املتأمل لواقع املدا لر ُ

اســات �ســالمية مــن ترك6ــ» ع;ــ� التلقــ6ن واvHفــظ، ومــا تتــصف بــھ عمومــا مــن  ات الد Aس مقــر تــد
ً َّ ْ َ َر ِر

ّ ر
Aس، يجعلنـا tـسلط الـضوء ع;ـ� دو معل�ـ� جمود وتقليدية CـB طرOقـة العـ ررض وإسـ¬5اتيجيات التـد ر

اســات  اسـات �سـالمية CــB توظيـف التقنيــات اvHديثـة CــB التعلـيم، و$ــذا يتطلـب مــن معلـم الد َالد ْ ََ رَ ِر ِ
ّ َّّ

َّ�سـالمية ال¦zـوض و�بــداع CـB تقـديم املعرفــة بطـا�ع حــديث، يdناسـب مـع طبيعــة العـصر، وطبيعــة  ْ

ـــ?ا املتعلمـــــ6ن، ومـــــرح ا·zم، وذلـــــك بdـــــس?يل املعرفـــــة وعرضــ ــــ�، وم?ـــــا رلzم العمرOـــــة، ومـــــستوا$م العل�ـ
ـــة وال`ــــ� م¦zــــا �نفوجرافيــــك، والرســــوم التوضــــيحية بطــــر مـــــشوقة  ـــتخدام التقنيــــات التعليميـ قباسـ
وجذابــة؛ ل�ـــس?ل ع;ـــ� املتعلمـــ6ن اســـdيعاzÉا وف?م?ـــا، بــدال مـــن ســـرد املعلومـــات ســـردا تقليـــديا ممـــال؛ 

Ì Ì ً ً

ُّم �عـــد الـــركن Zســـاس CـــB ال?ــــرم التعلي�ـــ� وحلقـــة الوصـــل املباشـــرة بـــ6ن تقـــديم $ــــذه حيـــث إن املعلـــ َ ُ

ـــB التعلـــــيم  ـــة Cـ ة الــــvÖيحة و�ــــ6ن املتعلمــــ6ن، ولـــــذا فــــإن إملامــــھ بالتقنيــــات اvHديثـ ات بالــــصو راملقــــر ر
Oبھ عل�zا �ساعد BC حل وتفادي الكث56 من مشكالت املعلم واملتعلم ُوتد   .ر

Oــة اململكــة العر ع;ــ� 3$تمــام بLــ5امج إعــداد املعلــم ) 2030(�يــة الــسعودية ؤوقــد أكــدت ر
اســـية؛ حيـــث  ات الد Aس CـــB املقـــر Aس، وذلـــك ملعاGHـــة مـــشاßل التـــد روتطـــوOر املنـــا¤V وطـــر التـــد ر رر ق
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ات Zساســـية املتعلقـــة  ة حديثـــة تركـــز ع;ـــ� امل?ـــا ة إعـــداد منـــا¤V �عليميـــة متطـــو رأكـــدت ع;ـــ� ضـــر رر و
ات القر اvHـادي والعـشرOن، وأ�zـا  نبم?ا اه وتأ$يلـھ، ر رسـتعمل ع;ـ� �عزOـز دو املعلـم و3$تمـام بـأدو ر

Ìو3$تمام باملؤشرات ال`� تق�س مستو مخرجات التعليم سنوOا  Oة اململكة (ى   ).2016، 2030ؤر

اســـات �ســـالمية ال`ــ� ل?ـــا دو م?ـــم وعظـــيم CـــB تFـــشئة  ات الد ٌوانطالقــا مـــن أ$ميـــة مقـــر ٌّ ٌ ْ رَ َّ َر ِ
ّ ر

ً

ــــف اGHوانــــــب اGHــــــسم CــــــB مختلــ ـــادئ والقــــــيم الفــــــرد  ـــوء املبـــ ـــــة CــــــB ضـــ ــــة واMHلقيـ حيــ وية والعقليــــــة والر
و3تجا$ات ال`� جاء zÉا �سالم، و�نـاء إtـسان صـا�H متمـسك بأحjـام �سـالم ومل¬ـ»م zÉـا ومحـافظ 
مـــة لjـــل  زع;ـــ� $وOـــة أمتـــھ وثقافzـــا �ســـالمية، وjOـــو ملمـــا باملعـــامالت وZحjـــام الـــشرعية، فËـــ� مال Ì ن َّ َّْ

BC ة لھO  حياتھ، انطالقا من ذلك؛ ظ?رت اvHاجة إ � توظيف وسيلة حديثة �س?م BC ورإtسان وضر
ً

نقل املعرفة بأساليب مرئية و�صرOة س?لة، ومواكبة للمستجدات التقنية BC إس¬5اتيجيات التعليم 
اســات �ســالمية ملــا ل?ــا مــن  ات الد Aس مقــر َّوالــتعلم، وذلــك بتوظيــف تقنيــة �نفوجرافيــك CــB تــد ْ َ َر ِر

ّ ر
ــــستو ردو كب6ـــــ5 Aس، م¦zـــــا انخفـــــاض املـ ـــل العديـــــد مـــــن مـــــشكالت التـــــد ــــس?يل املعلومـــــات وحــ ى CـــــB �ـ ر

اسات �سالمية ات الد َّالتحصي;B للطلبة، وقلة دافعيzم، واتجا$ا·zم السلبية نحو مقر ْ َ َر ِ
ّ   .ر

اســـات العر�يــة ال`ــ� تناولـــت توظيــف الرســـوم  َو�نــاء ع;ــ� مـــا ســبق، وانطالقــا مـــن قلــة الد َر ِ
ّ ً ً

ـــة  ــــوجرافيكس(َّاملعلوماتيــ اســـــة ) �نفـ اســـــات �ســـــالمية؛ �ـــــسä� $ـــــذه الد ات الد Aس مقـــــر ـــB تـــــد Cَــ ْ ََ رَ ر ِر ِ
ّ َّّ ر

Aـــس?م اســات �ســـالمية لإلنفوجرافيـــك CـــB تد رالستكــشاف واقـــع وتحـــديات توظيـــف معل�ـــ� الد َّر ْ َ َ ِ
إن . ّ

Z حيـــث تـــأ�ي $ـــذه ، ات ال`ـــ� ل?ـــا أ$ميـــة كLـــ5 اســـات �ســـالمية مـــن أك�ـــ5 املقـــر ات الد ىمقـــر ر َّر ْ َ َر ِ
ّ $ميـــة َّ

$ا كتـاب هللا عـز وجـل  ُانطالقا مما تتضمنھ مـن عقائـد تر�وOـة ونفـسية واجتماعيـة وأخالقيـة مـصد ُر
ً

ـــھ  ـــة وفعالــــة، تث6ـــــ5 ملسو هيلع هللا ىلصوســــنة نNيـ Aـــــسية جذابـ ات بطرOقــــة تد ّ، و$ـــــذا �ــــستد�B أن تقــــدم $ـــــذه املقــــر َّ
ر ر

  .دافعية الطلبة نحو التعلم و�قاء أثر �علم?ا؛ من أجل توظيف?ا BC اvHياة

اســـات �ســـالمية، يتـــ�ë أن �عـــض ومـــن خـــالل 3 اســـية ملـــواد الد َّطـــالع ع;ـــ� الكتـــب الد ْ َ َر ِر ِ
ّ ّ

ات تحتو ع;� �عض املفا$يم واملوضوعات ال`� قد يصعب ع;ـ� الطـالب اسـdيعاzÉا وف?م?ـا،  ياملقر ر
 B;يGñHاستھ و$و وجود صعو�ات تتعلق بكتب ال¬5بية �سالمية، ) 2020(و$ذا ما أشار إليھ ا BCَّ د ْ ر

ّو�ة �عض املصط©vات وعدم توضيح?ا بطرOقة تتالءم مع مستو الطلبة العق;B، و$و مـا م¦zا صع ى
اسة) 2011(والقاسم ) 2010(أكده أيضا الع����  ة إليھ BC مقدمة $ذه الد رمما سبقت �شا كما . ر

اســة املو�ــ��  ت د َأشـا َر اسـات �ســالمية، وßــان) 2016(ِر ات الد Aس مقــر َّإ ـ� وجــود مــشكالت CـB تــد ْ َ َر ِر
ّ  ر

جــــود معوقــــات  ـــات �ســــالمية و اسـ اســــة منــــا¤V الد غبــــة الطــــالب CــــB د ومــــن أبــــر النتــــائج ضــــعف  َّز ْ َ ََ رَ ر ِر ِ
ّ

Aس   .رمرتبطة بdنفيذ إس¬5اتيجيات التد

 BـــــC ـــات ـــتطالع مبـــــدìي وســـــؤال خمـــــس معلمــ وقـــــد اتـــــ�ë ذلـــــك أيـــــضا مـــــن خـــــالل عمـــــل اســ
ً

ـــــد Aـــــــس?ن وتحديــ ــــاليب املـــــــستخدمة CـــــــB تد ــــــن Zســـ ـــات �ســـــــالمية عـ اســــ ًالد ر َّر ْ َ َ ِ
ــــــوظيف?ن ّ ـــع تـ ــــن واقــــ ا عـــ

Aس، و×عــض?ن لــم  ّلإلنفوجرافيــك، حيــث تبــ6ن أ�zــن لــم �ــسبق ل?ــن توظيــف �نفوجرافيــك CــB التــد ر
اسـة ابــن عفيــف  َ�ـسمع باإلنفوجرافيــك مــسبقا وذلــك مــا تثNتــھ د َر ِ

ُّ، ال`ــ� $ــدفت إ ــ� التعــرف )2009(ً

Aس مــواد ال¬5بيـة �سـالمية، وßــان مـن أبـر النتـائج وجــ زع;ـ� معوقـات تـد َّ ْ ود معوقـات تتعلـق بطرائــق ر
 BـC ديثـة ال`ـ� يمكـن اسـتخدام?ا بفاعليـةvHس اA Aس من أ$م?ـا عـدم إملـام املعلـم بطرائـق التـد ٍالتد ر ر

ات ال¬5بية �سالمية Aس مقر َّتد ْ ر َّ   .ر

ـــالمية $ـــــو اســـــتخدام الطـــــر �عتياديـــــة؛  اســـــات �ســ ات الد Aس مقـــــر قواملع?ـــــود CـــــB تـــــد َّ ْ َ َر ِر
ّ ر

ـــا ßـــــالتلق6ن واvHفـــــظ، وأثبdـــــت ذلـــــك اســـــة امل�Gـــــل وميغــ َ د َر ـــ� الكـــــشف عـــــن )2017(ِ ، وال`ـــــ� ســـــعت إ ــ
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ـــم كتـــــب ال¬5بيــــــة  Aس ال¬5بيـــــة �ســـــالمية، وتوصـــــلت النتــــــائج إ ـــــ� أن معظــ ُاملـــــشكالت ال`ـــــ� �عيـــــق تــــــد َّ ْ ر
NOية املقدمة ملعل�� ال¬5بية  ات التد ر�سالمية تركز ع;� اvHفظ و3ستذßار، باإلضافة إ � قلة الدو ر َّ ْ

َّ�ســالمية عــن ك ات ْ ريفيــة اســتخدام الوســائل التعليميــة؛ لــذا فــإن توظيــف �نفوجرافيــك CــB مقــر
Aـسية، كمـا  اسات �سالمية، يمكـن أن �ـس?م CـB التقليـل مـن �عـض املـشكالت CـB العمليـة التد رالد َّر ْ َ َ ِ

ّ

ىأن الباحثة الرئ�سة Bº مصممة إنفوجرافيـك وم?تمـة CـB $ـذا اGwـال، وتـر أنـھ مـن املفيـد توظيـف 
اسـات �سـالمية؛ ل�ـساعد CـB �ـس?يل املعلومـات وف?م?ـا وخلـق $ذه التق ات الد Aس مقر َّنية BC تد ْ َ َر ِر

ّ ر
ة مباشـرة أو  اسـات وZبحـاث ال`ـ� تـرتبط بـصو رب�ئة �عليمية جاذبة وممتعة، و×عد 3طالع ع;� الد َ َر ِ

ّ

اســات ال`ــ� تناولــت توظيــف �نفوجرافيــك CــB تــ ة الد رغ6ــ5 مباشــرة بموضــوع البحــث تبــ6ن نــد Aس ر رد
اســات �سـالمية، ممــا يؤكـد ع;ــ� أ$ميـة إجراء$ــا ومحاولـة استكــشاف واقـع وتحــديات  ات الد َّمقـر ْ َ َر ِ

ّ ر
Aس?م اسات �سالمية  لإلنفوجرافيك BC تد رتوظيف معل�� الد َّر ْ َ َ ِ

ّ.  

اسة وأسئلp.ا  َأtداف الد َر ِ
ّ ُ

  

اسة إ � َسعت $ذه الد َر ِ
ّ:  

ــــــــــات � .1 اســـ ـــــــــ� الد ــــــف معل�ــــ ــ ــــــــــع توظيـــــ ــــــن واقـــ ـــــشف عـــــــ ــ َالكــــــ َر ِ
ّ ُ

ــــــــــــف  ــــــة عفيـ ــــــالمية بمحافظـــــــ ـ َّســــــ ْ

Aس?م   .رلإلنفوجرافيكس BC تد
اســــية، (ُّالتعـــرف ع;ــــ� أثـــر متغ6ــــ5  .2 راGHــــFس، ســـنوات اLMHــــ5ة، املؤ$ــــل العل�ـــ�، املرحلــــة الد

NOيــة ات التد رالــدو اســـات �ســالمية بمحافظــة عفيـــف ) ر CَّــB مـــستو توظيــف معل�ــ� الد ْ َ َر ِ
ّ ى

Aس?م   .رلإلنفوجرافيكس BC تد
اســــات �ســــالمية بمحافظــــة عفيــــف CــــB تحديــــد أ$ــــم التحــــديات ال`ــــ� .3 َّ تواجــــھ معل�ــــ� الد ْ َ َر ِ

ّ

Aس?م  .رتوظيف �نفوجرافيكس BC تد

B;اسة فيما ي رو�ناء ع;� $ذا Z$داف، فقد حددت أسئلة الد ُ   :  

1.  BـــــC اســـــات �ســــالمية بمحافظـــــة عفيـــــف لإلنفـــــوجرافيكس َّمــــا واقـــــع توظيـــــف معل�ـــــ� الد ْ َ َر ِ
ّ

Aس?م؟   رتد
ق ذات داللـــــة  .2 ـــل توجـــــد فـــــر اســـــات و$ـ ـــ6ن متوســـــطات اســـــتجابات معل�ـــــ� الد َإحـــــصائية بـ َر ِ

ّ َّ

ى�سـالمية بمحافظـة عفيــف CـB مــستو توظيـف �نفـوجرافيكس �عــز ملتغ6ـ5  ى َّ اGHــFس، (ْ
NOية ات التد اسية، الدو رسنوات ا5LMHة، املؤ$ل العل��، املرحلة الد   ؟)رر

اســــات �ســــالمية بمحافظـــــة  .3 َّمــــا التحــــديات ال`ــــ� تواجـــــھ معل�ــــ� الد ْ َ َر ِ
ّ ـــف ُ ِعفيــــف CــــB توظيــ

Aس?م؟   ر�نفوجرافيكس BC تد

اسة  َأtمية الد َر ِ
ّ ُ

  

B;ة فيما يOاسة من الناحية النظر َتتمثل أ$مية الد َر ِ
ّ ُ  :  

  .مواكبة 3تجا$ات اvHديثة BC توظيف Zساليب والتقنيات BC التعليم .1
افيـك ى�س?ام BC إثراء اvwتو العل�� فيما يتعلق بالكشف عن أ$مية توظيـف �نفوجر .2

Aس   .رBC التد
اســـات �ســـالمية �نفوجرافيـــك، والتحـــديات  .3 َّتـــأط56 الواقـــع اvHـــا B لتوظيـــف معل�ـــ� الد ْ َ َر ِ

ّ

Aس   .رال`� تواج??م BC توظيفھ BC عملية التد
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اســات والبحــوث العلميـــة اvwليــة والعر�يـــة CــB مجـــال  .4 ة الد اســـة مــن نـــد َتنطلــق $ــذه الد ََ رَ ر ِر ِ
ّ ّ

Aس مقر اسات �سالميةرتوظيف �نفوجرافيك BC تد َّات الد ْ َ َر ِ
ّ   .ر

اسات سابقة .5 اسة استجابة لعدة توصيات من د ٍ�عد $ذه الد ٍ رٍ َر َ ِ
ّ ُ

. 

اسة قد تفيد   :رأما بالFسبة للناحية التطبيقية، فإن $ذه الد

اســــات  .1 ات الد Aس مقـــر اســـات �ســـالمية CــــB توظيـــف �نفوجرافيـــك CــــB تـــد َمعل�ـــ� الد ْ ََ رَ ر ِر ِ
ّ رّ َّ

َّ�سالمية ْ.  
اســـات �ســـالمية بطرOقـــة القـــائم6ن ع .2 َّ;ـــ� تـــصميم املنـــا¤V بتطوOر$ـــا وتـــصميم منـــا¤V الد ْ َ َر ِ

ّ

ة شائقة وخلق ب�ئة �عليمية  ر�نفوجرافيك أل$ميتھ BC �س?يل املعلومات وتقديم?ا بصو
  .جاذبة

Aس  .3 اســات لتطبيــق توظيفــھ CــB تـــد رالبــاحث6ن وامل?متــ6ن بمجــال �نفوجرافيــك CــB عمــل د ر
اسية، وتحد ات الد راملقر اسات �سالمية، وقياس أثر$ا BC املتعلم6نر ات الد َّيدا مقر ْ َ َر ِ

ّ ر ً.  

