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حتماً ستحققون أكثر مما حتلمون، فقط عليكم التركيز 

 واإلبداع في تقدمي األفكار وتنفيذها 

 

 :في نهاية احملاضرة ستكون الطالبة قادرة على أن 

 .تُعرف التفكير البصري •

 .تكتشف أهمية التفكير البصري •

 .اإلنفوجرافيكمفهوم توضح •

 .اإلنفوجرافيكتُصمم منوذجاً تعليمياً خاصاً بها لتصميم •

 .اإلنفوجرافيكأنواع تُصنف •

 .اإلنفوجرافيكتُقارن بني أنواع •

 .اإلنفوجرافيكتُعطي مثاالً على أنواع •

 .التعليمفي  اإلنفوجرافيكاستخدامات توضح •

 .في التعليم لالنفوجرافيكتقترح استخدامات إضافية •

 .وفقاً ملبادئ تصميمها  اإلنفوجرافيكتقوم  تصاميم •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األهداف املعرفية

INFOGRAPHICS 
في التعليم اإلنفوجرافيك



INFOGRAPHICS 
في التعليم اإلنفوجرافيك

عُرضت عليك معلومات حول التعليم في العالم بطريقتني احداهما عن طريق املوقع كما يظهر أمامك واآلخر 

تُفضلني وملاذا؟ مالذيدوني مع أعضاء مجموعتك امللصق التعليمي الذي أمامك، عن طريق 

ميُكن للعقل البشري 

استيعاب احملتوى 

املرئي بسُرعة تتضاعف 

مره ) ٦۰۰۰۰(إلى 

مُقارنة بالنصوص في 

.الصُحف والكتب



INFOGRAPHICS 

التفكير البصري : احملور األول 

وانب أنه القدرة العقلية التي ترتبط بصورة مباشرة باجل بياجيهالتفكير البصري والذي يراه  يعتمد اإلنفو جرافيك على

احلسية البصرية، حيث يحدث هذا التفكير عندما يكون هناك تناسق بني ما يراه املتعلم من أشكال ورسومات 

 .وعالقات وما يحدث من ربط ونتاجات عقلية معتمدة على الرؤية والرسم املعروض

يعتبر مهارة الفرد على تخيل فكرة أو معلومة ما وعرضها أن التفكير البصري  wilemanيرى ويلمان بينما 

 .باستخدام الصور والرسوم بدالً من كثير من احلشو الذي تستخدمه في االتصال مع اآلخرين

 

 :أهمية التفكير البصري

vالقدرة على رؤية العالقات الداخلية املكانية للشكل املعروض. 

vالقدرة على اكتشاف العالقات النسبية ضمن الشكل املعروض. 

v تنمية مهارات االستدالل. 

ال ، حيث أن األشكاإلنفوجرافيكوهذه األهمية يجب أن ينتبه لها املصمم ويوظفها توظيفاً جيداً عندما يخطط لتصميم 

البصرية مهمة لتمثيل املعرفة، ليس فقط بوصفها أدوات ارشادية وتربوية لكن بوصفها سمات تربط بني التفكير 

.اإلنفوجرافيكوالتعلم، وهذا ما يظهر في فن 

أنت لست اجلمهور املستهدف فال تصمم 

 لنفسك بدالً من اجلمهور املستهدف

Jakob Nielsen

في التعليم اإلنفوجرافيك
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 :حلظة نقاش

كُل مجموعة تُبدع مبا تتحدث عنه  الصور 

التي أمامكم بطريقة تقنية تعبيرية؟

في التعليم اإلنفوجرافيك



INFOGRAPHICS 

اإلنفوجرافيكمفهوم : احملور الثاني

 

 :حلظة نقاش

نستطيع حتويلها إلى ) ، الصور، الفيديوالنصيه(هل جميع البيانات 

 وتكون ذات فاعلية؟ انفوجرافيك

 .مؤخراًفي بدايته وانتشر في مجال اإلعالن والتسويق ولم يدخل في مجال التعليم إال  اإلنفوجرافيكظهر 

 

 : اإلنفوجرافيكتعريف 

فن حتويل البيانات واملعلومات واملفاهيم املعقدة إلى صور ورسوم ميكن فهمها واستيعابها بوضوح وتشويق وهذا 

 .األسلوب يتميز بعرض املعلومات املعقدة بطريقة سلسة وواضحة

 

أنه هو لغة عاملية في التواصل بني البشر من خالل أداة   اإلنفوجرافيك) Sirieharoen,2015( سيرارونكما يُعرف 

ف تساهم في التلخيص البصري لكميات كبيرة من املعلومات، حيث أنه يهدف إلى حتويل املعقد إلى بسيط وشرح كي

 . يصبح الصعب ممكناً وواضحاً باستخدام لغة الرسوم
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 :حلظة نقاش

من خبرتكم في هذا املقرر، هل البد أن نتقيد بنموذج 

 تعليمي تفاعلي وملاذا ؟ انفوجرافيكمحدد لتصميم 

التعليمي التفاعلي اإلنفوجرافيكمنوذج : الثالثاحملور 

في التعليم اإلنفوجرافيك
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اإلنفوجرافيكأنواع  تصنيف:الرابعاحملور 
                                                                                                     

