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التوثيق ملن يستخدم النموذج والتعريفات االجرائية :
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املؤتمــر العلمــي الدولــي الخامــس للجمعيــة املصريــة للكمبوتيــر التعليمــي ، 

ــر. ــعيد، مص بورس
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مقدمة

ُيعتبــر اإلنفوجرافيــك مــن الوســائل الجديــدة التــي انتشــرت يف شــتى املجــاالت، بمــا فيهــا   

ــُد الطريــَق أمــام العامليــن يف التعليــم لتوفيــر نمــوذج يكــون  التعليــم، ولكــن لعــدم وجــود مــا ُيمهِّ

ُم مــن إنفوجرافيــك يعتمــُد  ــا، أصبــح مــا ُيقــدَّ طريًقــا لتصميــم إنفوجرافيــك جيــد ومناســب تعليميًّ

م هــذا النمــوذَج  أكثــَر ىلع الجانــب الفنــي، ولــم يــراِع الجوانــب التعليميــة املختلفــة، لذلــك ُأقــدِّ

ــي  ــك التعليم ــرح لإلنفوجرافي ــوذج مقت ــه كأول نم ــم تقديُم ــذي ت ــابق ال ــي الس ــور لنموذج املط

ــة  ــكار التعليمي ــق األف ــا تنبث ــوان: »عندم ــت عن ــم تح ــي للتعلي ــدى العامل ــي يف املنت التفاعل

الخالقــة« بدبــي يف الفتــرة مــن: 24 /2015/2 إلــى 2015/2/26م، وقــد تــم نشــُره مــرًة أخــرى بمجلة 

»التربيــة« الصــادرة مــن مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج بالعــدد األول.

النمــوذج الجديــد هــو عبــارة عــن تصــور لوصــف اإلجــراءات والعمليــات الخاصــة بتصميــم   

اإلنفوجرافيــك التعليمــي الشــامل بأنواعــه: )الثابــت، واملتحــرك، والتفاعلي، واملختلــط(، والعالقاِت 

ــل،  ــس مراح ــى خم ــم إل ــح، وينقس ــري صحي ــكٍل بص ــا بش ــا، وتمثيِله ــة بينه ــة املتبادل التفاعلي

ــم  ــن ىلع تصمي ــَق للقائمي ــد الطري ــة، تمهِّ ــاط التفصيلي ــن النق ــة منهــم عــدٌد م ويف كل مرحل

اإلنفوجرافيــك التعليمــي للقيــام بهــذه اإلجــراءات لتصميــم وإنتــاج إنفوجرافيــك تعليمــي صحيــح 

ومفيــد، ومتناســب مــع الفئــة العمريــة املســتهَدفة. وقــد تــم تقديــم مصطلحــات إجرائيــة شــاملة 

ــك  ــك، وكذل ــم اإلنفوجرافي ــن يف فه ــكل الباحثي ــدة ل ــون مفي ــة لتك ــك كبداي ــواع اإلنفوجرافي ألن

لالســتفادة منهــا يف أبحاثهــم.

1مقدمة



التعريفات اإلجرائية
 ألنواع اإلنفوجرافيك
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المفهوم
 العام لإلنفوجرافيك 

ــدة  هــو مصطلــٌح ُيطلــق ىلع فــنِّ تحويــل البيانــات واملعلومــات واملفاهيــم املعقَّ

إلــى عناصــر بصريــة شــيقة وممتعــة، يســهُل فهُمهــا واســتيعاُبها بوضــوح، وتكــون 

ــدة  ــز بعــرض املعلومــات املعقَّ مبنيــة ىلع أهــداف واضحــة، وهــذا األســلوب يتميَّ

والصعبــة بطريقــٍة سلســة وســهلة وواضحــة.

