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 كوسٌط اتصالً بصري ددٌثقٌاس مدى تدقٌق معاٌٌر جودة التعلٌم فً تصمٌم ملصق انفوجرافٌك 

 لطالب التصمٌم الجرافٌكً

Measuring the achievement of educational quality standards in designing 

an Infographic label as a modern optical communication medium for 

graphic design students 

 د. نهى صالح السٌد البسٌونً

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا-كلٌة اإلعالم وتكنولوجٌا االتصال  -المدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن 

 جامعة البترا –كلٌة العمارة والتصمٌم  –األستاذ المساعد بقسم التصمٌم الجرافٌكً 

 

 المقدمــــــة:

أدى إلى تطورات متتالٌة فً االتصاالت االلكترونٌة وتكنولوجٌا  ٬تطوراً تكنولوجٌاً رقمٌاً هابلً  شهدت السنوات األخٌرة

  مما جعل خدمة اإلنترنت تغزو المنازل لٌستخدمها الصغٌر قبل الكبٌر. ٬المعلومات

للباحثٌن عن المعلومات وبالرغم من هذه التطورات التكنولوجٌة والعلمٌة الفابقة التً ظهرت فً هذا العصر والتً ٌسرت 

ٕاال أنها جعلتهم فً مواجهة دابمة لهذا الكم الهابل من المعلومات والبٌانات واإلحصاءات الصعبة الناجمة عن هذه  ٬الكثٌر

لذا كانت هناك حاجة  ٬التطوارت٬ التً جعلت األمر أكثر تعقٌداً وصعوبًة علٌهم فً فهم وإدراك وتحلٌل هذه المعلومات

 التصور الذهنً تخاطب اتصالٌة كعملٌة البصري ٌعتمد على التفكٌر ٬حث عن وسٌط لتصمٌم المعلوماتماسة إلى الب

التً ٌتخٌلها المتلقً لفهم وإدراك وتحلٌل المعلومات فٌما ٌعرف  الذهنٌة الصور أجل تنظٌم من العقل٬ً وذلك

مما جعل التصمٌم  ٬ٌط وتٌسٌر استٌعابها٬ أو التمثٌل البصري للبٌانات رغبة فً تبس Infographicباالنفوجرافٌك 

  .أهمٌة اآلن البصري من المتطلبات األكثر

 قسةم  –الثانٌةة الفرقةة لطلب تُدرس التخصص التى مواد متطلبات أحد "الرسوم التوضٌحٌة التقلٌدٌة والرقمٌة" مادة وتعد

المادة إلى تعلٌم الطلب تقنٌات وأنمةاط الرسةوم جامعة البترا٬ وتسعى هذه  –كلٌة العمارة والتصمٌم  – التصمٌم الجرافٌكً

كما تسعى إلى تقوٌة  ٬وطرق توظٌفها فً مشارٌع جرافٌكٌة ٬التوضٌحٌة كأحد أشكال االتصال البصري فً الفن والتصمٌم

 وتصور أشٌاء من الواقع أو الخٌال إلثراء مخرجات التصامٌم الجرافٌكٌة.   ٬تمثٌل ٬مهارات الطلبة فً محاكاة

وتوجٌه  ٬وتطبٌق تقنٌاتها فً خدمة العملٌة التعلٌمٌة ٬تؤدي المادة دورها فً مواكبة اتجاهات التصمٌم الحدٌثة وحتً

الباحثة بوضع مقترح ٌقوم الطلب من خلله  تقوم مخرجات هذه العملٌة التعلٌمٌة بما ٌتناسب مع متطلبات السوق٬

ة من تحلٌل المعلومات ٬ وتنظٌم األفكار٬ وتحلٌل األشكال ٬ بداٌ  ٬بتصمٌم رسوم إٌضاحٌة رقمٌة لملصق انفوجرافٌك

ووضع تصورات التصمٌم ٬ وصوال إلى التكوٌن النهابً للتصمٌم ٬ ثم تقوم بقٌاس ما حققه  كل طالب فً التصمٌم النهابً 

٬ مخرجات المهارات الذهنٌة  Knowledge and Understanding من: مخرجات المعرفة والفهم )االستٌعاب(

(Intellectual Skills   ٬ مخرجات المهارات المهنٌة والعملٌة )(Professional and Practical Skills)  ٬

 . (General and Transferable Skills)ومخرجات المهارات العامة والقابلة للنقل 

Introduction: 

Today, the world lives in a huge digitally developed technology, which has led to merge the 

two phenomena of: the information revolution and the communications revolution, which 

have made the world in continual confrontation with information through various channels of 

communication. This phenomenon is known as the flow of information. 
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One of the most important manifestations of this information flow and its huge revolution is 

the production of a great amount of information, data and statistics that made it more complex 

and difficult for the recipient to understand, and analyze this information. Which led to the 

search for a communication channel based on the visual representation of information which 

attracts to the attention of the recipient, known as Infographic. 

The course of the traditional and digital illustrations is one of the Department Compulsory 

Requirements, that is taught to the students of the second year - Graphic Design Department - 

Faculty of Architecture and Design – University of Petra. This course acquires its importance 

in achieving its objectives through achieving the learning outcomes that are targeted 

according to the quality assurance standards of education. 

 To the need of the course to use the new trends of  design, and develop  The students'  

productions to be In line with market requirements. The researcher presents a proposal in 

which students design digital illustrations of an infographic poster, from analyzing 

information, organizing ideas, analyzing shapes, developing concepts, to final design, and 

then measuring what each student achieved in the final design of: Knowledge and 

understanding outputs, intellectual skills outputs, professional and practical skills outputs, and 

general and transferable skills outputs. Within the framework of the quality ensuring of 

education in the teaching process of this course  

 أهمٌة البدث:

تطبٌق معاٌٌر قٌاس جودة التعلٌم بهدف تنمٌة وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة فً إطار ٌحقق المخرجات التعلمٌة المستهدفة  -١

 للمادة .

فً الوصول الى مستوى التصمٌم الجرافٌكً لمساعدة طلب تطوٌر االنتاج الطلبً فً مجال الرسوم التوضٌحٌة  -٢

 متطلبات سوق العمل.معرفً وتقنً ٌتناسب مع 

 توسٌع المجال المعرفً والمهارات المكتسبة لدي طلب التصمٌم الجرافٌكً فً إطار ٌخدم وٌحقق جودة التعلٌم. -٣

 مشكلة البدث:

أدى التقدم التكنولوجً الراهن إلى حدوث تدفق غٌر مسبوق فى المعلومات التً ٌستقبلها الفرد٬ مما أدى إلى  

 تكمن فى التساؤالت التالٌة: ظهور مشكلة البحث التى

 ٌعتمد على التفكٌر ٬كٌف ٌتمكن طلب التصمٌم الجرافٌكً من تصمٌم ملصق انفوجرافٌك كوسٌط لتصمٌم المعلومات -١

 اتصالٌة ؟ كعملٌة البصري

واكتساب المعارف والمهارات  ٬كٌف ٌتم وضع خطة تدرٌسٌة تساعد علً تفاعل الطلب مع العملٌة التصمٌمٌة -٢

 ستهدفة من المادة ؟الم

 ما هً المعاٌٌر التً ٌمكن من خللها قٌاس مدى تحقٌق الطلب للمخرجات التعلمٌة المستهدفة من المادة؟ -٣

 هدف البدث:

 ٬وتطبٌق تقنٌاتها فً خدمة العملٌة التعلٌمٌة ٬تنمٌة وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة من خلل مواكبة اتجاهات التصمٌم الحدٌثة

 هذه العملٌة التعلٌمٌة فً إطار ٌحقق جودة التعلٌم. وتوجٌه مخرجات
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 فروض البدث:

 لدى الطلب بنسبة مرتفعة.Knowledge and Understanding توسٌع مخرجات المعرفة والفهم )االستٌعاب( -١

 ( لدى الطلب بنسبة مرتفعة. Intellectual Skillsتنمٌة مخرجات المهارات الذهنٌة ) -٢

لةةدى الطةةلب بنسةةبة  (Professional and Practical Skills)المهةةارات المهنٌةةة والعملٌةةة تطةةوٌر مخرجةةات  -٣

 مرتفعة.

لةدى الطةلب بنسةبة  (General and Transferable Skills)ترسٌخ مخرجةات المهةارات العامةة والقابلةة للنقةل  -٤

 مرتفعة.