 :انفوجرافيك  ثابت -۱

 . يكون عبارة عن رسم تصويري يشرح شيء معني بشكل ثابت دون احلاجة الى أي تفاعل مع القارئ
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اإلنفوجرافيكتصنيف أنواع : احملور الرابع
 

 :انفوجرافيك متحرك-۲

وهو عبارة عن رسم تصويري متحرك يتفاعل معه القارئ وهذا يعتمد على جزء من مفهوم الرسوم املتحركة، وقد نراه في 

ليتفاعل معها املستخدم، وبعضها يظهر على ) CODE(بعض مواقع الويب التي تستخدم أدوات التحكم من أزرار البرمجة

 .لتمثيل املعلومات  اإلنفوجرافيكهيئة فيديو يستخدم رسومات 

 

 

 

في التعليم اإلنفوجرافيك
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في التعليم اإلنفوجرافيكاستخدامات : احملور اخلامس

 

 :حلظة نقاش

قدمي مع مجموعتك املبدعة مقترحات مبتكرة حول 

في  اإلنفوجرافيكما ترغنب وما ترونه فعّاالً الستخدام 

 التعليم؟

 :شرح املعلومات املعقدة بطريقة تسلسلية وهرمية واضحة وذلك كون-۱

 .املعلومات املرئية أكثر جاذبية وفاعلية•

 .تفسير املعلومات أسهل•

 .تنظيم املعلومات يجعلها أكثر فاعلية•

 :تلخيص الدراسات والبحوث في الدروس وذلك كون-۲

 .النقاط الرئيسية ميكن تعلمها في حملة بصر خاطفة•

 .تعزيز عملية التعليم بتلخيص جذاب•

 .تقارن املعلومات بطريقة فعالة•

 :كملصق تعليمي مساعد وذلك من خالل اإلنفوجرافيكاستخدام -۳

 .تعليقه في الفصل الدراسي لتعزيز التعلم•

 .استخدامه ملراجعة املعلومات التي متت دراستها•

 .تنظيم البيانات واألرقام التي يصعب حفظها بشكل تسلسلي واضح لتيسير عملية تذكرها•

 :تستخدم كأداة لتقييم تعليم الطالب بطريقة مبتكرة-٤

 .يكون كمتطلب لتلخيص محتوى معني من  خالل تصميم يقدمه طالب أو مجموعة من الطالب•

 .والتركببتقييم تفسير الطالب للمفاهيم املعقدة ،مدى قدرتهم على التحليل •
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 اإلنفوجرافيكمبادئ تصميم : احملور السادس

 : رآيحلظة تأمل ومشاركة 

من املعلومات التي تصل إلى ) ٪۹۰(أثبتت الدراسات أن 

 !!العقل البشري هي معلومات بصرية

 

ذو اجلودة والكفاءة العالية هو الذي يستطيع القارئ فهم محتواه وأهدافه بطريقة سريعة، لذلك يوجد مبادئ أساسية لتصمي اإلنفوجرافيك

 :اإلنفوجرافيكم 

ü استخدام الصور واأليقونات والرموز لتعبير عن احملتوى بعيداً عن كثرة النصوص التفصيلية، مع ضرورة  التوازن في استخدام الصور، حيث

 .تستخدم كُل منها في موضع مناسب لئال تتسبب بتشتت القارئ

ü احملافظة على وضوح التصميم للقارئ و ذلك من خالل عدم حشو املعلومات النصية واملصورة من خالل وجود مساحات كافية بينها وبحدود

 .اإلنفوجرافيك

ü لإلنفوجرافيكضرورة حتديد عنوان شيق وجذاب. 

ü بالتوازن البصري، وال يسبب توتر للقارئ اإلنفوجرافيكاستخدام نظام ألوان بسيط ومتوازن بحيث يتسم. 

üضرورة وضع مسافات محددة في جميع جوانب التصميم. 

üاجعلي التصميم يعكس محتواه، بحيث من يشاهد التصميم يعرف مضمونه من خالل اجلرافيك والصور املستخدمة فيه. 

ü في حال كان تصميمك ملخص حملتوى دراسة أو مقالة ، فمن الضروري ارفاق املادة املرتبطة بها، مع مراعاة عدم تكرار املعلومات في حال

 .، بل يكون مبثابة امللحق املفصل لالستزادة حول املوضوعاإلنفوجرافيككان املرفق هو نفسه ما مت تصميمه في 

üالتأكد من سالمة املعلومات املتضمنة في التصميم إمالئياً ونحوياً، وكذلك صحتها وحداثتها. 

ü وجتميع املعلومات املتقاربة وربطها مع بعضها البعض، األمر الذي ييسر على اإلنفوجرافيكإبراز العالقات والعمليات املتضمنة في ،

 .مستخدميها سهولة احلصول على املعلومات بشكل مختصر

üًبشكل مرئي(اختيار بيانات ميكن متثيلها بصريا.( 

üاختيار موضوع واحد لكل تصميم حتى يكون ذا تركيز ووضوح. 
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 :عزيزتي املبدعة 

، حددي أربع تصاميم اإلنفوجرافيكالرابط أدناه يحتوي على مجموعة من 

 .، وفندي اختيارك اإلنفوجرافيكتصميم تتحقق فيها مبادئ  لإلنفوجرافيك

 

http://ncmh.org.sa/index.php/pages/album/15
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 اإلنفوجرافيكتقوي تصاميم : احملور السابع
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