اإلنفوجرافيك الثابت
) Static Infographic (

ــر عــن موضــوٍع مــا يف  ــة مشــوِّقة يســهل فهمهــا، وتعب ــة ثابت هــي عناصــر بصري

ــت. ــات اإلنترن ــر ىلع صفح ــي، وُتنش ــوع أو إلكترون ــكل مطب ش

3التعريفات اإلجرائية ألنواع اإلنفوجرافيك
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اإلنفوجرافيك املتحرك

:)Motion Infographic( 

هــي عبــارة عــن عناصــر بصريــة متحركة مــن: )نصــوص - رموز ...إلــخ(، تتحــرك بحركات 

ــرات  ــة - مؤث ــيقى تصويري ــي - موس ــق صوت ــوُت )تعلي ــا ص ــٌج معه ــرة، ومدم معبِّ

صوتيــة(؛ بهــدف توضيــح فكــرٍة مــا بطريقــٍة شــيقة ممتعــة، عــن طريــق تنفيــذ عدٍد 

مــن املراحــل املختلفــة: )الفكــرة وكتابــة الســكريبت - تســجيل الصوتيــات - رســم 

املشــاهد- التحريــك واإلخــراج النهائــي - النشــر(.

اإلنفوجرافيك التفاعلي 

:)Interactive Infographic(

هــي عبــارة عــن عناصــر بصريــة تتــمُّ برمجُتهــا بإضافــة بعــض أدوات التحكــم واألكواد 

لتخلــق نوًعــا مــن التفاعــل معهــا بتحكــم املســتخدم بهــا، ويتطلَّــُب تصميــُم هــذا 

ــم برمجــة بعــض أجزائهــا التــي  ــة، ث ــٌم للعناصــر البصري ــوع أن يكــون بهــا تصمي الن

ســوف يكــون التحكــُم والتفاعــل مــن خاللهــا. 

التعريفات اإلجرائية ألنواع اإلنفوجرافيك 4
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ــد  ــى عن ــث ُيراع ــادي؛ بحي ــر الع ــرك والتصوي ــك املتح ــن اإلنفوجرافي ــن كلٍّ م ــج بي ــو الدم ه

إعــداد هــذا النــوع أن يتــمَّ كتابــُة ســيناريو كامــل يتنــاول طريقــة التصويــر وشــكله )لوكيشــن 

التصويــر( )خلفيــة خضــراء Chroma key – ديكــور عــادي(، كذلــك العناصــر البصريــة املتحركــة 

ــو النهائــي  )اإلنفوجرافيــك املتحــرك(، وكيفيــة التفاعــل معهــا، ومــكان ظهورهــا يف الفيدي

ــن -  ــب ســيناريو - ممثلي ــن: )كات ــا م ــا مكوًن ــاًل مبدًع ــا كام ــُب فريًق م للمشــاهد، وتتطل املقــدَّ

ــك(. ــر - مصمــم الجرافي مصــور - مخــرج - املونتي

اإلنفوجرافيك املختلط 

 Mixed Infographic

5التعريفات اإلجرائية ألنواع اإلنفوجرافيك



نموذج االنفوجرافيك 
التعليمي المطور 

ــي،  ــم التعليم ــاذج التصمي ــا لنم ــل محاكًي ــس مراح ــى خم ــوذج إل ــذا النم ــيُم ه ــمَّ تقس » ت
ــواع  ــع أن ــارك جمي ــم، وتتش ــة منه ــكل مرحل ــة ل ــاِط التفصيلي ــن النق ــدٌد م ــٍة ع ــكلِّ مرحل وب

اإلنفوجرافيــك يف جميــِع املراحــل الخاصــة بالنمــوذج مــا عــدا مرحلــة اإلنتــاج؛ حيــث تختلــف 

ــم « ــوٍع منه ــة كلِّ ن ــاة خصوصي ــاط ملراع ــض النق يف بع
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مراحل النموذج

املرحلة الخامسة
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املرحلة الثانية

التصميم

املرحلة الثالثة

 اإلنتاج

املرحلة الرابعة

التقييم
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 األهداف
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تحليل
 خصائص 
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تحليل وتحديد االحتياجات التعليمية :
نبــدأ بتحليــل االحتياجــات التعليميــة املــراد تغطيُتهــا، وعنــد بدايــة العمــل يف عمليــة تحليل   

االحتياجــات نجــُد أننــا أمــام تحديــد هــذه االحتياجــات املطلوبــة عــن طريــق وصــف الوضــع الراهــن، ثــم 

وصــف الوضــع املرغــوب، والفــرق بيــن الوضــع الراهــن والوضــع املرغــوب هــو مــا نســميه: »االحتيــاج«.