اسة َحدود الد َر ِ
ّ ُ:  

اسة ع;� اvHدود Ãتية َ  اقتصرت $ذه الد َر ِ
ّ:  

اســــات �ســــالمية : اvHـــدود املوضــــوعية اســــة واقــــع وتحــــديات توظيـــف معل�ــــ� الد َّتناولــــت $ـــذه الد ْ َ ََ رَ ِر ِ
ّ ّ

Aس?م   .رلإلنفوجرافيك BC تد

اســــات �ســــالمية CــــB مختلــــف مراحــــل : شرOةاvHــــدود الNــــ اســــة ع;ــــ� معل�ــــ� الد َّاقتــــصرت $ــــذه الد ْ َ ََ رَ ِر ِ
ّ ّ

  . التعليم العام BC محافظة عفيف بمنطقة الرOاض

ا�ــــ�� : اvHــــدود الزمانيــــة اســــة CــــB الفــــصل Zو مــــن العــــام الد رتــــم إجــــراء $ــــذه الد لر َ َ ِ
$ـــــ املوافــــق 1442ّ

  .م2020/2021

س التعلــــيم العــــام CــــB محافظــــة عفيــــف تــــم تطبيــــق $ــــذه : اvHــــدود املjانيــــة اســــة CــــB جميــــع مــــدا رالد ر
  . بمنطقة الرOاض

اسة َمصطufات الد َر ِ
ّ ُ

:  

دة BC عنوا�zا بما يdناسب مع               اسة الوا رفيما ي;B �عض التعرOفات �جرائية ملصط©vات الد ر
اسة َتوظيف?ا BC $ذه الد َر ِ

ّ:  

ة التعلــــيم :املعلــــم ا ر عرفــــت و نــــوط باإلســــ?ام CــــB بنــــاء Mðــــصية الــــ�Mص امل:" املعلــــم بأنــــھ) 2015(ز
تقاء بمستواه ال¬5بو والتعلي��، من خـالل تـوف56 ب�ئـة �عليميـة و�علميـة  يالطالب بjافة جوانzÆا و3 ر

  )49ص". (محفزة

اسات �سالمية َّواملقصود بمعل�� الد ْ َ َر ِ
اسةّ ناملعلمو من الذßو و�ناث اvHاصلو : ر؛ BC $ذه الد رن

جة الـدبلوم أو البjـال اسـات �سـالمية مـن اGHامعـات الـسعودية، رع;� د Oوس CـB تخصـصات الد َّو ْ َ َر ِ
ّ ر

Aـــسية  ة التعلـــيم ملزاولـــة م?نـــة التعلـــيم، وOقومـــو بجميـــع Zدوار ال¬5بوOـــة والتد ا رالـــذين وظفـــzم و نر ُ ز
َّ

 BــــC ـــة اســــات �ســــالمية متمثلـ ات الد ـــو مقــــر َّإليــــصال محتـ ْ َ َر ِ
ّ ر القــــرآن الكــــرOم، التجوOــــد، التفــــس56، (ى

اسية)الفقھ، التوحيداvHديث،  Aس?ا للطلبة BC مختلف املراحل الد ر، وتد   .ر
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  ): إلنفوجرافيك(الرسوم البيانية 

ً مصط©vا جديدا ل?ذا الفن، وBº مjونة من ßلمت6ن�Infographicعد ßلمة : BC اللغة ً": 

1-info  لمةjاختصار ل Bºو  Informationأي معلومات .  

2-Graphic  ر( و�ع�ـ�Oرسـومي-يتـصو (لمـة مـشß تقة مـنGraphic رسـومي" ال`ـ� �ع�ـ�) " ش؛AوO رالــد
  ).2، ص2020وعبد العليم، 

ة أو : فËــ� إذن مــصط©� مــشتق مــن ßلمتــ6ن، $مــا راملعلومــات، والرســومات، وAع�ــ� املعلومــات املــصو
  .ال?يjلة البصرOة للمعلومات

Oة بوضـوح، $ـو فـن اسـتخدام الرسـومات اMHطيـة والرسـومات التـصوOر: ً اصـطالحا�نفوجرافيـك؛
اك للمعلومة من خـالل �ـس?يل البيانـات واملعلومـات  ريdيح للمتعلم إمjانية الف?م و3سdيعاب و�د

سومات بطرOقة س?لة وشـائقة رواملفا$يم إ � صو و OوAش؛ وعبـد العلـيم، . (ر واملقـصود ). 2020رالـد
ات : Ìبــھ إجرائيــا بأنــھ رعــرض بــصر تحــو فيــھ املعلومــات املكتو�ــة CــB مقــر ل َّي ُ اســات �ســالمية إ ــ� ٌ َّالد ْ َ َر ِ

ّ

ا جــذابا و�ــشوOقا، ل�ــس?ل ف?م?ــا وحفظ?ــا وتــذكر$ا، وOمكــن  مــو بــصرOة مختــصرة اختــصا صــو و
ً ً ًر ز رر

  .تصميم?ا باستخدام برامج تصميم أو مواقع وOب بأشjال مختلفة متنوعة؛ حسب ال?دف اvwدد

). ت.م�Gـــم املعـــاtي اGHـــامع، د (Zمـــر الواقـــع أي الوضـــع الـــواقBä الفع;ـــB اvHقيقـــي:  CـــB اللغـــة:واقـــع
اســـات : واملقـــصود بـــھ $نـــا �ـــB معل�ـــ� الد َالعمليـــة ال`ـــ� تكـــشف عـــن الوضـــع اvHـــا B، ومـــدى إملـــام و َر ِ

ّ و
اســـات �ســـالمية، ومـــا  ات الد Aس مقـــر َّ�ســـالمية بمف?ـــوم �نفـــوجرافيكس وتـــوظيف?م لـــھ CـــB تـــد َّْ َ َرْ ِر

ّ ر
dقاس من خالل اسOتوظيفھ، و BC بانة أعدت ألجل ذلكٍيواج??م من تحديات.  

ٍمـصدر تحـد، تحـدى اMwـاطر ليـصل إ ـ� $دفـھ أي واج??ـا و�غلـب عل�zـا:  CـB اللغـة:تحـديات
ّ َ َ

م�Gــم . (
نمجموعة من العوامل أو العقبات ال`� تحو دو توظيف : واملقصود بھ $نا). ت.املعاtي اGHامع، د ل

Aـس?م، و اسـات �سـالمية �نفـوجرافيكس CـB تد رمعل�� الد َّر ْ َ َ ِ
َّتقـاس مـن خـالل اسـdبانة أعـدت ألجـل ّ ُ

ٍ ُ

  .ذلك

اسةُإجراءات    :رالد

اسة املنVW الوصفي الذي  َّاستخدمت $ذه الد اسة الواقع أو الظا$رة كما "ر ر�عتمد ع;� د
CــــB الواقـــع، و}zــــتم بوصـــف?ا وصــــفا دقيقـــا  توجـــد 
ً ً

) 219، ص 1996, عبيــــدات وعـــدس وعبــــداvHق ". (
وذلك اعتتمادا ع;� 3ستطالع امليـد

ً
يـتم بواسـطة اسـتجواب جميـع أفـراد مجتمـع البحـث "اtي الـذي 

جـــة وجود$ـــا ســـة مـــن حيـــث طبيعzـــا ود رأو عينــة كب6ـــ5ة مـــ¦zم، وذلـــك zÉـــدف وصـــف الظـــا$رة املدر ".  و
اسـات �سـالمية CـB ). 191، ص 2016العساف، ( اسـة مـن جميـع معل�ـ� الد َّوقد تjو مجتمع الد ْ َ ََ رَ ِر ِ

ّ ّ ن
 BـــــC ــــف مراحـــــل التعلـــــيم العـــــام ة مختلـ ـــة عفيـــــف، والبـــــالغ عـــــدد$م حـــــسب إحــــــصائيات إدا رمحافظــ

Aـــع Zداة جميــع أفـــراد العينـــة . ًمعلمــا ومعلمـــة) 500(التخطــيط والتطـــوOر بمحافظــة عفيـــف  زتــم تو
ــــردود  غ عــــــدد الـــ ــ ـــلوب العينــــــة العـــــــشوائية، بلــــ ـــــتخدام أســـ ـــــا ) 272(باسـ ـــdبعد م¦zــ ــــتجابة، اســـ ) 46(اســ

دود غ6ـــ5 مكتملـــة، ليـــصبح Gèـــم اســـتجابة لعـــدم صـــالحيzا لألدخـــال والتحليـــل ßو�zـــا  ُاحتـــوت ع;ـــ�  ر
 معلما 41و%) 81.9( معلمة 185ًمعلما ومعلمة، م¦zم ) 226(العينة ال¦zائية 

ً
، وAعود ذلك %)18.1(

اسات �سالمية BC جميع مراحل التعليم العام BC محافظة عفيف بلغ  َّإ � أن عدد معلم�� الد ْ َ َر ِ
ّ140 

نة �عدد معلمات الد َرمعلما مقا ِر
ّ ً ً

َّاسات �سالمية BC جميع مراحل التعليم العام BC محافظة عفيف  ْ َ

ة �علـيم عفيـف، أمـا 360والذي يبلغ  ة التخطيط والتطوOر BC إدا ر معلمة ع;� حسب إحصائية إدا ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

297 

اســة ســنوات خLــz·5م %) 40.3(بالFــسبة لعــدد ســنوات اLMHــ5ة فــإن  َمــن إجمــا B عينــة الد َرّ ِ
ّ

أك�ــ5 مــن (ِ
اسـة سـنوات خLـz·5م %) 25.2(أن ، BC ح6ن وجد )سنة15 َمن إجما B عينة الد َرّ ِ

ّ
 سـنوات 5أك�ـ5 مـن (ِ

اســة ســنوات خLــz·5م %) 23.9(، ب�نمــا وجــد أن ) ســنوات10إ ــ�  َمــن إجمــا B عينــة الد َرّ ِ
ّ

 10أك�ــ5 مــن (ِ
، وأخ6ـــــ5ا وجـــــد أن ) ســـــنھ15ســــنوات إ ـــــ� 

ً
ســـــة ســـــنوات خLـــــz·5م %) 10.6( رمــــن إجمـــــا B عينـــــة الدا ِ

ّ)5 
اســات �ســالمية )ســنوات أو أقــل تفــاع ســنوات اLMHــ5ة بــ6ن معل�ــ� الد َّ، و$ــذه النdيجــة تــدل ع;ــ� ا ْ َ َر ِر

ّ

اســة اvHاليــة؛ وفيمــا يتعلــق بمتغ6ــ5 املؤ$ــل العل�ــ�، فــإن  َبمحافظــة عفيــف، ممــا يخــدم أ$ــداف الد َر ِ
ّ

اســة مــؤ$ل?م العل�ــ�  َالغالبيــة العظ�ــ� مــن عينــة الد َرّ ِ
ّ

Oوس(ِ %) 72.1(، حيــث بلغــت tــسبzم )ربjــالو
اسة، BC ح6ن وجد أن  َمن إجما B أفراد عينة الد َرّ ِ

ّ
اسة مؤ$ل?م %) 19.9(ِ َمن إجما B أفراد عينة الد َرّ ِ

ّ
ِ

ــ�  ـــــــد أن )دبلــــــــوم متوســــــــط(العل�ــــــ ــــؤ$ل?م %) 4.9(، كمــــــــا وجـ ـــــة مــــ اســـ ــــــة الد ــــراد عينــ ــــــا B أفــــ َمــــــــن إجمــ َرّ ِ
ّ

ِ
اسـة مـؤ$ل?م ا%) 2.7(، ب�نمـا وجـد أن )ماجـست56(العل�ـ� َمـن إجمـا B عينـة الد َرّ ِ

ّ
، )دبلـوم عــا B(لعل�ـ�ِ

وأخ56ا وجد أن
ً

اسة يمثل ما tسNتھ ) 1( َمن أفراد عينة الد َرّ ِ
ّ

اسة مؤ$لھ %) 0.4(ِ َمن إجما B عينة الد َرّ ِ
ّ

ِ
اســة اه، و$ــذه النdيجــة تــدل ع;ــ� تنــوع املــؤ$الت العلميــة بــ6ن أفــراد عينــة الد َالعل�ـ� دكتــو َرّ ِ

ّ
ِ وأخ6ــ5ا . ر

ً

اسة  Aع عينة الد َففيما يتعلق بتو َرّ ِ
ّ

ِ اسـة ز Aس، يdبـ6ن أن أك�ـ5 مـن نـصف عينـة الد َوفـق مرحلـة التـد َرّ ِر
ّ

ِ
سو املرحلة 3بتدائية، حيث بلغت tسبzم  نيد ر اسـة، CـB حـ6ن وجـد %) 52.2(ُ َمن إجما B عينـة الد َرّ ِ

ّ
ِ

سو املرحلة املتوسطة، وأخ56ا وجد أن %) 26.5(أن  اسة يد من إجما B أفراد عينة الد
ً

ن ر ُر َ َّ ِ
ّ

ِ)21.2 (%
B ةمن إجماOسو املرحلة الثانو اسة يد ن أفراد عينة الد ر ُر َ َّ ِ

ّ
ِ.  

ا  ك ف�zــ NOيــة ال`ــ� شــا ات التد رالــسؤال Zخ6ــC 5ــB $ــذا اGHــز مــن Zداة تنــاو متغ6ــ5 الــدو ر ر ل
املــستجيب CــB مجــال توظيــف �نفوجرافيــك CــB العمليــة التعليميــة، وقــد تبــ6ن أن الغالبيــة العظ�ــ� 

ـــــسبق ل?ــــــم ا ســــــة لــــــم �ـ ـــــة الدا ـــن أفــــــراد عينـ رمـــ ِ
ــــف ّ ــــB مجــــــال توظيــ NOيــــــة Cــ ات التد رملــــــشاركة CــــــB الــــــدو ر

ـــة التعليميــــــة، حيــــــث بلغــــــت tــــــسبzم  ـــــB العمليـــ ــــك Cـ ـــا B أفــــــراد عينــــــة %) 63.7(�نفوجرافيــ ِمــــــن إجمـــ
ّ

NOيـــة للمعلمـــ6ن مـــن قبـــل مjاتـــب التعلـــيم  ات تد اســـة، ولعـــل ذلـــك �عـــود للقـــصو CـــB تنفيـــذ دو رالد رر ر َ َ ِ
ّ

مـــن إجمـــا B %) 22.1(ليميـــة، ب�نمـــا وجـــد أن متخصـــصة CـــB توظيـــف �نفوجرافيـــك CـــB العمليـــة التع
ات ال`ــ� حــصلوا عل�zــا  اســة عــدد الــدو رعينــة الد َ َرّ ِ

ّ
ات1-2(ِ مــن إجمــا B %) 14.2(، كمــا وجــد أن )ر دو

ات ال`� حصلوا عل�zا  اسة عدد الدو رأفراد عينة الد َ َرّ ِ
ّ

ات فأك�5(ِ   ).  رثالث دو

اسة َأداة الد َر ِ
ّ:  

اسة وط ف $ذه الد َتمشيا مع ظر َر ِ
ّ و اسـة، ً َبيعـة البيانـات ال`ـ� يـراد جمع?ـا، وع;ـ� املـنVW املتبـع CـB الد َر ِ

ّ

اسة َّو�عرف 3سdبانة . روأ$داف?ا و�ساؤال·zا؛ تم استخدام 3سdبانة ßأداة GHمع معلومات $ذه الد ُ

$ا، و�عتمـد : بأ�zا رأحد الوسائل ال`� �عتمد عل�zا الباحث BC تجميع البيانات واملعلومـات مـن مـصاد
لانة ع;� اسdنطاق الناس املسzدف6ن بالبحث من أجل اvHصو ع;� إجابا·zم عن املوضـوع، 3سdب

  ). 2016عماد، (وال`� يتوقع الباحث أ�zا مفيدة لبحثھ، و�ساعده بالتا B ع;� اختبار فرضياتھ 

وقد اتبعت اMHطوات التالية لبناء Zداة
ُ

  :  

3ِطــالع ع;ـــ� املراجـــع العلميـــة فيمــا يتعلـــق بكيفيـــ - 
ّ

ـة بنـــاء أو تــصميم 3ســـdبانة، و�مـــا يجـــب 
ٍمراعاتھ من أسس علمية BC ذلك ٍ .  

اســة، وكــذلك املراجــع  -  اســات الــسابقة املرتبطـــة بموضـــوع ومتغ6ــ5ات الد 3َطــالع ع;ــ� الد ََ رَ ِر ِ ِ
ّ ّ ّ

اسة اسة أو جزء من مشjلة الد َذات الصلة بموضوع الد ََ رَ ِر ِ
ّ ّ.  



 
ِ معلمي الدّراسات اإلسالمية للرسوم ُواقع وتحديات توظيف ِ َِ َ

 في ممارساتهم التدريسية) اإلنفوجرافيكس(المعلوماتية 
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·zا Zو -   9َليــة بـ6ن البـاحث6ن، �عـد ذلـك تـم عرضـ?ا ع;ــ� ر�عـد 3تفـاق ع;ـ� 3سـdبانة CـB صـو
Aس وتقنيــــات التعلــــيم،  ــ6ن مــــن Zســــاتذة اMwتـــص6ن CــــB قــــسم املنــــا¤V وطـــر التــــد رمحكمـ ق
اســة، ومــدى ا�ــساق  أ}zــم حــو وضــوح 3ســdبانة وإمjانيــة تحقيق?ــا أل$ــداف الد ِإلبــداء  ِ

ّ َ َر ر
ّ ل
ــا للمحــــو الــــذي تFت�ــــ� إل�zـــا، �عــــديل �عــــض العبــــا ة ومالءمzــ رالعبـــا ات أو حــــذف?ا، إبــــداء رر

ات نھ مناسبا من عبا ٍمالحظا·zم ع;� 3سdبانة وإضافة ما ير ر ً  . و

ات  -  مة ال`ـ� اتفـق عل�zـا غالبيـة اvwكمـ6ن، مـن �عـديل �عـض العبـا رأجرOت التعديالت الال ز
ّ
ِ

ُ

ا ·zا ال¦zائيـة، مـن جـزأين، و$مــ ، وقـد تjونـت 3سـdبانة CـB صـو ات أخـر روحـذف عبـا َّ ى ) 1: (ر
اGHـFس، سـنوات اLMHـ5ة، املؤ$ـل العل�ـ�، (ية للمستجيب6ن، وال`� تمثلت CـB البيانات Zول

ــــف  ــــال توظيــــ ـــاركت ف�zــــــــا CــــــــB مجــــ ̀ــــــــ� شـــــ NOيــــــــة ال ات التد ــــدو Aس، عــــــــدد الــــ رمرحلــــــــة التــــــــد رر
ُلاvwـــو Zو: رمحـــاو 3ســـdبانة، وºـــß Bالتـــا B) 2). (�نفوجرافيـــك CـــB العمليـــة التعليميـــة : ُر

ـــال اســـــات �ســ ْواقــــع توظيـــــف معل�ـــــ� الد َ َر ِ
Aـــــسية، ّ ـــا·zم التد ســ رمية لإلنفوجرافيـــــك CـــــB مما ر َّ

أ$ـــم التحـــديات ال`ـــ� تواجـــھ معل�ـــ� : ُراvwـــو الثــاtي. فقـــرة) 21(روAــشتمل $ـــذا اvwـــو ع;ـــ� 
Aس، وAــشتمل $ــذا اvwــو ع;ـــ�  اســات �ســالمية CــB توظيــف �نفوجرافيــك CـــB التــد رالد ر َّر ْ َ َ ِ