 ددود البدث: 

 اشمٌة.المملكة األردنٌة اله -مدٌنة عمان  الددود المكانٌة:

سةاعة تدرٌسةٌة  ٢١م٬ واسةتغرقت ٢١١٦/٢١١٢طبقت التجربة خلل الفصل الثةانً مةن العةام الجةامعً  الددود الزمانٌة:

 ساعة عملً(. ١٦ساعات نظري٬  ٤)

 عٌنة البدث: 

 جامعة البترا. –كلٌة العمارة والتصمٌم  –بقسم التصمٌم الجرافٌكً  –( طالبا من طلب الفرقة الثانٌة ١١عددها )

 منهج البدث:

ٌقوم البحث على المنهج شبه التجرٌبً بهدف تطبٌق قٌاس مدى تحصةٌل الطةلب للمخرجةات التعلمٌةة المسةتهدفة مةن مةادة 

 الرسوم التوضٌحٌة التقلٌدٌة والرقمٌة.

 الكلمات المفتادٌة:

 -مهارات المهنٌة والعملٌة مخرجات ال -مخرجات المهارات المهنٌة والعملٌة  -مخرجات المعرفة والفهم  -النفوجرافٌك ا

 مخرجات المهارات العامة والقابلة للنقل.

 اإلطار النظري للبدث:

 المعلومات :

مما ال شك فٌه أن المعلومات من المصادر األساسٌة ذات التأثٌر الواضح على جمٌع مجاالت النشاط فً العالم. كما أن 

ل المجتمع الصناعً إلى مجتمع ٌدور فً فلك المعلومات٬ ومن ثم التطورات المتلحقة فً تقنٌة المعلومات تؤدي إلى تحوٌ

 .فإن التنظٌم المنهجً للمعرفة النظرٌة سوف ٌكون هو المصدر األساسً لتوجٌه وتشكٌل بنٌة المجتمع فً المستقبل

 (٬45 صفحة 2003)صادق٬ 

كل  نعرف الفرق بٌنها وبٌن البٌانات والمعرفة حتى ٌتسنى توظٌف ولكً نتعرف على مفهوم المعلومات البد أن 

 منها فً تصمٌم االنفوجرافٌك:

 :  Dataالبٌانات 

عبارة عن أرقام او دقائق او دروف لٌس لها معنىى الال بعىد الجىراء عملٌىة المعالجىة  وهً ٬المادة األولٌة للمعلومات هً

 (Loudon, 2002, p. 9) علٌها واالستفادة منها.

 

 

 



 الجزء األول –العدد الدادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

666 

 :Information المعلومات 

 السىىىت الا مىىىا تتلىىىمنت البٌانىىىات لتصىىىبخ ذات قٌمىىىة لمسىىىت دمها. ٬تدلىىىٌالت وتركٌبىىىات  ٬وهىىىً نىىىاتج معالجىىىة البٌانىىىات 

(O’Brien, 1990, p. 19) 

المستقل الذي ال ٌستحدث٬ والمعلومات هً المتغٌر التابع. وعندما ٌحصل  فالبٌانات هً ركٌزة المعلومات٬ وهً المتغٌر

٬ ٢١١١)دفلن٬  الناس على البٌانات وٌكٌفونها حسب إطار معلومات حصلوا علٌها سابقا٬ً تصبح هذه البٌانات معلومات

 . (٣٤صفحة 

 :  Knowledgeالمعرفة 

 (Turban, 1996 , p. 231) فهم واالهتمامات واالطالعات التً ٌمتلكها الفرد من  الل التعلٌم وال برة.وهً ال

أما ٬  Flowوالمعلومات هً عبارة عن تدفق لمعنى البٌانات ٬ Factsوٌمكننا القول بأن البٌانات تعكس مجموعة الحقابق

 Stock (Davenport,1998,p.5 .) للمعلوماتالمعرفة فهً مخزون 

 :االنفوجرافٌك

ٕاال ٕانها جعلتهم فً  ٬ٌشهد هذا العصر العدٌد من التطوارت التكنولوجٌة والعلمٌة المذهلة والتً ٌسرت للمتعلمٌن الكثٌر

روري تصمٌم المعلومات مواجهة كماً كبٌراً من المعلومات والبٌانات الصعبة الناجمة عن هذه التطوارت٬ لذا كان من الض

مما جعل التصمٌم البصري  ٬لهٔوالء المتعلمٌن فً صورة انفوجرافٌك٬ أو تمثٌل بصري للبٌانات لتبسٌط وتٌسٌر استٌعابها

  .(Dur, 2014, p.39)أهمٌة اآلن  من المتطلبات األكثر

 

 (:Infographicالتعرٌف اللغوي لإلنفوجرافٌك )

 للمصطلحٌن دمج( والذي هو أساساً Infographicاإلنجلٌزي) للمصطلح تعرٌب إال هو ما اإلنفوجرافٌك مصطلح إن

(Information) وحقابق٬ وكلمة معلومات ًنوتع (graphic) البٌانات تعنً فهً تصوٌري٬ وبالتالً ًنوتع 

  (2014)عٌسى٬  المعلوماتٌة. التصامٌم علٌها ٌطلق أن كما ٌمكن التصوٌرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Infographicالتعرٌف اإلصطالدً لإلنفوجرافٌك )

 صورة فً المعقدة البٌانات أو المعلومات لنقل محاولة فً ورسوم٬ صور إلى النصٌة والبٌانات المعلومات تحوٌل فن هو

 ,p. 2012, (Smiciklas (3 .واستٌعابها فهمها علٌه ٌسهل مما المتلقً إلى ومبسطة جذابة

 

 الجرافٌكً التصمـــــٌم

  البصــــري التعلــــــــٌم

 المعلـــــومـــات

 (١) سلُ شىً

 أفٛجشافيه خوٍّ ِفَٙٛ
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 االنفوجرافٌك كوسٌط اتصالً مرئً لتمثٌل المعلومات:

 المعلومات بإدراك البشرى العقل ٌقوم حٌث والمعلومات٬ البٌانات تصمٌم فً الٌوم المربً االتصال دور تجاهل ٌمكن ال

 من العدٌد أثبتت وقد والشفوٌة. مكتوبةال المعلومات من فعالٌة وأكثر مستمرة بطرٌقة قصٌر وقت فً ونقلها البصرٌة

 الحاضر متطلبات أهم ٔاحد وهو المعلومات٬ تصمٌم فی األخر االتصال وسابل كل من أقوى المربً االتصال أن البحوث

 (٬2014 Dur) مربً بشكل فٌه المعلومات تقدٌم ٕالى االنفوجرافٌك ٌسعى التً الجوانب من هام جانب وهو والمستقبل٬
 

 مسمٌات األنفوجرافٌك: 

 )انفوجرافٌكس المسمٌات هذه ومن عام. بشكل العربً العالم فً له نفتقر والذي الفن لهذا المسمٌات من العدٌد هناك

(Infographics/البٌانات(التفاعلٌة التصورٌة أو"" Visualization / Data )  ًالتصامٌم علٌها ٌطلق وأٌضا( 

 ٬ (Storytelling Visual Infographics) المربً القصص انفوجرافٌك أو (Design Information ماتٌةالمعلو

 وهً: المسمٌات هذه بٌن الجزبٌة االختلفات بعض وهناك
 

 : Visualization Data  "التفاعلٌة" التصورٌة البٌانات  -١

 فهو التصورٌة( )البٌانات مصطلح نستخدم افعندم نصوص. أو بٌانات/معلومات على ٌحتوي رسم أي عن تعبر فهً

  مربٌة. بطرٌقة المعروضة البٌانات لوصف ٌستخدم عام مصطلح

 

 

 

 مع التفاعل فً ٌسهم بشكل والمعلومات والتوضٌحات البٌانات تصمٌم عن عبارة فهً (""التفاعلٌة التصورٌة )البٌانات أما

 نموذجاً  ٌعد ٬واالتجاهات المسارات لتحدٌد ٌستخدم الذي التفاعلً الخرابط تطبٌق المثال سبٌل فعلى . المعروضة المادة

 التفاعلٌة. التصورٌة للبٌانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٢سلُ) شىً

 اٌزعٍيُ رىٌٕٛٛجيب عٓ أفٛجشافيه ٌزصّيُ ّٔٛرط

 اٌزصٛسيخ اٌجيبٔبد ثبعزخذاَ

 ثبعزخذاَ اٌجيبٔبد عشض طشق ِٓ اٌعذيذ اعزخذَ

 اٌّعٍِٛبريخ اٌشعَٛ

 )٣رقم) شكل
 البٌانات باست دام التفاعلٌة جوجل  رائطل انفوجرافٌك نموذج

  التفاعلٌة التصورٌة
 زر بلغطة معٌنة دولة أو منطقة اللى للوصول بدثال ٌسهل
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 : Infographics انفوجرافٌكس -٢

 التدفق ألن التصورٌة٬ البٌانات مصطلح عن تام اختلف مختلفه فهً

 وأوضح أسرع بصورة ٌكون المعقدة للبٌانات/المعلومات المعلوماتً

 ٌسمى فهو مهمة معلومات تبٌن مربٌة بصرٌة مادة توفرت فأٌنما .