مثال:

الوضع الراهن: ال يحبذ معظُم القائمين ىلع التعليم استخداَم اإلنفوجرافيك يف التعليم. «

الوضع املرغوب: يحبذ معظُم القائمين ىلع التعليم استخداَم اإلنفوجرافيك يف التعليم. «

االحتياج: تغيير اتجاه القائمين ىلع التعليم نحو استخداِم اإلنفوجرافيك يف التعليم. «

وُيمكــن إجــراء عمليــة تحديــد االحتيــاج ىلع مســتويات مختلفــة؛ كمســتوى الدولــة، أو الجامعة،   

ــرر. ــن املق ــدة م ــرر، أو الوح ــة، أو املق أو املدرس

تحليل األهداف:
هــذه املرحلــة ُتعتبــر مــن أهــمِّ املراحــل يف النمــوذج، والتي تســاعد ىلع تصميــم إنفوجرافيك   

تعليمــي ناجــح قائــم ىلع أهــداف تعليميــة واضحــة، وعــادة ُتصــاغ األهــداف التعليميــة ىلع هيئــة 

أهــداف ســلوكية، لنتمكــَن مــن قياســها عــن طريــق التعــرف ىلع الحصيلــة التعليميــة وتغيير الســلوك 

مــن اإلنفوجرافيــك التعليمــي املقــدم للطــالب. وقــد وضحــت العديــد مــن املراجــع والكتــب كيفيــة 

ــُع  ــن يطل ــك ســوف أقدمهــا يف شــكٍل مختصــر حتــى يســتفيَد َم صياغــة األهــداف الســلوكية، ولذل

ىلع النمــوذج عنــد صياغــة أهدافــه، ولكــن قبــل صياغــة األهــداف الســلوكية يجــب معرفــة العناصــر 

اآلتيــة والتــي حددهــا )ميجــر - 1968م(: 

9املرحلة األولي : الدراسة والتحليل
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أواًل: تحديد نوع السلوك املرغوب. 

ثانًيا: تحديد مستوى األداء املقبول. 

ثالًثا: الظروف التي يتمُّ فيها التعليم. 

ــة  ــداف التعليمي ــف األه ــح تصني ــى توضي ــي إل ــابقة نأت ــر الس ــا ىلع العناص ــد أن تعرفن وبع  

مجــاالت: ثالثــة  يف  تصنــُف  والتــي   ،Cognitive Educational

مجــال األهــداف املعرفيــة: وهــي تلــك املجموعــة مــن األهــداف التــي تتعلَّــُق بالقــدرات العقليــة؛ 

مثــل التذكــر وتطويــر القــدرات الذهنيــة. 

ــض  ــزة، وأداء بع ــغيل األجه ــل تش ــة؛ مث ــدرات العضلي ــُق بالق ــة: وتتعلَّ ــداف الحركي ــال األه مج

الحــركات الرياضيــة. 

مجــال األهــداف العاطفيــة: وتتعلَّــُق بامليــول واالتجاهــات؛ مثــل تنميــة االتجاهــات الســليمة نحــو 

اســتخدام الوســائل التعليميــة، وحــب العمــل.

ولــكلِّ مجــاٍل مــن تلــك املجــاالت الثالثــة مســتويات متعــددة، وفهــم تلــك املســتويات ُيســاعد   

ىلع االهتمــام بمســتويات التعليــم املختلفــة. ومــن املالحــظ أنَّ االهتمــام يف مدارســنا غالًبــا ما يكون 

مركــًزا ىلع التعلــم املعــريف، وبالــذات يف مســتوياته الدنيــا؛ مثــل التذكــر واســترجاع املعلومــات، أكثر 

مــن املســتويات العليــا يف األهــداف املعرفيــة، كمــا نالحــظ أنَّ االهتمــام أيًضــا منصــبٌّ ىلع مجــال 

األهــداف املعرفيــة أكثــر مــن مجــاالت التعلــم العاطفــي والحركــي، والتــي ال تقــلُّ أهميــًة عنهــا. 