ّ

  .فقرة) 14(

ـــــس?ول -  ــــساطة والـ ــــdبانة الNـــ ـــــC BــــــB تـــــــصميم 3ســ �ـ ور نة قـــــــدر �مjــــــان؛ ح`ـــــــ� تjــــــو مف?ومـــــــة ُ
ــتجابة عل�zــــا وفــــق مقيــــاس ليكــــرت اMHما�ــــ��، حيــــث  جــــات 3ســ رللمبحــــوث6ن، وأن تjــــو د ن

ات التالية  أوافق �شدة، أوافق، (ريقابل ßل فقرة من فقرات 3سdبانة قائمة تحمل العبا
 ßـل ٍ، ولغرض املعاGHة؛ فقـد منحـت ßـل اسـتجابة ع;ـ�)محايد، ال أوافق، ال أوافق �شدة

B النحو التا �بانة قيمة محددة ع;dجميع محاو 3س BC َّفقرة ً ر جات، 5) أوافق �شدة: (ٍ ر د
ـــات، 4) أوافـــــق( جــ جـــــات، 3) محايـــــد(ر د جتـــــان، ) ال أوافـــــق(ر د جـــــة ) ال أوافـــــق �ـــــشدة(رد رد

  .واحدة

اسة َصدق أداة الد َر ِ
ّ ُ

  : وثبا/.اِ

ــا اســـة بطــــرOقت6ن، و$مــ َتحقـــق مــــن صــــدق أداة الد َر ِ
ّ ُّ ُ

يُّصدق الظــــا$ر وذلــــك �عــــرض الـــ) 1: ( ُ

ِصــدق �3ــساق الــداخ;B لــألداة) Z) .2داة ع;ــ� مجموعــة مــن اvwكمــ6ن كمــا تقــدم إيــضاحھ
ّ ِ

ّ وذلــك : ُ
ِبتطبيـق Zداة إلك¬5ونيــا ع;ــ� عينــة اســتطالعية بلـغ عــدد$ا 

ّ Ì)50 ( ،اســات اســالمية رمعلمــا ومعلمــة د ً

تبـــاط ب56ســو  نو�حــساب معامــل 3  ملعرفــة الـــصدق الــداخ;B لالســـdبانة، "Pearson Correlation"ر
جـة الjليـة  Oن Zو والثـاtي بالد جة ßل فقرة من فقرات اvwو تباط ب6ن د روقد بلغت معامالت 3 ر لر ر

ـــــة عنــــــد مــــــستو  ــــو دالـ ىللمحــ تفــــــاع معــــــامالت �3ــــــساق الــــــداخ;B ) 0.01(ر ـــ� ا ــــة ع;ـــ ــــي داللــ رممــــــا �عطــ
جة عالية من الصدق لفقرا·zما Oن، و�ما �عكس د رللمحو   .ر

ـــــتخدمت ولق ـــــــــ ــــــــة اســـــ ــــــــ اســــ ـــــــــات أداة الد ــــــــ ــــدى ثبــ ـــــــــ ـــ ــــاس مـــ ــــــــ يـــــــ
ُ َ َر ِ

ـــــاخ (ّ ـــــــــ نبــــــ ـــــــــا كر ــــــــ ـــة ألفــ ــــــــ ومعادلــــــــ
Cronbach'aAlpha .( اســـة مرتفعـــة؛ حيـــث بلـــغ معامــــل والـــذي بـــ6ن أن معـــامالت الثبـــات vwـــاو الد

ٌ َ َر ِ
ّ ر

لالثبـات للمحـو Zو  ، أمـا الثبـات العــام )0.805(ر، ب�نمـا بلـغ معامـل الثبــات للمحـو الثـاtي )0.946(ر
اس َألداة الد َر ِ

جة عالية )0.888(ة فقد بلغ ّ ٍ، وجميع?ا قيم عالية؛ ما يدل ع;� أن 3سdبانة تتمتع بد ٍ ر ٌ

اسة َمن الثبات، و�التا B يمكن 3عتماد عل�zا BC التطبيق امليداtي للد َر ِ
ّ.  
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اسة َإجراءات تطبيق الد َر ِ
ّ ُ:  

               Bºاسة، و َنفذت اMHطوات التالية لتطبيق أداة الد َر ِ
ّ ّ ُ:  

وافقــة GHنــة أخالقيــات ابحــث العل�ــ� بجامعــة امللــك ســعود، كمــا تــم ُلتــم اvHــصو ع;ــ� م - 
اسـات العليـا  راvHصو ع;� خطاب �س?يل امل?مة البحثيـة مـن مكتـب وكيـل اGHامعـة للد ل

اسة َوالبحث العل�� بجامعة امللك سعود ح`� يمكن إتمام إجراءات الد َر ِ
ّ. 

ا  -  اســة ع;ــ� عينـة اســتطالعية قوام?ــ َطبقـت أداة الد َرّ ِ
ّ ُ

ًعلمـا ومعلمــة، zÉــدف التحقــق م) 50(

 .من صدق?ا وثبا·zا

ــــة الرئ�ـــــــسة بتــــــصميم 3ســـــــdبانة  -  ـــــت الباحثــ اســـــــة قامـ ـــن صــــــدق أداة الد �عــــــد التحقــــــق مــــ
ُ َ َر ِ

ّ

ــا ع;ــــ� موقــــع  ة )Ì)Google Driveإلك¬5ونيــ Aــــع الــــرابط بالتعــــاو مــــع إدا ر، ثــــم قامــــت بتو ن ز
wاسات �سالمية با َّالتعليم بمحافظة عفيف ع;� معل�� الد ْ َ َر ِ

 .vافظةّ

ـــالغ عــــدد$ا  -  Ìدا عوGHـــــت البيانــــات إحــــصائيا مـــــن ) 226(ل�عــــد اvHــــصو ع;ــــ� الـــــردود، والبـ ُ Ì ر
 .ُ، ومن ثم استخرجت النتائج ثم حللت ونوقشت)SPSS(خالل برنامج 

َّأساليب املعا��ة �حصائية ُ:  

اســـة وتحليــل البيانــات ال`ـــ� تــم جمع?ــا، فقـــد اســتخدم العديــد مـــن  لتحقيــق أ$ــداف الد
ُ َ َر ِ

ّ

Z ـزم �حـصائية للعلـوم 3جتماعيـةvHَّسـاليب �حـصائية املناسـبة باسـتخدام برنـامج ا َّStatistical 
Package For Social Sciences ا بـالرمز ، وذلـك �عـد ترم6ـ» وإدخـال )SPSS(ًر وال`ـ� يرمـز ل?ـا اختـصا

جـــات، و�ج5) أوافـــق �ــــشدة(البيانـــات إ ـــ� اvHاســـب Ã ــــB، حيـــث أعطيـــت �جابــــة ع;ـــ�  ابـــة ع;ــــ� ر د
جات، ب�نما تم منح �جابة ع;� 4) أوافق( جات، كما تم منح �جابة ع;� 3) محايد(ر د ) ال أوافق(ر د

جــــة واحـــدة، ومـــن ثــــم ثـــم حــــساب املتوســـط اvHـــسا×ي إلجابــــات أفـــراد عينــــة ) ال أوافـــق �ـــشدة(، 2 ِد
ّ ر

اســة، حيــث حــدد طــو خاليــا املقيــاس اMHما�ــ��  لالد ُ َ َر ِ
راملــستخدم CــB محــاو ) اvHــدود الــدنيا والعليــا(ّ

اســة، حيــث حــسب املــدى  ُالد َ َر ِ
ل، ثــم تقــسيمھ ع;ــ� عــدد خاليــا املقيــاس ل©vــصو ع;ــ� طــو )4=5-1(ّ ل

، �عد ذلك أضيفت $ذه القيمة إ � أقل قيمة BC املقياس )0.8=4/5: (اMHلية الvÖيح أي
ُ

أو بداية (
لو$كذا أصبح طو اMHاليا ؛ وذلك لتحديد اvHد Zع;� ل?ذه اMHلية، )املقياس وBº الواحد الvÖيح

B دو التاGHا ا?vãلكما يو:  

قم  رجدو    )1(ل
جة املوافقة وم   دى املوافقةر كيفية ترم6» د

جة املوافقة   مدى املوافقة  ال¬5م6»  رد

  1.80 إ � 1من   1  ال أوافق �شدة

  2.60 إ � 1.81  2  ال أوافق

  3.40 إ �  2.61  3  محايد

  4.20 إ � 3.41  4  أوافق

  5 إ � 4.21  5  أوافق �شدة



 
ِ معلمي الدّراسات اإلسالمية للرسوم ُواقع وتحديات توظيف ِ َِ َ

 في ممارساتهم التدريسية) اإلنفوجرافيكس(المعلوماتية 
  منى بنت سبعان الذيابي/ أ
  عبدالعزيز عبدهللا بن طالب/ د
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اسـة CـB اGHانـب  اسة وتحليل البيانات ال`� تم جمع?ا مـن خـالل أداة الد َوMHدمة أغراض الد ََ رَ ِر ِ
ّ ّ

اسـة، حــو  لامليـداtي؛ اسـتخدمت عـدد مـن Zسـاليب �حـصائية ملعرفـة اتجا$ـات أفـراد مجتمـع الد َ َر ِ
ّ َّ ُ

حــــة، وذلــــك باســــتخدام برنــــامج التحليــــل �حــــصاìي للعلــــ ، )SPSS(وم 3جتماعيــــة والdــــساؤالت املطر
Bºو:  

ــــسب املئوOـــــــة − ات والFـــ ـــــة لعينـــــــة : رالتكــــــرا ــــ� اMHـــــــصائص ال�Mــــــصية والوظيفيــ للتعــــــرف ع;ـــ
اسة ات اvwاو ال`� تتضم¦zا الد اسة وتحديد استجابا·zم تجاه عبا َالد ََ رَ ر ِر ِ

ّ  .رّ
اســة ): mean(املتوســط اvHــسا×ي − تفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد الد َملعرفــة مــدى ا َر ِر

ّ

اسة الرئ�سة بحسب محاو 3سdبانة، مـع العلـم عن ßل  ات متغ56ات الد ة من عبا رعبا َ َر ر ِر ٍ
ّ

و ات حسب أع;� متوسط حسا×ي مو نبأنھ يفيد BC ترت�ب العبا ز   .ر
و − ناملتوسط اvHسا×ي املو تفاع أو انخفـاض ): weighted mean) (املر�â(ز رملعرفة مدى ا

اسة عن اvwاو الرئ�سة  راستجابات أفراد الد َ َر ِ
ات(ّ ، مع العلم )رمتوسط متوسطات العبا

و نبأنھ يفيد BC ترت�ب اvwاو حسب أع;� متوسط حسا×ي مو ز   .ر
ـــار  − ــــراف املعيــ للتعــــــرف ع;ـــــ� مــــــدى انحـــــراف أو �ــــــشdت ): standard Deviation(ي3نحـ

اســـة، ولjـــل محـــو مـــن  ات متغ6ـــ5ات الد ة مـــن عبـــا اســـة لjـــل عبـــا ٍراســـتجابات أفـــراد الد َ ََ رَ ر ر ِر ٍ ِ
ّ ّ

ة عن متوسط?ا اvHسا×ي، وOالحـظ أن 3نحـراف املعيـار يوãـ� الdـشdت راvwاو الرئ�س
ُّ ي

اسة، إ � جانـب اvwـاو  ات متغ56ات الد ة من عبا اسة لjل عبا رBC استجابات أفراد الد َ ََ رَ ر ر ِر ٍ ِ
ّ ّ

  . الرئ�سة، فjلما اق¬5بت قيمتھ من الصفر تركزت 3ستجابات وانخفض �شتzا
تبــاط ب56ســو − نمعامــل 3 ات ": " person Correlation ر تبــاط بــ6ن عبــا جــة 3 رملعرفــة د ر ر

ا·zا ة من عبا ر3سdبانة واvwو الذي تFت�� إليھ ßل عبا ٍر  . ر
اسة) Cronbach'aAlpha(ومعامل ألفا كر نباخ  − َالختبار مدى ثبات أداة الد َر ِ

ّ. 
ملعرفـــة مـــا إذا ßانـــت ): independent sample t-test(لعيFتـــ6ن مـــستقلت6ن ) ت(اختبـــار  −

ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو الداللــــة $نالــــك ى فــــر َّ CِــــB اســــتجابات عينــــة ) 0.05(و
ّ

اسة باختالف اسة نحو محاو الد َالد ََ رَ ِر ِ
ّ  ).اFGHس(رّ

ا إذا ßانــت $نــاك ): One-Way ANOVA(اختبـار تحليــل التبــاين Zحــادي  − للتعــرف ع;ــ� مــ
اســـة تجـــاه م ق ذات داللـــة إحـــصائية CـــB اســـتجابات عينـــة الد َفـــر َرّ ِ

ّ
ِ

َّ يحـــاو 3ســـdبانة �عـــز و ر
NOية(ملتغ56  ات التد راملؤ$ل العل��، سنوات ا5LMHة، الدو  ).ر

NOية) LSD(اختبار  − ات التد ق ß BCل فئة من فئات الدو رلتحديد صا�H الفر ر ٍ  .و

اسة وتحليل�ا َنتائج الد َر ِ
ّ

ِ: 

اســات �ســالمية لإلنفــوجرافيكس: ل الــسؤال �و  َّمــا واقــع توظيــف معل�ــ� الد ْ َ َر ِ
 2ــ1 ّ

+س�م؟   رتد

Aـــــس?م؛ حـــــسNت  ــــB تد اســـــات �ســـــالمية لإلنفوجرافيـــــك Cـ ُ للتعـــــرف ع;ـــــ� واقـــــع توظيـــــف معل�ـــــ� الد ر َّر ْ َ َ ِ
ّ ُّ

Oــة الســـتجابات أفـــراد عينـــة  ات والFـــسب املئوOـــة واملتوســطات اvHـــسابية و3نحرافـــات املعيا ِالتكــرا
ّ ر ر

، حيث جاءت النتائج كم اسة ع;� الفقرات املتعلقة zÉذا اvwو رالد َ َر ِ
  ) 2(لا يوvã?ا اGHدو ّ
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قم  رجدو    ) 2(ل

اســـــات  جـــــة توظيـــــف معل�ـــــ� الد اســـــة ع�ـــــ� الفقـــــرات املتعلقـــــة بد َاســـــتجابات أفـــــراد عينـــــة الد ََ رَ ر ِر ِ
ّ ّ

ِ
ّ

+س�م ر�سالمية لإلنفوجرافيك 12 تد َّ ْ.  

جة املوافقة  رد

ات م  رالعبا

Oة
ئو

 امل
ب

س
Fال

ر و
كرا

الت
 

أوافق 
 �شدة

 ال أوافق  محايد  أوافق
ال أوافق 

 �شدة

املتوسط 
 اvHسا×ي

3نحراف 
  ياملعيار

ترت�ب 
ة   رالعبا

جة   رد

  املوافقة

  5  29  44  113  35  ك
1  

ـــوم  ــــ ـــة بمف?ــ ــــ ـــــدي معرفــ ــ لــ
  2.2  12.8  19.5  50  15.5  ٪  .�نفوجرافيك

  فقأوا  20 0.967 3.64

  6  21  41  121  37  ك
2 

ـــــــتخدم  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــ أســ
�نفوجرافيك BC عـرض 

س رمحتو الد   2.7  9.3  18.1  53.5  16.4  ٪  .ى
  أوافق  18 0.938 3.72

  26  61  56  64  19  ك
3 

ــة  ات الjافيــــ رلـــــدي امل?ـــــا
ــــصميم  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ لتــــــ

  11.5  27  24.8  28.3  8.4  ٪ .�نفوجرافيك
  محايد  21 1.163 2.95

  8  23  44  104  47  ك

4 

ــــــــف  ــ ـــــــ ــ ـــــــاعدtي توظيــ ــ ــــــ ــ ـ ـ ســ
ــــ�  ــــــ ــ ــ ــــك ع;ــ ـــــــ ــ �نفوجرافيــ
�ـــس?يل املـــادة العلميـــة؛ 
ىلتdناســــب مــــع املــــستو 

 .املعرBC للطلبة
٪  20.8  46  19.5  10.2  3.5  

  أوافق  19 1.022 3.70

  2  6  39  111  68  ك

5 

ـــــك  ــــ ــــــدعم �نفوجرافيــ يــــ
ة الطلبـــة ع;ـــ� �علـــم  رقـــد
ــــــات  ــ ــــــ ــ ـــــــ اســ ـــــــواد الد ـــــــــــــــ َمـــ َر ِ

ّ

َّ�سالمية ْ. 
٪  30.1  49.1  17.3  2.7  0.9  

  أوافق  7 0.812  4.05

  2  4  37  114  69  ك

6 

ــــتخدام  ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ?م اســ ــ ــــــ ــ أســـــــ
ـــB بقـــــاء  �نفوجرافيــــك Cـ
ــــــذكر  ــ ــــ ــــــتعلم وتــ ــ ــــــر الـــــ ـــ أثــــ
س  ـــــوعات در ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ وموضــ

اسات �سالمية َّالد ْ َ َر ِ
ّ. 

٪  30.5  50.4  16.4  1.8  0.9  
  أوافق  5 0.785 4.08

  1  5  34  124  62  ك
7 

ـــــك  ـــ�Gع �نفوجرافيـــ �ــــ
ــة  ــــ ســ ــــــ� مما رالطلبــــــــة ع;ــ

  0.4  2.2  15  54.9  27.4  ٪  .ا�يالتعلم الذ
  أوافق  6 0.742 4.07

  1  7  42  121  55  ك

8 

ـــــك  ـــ ــــــــع �نفوجرافيــ ُيوســ
 Bــــ اLMHــــــ5ات املتــــــضمنة Cــ
اســـــات  ــواد الد َمـــــنVW مـــ َر ِ

ّ

َّ�سالمية ْ.  

 

٪  24.3  53.5  18.6  3.1  0.4  
  أوافق  11 0.772 3.98



 
ِ معلمي الدّراسات اإلسالمية للرسوم ُواقع وتحديات توظيف ِ َِ َ

 في ممارساتهم التدريسية) اإلنفوجرافيكس(المعلوماتية 
  منى بنت سبعان الذيابي/ أ
  عبدالعزيز عبدهللا بن طالب/ د
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جة املوافقة  رد

ات م  رالعبا

Oة
ئو

امل
ب 

س
Fال

 و
رار

تك
ال

 

أوافق 
 �شدة

 ال أوافق  محايد  أوافق
ال أوافق 

 �شدة

املتوسط 
 اvHسا×ي

3نحراف 
  ياملعيار

ترت�ب 
ة   رالعبا

جة   رد

  املوافقة

  2  4  19  118  83  ك

9 

�ــــــساعد �نفوجرافيــــــك 
ـــــــشوOق ــــــوف56 الdــ ــ ــــــ� تـ  ع;ـــ

ــم  ــــــ ــ ـــــالل �علـ ـــة خــــــ ــــــ واملتعــ
ـــــــات  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــ اســ س الد َدر َر ِ

ّ و
َّ�سالمية ْ. 

