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ب

اإلهداء

إلى بؤرة النور التي تضئ حياتي والنبع الذي أرتوي منو حباً وحناناً ,والقمب الذي اتسع

ليحتوي حممي حيف ضاقت الدنيا ,أنت األب الذي يشار إليو بالبناف ويفتخر بو بيف األناـ فينيئا
لي بؾ أييا األب العظيـ ,إني ألقؼ أماـ الحياة وقفة عز ألنؾ أبي ,أقسـ بالذي خمقؾ فسواؾ

فعدلؾ أني أحبؾ فوؽ الحب حباً وحباً وحباً .ىا قد وصمنا إلى اليوـ الذي ترى فيو ثمرة جيدؾ
وطيب غرسؾ وتقمب أصابعؾ أوراؽ رسالتي ,أنت ىنا اليوـ يا أبي ألكرمؾ وال شيء مف التكريـ
يوفيؾ حقؾ ,أنت خمؼ كؿ ما بمغت وما أبمغ .يا أبي حيف كبرت عرفت أف أقوى سبلح لدي في

ىذه الدنيا ىو االسـ األوسط عمى واجية رسالتي وىو اسمؾ ,ماذا سيعني أف أىديؾ رسالتي أماـ
كؿ ما قدمت اترؾ لي شيئاً يا أبي ,فمطالما كنت أنتظر فرصة بحشد كيذا ألعبر لؾ عف حبي
بكبلـ جميؿ يا صاحب الجميؿ الذي ال يرد فشك ار عمى كؿ شيء يا كؿ شيء.

إلى أوؿ قبمة طبعت عمى خدي وأوؿ لمسة ىدأ ليا نبضي ,والى دعائي المستجاب أمي

زىرتي التي ال تشيب ,قطعة في صدري يعانقيا وريدي ,غيمة تمطر الخير في كؿ الفصوؿ,

ومظمة تحجب السوء عف كؿ الوجود ,أىديؾ رسالتي ليغمر الفخر عينيؾ ويمؤل أركاني فرحة
وجودىا بيف يديؾ .دعوني أخرج عف كؿ نصوص الدنيا ألقوؿ ليا أمي ِ
أنت الدنيا ,يا أمي أنت

أعمؽ مف أف أرتب لؾ كمماتي إني أراؾ بعيف قمبي جنة يا مف بقربؾ م ّر الحياة يطيب ,أحبؾ يا
ِ
إلي.
رضا قمبي قد أرضاني اهلل فيؾ فتمتمي لي بالرضا يا جنتي إنؾ أحب العالميف ّ
إلى مف كممو اهلل بالييبة والوقار ,إلى مف عممني العطاء دوف انتظار سقى اهلل مبسمؾ مف

كوثر الجنة عمي الغالي :أبو يوسؼ وزوجتو.

إلى مف بيـ أيقنت أني أممؾ مف الحظ أجممو واف يأتي كؿ يوـ ألؼ مف الرجاؿ لما

بدلتيـ ,الذيف ىـ سندي وقوتي ومبلذي بعد اهلل أداميـ اهلل لي إخوتي.

والى البلتي أراد اهلل أف يتورد قمبي فأرسميف إلي ويكفيني مف الحياة أنيف معي أخواتي.

إلى الصديقة التي حدثت اهلل عنيا وأخبرتو أف قمبي معقود بقمبيا وأنيا أشد أشيائي حبا

ودعوتو كثي اًر أف نرحؿ إلى الجنة سويا فبل حياة لي بدونيا آالء.

شرعوا لي أبواب صدورىـ كمما ضاقت بي رحابة العالـ ,إلى مف يينئ القمب
إلى مف ّ
بوجودىـ وتستقر النفس برؤيتيـ صديقاتي (تيسير ,ندى ,نداء ,تسنيـ ,اكتماؿ ,شروؽ ,نور,
لمى ,زينب ,إنصاؼ ,نعمة ,وأميرة التي ىي غائبة بيف الحضور ولكف حاضرة في قمبي دائما)

والى جميع زميبلتي وزمبلئي في الدراسة.

إلى األعماـ والعمات واألخواؿ والخاالت وابناؤىـ جميعاً.

خ

شكر وتقدير
مف أي أبواب الثناء سأدخؿ وبأي أبيات القصيد أعبر ,ال شؾ أف أوؿ مف يشكر وأحؽ

مف يعترؼ لو بالفضؿ والمنَّة ىو اهلل الذي ال تحصى نعمو فيو أىؿ الثناء .إليي لؾ الحمد الذي

أنت أىمو عمى نعـ ما كنت قط ليا أىبل .وامتثاالً لقولو تعالى أف اشكر لي ولوالدي أقدـ خالص

شكري وعرفاني إلى الذي أعيش تحت ظمو ممكة ,إلى الذي برني قبؿ أف أبره فاختار لي أماً
صالحة تجمؿ حياتي ,مف دفعني إلى طريؽ العمـ وكاف لي عونا فيو أبي الغالي حقاً سعيت

السعي مشكو اًر ,ولو أنني أوتيت كؿ ببلغة وأفنيت بحر النطؽ في النظـ والنثر ,لما كنت
فكاف ّ
بعد القوؿ إال مقص ار ومعترفا بالعجز عف واجب الشكر ,وشكري موصوؿ إلى مبلكي في الدنيا

وبسمة حياتي ,إلى التي جاورت نبضات قمبيا تسعة أشير أتقمب عمى وسائد المحبة ,أي شك ار

أذكرىا لمف عممتني أف أشكر بعد اهلل خمقو ,إف قمت شك ار فشكري ال يوفيؾ أمي الغالية ,كما
أشكر أستاذي الفاضميف األستاذ الدكتور :عطا حسف درويش ,والدكتور :عبد الكريـ محمد لبد,

لتفضميما باإلشراؼ عمى رسالتي لتخرج بالشكؿ الذي أمامكـ.

وشكري موصوؿ إلى مف شرفاني بحضورىما وقبوليما مناقشتي ,الدكتور إسماعيؿ عمر حسونة

مناقشا خارجياً  ,والدكتور عمي محمد نصار مناقشا داخميا.

ويطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر لمميندس محمود غانـ لما قاـ بو مف تصميـ الفيديو

القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ جعمو اهلل في ميزاف حسناتو وجزاه عني خير الجزاء ,وال يفوتني أف أشكر

الدكتور إ سماعيؿ حسونة لما قدمو لي مف توجييات ودعـ في دراستي ,وأتقدـ بالشكر إلى أختي

حبيبة قمبي رحمة وزوجيا محمد لما قدماه لي مف مساعدة في أعماؿ التنسيؽ والطباعة لمرسالة.

تفرد بالكماؿ لنفسو ,وجعؿ النقص سمة تستولي عمى جممة البشر ,ىذا
وبعد فالحمد هلل الذي ّ
عمي ,وما توفيقي إال باهلل ,فحسبي
جيدي بيف يدي أساتذتي ,فإف وفقت فتمؾ منة مف اهلل وفضؿ ِّ
أنني بش اًر أخطئ وأصيب ,وقد حاولت واجتيدت ,والكماؿ هلل وحده.
الباحثة

عائشة محمكد عكدة

ث

ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ فيديو قائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ

لتنمية ميارات التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ

الحادي عشر بغزة ,ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,ذو تصميـ شبو
تجريبي لثبلث مجموعات مع قياس قبمي – بعدي ,حيث تكوف مجتمع الدراسة مف طالبات
الصؼ الحادي عشر الفرع العممي بمحافظة شماؿ غزة ,وتمثمت عينة الدراسة في( )98طالبة

مف طالبات الصؼ الحادي عشر الفرع العممي بمدرسة الكويت الثانوية لمبنات ,وتـ تعييف
المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة بالطريقة العشوائية

البسيطة ,وذلؾ في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي  ,2018/2017وقد أعدت الباحثة

أدوات الدراسة وىي :اختبار ميارات التفكير البصري ,واختبار تحصيمي وقامت بالتأكد مف
صدقيما وثباتيما ,واستخدمت الباحثة أساليب إحصائية متعددة ومنيا اختبار تحميؿ التبايف
األحادي واختبار شفيو ,واختبار (ت) لعينتيف مرتبطتيف ,ومعامؿ مربع إيتا ,وتوصمت الدراسة

إلى:

 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بيف متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية األولى (فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ مموف) والمجموعة
التجريبية الثانية (فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير مموف) والمجموعة الضابطة (الطريقة
المعتادة) في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري لصالح المجوعتيف
التجريبيتيف.

 -2ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α≥0.05بيف متوسط درجات طالبات
ال مجموعة التجريبية األولى (فيديو قائـ عمى االنفوجرافيؾ مموف) والمجموعة التجريبية الثانية
(فيديو قائـ عمى االنفوجرافيؾ غير مموف) في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي ودرجاتيف
في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار نفسو.
 -3يوجد أثر كبير لمفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ (المموف وغير المموف) في تنمية ميارات
التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ.
وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بضرورة توظيؼ الفيديو القائـ عمى
اإلنفوجرافيؾ( :المموف أو غير المموف) في تدريس مادة العموـ الحياتية مف ِقبؿ المعمميف
والمشرفيف والطمبة ,لتنمية ميارات التفكير البصري ,وكذلؾ لضماف بقاء أثر التعمـ لمدة أطوؿ.
ج

Abstract
This study aimed to identify the impact of employing a video based
on some variables of infographic to develop visual thinking skills and
survival impact of learning in biology for female students 11th grade in
Gaza. In order to achieve the objectives of the study, the researcher used
the experimental method, with semi-experimental design for three groups
with a tribal dimension. The study population consisted of 11th grade
students in the scientific section in North Gaza Governorate. The study
sample consisted of (98) 11th grade students in the scientific section of Al
Kuwait Secondary School for Girls. The first experimental group, the
second experimental group and the control group were assigned in the
simple random way in the first semester of the academic year 2017/2018.
The researcher prepared the tools of the study which are: visual thinking
skills Test, achievement test and verified their validity and stability. The
researcher used a number of statistical methods, one way anova, two
paired samples T- test, and ETA square coefficient.
The study concluded that :
- There were statistically significant differences at (α ≤0.05) between
the average scores of the first experimental group (colored video based on
infographic) and the second experimental group (non-colored video based
on infographic) and the control group In the post-application to the visual
thinking skills test for the advantage of the two experiential groups.
- There were no statistically significant differences at (α ≤0.05)
between the mean scores of the first experimental (colored video based
on infographic) and the second experimental group (non-colored video
based on infographic) and the control group In the post-test and their
scores in the delayed application of the same test.
- There is a significant impact of the video based on some variables
of infographic to develop visual thinking skills and survival impact of
learning.
In the light of the previous results, the researcher recommended to
use video based on some variables of infographic: (colored or noncolored) in teaching of biology by teachers, supervisors and students, to
develop the visual thinking skills, as well as to ensure the survival of the
impact of learning for longer.
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ش

 1انفصم األول

مشكهة اندراسة وخهفيتها
 المقدمة.
 مشكمة الدراسة.
 فركض الدراسة.
 أىداؼ الدراسة.
 أىمية الدراسة.
 حدكد الدراسة.
 مصطمحات الدراسة.

 1.1المػػقدمػػػػػػػػػػة:
ظيرت المستحدثات التكنولوجية في جميع مجاالت الحياة مف حولنا ,وكاف مف الطبيعي أف
تحاوؿ التربية استثمار تمؾ المستحدثات مف أجؿ تطوير التعميـ ,وتحقيؽ األىداؼ التربوية
المعاصرة ,وأف تغير المفاىيـ واألدوار الراسخة بما ينسجـ مع ىذه التطورات .ىذه المستحدثات
تستطيع تقديـ إمكانات ىائمة لعمميتي التعميـ والتعمـ ,وىذا أدى إلى ظيور مستحدثات تكنولوجية
مرتبطة بالتعميـ ,وقد تأثرت كؿ عناصر الموقؼ التعميمي بيا ,فتغير دور المعمـ مف ناقؿ
لممعرفة إلى مسيؿ لعممية التعمـ ,فيو يصمـ بيئة التعمـ ,ويشخص مستويات طبلبو ويصؼ ليـ
ما يناسبيـ مف المواد التعميمية ويتابع تقدميـ ويرشدىـ ويوجييـ حتى تتحقؽ األىداؼ المطموبة.
وشيدت المناىج الدراسية تطورات عظيمة ,وتغيرات متسارعة في اآلونة األخيرة في جميع
دوؿ العالـ ,وقد حظيت أساليب واستراتيجيات تدريسيا بنصيب وافر مف تمؾ التطورات ,إذ
أعادت الكثير مف الدوؿ النظر فييا ,لتتناسب مع احتياجات مجتمعاتيا وطموحات أفرادىا في

السير قدما نحو التقدـ والرقي لموفاء بمتطمبات القرف الحادي والعشريف(الحريري.)314 :2011,

وقد قدمت ىذه المستحدثات العديد مف الوسائؿ واألدوات التي لعبت دو اًر كبي اًر في تطوير

أساليب التعميـ والتعمـ مما أتاح الفرصة لتحسيف ىذه األساليب مف خبلؿ توفير المناخ التربوي
الفعاؿ الذي يساعد عمى إثارة اىتماـ الطمبة وتحفيزىـ والتغمب عمى الفروؽ الفردية بينيـ بطريقة

فعالة)الزبوف و عبابنو.)42:2010 ,

فبعد أف كانت العممية التعميمية قديماً تركز عمى تمقيف المعمومات لممتعمميف وحفظيا

جاءت ىذه الوسائؿ واألساليب الحديثة لتعمؿ عمى االنتقاؿ مف السرد والحفظ والتمقيف إلى تعميـ
يركز عمى التفكير واالبداع.
فيجب إعطاء العمميات العقمية االىتماـ الكافي أثناء التدريس ,ألف ذلؾ يساعد المتعمـ
عمى التفكير فيما حولو ومحاولة فيمو بدالً مف تقديـ المعمومات جاىزة حسبما يراىا المعمـ
مناسبة .إف تعويد الطالب عمى التفكير وبناء معنى خاص بو مف خبلؿ أنشطة مناسبة لقدراتو
وتفكيره يسيـ في صناعة العقوؿ(القطشاف.)3 :2016 ,
والتفكير البصري ىو أحد أشكاؿ التفكير الذي يمثؿ ضرورة تفرضيا متطمبات ىذا
العصر؛ إذ نعيش في عالـ مميء بالصور والبصريات في كؿ مكاف ,ولـ يعد المعنى مقصو اًر
عمى الكممات والجمؿ ,فالصور تحتاج إلى تفسير وتركيب فعاؿ لممعنى؛ لذا فالمتعمموف بحاجة
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إلى التفكير البصري ,حيث يتيح ليـ تنمية قدراتيـ عمى االبتكار وانتاج األفكار الجديدة (العتيبي,
.)120 :2016
ولتنمية التفكير البصري أىمية كبيرة في تعميـ العموـ وتعمميا؛ حيث إنو يتيح الفرصة
لرؤية األشكاؿ بصرياً ,وعمؿ مقارنات بصرية بيف خواص تمؾ األشكاؿ؛ األمر الذي يؤدي إلى
تثبيت خواص كؿ شكؿ في ذىف المتعمـ ,ومف ثـ يحقؽ بقاء أثر التعمـ .كما إنو ينمي الميارات
العممية؛ مف خبلؿ تقديـ خطوات اكتساب كؿ ميارة والتدريب عمييا بصرياً .ويتيح لممتعمـ
التواصؿ الجيد مع اآلخريف مف خبلؿ استخداـ الصور واألشكاؿ في توصيؿ المعمومات في أثناء
المناقشات العممية (عبد الموال.)92 :2010 ,
فنحف نعيش في مجتمع مميء بالرسائؿ البصرية ,بدءاً مف الرسائؿ البصرية المطبوعة,
وحتى الرسائؿ البصرية المصورة ,والخبرة التي يكتسبيا اإلنساف ىي خبرة بصرية ,بدءاً مف
انتياء
الصور التي يشاىدىا عمى التمفاز ,ومرو اًر بالصورة التي يشاىدىا عمى شاشة الحاسوب ,و ً
بالصورة الخيالية التي يتخيميا داخؿ عقمو ,لذا فالصورة لـ تعد بألؼ كممة بؿ أصبحت بمبلييف