املرحلة األولي : الدراسة والتحليل 10
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ــداد  ــاًل يف إع ــا دلي ــون لن ــي يك ــة لك ــاالت الثالث ــن املج ــال م ــريًعا كلَّ مج ــتعرضنا س وإذا اس  

باآلتــي:  نبــدأ  باإلنفوجرافيــك  الخاصــة  األهــداف 

أواًل : )مجــال األهــداف املعرفيــة( تصنيــف بلــوم 1965م لألهــداف املعرفيــة، والتــي تنــدرج مــن 

الســهولة إلــى األكثــر تعقيــًدا، وتشــمل:

املعلومات.    .1

الفهم.     .2

التطبيق.    .3

التحليل.    .4

التركيب.    .5

التقويم.    .6

ثانًيا )مجال األهداف الحركية( تصنيف )كيبلر 1970م(؛ حيث صنَّف األهداف الحركية إلى:
الحركة الجسدية الشاملة.   .1

التناسق الحركي.  .2
االتصال غير اللفظي.   .3

السلوك اللفظي.  .4

وتتميز هذه األهداف بسهولة مالحظتها ومن َثمَّ قياسها. 

ثالًثا )مجال األهداف العاطفية( تصنيف )كراثوول 1964م( لألهداف العاطفية، وتشمل:
االستقبال.  	 
االستجابة.  	 
التقرير أو التقييم.  	 
التنظيم.  	 
الوصف بإعطاء قيمة. 	 

11املرحلة األولي : الدراسة والتحليل
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وتتميز األهداف العاطفية بصعوبة كتابتها وقياسها؛ حيث إنَّ نتائج السلوك ال تظهر إال بعد 

مدة طويلة. 

وبعــد اســتعراض تفاصيــل كل مجــال مــن مجــاالت األهــداف الثالثــة، نأتــي إلــى كيفيــة كتابــة   

د )كمــب 1977م( الخطــوات اآلتيــة لصياغــة األهــداف:  األهــداف الســلوكية لإلنفوجرافيــك؛ حيــث حــدَّ

أواًل: نبــدأ بفعــل العمــل، ويصــف ســلوًكا محــدًدا يمكــن مشــاهدته وقياســه، يســمى: يقــارن، يرتــب، 

يبيــن، يوضــح.

ثانًيا: نتبع فعل العمل بمضمون يصف املوضوع؛ مثل: سمِّ أنواع اإلنفوجرافيك املختلفة. 

ــدف  ــل: 85٪ أو 95٪، إذن اله ــاز مث ــن اإلنج ــى م ــد أدن ــول كح ــي املقب ــتوى األدائ ــع املس ــا: نض ثالًث

ــة ٪95.  ــة بدق ــك املختلف ــواع اإلنفوجرافي ــمِّ أن ــاًل: س ــا مث ــون هن ــلوكي يك الس

رابًعــا: مــن األفضــل وجــود عبــارة تصــف الشــروط التــي يتــم خاللهــا القيــام بالســلوك املطلــوب؛ مثــل: 

أنــواع اإلنفوجرافيــك املختلفــة بدقــة 95٪ دون االســتعانة بأيــة مصــادر. 

ــدف  ــي به ــن وتنته ــدف معي ــدأ به ــا تب ــة نجُده ــة التعليمي ــريع للعملي ــٍل س ــا بتحلي وإذا قمن  

معيــن، ولتوضيــح ذلــك أكثــر فإننــا نبــدأ بهــدف أو أهــداف تعليميــة عامــة، وهــذا الهــدُف التعليمــي 

يعتمــُد ىلع واحــٍد أو أكثــَر مــن األهــداف النهائيــة، والتــي بدورهــا تعتمــد ىلع مجموعــٍة مــن األهــداف 

التمكينيــة )الفرعيــة(، وهــذا مــا ُيعبــر عنــه بـــ: األهــداف تــؤدي إلــى األهــداف. 