 فً الناس طرٌقة تغٌٌر على تعمل وهً .انفوجرافٌكس عام بشكل

 فً وخاصة منها والقصصٌة والمعلوماتٌة البٌانٌة الناحٌة من التفكٌر

 نضفً فإننا اإلنفوجرافٌكٌة التصامٌم نستخدم فعندما ٬ الراهن الوقت

 تساعد والتً جدٌد بأسلوب لمعلومات/البٌاناتا لعرض آخر شكل

  .وجمٌلة واضحة بطرٌقة المعقدة األفكار توصٌل على

 

 

 : Design Information المعلوماتٌة التصامٌم -٣

 الناحٌة من تراكماً  أكثر بدأ العالم أن حٌن فً

 والرسوم البٌانات من المزٌد وهناك المعلوماتٌة

 و مهم دور لها المعلوماتٌة تصامٌمال فإن ٬ البٌانٌة

 قراءة فً والسهولة المعلومات هذه تبسٌط فً فعال

 والتً ٬ المعلوماتٌة البٌانات من الهابلة الكمٌات هذه

 اكثر البٌانات هذه لجعل وتمكٌنها قراءتها ٌسهل

 تحلٌل على والمقدرة ومعرفتها قراءتها فً سلسة

 .للنظر توملف وجذاب جمٌل بأسلوب البٌانات هذه

 (2013 انفوجرافٌكس٬ )االمارات

 

 

 :(Infographics Storytelling Visualالمرئً) القصا انفوجرافٌك -٤

وهو مسمى حدٌث فً مجال االنفوجرافٌك٬  

وفٌه ٌتم معالجة العدٌد من البٌانات والعلقات بٌن 

األشخاص والمؤسسات فً تصمٌم سرد قصصً 

 تع٬ وهو ٌعتمد على نوعٌن من االبداع هما :مم

استخدام سٌنارٌو الرسوم الجرافٌكٌة المتسلسلة  

 التً تجذب المتلقً لٌتفاعل مع محتوٌات المعلومات.

جمع المعلومات وتنقٌتها وتقدٌمها على هٌبة  

 رموز بٌنها علقات جدٌدة.

(Yikun, 2015, p. 7) 

 (٥سلُ) شىً

 ّعٍِٛبرياٌ ٌزصّيُا أعٍٛة اعزخذَ الٔفٛجشافيه ّٔٛرط

 يخرٛضيذ ثشعَٛ ٚاالدصبئيبد اٌجيبٔبد ثزمذيُ يمَٛ

 (٦سلُ) شىً

 يمَٛ اٌّشئي اٌمصص أعٍٛة اعزخذَ الٔفٛجشافيه ّٔٛرط

 ٌالٔزجبٖ جبرثخ لصصيخ ثشعَٛ اٌّعٍِٛبد ثعشض

 )٤رقم) شكل
 الدٌة للكائنات البٌئً النظام ٌفسر النفوجرافٌك نموذج

 القصصٌة والمعلومات البٌانات أسلوب است دم
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 (٬112 صفحة 2016)شلتوت٬  (Smiciklas, 2012, p. 8) نشأة وتارٌخ األنفوجرافٌك:

 ق. م(:٣٣٣٣٣العصر الدجري القدٌم ) -١

ٌعد النموذج األول لرسوم االنفوجرافٌك التً استخدمها السابقون 

 .ات على جدران الكهوففً رسوم الحٌوان

 

 

 ق.م(:٣٣٣٣الهٌروغلٌفٌة المصرٌة ) -٢

وهً نموذجا الستخدام الرموز واالشارات الصورٌة فً تجسٌد 

 اللغة الهٌروغلٌفٌة المصرٌة.

 

 

 

 

 

 

 م(:١٣٣٣-٠٣٣م طوطات علماء المسلمٌن ) -٣

لشرح استخدم علماء المسلمٌن القدامى الرسوم التوضٌحٌة والتخطٌطات 

 اختراعاتهم وتفسٌر نظرٌاتهم العلمٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٧رقم) شكل
 ترجع الكهوف جدران على للدٌوانات تصوٌرٌة رسوم

 القدٌم الدجري للعصر
 

 )٠رقم) شكل
 القدٌمة المصرٌة للهٌروغلٌفٌة ورسوم رموز

 

 )٩رقم) شكل
تشرٌخ للعٌن أجراه كمال الدٌن الفارسً اعتمادات على  مرسو

 المصرٌة أفكار ابن الهٌثم
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 م(:١٣٧٧نماذج من العصور الوسطى ) -٤

فقد  ٬هناك العدٌد من النماذج التصوٌرٌة التً استخدمها العدٌد من العلماء والفلسفة فً العصور الوسطى لتفسٌر نظرٌاتهم

  .ذج تصوٌرٌة أولٌة تفسر النظرٌات العلمٌةنما بوضع Nicole Oresmeقام الفٌلسوف الفرنسً نٌكول أورزمٌه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( :١٥١٣) Leonardo Da Vinciلٌوناردو دا فٌنشً  -٥

ٌعد "لٌوناردو دافٌنشً" مرحلة من المراحل التارٌخٌة الهامة فً استخدام  

فقد دمج الفنان "لٌوناردو دافٌنشً" تعلٌمات مكتوبة مع الرسوم  ٬االنفوجرافٌك

اء دلٌل شامل للتشرٌح البشري٬ وهنا ٌوضح دمج المعرفة مع التوضٌحٌة إلنش

  التمثٌل الرسومً.

 

 

 

 

 

 

  م(:١٧٠٦) William Playfairالعالم االسكتلندي ولٌام بالٌفٌر -6

٬  William Playfair ابتدع المهندس االسكتلندي وٌلٌام بلي فٌر

ات الرقمٌة والسٌاسة " وكان أول من شرح البٌان كتابه "أطلس التجارة

من خلل استخدام الرسوم البٌانٌة الخطٌة٬ الرسوم البٌانٌة الدابرٌة 

 (Rajamanickam, 2005, p. 6) .والرسوم البٌانٌة الشرٌطٌة

 

 

 

 

 

 

 )١٣رقم) شكل
 نموذج تصوٌري لنٌكول أورزمٌت

وقرب بعد القمر والكواكب  ٌولخ المجاالت السماوٌة

 والنجوم عن األرض

 )١١رقم) شكل
 رسوم تولٌدٌة لدافنشً

 للتعرٌف بتشرٌخ جسم االنسان
 

 )١٢رقم) شكل
 نموذج لرسوم بٌانٌة لولٌام بالٌفٌر

 باست دام الرسوم البٌانٌة الدائرٌة ٌشرح البٌانات الرقمٌة 
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 Florence الممرلة البرٌطانٌة٬ فلورنس ناٌتنجٌل -٧

Nightingale (١٠٥٧:)م 

البرٌطانٌة بٌن استخدام األعمدة والمخططات مزجت الممرضة 

البٌانٌة الدابرٌة . إلقناع الملكة فٌكتورٌا لتحسٌن األوضاع فً 

المستشفٌات العسكرٌة. وأظهرت فً المخطط عدد وأسباب 

  الوفٌات خلل كل شهر من حرب القرم.

 

 

 

 م(:١٠٧٣-١٠٥٣) Charles Joseph Minardتشارلز جوزٌف مٌنارد  -٠

لشرح اإلحصاءات الجغرافٌة. ومن أهم انجازاته  قام المهندس الفرنسً تشارلز بالجمع بٌن الخرابط والمخططات البٌانٌة

الرسومات التوضٌحٌة التً شرح من خللها أسباب فشل نابلٌون لغزو روسٌا. حٌث وضع بٌانات معقدة لهذه الفترة 

  .واحد رارة وحجم القوات( فً انفوجرافٌكس )خرابط الموقع٬ اتجاه السفر٬ وانخفاض فً درجة الح

 

 

 

 م(:١٩٤٣- ١٩٣٣) Otto Neurathالفٌلسوف النمساوي أوتو نٌوراث  -9

( كنموذج اتصال بصري٬ ٌستخدم فى التعلم كوسٌلة لنقل Isotypeحٌث بّشر ببدء عصر حدٌث عندما استخدم نمط )

 (Rajamanickam, 2005, p. 7) األفكار والمفاهٌم عن طرٌق الرموز البصرٌة والصور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (١٣سلُ) شىً

فٍٛسٔظ ٔبيزٕجيًٌٍجشيطبٔيخ ّٔٛرط اٌشعَٛ اٌجيبٔيخ 

 )١٤رقم) شكل
 م١٠٦١نموذج الرسوم التولٌدٌة لتشارلز مٌنارد 

 روسٌاالتً شرح من  اللها أسباب فشل نابلٌون لغزو 

 (١٥سلُ) شىً

(يٛضخ اٌعذيذ ِٓ اٌشِٛص اٌجصشيخ Isotypeّٔٛرط ٌّٕظ )

 أٚرٛ ٔيٛساس ٌٍّٕغبٚي
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 م(:١٩٩٣-١٩٧٣مطبوعات الصدف العالمٌة ) -١٣

أصبح االنفوجرافٌك من أهم الركابز التً تعتمد علٌها هذه المطبوعات مثل     

صحٌفة صن داٌز تاٌمز اإلنجلٌزٌة٬ ومجلة تاٌمز األمرٌكٌة٬ وأصبح اآلن 

فً  تبسٌط المعلومات وتعزٌز الترابط بٌن القضاٌا المتداخلة وتوضٌح مستخدماً 

  القصص اإلخبارٌة.