٪  36.7  52.2  8.4  1.8  0.9  
4.22 0.745 1  

أوافق 
  �شدة

  3  19  39  98  67  ك
10 

ـــــــرامج  ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــــــتخدم بــ ــ ــ ــــ ــ أســـــــ
ــــصميم  ــــوب CــــــB تــ اvHاســ

  1.3  8.4  17.3  43.4  29.6  ٪  .�نفوجرافيك
  أوافق 14 0.960 3.92

  4  20  53  100  49  ك

11  

ـــــــتخدم  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــ أســ
ــــB �نفوج ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــك Cـ ــ ـــــــ ــ رافيــ

تــــصميم نمــــاذج لتمثيــــل 
 .العبادات ومحاßا·zا

٪  21.7  44.2  23.5  8.8  1.8  
  أوافق 17 0.952 3.75

  2  11  41  121  51  ك

12  

ــــتخدام  ــــــ ــــــساعدtي اســـ ــ �ــــ
 Bــــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــك Cـ ــ ـــــــ ــ �نفوجرافيــ
ق الفرديــة  ومراعـاة الفــر
ـــــB �علــــــــم  ـ ـــــة Cــ ـ ــــ6ن الطلبــ ــ بــ
ــــــات  ــ ــــــ ــ ـــــــ اســ ـــــــواد الد ـــــــــــــــ َمـــ َر ِ

ّ

َّ�سالمية ْ.  

٪  22.6  53.5  18.1  4.9  0.9  
  أوافق 13 0.823 3.92

  2  16  45  120  43  ك

13  

ــــتخدام  ــــــ ــ ـــاعدtي اســـ ــــــ ــ ــ ســ
ــــ�  ــــــ ــ ــ ــــك ع;ــ ـــــــ ــ �نفوجرافيــ
ـــــــل  ــ ات حـــ ـــــــا ــ ــــز م?ـــ ــــــ ر�عزOــ

  .املشكالت لدى الطلبة
٪  19  53.1  19.9  7.1  0.9  

  أوافق 16 0.851 3.82

  2  9  41  118  56  ك

14  

ــــتخدام  ــــــ ــ ـــاعدtي اســـ ــــــ ــ ــ ســ
ــــ�  ــــــ ــ ــ ــــك ع;ــ ـــــــ ــ �نفوجرافيــ
�ــــط  �ي ع;ـــ�  ــد ر�عزOـــز قــ ر

  .املعلومات وتنظيم?ا
٪  24.8  52.2  18.1  4  0.9  

  أوافق 12 0.818 3.96

  3  3  27  123  70  ك

15  

ــــتخدام  ــــــ ــ ــــــ ــ ــــن اســــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ـ يمكــ
 Bــــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــك Cـ ــ ـــــــ ــ �نفوجرافيــ
ــــــن  ــ ـــــــد مـــ ــ ـــــــس?يل العديــ ــ �ــ
ـــــــواد  ـــــــ ــ ـــوعات مــــــ ــــــ ــ موضـــــــــــ

اسات �سالمية َّالد ْ َ َر ِ
ّ.  

٪  31  54.4  11.9  1.3  1.3  
  أوافق 2 0.767 4.12

  3  11  34  115  63  ك

16  

ـــــــتخدم  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــ أســ
 Bــــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــك Cـ ــ ـــــــ ــ �نفوجرافيــ

ــــصميم أtــــــــشط ـــ5 تــــ ة تث6ـــــ
ـــــ5 لـــــــدى  ات التفك6ــ ــــا رم?ــ

  .الطلبة

٪  27.9  50.9  15  4.9  1.3  
  أوافق 10 0.864 3.99
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جة املوافقة  رد

ات م  رالعبا

Oة
ئو

 امل
ب

س
Fال

 و
رار

تك
ال

 

أوافق 
 �شدة

 ال أوافق  محايد  أوافق
ال أوافق 

 �شدة

املتوسط 
 اvHسا×ي

3نحراف 
  ياملعيار

ترت�ب 
ة   رالعبا

جة   رد

  املوافقة

  2  11  45  121  47  ك

17  

ـــــــتخدم  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــ أســ
 Bــــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــك Cـ ــ ـــــــ ــ �نفوجرافيــ
ــــــا  ـــذا�ي ملـــــــ ـــــــ ــ ــــوOم الـ التقـــــــــ
�علمــــھ الطلبــــة CــــB مــــواد 

اسات �سالمية َّالد ْ َ َر ِ
ّ.  

٪  20.8  53.5  19.9  4.9  0.9  
  أوافق 15 0.819 3.88

  2  10  28  125  61  ك
18  

سـاعدtي �نفوجرافيـك 
اجعــة  رCــB تقــديم �غذيــة 

  0.9  4.4  12.4  55.3  27  ٪  .للطلبة
  أوافق 9 0.808 4.03

  1  6  30  121  68  ك
19  

ـــــك  ــــــ ــــــوفر �نفوجرافيــ ــ يــــ
ــة  ـــــة مليئــــــــ ـــــــة �عليميـــــ ب�ئـــ

  0.4  2.7  13.3  53.5  30.1  ٪  .باملث56ات التعليمية
  أوافق 4 0.756 4.10

  2  4  31  118  71  ك

20  

ــــــك  ـــــــل �نفوجرافيـــ يجعــ
الطلبــة CـــB حالــة tـــشطة 
ـــ»  ــــــ ــ ــــ� ال¬5ك6ـ ــــــ ـــــة ع;ــ قائمـــــــ

  .والف?م و3نdباه
٪  31.4  52.2  13.7  1.8  0.9  

  أوافق 3 0.769 4.12

  1  6  33  129  57  ك

21  

�ــــــساعد �نفوجرافيــــــك 
ـــــــل  ــ ــــــسيد وتمثيـــ ــــــB تجــــــ ــ Cــــ
املفا$يم اGwـردة والغ6ـ5 

  .محسوسة
٪  25.2  57.1  14.6  2.7  0.4  

  أوافق 8 0.738 4.04

  أوافق 0.601 3.91 املتوسط ا�uسا4ي العام

قــم  رمـن خــالل اســتعراض النتــائج املوãــvة باGHـدو  -8-4-2-1(بــ6ن مــن الفقــرات يd) 2(ل
ـــات ) 10-11-12-13-14-16-17 اســـــ ـــــــد ع;ــــــــ� معل�ــــــــ� ومعلمــــــــات الد رأن �نفوجرافيــــــــك لــــــــ�س بجديـ

�سالمية بل أن معظم?م لد}zم معرفة بمف?وم �نفوجرافيك، وأن tسبة من ال�عرف?ـا مـ¦zم �عتLـ5 
ســـ وقليلـــة، كمـــا أنـــھ يتـــ�ë أن معظم?ـــم �ـــستخدمو �نفوجرافيـــك CـــB عـــرض محتـــو در ى ?م، ف?ـــو ن

�ــــساعد$م CــــB تNــــسيط املــــادة العلميــــة و�ــــس?يل?ا للطلبــــة لتdناســــب مــــع مــــستوا$م املعرCــــB، وOوســــع 
Aـــــسية ال`ــــ� تـــــواج??م، باإلضــــافة إ ـــــ� أن  ـــن املــــشكالت التد ـــل العديــــد مــ ـــB حــ ـــ5ا·zم وAـــــساعد$م Cـ رخLـ
NOيــــــة  ات التد غبـــــzم CـــــB حـــــضو الـــــدو ــــس?ل مـــــن  ـــة س�ـ رمعـــــرفzم بموضـــــوع �نفوجرافيـــــك وأ$ميتــ رر ر

ات الjافية لتصميم �نفوجرافيك ) 2(أما بالFسبة لفقرة . صة BC �نفوجرافيكاملتخص رتوفر امل?ا
ات الjافيھ لتصميم وإنتاج إنفوجرافيك  جة أقل، وتب6ن أن معظم?م ل�س لديھ امل?ا رلد}zم جاء بد ر
 BــــــC ــــتخدام?م �نفوجرافيـــــك ــــ5 أمـــــام اســ ــــات �ســــــالمية، و$ـــــذا �ــــــشjل تحـــــدي كب6ــ اسـ ـــواد الد رCـــــB مـــ

Aس   .?مرتد

جــــة كب6ــــ5ة، و$ــــذا �عــــز إ ــــ� ) 21-20-19-18-15-9-7-6-5(وجــــاءت الفقــــرات  ىموافــــق بد ُ ر
أ$ميـــة ومزايـــا اســـتخدام 3نفوجرافيـــك CـــB العمليـــة التعليميـــة، ف?ـــو مـــن Zدوات ال`ـــ� �ـــستطيع أن 
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ج?ـا أو مـن خـالل  س سـواء داخـل Gèـرة الـصف أو خا ر�ستخدم?ا املعلم بjل س?ولة CـB عـرض الـد ر
�ط املعلومات وتنظيم?ـا، املنصات التعل ة ع;� التفك56 و ريمية عن �عد، فاالنفوجرافيك �عز القد ر ز ُ

ة ثابتــة مــن النــصوص اللفظيــة اGwــردة، وAعــد أيــضا أداة مثاليــة لتوضــيح  ًوAعــد أك�ــ5 إقناعــا كــصو ُ ُُّ َُّ رَ
ً

ھ، Zًشــياء غ6ــ5 املألوفــة، وAــساعد ع;ــ� ف?ــم اGwــردات، وOمتــاز أيــضا بتعــدد أنماطــھ وأســاليب عرضــ
ـــن  مــــو �عب56يــــة ودالالت ســـــ?لة يمكــــن إنتاج?ــــا بالعديــــد مــ  BــــC زف?ــــو يختــــصر الكث6ــــ5 مــــن املعلومـــــات ر
ات التعليمية وع;� نطاق واسع، لذا فإنھ  ا ع;� �غطية تفاصيل املقر راملواصفات، و$ذا يجعلھ قاد ًر
ــــصر الdــــــشوOق واملتعــــــة CــــــB العمليــــــة ـــية مــــــع تــــــوف56 عنــ ـــا$يم Zساســـ  �عــــــد طرOقــــــة مثاليــــــة لــــــشرح املفـــ

سـوم وصـو شـائقة بــدال  التعليميـة، و�اسـتطاعتھ عـرض البيانـات واملعلومـات عرضـا جـذابا �ـشjل 
ً

ر ر ً ً

فا قاما وحر من ßو�zا أ
ً

و ً   .ر

ات  نــــــة ملناســــــNتھ جميــــــع املقــــــر ــــيم يتم6ــــــ» باملر ركمــــــا أن توظيــــــف �نفوجرافيــــــك CــــــB التعلــ و
اســـية والعديـــد مـــن موضـــوعا·zا، ف?ـــو أداة فعالـــة لتحقيـــق Z$ـــداف التعلي ّالد ميـــة CـــB طـــا�ع جديـــد ر

ق الفرديـة  Aس، وAساعد املعلم CـB مراعـاة الفـر ووشائق يقلل من اGHمود والتقليدية BC طرOقة التد ر
Ìبــ6ن الطلبــة وأنمـــاط �علم?ــم، وأنـــھ يحفــز الطلبـــة وAــسdث56 دافعيـــzم وحواســ?م للـــتعلم وOخلــق جـــوا 

إيجابيا فعاال وtشطا BC الب�ئة الصفية، وOحفز وAساعد ع;� الت
ً ً ّ Ìوالناقد Bفك56 �بدا�.  

اســــة العتيØــــ� وأبــــو اvHــــاج  َوتتفــــق $ــــذه النdيجــــة مــــع نتــــائج د َر ـــن ) 2021(ِ وال`ــــ� كــــشفت عـ
فاعلية تقنية �نفوجرافيـك الثابـت CـB تنميـة املفـا$يم الفق?يـة لـدى طالبـات املرحلـة الثانوOـة، كمـا 

اسة السدحان  َاتفقت مع نتائج د َر Aس مقر ، وال`� أسفرت عن وجود أثر إ)2020(ِ ريجا×ي كب56 لتد ر
ًكمــــا تتفــــق أيـــضا مــــع نتــــائج . CــــB تنميـــة تحــــصيل الطـــالب) �نفوجرافيــــك(العلـــوم باســــتخدام تقنيـــة 

اســة لييليــا  َد َر ِ)Lyaylya Tarkhova, 2020( BـــC ــت أن �نفوجرافيــك أداة فعالــة للغايــةFوال`ـــ� بي ،ّ

دال . التعليم دام;ـB وأو زكما اتففقـت مـع نتـائج أو ت )Ozdamli& Ozdal, 2018(ز ر، وال`ـ� وال`ـ� أشـا
اســـة  Aس، ود رإ ـــ� أن اتجا$ـــات املعلمـــ6ن والطـــالب إيجابيـــة حـــو اســـتخدام �نفوجرافيـــك CـــB التـــد ر ل

، وال`� أثبdت النتائج أن اتجا$ات الطالب نحو استخدام �نفوجرافيك CـBicen, 2017( B( ب�س6ن 
ات التواصـل، و�ـ�Gع?م لـتعلم زالتعليم إيجابية، وأ�zا �عز إبداع الطالب ومعرفzم وخيـا رل?م وم?ـا

 .نأي مواضيع جديدة يرغبو ف�zا

اســة الغامــدي  َب�نمــا تختلــف $ــذه النdيجــة عــن نتــائج د َر جــة )2018(ِ ر، وال`ــ� أظ?ــرت أن د
ات،  جـة منخفـضة ملعظـم امل?ــا ات تـصميم �نفوجرافيــك ßـان بد رامـتالك معلمـات الرOاضـيات مل?ـا ر ر

اسة ا َكما اختلفت مع نتائج د َر ِ �Øسبة املعدل العام لوج?ـة نظـر )2018(لعتيt أن �ت إ  ر، وال`� أشا
اسـة حك�ـ� . املعلمات الستخدام �نفوجرافيك قليل َكما تختلف أيـضا مـع نتـائج د َر ِ

، وال`ـ� )2017(ً
جــــة امــــتالك  رأثبdــــت أن مــــستو و�ــــB معلمــــات الرOاضــــيات ملف?ــــوم �نفوجرافيــــك مــــنخفض، وأن د ى

اســــة والتحليــــل معلمــــات الرOاضــــيات بمدينــــة ا ات الد ات 3نفرجرفيــــك املتعلقــــة بم?ــــا َلرOــــاض مل?ــــا َر ر ِر
ّ

ات  ات 3نفرجرفيـــك املتعلقـــة بم?ـــا جـــة امـــتالك معلمـــات الرOاضـــيات مل?ـــا رجـــاءت متوســـطة، وأن د ر ر
  .�نتاج جاءت ضعيفة

جــة موافقــة أفــراد  ركمــا يdبــ6ن مــن النتــائج املوãــvة باGHــدو أعــاله أن $نــاك تفاوتــا CــB د
ً ل

ِعينة ال
ّ BC اسات �سالمية  لإلنفوجرافيك جة توظيف معل�� الد ات املتعلقة بد اسة ع;� العبا َّد ْ َ ََ رَ ر ر ِر ِ ِ

ّ ّّ ُ

ات املتعلقـة zÉـذا اvwـو مـا بـ6ن  Aس?م؛ حيث تراوحت متوسطات موافقzم ع;� العبا رتد ِ
ّ ُ

ر  إ ـ� 2.95(ر
ج اMHما�ـــ�� واللتـــ6ن ، و$ــذه املتوســـطات تقـــع بـــالفئت6ن الثالثـــة واMHامـــسة مـــن املقيـــاس املتـــدر)4.22

جة  اسة، حيث يdب6ن من النتـائج أن أفـراد عينـة ) محايد، موافق �شدة(ر�ش56ان إ � د ِع;� أداة الد
ّ َ َر ِ

ّ
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قــم   Bــºفقــرة واحــدة و �اســة موافقــو �ــشدة ع;ــ رالد نر َ َ ِ
 مــن 4.22(، وال`ــ� بلــغ متوســط?ا اvHــسا×ي )9(ّ
 إ � 4.21(اMHما��� وال`� ت¬5اوح ما ب6ن ، و$ذا املتوسط يقع بالفئة اMHامسة من املقياس املتدرج )5
اســـة )5 جــة موافــق �ـــشدة، كمــا يdبــ6ن مــن النتــائج أن أفــراد عينــة الد َ، وºــB الفئــة ال`ــ� �ــش56 إ ــ� د َرّ ِر

ّ
ِ

ُ

قم  رموافقو ع;� �سع فقرات و$م  - 4- 2- 11-13-17-10-12-14-8-16-18-21-5-7-6-19-20-15(ن
، و$ذه املتوسطات )4.12 إ � 3.64(رات ما ب6ن ، حيث تراوحت املتوسطات اvHسابية ل?ذه العبا)1

جـــة موافـــق، ب�نمـــا يdبـــ6ن مـــن  رتقـــع بالفئـــة الرا�عـــة مـــن املقيـــاس املتـــدرج اMHما�ـــ�� وال`ـــ� �ـــش56 إ ـــ� د
ُ

قـــم   Bـــºفقـــرة واحـــدة و �م ع;ـــzمـــوافق BـــC اســـة محايـــدو رالنتـــائج أن أفـــراد عينـــة الد نر َ َّ ِ
ّ

غ ) 3(ِ وال`ـــ� بلـــ
$ذا املتوسط يقع بالفئة الثالثة من املقياس املتدرج اMHما��� ، و)5 من 2.95(متوسط?ا اvHسا×ي  

جة محايد روال`� �ش56 إ � د
ُ

.  