ومــن أجــل أن نتمكــَن مــن وضــع أهــداف متسلســلة َوْفــق قواعــد تربويــة، يمكننــا الرجــوع إلــى   

تصنيــف )جانييــه 1970( ألنــواع التعلــم؛ حيــث وضعهــا يف ثمانيــة أقســام، هــي مــن األســهل إلــى 

ــي: ــب كاآلت األصع

املرحلة األولي : الدراسة والتحليل 12
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التعلم باإلشارة.  . 1
التعلم عن طريق املثير واالستجابة. . 2
الترابط والتسلسل. . 3
الربط اللفظي.. 4
التمييز املتعدد. . 5
تعليم املفاهيم.. 6
تعليم املبادئ والقواعد. . 7
حل املشكالت. . 8

والهــدف ممــا ســبق عرضــه فيمــا يخــصُّ األهــداف وتحليلهــا وصياغتهــا، أن تســاعد القائميــن   

ىلع إنتــاج وتصميــم اإلنفوجرافيــك التعليمــي؛ بــأن يكــون لديهــم رؤيــٌة واضحــة لألهــداف التعليميــة 

ــة.  ــدوى تعليمي ــي ذي ج ــك تعليم ــراج إنفوجرافي ــاعَد يف إخ ــى تس ــا، حت ــة صياغته وكيفي

تحليل المحتوى التعليمي:
عنــد تصميــم اإلنفوجرافيــك التعليمــي يجــب أن يكــون تحليــُل املــادة العلميــة بشــكٍل يســاعد   

ــا عــن طريــق اإلنفوجرافيــك؛ حيــث يتــمُّ تحليــل املــادة العلميــة بتقســيمها إلــى  ىلع تمثيلهــا بصريًّ

أجــزاء صغيــرة، بحيــث يكــون كلُّ جــزء مــن هــذه األجــزاء إنفوجرافيــك مصغــًرا، وبعدهــا يتــم تجميــُع 

ــي. ــك التعليم ــن اإلنفوجرافي ــلة م ــر، أو سلس ــك أكب ــكل إنفوجرافي ــزاء يف ش ــذه األج ه

تحليل خصائص المتعلمين:
خصائــص املتعلــم أمــر مهــمٌّ ومفيــد لإلنفوجرافيــك؛ حيــث يســاعد ىلع املعرفــة املســبقة   

للمتعلــم يف النواحــي العقلية والجســمية واالجتماعية والثقافية والنفســية، بما يجعــل اإلنفوجرافيك 

قــادًرا ىلع تهيئــة أفضــل الخبــرات التــي تســاعد املتعلــم ىلع التقــدم، كمــا تســاعد ىلع تفســير 

ــة  ــرات الالزمــة، والوســائل التعليمي ــار الخب ــم الختي ــات املتعل بعــض أنمــاط الســلوك، ومعرفــة إمكاني

ــة.  ــِق األهــداف التعليمي ــي تســاعُد يف تحقي ــوز والرســومات، والت املناســبة، واألشــكال والرم

املرحلة األولي : الدراسة والتحليل
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المرحلة الثانية
 مرحلة التصميم

وتنقسم هذه املرحلة إلى عدٍد من املرحل الداخلية:

صياغة األهداف اإلجرائية.. 1
صياغة املحتوى العلمي.. 2

تحديد الخطوط املستخدمة.. 1
تحديد األلوان املقترحة.. 2
 تحديد األشكال والعناصر البصرية . 3

املستخدمة.