  

 

 

 

 

 

 وسابل وقنوات األكادٌمٌة األوساط ٌتجاوز استخدامه كثر انتشارا٬ً وبدأ أ االنفوجرافٌك أصبح الثالثة األلفٌة دخول ومع

المنظمات بكافة مستوٌاتها تستخدم االنفوجرافٌك لتسرٌع تقدٌم  التقلٌدٌة٬ والٌوم فً عصر االنفجار المعرفً فإن اإلعلم

المعلومات لجمهورها الداخلً والخارجً. إضافًة إلى ظهور وانتشار شبكات التواصل االجتماعً التً أدت إلى تضخٌم 

وم انفجار شعبٌة االنفوجرافٌك وخاصة من خلل إتاحة خاصٌة "المشاركة" للمستخدمٌن ٬ األمر الذي جعل رس

 االنفوجرافٌك تصبح واحدة من أكثر األشكال الفعالة فً نشر المحتوٌات وتوصٌل المعلومات فً عصر التطبٌقات الرقمٌة.

 (2015)عبد الباسط٬ 

 

 : البشري المخ بفسٌولوجٌا االنفوجرافٌك عالقة

 إلى ٌشٌر ووه   )كلمة ١١١١ تساوي )الصورة القابل بالمثل سمعت ربما

 صورة بمجرد وتفهم تشوش أن الممكن الفهم من وصعبة المعقدة األفكار أن

 .Smiciklas, 2012, p) ٌفعله االنفوجرافٌك. ما وهو بالضبط واحدة

1) 

والطرق التى نستخدم  قدمت أبحاث الدماغ المرتبطة بفسٌولوجٌا االبصار

ة المعلومات مبررات مقنعة الستخدام االنفوجرافٌك فى فٌها العٌن لمعالج

 (2015)عبد الباسط٬ االتصاالت الٌومٌة المتداخلة . 

حٌث اكتشف العلماء فى معهد ماساتشوستس 

أن   Massachusetts institute of technology  للتكنولوجٌا

– 50لوجٌا المخ٬  وأن حوالىالرؤٌة تعتبر هى الجزء االكبر فى فسٌو

% تقرٌباً من قوة المخ موجهة بشكل مباشر أو غٌر مباشر نحو وظٌفة 80

 االبصار٬ ما ٌؤكد أن معالجة المخ للمعلومات المصورة )االنفوجرافٌك( ٌكون اقل تعقٌداً من معالجتة للنصوص الخام.

(Krum, 2013, p. 15) 

النموذج ٌوضح الفرق بٌن حالتً تعرض المخ للمعلومات ٬ ففً الحالة األولى توضح سرعة إدراك المعلومة  وهذا

 الصورٌة عنها فً الحالة الثانٌة التً تحتاج مزٌد من الوقت لقراءة النص واستٌعابه.

 (١٦سلُ) شىً

 USA Todayّٔٛرط ٌخشيطخ اٌطمظ ثجشيذح 

 ١٩٨٢َعبَ 

 (١٧سلُ) شىً

ّٔٛرط يٛضخ عاللخ االٔفٛجشافيه ثفغيٌٛٛجيب 

 اٌّخ
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 مرادل تصمٌم االنفوجرافٌك كوسٌط اتصالً بصري:

 اإلنفوجرافٌك:مردلة تددٌد ملمون رسالة  -١

ال ٌمكن تحدٌد محتوٌات رسالة اإلنفوجرافٌك إال بعد دراسة المرسل إلٌه ودوافعه واتجاهاته وأٌضاً بعد دراسة األهداف 

المطلوبة من الرسالة. وٌجب االعتماد على البحوث فى تحدٌد النقاط التى سٌتم التركٌز علٌها فى رسالة االنفوجرافٌك. 

 (٬70 صفحة 2000)الصحن٬ 

 مردلة الترمٌز: -٢

وهً عملٌة عقلٌة معرفٌة ٌقوم بها المصمم ٬ تتمثل فى مرحلة تحوٌل المعانى والمعلومات إلى رموز لغوٌة أو شكلٌة أو 

ى شكل رموز لغوٌة شكلٌة .. حٌث ٌقوم المصمم بصٌاغة أو تحوٌل المعلومات إلى رسالة اتصالٌة )انفوجرافٌك( تكون عل

لفظٌة )منطوقة أو مكتوبة( أو غٌر لفظٌة )صور أو رسوم(٬ وٌعتمد نجاح الرسالة على مدى اختٌار الرموز المناسبة 

   (٬177 صفحة  1999)دعبس٬ للمستقبل والموقف االتصالى.   

 مردلة بناء هٌكل رسالة االنفوجرافٌك: -٣

رسالة ومدى جدواها ال تتأثر فقط بمحتواها والمغرٌات المستخدمة ولكن أٌضاً بالطرٌقة التى ٌتم بها تنظٌم إن قٌمة ال 

 وتعتمد هذه المرحلة على تصمٌم وتوظٌف الرسوم التوضٌحٌة. ٬ (٬71 صفحة 2000)الصحن٬  الرسالة وتحدٌد هٌكلها.

  

 كوسٌط اتصالً بصري:أنواع االنفوجرافٌك 

 ٌنقسم االنفوجرافٌك إلى ثلثة أنواع:

 أنواع من دٌث طرٌقة عرض الرسوم التولٌدٌة: –أوالت 

 تصوٌري رسم عن عبارة ٌكون أ ( اإلنفوجرافٌك الثابت:

أي  الى الحاجة دون تثاب بشكل معٌن موضوعٌشرح 

فً  النوع اذه ٌستخدم ما ٬ وغالباً القارئ مع تفاعل

تنشر  أو توزع أو تطبع التً الثابتة والدعاٌات اإلعلنات

والكتب  الٌومٌة الصحف أو اإلنترنت صفحات على

 وغٌرها.

 

 

 وهو نوعان:  :متدركال ب ( اإلنفوجرافٌك

 فٌدٌو )بدا لت انفوجرافٌك(: -1

عند اعداد هذا النوع ٌكتب له سٌنارٌو إخراجً ٌراعً تناول معلومات وبٌانات 

بالفٌدٌو متحركًة إلظهار بعض الحقابق والمفاهٌم فً أثناء  توضٌحٌة سوف تظهر

عرض الفٌدٌو بنسخته النهابٌة على المشاهد٬ وهو من األنواع التً تحتاج إلى 

مصمم  -مونتٌر -مخرج -مصور –إبداع العاملٌن على إخراج الفٌدٌو من "ممثل

 (٬114 صفحة 2016)شلتوت٬  جرافٌك".

 

 

 (١٨سلُ) شىً

 ٔفٛجشافيه صبثذّٔٛرط إل

 (١٩سلُ) شىً

 ِزذشنٔفٛجشافيه إ ٌٍٛدخ لصصيخ ِعذح ٌزٕفيز ّٔٛرط
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 تصمٌم متدرك )موشن جرافٌك(: -2

فً توضٌح األفكار ٬ وبعضها ٌكون  الوٌب باستخدام تقنٌات العلم اذه الى تمٌل باتت التً الوٌب مواقع ضبع فً نراه وقد 

 (2014)صبره٬  .المعلومات لتمثٌل االنفوجرافٌك رسومات ٌستخدم على هٌبة فٌدٌو

 

 ج( اإلنفوجرافٌك التفاعلً:

حٌث ٌستطٌع أن ٌتفاعل المشاهد معه من خلل الضغط على بعض األزرار 

المبرمجة التً تكون موضوعة لٌتحكم المشاهد فً اإلنفوجرافٌك٬ وتصمٌم هذا 

شلتوت٬ )النوع ٌتطلب أن ٌكون به تصمٌم وبرمجة األجزاء المطلوب التحكم بها. 