ِوفيمــا ي;ــB أع;ــ� ثــالث فقــرات وأدtــى فقــرت6ن جــاءت بــ6ن الفقــرات املتعلقــة بواقــع توظيــف 
ّ ُ

Aــس?م، وذلــك وفقـا ألع;ــ� متوسـط حــسا×ي وأدtــ اســات �سـالمية لإلنفوجرافيــك CـB تد ًمعل�ـ� الد رّ َّر ْ َ َ ى ِ
يانحراف معيار BC حالة �ساو املتوسط اvHسا×ي   : ي

قـــم  -  ة  رجــاءت العبـــا �ـــساعد �نفوجرافيـــك ع;ـــ� تــوف56 الdـــشوOق واملتعـــة خـــالل "، وºــB)9(ر
اســـات �ســـالمية س الد َّ�علـــم در ْ َ َر ِ

ّ ات املتعلقـــة بواقـــع توظيـــف " و ِباملرتبـــة Zو ـــ� بـــ6ن العبـــا
ّ ُ

ر
اســـات �ســـالمية لإلنفوجراف َّمعل�ــ� الد ْ َ َر ِ

Aـــس?م ، بمتوســـط حـــسا×ي ّ  مـــن 4.22(ريـــك CــB تد
ىوAعـــــز ذلــــك إ ـــــ� أن �نفوجرافيـــــك يــــوفر ب�ئـــــة �عليميـــــة ).0.745(ي، وانحــــراف معيـــــار )5 ُ

 .مليئة باملث56ات التعليمية

قـــم  -  ة  رجـــاءت العبـــا يمكـــن اســـتخدام �نفوجرافيـــك CـــB �ـــس?يل العديـــد مـــن " ، وºـــB)15(ر
اســــات �ســــالمية  َّموضــــوعات مــــواد الد ْ َ َر ِ

ات املتعلقــــة بواقــــع ب" ّ ـــة الثانيــــة بــــ6ن العبــــا ِاملرتبـ
ّ ُ

ر
Aـــــس?م، بمتوســـــط حـــــسا×ي  ـــالمية لإلنفوجرافيـــــك CـــــB تد اســـــات �ســ ـــف معل�ـــــ� الد رتوظيــ َّر ْ َ َ ِ

ّ

ـــــراف معيــــــار )5 مــــــن 4.12( ىوAعــــــز ذلــــــك إ ــــــ� النdيجــــــة إ ــــــ� أن توظيــــــف ). 0.767(ي، وانحـ ُ

ا نـة ملناسـNتھ جميـع املقـر ر�نفوجرافيك BC التعليم يتم6ـ» باملر اسـية والعديـد مـن و رت الد
ّموضوعا·zا، ف?و أداة فعالة لتحقيق Z$داف التعليمية BC طا�ع جديد وشائق يقلل من 

Aس  .راGHمود و�عتيادية BC طرOقة التد

قــم  -  ة  رجــاءت العبــا يجعــل �نفوجرافيــك الطلبــة CــB حالــة tــشطة قائمــة ع;ــ� " ، وºــB)20(ر
ات املتعلقــــة بواقـــع توظيــــف معل�ــــ� باملرتبــــة الثالثـــة" ال¬5ك6ـــ» والف?ــــم و3نdبـــاه ِ بــــ6ن العبـــا

ّ ُ
ر

Aـــــس?م ، بمتوســــــط حــــــسا×ي  اســـــات �ســــــالمية لإلنفوجرافيــــــك CــــــB تد رالد َّر ْ َ َ ِ
، )5 مــــــن 4.12(ّ

ــــل ســـــــNب ذلــــــك أن �نفوجرافيـــــــك �ــــــساعد ع;ـــــــ� تـــــــوف56 ). 0.769(يوانحــــــراف معيـــــــار  ولعــ
اســات �ســالمية، كمـا أن  س الد َّالdـشوOق واملتعــة خــالل �علـم در ْ َ َر ِ

ّ ناملعلمــ6ن �ــستخدمو و
ات التفك56 لدى الطلبة  .ر�نفوجرافيك BC تصميم أtشطة تث56 م?ا

قــم  -  ة  رجــاءت العبــا باملرتبــة قبــل Zخ6ــ5ة " لــدي معرفــة بمف?ــوم �نفوجرافيــك " ، وºــB)1(ر
 BـــــC ـــات �ســــالمية لإلنفوجرافيــــك اسـ ــ� الد ـــع توظيـــــف معل�ــ ات املتعلقــــة بواقـ َّبــــ6ن العبــــا ْ َ َر ِر ِ

ّ ّ ُ

Aس?م، بمتو  ).0.967(ي، وانحراف معيار )5 من 3.64(سط حسا×ي رتد

قــــم  -  ة  رجـــاءت العبــــا ات الjافيـــة لتــــصميم �نفوجرافيــــك " ، وºـــB)3(ر باملرتبــــة " رلــــدي امل?ــــا
اسـات �سـالمية لإلنفوجرافيـك  ات املتعلقـة بواقـع توظيـف معل�ـ� الد Zَّخ56ة ب6ن العبا ْ َ َر ِر ِ

ّ ّ ُ

Aــس?م، بمتوســط حــسا×ي  ىوAعــز ذلــك CــB ). 1.16(يحــراف معيــار ، وان)5 مــن 2.95(رCــB تد ُ
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ات إعداد �نفوجرافيك  $ا ضعف إملام املعلم6ن بم?ا رنظر الباحث6ن إ � عدة اسباب أبر ز
NOيـــــة متخصــــــصة CـــــB اســـــتخدام �نفوجرافيـــــك، صـــــعو�ة إعــــــداد  ــــرامج تد ــــدم تـــــوفر بـ روعـ

اســـــات �ســـــالمية وانخفــــــاض مـــــستو الدافعيـــــة لــــــد ـــواد الد ىإنفوجرافيـــــك جيـــــد CـــــB مـــ َّ ْ َ َر ِ
ى ّ

Aس  .راملعلم6ن لدمج التقنية BC التد

  :  السؤال الثاVي

اسـات  ق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات اسـتجابات معل�ـ� الد tَل توجد فر َر ِ
ّ َّ و

 Jــ ــــستو توظيــــــف �نفــــــوجرافيكس �عــــــز ملتغ�ــــ ــــ1 مــ ى�ســــــالمية 2ــ ى َّ ــــنوات (ْ ــــ9س، ســ ا��ــ
�Dية ات التد اسية، الدو را�JWeة، املؤtل العل��، املرحلة الد   ؟)رر

أوال
ً

ق باختالف ا��9س:    :والفر

اسة تجاه محاو  ق ذات داللة إحصائية BC استجابات عينة الد رللتعرف ع;� ما إذا ßانت $ناك فر َ َرّ ِ
ّ ٌ

ِ
َّ و ُّ

اسة، �عز ملتغ56 اFGHس، استخدم اختبار  الد
ُ

ى ُ َ َر ِ
ِلعيFت6ن مستقلت6ن ) ت(ّ

ّ)independent sample t-
test(ذلك �ãيو B دو التاGHل، وا:  

قم  رجدو    )3(ل

اسة باختالف ا��9س) ت( اختبار  ق ب�ن استجابات أفراد عينة الد َلتوضيح الفر َرّ ِ
ّ

ِ   و

رمحاو 
اسة َالد َر ِ

ّ 
 العدد ا��9س

املتوسط 
 ا�uسا4ي

�نحراف 
 ياملعيار

قيمة 
 ت

جة  رد
 ا�uرDة

ىمستو 
 الداللة

واقع توظيف  0.654 3.83 41 ذكر
اسات  َمعل�� الد َر ِ

ّ

َّ�سالمية  ْ

لإلنفوجرافيك 
سا·zم  رBC مما

Aسية  .رالتد

 0.589 3.92 185 أن(�
-0.885 224 0.377 

غ56 
  دالة

ت ال`� التحديا 0.391 0.461 3.88 41 ذكر
تواجھ معل�� 

اسات  َالد َر ِ
ّ

 BC َّ�سالمية ْ

توظيف 
�نفوجرافيك 

Aس?م  رBC تد

 0.579 3.80 185 أن(�
0.860 224 

 

غ56 
  دالة

لاملؤشــرات �حــصائية املوãــvة باGHــدو مــن خــالل اســتعراض  َّ، يdبــ6ن عــدم وجــود )11(َّ

ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  ىفر َّ اسـة تجـاه 0,05و َ فأقل BC استجابات أفراد عينة الد َرّ ِ
ّ

ِ
ــــــة  اســ ـــاو الد َمحـــــ َر ِ

ّ ــــا·zم (ر ســــ اســــــــات �ســــــــالمية لإلنفوجرافيــــــــك CــــــــB مما ــــــ� الد ـــــــف معل�ــ رواقــــــــع توظيـ َّر ْ َ َ ِ
ّ

Aـــــسية، التحـــــ اســـــات �ســـــالمية  CـــــB توظيـــــف �نفوجرافيـــــك CـــــB رالتد َّديات ال`ـــــ� تواجـــــھ معل�ـــــ� الد ْ َ َر ِ
ّ
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Aـس?م اســة إنــاث ) رتد َبــاختالف اGHـFس، ولعــل سـNب ذلــك أن الغالبيـة العظ�ــ� مـن أفــراد عينـة الد َرّ ِ
ّ

ِ
اسة باختالف اFGHس �ھ تجاه محاو الد َمما جعل استجابا·zم متقا َر ِر

ّ   .ر

ق باختالف امل: ًثانيا ُالفر   :ؤtل العل��و

اســـة، �عـــز  ق ذات داللـــة إحـــصائية CـــB اســـتجابات عينـــة الد ىللتعـــرف ع;ـــ� مـــا إذا ßانـــت $نـــاك فـــر ُ َ َرّ ِ
ّ ٌ

ِ
َّ ُ و ُّ

ملتغ56 املؤ$ل العل��، استخدم اختبار تحليل التباين Zحادي 
ُ

)One-Way ANOVA( حيث جاءت ،
قم  رالنتائج كما يوvã?ا اGHدو    ):4(ل

قم  رجدو    ) 4(ل

إذا Lان tناك اختالف ب�ن وج�ات نظر للتعرف ع�� ما ) ف(نتائج اختبار تحليل التباين �حادي 
اسة باختالف املؤtل العل�� اسة نحو محاو الد َعينة الد ََ رَ ِر ِ

ّ رّ ِ
ّ  

  اGwموعات  راvwو
  مجموع

  ملر×عاتا

جات  رد
  اvHرOة

متوسط 
  املر×عات

  قيمة

   ف
  ىمستو الداللة

 0.571 4 2.282 ب6ن اGwموعات

 0.357 221 78.960  داخل اGwموعات

1.597 

 

0.176 

 
  غ56 دالة

واقع توظيف معل�� 
اسات �سالمية  َّالد ْ َ َر ِ

ّ

 BC لإلنفوجرافيك
Aسية سا·zم التد رمما   225 81.243  اGwموع .ر

 0.289 4 1.156 ب6ن اGwموعات

 0.313 221 69.179  داخل اGwموعات

0.924 

 

0.451 

 
  غ56 دالة

ت ال`� تواجھ التحديا
اسات  َمعل�� الد َر ِ

ّ

َّ�سالمية  BC توظيف  ْ

Aس?م   225 70.335  اGwموعر�نفوجرافيك BC تد

قــم  ريdبــ6ن مـــن النتــائج املوãـــvة باGHـــدو  ق ذات داللـــة إحـــصائية )4(ل َّ، عـــدم وجـــود فــر و
ا0,05ىعنـــد مـــستو داللــــة  اســــة تجـــاه محــــاو الد َ فأقـــل CــــB اســـتجابات أفــــراد عينـــة الد رَ ِر ِ

ّ رّ َ ّ
واقــــع (َســـة ِ

Aــــسية، التحــــديات ال`ـــــ�  ســــا·zم التد اســــات �ســــالمية لإلنفوجرافيـــــك CــــB مما رتوظيــــف معل�ــــ� الد ر َّر ْ َ َ ِ
ّ

Aس?م اسات �سالمية  BC توظيف �نفوجرافيك BC تد رتواجھ معل�� الد َّر ْ َ َ ِ
باختالف املؤ$ل العل��، ) ّ

ا َرولعل السNب BC ذلك أن الغالبية العظ�� من أفراد عينة الد ِ
ّ

ِ
Oوس ممـا ّ رسة مـؤ$ل?م العل�ـ� بjـالو َ

اسة باختالف املؤ$ل العل�� َجعل استجابا·zم مdشاzÉھ تجاه محاو الد َر ِ
ّ وتختلف $ذه النdيجة مع . ر

اســــة الغامــــدي  َنتــــائج د َر ـــ6ن متوســـــطات )2018(ِ ق دالــــة إحــــصائيا بـ Ì، وال`ــــ� كــــشفت عـــــن وجــــود فــــر و
ــــستو الـــــو�B لـــــدى  معلمـــــات الرOاضـــــيات بتقنيــــــة ىاســـــتجابات معلمـــــات الرOاضـــــيات ع;ـــــ� مقيـــــاس مـ

ى�نفوجرافيك، �عز إ � املؤ$ل العل�� ُ
.  

ثالثا
ً

ق باختالف سنوات ا�JWeة:  الفر
ُ   :و

اسة،  ق ذات داللة إحصائية BC استجابات عينة الد َللتعرف ع;� ما إذا ßانت $ناك فر َرّ ِ
ّ ٌ

ِ
َّ ُ و ُّ

�عـــز لـــسنوات اLMHـــ5ة، اســـتخدم اختبـــار تحليـــل التبـــاين Zحـــادي 
ُ

ى ُ
)One-Way ANOVA( حيـــث ،

قم  رجاءت النتائج كما يوvã?ا اGHدو    ):13(ل
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قم  رجدو    ) 5(ل

ِبــ�ن وج�ـات نظـر عينــة  للتعــرف ع�ـ� مـا إذا Lــان tنـاك اخـتالف) ف(نتـائج اختبـار تحليــل التبـاين �حـادي 
ّ

اسة باختالف سنوات  اسة نحو محاو الد َالد ََ رَ ِر ِ
ّ   ا�JWeةرّ

  اGwموعات  راvwو
  مجموع

  املر×عات

جات  رد
  اvHرOة

متوسط 
  املر×عات

قيمة 
  ف

  ىمستو الداللة

ب6ن 
 اGwموعات

1.513 3 0.504 

داخل 
  اGwموعات

79.730 222 0.359 

1.404 

 

0.242 

 
اسات   غ56 دالة َواقع توظيف معل�� الد َر ِ

ّ

 BC َّ�سالمية لإلنفوجرافيك ْ

Aسية سا·zم التد رمما  .ر

  225 81.243  اGwموع

ب6ن 
 اGwموعات

0.991 3 0.330 

داخل 
  اGwموعات

69.345 222 0.312 

1.057 

 

0.368 

 
  غ56 دالة

التحديات ال`� تواجھ معل�� 
 BC  اسات �سالمية َّالد ْ َ َر ِ

ّ

 BC توظيف �نفوجرافيك
Aس?م  رتد

  225 70.335  عاGwمو

قم  ر�ش56 النتائج املوvãة باGHدو  ل ُ
ق ذات داللة إحصائية ع)5( َّ، إ � عدم وجود فر ند و

اسـة 0,05ىمـستو داللـة  اسـة تجـاه محــاو الد َ فأقـل CــB اسـتجابات أفـراد عينــة الد َ َّ رَ ِر ِ
ّ رّ واقـع توظيــف (ِ

Aسية، التحديات ال`� تواجـھ معل�ـ�  سا·zم التد اسات �سالمية لإلنفوجرافيك BC مما رمعل�� الد ر َّر ْ َ َ ِ
ّ

Aـس?م اسـات �سـالمية  CــB توظيـف �نفوجرافيـك CــB تد رالد َّر ْ َ َ ِ
نتالف ســنوات اLMHـ5ة، وقـد يjــو بـاخ) ّ

 BـC مـر الـذي نـتج عنـھ اتفـاقZ اسـة تفاع سنوات ا5LMHة ب6ن أغلبيـة أفـراد عينـة الد َسNب ذلك أن ا َرّ ِر
ّ

ِ
اسة َوج?ات نظر$م حو فقرات ومحاو الد َر ِ

ّ ر   . ل

اســـة الغامــدي  َوتتفــق $ـــذه النdيجــة مـــع نتــائج د َر ق )2018(ِ و، وال`ـــ� بيFــت عـــدم وجــود فـــر
ىا بــ6ن متوســطات اســتجابات معلمــات الرOاضــيات ع;ــ� مقيــاس مــستو الــو�B بتقنيــة Ìدالــة إحــصائي

ى�نفوجرافيك، �عز إ � متغ56 سنوات ا5LMHة
ُ

اسـة حك�ـ� .  َب�نما تختلفت $ذه النdيجة مـع نتـائج د َر ِ
ـــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستو داللـــــة )2017( ق ذات داللــ ̀ــــ� كـــــشفت عـــــن وجـــــود فـــــر ي، وال َّ CـــــB ) 0.016(و

ى الرOاضيات ملف?وم 3نفوجرافيك �عز ملتغ56 سنوات ا5LMHة لصا�H من ßانت يمستو و�B معلمات
  .سنوات" 9"خz·5Lم من سنة إ � 

ًا¥عا +سية: ر ق باختالف املرحلة التد رالفر
ُ   :و

اســـة، �عـــز  ق ذات داللـــة إحـــصائية CـــB اســـتجابات عينـــة الد ىللتعـــرف ع;ـــ� مـــا إذا ßانـــت $نـــاك فـــر ُ َ َرّ ِ
ّ ٌ

ِ
َّ ُ و ُّ

Aسية،  استخدم اختبار تحليل التباين Zحـادي رللمرحلة التد
ُ

)One-Way ANOVA( حيـث جـاءت ،
قم  رالنتائج كما يوvã?ا اGHدو    ):6(ل
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قم  رجدو    ) 6(ل

ِللتعــرف ع�ـ� مـا إذا Lــان tنـاك اخـتالف بــ�ن وج�ـات نظـر عينــة ) ف(نتـائج اختبـار تحليــل التبـاين �حـادي 
ّ

+سية اسة باختالف املرحلة التد اسة نحو محاو الد رالد ر َر ََ َِ ِ
ّ   رّ

  اGwموعات  راvwو
  مجموع

  املر×عات

جات  رد
  اvHرOة

  متوسط

  املر×عات

قيمة 
  ف

  ىمستو الداللة

 0.102 2 0.204 ب6ن اGwموعات

داخل 
  اGwموعات

81.039 223 0.363 

0.281 

 

0.755 

 
  غ56  دالة

واقع توظيف معل�� 
اسات �سالمية  َّالد ْ َ َر ِ

ّ

 BC لإلنفوجرافيك
سا·zم الت Aسيةرمما  .رد

  225 81.243  اGwموع

 0.010 2 0.021 ب6ن اGwموعات

داخل 
  اGwموعات

70.315 223 0.315 

0.033 

 

0.968 

 
  ةغ56  دال

التحديات ال`� تواجھ 
اسات �سالمية   َّمعل�� الد ْ َ َر ِ

ّ

BC توظيف �نفوجرافيك 
Aس?م  رBC تد

  225 70.335  اGwموع

ق ذات داللـة )6(لوvãة باGHدو من خالل استعراض النتائج امل و، يdب6ن عدم وجـود فـر
ىإحـصائية عنـد مـستو داللـة  اســة 0,05َّ اسـة تجـاه محـاو الد َ فأقـل CـB اسـتجابات أفـراد عينـة الد َ َّ رَ ِر ِ

ّ رّ ِ
Aسية، التحديات ال`� ( سا·zم التد اسات �سالمية لإلنفوجرافيك BC مما رواقع توظيف معل�� الد ر َّر ْ َ َ ِ

ّ

ِتواجــــھ معل�ـــــ� الد
Aـــــس?مّ راســـــات �ســــالمية  CـــــB توظيـــــف �نفوجرافيـــــك CــــB تد َّر ْ َ بـــــاختالف املرحلـــــة ) َ

ســو املرحلــة  اســة يد Aــسية، وقــد يjــو ســNب ذلــك أن الغالبيــة العظ�ــ� مــن أفــراد عينــة الد نالتد رن ر ُر َ َّ ِ
ّ

ِ
ــــاختالف املرحلــــــة  اســــــة بــ ـــاه محــــــاو الد �ــــــة ومdــــــشاzÉة تجـــ ــــة ممــــــا جعــــــل اســــــتجابا·zم متقا 3َبتدائيــ َر ِر

ّ ر
A اسـة الغامـدي . سيةرالتد َوتتفـق $ـذه النdيجـة مـع نتـائج د َر ق )2018( ِ و، وال`ـ� بيFـت عـدم وجـود فـر

ىدالــة إحــصائيا بــ6ن متوســطات اســتجابات معلمــات الرOاضــيات ع;ــ� مقيــاس مــستو الــو�B بتقنيــة  Ì

اسية ر�نفوجرافيك، �عز إ � متغ56 املرحلة الد ى ُ
.  