الكممات (صالح.)13 :2012 ,

ودعا -سبحانو وتعالى -في سورة الغاشية إلى التفكير البصري ,فقاؿ﴿ :أفال ينظُ ُرون إىل
قت* وإىل الس ِ
اْل ِ
عت * وإىل إِ
إِ
بت * وإىل إاْل إر ِ
ض ك إوف
بال ك إوف ى ُِص إ
امء ك إوف ُرفِ إ
اْلبِ ِل ك إوف ُخلِ إ
َّ
حت ﴾ (سورة الغاشية ,اآليات.)20-17 :
ُسطِ إ
فالتفكير البصري لو أىمية كبيرة في العممية التعميمية؛ حيث يستبدؿ الحشو المفظي بالشكؿ
البصري ,ويعتمد عمى األشكاؿ والصور المعروضة في الموقؼ التعميمي ,ويحاوؿ إيجاد معاف
لممضاميف التي أمامو ,والصور العقمية التي يكونيا المتعمـ عف األشياء المحيطة يتـ تخزينيا في
عقؿ المتعمـ ليتـ استخداميا في مواقؼ الحقة ,أي أف التفكير البصري يدعـ التخيؿ البصري.
وقد أوضحت العديد مف الدراسات أف المخ البشري يستطيع استيعاب ( )36000صورة
في الدقيقة ,وأف ما يتراوح ما بيف  %90-%80مف المعمومات التي يتمقاىا المخ تأتي عف طريؽ
العيف ,ليذا فإف أكثر عمميات التفكير تأتي مباشرة مف إدراكنا البصري لمعالـ مف حولنا ,حيث
يكوف البصر الجياز الحسي األوؿ الذي يكوف أساس عممياتنا المعرفية(حمادة.)16 :2009 ,
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وتحظى مادة العموـ بأىمية خاصة؛ إذ يقع عمييا العبء األكبر في تحقيؽ األىداؼ
التربوية عمى مختمؼ المراحؿ التعميمية .ويؤكد التربويوف العمميوف عمى أف أحد أىداؼ تدريس
العموـ ,ىو تعميـ الطمبة كيؼ يفكروف ,ال كيؼ يحفظوف المقررات والمناىج المدرسية عف ظير
قمب ,دوف فيميا واستيعابيا ,أو توظيفيا في الحياة ,ولتحقيؽ ذلؾ ال َّ
بد أف يركز تدريس العموـ
عمى مساعدة الطمبة عمى اكتساب األسموب العممي في التفكير ,أو الطريقة العممية في البحث
والتفكير ,بمعنى تعميـ التفكير (زيتوف.)94 :2001 ,
ونوجػػو الضػػوء لعمػػـ العمػوـ الحياتيػػة ,والػػذي بػػدأ مػػع بدايػػة الخمػػؽ والحيػػاة وتطػػور بتطورىػػا
معػ ػاً ,وربم ػػا يش ػػترؾ كاف ػػة أفػ ػراد البشػ ػرية ,البادئ ػػة والموج ػػودة والقادم ػػة ,ف ػػي التفكي ػػر ف ػػي التػ ػوارث
وآليت ػػو كاش ػػتراكيـ ف ػػي ىػ ػوائيـ ,وذل ػػؾ ألف الحي ػػاة مبلزم ػػة لتفكيرن ػػا ,وألف الحي ػػاة تط ػػورت تط ػػور
التفكير فييػا واإلمعػاف فػي خصائصػيا التػي أدت إلػى الثػورة العمميػة فػي شػتى المجػاالت وبخاصػة
العموـ الحياتية (أحمد.)2 :2016 ,
ومف التقنيات الحديثة التي يمكف توظيفيا في التعميـ ما يسمى باإلنفوجرافيؾ ,والذي يقوـ
بتصػػوير مرئػػي لمبيانػػات والمعمومػػات والمعرفػػة ,ويمكػػف توظيفػػو لنقػػؿ المعمومػػات العممي ػة المعقػػدة
بطريق ػػة واض ػػحة وس ػػيمة ,كم ػػا أن ػػو ق ػػد يك ػػوف أداة حيوي ػػة إذا ت ػػـ اس ػػتخدامو ف ػػي العممي ػػة التعميمي ػػة
التعمميػة بظػػؿ الثػورة المعموماتيػػة تتخػذ المعمومػػات والبيانػػات أشػكاالً مختمفػػة بيػدؼ تقػػديميا بصػػورة
تجػػذب المسػػتخدـ نحػػو االىتمػػاـ بمػػا يسػػيؿ تنػػاوؿ المحتػػوى العممػػي ,واكسػػاب المتعممػػيف المعػػارؼ
والميارات واالتجاىات والقيـ ,مف أشػير ىػذه األشػكاؿ التػي وجػدت اىتمامػا عربيػاً كبيػ اًر ونمػواً فػي
الفترة األخيرة ىو عمـ االنفوجرافيؾ ,والذي أصبح الكثير مف منصات التعميمية تعتمػد عميػو لتقػديـ
محتوى متنوع باإلضافة لما تقدمو مف محتوى نصي (حسونة.)2:2014 ,
وقد ظيرت تقنية اإلنفوجرافيؾ بتصميماتو المتنوعة في محاولة إلضفاء شكؿ مرئي جديػد
لتجميػػع وعػػرض المعمومػػات أو نقػػؿ البيانػػات فػػي صػػور جذابػػة إلػػى المػػتعمـ ,حيػػث إف تصػػميمات
اإلنفوجرافيؾ ميمة جداً ,ألنيا تعمؿ عمى تغير أسموب التفكير تجاه البيانات والمعمومات المعقدة.
كما تساعد تقنية اإلنفوجرافيؾ القائميف عمى العممية التعميميػة فػي تقػديـ المنػاىج الد ارسػية بأسػموب
جدي ػػد وش ػػيؽ ,ل ػػذا ال ب ػػد م ػػف البح ػػث ف ػػي طريق ػػة جدي ػػدة لتطبي ػػؽ ى ػػذه التقني ػػة ف ػػي خدم ػػة العممي ػػة
التعميمية ,ودمجيا في المقررات الدراسية (شمتوت.)2014 ,
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إف اس ػػتخداـ تقني ػػة االنفوجرافي ػػؾ ف ػػي العممي ػػة التعميمي ػػة ي ػػوفر مميػ ػزات عدي ػػدة م ػػف أىمي ػػا
إيصػػاؿ المعمومػػات المعقػػدة بطريقػػة بسػػيطة ورائعػػة تجعػػؿ الطالػػب يحػػتفظ بالمعمومػػة أطػػوؿ فت ػرة
ممكنة مما يساعد في تحسف التحصيؿ الدراسي لديو) McCartney,2013:46).
كمػػا أف الفيػػديو القػػائـ عمػػى االنفوجرافيػػؾ الػػذي قامػػت الباحثػػة بتصػػميمو وتجربتػػو يوظػػؼ
متغيػ ػرات االنفوجرافي ػػؾ ,وال ػػذي م ػػف أى ػػـ متغي ارت ػػو الم ػػوف والص ػػوت والتفاع ػػؿ وستقتص ػػر ف ػػي ى ػػذه
الدراسة عمى أثر الموف (ممػوف/غير ممػوف) فػي تنميػة ميػارات التفكيػر البصػري ,وبقػاء أثػر الػتعمـ
مدة أطوؿ في مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ الحادي عشر.
حيػػث أف األلػواف ليػػا تػػأثير سػػيكولوجي عمػػى اإلنسػػاف حيػػث تػػؤثر عمػػى الػػنفس وينػػتج عػػف
ىػػذا التػػأثير العديػػد مػػف األحاسػػيس ,منيػػا مػػا يتسػػـ بال ارحػػة واالطمئنػػاف ,ومنيػػا مػػا يتسػػـ باإلرىػػاؽ
واالضطراب وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالفرح أو الكآبة ,حيث أف األثر السيكولوجي لمػوف يػرتبط
بالمعرفة الدقيقة لنفسية اإلنساف.
ويشػير غػزاوي (  )25 :2000إلػى أف المعمومػات تسػػير مػف خػبلؿ قنػوات حسػية مختمفػػة
كالسػػمع والبصػػر .ومػػف ىػػذه القن ػوات الحسػػية تقػػدـ مثي ػرات متعػػددة تسػػاعد بػػدورىا المتعممػػيف فػػي
تنظيـ وبناء مدركاتيـ الحسية وترتيبيػا وتركيبيػا ,ومػف ثػـ يضػمنوف تعممػا متكػامبل فػبل ينتبػو الفػرد
إلػػى ك ػ ّؿ المثي ػرات التػػي حولػػو ,ولكػػف االنتبػػاه يكػػوف لبعضػػيا .فكممػػا كػػاف المثيػػر المسػػتيدؼ أكثػػر
تبايناً (غرابة) في الشكؿ أو الحجـ أو الموف أو الحركة أو الصوت  ,كاف جذب انتباه الفرد أكثر.
ولق ػػد اختمف ػػت مع ػػاني األلػ ػواف ورمزيتي ػػا عن ػػد مختم ػػؼ الش ػػعوب ,واس ػػتخدمت ق ػػوة تأثيرىػ ػا
الرمػػزي فػػي القػػيـ الروحيػػة عػػف طريػػؽ العػػادات والتقاليػػد ,كػػأف يقػػرف المػػوف األحمػػر باالحتفػػاالت,
والم ػ ػػوف األزرؽ ب ػ ػػالتفوؽ والم ػ ػػوف األخض ػ ػػر بالطبيع ػ ػػة والم ػ ػػوف األس ػ ػػود ب ػ ػػالموت والم ػ ػػوف األص ػ ػػفر
بالشمس(عمر.)218 :2016 ,
حسف مف استيعاب
واستناداً إلى كؿ ما سبؽ ترل الباحثة :أف استخداـ االنفوجرافيؾ قد ي ّ

الطمبة لمادة العموـ الحياتية ,ونتيجةً لعدـ وجود دراسات متخصصة  -حسب عمـ الباحثة  -في
دراسة فاعمية توظيؼ فيديو قائـ عمى بعض متغيرات االنفوجرافيؾ التي قد تسيـ في تنمية
التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى طمبة الصؼ الحادي عشر,
وانطبلقاً مف تدني أعداد اإلنفوجرافيؾ ذات المحتوى العربي مف حيث الكـ والكيؼ ومف وجود
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ندرة في الكتابات العربية التي تناولت اإلنفوجرافيؾ ,ومف وجود قصور في إدراؾ بعض الميتميف
بمجاؿ إنتاج واستخداـ الرسوـ التعميمية لماىية اإلنفوجرافيؾ ,وقمة الدراسات السابقة التي تناولت
ىذا الموضوع مما سبؽ تأتي أىمية ىذه الدراسة.

 1.2مشكمة الدراسة:
يواجو طمبة الصؼ الحادي عشر بالفرع العممي الكثير مف الصعوبات خبلؿ دراستيـ مبحث
العموـ الحياتية ,ومف ىذه الصعوبات احتواء الكتاب عمى أشكاؿ توضيحية ألجزاء دقيقة جداً في

جسـ اإلنساف ,والتي يصعب عمى الطالب تخيميا ,وبالتالي يصعب عميو فيـ العمميات التي

تحدث فييا فيمجأ الطالب إلى الحفظ دوف الفيـ وسرعاف ما ينسى ما حفظو ,ألنو لـ يفيـ معناه

وعميو ترل الباحثة :أف التوجو نحو استخداـ التكنولوجيا وذلؾ مف خبلؿ إعداد فيديو قائـ عمى
اإلنفوجرافيؾ لمحاولة حؿ ىذه المشكمة.

تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما أثر تكظيؼ فيديك قائـ عمى بعض متغيرات اإلنفكجرافيؾ لتنمية ميارات التفكير البصرم
كبقاء أثر التعمـ في مادة العمكـ الحياتية لدل طالبانت الصؼ الحادم عشر بغزة ؟

كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية:

 -1ما صورة الفيديو القائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ لتنمية ميارات التفكير البصري
وبقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر؟
 -2ما ميارات التفكير البصري البلزمة لطمبة الصؼ الحادي عشر في مادة العموـ الحياتية؟
 -3ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )α≥0.05بػػيف متوسػػط درجػػات
طالبػ ػػات المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة األولػ ػػى( :فيػ ػػديو قػ ػػائـ عمػ ػػى اإلنفوجرافيػ ػػؾ ممػ ػػوف) والمجموعػ ػػة
التجريبيػػة الثانيػػة( :فيػػديو قػػائـ عمػػى اإلنفوجرافيػػؾ غيػػر ممػػوف) والمجموعػػة الضػػابطة (الطريقػػة
المعتادة) في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري؟

 -4ى ػ ػػؿ يوج ػ ػػد أث ػ ػػر لمفي ػ ػػديو الق ػ ػػائـ عم ػ ػػى اإلنفوجرافي ػ ػػؾ( :المم ػ ػػوف وغي ػ ػػر المم ػ ػػوف) ف ػ ػػي تنمي ػ ػػة
ميارات التفكير البصري في مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ الحادي عشر؟

 -5ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )α≥0.05بػػيف متوسػػط درجػػات
طالبػ ػػات المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة األولػ ػػى( :فيػ ػػديو قػ ػػائـ عمػ ػػى اإلنفوجرافيػ ػػؾ ممػ ػػوف) والمجموعػ ػػة
التجريبية الثانيػة( :فيػديو قػائـ عمػى اإلنفوجرافيػؾ غيػر ممػوف) والمجموعػة الضػابطة( :الطريقػة
المعتادة) في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي؟

6

 -6ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )α≥0.05بػػيف متوسػػط درجػػات
طالبػ ػػات المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة األولػ ػػى( :فيػ ػػديو قػ ػػائـ عمػ ػػى االنفوجرافيػ ػػؾ ممػ ػػوف) والمجموعػ ػػة

التجريبيػػة الثانيػػة( :فيػػديو قػػائـ عمػػى االنفوجرافيػػؾ غيػػر ممػػوف) فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لبلختبػػار

التحصيمي ودرجاتيف في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار نفسو؟

 -7ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )α≥0.05بػػيف متوسػػط درجػػات
طالبػ ػػات المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة األولػ ػػى( :فيػ ػػديو قػ ػػائـ عمػ ػػى اإلنفوجرافيػ ػػؾ ممػ ػػوف) والمجموعػ ػػة
التجريبية الثانيػة( :فيػديو قػائـ عمػى اإلنفوجرافيػؾ غيػر ممػوف) والمجموعػة الضػابطة( :الطريقػة
المعتادة) في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار التحصيمي؟

 -8ىؿ يوجد أثر لمفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف وغير المموف) فػي بقػاء أثػر الػتعمـ فػي
مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر؟

 1.3فركض الدراسة :
 -1ال توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≥0.05ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات
طالب ػ ػاًت المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة األولػ ػػى( :فيػ ػػديو قػ ػػائـ عمػ ػػى اإلنفوجرافيػ ػػؾ ممػ ػػوف) والمجموعػ ػػة
التجريبية الثانيػة( :فيػديو قػائـ عمػى اإلنفوجرافيػؾ غيػر ممػوف) والمجموعػة الضػابطة( :الطريقػة
المعتادة) في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري.
 -2ال يوجد أثر لمفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف وغير المموف) في تنمية ميارات التفكير
البصري في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر.

 -3ال توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≥0.05ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات

طالب ػ ػاًت المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة األولػ ػػى( :فيػ ػػديو قػ ػػائـ عمػ ػػى اإلنفوجرافيػ ػػؾ ممػ ػػوف) والمجموعػ ػػة
التجريبية الثانيػة( :فيػديو قػائـ عمػى اإلنفوجرافيػؾ غيػر ممػوف) والمجموعػة الضػابطة( :الطريقػة
المعتادة) في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي.

 -4ال توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≥0.05ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات
طالبػ ػػات المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة األولػ ػػى( :فيػ ػػديو قػ ػػائـ عمػ ػػى االنفوجرافيػ ػػؾ ممػ ػػوف) والمجموعػ ػػة

التجريبيػػة الثانيػػة( :فيػػديو قػػائـ عمػػى االنفوجرافيػػؾ غيػػر ممػػوف) فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لبلختبػػار
التحصيمي ودرجاتيف في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار نفسو.

 -5ال توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≥0.05ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات
طالب ػ ػاًت المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة األولػ ػػى( :فيػ ػػديو قػ ػػائـ عمػ ػػى اإلنفوجرافيػ ػػؾ ممػ ػػوف) والمجموعػ ػػة
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التجريبية الثانيػة( :فيػديو قػائـ عمػى اإلنفوجرافيػؾ غيػر ممػوف) والمجموعػة الضػابطة( :الطريقػة
المعتادة) في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار التحصيمي.

 -6ال يوجد أثر لمفيديو القػائـ عمػى اإلنفوجرافيػؾ( :الممػوف وغيػر الممػوف) فػي بقػاء أثػر الػتعمـ فػي
مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر.

 1.4أىداؼ الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 -1التوص ػػؿ إل ػػى قائم ػػة مي ػػارات التفكي ػػر البص ػػري ف ػػي م ػػادة العم ػػوـ الحياتي ػػة ل ػػدى طمب ػػة الص ػػؼ
الحادي عشر.
 -2بناء فيديو قائـ اإلنفوجرافيؾ( :ممػوف  /وغيػر ممػوف) فػي مػادة العمػوـ الحياتيػة لمصػؼ الحػادي
عشر ,والكشؼ عف أثرىا في تنمية ميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ لدى الطالبات.
 -3الكشػػؼ عػػف وجػػوود فػػروؽ بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى( :فيػػديو
قػػائـ عمػػى االنفوجرافيػػؾ ممػػوف) والمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة( :فيػػديو قػػائـ عمػػى االنفوجرافيػػؾ
غير مموف) في اختبار ميارات التفكير البصري واالختبار التحصيمي المؤجؿ.
 -4الكشؼ عف أييما أفضؿ في تنمية ميارات التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ فػي مػادة العمػوـ
الحياتية الصؼ الحادي عشر  ,الفيديو القائـ عمى اإلنفوج ارفيؾ المموف أـ الفيديو القػائـ عمػى
اإلنفوجرافيؾ غير المموف.

 1.5أىمية الدراسة :
يمكف تمخيص أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ النقاط التالية:
 -1تفيد القائميف عمى مؤسسات التربية والتعميـ بتوظيؼ تقنية اإلنفوجرافيؾ في عممية التعميـ في
الموضوعات ذات التعقيد في عممية تصورىا أو تخمييا ؛ وذلؾ لسيولة تبسيطيا مف خبلؿ
تقنية الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ.
 -2تساعد ىذه الدراسة واضعي المنياج عند تخطيط وتطوير منياج العموـ الحياتية وذلؾ عف
طريؽ توظيؼ تقنية اإلنفوجرافيؾ في المدراس.
 -3تفيد المشرفيف التربوييف وذلؾ مف خبلؿ عقد ندوات قد تسيـ في تنمية وعي المعمميف في
ىذه التقنية وكيفية توظيفو بطريقة صحيحة في التدريس.
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 -4تقدـ نوعاً جديداً مف مستحدثات تكنولوجيا التعميـ متمثبلً في اإلنفوجرافيؾ يفيد المعمميف
والمتعمميف.

 1.6حدكد الدراسة :
 -1حد المكضكع  :اقتصرت ىذه الدراسة عمى وحدة "الجياز العصبي" مف كتاب العموـ الحياتية
الجزء األوؿ لمفرع العممي لمصؼ الحادي عشر.
 -2الحد المكاني  :تـ تنفيذ ىذه الدراسة في محافظة شماؿ غزة.
 -3الحد البشرم  :كما اقتصرت عمى طالبات الصؼ الحادي عشر الفرع العممي بمدرسة
الكويت الثانوية.
 -4الحد الزماني :فقد تـ تنفيذ التجربة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي
 2018/2017ـ.

 1.7مصطمحات الدراسة:
تعرؼ الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائيان كالتالي:
 -1اإلنفكجرافيؾ:
فف تحويؿ المعمومات والبيانات المعقدة إلى رسوـ مصورة يسيؿ عمى مف يراىا استيعابيا

فعاؿ بيف كؿ مف
بوضوح دوف الحاجة إلى قراءة الكثير مف النصوص ,مما يوفر تواصؿ بصري ّ
المرسؿ والمستقبؿ.
 -2فيديك قائـ عمى اإلنفكجرافيؾ:
عبارة عف تصميـ البيانات والتوضيحات والمعمومات بشكؿ متحرؾ كامؿ حيث يتطمب ىذا

النوع الكثير مف اإلبداع واختيار الحركات المعبرة التي تساعد في إخراجو بطريقة شيقة وممتعة,
وكذلؾ يكوف لو سيناريو كامؿ لئلخراج النيائي.
 -3ميارات التفكير البصرم:
ميارة الطالب في قراءة ما تستقبمو العيف مف صور ورسومات وأشكاؿ عف طريؽ الفيديو
القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ المستخدـ ,وتكويف صور ذىنية لما تـ رؤيتو واجراء مجموعة العمميات

العقمية مف تحميؿ وتفسير وادراؾ لمعبلقات بيدؼ التوصؿ إلى معنى لما تـ رؤيتو وترجمتو إلى
لغة منطوقة أو مكتوبة ,ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار التفكير البصري.
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 -4بقاء أثر التعمـ:
قدرة الطالباًت عينة الدراسة عمى االحتفاظ بالمحتوى العممي الذي تـ دراستو عف طريؽ

اإلنفوجرافيؾ بعد مرور أربعة أسابيع متواصمة عمى مرورىـ بالخبرة التعميمية باستخداـ الفيديو
واالختبار بيا ,ويتـ قياس ذلؾ مف خبلؿ االختبار التحصيمي المؤجؿ الذي أعدتو الباحثة ليذا

الغرض.

 -5العمكـ الحياتية:
عمـ دراسة الحياة والكائنات الحية مف حيث نموىا وتطورىا وتصنيفاتيا ,وىو مجاؿ واسع

يتكوف مف العديد مف التخصصات الفرعية.
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 2انفصم انثاني

اإلطــار اننــظري

 المحكر األكؿ -اإلنفكجرافيؾ.
 المحكر الثاني -ميارات التفكير البصرم.

الفصؿ الثاني
اإلطػػار النػػظرم

وفقاً لموضوع الدراسة فقد قسمت الباحثة اإلطار النظري لمدراسة إلى ثبلثة محاور

رئيسة ,يتمثؿ المحور األوؿ في اإلنفوجرافيؾ ,مفيومو ,أنواعو ,مجاالت استخدامو ,مكوناتو,
متغيراتو ,خصائصو ,أركانو ,خطوات تصميمو ,إمكانياتو ,أىميتو ,مميزاتو ,والمحور الثاني

يتناوؿ التفكير البصري ,مفيومو ,مياراتو ,أىمية تعميمو ,طرائقو ,أساليب تنميتو ,أدواتو ,آلية
عممو ,عممياتو ,قدراتو الفرعية ,ثـ تناولت بقاء أثر التعمـ.

وبالنياية قامت الباحثة بالربط بيف متغيرات الدراسة (الفيديو القائـ عمى بعض متغيرات

االنفوجرافيؾ وميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ) وستعرض فيما يمي كؿ محور

بالتفصيؿ.

 2.1المحكر األكؿ – اإلنفكجرافيؾ:
إف المتغيرات السريعة ,وتدفؽ المعمومات التي ال حدود ليا في عصرنا الحالي ,تدعونا

جميعاً ,ألف نفكر بطرائؽ وأساليب جديدة ,تتواكب مع ىذه المتغيرات والمستجدات خاصة في
مجاؿ التعميـ في ظؿ ثروة المعرفة التي نمر بيا نتيجة التكنولوجيا والتطور الذي نعيشو .

وعمى الرغـ مف أف التطورات التقنية والعممية اليائمة في العصر الحالي سيمت حياة

الناس إال أنيا جعمتيـ يواجيوف كماً ىائبلً مف المعمومات المعقدة الناتجة عف ىذه التطورات,
ولذلؾ فإف ىناؾ حاجةً ممحةً إلى تصميـ المعمومات ليؤالء الناس في صورة انفوجرافيؾ أو تمثيؿ
بصري لمبيانات لتبسيط ىذه المعمومات وتيسير استيعابيا ,وعمى ذلؾ فإف التصميـ البصري

لممعمومات أصبح مف المتطمبات األكثر أىمية في العصر الحالي (.)Dur, 2014:39

واذا كاف توصيؿ المعمومات لممتعمميف ىو اليدؼ األساسي لعممية التدريس داخؿ

الفصوؿ الدراسية ,فإف توصيؿ المعمومات لآلخريف ىو اليدؼ األساسي لبلنفوجرافيؾ ,ولذلؾ فإف
أولويات المصمـ في تصميـ اإلنفوجرافيؾ في مجاؿ التعميـ تتمثؿ في :سيولة الفيـ ,ثـ االستحواذ
عمى االنتباه ,ثـ التشويؽ)Lankow, Crooks, Ritchie, 2012:38(.