 (٬115 صفحة 2016

وتتمٌز النماذج التفاعلٌة بوجود رجع الصدى الذى ٌشٌر إلى دابرٌة عملٌة  

االتصال ٬ لكن حدوث األثر ٌتمثل فٌما هو أبعد من رجع الصدى الفورى٬ حٌث 

ٌتمثل على سبٌل المثال فى اكتساب المعلومة ٬ أو االقتناع بالفكرة أو الرأى ٬ أو 

ؤٌد ألهداف المرسل٬ أو القٌام بأنماط سلوكٌة تشٌر إلى حدوث األثر اتخاذ القرار الم

 (٬29 صفحة 2000)عبد الحمٌد٬ بحٌث ٌسهل الكشف عنه وقٌاسه.

 

 

 

 

 

 : أنواع من دٌث الشكل والت طٌط -ثانٌات 

 شعاعً -١

 تدرج عملٌات -٢

 جداول -٣

 رسوم توضٌحٌة -٤

 مخطط بٌانً -٥

 خرابط -٦

 علقات -٢

 (٬115 صفحة 2016)شلتوت٬ قوابم  -١

 

 

  

 (٢٠ سلُ) شىً

 رفبعٍئفٛجشافيه إل ّٔٛرط

 (٢١ سلُ) شىً

 أٔٛاع االٔفٛجشافيه ِٓ ديش اٌشىً ٚاٌزخطيظ
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 أنواع من دٌث الهدف: -ثالثات 

 حٌث ٌتحدد الهدف من استخدام اإلنفوجرافٌك من بٌن األهداف اآلتٌة:

صحً  -شبكات اجتماعٌة -سٌاسً -فر وسٌاحةس -رٌاضً -ثقافً -تقنً –تعلٌمً  -تجاري وأعمال -تارٌخً  -دٌنً

 وغٌرها...... –أزٌاء وجمال  –وطبً 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (٢٢ سلُ) شىً

 اٌٙذفأٔٛاع االٔفٛجشافيه ِٓ ديش 

 



 الجزء األول –العدد الدادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

666 

 اإلطار العملً للبدث:

ضٌحٌة التقلٌدٌة والرقمٌة( والمطابقة حتى ٌتمكن الطالب من تحقٌق المخرجات التعلمٌة المستهدفة من مادة )الرسوم التو

تقوم الباحثة بتوجٌه الطلب لتوظٌف الصور والرسوم  ٬لمعاٌٌر جودة التعلٌم المعتمدة لتخصص التصمٌم الجرافٌكً 

 ٬التوضٌحٌة فً تصمٌم ملصق انفوجرافٌك كوسٌط اتصالً بصري ناقل للمعلومات بشكل واضح وسرٌع وجاذب للنتباه

 راحل التالٌة:وذلك من خلل الم

 تددٌد األهداف: –أوالت 

 وتتمثل هذه األهداف فٌما ٌلً: ٬قامت الباحثة بتحدٌد األهداف المرجوة من العملٌة التصمٌمة

 تأصٌل مفهوم وتارٌخ ومبادئ وتقنٌات الصور والرسوم التوضٌحٌة وأهمٌتها حدٌثاً. -١

 ة فً التصمٌم االنفوجرافٌكً.تنمٌة وتطوٌر العلقة بٌن النص والصور الرسوم التوضٌحٌ -٢

 تمكٌن الطالب ومساعدته فً تحدٌد التقنٌات والخامات المستخدمة فً إخراج العمل التصمٌمً. -٣

 تنمٌة وتطوٌر مهارات الطالب فً معالجة الصور والرسوم والكتابات جرافٌكٌا.  -٤

 النفوجرافٌك .االستفادة من البرامج الرقمٌة وممٌزاتها وتوظٌفها فً تصمٌم ملصق ا -٥

 تنمٌة وتطوٌر العلقة بٌن الفكرة والمضمون فً تصمٌم ملصق االنفوجرافٌك. -٦

 تفعٌل عملٌة االتصال من خلل الرؤٌة الحدٌثة لتصمٌم ملصق االنفوجرافٌك كوسٌط اتصالً مربً ناقل للمعلومات. -٢

 

 :تددٌد الم رجات التعلمٌة المستهدفة من المادة –ثانٌات 

  Intended Learning Outcomes(ILOs)                 

وذلةك فةً إطةار المخرجةات التعلمٌةة المعتمةدة  ٬قامت الباحثة بتحدٌد المخرجات التعلمٌة المسةتهدفة مةن العملٌةة التصةمٌمٌة

ذه وتتمثةل هة ٬وفً إطار ٌحقق أهداف المادة أٌضاً  ٬لتخصص التصمٌم الجرافٌك٬ً وفق معاٌٌر ضمان جودة التعلٌم العالً

 المخرجات فٌما ٌلً:

 : Knowledge and Understanding م رجات المعرفة والفهم )االستٌعاب( -(١)

 ومن خللها ٌتوقع أن ٌكون الطالب قادراً على أن:

  (ILO1).ٌمٌز مفاهٌم التصمٌم الجرافٌكً وتطبٌقاتها وعلقتها بالنظرٌات والمفاهٌم الفنٌة فً مجاالت التصمٌم 

 { K(3)ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز } وٌرمز لها فً 

  (ILO2). ٌبٌن دور الفن والتصمٌم فً خدمة وتطوٌر المجتمعات اإلنسانٌة 

 { K(4)} وٌرمز لها فً ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز 

 (: Intellectual Skillsم رجات المهارات الذهنٌة ) -(٢)

 ومن خللها ٌتوقع أن ٌكون الطالب قادراً على أن:

  (ILO3) ٌحلل المواقف المهنٌة إلٌجاد حلول للمشكلت المتعلقة بالتصمٌم ضمن السٌاقات المهنٌة فً مجال التصمٌم

  الجرافٌكً وتطبٌقاته.

 { I(1)} وٌرمز لها فً ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز 

  (ILO4) .ٌستخدم التفكٌر النقدي العقلنً والعاطفً الملبم والضروري للقٌام باستنتاجات مناسبة ومعللة 

 { I(2)} وٌرمز لها فً ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز 
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  (ILO5) المتعلقة بمواضٌع التصمٌم والفن إلٌجاد علقات ٌصنف المفاهٌم الفنٌة والعلمٌة والتقنٌة والمجتمعٌة والمهنٌة

 بٌنها من أجل تصمٌم أعمال فاعلة.   

 { I(4)} وٌرمز لها فً ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز 

  : (Professional and Practical Skills)م رجات المهارات المهنٌة والعملٌة  -(٣)

 كون الطالب قادراً على أن:ومن خللها ٌتوقع أن ٌ

  (ILO6)ًٌطبق المعرفة النظرٌة٬ التقنٌة٬ والتكنولوجٌة فً الممارسات المهنٌة فً مجال التصمٌم الجرافٌك. 

 { P(1)} وٌرمز لها فً ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز 

 (ILO7) الممارسات المهنٌة فً مجال التصمٌم الجرافٌكًٌوظف المهارات الفكرٌة٬ التقنٌة٬ والتكنولوجٌة ف ً. 

 { P(2)} وٌرمز لها فً ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز 

 

 : (General and Transferable Skills)م رجات المهارات العامة والقابلة للنقل  -(٤)

 ومن خللها ٌتوقع أن ٌكون الطالب قادراً على أن:

  (ILO8).ٌستخدم اإلطار المجتمعً المحلً والعالمً لتحدٌد وتحلٌل وحل المشكلت المهنٌة فً التصمٌم 

 { T(1)} وٌرمز لها فً ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز 

  (ILO9)علم مدى الحٌاة.ٌعتمد نهج الرقابة الذاتٌة والتقٌٌم الذاتً فً تحدٌد وتحلٌل وتنفٌذ حلول للتحسٌن والت 

 { T(5)} وٌرمز لها فً ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز 

  (ILO10).ًٌحترم الثقافات المختلفة  فً الممارسات المهنٌة المتعلقة فً مجاالت التصمٌم الجرافٌك 

 { T(7) } وٌرمز لها فً ترتٌب مخرجات التخصص المعتمدة من وحدة ضمان الجودة بالرمز

 

 تددٌد الملمون : -ثالثات 

بحٌةةث تةةتم العملٌةةة  ٬قامةةت الباحثةةة بتحدٌةةد مضةةمون العمةةل التصةةمٌمً الةةذي ٌحقةةق األهةةداف التةةً سةةبق تحدٌةةدها  

 وٌتمثل مضمون العمل التصمٌمً فٌما ٌلً: ٬التصمٌمٌة فً تسلسل وتتابع منطقً ٌساعد الطالب على تنظٌم أفكاره

 جرافٌكنوع التصمٌم : ملصق انفو -١

 سم. ١١١ X ٢١مساحة التصمٌم :  -٢

وصف التصمٌم : تصمٌم ملصق انفوجرافٌك ٌعرض بشكل واضح وسرٌع المعلومات باستخدام الصور٬ والرسوم٬  -٣

 والخرابط٬ واألعمدة البٌانٌة٬ وبذلك ٌكون أداة لنقل المعارف والمعلومات من خلل الصور.