�Dية: ًخامسا ات التد ق باختالف الدو رالفر ر ُو
:  

اســـة، �عـــز  ق ذات داللـــة إحـــصائية CـــB اســـتجابات عينـــة الد ىللتعـــرف ع;ـــ� مـــا إذا ßانـــت $نـــاك فـــر
ُ َ َرّ ِ

ّ ٌ
ِ

َّ ُ و ُّ

NOيـة، اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين Zحـادي  ات التد ملتغ6ـ5 الـدو
ُ

ر ، حيـث )One-Way ANOVA(ر
قم  رجاءت النتائج كما يوvã?ا اGHدو    ):7(ل
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قم  رجدو    ) 7(ل

فبـ�ن وج�ـات نظـر مجتمـع للتعـرف ع�ـ� مـا إذا Lـان tنـاك اختال) ف(نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين �حـادي 
�Dية ات التد اسة باختالف الدو اسة نحو محاو وأ¥عاد الد رالد ر رر َر ََ َِ ِ

ّ ّ  

  اGwموعات  راvwو
  مجموع

  املر×عات

ج ات رد
  اvHرOة

متوسط 
  املر×عات

قيمة 
  ف

  ىمستو الداللة

 1.166 2 2.333 ب6ن اGwموعات

 0.354 223 78.910  داخل اGwموعات
  *دالة 0.039 3.296

واقع توظيف معل�� 
اسات �سالمية  َّالد ْ َ َر ِ

ّ

 BC لإلنفوجرافيك
Aسية سا·zم التد رمما   225 81.243  اGwموع .ر

 0.632 2 1.263 ب6ن اGwموعات

 0.310 223 69.072  داخل اGwموعات
  غ56  دالة 0.133 2.039

التحديات ال`� تواجھ 
اسات معل َ�� الد َر ِ

ّ

َّ�سالمية BC توظيف  ْ

 BC نفوجرافيك�
Aس?م   225 70.335  اGwموع رتد

  . فأقل0.05ىدالة عند مستو داللة *

ل�ـــش56 النتـــائج املوãـــvة باGHـــدو  ُ
)15( BـــC ق ذات داللـــة إحـــصائية َّ، إ ـــ� عـــدم وجـــود فـــر

ٍ و
اسة نحو  َاستجابات أفراد عينة الد َرّ ِ

ّ
اسات �سالمية BC توظيف التحديات ال`� توا(ِ َّجھ معل�� الد ْ َ َر ِ

ّ

Aس?م NOيـة) ر�نفوجرافيك BC تد ات التد رباختالف الـدو لب�نمـا تكـشف النتـائج املوãـvة باGHـدو . ر ُ

اســـة نحـــو  ق ذات داللـــة إحـــصائية CـــB اســـتجابات عينـــة الد َالـــسابق عـــن وجـــود فـــر َرّ ِ
ّ

ِ
َّ ٍ ٍ واقـــع توظيـــف (و

اسات �سالمية لإل َّمعل�� الد ْ َ َر ِ
Aسيةّ سا·zم التد رنفوجرافيك BC مما NOية، ) ر ات التد رباختالف الدو ر

؛  NOيــة نحــو 3تجــاه حــو $ــذه اvwــو ات التد ق Cــß Bــل فئــة مــن فئــات الــدو رولتحديــد صــا�H الفــر لو ر ر
استخدمت اختبار 

ُ
"LSD"B دو التاGHا ا?vãل، وجاءت النتائج كما يو:  

قم  رجدو    ) 8(ل

�Dية" LSD "نتائج اختبار  ات التد ق L 12ل فئة من فئات الدو رللفر ر   و

اسة َمحاو الد َر ِ
ّ   ر

ات  رالدو
NOية   رالتد

 ن
املتوسط 

 vHسا×يا

لم �سبق 
 B 

 .املشاركة

1 - 2 
ات  .ردو

ثالث 
ات  ردو

 .فأك�5

 B  لم �سبق
 .املشاركة

144 3.83 -  -.248-* 

ات2 - 1   -  4.01 50 .ر دو

واقع توظيف معل�� 
اسات �سالمية  َّالد ْ َ َر ِ

ّ

 BC لإلنفوجرافيك
سا·zم  رمما
Aسية  .رالتد

ات  رثالث دو
 .فأك�5

32 4.08 0.248*  - 

ق دالة عند مستو*  ىفر   فأقل 0.05و
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قـم  رتكشف املؤشرات �حصائية املوvãة باGHـدو  ل ُ َّ َّ ُ ُ
)8 ( BـC ق ذات داللـة إحـصائية َّعـن وجـود فـر

ٍ و
اســـــة نحـــــو  َاســـــتجابات عينـــــة الد َرّ ِ

ّ
اســـــات �(ِ َواقـــــع توظيـــــف معل�ـــــ� الد َر ِ

ّ BـــــC َّســـــالمية لإلنفوجرافيـــــك ْ

Aــسية ســا·zم التد رمما NOيــة، ومــن خــالل املتوســطات اvHــسابية املوãــvة ) ر ات التد ربــاختالف الــدو ر
اســـــة اvHاصـــــل6ن ع;ـــــ�  ــــراد عينـــــة الد ق لـــــصا�H أفـ َباGHـــــدو الـــــسابق يdبـــــ6ن أن الفـــــر َرّ ِ

ّ
ِ و ات (ل رثـــــالث دو

ات الت)فأك�5 ادت عدد الـدو ر، وقد يjو سNب ذلك إ � أنھ ßلما  ز NOيـة ال`ـ� حـصل عل�zـا املعلمـ6ن ن رد
 BCوالثقـــا BـــCالعمليـــة التعليميـــة، أدى ذلــك لنمـــو املــستو املعر BــC مجـــال توظيــف �نفوجرافيـــك BــCى
 BــــC توظيـــف �نفوجرافيـــك BــــC م باإلنفوجرافيـــك وقلــــة التحـــديات ال`ـــ� تواجــــھ $ـــؤالء املعلمـــ6نz{لـــد

Aــس?م، و�التــا B ف?ــم يjونــوا أك�ــ5 توظيفــا وتطبيقــا لأل تد
ً ً

نفوجرافيــك CــB العمليــة التعليميــة بخــالف ر
 BــــــــCاملــــــــستو املعر Bـــــ ـــد}zم تــــــــدtي Cـــ ــــو لـــــ ــــــة فيjــــ NOيــ ات تد ــــ� دو ـــــــصلوا ع;ــــ ــــم يحـ ــــذين لــــ ـــ6ن الــــ ىاملعلمـــــ ن ر ر
جة عالية  BC توظيف �نفوجرافيك BC العملية  رباالنفوجرافيك و�التا B يjو يواج?و تحديات بد ن ن

  . التعليمية

  : السؤال الثالث

اسـات �ســالمية 2ـ1 توظيـف �نفــوجرافيكس مـا التحـديات الªـ� تواجــ َّھ معل�ـ� الد ْ َ َر ِ
ّ

+س�م؟   ر12 تد

 BـــــC توظيــــف �نفوجرافيـــــك BـــــC اســـــات �ســــالمية َّللتعــــرف ع;ـــــ� التحــــديات ال`ـــــ� تواجــــھ معل�ـــــ� الد ْ َ َر ِ
ّ ُّ

Oـــــــة  ات والFـــــــسب املئوOــــــة واملتوســـــــطات اvHـــــــسابية و3نحرافـــــــات املعيا ـــــرا Aــــــس?م؛ حـــــــسNت التكــ رتد ر ُر

، حيــــث جــــاءت النتــــائج كمــــا الســــتجابات أفــــراد ــذا اvwــــو ـــ� الفقــــرات املتعلقــــة zÉــ اســــة ع;ـ ر عينــــة الد َ َرّ ِ
ّ

ِ
قم  ريوvã?ا اGHدو    ) 9(ل

قم  رجدو    ) 9(ل

+س�م اسات �سالمية 12 توظيف �نفوجرافيك 12 تد رالتحديات ال�ª تواجھ معل�� الد َّر ْ َ َ ِ
ّ  

جة املوافقة  رد

ات م  رالعبا

Dة
ئو

امل
ب 

س
ل9

 وا
رار

تك
ال

 

أوافق 
 ¥شدة

ق  ال أوافق  محايد  أوافق
اف

أو
ال 

دة
ش

¥
 

4ي
سا

u�
ط ا

وس
ملت

ا
 

ار
عي

امل
ف 

را
ح

lن
ي   

ة
با

لع
ب ا

Rرت
ت

ر
قة  

اف
ملو

ة ا
ج

د ر
  

  0  6  26  105  89  ك
1  

ــ6ن  ـــــــام املعلمـــــــ ــــــعف إملــ ـ ضــ
ـــداد  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ـ ات إعــ ــــــا ــ ــ ــــ ــ ــــــ ــ ربم?ــــــ

  0  2.7  11.5  46.5  39.4  ٪  .�نفوجرافيك
4.23 0.753 3  

أوافق 
 ¥شدة

  2  35  45  93  51  ك

2 

ــــداد  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ـــــعو�ة إعــــ ــ ـــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـ صــ
 Bــــــــ ــــــد Cــ ــ ـــــك جيـ إنفوجرافيــــ
ــــــات  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ اســ ــواد الد ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ َمـ َر ِ

ّ

َّ�سالمية ْ.  
٪  22.6  41.2  19.9  15.5  0.9  

 أوافق  10 1.016 3.69

  0  9  147  99  101  ك
3 

NOيـة  رعدم تـوفر بـرامج تد
CــB اســتخدام  متخصــصة 

  0  4  7.5  43.8  44.7  ٪ .�نفوجرافيك
4.29 0.774 1  

أوافق 
 ¥شدة
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جة املوافقة  رد

ات م  رالعبا
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  0  15  37  104  70  ك

4 

ــ�  ــــــ ـــــسك �عـــــــــض معل�ــ تمــــ
ــــــــالمية  ــ ـــــات �ســـ ــــــ اســ َّالد ْ َ َر ِ

ّ

 Bــ ــــــ ــ ــــــــادة Cـــ ــ ـــــــالطر املعتـــ ــ قبــــ
Aس  .رالتد

٪  31  46  16.4  6.6  0  
 أوافق  6 0.861 4.01

  5  30  47  84  60  ك

5 

ـــستو  ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــــاض مــ ــ ـــــــ ــ ــ ىانخفــ
6ن  ــ الدافعيــــة لــــدى املعلمــ
 Bــ ــــــ ــ ــــــ ـــــــة Cـــ ـــــــ ــ ـــــدمج التقنيــ ـــــــ ــ لــــ

Aس  .رالتد
٪  26.5  37.2  20.8  13.3  2.2  

 أوافق  9 1.06 3.73

  12  11  33  109  72  ك

6 

ـــــــاذج  ــ ــــــــود نمــــــــ ــ ـــة وجـــــــ ـ ــــــ ــ ـــ قلــ
س �عليميـــة توظـــف  ولـــدر
Aس  ر�نفوجرافيك CـB تـد
ــــــات  ـــــــ ــ ـ اســ ات الد ـــــــر ـــــــ ــ َمقـ َر ِ

ّ ر
َّ�سالمية ْ. 

٪  31.9  48.2  14.6  4.9  0.4  
 أوافق  5 0.836 4.06

  6  12  32  114  62  ك
7 

قلـــة املواقـــع �لك¬5ونيــــة 
العر�يـة ال`ــ� �ـساعد ع;ــ� 

  2.7  5.3  14.2  50.4  27.4  ٪  .تصميم �نفوجرافيك
 أوافق  7 0.932 3.95

  9  68  50  68  31  ك
8 

ضعف تفاعل الطلبة مع 
  4  30.1  22.1  30.1  13.7  ٪  .�نفوجرافيك

  محايد  14 1.13 3.19

  0  9  19  101  97  ك

9 

ـــــوافز  ــــــ ــ ــــــــود حـ ــ ـــــدم وجــــ ــــ ـــ عــ
ـــــــذين  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــــ6ن الــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــ ــ للمعلمــ
ــــــات  ــ ـــــستخدمو التقنيــ ـــ ن�ــ

Aس?م  .رالتعليمية BC تد
٪  42.9  44.7  8.4  4  0  

4.27 0.778 2  
أوافق 
 ¥شدة

  7  54  53  72  40  ك

10 

ــــــــتخدام  ــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــــو اســ ــ ـــــ ـ ــ ـــــــ ــ ليحـ
 Bــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــ ـــــك Cــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ �نفوجرافيــ
ـــــاء  ــــــ ــ ــــ Aس دو إ�zــ ــــــد ــ ــــــ ــ نالتــ ر
�ــــ�� CــــB وقتــــھ  راملــــنVW املد

  .اvwدد

٪  17.7  31.9  23.5  23.9  3.1  
  محايد 11 1.12 3.37

  9  58  56  71  32  ك

11  

ــــــــتخدام  ــ ــــــ ــ ــــــ ـــد اســ ــــــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ال �عــ
ـــــــة  ــ ــــــ ــ ــ ــــــات اvHديثــ ــــــ ــ ـــــ التقنيــ
أولوOـــة لــــدى العديــــد مــــن 

 .املشرف6ن ال¬5بو6Oن
٪  14.2  31.4  24.8  25.7  4  

  محايد 13 1.11 3.26

  8  55  58  74  31  ك

12  

 Bــ ــــــ ــ ـــــ ـــــــة Cــ ــ ــــــ ــاء الطلبــ ــ ـــــ ــ ــــ اكتفــ
املـــذاكرة باإلنفوجرافيــــك 

ـــب ندو ـــ� الكتــ ـــوع إ ــ  الرجــ
ة   .راملقر

٪  13.7  32.7  25.7  24.3  3.5  
  محايد 12 1.08 3.29



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد
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  0  13  27  85  101  ك
13  

عــــدم تــــوفر أج?ــــزة ذكيــــة 
 BــC لعــرض �نفوجرافيــك

سة   0  5.8  11.9  37.6  44.7  ٪  .راملد
4.21 0.869 4 

أوافق 
 ¥شدة

  8  20  36  98  64  ك

14  

ـــض  ـــــــ ــ ـ ــــــB �عــ ــــــ ـــعف و�ــ ضـــــــــــ
ـــــــة  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـ ـــ6ن بأ$ميــ ــــــ ــ ــ ــــ ــ ـــــــ املعلمــ

ــــــتخ ــــــ ــ ــــــ ــــــات اســ ــــــ ــ دام تقنيــــــــ
 Bــ ــــــ ــ ــــــة Cــ ـــــــيم اvHديثــــــ ـــ التعلــ

Aس   .رالتد

٪  28.3  43.4  15.9  8.8  3.5  
 أوافق 8 1.04 3.84

 أوافق 0.559 3.81 املتوسط ا�uسا4ي العام

لات �حــصائية املوãـــvة باGHــدو تكــشف املؤشـــر ات ) 9(َّ ا CـــB عمـــل دو رأن $نـــاك قــصو
ً
ر

NOيــــة متخصــــصة CــــB �نفوجرافيــــك للمعلمــــ6ن، و�التــــا B أصــــبح $نــــاك ضــــعف CــــB إملــــام املعلمــــ6ن  رتد
اســات �ســالمية،  ات تــصميمة، بــل أ�zــم يجــدو صــعو�ھ CــB إعــداد أنفوجرافيــك CــB مــواد الد َّبم?ــا ْ َ َر ِر

ّ ن
Aس، باإلضافة إ � أنھ لـ�س $نـاك حـوافز وذلك أدى إ � تمسك امل رعلم6ن بالطر �عتيادية BC التد ق

س التتـوفر ف�zــا  Aـس?م، كمــا أن $نـاك مــدا رللمعلمـ6ن الـذين �ــستخدمو التقنيـات التعليميــة CـB تد ر ن
س مـن  رZج?زة الذكية ال`� �ساعد ع;� استخدام التقنية وعرض �نفوجرافيك، وقد التوفر املدا

Aــس?م، ممــا يــؤدي م6»انيzـا لتــوف ر56 أج?ــزة ذكيــة للمعلمـ6ن �ــساعد$م CــB عــرض �نفوجرافيـك CــB تد
  .ذلك إ � ضعف الدافعية لدى املعلم6ن BC إستخدام التقنية BC التعليم

اسـة الز$راtـي  َوتتفق $ذه النdيجة مع نتائج د َر ت إ ـ� اتفـاق املعلمـات )2019(ِ ̀ـ� أشـا ر، وال
Aس العلـوم، كمـا اتفقـت مـع نتـائج الر×عـاtي؛ ع;� وجود معوقـات CـB اسـتخدام �نفوجر رافيـك CـB تـد

ات التعامـل مـع أساسـيات )2017(يوالداير  ر، وال`� كشفت عن وجود ضـعف لـدى املعلمـ6ن CـB م?ـا
 .التصميم الذي يقوم عليھ �نفوجرافيك

جــة موافقــة أفــراد  ركمــا يdبــ6ن مــن النتــائج املوãــvة باGHــدو أعــاله أن $نــاك تفاوتــا CــB د
ً ل

ِعينة
ّ BC توظيف �نفوجرافيك BC  اسات �سالمية اسة ع;� التحديات ال`� تواجھ معل�� الد َّ الد ْ َ ََ رَ ِر ِ

ّ ّ

ات املتعلقـة zÉـذا اvwـو مـا بـ6ن  Aس?م؛ حيث تراوحت متوسطات موافقzم ع;� العبا رتد ِ
ّ ُ

ر  إ ـ� 3.19(ر
 اMHما�ـــ�� واللتـــ6ن ، و$ــذه املتوســـطات تقـــع بـــالفئت6ن الثالثـــة واMHامـــسة مـــن املقيـــاس املتـــدرج)4.29

جة  اسة، حيث يdب6ن من النتـائج أن أفـراد عينـة ) محايد، موافق �شدة(ر�ش56ان إ � د ِع;� أداة الد
ّ َ َر ِ

ّ

قــــم  ×عــــة فقــــرات و$ــــم  اســــة موافقــــو �ــــشدة ع;ــــ� أ رالد ر نر َ َ ِ
، حيــــث تراوحــــت املتوســــطات )3-9-1-13(ّ

ـــرات مــــا بــــ6ن  قــــع بالفئــــة اMHامــــسة مــــن ، و$ــــذه املتوســــطات ت)4.29 إ ــــ� 4.21(اvHــــسابية ل?ــــذه الفقـ
جـة موافـق )5 إ ـ� 4.21(املقياس املتدرج اMHما�ـ�� وال`ـ� ت¬ـ5اوح مـا بـ6ن  ر، وºـB الفئـة ال`ـ� �ـش56 إ ـ� د

ُ

قـم  اسـة موافقـو ع;ـ� سـتة فقـرات و$ـم  ر�شدة، كما يdب6ن من النتائج أن أفراد عينة الد نر َ َّ ِ
ّ

ِ)6-4-7-
ـــ� 3.69(رات مــــا بـــــ6ن ، حيــــث تراوحـــــت املتوســـــطات اvHــــسابية ل?ـــــذه العبـــــا)14-5-2 ، و$ـــــذه )4.06 إ ــ

جــة موافــق، ب�نمــا  راملتوســطات تقــع بالفئــة الرا�عــة مــن املقيــاس املتــدرج اMHما�ــ�� وال`ــ� �ــش56 إ ــ� د
ُ



 
ِ معلمي الدّراسات اإلسالمية للرسوم ُواقع وتحديات توظيف ِ َِ َ

 في ممارساتهم التدريسية) اإلنفوجرافيكس(المعلوماتية 
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314 

قــم  ×عـة فقــرات و$ـم  اســة محايـدو CــB مـوافقzم ع;ــ� أ ريdبـ6ن مــن النتـائج أن أفــراد عينـة الد ر نر َ َّ ِ
ّ

ِ)10-
، و$ــــذه )3.37 إ ــــ� 3.19(ل?ــــذه الفقـــرات مــــا بــــ6ن ، حيـــث تراوحــــت املتوســــطات اvHــــسابية )12-11-8

جة محايد راملتوسطات تقع بالفئة الثالثة من املقياس املتدرج اMHما��� وال`� �ش56 إ � د
ُ

.  