حيث يعد اإلنفوجرافيؾ واحدة مف أكثر األدوات فاعمية في نشر المحتوى وتوصيؿ

المعمومات ألفراد المجتمع بسيولة وسرعة في العصر الحالي .إال إف استخداـ اإلنفوجرافيؾ

موجود منذ آ الؼ السنيف ,فالصور والنقوش والكتابات الموجودة عمى جدراف المعابد الفرعونية,
والتي استخدميا المصري القديـ في سرد القصص ونقؿ وحفظ المعمومات خير دليؿ عمى

ذلؾ(عمر.)208 :2016 ,
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وكما يوضح عبد الرحمف ( )8 :2016أف اإلنفوجرافيؾ يتمثؿ في العممية التي يتـ فييا

الدمج بيف المعمومات والمعارؼ (النص) يرافقو التصميـ الجرافيكي (الصورة) ,فيو شكؿ

متخصص مف التصور المرئي ,الذي يجمع بيف الكممات والصور إليصاؿ رسالة معينة .وضعت

تمؾ الدراسة لتحقيؽ ىدؼ ونتيجة معينة.

كما ىو موضح في الشكؿ التالي رقـ (:)1

شكؿ ( )1المقصكد باإلنفكجرافيؾ

وقػد كشػفت بعػض البحػوث عػف جوانػب قػوة اسػتخداـ اإلنفوجرافيػؾ فػي التواصػؿ مػع
الجميور ,مما يتيح لمقائميف عمى العممية التعميمية استثمار تمؾ الجوانب في دعـ عمميتي التعميـ
والتعمـ(عبد الباسط.)2015 ,

 حوالي  %90مف المعمومات التي تنتقؿ إلى المخ ىي معمومات مصورة.
 حوالي  %40مف الناس يستجيبوف أفضؿ لممعمومات المصورة مقارنةً بالمعمومات
النصية.
 المخ يعالج المعمومات المصورة بحوالي  60000مرة أسرع مف المعمومات النصية.
 الصور في الفيسبوؾ أكثر فعالية مف النصوص والفيديو والروابط.
 المشاىدوف يقضوف  %100مف الوقت في الصفحات التي تحتوي عمى ممفات الفيديو.
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جميع ىذه النتائج تدؿ عمى أىمية استخداـ اإلنفوجرافيؾ ,والفائدة الكبيرة التي يمكف تحقيقيا
إذا تـ توظيفو بالطريقة الصحيحة التي تحقؽ األىداؼ المرجوة منو ,وقدرتو عمى الوصوؿ

إلى أكبر عدد مف الجميور وسرعة انتشاره وىذا يشجع عمى استخدامو بأنواعو المختمفة في

عدة مجاالت.

 2.1.1مفيكـ اإلنفكجرافيؾ:
يقصد باإلنفوجرافيؾ ( )infographicالمعمومات المصورة وىو عبارة عف مصطمح مشتؽ

مف كممتيف ىما المعمومات ( )informationوالصور( )graphicويتمثؿ في بساطة التصميـ
لممعمومات المعقدة .وىناؾ عدة مرادفات لبلنفوجرافيؾ مثؿ :تجسيد بصري لمبيانات
,Visualization

تصميـ

المعمومات

Design

,Information

العمارة

Data

المعموماتية

.Information Architecture

وىو ذلؾ النوع مف الرسوـ الذي ينظر إليو كفرع أساسي ,وقائـ بذاتو يسعى إلى دمج

مستحدثات التقنية إضافةً إلى الحس الفني واإلبداعي في تقديـ معمومة بشكؿ موجز ومترابط

ومشوؽ ,وىو بذلؾ يعد مف العموـ األساسية التي تدمج بيف التطور التقني والتربوي والمعرفي,
وتحقؽ كؿ ما تنادي بو نظريات التعمـ الحديثة (السميـ والجفير.)5 :2015 ,

وقد أشار كرـ ( )krum, 2013إلى أف كممة االنفوجرافيؾ تعني " :األدلة الفعالة ذات

التصميـ الجرافيكي المشتمؿ عمى الصور والرسومات المدعمة بالنصوص والشروحات والتعميمات

في شكؿ واحد ,لعرض القصص والمواضيع عديدة االتجاىات.

وعرؼ روس ( )Ross, 2009بأنو عبارة عف تمثيؿ مرئي لممعمومات ,أو البيانات ,بحيث

تستطيع اإلنفوج ارفيؾ أف تقدـ كماً ىائبلً مف المعمومات ,دوف أف تربؾ المتعمـ ,كما أنيا تجعؿ

وضوحا وسيولة.
استيعابو لممعمومات أكثر
ً
ويعرؼ عمر ( )219 :2016اإلنفوجرافيؾ بأنو فف تحويؿ البيانات والمعمومات المعقدة إلى
صور ورسوـ جذابة ,يسيؿ فيميا بوضوح وتشويؽ.

بينما يعرفو عبد الباسط ( )2015ىو فف نقؿ المعمومات والبيانات المعقدة عمى شكؿ رسوـ,

والتي ىي أسيؿ بكثير عمى التصور والتعرؼ .فيو ال يتطمب قراءة الكثير مف المعمومات والمزيد
مف النصوص التي تؤدي إلى التفاعؿ البصري الفعاؿ .ويشير إلى أف اإلنفوجرافيؾ عبارة عف
تمثيبلت بصرية لتقديـ البيانات أو المعمومات أو المعرفة ,وتيدؼ إلى تقديـ المعمومات المعقدة
بطريقة سريعة وبشكؿ واضح .ولدييا القدرة عمى تحسيف اإلدراؾ مف خبلؿ توظيؼ الرسومات

في تعزيز قدرة الجياز البصري لدى الفرد في معرفة األنماط واالتجاىات.
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وقد أورد شمتوت ( )111 :2016أف اإلنفوجرافيؾ ىو فف تحويؿ البيانات والمعمومات

والمفاىيـ المعقدة إلى صور ورسوـ يمكف فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويؽ ,وىذا األسموب يتميز
بعرض المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة سمسة وسيمة وواضحة.

ويرى عبد الرحمف ( )8 :2016بأف اإلنفوجرافيؾ عبارة تمثيؿ بصري لمجوعة مف
المعمومات والبيانات والمعارؼ ,في شكؿ مخططات ,وخرائط ,ورسوـ بيانية ,باإلضافة إلى

العناصر البصرية مف الصور والرموز ,فيو يعرض كمية كبيرة مف ىذه المعمومات في شكؿ

نصي ,ثابت أو متحرؾ ,ومف ثـ تحويميا إلى مزيج مف الصور والنصوص ,مزودة بالمؤثرات
البصرية والسمعية ,فيي مصممة لجعؿ البيانات المعقدة واضحة ,ومفيومة ,مما يسمح لممشاىد

باستقباؿ وفيـ المحتوى األساسي ليذه البيانات بشكؿ مشوؽ.

وفي ضوء التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة :اإلنفوجرافيؾ إجرائياً بأنو فف تحويؿ

المعمومات والبيانات المعقدة إلى رسوـ مصورة يسيؿ عمى مف يراىا استيعابيا بوضوح ودوف

الحاجة إلى قراءة الكثير مف النصوص مما يوفر تواصؿ بصري فعاؿ بيف كؿ مف المرسؿ
والمستقبؿ.

 2.1.2أنكاع اإلنفكجرافيؾ:
ىناؾ أنكاع عدة لال نفكجرافيؾ تختمؼ باختالؼ التصميـ كالشكؿ النيائي حيث يمكف إعداد
اإلنفوجرافيؾ بطرؽ مختمفة ومف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األدب التربوي المتعمؽ باإلنفوجرافيؾ
وجدت أف معظـ الباحثيف متفقيف عمى تقسيـ اإلنفوجرافيؾ مف حيث الشكؿ إلى ثبلثة أنواع وىي

:انفوجرافيؾ ثابت و انفوجرافيؾ متحرؾ و انفوجرافيؾ تفاعمي وفيما يمي عرض مفصؿ لكؿ نوع:
أكلن  :اإلنفكجرافيؾ الثابت

فقد أشار داي ) )Dai, Siting, 2014:17إلى أف اإلنفوجرافيؾ الثابت ينقسـ إلى نوعيف:
 اإلنفكجرافيؾ الثابت الرأسي  :معظـ تصميمات اإلنفوجرافيؾ الثابت تكوف بشكؿ رأسيبحيث يسيؿ عمى األفراد التنقؿ بيف محتوياتيا ,كما أنيا متاحة لمعرض عمى أجيزة
الكمبيوتر واألجيزة النقالة ,في المقابؿ تتمثؿ سمبياتو في صعوبة تركيبو في العروض
التقديمية والطباعات الورقية.
 اإلنفكجرافيؾ الثابت األفقي  :يتـ استخداـ ىذا النوع مف تصميمات اإلنفوجرافيؾ الثابتكوسيمة لتقديـ الجداوؿ الزمنية ,مثؿ توضيح حدث تاريخي.

أما عبد الرحمف ( )9 :2016فقد قسـ اإلنفوجرافيؾ الثابت إلى نوعيف كالتالي:
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 ثابت مصمت :وىو أبسط أشكاؿ اإلنفوجرافيؾ وأكثرىا شيوعاً ,حيث يمكف تصميمياوتنفيذىا بالتطبيقات والبرمجيات الفنية الخاصة بالتصميمات الثابتة كالفوتوشوب
 photoshopوغيره مف البرامج .حيث يمكف حفظ التصميـ النيائي كممؼ صورة ثابتة
بامتداد ( )JPG, PNG, GIFوغيرىا لسيولة مشاىدتو واستعراضو عبر اإلنترنت
وطباعتو.
 ثابت قابؿ لمنقر :حيث يمكف إضافة خاصية قابمية النقر مف قبؿ المشاىد ,حيث يمجأالمصمـ ليذه الوسيمة لمحفاظ عمى اإلنفوجرافيؾ الرئيس وبسيط القراءة ,وسيؿ الفيـ.
ويمكف لممشاىد الذي يريد المزيد مف المعمومات بشكؿ أعمؽ أف يقوـ بالنقر عمى

الوصبلت.

وقد أوضح ) Mohiuddin & Chhutani(2013ما يشتمؿ عميو اإلنفوجرافيؾ الثابت
كالتالي:

 -1مواد بصرية  :The Visual Articleالصحؼ والمجبلت والصور الدعائية بيا ,والنشرات
التثقيفية والتوعوية.

 -2مخططات بيانات ,الرسوـ البيانية  : The Flow Chartيتـ التعبير بيا عف حالة
مؤسسة وتنظيميا الييكمي ,أو مجموعة مف اإلحصائياًت بيا ,أو توقعات تنبؤية لحؿ

مشكمة معينة.

 -3نشرات مفيدة (بروشورات)  : Useful Baitيتـ عرض كيفية إجراء ميارة ما( :مثؿ
خطوات أداء الصبلة بطريقة صحيحة) ,أو عرض فوائد لتنوع األطعمة.

 -4وصؼ األرقاـ الضخمة  : Huge Numberيتـ مف خبلليا عرض تصوير جرافيكي
لمجموعة مف اإلحصاءات ذات األرقاـ الكبيرة ,وتبسيطيا مف خبلؿ التصميـ.

 -5الجدوؿ الزمني  : The Timelineوىو تصوير جرافيكي يقوـ بوصؼ الجدوؿ الزمني
إلجراء مشروع ,أو دخوؿ الطالب الجامعة وقضاءه أربع سنوات بيا.

 -6تصوير البيانات  : Data Visualizationويتـ بيا عرض مجموعة مف البيانات
واألدوات بطريقة تصويرية لممشاريع المعقدة والميمات الصعبة.

 -7رسومات المقارنة  : The Vs Infographicوىو التركيز عمى وجو الشبو أو االختبلؼ
بيف عنصريف ما.

 -8الصور الحقيقية لوصؼ البيانات  : The Photo Infographicوىي عممية استخداـ
الصور الحقيقية ,والتي يتـ التقاطيا بعناية لمتعبير عف وصؼ لبيانات ما.
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ثانيان  -اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ :وىو عبارة عف نوعيف:

 تصوير فيديو :تسمح لممصمـ بتصميـ الفيديو والتحكـ بو ,وتحويؿ البيانات والمعموماتإلى فيديو متحرؾ ,وذلؾ دوف الحاجة إلى تطبيقات الرسوـ المتحركة االحترافية,
 انفوجرافيؾ متحرؾ كامؿ :حيث يتميز بتصميـ متحرؾ بشكؿ كامؿ ,ويتطمب ىذا النوعإلخراجو سيناريو لتصميمو ,ويحتاج الكثير مف اإلبداع في التصميـ واختيار الحركات
واألشكاؿ واأللواف والمؤثرات ليخرج بطريقة بسيطة وممتعة .كىذا النكع ىك الذم اختارتو
الباحثة ليذه الدراسة ألف محتكل كحدة الجياز العصبي يحتاج إلى تصكير متحرؾ
لممحتكل ليتضح لمطالب بصكرة أفضؿ كيتمكف مف تصكر المعمكمات كىذا ما يكفره
النفكجرافيؾ لممتعمـ.

ثالثان  -اإلنفكجرافيؾ التفاعمي:

ىو أحد أنواع اإلنفوجرافيؾ مف حيث الشكؿ النيائي ,ويتـ فيو استخداـ المعمومات والصور

والرموز باإلضافة إلى الصوت والرسوـ المتحركة ,وىو عبارة عف التصاميـ التي تسمح لممتمقي
بالتحكـ في طريقة عرض وتسمسؿ المعمومات المرئية المعروضة لو عف طريؽ بعض أدوات

التحكـ ,وىذا يتطمب تصميـ وبرمجة بعض األجزاء التي سيكوف التحكـ فييا مطموب.

 2.1.3متغيرات اإلنفكجرافيؾ:
بالرغـ مف وجود عدة أنواع لبلنفوجرافيؾ إال أف ىناؾ متغيرات تعد أساسية بيا ,وتختمؼ
التفاصيؿ فيما بينيا باختبلؼ ذوؽ وابداع المصمـ ,وكذلؾ باختبلؼ المجاؿ الذي تستخدـ فيو,
واليدؼ منو ,وأىـ ىذه المتغيرات :)2003 , Iskander, W).

 -1األلكاف  :حيث يمكف لممصمـ اختيار األلواف بحرية كبيرة ,حسب المحتوى الذي يقوـ
اء أكاف ثابتاً أـ متحركاً.
بتقديمو ,ويعتبر الموف عنصر أساسي في اإلنفوجرافيؾ سو ً

حيث أف الصور الممونة وغير الممونة تبدو مختمفة بالنسبة إلى األفراد ,لكف ىذا االختبلؼ
ليس واضحاً فيما إذا كاف ناتجاً عف طريقة معالجة النظاـ الصوري لؤللواف ليذه الصور أو
أف ىذا االختبلؼ ناتج عف الخبرة ,أي التعرض المتكرر لؤللواف .إف الصور الممونة تختمؼ
عف الصور غير الممونة بسبب اختبلؼ طرائؽ معالجة الصور .فاأللواف تعطي إمكانية
تقسيـ الصور إلى أجزاء ومف ثـ إمكانية تحميؿ الصورة وفيميا بصورة أفضؿ .ومف ثـ إذا
است ِ
خدمت ىذه الخاصية في األلواف فإف استخداـ مثير األلواف سيكوف لو أثر مختمؼ مف
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عدـ استخداـ األلواف ,وكذلؾ مف المتوقع أف إضافة األلواف إلى الصور غير الممونة سيغير
مف طريقة معالجة ىذه الصور وفيميا فالطبلب بشكؿ عاـ يفضموف الصور الممونة عمى
غير الممونة
 -2الصكت :يعتبر الصوت أحد المتغيرات األساسية في اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ ,والتي يمكف
التحكـ بيا ,وتوظيفيا بشكؿ فعاؿ.
 -3المؤثرات البصرية :يحتوي اإلنفوجرافيؾ بأنواعو عمى كمية كبيرة مف المؤثرات البصرية
المتنوعة التي يتـ توظيفيا لجذب انتباه المشاىد وابراز المحتوى.
 -4التفاعؿ :توفر بعض أنواع اإلنفوجرافيؾ إمكانية تحكـ المشاىد باإلنفوجرافيؾ المقدـ لو مف
خبلؿ بعض أدوات التحكـ.
وقد اختارت الباحثة :أف تقوـ بتثبيت جميع المتغيرات في الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ,
والتحكـ في متغير الموف فقط ,لتبيف أثره عمى كؿ مف ميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ,
فقامت بتصميـ فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ يحتوي عمى متغير الصوت والمؤثرات البصرية

واأللواف  ,RGBوفيديو آخر يحتوي عمى المتغيرات نفسيا ,ولكف بتدرج األلواف الرمادي ,وقد
اختارت الباحثة متغير الموف لما لو مف أثر في توضيح المفاىيـ ولو تأثير نفسي عمى المتعمـ

إف تأثير الموف يختمؼ مف شخص إلى شخص آخر حسب العمر والجنس والثقافة .فعندما يسقط

الضوء عمى عيف اإلنساف ,فإف العيف تتكيؼ معو ,ىذا التكيؼ يحدث بشكؿ مستمر ,وحيث أف
األلواف ذات أطواؿ موجية مختمفة ,فإف العيف تظؿ تتكيؼ عمى كؿ أطواؿ ىذه الموجات المونية

المختمفة ,إف الموف ينتج ردود أفعاؿ فسيولوجية معقدة داخؿ أجسامنا و والتي بدورىا تثير
االستجابة النفسية إلى الرسائؿ الضمنية التي يرسميا الضوء والموف إلينا .وال أحد يجزـ بأف
االنطباعات الشخصية لموف واحدة عند كؿ الناس ,وذلؾ لحقيقة الصفات المتناقضة لؤللواف

والتي تعتمد عمى وجية نظر معينة مف قبؿ الشخص.

ولؤللواف تأثيرات سيكولوجية تبحث في مدى تأثير الموف في نفسية اإلنساف ,كما ليا تأثيرات

فسيولوجية تبحث في مدى تأثير الموف في جسـ اإلنساف ,ولكؿ لوف مف األلواف تأثير نفسي (ال

إرادي) في النفس البشرية حتى أصبحت األلواف تستخدـ في عبلج بعض األمراض والسيما
النفسية منيا (اسعد)2004 ,
.
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 2.1.4خصائص اإلنفكجرافيؾ:
إف المطالبة بتوظيؼ تقنية اإلنفوجرافيؾ في التعميـ ليس مف باب عرض جديد التكنولوجيا في

المجاؿ التعميمي ,بؿ استثمار ىذه التقنية ومما تتمتع بو مف مميزات وخصائص ال تتوفر بغيرىا,
بغية تسييؿ إيصاؿ المعمومة لممتعمميف ,وتوضيح المبيـ منيا ,وتنمية الميارات البلزمة لدييـ,
وفي ىذا الصدد أورد الدخني ودرويش ( )284-283 :2015العديد مف الخصائص التي يتميز

بيا اإلنفوجرافيؾ كما يمي:

 -1الترميز كالختصار Encoding & Summarizing

إف مف أىـ خصائص اإلنفوجرافيؾ ىو قدرتو عمى ترميز المعمومات ,والمفاىيـ  ,والحقائؽ,
والمعارؼ في رموز مصورة ,تتنوع ما بيف الصور ,واألشكاؿ ,واألسيـ  ,والرسومات الثابتة

والمتحركة ,ىذا باإلضافة إلى فاعميتو وقدرتو عمى اختصار وقت التعمـ ,فبدالً مف أف يقضي
المتعمـ وقت أطوؿ في تعمـ ميارة أو التعرض لممعمومات والمعارؼ الخاصة بموضوع ما
واستعراضيا في عدة ساعات ,فإف باستطاعتو تعمـ نفس المعمومات في وقت أقصر بكثير مف

خبلؿ شريط التنقؿ الرأسي الموجود بأغمب تصاميـ اإلنفوجرافيؾ .ماسكروني), Maskeroni

.)2015

 -2التصاؿ البصرمVisual Contact :
يعتبر اإلنفوجرافيؾ مف أىـ أدوات التعميـ اإللكتروني التي تعتمد عمى حاسة اإلبصار ,وىو

في ذلؾ يتوافؽ مع نظريات االتصاؿ البصري التي تؤكد أف البشر يعتمدوف عمى حاسة اإلبصار
بنسبة  %70أكثر مف أي حاسة أخرى لدييـ ,حيث أف العيف يمكنيا التقاط الصور في أقؿ مف

 10/1مف الثانية ,ولذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ فإف إشارات المرور تمثؿ بصرياً وليس نصياً ,ألف

العيف أكثر سرعة في التقاط المعمومات عوضاً عف القراءة مما يوفر أقصى عوامؿ السبلمة

لمبشر.