للتعرٌف بخصابصها وخصابص البٌبة المحٌطة بها  ٬ناطق وكابنات حٌة مختلفةموضوع التصمٌم: عن النظام البٌبً لم -٤

 مع مراعاة اآلتً: ٬أو ما ٌهددها من مخاطر مثل االنقراض 

 .تنظٌم األفكار بطرٌقة مفٌدة 

 .اظهار العلقات المعقدة بطرٌقة مربٌة 

 المعلومات بطرٌقة فعالة. مقارنة 

   معلومات.جعل البٌانات ذات مغزى٬ وتحوٌلها ٕالى 

 .تحوٌل المعلومات والبٌانات المعقدة ٕالى رسوم مصورة من السهل استٌعابها 

 .تقدٌم المعلومات بصورة جذابة بصرٌاً مع اإلقلل من النصوص وتقدٌمها بصورة موجزة 

  تجانس ..( –اٌقاع  –تباٌن  –تناسب  –تحقٌق مبادئ التصمٌم فً العمل ) توازن 
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 المدى الزمنً : –رابعات 

 تةم تنظةٌم وقةد تحقٌقهةا٬ المخرجةات التعلمٌةة المةراد إطةار ٌحقةق المةدى الزمنةً لتنفٌةذ العمةل التصةمٌمً فةً تحدٌةد مت 

بٌن ما اكتسبه الطلب من معارف ومهةارات. وٌتمثةل  التكامل ٌحقق تسلسل وتتابع فً الساعات النظرٌة والساعات العملٌة

 ٌلً :الجدول الزمنً لتنفٌذ هذا العمل التصمٌمً فٌما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طوات العمل: – امسات 

وذلك الرتباطها بتحقٌق أهداف ومضمون  ٬مراحل بناء العمل التصمٌمً المقترح  تعد خطوات العمل مرحلة هامة من

 لخطوات التسلسل والتتابع التالً:وتتخذ هذه ا ٬اإلطار العملً 

 الوسائط التعلٌمٌة :  -(١)

 ضوء فً ااختٌاره ٌتم حٌث التعلٌم٬ً إلثراء الموقف اللزمة التعلٌمٌة والوسابل للوسابط المسبق وبها ٌتم اإلعداد

والمحتوى واألنشطة  المضمون مع تتكامل والتفاعل بٌنها وبٌن طرٌقة التدرٌس المتبعة٬ بحٌث المراد تحقٌقها٬ األهداف

 وتتمثل الوسابط التعلٌمٌة المستخدمة لتنفٌذ هذا المقترح التصمٌمً فٌما ٌلً: ٬المرجوة لتحقٌق األهداف المحددة

  والمبادئ واألسس البنابٌة لملصق االنفوجرافٌك. استخدام العروض التقدٌمٌة للمفاهٌم 

 استخدم فٌها اتجاهات تصمٌمٌة متنوعة  ٬عرض نماذج لمجموعة مبتكرة من التصمٌمٌات لملصقات انفوجرافٌك عالمٌة

الطاقة الذهنٌة والفكرٌة  وتحفٌز ٬اهتمامهم كل على حدى٬ وتحلٌلها وفق األسس السلٌمة٬ وذلك بمشاركة الطلب إلثارة

 دٌهم.ل

 .التطبٌق العملً وفق المراحل التصمٌمٌة التً سٌتم توجٌه الطلب التباعها 

 .التقٌٌم والتقوٌم إلنتاج الطلب علنٌة من قبل لجنة تحكٌم متخصصة 

 التمهٌد واإلثارة الذهنٌة : -(٢)

وذلك من  الفكرٌة والوجدانٌة.  قدراتهم وتحفٌز ٬للعمل التصمٌمً الذهنٌة لتهٌبة الطلب وهً تعتمد على التمهٌد واإلثارة

 خلل:

 وأنواعه...... ٬ممٌزاته ٬خصابصه ٬أهمٌته ٬تارٌخه ٬المدخل النظري لمفهوم االنفوجرافٌك -

 إثارة موضوعات متعلقة بتصمٌم االنفوجرافٌك بغرض تحفٌز وإثارة فضول الطلب لتحفٌز الطلقة الفكرٌة لدٌهم. -

 بتكرة فً هذا اإلطار لتحفٌز الطلقة البصرٌة لدٌهم. تغذٌة الطلب بصرٌاً بالنماذج الم -

 فتح المناقشة والحوار لتحفٌز العصف الذهنً لدى الطلب. -

عدد الساعات  رمز الم رج التعلمً األسبوع

 النظرٌة

عدد الساعات 

 العملٌة

 ٤ ١ K(3), K(4),T(1) األول

 ٤ ١ I(1), I(2), I(4) الثانً

 ٤ ١ P(1), P(2) الثالث

 ٤ ١ T(5),T(7) الرابع

 ١٦ ٤  المجموع

 (١سلُ) جذٚي

 اٌّذٜ اٌضِٕي ٌزٕفيز اٌعًّ اٌزصّيّي
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 التقنٌة المست دمة :  -(٣)

وبها ٌتم طرح التقنٌة التً ٌمكن استخدامها فً تصمٌم وتنفٌذ العمل التصمٌم٬ً وهً عبارة عن جهاز حاسب آلً مجهز 

وتقوم الباحثة بتدرٌب الطلب على الخطوات اللزمة الستخدام هذا البرنامج التصمٌمً  ٬ Adobe Illustratorببرنامج 

 مٌم ملصق االنفوجرافٌك المقترح. فً معالجة الرسوم وتص

 العملٌة التصمٌمٌة :  -(٤)

 ٬وتنفٌذ العمل التصمٌمً وبها ٌكون الطالب قد ألم بكل المفاهٌم والمبادئ التً تساعده على اتخاذ قرار البدء فً تصمٌم 

 ٌكون ذلك من خلل الخطوات التالٌة:

 البحث عن الموضوع الربٌسً للنفوجرافٌك: وٌكون ذلك من خلل محركات البحث . -١

جمع المعلومات والبٌانات: لكً ٌتم دعم التصمٌم ببٌانات موثقة بأرقام واحصابٌات ومعلومات وٌمكن االستعانة بمواقع  -٢

 ومنها : ٬فتوحة البٌانات الم

opendatafoundation.org , data.org, data.gov , data.worldbank.org 

تنقٌح وفلترة المعلومات والبٌانات: ٌنبغً عند االنتهاء من جمع المواد البٌانٌة والمعلوماتٌة المستخدمة فلترتها  -٣

  التصمٌم. وجعلها أساساً لبناء فكرة م اختٌارهواختصارها واستخراج المطلوب والهام منها٬ والمتعلقة بالموضوع الذي ت

 مع مراعاة أن تكون فكرة التصمٌم المقترحة مبتكرة وجذابة. ٬فكرة التصمٌم: حٌث ٌتم تقدٌم مقترحات لفكرة التصمٌم  -٤

كرة ووضع التصور الصحٌح والسلٌم إلبراز الف ٬التخطٌط: ٌقوم الطالب بتصمٌم تخطٌط مبدبً للملصق ) اسكتشات(  -٥

 وعرضها فً مضمون مبتكر وسهل وجاذب للنتباه.

طرٌقة عرض البٌانات والمعلومات: حٌث ٌقوم الطالب بتحدٌد الطرٌقة والرموز البصرٌة التً سٌستخدمها لتقدٌم  -٦

 المعلومات والبٌانات التً انتقاها لتعبر عن المضمون الربٌسً لفكرة االنفوجرافٌك.

م الطالب بتصمٌم الرسوم التوضٌحٌة لعناصر البٌبة والكابنات التً وقع االختٌار علٌها الرسوم التوضٌحٌة: حٌث ٌقو -٢

 لتكون أساساً لبنٌة الملصق االنفوجرافٌكً المقترح.