ِوفيما ي;B أع;� ثـالث فقـرات وأدtـى فقـرت6ن جـاءت بـ6ن الفقـرات املتعلقـة بالتحـديات ال`ـ� 
ّ ُ

ـــB توظيـــــف  اســـــات �ســـــالمية Cــ َّتواجــــھ معل�ـــــ� الد ْ َ َر ِ
Aـــــس?م، وذلـــــك وفقـــــا ألع;ـــــ� ّ ً�نفوجرافيــــك CـــــB تد ر

يمتوسط حسا×ي وأدtى انحراف معيار BC حالة �ساو املتوسط اvHسا×ي   : ي

قـــــــم  ة  ـــــا رجــــــاءت العبــ ــــB)3(ر ـــــصة CـــــــB اســـــــتخدام " ، وºــ NOيــــــة متخصــ ـــرامج تد رعـــــــدم تـــــــوفر بــــ
اســات �ســالم" �نفوجرافيــك  ْباملرتبــة Zو ــ� بــ6ن التحــديات ال`ــ� تواجــھ معل�ــ� الد َ َر ِ

َّية CــB توظيــف ّ

Aـــس?م، بمتوســـط حــــسا×ي  ىوAعــــز ). 0.774(ي، وانحـــراف معيـــار )5 مـــن 4.29(ر�نفوجرافيـــك CـــB تد ُ

NOية يؤدي إ � تدtي املستو املعرBC والثقاBC لدى املعلم6ن حو  ات التد لذلك إ � أن انخفاض الدو ى ر ر
Z ،افيـة لتـصميم �نفوجرافيـكjات ال مـر الـذي يحـد مـن راستخدام �نفوجرافيك وانخفـاض امل?ـا

 .توظيف املعلم6ن لألنفوجرافيك

قــم  ة  رجـاءت العبـا نعـدم وجــود حـوافز للمعلمـ6ن الــذين �ـستخدمو التقنيــات " ، وºـB)9(ر
Aــس?م  اســات �ســالمية CــB " رالتعليميـة CــB تد َّباملرتبــة الثانيــة بــ6ن التحــديات ال`ــ� تواجــھ معل�ــ� الد ْ َ َر ِ

ّ

Aــس?م، بمتوســ ). 0.778(ي، وانحــراف معيــار )5 مــن 4.27(ط حــسا×ي رتوظيــف �نفوجرافيــك CــB تد
ُّوقــد �عــود ذلــك إ ــ� إن املعلـــم �عــد الــركن Zسا�ــ�� CــB ال?ـــرم التعلي�ــ� وحلقــة الوصــل املباشــرة بـــ6ن  َ ُ

ة الــvÖيحة و�ـــ6ن املتعلمــ6ن، لـــذلك البــد مــن منحـــھ اvHــوافز املاديـــة  ات بالــصو رتقــديم $ــذه املقـــر ر
واملعنوOـة ال`ـ� �ــ�Gعھ ع;ـ� Zملـام 

ُ
Oبـھ عل�zـا ممــا �ـساعد CـB حــل  ُبالتقنيــات اvHديثـة CـB التعلــيم وتد ر

  .وتفادي الكث56 من املشكالت ال`� يواج??ا املعلم عند توظيف Zنفوجرافيك

قـــــم  ة  رجـــــاءت العبـــــا ات إعـــــداد �نفوجرافيـــــك " ، وºـــــB)1(ر " رضـــــعف إملـــــام املعلمـــــ6ن بم?ـــــا
ِباملرتبة الثالثة ب6ن التحديات ال`� تواجھ معل�� الد
ّ BـC توظيـف �نفوجرافيـك BـC َّاسات �سـالمية ْ َ َر

Aس?م، بمتوسط حـسا×ي  نوقـد يjـو سـNب ذلـك عـدم ). 0.753(ي، وانحـراف معيـار )5 مـن 4.23(رتد
ــــوافز الdـــــــ�Gيعية  ـــتخدام �نفوجرافيـــــــك، وضـــــــعف اvHـــ ـــB اســــ ـــة متخصـــــــصة Cــــ NOيــــ ـــــرامج تد رتـــــــوفر بــ

 BC س?مناملمنوحة للمعلم6ن الذين �ستخدمو التقنيات التعليميةA  .رتد

قــم  ة  رجـاءت العبــا ال �عــد اســتخدام التقنيــات اvHديثــة أولوOــة لــدى العديــد " ، وºــB)11(ر
اسـات �سـالمية " من املشرف6ن ال¬5بو6Oن َّباملرتبة قبل Zخ56ة ب6ن التحديات ال`ـ� تواجـھ معل�ـ� الد ْ َ َر ِ

ّ

Aس?م، بمتوسط حسا×ي   ).1.11(يعيار ، وانحراف م)5 من 3.26(رBC توظيف �نفوجرافيك BC تد

قــم  ة  رجــاءت العبــا باملرتبــة Zخ6ــ5ة " ضــعف تفاعــل الطلبــة مــع �نفوجرافيــك " ، وºــB)8(ر
Aــــس?م،  اســـات �ســـالمية CــــB توظيـــف �نفوجرافيـــك CـــB تد ربـــ6ن التحـــديات ال`ـــ� تواجــــھ معل�ـــ� الد َّر ْ َ َ ِ

ّ

 ).1.13(ي، وانحراف معيار )5 من 3.19(بمتوسط حسا×ي 

ى $نـاك أي تحــديات أخـر لــم تـذكر ضـمن القائمــة، تـم ســؤال ولjـي يـتم التحقــق إن ßانـت
، فأجابوا بأن $ناك  �zا لم تذكر BC اvwو اسات �سالمية ما إذا ßان $ناك تحديات ير رمعل�� الد و َّ ْ َ َر ِ

ّ

Aس، وذلك ناتج عن أن $ذه  اسات �سالمية  BC توظيف التقنية BC التد غبة معل�� الد  BC رضعفا ر َّر ْ َ َ ِ
ّ ً

اسات �سالمية التقنيات تحت َّاج للوقت واGH?د، باإلضافة إ � امل?ام املسندة ع;� عاتق معل�� الد ْ َ َر ِ
ّ

نوالنصاب العا B ل©vصص، وZعداد الكب56ة للطلبة BC الفصل الواحد �عيق دو تحقيق ذلك، كما 
ـــذا النـــــوع مـــــن  ــــيم �ـــــشرح $ــ س أو مjاتـــــب التعلـ ــــدا CـــــB املـ ــــة  NOيـ ات تد رذكـــــر الـــــبعض عـــــدم إقامـــــة دو ر ر
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ات التـــص جـــود الكث6ـــ5 مـــن املعلمـــ6ن تنقـــص?م اLMHـــ5ه CـــB $ـــذا اGwـــال باإلضـــافة إ ـــ� أن الـــدو رميم، و و
س بـــاألج?زة الذكيـــة  جيــة تjـــو بمبـــالغ ماليــة مرتفعـــة، واتفـــق الغالبيــة ع;ـــ� عـــدم تج?6ــ» املـــدا راMHا نر
ه �شjل تحدي باإلضافة إ � غ56ة من التحديات أمام  رللعرض كذلك عدم توفر �ن¬5نت والذي بدو

Aس   .راستخدام املعلم6ن للتقنية BC التد

اسة ومقJKحا/.ا رتوصيات الد
ُ:  

اسة اvHالية من نتائج �شق�zا BCَ ضوء ما توصلت إليھ الد َر ِ
ّ اسة : َّ رالنظر وامليداtي، تختتم $ذه الد

ُ
ِ
ّ

ّيِ
  :   بالتوصيات التالية

NOية املتخصصة BC استخدام �نفوجرافيك .1 ات وال5Lامج التد رعقد الدو  .ر
ات إعداد �نفوجرافيكtش .2  .رر الو�B ب6ن املعلم6ن بأ$مية م?ا
3.  BـــــC ــــ6ن الـــــذين �ـــــستخدمو التقنيـــــات التعليميـــــة ـــة واملعنوOـــــة للمعلمـ نمـــــنح اvHـــــوافز املاديــ

Aس?م  .رتد
سة .4 ة توفر أج?زة ذكية لعرض �نفوجرافيك BC املد رضر  .ور
مـــة لــــشراء Zج?ـــزة الذكيـــة واMwصــــصات ال .5 مـــة لعــــرض زتـــوف56 اMwصـــصات املاليــــة الال زال

سة  .ر�نفوجرافيك BC املد
ات  .6 Aس مقــــر مــــة لتوظيــــف �نفوجرافيــــك CــــB تــــد س التعليميــــة الال رتــــوف56 نمــــاذج الــــدر رو ز

اسات �سالمية َّالد ْ َ َر ِ
ّ. 

Aس .7 اسات �سالمية ع;� دمج التقنية BC التد ر��Gيع معل�� الد َّر ْ َ َ ِ
ّ. 

ــ .8 ـــــة العر�يــــــة ال`ــــ ـــع �لك¬5ونيـ � �ــــــساعد ع;ــــــ� تــــــصميم تــــــصميم وإtــــــشاء العديــــــد مــــــن املواقـــ
اسات �سالمية اسية، ومواد الد َّ�نفوجرافيك BC املواد الد ْ َ َر ِر

ّ.  
 .��Gيع الطلبة ع;� التفاعل مع �نفوجرافيك .9

10.  BــــC ديثــــةvHـــات ا tــــشر الــــو�B بــــ6ن املــــشرف6ن ال¬5بــــو6Oن بأ$ميــــة ومزايــــات اســــتخدام التقنيـ
 .العملية التعليمية

اسات    .  التالية الستكمال ف?م اGHوانب املتعلقة zÉذا املوضوعركما يق¬5ح الباحثان إجراء الد

ج?ـــا، وع;ـــ� مراحـــل �عليميـــة  .1 اســـة اvHاليـــة داخـــل اململكـــة وخا اســـة مماثلـــة للد رإجـــراء د ر َر ََ َِ ِ
ّ

ٍ ُ

اسة اvHالية؛ للوقوف ع;� واقع توظيف  نة نتائج?ا بFتائج الد اسية أخر ومقا َومواد د َر ر ِر
ّ ى

 .واملعوقات ال`� تحد من توظيفةاملعلم6ن لألنفوجرافيك BC التعليم 
ـــ� اســــــتخدام 3نفوجرافيـــــــك CــــــB تنميـــــــة  .2 اســــــة تdنـــــــاو فاعليــــــة برنـــــــامج قــــــائم ع;ــــ لإجــــــراء د ر

اسات �سالمية ا��� ملادة الد َّالتحصيل الد ْ َ َر ِر
ّ. 

3. Bالية ولكن باستخدام أسلوب البحث النو�vHاسة ا اسة مماثلة للد رإجراء د  .  ر
اسة حو املق¬5حات ال`� .4 لإجراء د َ َر ِ  �سا$م BC توظيف املعلم6ن لإلنفوجرافيك CـB العمليـة ُ

 .التعليمية

  

 

 



 
ِ معلمي الدّراسات اإلسالمية للرسوم ُواقع وتحديات توظيف ِ َِ َ

 في ممارساتهم التدريسية) اإلنفوجرافيكس(المعلوماتية 
  منى بنت سبعان الذيابي/ أ
  عبدالعزيز عبدهللا بن طالب/ د
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  املراجع

أوال
ً

  املراجع العرPية : 

 Zساليب النبوOة BC ال¬5بية والتعليم، BC سلسلة تطوOر الjوادر التعليمية). 2014(أبو النصر، دمحم 
  . ، تجمع دعاة الشام)طبعة مزOدة(

مـــن خـــالل " التعـــاوtي/الفـــردي" اخـــتالف نمطـــي �نفوجرافيـــك التعلي�ـــ� أثـــر). 2018(أحمـــد، إيمـــان 
ات الــتعلم الdــشارßي والتفك6ــ5 التحلي;ــB لــدى طــالب ßليــة  "Wiki" الــوjOي رCــB تنميــة م?ــا

Bر. التعليم الصنا�$ Z 301-250) 180 (1، زمجلة ال¬5بية بجامعة  .  

ـــــــــف  ــــــــ ــــــــ ــــــــيم عفيـــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ة �علـــــــ Oخ ). 2019(رإدا ـــــــا ــــــــ ــــــــ ــــ¬5جع بتـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ) 20/12/2021(راســـ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــرابطمـــ ــــــــ ــــــــ : ن الــــــــ
aspx.Statistics/Pages/About/Afif/sa.gov.moe.edu://https   

الن�Ø الكرOم ملسو هيلع هللا ىلص معلما). 2003(إل�Ë، فضل 
ً

ة ترجمان �سالم: Gâر أنوالھ باكستان.    . رإدا

عة، مرOم  Oخ . $ل يمكن أن tستخدم �نفوجرافيك BC التعليم). 4/1/2014(رباز / 12(راسـ¬5جع بتـا
   .education/com.hsoub.io://https/3432من الرابط ) 2021/ 4

Aس باســتخدام اســ¬5اتيجية قائمــة ع;ــ� �نفوجراف). 2018(الß5Lــا�ي، نيفــ6ن  يــك التعلي�ــ� رأثــر التــد
Aس الرOاضـــــيات بجامعـــــة أم  ـــ� تحـــــصيل وعـــــادات 3ســـــتذßار لـــــدى طالبـــــات طـــــر تـــــد رع;ــ ق

 ،   .457-491، )19 (15، اGwلدمجلة البحث العل�� BC ال¬5بيةىالقر

 �Hة من وج?ة نظر ). 2009(بن عفيف، صاOس مواد ال¬5بية �سالمية باملرحلة الثانوA َّمعوقات تد ْ ر
ةكرمةمشرف�zا ومعلم�zا بمكة امل سالة ماجست56 مFشو ر،    .ىجامعة أم القر. ر

Oخ �نفوجرافيــك بــ6ن إشــjالية التعرOــف ومبــادئ التــصميم). ت.د(جــودت، مــصطفى  ر، اســ¬5جع بتــا
ــــــــــرابط ) 2022/ 4 /21( ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــن الــــ ـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ edutech.drgawdat://https-مـــــــ

14230/hivesarc/net.portal  

Oــة اململكــة ). 2020(اGñHي;ــB، ســالمة  ؤاسdــشراف �علــيم مــادة ال¬5بيــة �ســالمية CــB ضــوء ر َّ ْ2030 ،
ة   . 22-3) 1(110، اGwلد رمجلة ßلية ال¬5بية باملنصو

جـــاء  OوAش، أحمـــد، وعبـــدالعليم،  رالـــد دار جامعـــة : �نفوجرافيـــك CـــB تكنولوجيـــا التعلـــيم). 2020(ر
  . امللك سعود للFشر

ــــسعودية  Oـــــة اململكـــــة العر�يـــــة الـ Oخ ). 2016 (2030ؤر ـــا ـــ¬5جع بتــ :  مـــــن الـــــرابط2021 / 4 / 1022راســ
V_Saudi/report/files/default/sites/sa.gov.2030vision.www://https

pdf.2017_AR_0302ision  

، $دى  اسة تحليليـة عـن �نفوجرافيـك وأثـره CـB ). 17/11/2017- 16(يالر×عاtي، أحمد؛ والداير َد َر ِ
سات وتحديات: العملية التعليمية اسـات ال¬5بوOـة رمما ر، املؤتمر ال¬5بـو الـدو Z Bو للد ل ي

Oــة عـــصرOة لواقـــع التحــديات ال¬5بوOـــة والنفــسية، مال6»يـــا: والنفــسية ، ؤنحـــو ر ر، ســـيالنجو
1051412.  
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 B;ع ،Bä×نفوجرافيك(أثر التفاعل ب6ن نمطي التصميم املعلوما�ي). 2020(الر� ( BCسلوب املعرZو
ـــدى طــــالب املرحلــــة املتوســـــطة ـــھ لــ ـــة مفـــــا$يم مــــادة الفقـ رســــالة ماجــــست56 غ6ـــــC ،) 5ــــB تنميـ

ه   .، جامعة الباحة)رمFشو

Aس ال). 2019(الز$راtـــــي، أم6ـــــ5ة  Z$ميـــــة واملعوقـــــات مـــــن وج?ـــــة نظـــــر : علـــــومر�نفوجرافيـــــك CـــــB تـــــد
س اjvHومية بمدينـة مكـة املكـرم ) 152 (40 رسـالة اMHلـيج العر×ـي. رمعلمات العلوم باملدا

83-100 . 