 -3القابمية لممشاركةShareability :
مف أىـ الخصائص التي يختص بيا اإلنفوجرافيؾ ىو قابميتو لممشاركة عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي ,وشبكات التعمـ اإللكتروني المنتشرة عبر الويب.
 -4قدراتو اإل ثرائية Enhancementing Ability

عف طريؽ اإلنفوجرافيؾ ,يمكف لممصمـ إضافة الروابط ,وعناويف اإلنترنت اإلضافية التي

يمكف رجوع المتعمـ إلييا ألثراء ثقافتو ومعارفو حوؿ موضوع اإلنفوجرافيؾ ,أو يمكنو أيضاً إضافة
عناويف بعض الكتب ,الممخصات ,الدراسات ,واألبحاث ذات الصمة بالموضوع.
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 -5التصميـ الجذاب inviting design
والذي يتنوع بيف استخداـ الموف ,الصور ,والرسومات ,واألسيـ ,والخطوط ,كؿ ذلؾ إما ثابت

أو متحرؾ ,باإلضافة إلى أزرار التنقؿ ,والتي جميعيا تقوـ بدور ىاـ كعامؿ جذب لمستخدمي

اإلنفوجرافيؾ ,والتي تسيـ أيضاً في قدرة اإلنفوجرافيؾ في مخاطبة أعمار وثقافات مختمفة مف

البشر (.)Dai, Siting, 2014:16

 2.1.5أركاف عممية تصميـ اإلنفكجرافيؾ:
قبؿ البدء بتصميـ اإلنفوجرافيؾ يجب تحديد األركاف التي تشتمؿ عمييا عممية التصميـ

بشكؿ واضح كخطوة أولى وأساسية ,لمحصوؿ عمى تصميـ انفوجرافيؾ مميز وقد أشار عبد
الرحمف ( )11 :2016إلى أف اإلنفوجرافيؾ يعتمد عمى ثبلثة أركاف رئيسة وىي:

 -1المصمـ  :ىو المرحمة التي يبدأ عندىا اإلنفوجرافيؾ ,فيو مف يقوـ بوضع تصور وتمثيؿ
مرئي لممحتوى الخاص باإلنفوجرافيؾ ,وذلؾ في إطار الدوافع الخاصة بو ,واألىداؼ,
واألولويات والخبرات ,وبذلؾ فإف دوره يتمثؿ في تخطيط وتنفيذ التصميـ ,لتوصيؿ رسالة ما,

لمشاىد محدد لبلستفادة منيا ,ويجب أف يكوف المصمـ مؤىبلً فنياً ومبدعاً .

 -2المشاىد "المتعمـ"  :ىو اليدؼ المرجو مف اإلنفوجرافيؾ كعممية اتصاؿ ,كما أنو مقياس
نجاح المصمـ في تصميـ رسالتو ,فيو مف يقوـ بفؾ رموز المحتوى الخاص باإلنفوجرافيؾ.
وبذلؾ يعد المشاىد المرحمة التي ينتيي عندىا اإلنفوجرافيؾ ,وبيذا البحث فإف المشاىد ىو

الطالب الذي يقوـ بفؾ رموز محتوى المادة التعميمية.

 -3المحتكل :ىو المضموف الخاص باإلنفوجرافيؾ ,ونقطة االتصاؿ بيف المصمـ والمشاىد ,فيو
ما يقوـ المصمـ بتصميمو كي يستقبمو المشاىد ,أي ما يقصد المصمـ نقمو لممشاىد ,ويتكوف
المحتوى مف معمومات وبيانات ومعارؼ ,وذلؾ مف خبلؿ مزيج مف النص والصورة ,في

شكؿ مخططات يحددىا المصمـ.

كترل الباحثة :أف ىذه األركاف الثبلثة يجب أف يتـ تحديدىا في البداية ,لتكوف قاعدة لمبدء
بتصميـ اإلنفوجرافيؾ ,ففي البداية يتـ تحديد المصمـ الذي سيقوـ بعممية التخطيط والتنفيذ
لمتصميـ ,وفي الوقت ذاتو يجب أف يكوف المصمـ عمى عمـ بطبيعة الفئة المستيدفة لبلنفوجرافيؾ

" المتعمـ" ,ليقوـ بتصميـ يناسب طبيعتو ,ويكوف قاد اًر عمى إيصاؿ الرسالة المقصودة إليو

بالطريقة المناسبة  ,كما يجب أف يكوف المصمـ عمى اطبلع بالمحتوى الذي سيقوـ بتصميمو

عف طريؽ اإلنفوجرافيؾ ,وفي ضوء ذلؾ يبدأ المصمـ تصور لمتصميـ الذي سيقوـ ببنائو.

21

 2.1.6خطكات تصميـ اإل نفكجرافيؾ:
إف عممية تصميـ اإلنفوجرافيؾ ليست عممية عشوائية ,وانما عممية منظمة يتـ التخطيط ليا

بشكؿ دقيؽ في إطار الدوافع الخاصة بو ,واألىداؼ ,واألولويات والخبرات ,ويمر تصميـ
اإلنفوجرافيؾ بعدد مف الخطوات الميمة التي يجب أف تكوف واضحة ومنظمة ومتسمسمة.

وقد بيف(شمتوت )118 : 2016,خطوات تصميـ اإلنفوجرافيؾ وىي عمى النحو التالي:

 -1الفكرة :توليد األفكار يترافؽ مع قدرة الفرد عمى االستنتاج والتعبير عف النفس ,واألفكار ىي
اء أكانت نوعاً مف
التي تولد المصطمحات ,التي تشكؿ أساساً ألي نوع مف أنواع المعرفة سو ً
أنواع العموـ أـ الفمسفة.

 -2البحث :بعد التوصؿ إلى الفكرة تأتي المرحمة التي يغفميا كثير مف القالميف عمى إنتاج

اإلنفوجرافيؾ ,وىي مرحمة البحث ونستطيع أف نحصرىا في عدة نقاط رئيسة ويتفرع منيا

الكثير مف التفاصيؿ التي تساعد إلى وصوؿ أفضؿ إلى انفوجرافيؾ مميز:
 تحديد الغرض مف اإلنفوجرافيؾ.
 تحديد أىداؼ اإلنفوجرافيؾ.

 تحميؿ الجميور المستيدؼ.
 جمع المعمومات وتحميميا.

 -3إنشاء مخطط كىيكؿ لالنفكجرافيؾ :تعد ىذه الخطوة ترجمة لمرحمة البحث ,مف تجميع
المعمومات والبيانات وتحميميا إلى ىيكؿ ومخطط ,ويتكوف مف العنواف واألجزاء الرئيسة,
األجزاء الفرعية ,اختيار األلواف.

بناء عف تقسيـ المعمومات
حيث يقصد بيذه العناصر أف نقوـ بتخطيط ىيكؿ اإلنفوجرافيؾ ً
التي سبؽ تجميعيا وتحميميا إلى العناصر السابقة حتى يكوف لدينا مخطط كامؿ لييكؿ
اإلنفوجرافيؾ قبؿ التنفيذ ,وىذا يساعدنا عمى أف نتأكد أف المعمومات التي جمعت أصبحت مقسمة

بشكؿ متسمسؿ لعناويف رئيسة ويتفرع منيا عناويف فرعية ,مما يساعدنا أف نكتشؼ بسيولة ًأيا

مف المعمومات لـ يمثؿ في التخطيط.

 -4األدكات :وسوؼ تحدد في ىذا المرحمة األدوات التي سوؼ تستخدـ في تصميـ اإلنفوجرافيؾ
وتنقسـ إلى:

 برامج تصميـ اإلنفكجرافيؾ الثابت:

 أدكبي إلستريتر :Adobe Illustrator :البرنامج األوؿ في تصميـ اإلنفوجرافيؾ عندالمصمميف ,ذلؾ لمرونتو الشديدة وقابميتو إلعطاء نتائج جذابة.
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-

أدكبي فكتكشكب :Adobe Photoshop :يمكف استخداـ فوتوشوب لتصميـ
اإلنفوجرافيؾ ,رغـ أنو لف يكوف بمرونة إلستريتر ,حيث إنو برنامج تحرير صور في
المقاـ األوؿ ,إال أنو يمكف استثماره لعرض البيانات بطريقة جميمة كذلؾ.

 إنسكيب :Inkscape :إذا كنت تفضؿ استخداـ برنامج مجاني فإف إنسكيب ىو برنامج-

بديؿ إلستريتر.

تابمكه :Tableau :وىو برنامج مجاني يعمؿ في نظاـ الويندوز فقط ,ويستخدـ لوضع

التصاميـ الممونة الفريدة مف نوعيا.
ويبيف الشكؿ ( )2أنواع متعددة لبرامج تستخدـ في تصميـ اإلنفوجرافيؾ:

شكؿ ( )2برامج تستخدـ في تصميـ اإلنفكجرافيؾ
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برامج تصميـ اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ:
أ -أدكبي أفتر إفكتسAdobe After Effect :
مف البرامج األولى في التأثير البصري ,وانشاء الرسوـ المتحركة حيث يتيح لممستخدميف

تحريؾ أو تغيير الفيديو في أبعاد  D2و D3مع مختمؼ أدوات الدمج والوظائؼ اإلضافية,
فضبلً عف االىتماـ بتغيير الزوايا مف قبؿ المستخدـ.
كقد استخدمت الباحثة في تصميـ الفيديك القائـ عمى بعض متغيرات اإلنفكجرافيؾ برنامج

أدكبي أفتر إفكتس After Effects

ب -برنامج مكشف :Apple Motion
وىو برنامج خاص بشركة آبؿ غني عف التعريؼ ,فيو أحد أىـ البرامج الخاصة بعمؿ
جدا.
التأثيرات حيث إف لمبرنامج إمكانات كبيرة ً
وقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة برنامج أدوبي أفتر إفكتس في تصميـ الفيديو القائـ عمى

بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ حيث يتمتع بمؤثرات بصرية.......

 -5تنقيح التصميـ (مرحمة المراجعة)  Reviewوىي مرحمة المراجعة والتأكد مف جميع جوانب
اإلنفوجرافيؾ مف حيث مراجعة اآلتي:
أ -التأكد مف أف المحتوى مثؿ كامبلً ومتسمسبلً.
ب -التأكد مف صحة الرسوـ المستخدمة.
ت -التنسيؽ.
 -6اإلخراج  :Productionيخرج في ىذه المرحمة التصميـ النيائي " منتج إنفوجرافيؾ " لينشر
مطبوعا أـ متحرًكا أو ينشر عمى اإلنترنت.
اء أكاف
ً
ويتداوؿ سو ً
 -7النشر كالتسكيؽ  :Publishing and marketingبعد االنتياء مف إنجاز اإلنفوجرافيؾ
الخاص بؾ ,فقد حاف وقت نشره عمى جميورؾ ,ومف الممكف أف ينشر تصميـ اإلنفوجرافيؾ
عبر وسائؿ متعددة ,تشمؿ منافذ الويب مثؿ المدونات ,شبكات التواصؿ االجتماعية,

باإلضافة إلى الوسائؿ غير المتوفرة عمى شبكة اإلنترنت مثؿ اإلعبلـ المطبوع.
مراحؿ تصميـ اإلنفكجرافيؾ التعميمي:

يستخدـ اإلنفوجرافيؾ في العديد مف المجاالت ويتـ اتباع الخطوات المنظمة التي تـ ذكرىا
بالترتيب لمخروج بتصميـ إنفوجرافيؾ متكامؿ وصحيح ,وفي مجاؿ التعميـ عند تصميـ
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اإلنفوجرافيؾ التعميمي ىناؾ خصوصية ودقة عالية ,وقد ذكر شمتوت ( )150 : 2016مراحؿ

تصميـ اإلنفوجرافيؾ التعميمي متمثمة في عدة مراحؿ وىي:

المرحمة األكلى -مرحمة الدراسة كالتحميؿStudy and analysis :
وتعني تحميؿ وتحديد االحتياجات التعميمية الخاصة بالمعمميف والمتعمميف ,وتشمؿ:
 تحميؿ األىداؼ  :Analysis Objectiveإف األىداؼ وتحميميا و صياغتيا تساعد
القائميف عمى إنتاج وتصميـ اإلنفوجرافيؾ التعميمي بأف يكوف لدييـ رؤية واضحة في إخراج
إنفوجرافيؾ تعميمي ذي جدوى تعميمية.

 تحميؿ المادة التعميمية :Analysis Of Educational Materialعند تصميـ
اإلنفوجرافيؾ التعميمي يجب أف يكوف تحميؿ المادة العممية بشكؿ يساعد عمى تمثيميا

بصرًيا عف طريؽ اإلنفوجرافيؾ ,حيث يتـ تحميؿ المادة العممية بتقسيميا إلى أجزاء صغيرة
بحيث يكوف كؿ جزء مف ىذه األجزاء إنفوجرافيؾ مصغ اًر ,وبعدىا يتـ تجميع ىذه األجزاء

في شكؿ إنفوجرافيؾ أكبر ,أو سمسمة مف اإلنفوجرافيؾ التعميمي.

 تحميؿ خصائص المتعمميف :Analysis Of Learners' Characteristics

خصائص المتعمـ أمر ميـ ومفيد لئلنفوجرافيؾ حيث يساعد عمى المعرفة المسبقة لممتعمـ

في النواحي العقمية والجسمية واالجتماعية الثقافية والنفسية بما يجعؿ اإلنفوجرافيؾ قاد ًار
عمى تييئة أفضؿ الخبرات التي تساعد المتعمـ عمى النمو كما تساعد عمى تفسير بعض

أنماط السموؾ ,ومعرفة إمكانات المتعمـ الختيار الخبرات البلزمة والوسائؿ التعميمية

المناسبة واألشكاؿ والرموز والرسومات ,والتي تساعد في تحقيؽ األىداؼ التعميمية.
المرحمة الثانية -التصميـ :Design
ويقصد بيا تصميـ المخطط الشكمي لعناصر اإلنفوجرافيؾ وتشمؿ:
 -1صياغة األىداؼ اإلجرائية.

 -2صياغة المحتوي العممي بحيث يسيؿ تمثيمو بصرًيا.
 -3تحديد الخطوط المستخدمة.
 -4تحديد األلواف المقترحة.

 -5تحديد األشكاؿ المستخدمة.
 -6تصميـ عناصر التفاعؿ بالمحتوى.

 -7تحديد فريؽ عمؿ إنتاج اإلنفوجرافيؾ.
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المرحمة الثالث -اإلنتاج :Production
يتـ إنتاج النموذج األولي بتطبيؽ المخطط الشكمي ,وتبدأ عممية اإلنتاج بتجميع العناصر

البصرية( :أيقونات وأشكاؿ وخطوط(مف خبلؿ:

 -1استخداـ أحد برامج تصميـ الجرافيؾ في إنشاء اإلنفوجرافيؾ.

 -2االنتياء مف النموذج األولي واجراء المراجعة الفنية لمتأكد مف أف المحتوى العممي كامبلً
قد تـ تمثيمو بصرياً.

 -3التأكد مف تسمسؿ المعمومات.

 -4التأكد مف صحة العناصر المستخدمة.
 -5سبلمة المغة.

شكؿ ( :)3مرحمة اإل نتاج

المرحمة الرابعة -التقكيـ :Evaluation
تنقسـ مرحمة التقويـ إلى :التحكيـ مف قبؿ الخبراء عمى اإلنفوجرافيؾ التعميمي لمتأكد مف

عناصره ومطابقة العناصر البصرية مع المحتوى العممي ,والتأكد مف تمثيؿ جميع أجزاء المحتوى
العممي ,ويستخدـ تحكيـ الخبراء لمعرفة إذا كاف اإلنفوجرافيؾ المصمـ يحقؽ حاجات التعميـ ,أو
المؤسسة التي ستستفيد مف اإلنفوجرافيؾ التعميمي أو التدريبي وذلؾ عف طريؽ:
 -1تقويـ مدى مطابقة اإلنفوجرافيؾ التعميمي لحاجات المتعمميف.
 -2تقويـ مدى اكتماؿ اإلنفوجرافيؾ وصحتيا.
 -3تقويـ استراتيجية التدريس المقدمة مف خبلؿ اإلنفوجرافيؾ .
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 -4تقويـ مدى فائدة النظاـ التدريسي وتفاعمو مع اإلنفوجرافيؾ المقدـ.
 -5التحقؽ مف مدى رضا المتعمـ عف اإلنفوجرافيؾ .
 -6التطبيؽ عمى مجموعة مف المتعمميف وعمؿ تقويـ بنائي لئلنفوجرافيؾ .
 -7تطبيؽ التقويـ الجمعي النيائي واالنتياء مف تطوير اإلنفوجرافيؾ .
المرحمة الخامسة -النشر كالستخداـ:Publishing And Use
 -1االستخداـ الميداني والتطبيؽ لئلنفوجرافيؾ التعميمي.
 -2التقويـ والتنقيح المستمر لئلنفوجرافيؾ.

شكؿ ( )4مراحؿ تصميـ اإلنفكجرافيؾ التعميمي

 2.1.7إمكانيات اإلنفكجرافيؾ:
إف اإلنفوجرافيؾ ليس مجرد لوحة جمالية تجذب المشاىد بروعة تصميميا واأللواف المستخدمة

فييا ,وانما تمتمؾ تقنية اإلنفوجرافيؾ العديد مف اإلمكانيات التي تميزىا عف غيرىا مف التقنيات,
ومنيا تستمد أىميتيا وضرورة استخداميا في العممية التعميمية الختصار المعمومات ,وتسريع

وقت التعمـ ,وبقاءىا في الذاكرة طويمة المدى.

ويرى درويش والدخني ( )284 : 2015أف أىمية اإلنفوجرافيؾ وامكانياتو تنبع مف أنو يعد

األداة المثالية ,التي قامت بدور محوري لتغيير الطريقة التي يتعمـ بيا الناس في عصرنا الحالي,

في ظؿ التنامي المضطرد لممعمومات والبيانات حوؿ العالـ ,عبر تحويؿ ىذا الكـ اليائؿ مف

البيانات إلى صور ورسومات ,تجمع بينيما وحدة الموضوع ,كما أنو يقدـ لممتعمـ فرصة لممقارنة
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بيف الحجوـ واألبعاد واألشكاؿ ,مع قدرتو عمى مساعدتو عمى التفكير االستنتاجي لممعمومة.

وأوردا إمكانيات اإلنفوجرافيؾ التعميمية كما يمي:

 -1اإلنفوجرافيؾ لكؿ المجاالت ,حيث يمكف استخدامو لشرح أي معمومات في أي مجاؿ:
(الطب ,اليندسة ,اإلحصاء ,الترويج لممنتجات ,والتعميـ).

 -2اإلنفوجرافيؾ أوسع انتشا اًر مف الفيديو والكتابة وذلؾ ,ألنو يختصر الكثير مف الكتابة
والصوت والصور في رموز وصور تعبيرية ودالالت بسيطة.

 -3يقدـ الحقائؽ العممية في صورة معمومات بصرية.

 -4يمثؿ جزءاً كبي اًر مف خبرات الناس في التعرؼ إلى العالـ المحيط بيـ.

اء أكانت ذات طابع خاص أو تمثؿ
 -5أداة مثالية لتوضيح شكؿ األشياء غير المألوفة ,سو ً
مفيوماً عاماً.

 -6تقديـ أوصاؼ دقيقة حوؿ مظير األشياء باستعماؿ األشكاؿ والمممس والتراكيب المماثمة
لمشكؿ األصمي.

 -7يمكف حذؼ التفاصيؿ غير المرغوب فييا ,وغير الضرورية أثناء المعالجات الجرافيكية
والتصميـ.

 -8تعدد أنماط وأساليب العرض.

ويشير محيي الديف وكوتاني ) )Mohiuddin & Chhutani. (2013أف لبلنفوجرافيؾ

إمكانيات كبيرة وىي:

 -1تغيير الطريقة الروتينية لعرض المعمومات والبيانات لمناس ,وبالتالي ىذا يساعد عمى
التغيير.

 -2عرض المعمومات و األفكار بشكؿ سيؿ وسمس يساعد عمى توصيؿ األفكار المعقدة
بكؿ بساطة.

 -3ذات كفاءة ووضوح ,وال تعتمد عمى لغة معينة بحد ذاتيا.
 -4نظاـ بصري متكامؿ لعرض المعمومات ,ويشتمؿ عمى أشكاؿ متعددة.
 -5طريقة اتصاؿ مشوقة وجذابة لمعواطؼ ,وتفيميا كافة العيوف بغض النظر عف لغتيـ.
 -6طرؽ جديدة لعرضيا مف خبلؿ اإلنترنت وشبكات االجتماعية  ,ووسائؿ االتصاؿ
المختمفة.
 -7إمكانية قراءة المجبلت والصحؼ بطريقة أفضؿ وأسيؿ.
 -8االنفوجرافيؾ التفاعمي يجعؿ مف السياؽ النصي لمموضوعات تصور رقمي وقصصي
مشوؽ ,ويسيؿ وقراءتو وفيمو بطريقة أسرع وأفضؿ.
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كترل الباحثة :أف ىذه اإلمكانيات التي تتميز بيا تقنية اإلنفوجرافيؾ تعطي ليا األىمية
الكبيرة وتؤكد فاعميتيا ,فالمعمـ يحاوؿ جاىداً توفير وسائؿ مشوقة تجذب انتباه الطمبة وتقدـ
المحتوى التعميمي بشكؿ واضح ومبسط ,واإلنفوجرافيؾ يقوـ بذلؾ فإذا تـ استثمار ىذه اإلمكانيات
بصورة صحيحة ,وتطويعيا في تقديـ المحتوى التعميمي فستعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية

المرجوة مف العممية التعميمية بفاعمية وكفاءة عالية.