واختٌار األلةوان  ٬اإلخراج: وهو الخطوة النهابٌة التً ٌقوم الطالب فٌها بتصمٌم الشكل النهابً للملصق االنفوجرافٌكً  -١

والتنسٌق بٌن جمٌع عناصر التصمٌم المستخدمة لتحقٌق األسةس والمبةادئ المتعةارف  ٬وضوع االنفوجرافٌك المعبرة عن م

 علٌها فً التصمٌم.

 عٌنة الطالب: -سادسات 

( طالبا من ١١وقد قامت الباحثة بتنفٌذ تجربة البحث على طلب مادة )الرسوم التوضٌحٌة التقلٌدٌة والرقمٌة( وعددهم )

 جامعة البترا. –كلٌة العمارة والتصمٌم  –بقسم التصمٌم الجرافٌكً  –انٌة طلب الفرقة الث

 صٌاغة جدول القٌاس: –سابعات 

مع  ٬الطلب أداء فقد قامت الباحثة بوضع معاٌٌر لقٌاس ٬نظراً لعدم وجود قوانٌن مثبتة لقٌاس مستوي العمل التصمٌمً

ورقم المخرج الذي ٌمثلها  واتخاذها رمز ٬ت وألداء الطالبودقة قٌاسها للمخرجا ٬مراعاة وضوح مضمون هذه المعاٌٌر

وقد تم صٌاغة هذه المعاٌٌر  ٬فً المخرجات التعلمٌة للتخصص التً اعتمدتها هٌبة االعتماد وضمان جودة التعلٌم العالً

 وٌكون الجدول كالتالً: ٬لقٌاس أداء كل طالب على حدي  على هٌبة جدول
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 (ILOs)/ جدول قٌاس الم رجات التعلمٌة المستهدفة  ٢٣١٧ - ٢٣١٦ٌدٌة والرقمٌة / الفصل الثانً مادة الرسوم التولٌدٌة التقل

 اسم الطالب :

 ملمون الم رج رمز الم رج رقم الم رج
 قٌم القٌاس

٣ ٢ ١ ٣ 

ILO1 K (3)  ٌتضح من تقدٌم الطالب أنه ٌمٌز مفهوم الرسوم التوضٌحٌة وتطبٌقها

 فً االنفوجرافٌك

    

ILO2 K (4) موضوع التصمٌم ٌخدم وٌطور المجتمعات اإلنسانٌة     

ILO3 I (1) تدخل فكرة التصمٌم ضمن سٌاق تصمٌم االنفوجرافٌك     

ILO4 I (2) الرموز البصرٌة المستخدمة مناسبة ومعللة     

ILO5 I (4) التاٌبوغرافً ٌتلءم مع اسلوب الرسوم المستخدمة     

ILO6 P (1) فادة من امكانٌات برامج الرسوم الجرافٌكٌة فً اخراج العملاالست     

ILO7 P (2) توظٌف المهارات الفردٌة المكتسبة  فً ابتكار اسلوب الرسم     

ILO8 T (1) امكانٌة  تنفٌذ التصمٌم كعمل جرافٌكً فً السوق     

ILO9 T (5) مدى اكتمال العملٌة التصمٌمة     

ILO10 T (7) فاعل اإلٌجابً للطالب تجاه تعلٌقات المقٌمٌنمدى الت     

 

 

 علمات بأنت قٌم القٌاس المست دمة تشٌر اللً:

 علمة واحدة لألداء الضعٌف. -  صفر لألداء الخاطا أو عدم األداء. -

 ثلثة علمات لألداء الممتاز. -    علمتان لألداء الجٌد. -

 

 التقٌٌم والتقوٌم : -ثامنات 

 كما تقوم بتحدٌد تحقٌق المخرجات التعلمٌة المستهدفة من العمل التصمٌم٬ً فً النجاح مدى تقٌٌم والتقوٌم ال عملٌة تحدد

بما ٌواكب التطور المتلحق فً تطبٌقات  مستواها ورفع ٬التعلٌمٌة تحسٌن العملٌة أجل المشكلت لدى الطلب من

   : وتتمثل طرق التقٌٌم لهذا العمل التصمٌمً فٌما ٌلً التخصص٬

تقوم بالمناقشة  ٬ٌتم عقد لجنة تحكٌم من أعضاء متخصصٌن ٬بعد انتهاء المدى الزمنً المحدد إلنجاز العمل التصمٌمً -

وتقدٌم  ٬ثم مناقشة الطالب وتقٌٌمه ٬وذلك باالستماع إلى تقدٌم الطالب وشرحه لمشروعه ) العمل التصمٌمً( ٬العلنٌة 

مما ٌتٌح الفرصة للطالب بممارسة تجربة التعلٌم والتقوٌم  ٬التصمٌمً المستقبلً المقترحات التً تساعد فً تقوٌم أداءه

 وتتم عملٌة تحكٌم أعمال الطلب وفقاً لجداول القٌاس المعدة مسبقا.  ٬المباشر التً تكسبه خبرة الحٌاة المهنٌة المستقبلٌة

لتحقٌق مخرجات التعلم المستهدفة لتخصص  قٌاس ما حققه كل طالب من مخرجات التعلم المستهدفة التً تم وضعها -

 التصمٌم الجرافٌكً التً اعتمدتها هٌبة االعتماد وضمان جودة التعلٌم األردنٌة للتخصص.

  

 (٢سلُ) جذٚي

 يغخ جذٚي اٌميبط ٌىً طبٌت عٍي دذٜص
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 العملٌات الدسابٌة : –تاسعات 

ل وٌتم ذلك من خل ٬حٌث تقوم الباحثة بإجراء العدٌد من العملٌات الحسابٌة الستخراج نتابج اإلطار العملً للبحث 

 الخطوات التالٌة:

 رصد علمات التقٌٌم لكل محكم على حدى. -١

 جمع علمات التقٌٌم التً وضعها كل مقٌم لجمٌع الطلب. -٢

 استخراج متوسط مجموع علمات المقٌمٌن من خلل المعادلة التالٌة: -٣

 متوسط مجموع علمات المقٌمٌن = )مجموع علمات المقٌمٌن( تقسٌم )عددهم(.

 عداد عٌنة الطلب تكون المعادلة كالتالً:ووفقاً أل

 (.٢متوسط مجموع علمات المقٌمٌن = )مجموع علمات المقٌمٌن( / )

 استخراج الوسٌط الحسابً لعلمات المقٌمٌن من خلل المعادلة التالٌة: -٤

 * عدد الطلب(. 3الوسٌط الحسابً = )متوسط مجموع علمات المقٌمٌن( تقسٌم )

 إلى أكبر قٌمة لعلمة القٌاس  (٣وٌشٌر العدد)

 ووفقاً ألعداد عٌنة الطلب تكون المعادلة كالتالً:

 (.٥٤الوسٌط الحسابً = )متوسط مجموع علمات المقٌمٌن( / ) 

 

 عملٌات القٌاس : –عاشرات 

مدي الستخلص محصلة قٌاس المحكمٌن ل ٬قد قامت الباحثة بتجمٌع قٌاس المحكمٌن لجمٌع الطلب فً جدول حسابً

 وٌظهر ذلك فً الجدول التالً: ٬دةتحقٌق المخرجات التعلمٌة المستهدفة من الما
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0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 

2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 

2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 

3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 

1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 

2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 5 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 6 

3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 7 

2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 8 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 

2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 10 

2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 11 

3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 12 
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2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 1 2 2 13 

3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 14 

3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 15 

3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 16 

2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 17 

2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 18 

 المجموع 47 44 46 46 44 45 45 44 50 49 46 48 46 52 49 46 49 49 45 42

 المتوسط 45.5 46 44.5 44.5 49.5 47 49 47.5 49 43.5

 الوسٌط 0.84 0.85 0.82 0.82 0.92 0.87 0.91 0.88 0.91 0.81

 

 

 

 نماذج أعمال الطالب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٢٣) شىً سلُ

اٌزي رٙذد ِجّٛعخ ِٓ ٍِصك أفٛجشافيه يٛضخ اٌّخبطش 

 اٌذيٛأبد اٌزي رعيش في آعيب ِٕٚٙب :

وٍت  ٬اٌضٛس ٬عٍذفبح اٌجذش اٌخضشاء ٬إٌغش رٚ اٌشأط األدّش

 ٚاٌفٙذ اٌضٍجي. ٬اٌذٚي

 (٢٤) شىً سلُ

ٍِصك أفٛجشافيه يٛضخ خطش أمشاض اٌغٕبجت اٌذّشاء 

 ِمبسٔخ ثبٌغٕبجت اٌشِبديخ إٌّزششح في ثشيطبٔيب ٚإيطبٌيب.