Aس باستخدام تقنية ). 2020(السدحان، عبدالرحمن  BC تحصيل طالب ) �نفوجرافيك(رأثر التد
) 13(، ع مجلة جامعة شقراء، رالصف الثالث املتوسط BC مقر العلوم بمحافظة شقراء

292-267  

َّفاعليــة أtــشطة قائمــة ع;ــ� اMwططــات املعلوماتيــة CــB تنميــة تحــصيل طــالب ). 2020(الــسل��، دمحم 

ه(راملرحلـــة املتوســــطة CــــB مقــــر الفقــــھ واتجا$ــــا·zم نحــــوه  رســــالة ماجــــست56 غ6ــــ5 مFــــشو ، )ر
  .جامعة القصيم

، جامعـة امللـك رفيك، مقـر تقنيـة الرسـوم الرقميـة�نفوجرا). 2014(السليم، غادة؛ واGHف56، وفاء 
  .سعود

Oخ . أحاديث الن�Ø دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ب6ن يديك). 2022(موقع السنة : السنة  الـرابط 20/4/2022راس¬5جع بتـا
/com.sunnah://https   

- 39، )3(20، أيNس ßوم، مجلد مھ، خصائصھtشأتھ، مف?و: 3نفوجرافيك). 2019(السيد، سمية 
24 .  

Oخ . فـن �نفوجرافيـك بـ6ن الdـشوOق والتحف6ـ» ع;ـ� الـتعلم). 1/3/2014( شـلتوت، دمحم  راسـ¬5جع بتــا
ــــــــرابط) 4/4/2021( ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــ ــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــن الــــ ـــــــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ :   مــــــــــــ
=id&show=task&news=page?php.index/eg.edu.mans.emag://http

sessionID&422 33=  

، ). 2019(شـــلتوت، دمحم  اGwلـــة العلميـــة اvwكمـــة ل©Gمعيــــة رنمـــوذج �نفوجرافيـــك التعلي�ـــ� املطــــو
  . 27-1، )1(، اGwلد السا�ع املصرOة للكمبيوتر التعلي��

CــــــــB الــــــــتعلم �ل). 2021 / 3 / 9(شــــــــلتوت، دمحم  ــــــك  ــــي�نفوجرافيــ ـــــــتعلم ك¬5وtــــ ــــستقبل الـ ــــؤتمر مــــ ، مــــ
Oة    .، جامعة القصيم2030ؤ�لك¬5وtي BC اململكة العر�ية السعودية وفق ر

أثر استخدام تقنية �نفوجرافيك ع;� تحصيل طلبة الصف الثامن BC مادة ). 2020(صفر، عمار 
  .141-173) 5 (36، اGwلدمجلة ßلية ال¬5بية3جتماعيات بدولة الjوOت، 

ـــد الباســـــ ـــل اســـــتخدام �نفوجرافيـــــك CــــــB ). 1/1/2015(ط، حـــــس6ن عبــ املرتكـــــزات Zساســــــية لتفعيــ
ــــــتعلم ـــــــــ ـــــــــــيم والـــــ ــــــــ ـــــــــ� التعلـ ــــــــ Oخ . عملي`ـــ ـــــــا ــــــــ ــــــــ¬5جع بتـــــ ـــــــــ ــــــــرابط) 2022 / 4 / 22(راســـ ــــــــ ـــــــن الــــ ــــــــ  :مـــــ

-blog/03/2015/com.blogspot.hussainbaset://http
html.10_ostp 
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ــــد  ـــدالرحمن، وعبــــــداvHق، ßايــ ـــ�). م1996(عبيـــــدات، ذوقــــــان و عــــــدس، عبــ مف?ومــــــھ : البحـــــث العل�ـــ
  .دار أسامة: الرOاض. 3ط.  أساليبھ-أدواتھ

Aـــسية قائمـــة ع;ـــ� توظيــــف ). 2021(العتيØـــ�، أســـماء، وأبـــو اvHـــاج، عبـــدالرحمن  رفاعليــــة وحـــدة تد
. الفق?يـــة لــدى طالبـــات املرحلـــة الثانوOـــةتقنيــة �نفوجرافيـــك الثابـــت CــB تنميـــة املفـــا$يم 

$ر،  Z 636-588) 191 (40زمجلة ال¬5بية بجامعة  .  

جــة اســتخدام املعلمــات لالنفوجرافيــك CــB تنميــة التفك6ــ5 التحلي;ــB لــدى ). 2018(العتيØــ�، ناديــة  رد
اسات BC التعليم اGHامBä. طلبة املرحلة 3بتدائية  . 252-217، 41. رد

 �Hالعلوم السلوكية). 2016(العساف، صا BC البحث �دار الز$راء: املدخل إ .  

�ات" علم 3جتماع والبحث العل��). 2016(عماد، عبد الغ��  دار : ب56وت. "ر�شjالية، املنVW، املقا
  .الطليعة للطباعة والFشر

Oة السياسية وتوجس الثقاف). 2010(الع����، أحمد  ة ؤإصالح التعليم BC السعودية ب6ن غياب الر
ة ال¬5بوOة   .دار الساB0: ب56وت. 2ط. رالديFية و/Gز �دا

اس¬5جع . �عرOف ونصائح وأدوات انتاج مجانية: ما $و �نفوجرافيك). 2015/ 8/ 23(ع����، مع¬» 
Oخ  ــــا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــرابط) 4/4/2021(ربتــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــن الــــــــــ ــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ awraq://https-: مـــ

html.88_post-blog/08/2015/com.blogspot.79   

ىأثر املتغ56ات الديموغرافية ع;� مستو و�B معلمات الرOاضيات BC مدينة ). 2018(الغامدي، م�� 
ـــــصميمھ،  ات تــ ـــا جــــــة امـــــــتالك?ن مل?ـــ ــــك ود رالرOــــــاض بتقنيــــــة �نفوجرافيـــ مجلــــــة اGHامعـــــــة ر

اسات ال¬5بوOة والنفسية ر�سالمية للد َّ   . 158-128) 3 (26 اGwلد .ْ

، محمود  Oخ . التعليم وتكنولوجيا التعليم و3تصال). 2010 / 9 / 12(يالفرماو راس¬5جع BC تا
ُ

)22 / 
ــــرابط) 2022 / 4 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــن الـ ـــــــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ  :مـــ

149345/posts/elfaramawy/users/com.kenanaonline://http   

ن القا اســــتقراء، : منــــا¤V العلــــوم الــــشرعية CــــB التعلــــيم الــــسعودي). 2011(وســــم، عبــــدالعزOز وآخــــر
 .  الشبكة العر�ية: ب56وت. تحليل، تقوOم

Aس ال¬5بيــة �ســالمية CـــB املرحلــة املتوســـطة ). 2016(امل�Gــل، طــالل، ميغـــا، إبــرا$يم  َّمــشكالت تـــد ْ ر
س العر�يــة �ســالمية CــB مــا B مــن وج?ــة نظــ َّباملــدا ْ َّمجلــة اGHامعــة �ســالمية ر املعلمــ6ن، ر ْ

اسات ال¬5بوOة والنفسية   99 -28، )2 (25، اGwلد رللد

ـــــامع  ــــــــ ــــــاtي اGHـــــــــ ــــــــ ــــ ــــــــــم املعــــ ــــــــ Oخ ) ت.د(م�Gــــ ـــا ـــــــــ ــــــــ ـــB تــ ـــــــــ ــــــــ ــ C ــــــــــ¬5جع ـــــــــ ــــــــرابط) 2021 / 4 / 23(راســـ ــــــــ ــــــن الــــــ ــــــــ : مــــــــ
-ar/dict/ar/com.almaany.www://https

9B%8D%82%9D%7A%8D%88%9D/%ar/  

اســ¬5جع CــB . �نفوجرافيــك"الرســم الرق�ــ� للمعلومــات ). 7/6/2018. (املــالح، دمحم
ُ

 مــن 12/4/2021
ــــــرابط ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــــ ar/my.arid.portal://https-: الـــــــــ

3552-0001/GetProfile/icationUsersAppl/LY   
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ة باملرحلــة الثانوOــة مــن ). 2016(املو�ــ��، ف?ــد  اســات �ســالمية املطــو Aس منــا¤V الد رمعوقــات تــد َّ ْ َ َر ِر
ّ

$ــــروج?ــــة نظــــر معلم�zـــــا ومــــشرف�zا بمدينـــــة الرOــــاض،  Z ـــة بجامعـــــة ، اGwلـــــد زمجلـــــة ال¬5بيـ
  396-361) 1(الثامن 

Oب  �طــــار الــــوط�� ملعــــاي56 منــــا¤V التعلــــيم العــــام CــــB اململكــــة ). 2018(ر$يئــــة تقــــوOم التعلــــيم والتــــد
ة التعليم: ، الرOاضالعر�ية السعودية ا رو   . ز

ة التعليم  ا رو س التعليم العام). 2019(ز ة التعليم: 4، طرالدليل التنظي�� ملدا ا رو   ز

   :املراجع العرPية مJKجمة: ًثانيا

Abul-Nasr, Muhammad (2014). Prophetic methods in education, in the 
series of developing educational cadres (an improved edition), 
the advocates of the Levant gather 

Ahmed, Iman (2018). The effect of the difference between the two 
educational infographic patterns "individual / cooperative" 
through the "Wiki" in developing the skills of participatory 
learning and analytical thinking among students of the College 
of Industrial Education. Journal of Education for Educational, 
Psychological and Social Sciences at Al-Azhar University, 1 
(180) 250-301. 

Afif Education Administration (2019). Retrieved on (20/12/2021) from 
the link: 
https://edu.moe.gov.sa/Afif/About/Pages/Statistics.aspx 

Elahi, Fathl (2003) Prophet Muhammad as an Educator. Jajar anwalah 
in Pakistan: Dar Turjuman al-Islam.  

Bazraa, Maryam (4/1/2014). Can we use infographics in education? 
Retrieved on (12/4/ 2021) from the link 
https://io.hsoub.com/education/3432.  

Al-Barakati, Nevin (2018). The effect of teaching using an educational 
infographic-based strategy on the achievement and 
memorization habits of female students of mathematics 
teaching methods at Umm Al-Qura University, Journal of 
Scientific Research in Education, Volume 15 (19) 491-457. 

Bin Afif, Saleh (2009). Obstacles to teaching Islamic education 
subjects at the secondary stage from the point of view of its 
supervisors and teachers in Makkah Al-Mukarramah, 
published master's thesis. Umm Al Qura University. 

Jawdat, Mustafa (DT). Infographic between the problem of definition 
and design principles, retrieved on (21/4/ 2022) from the link 
https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14230 

Al-Hujaili, Salama (2020). Looking forward to teaching Islamic 
education in the light of the Kingdom's vision 2030, Journal of 
the College of Education in Mansoura, 110 (1) 3-22. 



 
ِ معلمي الدّراسات اإلسالمية للرسوم ُواقع وتحديات توظيف ِ َِ َ

 في ممارساتهم التدريسية) اإلنفوجرافيكس(المعلوماتية 
  منى بنت سبعان الذيابي/ أ
  عبدالعزيز عبدهللا بن طالب/ د

 

 

320 

Al-Dariwish, Ahmed, and Abdel-Alim, Raja (2020). Infographics in 
educational technology: King Saud University Press. 

Saudi Arabia Vision 2030 (2016). Retrieved on 4/4/2022 from the 
link: 
https://www.vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_
Vision2030_EN_2017.pdf 

Al-Rubani, Ahmed; and Al-Dairi, Huda (16-17/11/2017). An 
analytical study on the infographic and its impact on the 
educational process: practices and challenges, the first 
international educational conference for educational and 
psychological studies: towards a modern vision of the reality of 
educational and psychological challenges, Malaysia, Selangor, 
1051412. 

Al-Rubei, Ali (2020). The effect of the interaction between the two 
types of informational design (infographic) and the cognitive 
style in developing the concepts of jurisprudence among middle 
school students. (unpublished master's thesis), Al Baha 
University. 

Al-Zahrani, Amira (2019). Infographics in science teaching: 
importance and obstacles from the point of view of science 
teachers in public schools in the city of Makkah Al-Mukarram. 
Resalalt Alkhalij alArabi. 40 (152), 83-100. 

Al-Sadhan, Abdulrahman (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, (13), 292-267 

Al-Salami, Muhammad (2020). The effectiveness of activities based on 
informational charts in developing the achievement of middle 
school students in the course of jurisprudence and their 
attitudes towards it (unpublished master's thesis), Qassim 
University. 

Saleem, Ghada; Juffair, Wafaa (2014). Infographics, Digital Graphics 
Technology Course, King Saud University. 

Sunnah.com (2022). The hadith of the Prophet Muhammad (Peace Be 
Upon Him) at your fingertips.   https://sunnah.com/. Retrieved 
April 2, 2022 

El-Sayed, Somaya (2019). The Infographic: Its Origin, Concept, and 
Characteristics, Ibis Com, Volume 20 (3), 39-24. 

Shaltout, Mohammed (1/3/2014). The art of infographics between 
suspense and motivation to learn. Retrieved on (4/4/2021) 
from the link: 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&i
d=422&sessionID =33 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

321 

Shaltout, Mohammed (2019). The developed educational infographic 
model, the scientific journal of the Egyptian Association for 
Educational Computers, 7 (1), 1-27. 

Shaltout, Muhammad. (9/3/2021). The Infographic in E-Learning, The 
Future of E-Learning Conference in the Kingdom of Saudi 
Arabia According to Vision 2030, Qassim University. 

Zero, Ammar (2020). The effect of using infographic technology on 
the achievement of eighth grade students in social sciences in 
the State of Kuwait, Journal of the College of Education, 36 
(5), 173-141. 

Abdul Basit, Hussein (1/1/2015). The main pillars for activating the 
use of infographics in the teaching and learning processes. 
Retrieved on (4/22/2022) from the link: 
http://hussainbaset.blogspot.com/2015/03/blog-post_10.html 

Obeidat, Thouqan and Adas, Abd al-Rahman, and Abd al-Haq, Kayed 
(1996). Scientific research: its concept - tools - methods. i 3. 
Riyadh: Dar Osama. 

Al-Otaibi, Asma, and Abu Al-Hajj, Abdul Rahman (2021). The 
effectiveness of a teaching unit based on employing the fixed 
infographic technique in developing jurisprudential concepts 
among female secondary school students. Journal of Education 
at Al-Azhar University, 40 (191) 588-636. 

Al-Otaibi, Nadia (2018). The degree of teachers' use of infographics in 
developing analytical thinking among primary school students. 
Studies in university education, 41, 217-252. 

Al-Assaf, Saleh (2016). Introduction to research in behavioral 
sciences, Dar Al-Zahra. 

Emad, Abdul Ghani (2016). Sociology and Scientific Research 
"Problem, Method, Approaches". Beirut: Dar Al-Tali'a for 
printing and publishing. 

Al-Essa, A (2010) Education reform in Saudi Arabia between absence 
of political vision, apprehension of the religious culture and 
disability of educational management, 2nd ed. Beirut: Dar Al 
Saqi. 

Issa, Moataz (23/8/2015). What is infographics: definition, tips, and 
free production tools. Retrieved on (4/4/2021) from the link: 
https://awraq-79.blogspot.com/2015/08/blog-post_88.html 

Al-Ghamdi, Mona (2018). The impact of demographic variables on the 
level of awareness of female mathematics teachers in the city 
of Riyadh with infographic technology and the degree to which 
they possess design skills, Journal of the Islamic University of 
Educational and Psychological Studies, 26 (3) 128-158. 



 
ِ معلمي الدّراسات اإلسالمية للرسوم ُواقع وتحديات توظيف ِ َِ َ

 في ممارساتهم التدريسية) اإلنفوجرافيكس(المعلوماتية 
  منى بنت سبعان الذيابي/ أ
  عبدالعزيز عبدهللا بن طالب/ د

 

 

322 

Al-Farmawi, Mahmoud. (12/9/2010). Education and education and 
communication technology. Retrieved on (22/4/2022) from the 
link: http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/149345 

Al-Qasim, A et al (2011). Curricula of Islamic sciences in Islamic 
education. Beirut: al-Shabakah al-Arabīyah.  

Al-Mojil, Talal, Mega, Ibrahim (2016). Problems of teaching Islamic 
education at the intermediate stage in Arab Islamic schools in 
Mali from the point of view of teachers, Journal of the Islamic 
University of Educational and Psychological Studies, 25 (2), 
28-99 

The comprehensive dictionary of meanings (DT) retrieved on (23/4 / 
2021) from the link: https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D allD8%A7%D9% 82%D8%B9/ 

Al-Mallah, Muhammad (7/6/2018). Digital Infographic. Retrieved on 
12/4/2021 from the link: https://portal.arid.my/ar-
LY/ApplicationUsers/GetProfile/0001-3552 

Al-Mousa, Fahd (2016). Obstacles to teaching the developed Islamic 
studies curricula at the secondary stage from the point of view 
of its teachers and supervisors in Riyadh, Al-Azhar University 
Journal, 8 (1) 361-396 

Education and Training Evaluation Authority (2018). The National 
Framework for Standards for Public Education Curricula in 
the Kingdom of Saudi Arabia: Riyadh 

Ministry of Education (2019). Regulatory Guide for General 
Education Schools, 4th Edition: Ministry of Education 

المراجع األجنبية : ثالثا  
Bicen, H., & Beheshti, M. (2017). The psychological impact of 

infographics in education. BRAIN. Broad Research in Artificial 
Intelligence and Neuroscience, 8(4), 99-108.  

Covey, S. (2022). The 7 Habits of Highly Effective People: 15th 
Anniversary Infographics Edition. Miami: Mango Publishing 

Ozdamli, F., & Ozdal, H. (2018). Developing an instructional design 
for the design of infographics and the evaluation of infographic 
usage in teaching based on teacher and student opinions. 
EURASIA Journal of mathematics, science and technology 
education, 14(4), 1197-1219.  

Quamar, M. (2020). Education System in Saudi Arabia: Of change and 
reforms. Springer Singapore Pte. Limited.  

Tarkhova, L., Tarkhov, S., Nafikov, M., Akhmetyanov, I., Gusev, D., 
& Akhmarov, R. (2020). Infographics and Their Application in 
the Educational Process. International Journal of Emerging 
Technologies in Learning (iJET), 15(13), 63-80.  

  