ومف المجاالت التي يستخدـ فييا اإلنفوجرافيؾ:

 -1العالنات كالتسكيؽ :تستخدـ معظـ الشركات والقطاعات التجارية اإلنفوجرافيؾ كوسيمة
تسويقية لمنتجاتيا وخدماتيا بعد أف أثبت كفاءتو في جذب االنتباه ,وسيولة الوصوؿ إلى
عدد كبير مف األفراد ,وبقاء المعمومة لمدة أطوؿ.
 -2الصحة كالتكعية :يستخدـ اإلنفوجرافيؾ وبخاصة النوع الثابت منو بكثرة في المجاؿ الصحي
بيدؼ التوعية ,و توضيح أعراض بعض األم ارض وطرؽ العبلج وغيرىا,
 -3التثقيؼ كاإلرشاد :تتوجو عدد مف الو ازرات والقطاعات الحكومية لبلنفوجرافيؾ لمتوعية أو
لشرح خطوات الحصوؿ عمى الخدمات الخاصة بيا.
 -4الترفيو :يتـ تداوؿ الكثير مف الفيديوىات المصممة عمى ىيئة إنفوجرافيؾ متحرؾ تتناوؿ
مواضيع ترفييية وليا انتشار واسو في جميع شبكات التواصؿ االجتماعي.
 -5البيئة كالجغرافيا :يشيع استخداـ اإلنفوجرافيؾ في إبراز التضاريس والمعالـ المختمفة ,واعداد
اإلحصائياًت ,والخرائط الجغرافية بأنواعيا.
 -6التعميـ :يحظى اإلنفوجرافيؾ بحضور جيد في الصفوؼ التعميمية ,حيث يعمؿ عمى تكويف
فيـ أفضؿ لممحتوى التعميمي ,وكما استطاع اإلنفوجرافيؾ أف ينجح كأداة جذب ميمة في
اإلعبلنات والتسويؽ ,أثبت جدارتو في مجاؿ التعميـ ,وستعرض الباحثة فيما بعد أىمية
استخداـ اإلنفوجرافيؾ في العممية التعميمية.

 2.1.8أىمية استخداـ اإلنفكجرافيؾ في العممية التعميمية
إف أىمية استخداـ اإلنفوجرافيؾ في العممية التعميمية تنبع مف كونو قاد اًر عمى ترتيب

المعمومات بشكؿ يساعد عمى الفيـ والتذكر الجيد ,وتحويؿ االىتماـ مف التركيز عمى كـ المادة
التعميمية إلى التركيز عمى العمميات العقمية ,والمعالجات التي يقوـ بيا المتعمـ ليذه المواد
التعميمية ,حيث إف االستعانة باإلنفوجرافيؾ والصور والمخططات واألشكاؿ البصرية ,تعمؿ

عمى ترتيب المعمومات والمعارؼ ,فيي تعد األفضؿ في تمثيؿ المعمومات ,وبالتالي فيي وسيمة
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ميمة لفيـ وادراؾ المعمومات واالحتفاظ بيا في الذاكرة ,ألنيا تسيـ في تحفيز قدراتيـ عمى
التذكر ,التفكير ,التخيؿ ,وربط األفكار المختمفة ببعضيا.

ويذكر مكرنتي ( )McCartney, 2013بأف أىمية استخداـ اإلنفوجرافيؾ في العممية

التعميمية تكمف في أنو قادر عمى:

 -1إيصاؿ المعمومات المعقدة بطريقة سمسمة وبسيطة.
 -2مخاطبة العقؿ بما يناسبو مف ميؿ معظـ المتعمميف لمتعمـ مف خبلؿ الرؤية والتمثيؿ
البصري.
 -3مساعدة المتعمـ في تكويف نظرة إجمالية لممعمومات المقدمة ,ومعرفة العبلقات فيما بينيا
مما يوفر تكامؿ المعرفة داخؿ المجاؿ الواحد.
 -4ربط المعارؼ مع بعضيا البعض في مجاالت مختمفة.
 -5توجيو المعمـ والطبلب إلى التركيز عمى المفيوـ وليس عمى الحفظ والكـ .
 -6توفير عنصر التشويؽ والمتعة في العممية التعميمية.
وقد أشار عمر ( )223 :2016إلى أىمية استخداـ اإلنفوجرافيؾ في تعميـ وتعمـ العموـ حيث
أصبح واضحاً أف لبلنفوجرافيؾ أىمية كبيرة في تدريس العموـ ,نظ اًر إلمكانياتو اليائمة ,وقدرتو
عمى التأثير في كؿ مف يشاىده ,ويمكف إيجاز ىذه األىمية فيما يأتي:

 -1يسيـ اإلنفوجرافيؾ في مساعدة المتعمميف عمى االحتفاظ بتعمـ العموـ ,ألنو يزيد مف
تركيزىـ.
 -2يجعؿ تعميـ وتعمـ العموـ أكثر متعةً وتشويقا ,نظ اًر لما يتضمنو مف تأثيرات األلواف والصور
الجذابة المتناسقة.
 -3يسيـ في توصيؿ الرسالة واليدؼ التعميمي بسرعة نظ اًر لتركيز المعمومات وعرضيا بشكؿ
بصري.
 -4لبلنفوجرافيؾ قدرة أكبر عمى توصيؿ المفاىيـ المجردة ,وتعميؽ الفيـ لدى المتعمميف ,ألنو
يسيـ في تبسيط المعمومات المعقدة ,لتصبح واضحة وسيمة الفيـ.
 -5سرعة انتشاره بيف المتعمميف ,نظ اًر لسيولة مشاركتو عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
 -6يسيـ في تنمية ميارات التعرؼ إلى الصور وتفسيرىا والمقارنة بينيا وبنائيا وتقويميا,
وغيرىا مف ميارات التفكير البصري ,ألف الصورة مكوف رئيس لبلنفوجرافيؾ.
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 -7ي سيـ في تكويف تصور عقمي سميـ أو تعديؿ التصورات الخطأ لدى المتعمميف ,ألنو يشترط
في تصميـ اإلنفوجرافيؾ الوضوح والبساطة والدقة العممية والمغوية ,فضبلً عف خضوعو
لمتجريب والتنقيح قبؿ إخراجو في صورتو النيائية.
 -8يحقؽ لممتعمميف االستمتاع بتعمـ العموـ ,ويجعميـ يقبموف وينخرطوف في أنشطة تعميـ العموـ
المختمفة ,ويجعميـ يشعروف بالفرح والبيجة ,نظ اًر لجاذبية اإلنفوجرافيؾ ,ووضوحو وبساطتو
وسيولة فيـ محتواه.
كترل الباحثة :أنو عمى الرغـ مف ىذه األىمية الكبيرة لبلنفوجرافيؾ في التعميـ بشكؿ عاـ
وفي تعميـ العموـ بشكؿ خاص ,إال أف استخدامو فعمياً في العممية التعميمية ضئيؿ جداً ,وقد يعود

ذلؾ إلى عدـ وجود الوعي الكافي لدى المعمميف بتقنية اإلنفوجرافيؾ بأنواعيا وأىميتيا في التعميـ,
وعدـ توفر التأىيؿ المناسب لممعمميف بالطريقة الصحيحة إلعداد اإلنفوجرافيؾ.

 2.1.9معايير تصميـ إنفكجرافيؾ ناجح كمميز:
ذكر يمديرـ ( )yilidrim,2016بعض النقاط التي تساعد عمى إخراج تصميـ
اإلنفوجرافيؾ بشكؿ مميز ومنيا :
 تحديد الغرض مف اإلنفوجرافيؾ.
 اتخاذ قرار بشأف المكونات التي يمكف استخداميا في اإلنفوجرافيؾ.
 تحديد نوع اإلنفوجرافيؾ الذي سيتـ إنشاؤه.
كتضيؼ الباحثة بعض المعايير لمحصوؿ عمى إنفوجرافيؾ ناجح مثؿ:
 التركيز عمي موضوع واحد وتقديمو بشكؿ مفيوـ لضماف عدـ تشتت المتمقي ,وايصاؿ
الرسالة المقصودة.
 اختيار المحتوى مف بيانات يسيؿ تمثيميا بصرياً لتتوافؽ مع طبيعة التصميـ.
 اختيار عنواف ممفت وبارز وتقديـ بيانات مختصرة وذات معنى.
 البحث عف مصادر معمومات موثوقة وصادقة واعتماد بساطة التصميـ.
 تقديـ المعمومات بشكؿ متسمسؿ في التصميـ.
 اختيار األلواف المناسبة لؤلىداؼ والمحتوى والفئة المستيدفة.
 التدقيؽ اإلمبلئي والنحوي لممعمومات المتضمنة.
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 إضافة بياناتؾ المصمـ حتي يتواصؿ الميتميف معو.
 تماسؾ المكونات األساسية في التصميـ ,وىذا يتطمب إبراز العبلقات والعمميات
المتضمنة في تجميع المعمومات المتقاربة وربطيا مع بعضيا األمر الذي ييسر عمى
مستخدميا سيولة التواصؿ مع ىذا الشكؿ مف المختصر مف المعمومات.

شكؿ ( )5نصائح لمحصكؿ عمى انفكجرافيؾ مميز

 2.1.10مكاقع عربية عمى اإلنترنت تعزز مفيكـ اإلنفكجرافيؾ عربيان :
ىناؾ العديد مف المواقع العربية التي توفر أنواعاً وأشكاالً مختمفة مف اإلنفوجرافيؾ ,وقد أشار

حسونة ( )7 : 2014إلى عدد مف ىذه المواقع ومنيا:

 -1مكقع تجسيد :وىي مبادرة عربية غير ربحية تيدؼ لدعـ المحتوى العربي برسومات
انفوجرافيؾ ,وبناء منصة تربط المصمميف المبدعيف برجاؿ األعماؿ والشركات ,وىو يعد
أوؿ المواقع العربية التي دعمت مفيوـ اإلنفوجرافيؾ العربي.
 -2مكقع بياناتي :وىو موقع يوفر لؾ البيانات بشكؿ مبسط وواضح ويعزز مفيوـ
اإلنفوجرافيؾ.
 -3مكقع انفكجرافيؾ عربي :وىو مخصص بأرشفة كافة اإلنفوجرافيؾ العربي عمى اإلنترنت
ليشكؿ مرجع عالمي ومعتمد بيذا المجاؿ عالمياً.
كتشير الباحثة :إلى عدد مف المواقع العالمية في ىذا العمـ ومنيا الموقع الشيير, visual
موقع  ,Infogramموقع  , ManyEyesوموقع .Stat Planet
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 2.1.11مميزات اإلنفكجرافيؾ:
ويمتمؾ اإلنفوجرافيؾ العديد مف المميزات التي تشجع عمى استخدامو دوف غيره مف التقنيات,

فكما ذكر سمكيكبلس ( )Simiciklas, 2012 : 11-16أف مف مميزات اإلنفوجرافيؾ :
 -االعتماد عمى المؤثرات البصرية في توصيؿ المعمومة.

 تحويؿ المعمومات والبيانات مف أرقاـ وحروؼ مممة إلى صور ورسوـ شيقة. سيولة نشر وانتشار اإلنفوجرافيؾ عبر الشبكات االجتماعية. -المساعدة عمى االحتفاظ بالمعمومة وقتاً أكبر.

 قابمية تطبيقو عمى عدد كبير مف التخصصات ,والمجاالت المختمفة لمبيانات. إمكانية التواصؿ مف خبلليا ونقؿ المعمومات لآلخريف باختبلؼ لغاتيـ. -إظيار كمية كبيرة مف البيانات بشكؿ لو معنى.

 -تعزيز القدرة عمى التفكير وربط المعمومات وتنظيميا.

 تدمج النصوص والرسومات بيدؼ الكشؼ عف معمومات أو أنماط أو اتجاىات ممايجعميا أسيؿ في الفيـ مف النصوص المقروءة فقط.

كتضيؼ الباحثة :أف اإلنفوجرافيؾ يتميز بأنو يعمؿ عمى اختصار الوقت ,فبدالً مف قراءة

كـ ىائؿ مف البيانات المكتوبة ,يمكف التعرؼ إلييا بصرياً بسيولة ,ويعمؿ عمى جذب انتباه

المتمقي بصورة كبيرة ,إضافةً إلى أنو قادر عمى تصوير ما ال يستطيع العقؿ البشري تخيمو
بسيولة ,وتكويف صورة ذىنية تبقى لمدة طويمة في العقؿ.
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 2.2المحكر الثاني -التفكير البصرم:
يعد التفكير أرقى العمميات العقمية والنفسية التي تميز بيا اإلنساف عف غيره مف الكائنات

الحية األخرى بدرجة راقية ومتطورة ,وىو مف عمميات النشاط العقمي التي يقوـ بيا الفرد مف أجؿ
الحصوؿ عمى حموؿ دائمة أو مؤقتة لمشكمة ما تواجيو في حياتو اليومية.

 2.2.1مفيكـ التفكير:
إف التفكير أحد أساسيات حياة الفرد ,حيث يمارسو بجميع أشكالو طواؿ الوقت ,وببل توقؼ
في جميع مراحؿ حياتو ,إال أف عممية التفكير ما زالت مف الظواىر النفسية غير الواضحة في
عمـ النفس ,ومف الصعب إيجاد تعريؼ قاطع وموحد ,ألف معظـ التعريفات تعبر عف أحد

مستويات التفكير فقط وال تشمؿ جميعيا.

ونظ اًر ألىمية التفكير وارتباطو بكؿ شيء في الحياة تعددت التعريفات لمفيوـ التفكير ,وقد

اطمعت الباحثة عمى عدد كبير مف التعريفات القديمة والحديثة ومف التعريفات التي وقفت عندىا
الباحثة لمفيوـ التفكير:

تعريؼ جرواف ( )38 :2011أنو عممية كمية نقوـ عف طريقيا بمعالجة عقمية لممدخبلت

الحسية والمعمومات المسترجعة لتكويف األفكار أو استدالليا أو الحكـ عمييا ,وتتضمف اإلدراؾ
والخبرة السابقة والمعالجة الواعية واالحتضاف والحدس وعف طريقيا تكتسب الخبرة معنى.

وقد ذكرت قطامي ( )208 :2010أنو عممية تنظيـ ذاتي ومعالجة ذىنية لصياغة أنماط,

وبناء عبلقات جديدة بعد معالجتيا لتحقيؽ ىدؼ المتعمـ ,وتظير عمى صورة صيغة أو مضموف

معيف مثؿ عبارة ,فكرة ,حؿ ,تنظيـ ,إضافة بعد أو خبرة جديدة.

أما مصطفى ( )14 :2011يعرفو عمى أنو الكيفية التي يستخدـ فييا الذكاء ,وىو االكتشاؼ

المتعمد لمخبرة باتجاه ىدؼ معيف ,قد يكوف الفيـ أو اتخاذ الق ارر أو التخطيط أو حؿ المشكبلت

أو إطبلؽ الحكـ عمى شيء ما أو القياـ بفعؿ ما.

وقد ذكر طافش ( )22 :2013أف التفكير عممية عقمية متواصمة ,يقوـ بيا اإلنساف ما داـ

عقمو سميماً ,وعمى وجو الخصوص حيف يتعرض لمعضمة أو حيف يرغب في تحقيؽ مكسب,
وتتأثر بثقافة اإلنساف وخبراتو وبيئتو وبالظروؼ المحيطة بو ,وتفيده في حؿ مشكبلتو وفي اتخاذ

ق ارراتو.

بينما عرفو رياف ( )27 :2011أنو جممة العمميات العقمية التي تجري داخؿ عقؿ اإلنساف,

بيدؼ الربط بيف الحقائؽ والمفاىيـ والمعمومات والمبادئ والبيانات المتعمقة ,وتوظيفيا في حؿ
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المشكبلت التي يواجييا ,أو في اإلجابة عف األسئمة والتساؤالت التي تنشأ مف خبلؿ تفاعمو مع
عناصر البيئة التي يعيش فييا.

ويذكر القواسمة وأبو غزالة ( )18 :2012أنو سمسة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا

الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو بواحدة أو أكثر مف الحواس.

ومف خبلؿ التعريفات السابقة ترل الباحثة :أف التفكير عبارة عف نشاط عقمي ذىني
معرفي غير ظاىر يوجو نحو مسألة ما ,يمارسو الفرد عندما تعترضو مشكمة تتحدى إمكاناتو

العقمية ,وينطمؽ مف الخبرات الحسية لمفرد ولكنو ال ينحصر بيا.

 2.2.2خصائص التفكير:
أشارت العديد مف الدراسات التي اىتمت بالتفكير إلى أنو يتميز بخصائص يمكف إجماليا

عمى النحو التالي كما ذكرىا جرواف ( )43-42 :2011وىي:

 -1التفكير نشاط عقمي غير مباشر  :فمف أجؿ أف يتوصؿ اإلنساف إلى قرار معيف فإنو ال
يعتمد فقط عمى إدراكاتو المباشرة ,ولكف يمزمو معمومات وخبرات سابقة مف ذاكرتو.
 -2التفكير سموؾ ىادؼ وال يحدث مف فراغ أو ببل ىدؼ.
 -3التفكير سموؾ تطوري يزداد تعقيداً مع نمو الفرد وتراكـ خبراتو.
 -4يعتبر التفكير تفكي اًر فعاالً إذا استند إلى أفضؿ المعمومات الممكف توافرىا أو استرشد
باألساليب واالستراتيجيات الصحيحة.
 -5يعتمد التفكير عمى ما يستقر في العقؿ مف معمومات.
 -6ينطمؽ التفكير مف الخبرة الحسية ,ولكنو ال ينحصر فييا وال يقتصر عمييا.
 -7التفكير انعكاس لمعبلقات بيف الظواىر واألحداث واألشياء في شكؿ رمزي لفظي.
 -8يتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ الزماف( :فترة التفكير) ,والمواقؼ
المناسبة ,والموضوع الذي يجري حولو التفكير.
 -9يرتبط التفكير ارتباطاً وثيقاً بالنشاط العممي واالجتماعي لئلنساف.
وقد أوردت أبو سمطاف ( )60 :2012أىـ خصائص التفكير وىي كالتالي:
 -1التفكير وحدة معقدة.

 -2التفكير ذو صمة مرتبطة بنشاط شخصية الفرد وال ينفصؿ عنيا.
 -3يعد التفكير محو اًر لمنشاط العقمي لئلنساف.
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 -4تتـ عممية التفكير عمى أساس الخبرة التي جمعيا االنساف وتجاربو السابقة.
 -5يعد التفكير سموكاً تطورياً مف حيث الكـ والنوع.
 -6التفكير ىو نشاط ضمني يحدث في العقؿ ال يمكف مبلحظتو مباشرة.
إضافة إلى ما سبؽ ترى الباحثة أف مف خصائص التفكير أيضاً :
 -1يحدث التفكير بأشكاؿ وأنماط عديدة لكؿ منيا خصوصية.
 -2التفكير مفيوـ نسبي فبل أحد يمارس جميع أنماط التفكير.
 -3التفكير يتشكؿ حسب الخبرة أو الموقؼ الذي يمر بو الفرد.
 -4التفكير لو صفة االستم اررية وال يمكف ألحد االستغناء عنو ,ولكف يتفاوت استخداـ األفراد لو.

 2.2.3ىؿ يمكف تعميـ التفكير؟
التفكير نشاط طبيعي ,ال يستغني عنو اإلنساف ,ولكف قد يتساءؿ البعض  :ىؿ يحتاج

اإلنساف أف يتعمـ كيؼ يفكر ؟ أو ليس اإلنساف مفك اًر بطبيعتو؟ والجواب عمى ذلؾ أف اإلنساف

في حاجة إلى تعمـ طرائؽ التفكير ,والتدريب عمى مياراتو كحاجتو ,ألف يتعمـ كيؼ يتكمـ وكيؼ
يعامؿ الناس .ويرى كثير مف عمماء النفس أف الطفؿ يتعمـ الكثير مف التفكير قبؿ أف يدخؿ
المدرسة مف أسرتو وبيئتو المحيطة بو ,ولكف عمى المختصيف في مجاؿ التربية إيجاد الظروؼ

التي تعمؿ عمى تطوير ميارات التفكير إلى أف تصؿ إلى حد اإلتقاف والتفنف واالستخداـ الفعاؿ.

 2.2.4أىمية تعميـ كتعمـ التفكير كمياراتو:
إف تعميـ ميارات التفكير يعتبر ضرورة ممحة وحاجة أساسية مف حاجات كؿ فرد كحاجتو

إلى الماء واليواء والغذاء وكما أف الفرد بحاجة إلى تعمـ ميارات القراءة ,لكي يق أر ويفيـ ويتعمـ
بنفسو والى تعمـ ميارات الكتابة ,لكي يعبر عف أفكاره بنفسو فيو قبؿ كؿ ذلؾ يحتاج إلى تعمـ

ميارات التفكير ليفكر بنفسو ويحؿ مشاكمو الحياتية بنفسو.