 (٣سلُ) جذٚي

 جذٚي عٍّيبد اٌميبط ٌجّيع اٌطالة ٚجّيع اٌّذىّيٓ
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 (٢٦شىً سلُ )

ٍِصك أفٛجشافيه يعشض ِعٍِٛبد عٓ اٌذيبح اٌجشيخ في غبثبد 

 اٌغبفبٔب.

 (٢٧) شىً سلُ

عٓ إٌعبَ اٌزي يٛطأ ٍِصك أفٛجشافيه يمذَ ِعٍِٛبد عبِخ 

 في أفشيميب.

 (٢٥شىً سلُ )

ٍِصك أفٛجشافيه يمذَ ِعٍِٛبد عٓ 

 اٌذيبح اٌجشيخ في أفشيميب.
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 (٢٨) شىً سلُ

 يعشض ِعٍِٛبد عٓ عّىخ اٌجيٍي.ٍِصك أفٛجشافيه 
 (٢٩) شىً سلُ

ٍِصك أفٛجشافيه يعشض ِعٍِٛبد عٓ طبئش اٌجطشيك ٚاٌذيبح 

 اٌجذشيخ اٌّذيطخ ثٗ.

 (٣١شىً سلُ )

 ٚاٌعّالق. ٬ٔذا األدّش يمبسْ ثيٓ دة اٌجبٍِصك أفٛجشافيه 
 (٣٠) شىً سلُ

 ٍِصك أفٛجشافيه يمذَ ِعٍِٛبد عٓ اٌذٛد األصسق.
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 ج :النتائ

وفقاً للخطة الدراسٌة لمحتوى  ٬وبعد دراسة الطالب لمادة الرسوم التوضٌحٌة التقلٌدٌة ٬من خلل هذه الدراسة البحثٌة 

لص النتابج وبعد إجراء التجربة العملٌة ) تصمٌم ملصق االنفوجرافٌك( ٬ قامت الباحثة باستخ ٬المادة التً آعدتها الباحثة 

 التالٌة :

ارتفاع مستوى ما حققه الطلب من القدرة على التمٌٌز بٌن مفاهٌم التصمٌم الجرافٌكً وتطبٌقاتها وعلقتها بالنظرٌات  -١

 (.١.١١حٌث تحققت بنسبة ) ٬والمفاهٌم الفنٌة فً مجاالت التصمٌم 

 ٬التصمٌم فً خدمة وتطوٌر المجتمعات اإلنسانٌة ارتفاع مستوى ما حققه الطلب من القدرة على إظهار دور الفن و -٢

 (. ١..١حٌث تحققت بنسبة )

ارتفاع مستوى مةا حققةه الطةلب مةن القةدرة علةى تحلٌةل المواقةف المهنٌةة إلٌجةاد حلةول للمشةكلت المتعلقةة بالتصةمٌم  -٣

  . (١.١١حٌث تحققت بنسبة ) ٬ضمن السٌاقات المهنٌة فً مجال التصمٌم الجرافٌكً وتطبٌقاته

ارتفاع مستوى ما حققه الطلب من القدرة على استخدام التفكٌر النقةدي العقلنةً والعةاطفً الملبةم والضةروري للقٌةام  -٤

   (. ١..١حٌث تحققت بنسبة ) ٬باستنتاجات مناسبة ومعللة

جتمعٌة والمهنٌة المتعلقة ارتفاع مستوى ما حققه الطلب من القدرة على تصنٌف المفاهٌم الفنٌة والعلمٌة والتقنٌة والم -٥

 (.١.١٢حٌث تحققت بنسبة ) ٬بمواضٌع التصمٌم والفن إلٌجاد علقات بٌنها من أجل تصمٌم أعمال فاعلة

ارتفاع مستوى ما حققه الطلب من القدرة على تطبٌق المعرفة النظرٌة٬ البحثٌة٬ التقنٌة٬ والتكنولوجٌة فً الممارسات  -٦

 (.٢..١حٌث تحققت بنسبة ) ٬رافٌكًالمهنٌة فً مجال التصمٌم الج

 (٣٢) شىً سلُ

ٍِصك أفٛجشافيه يٛضخ اٌّخبطش اٌزي رٙذد اٌذيٛأبد اٌزي 

ِٕٚٙب:  ٬رمزً ِٓ أجً اعزخذاَ جٍٛد٘ب في اٌزصّيُ اٌصٕبعي

 ٚاٌزّغبح. ٬إٌعبَ ٬اٌضعٍت

 (٣٣) شىً سلُ

 ٍِصك أفٛجشافيه يمذَ ِعٍِٛبد عٓ اٌّٙب اٌعشثي ٚثيئزٗ.
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ارتفاع مستوى ما حققه الطلب من القدرة على توظٌف المهارات الفكرٌة٬ البحثٌة٬ التقنٌة٬ والتكنولوجٌة فً  -٢

 (.١.١٢حٌث تحققت بنسبة ) ٬الممارسات المهنٌة فً مجال التصمٌم الجرافٌكً

اإلطار المجتمعً المحلً والعالمً لتحدٌد وتحلٌل وحل  ارتفاع مستوى ما حققه الطلب من القدرة على استخدام -١

 (.١.١٢حٌث تحققت بنسبة ) ٬المشكلت المهنٌة فً التصمٌم

ارتفاع مستوى ما حققه الطلب من القدرة على اعتماد نهج الرقابة الذاتٌة والتقٌٌم الذاتً فً تحدٌد وتحلٌل وتنفٌذ  -.

 (.١.١٥ت بنسبة )حٌث تحقق ٬حلول للتحسٌن والتعلم مدى الحٌاة

ارتفاع مستوى ما حققه الطلب من القدرة على احترام الثقافات المختلفة فً الممارسات المهنٌة المتعلقة بمجاالت  -١١

 (.١.١٤حٌث تحققت بنسبة ) ٬التصمٌم الجرافٌكً

 

 التوصٌات:

 انطلقاً من النتابج التً تم التوصل إلٌها فان الباحثة توصً بما ٌأتً :

 طرٌقة التصمٌم بأسلوب االنفوجرافٌك لما ٌتمتع به من جاذبٌة المعلومة من المتخصصٌن. تفعٌل -١

على المهتمٌن بهذا المجال التدرٌب على انتقاء وتلخٌص المعلومات والبٌانات وتشفٌرها فً رموز ذات داللة  -٢

 معلوماتٌة.

درٌس هذا النوع من التصمٌم ٬ وحث طلبهم اهتمام األكادٌمٌن المتخصصٌن جرافٌكٌا بوضع خطط تدرٌسٌة تشمل ت -٣

 على تبنً هذا االتجاه الذي ٌواجه هذا التدفق الغٌر مسبوق من المعلومات.

توجٌه االهتمام باحتواء المناهج التعلٌمٌة برسومات انفوجرافٌكٌة وتحوٌل البٌانات والمعلومات إلى رموز جرافٌكٌة  -٤

 أسهل.تجذب الطالب وتقدم المعلومة بشكل أسرع و

 ضرورة زٌادة االنتاج الفكري من كتب مؤلفة متخصصة فً تصمٌم االنفوجرافٌك نظراً لقلة المؤلفات فً هذا المجال. -٥

االهتمام بعمل ورش عمل متخصصة فً تصمٌم االنفوجرافٌك تعتمد على العصف الذهنً لكل من األكادٌمٌٌن  -٦

 ت التً ترعى هذا المجال فً خططها التدرٌسٌة.والمتخصصٌن والمهتمٌن بهذا المجال من قبل الجامعا

 

 المراجع :

 النراجع العربٌة:

 ٥(. االتجاهات الحدٌثة فً المكتبات الرقمٌة. عالم المعلومات والمكتبات والنشر.ـ مج2003أمنٌة مصطفى صادق. ) -١

 .٬45 ٬١ع

 كة مطابع هل.(. االنفوجرافٌك من التخطٌط إلى االنتاج. الرٌاض: شر2016محمد شلتوت. ) -٢

 (. نظرٌات اإلعلم واتجاهات التأثٌر. القاهرة: عالم الكتب ٬الطبعة الثانٌة.2000محمد عبد الحمٌد. ) -٣

 (. اإلعلن. القاهرة: الدار الجامعٌة.2000محمد فرٌد الصحن. ) -٤

جٌا االتصال . اإلسكندرٌة (. " االتصال والسلوك االنسانى " رؤٌة فى أنثروبولو 1999محمد ٌسرى إبراهٌم دعبس. ) -٥

 : البٌطاش سنتر للنشر والتوزٌع .

االنسان والمعرفة فً عصر المعلومات " تحوٌل المعلومات إلى  ٬ترجمة شادن الٌافً العبٌكان ٬(٢١١١كٌث دفلن) -٦

 .الرٌاض -معرفة
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