تحديد نوع اإلنفوجرافيك. 1
تحديد الشكل الداخلي والتخطيط . 2

لإلنفوجرافيك

املرحلة الثانية : التصميم 14
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أواًل:

- صياغة األهداف اإلجرائية: 

ُيراعى أن: 

ــاًل  ــَن فع ــيرها، ىلع أن تتضم ــالف يف تفس ــى االخت ــو إل ــة ال تدع ــددة وواضح ــارة مح ــاغ بعب ُتص

ســلوكيًّا إجرائيًّــا، يمثــل ناتًجــا تعليميًّــا محــدًدا يمكــن مالحظُتــه وقياســه، ويظهــر ذلــك يف تصميــم 

ــم. ــم، أو نشــاط التعل ــم، ال ســلوك املعل اإلنفوجرافيــك، وأن تصــَف ســلوك املتعل

- صياغة املحتوى العلمي:

ُيراعى أن: 

ــد، ويســُهُل تمثيُلــه بصريًّــا، وتحويُلــه إلــى عناصــر بصريــة  تكــون صياغــة املحتــوى بشــكل غيــر معقَّ

واضحــة ومعبــرة عــن املحتــوى العلمــي.

ثانًيا: 

- تحديد الخطوط املستخدمة:

ــروءة، وال  ــيطة ومق ــون بس ــك أن تك ــتخدمة يف اإلنفوجرافي ــوط املس ــار الخط ــد اختي ــى عن ُيراع

ــم. ــتيت للمتعل ــا أي تش ــد به يوج

- تحديد األلوان املقترحة:

ُيراعــى عنــد اختيــار األلــوان املقترحــة يف اإلنفوجرافيــك أن تكــون مناســبة تربويًّــا للفئــة 

املســتهدفة، وأالَّ يتــمَّ اســتخداُم ألــوان ســاخنة تكــون مشــتِّتة ومزعجــة للمتعلــم.

املرحلة الثانية : التصميم
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- تحديد األشكال والعناصر البصرية املستخدمة:

ــار األشــكال والعناصــر البصريــة املقترحــة يف اإلنفوجرافيــك أن تكــون مناســبة  ُيراعــى عنــد اختي

ــاس او  ــة تكــون بهــا التب ــم اســتخدام األشــكال والعناصــر البصري ــا للفئــة املســتهدفة، وال يت تربويًّ

عــدم وضــوح او تســبب أي تبــث عنصريــة.

ثالًثا: 

- تحديد نوع اإلنفوجرافيك ما بين:

 )اإلنفوجرافيك الثابت - اإلنفوجرافيك املتحرك - اإلنفوجرافيك التفاعلي - اإلنفوجرافيك املختلط(،

ويخضع التحديد طبًقا لـ: ) نوع املحتوى - حجم املحتوى - خصائص املتعلم - التكلفة(.

- تحديد الشكل الداخلي والتخطيط لإلنفوجرافيك:

)شعاعي - خرائط - جداول- عالقات - رسوم توضيحية - قوائم - مخطط بياني - تدرج عمليات(.

املرحلة الثانية : التصميم
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ــا للنــوع الــذي تــم اختيــاره يف  لــي بتطبيــق املخطــط الشــكلي، وذلــك طبًق يتــمُّ إنتــاج النمــوذج األوَّ

املرحلــة الســابقة؛ حيــث إنَّ  كل نــوع مــن أنــواع اإلنفوجرافيــك لــه مراحــل خاصــة يف إنتاجــه وتنفيــذه؛ 

وبعضهــا مشــترك فيمــا بينهــم )ســتكون باللــون االحمــر( وهــي كالتالــي: 

المرحلة الثالثة: مرحلة اإلنتاج

اإلنفوجرافيك

 الثابت

اإلنفوجرافيك

املتحرك

اإلنفوجرافيك

 التفاعلي

اإلنفوجرافيك

 املختلط

املرحلة الثالثة : اإلنتاج
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اإلنفوجرافيك الثابت

اختيار النوع الثابت: )مطبوع - إلكتروني(. -

الرسم املبدئي )الكروكي(. -

تجميع العناصر البصرية )أيقونات وأشكال وخطوط(.  -

ــة املتخصصــة يف  - ــم الجرافيــك أو املواقــع اإللكتروني ــار أحــد برامــج تصمي اختي

ــك. إنشــاء اإلنفوجرافي

إنتــاج النمــوذج األولــي بإضافــة العناصــر البصريــة املختلفــة املعبــرة عــن  -

التعليمــي. املحتــوى 

ــم  - ــوى العلمــي كامــل، وقــد ت ــة الشــاملة؛ للتأكــد مــن أن املحت املراجعــة الفني

ــا مــن حيــث : ــه بصريًّ تمثيل

تسلسل املعلومات.	 