ويمكف تمخيص أىمية تعميـ التفكير كما أوردتيا سميماف (:)432 :2011
 -1التعميـ المباشر لعمميات التفكير يساعد عمى رفع مستوى الكفاءة التفكيرية لمطالب.
 -2التعميـ المباشر لعمميات وميارات التفكير البلزمة لفيـ موضوع دراسي ,يمكف أف يحسف
مستوى تحصيؿ الطالب في ىذا الموضوع.
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 -3تعميـ ميارات التفكير يعطي الطالب إحساساً بالسيطرة الواعية عمى تفكيره مما ينعكس
عمى تحسف مستوى التحصيؿ لديو وشعوره بالثقة في النفس في مواجية الميمات
المدرسية والحياتية.
 -4تعميـ ميارات التفكير ىو بمثابة تزويد الفرد باألدوات التي يحتاج إلييا حتى يتمكف مف
التعامؿ بفاعمية مع أي نوع مف المعمومات أو المتغيرات التي يأتي بيا المستقبؿ.
 -5أف تعميـ ميارات التفكير والتعمـ مف أجؿ التفكير يرفعاف مف درجة اإلثارة والجذب
لمخبرات الصفية ويجعبلف دور الطمبة إيجابياً وفاعبلً.
وكما تبيف الجدبة ( )43 :2012أف تعميـ التفكير ومياراتو ميـ لكؿ مف :
اء أكاف مف ناحية نفسية أـ اجتماعية أـ إيمانية أـ
 -1الفرد نفسو( :طالب ,معمـ) سو ً
اقتصادية.

 مف الناحية النفسية  :رفع مستوى الثقة بالنفس وتقدير الذات. مف الناحية اإليمانية  :توجيو الفرد إلعماؿ العقؿ والتفكر والتدبر والتأمؿ في خمؽ اهلل. مف الناحية الجتماعية  :احتراـ وجيات النظر واآلراء المختمفة ,تمحيص األفكارواالختبلفات المتعددة ,االستعداد لمحياة المستقبمية ,جعمو مواطناً صالحاً.
 مف الناحية القتصادية  :توجيو عقؿ الفرد وتفكيره في كيفية إدارة ما يمتمكو لتحقيؽ حياةأفضؿ ورفاىية.
 -2المؤسسة التي يعمؿ فييا الفرد.
 -3المجتمع الذي ينتمي لو الفرد.
واعتماداً عمى ما سبؽ ترل الباحثة :أف مف أىمية تعميـ التفكير أيضاً أخذ معايير تعميـ

وتعمـ التفكير بعيف االعتبار عند بناء االختبارات ,وذلؾ الختبار قدرة الطمبة عمى استخداـ
وتطبيؽ المعرفة بشكؿ فعاؿ ,واكتساب ميارات التفكير وعادات العقؿ بدرجة أكبر وأعمؽ,

إضافةً إلى أف التفكير الجيد يقود إلى فيـ أعمؽ.

 2.2.5أنماط التفكير:
تعرؼ المعمميف عمى أنماط التفكير المختمفة لدى الطمبة إذا ارتبطت بتقديـ
تتبمور أىمية ُّ

أنشطة تعميمية تحاكي جميع أنماط التفكير ,وتدريب األنماط الضعيفة غير السائدة عند الطمبة,
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وتعزيز األنماط السائدة ,فكمما تمكف الطالب مف استخداـ أنماط تفكير أكثر ,وبفاعمية أكبر كمما

أصبح تفكيره أفضؿ( .مصطفى)35 : 2011 ,

كترل الباحثة :أف ىناؾ أنماطاً متعددة لمتفكير بعضيا متداخؿ ببعض ,ومنيا ما لو عدة

مسميات لمنمط الواحد ,وقد اىتـ العديد مف الباحثيف بالتعرؼ إلى أنواع وأنماط التفكير وذكروا
تصنيفات عديدة ,ولكنيا افتقدت وجود التفكير البصري في الكثير مف التصنيفات ,وتبلحظ
الباحثة ىذه األنماط ليست تصنيفات مرتبطة بالسمات األصمية لئلنساف بمقدار ما ىي خصائص

مكتسبة يمكف تعمميا ,ويمكف تغييرىا حسب الخبرات التي نمر بيا.

ومف ىذه التصنيفات ما أوردتو العفواف والصاحب ( )29:2012أف ىناؾ أنماطاً وطرائؽ

لمتفكير تتمثؿ في ثبلثة أنماط رئيسة ,ىي:

 -1التفكير السمعي :ويعتمد عمى حاسة السمع ,ومف أدواتو( :الصوت ,والمحادثات,
والنغمات).
 -2التفكير البصري :ويعتمد عمى حاسة البصر ,ومف أدواتو( :الصور ,واأللواف ,والخطوط
المجردة ,والرسوـ التخطيطية).
 -3التفكير الشعوري :ويعتمد عمى الشعور ,حيث يرتكز عمى معمومات طبيعية حساسة,
مثؿ( :الوزف ,ودرجة الح اررة والحالة العاطفية ,والتوتر ,والشعور ,والحدس).

وبناء عمى ما سبؽ ترل الباحثة :أف التفكير البصري يعد أحد أنواع التفكير الذي يعتمد عمى
ً
حاسة البصر ,ويختص بكؿ ما يرد لمعيف مف صور ,وستتحدث عنو بالتفصيؿ ,ألنو يمثؿ أحد

محاور ىذه الدراسة.

 2.2.6مفيكـ التفكير البصرم :
إف الحواس التي وىبيا اهلل لئلنساف تمثؿ مداخؿ تمقي المعرفة بالعالـ المحيط بو ,ومف أىـ

تمؾ الحواس حاسة البصر ,فالعيف ىي كامي ار خاصة باإلنساف تمتقط صور لما حولو فيتفاعؿ
العقؿ مع ما يرد إليو حسب طبيعتو (سطوحي.)120 : 2011 ,

وقد أصبحت الصورة غرضاً أساسياً مف أغراض الحياة اإلنسانية المعاصرة ,وىي ىدؼ

التفكير البصري ,ألنيا أصبحت وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ حيث تعمؿ عمى زيادة

القدرة عمى استيعاب المعمومات الجديدة بسرعة ,واتقاف لذلؾ يطمؽ عمى حضارة اليوـ حضارة
الصور)رجب.)50 : 2012 ,

إف التفكير البصري يختص بكؿ ما يرد لمعيف مف صور وما يمي ذلؾ مف عمميات تحدث

داخؿ العقؿ مثؿ مطابقة ىذه الصور مع صور مختزنة مسبقاً في العقؿ لمتوصؿ إلى معنى ليا,
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وكذلؾ القياـ بمقارنات وتحميبلت وغيرىا ,ويحدث ىذا النوع مف التفكير بكفاءة عندما يتناسؽ ما

يراه المتعمـ مف صور وأشكاؿ ,ورسومات مع ما يحدث مف استنتاجات عقمية تعتمد عمى الرؤيا.

و يعد التفكير البصري نمطاً مف أنماط التفكير في المنيج اإلسبلمي ,فيو يشمؿ النظر

والتدبر واإلمعاف واالستبصار ,واحكاـ العقؿ في الحكـ عمى األشياء ,حيث ينطمؽ استناداً إلى

الوعي الكامؿ والشامؿ لشخصية المسمـ المفكر(العتيبي.)128 : 2016 ,

فقػد وجػو اهلل اإلنسػاف إلػى التػدبر والتفكػر فيمػا خمػؽ وحثػو عمػى التفكيػر ,بأنواعػو بمػا فيػو

التفكيػر البصػري فػي مخموقػات اهلل فػي السػماء واألرض ,حيػث قػاؿ سػبحانو﴿ :إِ َّن ِف خ إلق ِ
ِ
قل والن ِ
ول إاْل إل ِ
واخقِِال ِ ال َّل إو ِ
واْل إر ِ
السقاموا ِ إ
بقاِ * ا َّل ِقِين إ
َّهقار آليقا أْلُ ِ
وامقا
ض إ
يقِك ُُرون اَّللَّ ق ً
َّ
و ُق ُعو ًدا و عىل ُجن ِ
واْل إر ِ
الساموا ِ إ
ض ر َّبنا ما خل إقت هِا باطِ ًال ُس إبحا ىك
ُوِبِ إم و يِفك َُّرون ِف خ إل ِ َّ
ِ
فقنا عِاِ الن ِ
َّار﴾ سورة اؿ عمراف اآليات مف ()191-190

ودعا سبحانو وتعالى في سورة الغاشية إلى التفكيػر البصػري ,فقػاؿ ﴿أفقال ين ُظ ُقرون إىل إ ِ
اْلبِ ِ
قل
ت* وإىل الس ِ
اْل ِ
عقت * وإىل إِ
قبت * وإىل إاْل إر ِ
ض ك إوقف
بقال ك إوقف ى ُِص إ
قامء ك إوقف ُرفِ إ
ك إوقف ُخلِقق إ
َّ
حت﴾ سورة الغاشية ,اآليات مف (.)20-17
ُسطِ إ
ومف خبلؿ اطبلع الباحثة عمػى األدب التربػوي والد ارسػات المتعمقػة بػالتفكير البصػري ,وجػدت

أف ىناؾ العديد مػف التعريفػات لمتفكيػر البصػري ,حيػث تعرفػو المنيػر( )16 :2015بأنػو نمػط مػف

أنماط التفكير يعتمد عمػى التصػور البصػري  visualizationوالػذي يقصػد بػو  :تكػويف ومعالجػة
الصػػور العقميػػة  .ويػػرى التربويػػوف أنػػو أداة معرفيػػة فعالػػة وضػػرورية لحػػؿ المشػػكبلت واالسػػتدالؿ,
وتمكيف األفراد مف استخداـ معاني ممموسة لفيـ الصور المجردة.

ويػػذكر الخطيػػب ( )117 :2014أف التفكيػػر البصػػري ىػػو أي نمػػط مػػف أنمػػاط التفكيػػر الػػذي

ينشأ نتيجة استثارة العقؿ بمثيرات بصػرية  ,ويترتػب عمػى ذلػؾ إدراؾ عبلقػة أو أكثػر تسػاعد عمػى

ح ػػؿ المش ػػكمة ,أو االقتػ ػراب م ػػف حمي ػػا .ويتمث ػػؿ بمي ػػارة( :االس ػػتنتاج البص ػػري ,الت ػػدوير العقم ػػي,
التماثؿ ,االختبلؼ ,اكتشاؼ النمط).

ويش ػػير مش ػػتيى ( )22 :2010إل ػػى أف التفكي ػػر البص ػػري ى ػػو م ػػا ي ػػتـ ف ػػي العق ػػؿ م ػػف تحمي ػػؿ

لمحتوى شكؿ معيف تراه العيف أو يتخيمو الفرد في ذىنو ,والتعبير عف ىذا التحميؿ بمغة مفيومة.

وتعرفو أبو داف ( )40 :2013ىو قدرة عقمية تستخدـ فييا الصور واألشكاؿ والرسومات,

ويتـ تحميميا وتفسيرىا وتحويميا مف لغة بصرية إلى لغة مكتوبة أو منطوقة فيؤدي إلى الفيـ
المطموب عند الطمبة.

38

بينما يعرفو نزاؿ ( )490 :2016قدرة عقمية يكتسبيا المتعمـ ,تمكنو مف توظيؼ حاسة

البصر في إدراؾ المعاني والدالالت واستخبلص المعمومات ,التي تتضمنيا األشكاؿ والصور
والرسوـ والخطوط والرموز واأللواف ,وتحويميا إلى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة ,وسيولة

االحتفاظ بيا في بنيتو المعرفية.

وقد عرفو أبو زايدة ( )58 :2013بأنو سمسمة مف العمميات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ

البشري عند تعرضو لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ حاسة البصر حيث تساعد ىذه العمميات الفرد

في الوصوؿ إلى المعنى الذي يحممو ىذا المثير واالستجابة لو وتخزينو في الذاكرة ,واسترجاعو
منيا عند الحاجة.

ويرى عبد الموال ( )90 :2010أنو منظومة مف العمميات تترجـ قدرة المتعمـ في فصؿ

الدراسة عمى قراءة الشكؿ البصري ,وتحويؿ المغة البصرية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة

مكتوبة ,واستخبلص المعمومات منو.

ويوضح األسمر ( )42 :2014أف التفكير البصري تفكير موجو ,يتضمف تصو اًر ذىنياً عقمياً

يتـ مف خبللو تنظيـ الصور الذىنية التي يتخيميا المتعمـ حوؿ األشكاؿ المختمفة ,وتتأثر عممية

التنظيـ بشكؿ كبير بالخبرات السابقة التي يمتمكيا الفرد.

وبعد استعراض التعريفات السابقة يتضح لمباحثة أف التفكير البصري ىو قدرة العقؿ البشري

عمى القياـ بمجموعة مف العمميات الذىنية الداخمية لترجمة ,وتنظيـ كؿ ما يرد إلى العيف مف

معرفة .

 2.2.7ميارات التفكير البصرم:
إف الميػػارات البص ػرية تتشػػعب حسػػب اليػػدؼ الػػذي تعمػػؿ مػػف أجمػػو العػػيف ,وكػػذلؾ الطريقػػة
الت ػ ػػي تس ػ ػػتخدـ فيي ػ ػػا ,فم ػ ػػثبلً :تميي ػ ػػز األلػ ػ ػواف ى ػ ػػدؼ يختم ػ ػػؼ ف ػ ػػي طريق ػ ػػة الوص ػ ػػوؿ إلي ػ ػػو ع ػ ػػف
تبيػ ػ ػػيف أبعػ ػ ػػاد األشػ ػ ػػكاؿ ,وكػ ػ ػػذلؾ يختمػ ػ ػػؼ عػ ػ ػػف تحديػ ػ ػػد عناصػ ػ ػػر الصػ ػ ػػور وتوضػ ػ ػػيح عبلقاتيػ ػ ػػا

المتداخمة (مشتيى.)26 :2010 ,

ويتطمػػب التفكيػػر البصػػري مجموعػػة مػػف الميػػارات التػػي يجػػب أف تنمػػى لػػدى التبلميػػذ ,ومػػف

خػػبلؿ اطػػبلع الباحثػػة عمػػى األدب التربػػوي المتعمػػؽ بميػػارات التفكيػػر البصػػري ,خاصػػة د ارسػػة كػػؿ
مػ ػػف أحمػ ػػد ( ,)2016ود ارسػ ػػة األسػ ػػمر ( ,)2014ود ارسػ ػػة أبػ ػػو ازيػ ػػدة ( ,)2013ود ارسػ ػػة رجػ ػػب

( ,)2012ودراسة مشتيى ( ,)2010ودراسة "جونسوف و دوغيرتي"Johnson & Daugherty,
عرفت الباحثة ميارات التفكير البصري إجرائياً بأنيا  :ميارة الطالب في قراءة ما تستقبمو
)ّ (2008
العػػيف مػػف صػػور ورسػػومات وأشػػكاؿ وتكػػويف صػػور ذىنيػػة واج ػراء مجموعػػة العمميػػات العقميػػة مػػف
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تحميؿ وتفسير وادراؾ لمعبلقات بيدؼ التوصؿ إلى معنى لما تـ رؤيتو وترجمتػو إلػى لغػة منطوقػة
أو مكتوبة ,ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار ميارات التفكير البصري.

كتكصمت الباحثة :إلػى مجموعػة مػف ميػارات التفكيػر البصػري ,والتػي رأت مناسػبتيا لوحػدة
الجيػػاز العصػػبي فػػي مػػادة العمػػوـ الحياتيػػة لطالب ػاًت الص ػؼ الحػػادي عشػػر الفػػرع العممػػي ,ومػػف
الممكف تنميتيا باستخداـ الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ وىي:

 -1ميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصرم :قدرة الفرد عمى التعرؼ إلى طبيعة الشكؿ المعروض
وخصائصو وأبعاده وتمييزه عف باقي األشكاؿ ومبلحظة أوجو التشابو واالختبلؼ بيف

األشكاؿ.

 -2ميارة تحميؿ المعمكمات عمى الشكؿ البصرم :القدرة عمى التركيز في أدؽ التفاصيؿ في
الشكؿ البصري واالىتماـ بالبيانات الجزئية ومعرفة خصائصيا.

 -3إدراؾ العالقات المكانية :القدرة عمى رؤية العبلقات وتحديدىا والربط بينيا وادراؾ موضع
األشياء في الفراغ بالنسبة لؤلشياء المحيطة.

 -4تفسير المعمكمات المتضمنة في الشكؿ البصرم :القدرة عمى تفسير كؿ ما ورد في الشكؿ
البصري مف رسومات وصور وبيانات والتوصؿ إلى ما معنى لما تـ رؤيتو وازالة الغموض.

 -5الترجمة البصرية :القدرة عمى تحويؿ ما يراه المتعمـ في الشكؿ البصري إلى لغة منطوقة أو
مكتوبة.

شكؿ ( )6ميارات التفكير البصرم
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 2.2.8أىمية تعميـ ميارات التفكير البصرم:
تنبع أىمية التفكير البصري مف االعتماد عمى الصورة بكافة أشكاليا وأساليبيا بشكؿ لـ يسبؽ

لو مثيؿ في ظؿ التطور التكنولوجي السريع الذي نعاصره ,فأصبحت الصورة غرضاً أساسياً مف
أغراض الحياة اإلنسانية المعاصرة في كافة المجاالت وبخاصة في مجاؿ التعميـ ,فالوسائؿ
التعميمية تختمؼ مف زمف إلى آخر ويبقى اليدؼ األوؿ ىو تسييؿ وصوؿ المحتوى التعميمي

لذىف المتعمـ ورسوخو لديو .

إف تقديـ محتوى تعميمي عمى ىيئة أشكاؿ ورسوـ وصور يثير المتعمـ في اكتشاؼ معنى

المضاميف التي أمامو ,وىذا يودي إلى مستوى تفكير أفضؿ ومؤش اًر عمى فيـ أعمؽ .

وقد أظيرت نتائج األبحاث الحديثة التي ركزت عمى تحميؿ وظائؼ المخ البشري ونمو المخ

والتعمـ ,أف النمط السائد في معالجة المعمومات داخؿ المخ ىو نمط بصري ,وأشارت إلى أف

المخ البشري يميؿ نحو التصور البصري في معالجة المعمومات بصرياً ويعد جزءاً حيوياً مف

التعمـ .

وترجع أىمية التفكير البصري إلى أنو يساعد عمى رؤية ترابط األفكار وتطوير المفيوـ أو

الموضوع ,وعمى التفكير بنحو أكثر فاعمية ,وعمى المقارنة وتقييـ األفكار ,كما يوفر أداة قوية

لتوضيح ما تعممو التبلميذ ,وتزويدىـ برؤية كمية لممعرفة وايجاد العبلقات بينيا ,وفي تطوير
ترابط األفكار والنمو الطبيعي لممفيوـ العممي ,وبقاء أثر التعمـ ,ويزيد مف فاعمية وايجابية
الطبلب لمتعمـ ,ويساعد عمى تنظيـ ومعالجة المعمومات بشكؿ سريع؛ وذلؾ مف خبلؿ النظر

لمصورة مباشرة ,وفي حؿ المشكبلت ,وتنمية التفكير (,ميدي)2006 ,

وقد أكد باسكو وآخروف ضرورة أخذ التفكير البصري بعيف االعتبار في عممية التعميـ والتعمـ

واتباع الطرائؽ التي تساعد عمى تعزيزه وتنميتو في كافة المراحؿ التعميميةPasko, et al, ( .
.)2013:59

وقد أشار عمار والقباني ( )29-28 :2011إلى أف أىمية التفكير البصري في العممية

التعميمية ترجع إلى تحقيؽ الفوائد التالية:

 -1تنمية ميارات المغة البصرية لدى الطبلب.
 -2تنمية القدرة عمى فيـ الرسائؿ البصرية المحيطة بأفراد العممية التعميمية مف كؿ جية
نتيجة التقدـ العممي والتكنولوجي.
 -3تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت مف خبلؿ اختيار وتحديد المفاىيـ .
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وكما بيف أبو جحجوح وحرب ( )181-180 :2012أف التفكير البصري بمياراتو يشكؿ

أىمية كبيرة لئلنساف بشكؿ عاـ ولممتعمـ ولمطالب ولممعمـ عمى حد سواء مف خبلؿ:
 -1المساعدة عمى فيـ العالـ والبيئة المحيطة.
 -2بناء صورة كمية لممعرفة وايجاد العبلقات بيف عناصر المعرفة العممية.
 -3المساىمة في تصور ترابط االفكار والنمو الطبيعي لممفيوـ العممي.
 -4تسييؿ عممية االتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف.
 -5إبراز العبلقات البينية المكانية.
 -6عرض العبلقات المحتممة ضمف الموضوعات العممية وبينيا.
 -7تسييؿ تفسير الظواىر العممية.

و يشير كؿ مف تاسكر وسكيب ومالندا ()Stkip& malinda, 2014, Tasker, 2014

إلى ضرورة االىتماـ بالتفكير البصري ,ألنو يساعد في جذب االنتباه وزيادة الدافعية ,وتسريع
الفيـ وزيادة االحتفاظ بأثر التعمـ ,وتيسير التكامؿ بيف المعرفة الجديدة والسابقة ,وتقديـ مصادر

إضافية لتمثيؿ المعرفة وتكامؿ المعنى ,كما أف التفكير البصري وانطبلؽ الخياؿ الذىني يمعباف

دو اًر بار اًز في اإلبداع واالبتكار.

 2.2.9طرائؽ التفكير البصرم :
ىناؾ ثبلث طرائؽ لمتفكير البصري يحددىا ميدي (:)62 :2006
 -1التفكير مف خبلؿ رؤية األجساـ مف حولنا.
 -2التفكير بالتخيؿ مف خبلؿ قراءة كتاب.
 -3التفكير بالرسـ.

الرؤية

الرسم

التخيل

شكؿ ( )7طرائؽ التفكير البصرم
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وقد أورد نزاؿ ( )495 :2016أف التفكير البصري مف النشاطات والميارات العقمية التي

تساعد المتعمـ في الحصوؿ عمى المعمومات وتمثيميا وتفسيرىا وادراكيا وحفظيا ,ثـ التعبير عنيا
وعف أفكاره الخاصة بصرياً ولفظياً ,وليذا فإف التفكير البصري يتـ بشكؿ تاـ عندما تندمج الرؤية
والتخيؿ والرسـ في تفاعؿ نشط ,ولتوضيح العبلقة بينيا نأخذ مطابقة كؿ صنفيف عمى حدة:

أ .عندما تتطابؽ الرؤية مع الرسـ ,فإنيا تساعد عمى تيسير وتسييؿ عممية الرسـ بينما
الرسـ يؤدي دو اًر في تقوية عممية الرؤية وتنشيطيا.
ب .عندما يتطابؽ الرسـ مع التخيؿ ,فإف الرسـ يثير التخيؿ ويعبر عنو ,أما التخيؿ فيوفر
قوة دافعة لمرسـ ومادة لو.
ج .عندما يتطابؽ التخيؿ مع الرؤية ,فإف التخيؿ يوجو الرؤية وينقييا ,بينما توفر الرؤية
المادة األولية لمتخيؿ.
فالذيف يفكروف بصرياً ويوظفوف الرؤية والتخيؿ والرسـ بطريقة نشطة ورشيقة ,وينتقموف في

أثناء تفكيرىـ مف تخيؿ إلى اخر ,فيـ ينظروف إلى الموقؼ أو المشكمة مف زوايا مختمفة ,وبعد
أف يتوفر لدييـ فيـ بصري لمموقؼ أو المشكمة يتخيموف حموالً بديمة ,ثـ يحاولوف التعبير عف ذلؾ
برسوـ سريعة لمقارنتيا وتقويميا فيما بعد( .عفانة)42-41 : 2006 ,

وقد ذكر جرانديف ( )Grandin, 2006بأنو في حيف أف بعض الناس يقوموف برواية

الصور الذىنية بشكؿ حي لآلخريف ليس فقط بالصور وانما بالرموز واإلشارات ,ىناؾ بعض
األشخاص المتدنيف في التخيؿ البصري يتذكروف وجبات اإلفطار دوف القدرة عمى تخيؿ ىذه

الوجبات كما كانت عميو.

ويحدد إبراىيـ ( )85- 84 :2006مجموعة مف الخصائص لطرائؽ التفكير البصري ومنيا:
 -1القابمية لمتغيير :وىي تمثؿ البيانات التي تكتب عمى الرسوـ أو التي يمكف تموينيا أو
وضعيا في أشكاؿ أو فئات لتمثيؿ األفكار البصرية المتنوعة ,كما يمكف إعادة تشكيؿ
األشكاؿ حسب الموقؼ التعميمي.
 -2القابمية لممعالجة :ويمكف أف تكوف األشكاؿ قابمة لمتغيير كما يسيـ التفكير البصري في
إيجاد العبلقات بيف األشياء.
 -3سيكلة الستخداـ :حيث يساعد التفكير البصري عمى تصنيؼ األشياء وسيولة
استخداميا ,كما يعتمد التفكير البصري عمى تنوع التقنيات ,والصور في تمثيؿ األفكار
باستخداـ الكممات والرموز وتبادؿ المعمومات بطريقة سريعة ومؤثرة.
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 2.2.10أساليب تنمية التفكير البصرم:
ىناؾ العديد مف األساليب المختمفة والتي تساعد عمى تنمية التفكير البصري لدى المتعمميف

ومنيا ما أوردتو األسمر ( )49 :2014لبعض ىذه األساليب مثؿ :

 -1تنويع الوسائؿ التعميمية المستخدمة في التدريس ,وبشكؿ خاص الصور والخرائط
واألشكاؿ البيانية وأفبلـ الفيديو والوسائط التعميمية المختمفة.
 -2استخداـ طرائؽ تدريس تنمي الخياؿ والتفكير البصري لدى التبلميذ مثؿ العصؼ
الذىني ,التخيؿ العممي ,خرائط المفاىيـ ,الخرائط الذىنية وغيرىا.
 -3تضميف المناىج الدراسية موضوعات لتنمية التفكير البصري ,مثؿ المشكبلت التي
تتطمب أعماؿ الخياؿ ,والمواضيع ذات النياية المفتوحة ,وأف تحتوي الكتب الدراسية عمى
العديد مف الصور العممية واألشكاؿ والرسوـ التوضيحية.
 -4التركيز عمى المثي ارت البصرية عند تقويـ أداء الطبلب.
 -5خمؽ بيئة تعميمية تساعد عمى تنمية التفكير البصري عند الطبلب.
ويضيؼ إبراىيـ ( )84 :2006أف مف ىذه األساليب أيضاً:

 -1األنشطة البصرية التي يمارسيا الطبلب مف خبلؿ التدريب عمى كيفية تصميـ شبكات
بصرية ,والتمكف مف قراءتيا واجراء ميارة االتصاؿ البصري المتعمقة بالمعمومات
المتضمنة بيا واالستجابة لما قرأوه بطريقة تحميمية.
 -2استخداـ األنشطة الكمبيوترية والفنية في تنمية التفكير البصري مف خبلؿ اإلمكانيات
المتاحة مف الرسوـ التي تظير في بعض الخرائط البصرية التي تعبر الكثير عف
المعاني المتعمقة بمفيوـ ما ,وعمى المتعمميف فيـ ىذه الخريطة واالستعانة بمعموماتيا في
تصحيح المعمومات لدييـ ,واكتشاؼ معمومات جديدة.
كترل الباحثة :أف الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ أيضاً أحد أساليب تنمية ميارات التفكير

البصري لدى المتعمميف ألنو يعتمد عمى الصورة في عرض المحتوى التعميمي ويركز عمى
المثيرات البصرية ,ويقوـ بتمثيؿ المحتوى بشكؿ بصري ,مما يساعد في تنمية قدرة المتعمـ عمى

تكويف صور ذىنية لما يراه.
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 2.2.11أدكات التفكير البصرم:
ىناؾ العديد مف األدوات لمتفكير البصري ,حيث إف جميع األدوات التي تعمؿ عمى تمثيؿ

وتنشيط العمميات المعرفية لدى المتعمـ بطريقة بصرية مرئية تعتبر أدوات تعمؿ عمى تنمية
التفكير البصري ومياراتو المختمفة.

فالخرائط ؛ بأنواعيا والرسوـ البيانية واألشكاؿ والصور تعد أدوات بصرية تختزؿ في محتواىا

العديد مف المعمومات الخطية وتثير المتعمـ الكتشاؼ العبلقات ,واستخبلص المعاني والقدرة عمى
التنبؤ لما يمكف حدوثو في المستقبؿ وتمفت انتباىو وتساعده في كثير مف عمميات الترميز في

الذاكرة واإلدراؾ مما يؤدي إلى زيادة قدرتو عمى تذكر المعمومات واسترجاعيا بسيولة (محمد
والمصري.)221 :2015 ,
ويذكر العفوف وعبد الصاحب ( )179 :2012أنو يمكف تمثيؿ الشكؿ البصري بثبلث
أدوات:

 -1الصكر :وىو الطريؽ األكثر دقة في االتصاؿ ,ولكف في أغمب األحياف ىي النوع الغالي
والمضيع لموقت واألكثر صعوبةً في الحصوؿ عمييا.
 -2الرمكز :مثمت بالكممات فقط وىي األكثر شيوعاً واستعماالً في االتصاؿ رغـ أنيا تكوف
أكثر تجريداً.
 -3الرسكـ التخطيطية :ويستخدميا الفناف التخطيطي لتصور األفكار ,وتصور الحؿ
المثالي ,وتشمؿ رسومات متعمقة بالصورة ورسومات متعمقة بمفيوـ ما ورسوـ اعتباطية.

الرموز
الرسوم
التخطٌطٌة

الصور
أدوات
التفكٌر
البصري

شكؿ ( )8أدكات التفكير البصرم
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ويؤكد ذلؾ ما أشار إليو "نيرنبرج" ) )Nierenberg, 2012: 67بأف الشكؿ البصري

يضـ تكنولوجيا رمزية لتمثيؿ الفكرة ,وتتمثؿ في ثبلث أدوات وىي  :الصور ,والتي تعد الطريؽ

األكثر دقة في االتصاؿ ,والرسوـ التخطيطية التي تستخدـ لتصوير األفكار وتقديـ الحموؿ

المثالية ,والرموز ,التي تمثؿ بالكممات فقط ,وىي األكثر شيوعاً واستخداماً في االتصاؿ رغـ أنيا

أكثر تجريداً.

ويذكر مشتيى ( )31 : 2010أف أدوات التفكير البصري تتمثؿ في :
 -1المغة  :قراءة ,كتابة ,مسموعة.

 -2التشكيؿ  -صمصاؿ أو غيره – اليدوي والصناعي.

 -3الرسوـ  :التقميدية ,التوضيحية ,التخطيطية ,البيانية بأشكاليا ,الكرتونية.
 -4الصور المطبوعة  :ذات البعديف  , D2ذات الثبلثة أبعاد . D3

 -5الممصقات  :الخاصة بالمناىج التعميمية ,أو الدعائية مثؿ الجداريات.

 -6المخططات  :التنظيمية ,التصنيفية ,التسمسؿ الزمني ,الجداوؿ ,المسارات.
 -7المجسمات والنماذج – الصغيرة والكبيرة.
 -8المعارض والديوراما.

 2.2.12آلية عمؿ التفكير البصرم:
مما ال شؾ فيو أف التفكير البصري ىو أحد عمميات االستثمار الناجح لممثيرات البصرية

التي يتعرض ليا الفرد في كؿ لحظة مف لحظات حياتو ,حيث إف التفكير البصري يعطي المتعمـ
القدرة عمى تخزيف المعمومات التي يتمقاىا مف حولو عف طريؽ حاسة البصر ,واجراء العمميات

العقمية المختمفة عمييا بدءاً باالنتباه ثـ اإلدراؾ والتحميؿ والمقارنة والتقويـ ثـ استرجاع ىذه
المعمومات عند الحاجة إلييا (أبو زايدة.)57 : 2013 ,

إف مبدأ التفكير البصري بسيط جداً وتطبيؽ مكوناتو يتـ بقوة في وسط ديناميكي فعاؿ مما

يؤدي إلى تفكير أفضؿ حيث يتـ التفكير البصري بمساعدة أدوات تأخذ أشكاؿ ىندسية
ومخططات لجعؿ التفكير الحالي واضح مقدمة بطرؽ عرض مرنة تساعدنا لمعمؿ بأفكارنا عمى

نحو خبلؽ مما ينشط لدينا تصورات جديدة ,ويحقؽ لنا أىداؼ محددة مف قبؿ وتؤدي لتفكير
أفضؿ مف خبلؿ استخداـ المخططات االنسيابية والخطوط الزمنية والصور واألفبلـ والتصو ارت

(ميدي.)82 : 2006 ,

ومف خبلؿ ما سبؽ تستنتج الباحثة بأف التفكير البصري يعتمد بشكؿ مباشر عمى أدوات

التفكير البصري التي سبؽ ذكرىا ,وكيفية تمقييا مف خبلؿ حاسة البصر ,ومف ثـ تكويف صور
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ذىنية يتخيميا الفرد,

فالمتعمـ بحاجة إلى تصور المعمومات حتى يستطيع فيميا وتخزينيا

واالحتفاظ بيا ,وبذلؾ تتـ عممية التعمـ.

 2.2.13عمميات التفكير البصرم:
بما أف التفكير البصري ىو أحد أشكاؿ التفكير التي يمارسيا العقؿ البشري ,فمف البدييي أف
يعتمد بشكؿ كامؿ عمى العمميات العقمية التي يقوـ بيا الفرد ذىنياً ,بيدؼ الربط بيف الحقائؽ
والمفاىيـ والمعمومات والمبادئ والبيانات المتعمقة ,وتوظيفيا في حؿ المشكبلت التي يواجييا,

وقد أورد بدوي ( )145 : 2008أف التفكير البصري يتضمف خمس عمميات عقمية متداخمة

بتنميتيا تنتج تفكي اًر بصرياً إبداعياً لـ يكف لدى الشخص مف قبؿ ,وىي:
 -1الذاكرة البصرية Visual memory
وىي قدرة الشخص عمى تذكر ما رأى ,وتتمثؿ في القدرة عمى االحتفاظ بالصور البصرية
ليتـ استرجاعيا في وقت الحؽ ,ومف مكوناتيا( :الذاكرة طويمة المدى ,والذاكرة قصيرة المدى,

والذاكرة العاممة).

 -2التدكير العقمي Mental rotation
وتكمف في تحريؾ أو إدارة الصورة العقمية لجسـ ما إلنجاز أي توجيو بصري يختمؼ عما
ىو موجود في عالـ الواقع.
 -3النمط البصرم Visual reasoning
ونعني بو القدرة عمى إدراؾ تتابع وتسمسؿ الظواىر البصرية ,والتعرؼ إلى القاعدة التي

تسير عمييا تمؾ الظواىر والتعبير عنيا في عبلقات وقواعد رياضية تربط بيف ىذا التتابع او
التسمسؿ الستخداميا في حؿ مشكمة ما.
 -4الستدلؿ البصرم Visual reasoning
ونعني بو القدرة عمى تقديـ األمثمة البصرية عمى صحة قضية ما كأحد الوسائؿ البديمة
لحؿ المشكبلت.
 -5الستراتيجية البصرية Visual Strategy
وىي تقنية تساعد األفراد ومجموعات العمؿ الصغيرة عمى إعداد الخطط وتنفيذىا والتحقؽ

مف نتائجيا إلنجاز مياـ محددة بطرؽ بصرية ,والعمؿ بيذه االستراتيجية يحسف مف فرص

المشاركة النشطة مف جانب األفراد في إنتاج األفكار االبداعية ,والتعميقات ,والمدخبلت التي ربما
لـ تكف معمنة قبؿ جمسة التخطيط االستراتيجي البصري
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وقد أشار نزاؿ ( )495 : 2016إلى أف التفكير البصري يعتمد عمى عمميتيف ىما:

 1اإلبصار  : Visionباستخداـ حاسة البصر لتعريؼ وتحديد مكاف األشياء ,وفيميا وتوجيو
الفرد لما حولو في العالـ المحيط.

 2التخيؿ  : Imageryوىي عممية تكويف الصور الجديدة عف طريؽ تدوير واعادة استخداـ

الخبرات الماض ية والتخيبلت العقمية ,وذلؾ في غياب المثيرات البصرية وحفظيا في عيف العقؿ,

فاإلبصار والتخيؿ ىما أساس العمميات المعرفية باستخداـ ميارات خاصة في المخ تعتمد عمى

ذاكرتنا لمخبرة السابقة.

وفي ضوء ما سبؽ ترل الباحثة :أف التفكير البصري يعتمد بشكؿ مباشر عمى األشكاؿ

والصور والرسومات التي تراىا العيف ,وىذا يتطمب تصور بصري وتكويف صور ذىنية لما تـ

رؤيتو مف خبلؿ تخيمو ,وبذلؾ يكوف اإلبصار والتخيؿ ىما أساس العمميات المعرفية.

 2.2.14القدرات الفرعية لمتفكير البصرم :
يعد التفكير البصري قدرة عقمية مركبة تتكوف مف ست قدرات بصرية فرعية ,فقد يستخدـ

الفرد قدرة بصرية واحدة ,أو أكثر في الموقؼ البصري الواحد ,فمثبلً القدرة عمى قراءة الصورة
وتفسيرىا لفيـ معناىا يتطمب تحميؿ الصورة إلى عناصرىا ,وىو يعني القدرة عمى التحميؿ

البصري ,ثـ وصؼ كؿ عنصر في الصورة أو المقارنة بيف عناصر الصورة الواحدة ,وىو ما
يعني القدرة عمى التمييز البصري ,ثـ استخبلص المعمومات عف طريؽ تحويؿ المعمومات

البصرية التي تحمميا الصورة إلى معمومات لفظية ,وىو ما يعني القدرة عمى الترجمة البصرية

(عمار والقباني.)47-46 :2011 ,

 -1التصور البصري لؤلجساـ واألشكاؿ في أوضاع مختمفة عف طريؽ تحويبلت بسيطة
ومركبة مثؿ ( :االنعكاس ,والدوراف ,واالنتقاؿ ,أو عمميات مثؿ :الثني ,واالفراد ,والحذؼ

واالضافة ,والقطع ,وترجمة المواقؼ).

 -2الترجمة البصرية وىي التحويؿ البصري لممواقؼ والرموز المفظية.

 -3تمييز وتفسير الرموز البصرية لمتعرؼ إلى أوجو الشبو واالختبلؼ بينيا.
 -4تحميؿ الموقؼ البصري إلى المثيرات والرموز البصرية المكونة لو لمخروج باستنتاجات
ودالالت بصرية.

 -5تنظيـ الموقؼ البصري واعادة تشكيمو.

 -6إنتاج نماذج ومواقؼ بصرية ذات معنى في ضوء محددات ومعطيات بصرية مسبقة.
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 2.2.15بقاء أثر التعمـ:
يقصد ببقاء أثر التعمـ كؿ ما يبقى لدى المتعمـ مما مر بو مف خبرات مربية ,أو ما سبؽ لو

تعممو في موقؼ تعميمي سابؽ ,وييسر عميو التعمـ في مواقؼ تعميمية جديدة ,وخاصة إذا كانت
توجد عناصر مشتركة ,أو أوجو شبو بيف المواقؼ التعميمية السابقة والمواقؼ التعميمية البلحؽ,

وكمما كاف أثر التعمـ باقياً كاف ذلؾ مؤش اًر عمى كفاءة وجودة العممية التعميمية ,واعتمادىا عمى

األساليب التي تساعد عمى ذلؾ.

كتعرؼ الباحثة :بقاء أثر التعمـ إجرائياً بأنو :قدرة الطالباًت عينة الدراسة عمى االحتفاظ

بالمحتوى العممي الذي تـ دراستو عف طريؽ اإلنفوجرافيؾ ,بعد مرور أربعة أسابيع متواصمة عمى

مرورى ـ بالخبرة التعميمية باستخداـ الفيديو واالختبار بيا ,ويتـ قياس ذلؾ مف خبلؿ االختبار
التحصيمي المؤجؿ الذي أعدتو الباحثة ليذا الغرض.

ويعد بقاء أثر التعمـ وتذكر ما تـ تعممو مف العوامؿ الرئيسية في تحقيؽ توافؽ التمميذ مع

مواقؼ التعمـ ,وبخاصة عندما يجد التمميذ نفسو في كؿ مرة يواجو فييا موقفاً ما ,أو مشكمة
تتطمب أف يتعمـ أشياء معينة كاف قد تعمميا مف قبؿ ,ومف ثـ فإنو يصعب عميو التعمـ دوف

عممية التذكر ,ويستخدـ التمميذ أشياء قد تعمميا قديماً في مواقؼ جديدة كجزء مف البناء األساسي

لممادة التي يتعمميا اآلف ,ويكوف مف الصعب إعادة تعمـ ىذه األشياء القديمة (شوؽ: 2016 ,

.)615

 عكامؿ تؤثر في بقاء أثر التعمـ:
وىناؾ بعض العوامؿ التي تؤثر في بقاء أثر التعمـ ومنيا:

 فيـ ووضوح المحتوى التعميمي ,فكمما زاد فيـ المادة العممية المقدمة ,يتـ تخزينيا بطريقةسيمة في البنية المعرفية لممتعمـ ,وتبقى في الذاكرة لمدة أطوؿ.

 تأكيد المعنى مف خبلؿ تجاوز الحفظ انتقاالً إلى الفيـ وتطبيؽ المعرفة فتصبح عالقة فيذىف الفرد ال ينساىا بسيولة.