صحة العناصر املستخدمة.	 

املراجعة اللغوية) للنصوص املكتوبة(	 

اإلخراج النهائي. -

املرحلة الثالثة : اإلنتاج 18
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اإلنفوجرافيك املتحرك

ــدد  - ــة - ع ــدة املتوقع ــخ - امل ــخة - التاري ــم النس ــه: )رق ــرح ب ــيناريو املقت ــة الس كتاب
ــات(. ــدد الكلم ــاهد - ع املش

 رسم املشاهد )ستوري بورد( الواردة يف السيناريو بعد مراجعته -
تجميع العناصر البصرية )أيقونات وأشكال وخطوط(.  -
اختيــار أحــد برامــج تصميــم الجرافيــك أو املواقــع اإللكترونيــة املتخصصــة يف إنشــاء  -

ــك. اإلنفوجرافي
تسجيل التعليق الصوتي والحوار الذي تم عرضه يف السيناريو. -
اختيار املؤثرات الصوتية. -
 اختيار املوسيقى. -
التحريك طبًقا ملا ورد يف السيناريو. -
إضافة الصوت واملؤثرات الصوتية. -
املراجعــة الفنيــة الشــاملة؛ للتأكــد مــن أن املحتــوى العلمــي كامــل، وقــد تــم تمثيلــه  -

بصريًّــا مــن حيــث :
تسلسل املعلومات.	 
صحة العناصر املستخدمة.	 
املراجعــة اللغويــة ) للنصــوص املكتوبــة - ســالمة اللغــة  ومخــارج االلفــاظ لألصوات 	 

) املسجلة 
اإلخراج النهائي. -

املرحلة الثالثة : اإلنتاج
19



)20
19

ر )
طوَّ

لم
ي ا

يم
عل

الت
ك 

في
جرا

فو
إلن

ج ا
وذ

نم

اإلنفوجرافيك التفاعلي

ــط  - ــع ازرار ورواب ــن توزي ــات - اماك ــدد الشاش ــه ) ع ــرح ب ــيناريو املقت ــة الس كتاب

التفاعــل  (. 

- تحديد نسبة التفاعل املراد أن تظهر يف اإلنفوجرافيك. -

تجميع العناصر البصرية )أيقونات وأشكال وخطوط(.  -

ــة املتخصصــة يف  - ــم الجرافيــك أو املواقــع اإللكتروني ــار أحــد برامــج تصمي اختي

ــك. إنشــاء اإلنفوجرافي
تسجيل التعليق الصوتي والحوار الذي تم عرضه يف السيناريو. -
اختيار املؤثرات الصوتية. -
 اختيار املوسيقى. -

تصميم الشاشات وتحريكها. -

إضافة التفاعل يف التصميم. -

إضافة الصوت واملؤثرات الصوتية. -

ــم  - ــوى العلمــي كامــل، وقــد ت ــة الشــاملة؛ للتأكــد مــن أن املحت املراجعــة الفني

ــا مــن حيــث : ــه بصريًّ تمثيل

تسلسل املعلومات.	 

صحة العناصر املستخدمة.	 

املراجعة اللغوية) للنصوص املكتوبة(	 

اإلخراج النهائي. -

املرحلة الثالثة : اإلنتاج 20
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اإلنفوجرافيك املختلط

تحديد نوع الفيديو: )تمثيلي - محاضرة(.. 1

تحديد طريقة التصوير وشكلها: (بخلفية خضراء Chroma key - ديكور عادي(.. 2

كتابة سيناريو باملشاهد املراد تصويرها بما يخدم املحتوى العلمي.. 3

م املحتوى. . 4 اختيار املمثلين، أو املحاضر الذي سُيقدِّ

تحديد مكان ظهور اإلنفوجرافيك املتحرك.. 5

تحديد شكل التفاعل مع اإلنفوجرافيك املتحرك من قبل املمثلين او املحاضر. . 6

املرحلة األولى:
تنقسم إلى مرحلتين :

املرحلة الثانية :

وهــذ مرحلــة تنفيــد اإلنفوجرافيــك املتحــرك )أرجــو االطــالع ىلع مراحــل تنفيــذ   

املتحــرك(. اإلنفوجرافيــك 

تجميع العناصر البصرية )أيقونات وأشكال وخطوط(.  -
اختيار املعدات املناسبة للتصوير: )كاميرات – إضاءة - ميكرفونات(. -
 اختيار مكان التصوير.  -
اختيار املمثلين. -
 اختيار برنامج املونتاج املناسب.  -

املرحلة الثالثة : اإلنتاج
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اإلنفوجرافيك املختلط
تابع

البدء يف تصوير املشاهد. -
اختيار املؤثرات الصوتية. -
 اختيار املوسيقى. -
مشاهدة ما تم تصويره واملراجعة عليه.  -
مونتاج املشاهد.  -
إضافة املوسيقى واملؤثرات الصوتية املناسبة. -
رة. - إضافة اإلنفوجرافيك املتحرك للمشاهد املصوَّ

ــه  - ــم تمثيل ــد ت ــل، وق ــي كام ــوى العلم ــن أن املحت ــد م ــاملة؛ للتأك ــة الش ــة الفني املراجع

ــث : ــا مــن حي بصريًّ

تسلسل املعلومات.	 

صحة العناصر املستخدمة.	 

املراجعة اللغوية) للنصوص املكتوبة(	 

اإلخراج النهائي. -

املرحلة الثالثة : اإلنتاج 22
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المرحلة الرابعة: مرحلة التقييم

ــم  ــم، وتنقس ــة التقيي ــي مرحل ــابقة تأت ــة الس ــه يف املرحل ــك ومراجعت ــم اإلنفوجرافي ــد تصمي بع

إلــى: 

ــة  ــره ومطابق ــن عناص ــِد م ــي، للتأك ــك التعليم ــراء ىلع اإلنفوجرافي ــل الخب ــن قب ــم م التحكي  -

العناصــر البصريــة مــع املحتــوى العلمــي، وللتأكــِد مــن تمثيــل جميــع أجــزاء املحتــوى العلمــي، 

ــم، ــاِت التعلي ــُق حاج ــم يحقِّ ــك املصم ــة إذا كان اإلنفوجرافي ــراء ملعرف ــم الخب ــتخدُم تحكي  ويس

 أو املؤسسة التي ستستفيُد من اإلنفوجرافيك التعليمي أو التدريبي؛ وذلك عن طريق:

تقييم مدى مطابقة اإلنفوجرافيك التعليمي لحاجات املؤسسة.	 

تقييم مدى اكتمال اإلنفوجرافيك وصحته.	 

مة من خالل اإلنفوجرافيك.	  تقييم إستراتيجية التدريس املقدَّ

م.	  تقييم مدى فائدة النظام التدريسي وتفاعله مع اإلنفوجرافيك املقدَّ

التحقق من مدى رضا املتعلم عن اإلنفوجرافيك.	 

التطبيق ىلع مجموعة من املتعلمين، وعمل تقييم بنائي لإلنفوجرافيك.  -

- تطبيق التقييم الجمعي النهائي، واالنتهاء من تطوير اإلنفوجرافيك.

املرحلة الرابعة : التقييم
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المرحلة الخامسة : مرحلة النشر واالستخدام

- االســتخدام امليدانــي والتطبيــق لإلنفوجرافيــك التعليمــي، ويتــم ذلــك بتطبيقــه يف املــدارس 

أو املؤسســات التعليميــة.

التقييم والتنقيح املستمر لإلنفوجرافيك.  -

املرحلة الخامسة : النشر واالستخدام 24
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