 إتقاف التعمـ وبذلؾ يصؿ المتعمـ إلى أسمى أىداؼ العممية التعميمية ليتمكف مف ممارسةالمعرفة في حياتو اليومية.

 2.2.16عالقة اإلنفكجرافيؾ بالتفكير البصرم كبقاء أثر التعمـ:
التفكير البصري يعتمد بشكؿ أساسي عمى رؤية األشكاؿ البصرية ,وكؿ ما يرد لمعيف مف

وبناء عمى
صور يقوـ المتعمـ بمجموعة مف العمميات العقمية لفيـ وتخزيف المحتوى الذي راه,
ً
ذلؾ ترل الباحثة :أف اإلنفوجرافيؾ يعتمد بشكؿ أساسي عمى فكرة التفكير البصري ,الذي يشمؿ
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مجموعة مف الميارات ,وقد قامت الباحثة بتحديدىا سابقاً ,فالمصمـ الذي يقوـ بتصميـ

اإلنفوجرافيؾ يستعيف بمبادئ وأدوات التفكير البصري مف صور ورسومات ومخططات وغيرىا,
والمتعمـ يمارس التفكير البصري عندما يتـ عرض المحتوى التعميمي لو عمى شكؿ صور

ورسومات وغيرىا بتقنية اإلنفوجرافيؾ ,فيحاوؿ إدراؾ ما تـ عرضو لو والعبلقات المتضمنة فيو,
في محاولة منو إليجاد لممضاميف التي أمامو وترجمتيا بمغة منطوقة أو مكتوبة.

وكما أشار شمتوت ( )18 :2016بأف التفكير البصري يجب أف يكوف ىدفاً أساسياً ال يحتمؿ

التأجيؿ ,ويجب أف يكوف في صدارة أىدافنا عند البدء في التخطيط لتصميـ اإلنفوجرافيؾ ,ألنو
وثيؽ الصمة بالعناصر المستخدمة كافة في اإلنفوجرافيؾ مف أيقونات أو صور أو غيرىا ,وكذلؾ

يجعؿ اإلنفوجرافيؾ ناجحاً أـ ال ,لذلؾ فالتفكير البصري يعد مف العوامؿ الميمة جداً التي تؤثر

في إخراج اإلنفوجرافيؾ ,وجعمو ذا تأثير فاعؿ عمى المتمقي.

كترل الباحثة :أف اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ ,والذي يكوف عمى ىيئة فيديو يتناسب مع التفكير

البصري ,كونو يتألؼ بشكؿ أساسي مف األشكاؿ البصرية المتمثمة في الرسوـ والصور والعناصر

المتحركة التي تتطمب المتابعة والتأمؿ في محتوياتيا ,فيي تعتمد عمى حركة العيف ويقظتيا,
واإلدراؾ العقمي لمضمونيا ,وادراؾ أبعادىا واالنتباه إلى ألوانيا ,ومراقبة حركاتيا والقراءة الواعية

ليا ,وتفحص عناصرىا ,واكتشاؼ العبلقات بينيا.

حيث أف تمثيؿ المحتوى التعميمي بصرياً عمى ىيئة أشكاؿ ورسوـ وصور يثير المتعمـ في

اكتشاؼ مضموػف ما يراه أمامو ,وىذا يودي إلى تفكير أفضؿ وخطوة نحو اإلبداع .فقراءة الشكؿ

البصري تيدؼ إلى فيـ المعنى ,ويشمؿ الفيـ في قراءة الشكؿ وربط المعنى وتنظيـ األفكار
المقروءة  ,فيو جممة النشاطات التي تتيح تحميؿ المعمومات المقدمة في الشكؿ المعروض ,أي

جممة نشاطات ربط المعمومات الجديدة بالمعطيات المكتسبة سابقاً والمخزونة في الذاكرة ,ونماذج

الفيـ ىذه وثيقة الصمة بتمثيؿ الشكؿ العروض وىذا يؤدي إلى بقاء المعرفة والمحتوى الذي تـ

تقديمو لمدة أطوؿ وىذا بقاء أثر التعمـ.

لذلؾ فإف المتعمميف يفكروف بأقصى كفاءة وفعالية ممكنة عندما تقدـ المواد ليـ باستخداـ

الرسوـ التخطيطية ,والمخططات االنسيابية ,والخطوط الزمنية ,واألفبلـ ,والعروض والبراىيف

وبناءا عمى ما سبؽ ترى الباحثة أنو مف
العممية ,وكذلؾ يحتفظوف بو في ذاكرتيـ لمدة أطوؿ.
ً
المناسب تقديـ المعمومات لمطالبات عف طريؽ الفيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ الذي يحتوي صور
ورسومات و عناصر بصرية متحركة فيؤثر عمى ميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ في

مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ الحادي عشر.
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 3انفصم انثانث

اندراسات انسابقة

 المحكر األكؿ -الدراسات التي تناكلت اإلنفكجرافيؾ في التعميـ.
 التعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ.
 المحكر الثاني -الدراسات التي تناكلت ميارات التفكير البصرم.
 التعقيب عمى دراسات المحكر الثاني.
 المحكر الثالث -الدراسات التي تناكلت بقاء أثر التعمـ.
 التعقيب عمى دراسات المحكر الثالث.

الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة

يتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الحالية ,والتي تيدؼ
إلى الكشؼ عف أثر توظيؼ فيديو قائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ لتنمية ميارات التفكير

البصري ,وبقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر بغزة ,لذلؾ
قامت الباحثة باالطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة في ىذا الميداف ,والوقوؼ عمى الجيود

المبذولة فيو ,ويتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لبعض الدراسات التربوية العربية واألجنبية ذات

العبلقة بالدراسة الحالية ,وتسييبلً لئلفادة مف ىذه الدراسات قامت الباحثة بعرضيا في ثبلثة
محاور رئيسة وىي:

 المحور األوؿ  :دراسات تناولت اإلنفوجرافيؾ في التعميـ. المحور الثاني  :دراسات تناولت ميارات التفكير البصري. -المحور الثالث  :دراسات تناولت بقاء أثر التعمـ.

وقد قامت الباحثة بالتعقيب عمى ىذه الدراسات حسب محاورىا ,وستقوـ الباحثة بعرض الدراسات
اء أكاف في مبحث العموـ أـ في
حسب تسمسميا الزمني مف األحدث إلى األقدـ لمدراسات سو ً
المباحث األخرى.

 3.1المحكر األكؿ -الدراسات التي تناكلت اإلنفكجرافيؾ في التعميـ:
ييدؼ ىذا المحور لمتعرؼ إلى الدراسات التي تناولت اإلنفوجرافيؾ في التعميـ ,وكيفية

معالجتيا ليذا الموضوع ,واالستفادة مف مناىجيا وأدواتيا ونتائجيا وتوصياتيا.
 -1دراسة حكمي (:)2017

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى وعي معممات الرياضيات في مدينة الرياض

لمفيوـ اإلنفوجرافيؾ ودرجة امتبلكيف لمياراتو .اتبعت الباحثة المنيج الوصفي المسحي ,وتكونت
عينة الدراسة مف ( )50معممة رياضيات بالمدارس الحكومية لممرحمة االبتدائية والمتوسطة
والثانوية بمدينة الرياض ,وتمثمت أداة الدراسة في استبانة ,ومف خبلؿ إجراء المعالجات

اإلحصائية المناسبة تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ,واستخداـ اختبار ت
لمعينات المستقمة ,واختبار تحميؿ التبايف األحادي ,توصمت الدراسة إلى نتائج الدراسة التالية:
 -مستوى وعي معممات الرياضيات بمدينة الرياض لمفيوـ اإلنفوجرافيؾ منخفض.
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 درجة امتبلؾ معممات الرياضيات بمدينة الرياض لميارات اإلنفوجرافيؾ بشكؿ عاـمتوسطة.

وبناء عمى ىذه النتائج أوصت الدراسة الحالية بتوعية معممات الرياضيات بوجو خاص وجميع
ً
المعممات بوجو عاـ بمفيوـ اإلنفوجرافيؾ مف خبلؿ ورش العمؿ والندوات ,وعقد دورات تدريبية
لمعممات الرياضيات حوؿ ميارات التحميؿ والتصميـ ,واإلنتاج المتعمقة باإلنفوجرافيؾ.
 -2دراسة عيد (:)2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر توظيؼ نمطيف لبلنفوجرافيؾ في ضوء المدخؿ البصري

لتنمية ميارة حؿ المسألة الرياضية لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة ,ولتحقيؽ أىداؼ
الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي المعتمد عمى التصميـ( :قبمي-بعدي) بثبلث

مجموعات ,وتكونت عينة الدراسة مف ( )123طالبة مف طالباًت الصؼ الثامف األساسي بمدرسة
بنات البريج اإلعدادي(أ) وتـ تقسيـ عينة الدراسة إلى ثبلث مجموعات بطريقة عشوائية,
المجموعة التجريبية األولى درست بالنمط الثابت لبلنفوجرافيؾ وعددىا( )41طالبة ,والمجموعة

التجريبية الثانية درست بالنمط المتحرؾ لبلنفوجرافيؾ وعددىا ( )42طالبة ,والمجموعة الضابطة
درست بالطريقة المعتادة وعددىا( )40طالبة ,وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار ميارات حؿ

المسألة الرياضية ,ومف خبلؿ إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة تـ حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ,ومربع معامؿ إيتا,

توصمت الدراسة إلى :

 -وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.05 ≤ αبيف متوسط درجات طالباًت

المجموعتيف التجريبيتيف ومتوسط درجات طالباًت المجموعة الضابطة في اختبار ميارات

حؿ المسألة الرياضية لصالح المجموعتيف التجريبيتيف.

 وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ≤  )0.05αبيف متوسط درجات طالباًتالمجموعة التجريبية األولى التي درست بالنمط الثابت ومتوسط درجات طالباًت
المجموعة التجريبية الثانية التي درست بالنمط المتحرؾ في اختبار ميارات حؿ المسألة

الرياضية لصالح المجموعة التجريبية الثانية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لممعمميف لتدريبيـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ
بنمطييا الثابت والمتحرؾ في التدريس.
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 -3دراسة أبك زيد (:)2016
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية استخداـ اإلنفوجرافيؾ الثابت في تدريس الجغرافيا

لتنمية التحصيؿ ,وميارات التفكير البصري لدى طبلب المرحمة الثانوية في محافظة الفيوـ
بمصر ,واستخدـ الباحث كبلً مف المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي ,وتـ اختيار عينة

الدراسة مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة العجمييف الثانوية بمحافظة الفيوـ عددىا ()80

طالباً ,تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف األولى تجريبية وعددىا ( )40طالباً ,والثانية ضابطة وعددىا

( )40طالباً ,وقاـ الباحث بإعداد أدوات الدراسة ,وىي عبارة اختبار تحصيمي ,واختبار ميارات

التفكير البصري ,ومف خبلؿ إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة تـ حساب المتوسطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية ,واستخداـ اختبار ت لمعينات المستقمة ,توصمت الدراسة إلى

النتائج التالية:

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجوعة التجريبية والمجموعةالضابطة في التطبيؽ البعدي لكؿ مف االختبار التحصيمي ,واختبار ميارات التفكير

البصري لصالح المجموعة التجريبية.

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات كبل مف المجوعة التجريبيةوالمجموعة الضابطة في التطبيقيف القبمي و البعدي ,لكؿ مف االختبار التحصيمي

واختبار ميارات التفكير البصري لصالح التطبيؽ البعدي.
وأوصػػت الد ارسػػة باالعتمػػاد عمػػى اإلنفوجرافيػػؾ فػػي بنػػاء المحتػػوى العممػػي لمػػادة الد ارسػػات

االجتماعية في جميػع الم ارحػؿ التعميميػة لتنميػة ميػارات التفكيػر البصػري ,وتػدريب المعممػيف عمػى
استخدامو.
 -4دراسة الدىيـ (:)2016
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر دمج اإلنفوجرافيؾ في الرياضيات عمى تحصيؿ طالباًت
الصؼ الثاني المتوسط في مدينة الرياض ,وقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,وتكونت

عينة الدراسة مف ( )63طالبة مف طالباًت الصؼ الثاني المتوسط ,وتـ تقسيـ العينة إلى

مجموعتيف ,مجموعة تجريبية وعدد أفرادىا ( )30طالبة ,ومجموعة ضابطة وعددىا ()33
طالبة ,وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي ,ومف خبلؿ إجراء المعالجات اإلحصائية

المناسبة تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ,واختبار ت لمعينات المستقمة,
وكاف مف بيف نتائج الدراسة:
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 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبيف متوسط درجات طالباًتالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالباًت المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي لصالح

المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة حث المعمميف عمى استخداـ عمـ اإلنفوجرافيؾ في تدريس مادة
الرياضيات ,واقامة دورات لممعمميف والمتعمميف لتصميـ اإلنفوجرافيؾ بجميع أنواعو.
 -5دراسة تشيفتشي (:)cifci, 2016
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ اإلنفوجرافيؾ عمى تحصيؿ الطبلب,

واتجاىاتيـ نحو الجغرافيا بمحافظة سيفاس ,واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي تصميـ

سولوموف ألربع مجموعات اثنتاف تجريبية واثنتاف ضابطة  ,وتكونت عينة الدراسة مف ()113

طالباً مف طبلب الصؼ العاشر تـ تعيينيـ عشوائياً ألربعة مجموعات مف مدرستيف خاصتيف
تابعتيف لو ازرة التربية والتعميـ في وسط محافظة سيفاس في تركيا ,المدرسة األولى تـ اختيار

( )26طالباً منيا كمجموعة تجريبية أولى و( )28طالباً كمجموعة ضابطة أولى ,والمدرسة الثانية
تـ اختيار ( )30طالباً منيا كمجموعة تجريبية ثانية و( )29طالباً كمجموعة ضابطة ثانية,

وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي ,ومقياس االتجاه ,وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

 استخداـ اإلنفوجرافيؾ في تدريس الجغرافيا يعمؿ عمى زيادة التحصيؿ الدراسي ,ومستوىاتجاه الطبلب نحو الجغرافيا ومستويات التعمـ البصرية والمفظية.
وأوصت الدراسة باستخداـ اإلنفوجرافيؾ وعمى نطاؽ واسع في دروس الجغرافيا في مختمؼ

المستويات الدراسية ومجاالت التعمـ عندما تعطى الصور والمعمومات معاً.
 -6دراسة دركيش (:)2016

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ عمى تعمـ األداء المياري,

والتحصيؿ المعرفي لمسابقة الوثب الطويؿ بجامعة حمواف ,واستخدـ الباحث المنيج التجريبي
حيث اتبع تصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة باختباريف( :قبمي – بعدي) ,وتكونت عينة

الدراسة مف ( )70طالب مف طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية لمبنيف باليرـ جامعة حمواف,
وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار مستوى التحصيؿ المعرفي ,وبطاقة مبلحظة األداء المياري
لمسابقة الوثب الطويؿ ,ومف خبلؿ إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة تـ حساب المتوسطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت لمعينات المستقمة ,وأشارت نتائج الدراسة إلى:
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 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيف القياس( :القبمي-البعدي)عمى أبعاد بطاقة مبلحظة األداء الفني لمسابقة الوثب الطويؿ لصالح القياس

البعدي في كؿ مف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

 -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αفي

القياسات

(البعدية) عمى كؿ مف أبعاد بطاقة مبلحظة األداء الفني ,و أبعاد االختبار المعرفي

لمسابقة الوثب الطويؿ لممجموعتيف( :التجريبية -الضابطة) لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة باالستفادة مف تقنية اإلنفوجرافيؾ بنمطي تقديمو في عروض البنية المعرفية
لممحتوى والمقرر ,واقتراح طرائؽ وأساليب جديدة الستخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ في التعميـ .
 -7دراسة يمديرـ (:)yildirim,2016
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ رؤية المتعمميف الذيف استخدموا اإلنفوجرافيؾ لؤلىداؼ التعميمية نحو
اآلثار التعميمية لبلنفوجرافيؾ باإلضافة إلى المواد التعميمية وأنواع اإلنفوجرافيؾ ,وتراكيب

واستخدامات اإلنفوجرافيؾ المفضمة بجامعة أتاتورؾ بتركيا .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي

تصميـ دراسة الحالة الفورية ,وىذا التصميـ بمجموعة واحدة ,وتكونت عينة الدراسة مف ()64

طالب وطالبة منيـ ( )37طالبة و( )27طالب في قسـ التربية الحاسوبية والتكنولوجيا التعميمية,
جامعة أتاتورؾ ,كمية كاظـ كارابيكير لمتربية ,وتمثمت أداة الدراسة في استبياف ,وتـ حساب

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ,واختبار ت لمعينات المستقمة ,وتوصمت الدراسة

إلى:

 أف اإلنفوجرافيؾ مفيد ويفضؿ استخدامو في عمميات التعمـ األساسية .وباإلضافة إلىذلؾ ,يعد اإلنفوجرافيؾ واحداً مف المواد التعميمية األساسية ,وىذه المواد تجعؿ التعمـ
بقاء و دواماً.
أكثر ً

وأوصت الدراسة باستخداـ اإلنفوجرافيؾ لتعميـ المعمومات األساسية في المواد الدراسية  ,وعند

تقديـ معمومات جديدة أو تأكيد المعمومات المتاحة حالياً.
 -8دراسة عمر(:)2016

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف فاعمية تدريس العموـ باستخداـ استراتيجية مقترحة قائمة
عمى اإلنفوجرافيؾ في تنمية ميارات التفكير البصري ,واكتساب المفاىيـ العممية وتنمية االستمتاع
بتعمـ العموـ لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي بالسعودية ,وتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي

تصميـ القياس البعدي لمجموعتيف متكافئتيف إحداىما تجريبية تدرس موضوعات العموـ( :مجاؿ

البحث) باستخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ ,واألخرى ضابطة تدرس نفس
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الموضوعات بالطريقة المعتادة ,وتكونت عينة البحث مف ( )40تمميذاً بالمجموعة التجريبية
و()40تمميذاً بالمجموعة الضابطة ,وكانت أدوات الدراسة عبارة عف اختبار لممفاىيـ العممية
واختبار لميارات التفكير البصري ومقياس االستمتاع بتعمـ العموـ ,وتـ حساب المتوسطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار تحميؿ التبايف األحادي ,وكانت نتيجة الدراسة تشير إلى:

 فاعمية تدريس العموـ باالستراتيجية المقترحة القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ في تنمية مياراتالتفكير البصري واكتساب المفاىيـ العممية ,وتنمية االستمتاع بتعمـ العموـ لدى تبلميذ

الصؼ الخامس االبتدائي.

وأوصت الدراسة بإعادة تنظيـ محتوى مناىج العموـ بمراحؿ التعميـ العاـ وفقاً لبلستراتيجية

المقترحة القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ.

 -10دراسة أبك المجد (:)abu almagd,2016
الغرض مف ىذه الدراسة ىو تحديد تأثير استخداـ اإلنفوجرافيؾ عمى الطبلب بيدؼ تعمـ التعابير

والمفردات العامية ,ومساعدة الطبلب الجدد مف قسـ التوجيو السياحي في كمية اإلسماعيمية

لمسياحة والفنادؽ في تعمـ التعابير والمفردات العامية الستخداميا الحقاً في حياتيـ المينية في
المستقبؿ كمرشديف سياحييف .وكاف تصميـ الدراسة مجموعة واحدة قبؿ وبعد االختبار تصميـ

شبو تجريبي .وكانت عينة الدراسة عبارة عف مجموعة مف ( )27طالباً في السنة األولى مف قسـ

التوجيو السياحي في كمية اإلسماعيمية لمسياحة والفنادؽ في جامعة قناة السويس .وكانت أدوات
الدراسة عبارة عف اختبار التعابير واختبار المفردات العامية ,وتـ حساب المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية واختبار ت لعينة واحدة ,وكشفت النتائج أف:

 استخداـ اإلنفوجرافيؾ كاف لو تأثير إيجابي كبير عمى السياحة وتبلميذ الفندقة الطبلب,وتعمـ التعابير والمفردات العامية.

وأوصت الدراسة بضرورة استخداـ جميع الكميات لبلنفوجرافيؾ في تعميـ المفردات المختمفة.
 -11دراسة دركيش كالدخني (:)2015
ىدفت الدراسة إلى تقديـ نمطاً اإلنفوجرافيؾ( :الثابت ,المتحرؾ) عبر الويب ,ومعرفة أثرىما عمى
نواتج التعمـ( :تنمية التفكير البصري  ,االتجاىات) في مصر ,وقد تـ االعتماد عمى التصميـ
التجريبي القبمي والبعدي لممجموعتيف التجريبيتيف األولى منيما تدرس وفؽ نمط اإلنفوجرافيؾ

الثابت ,والثانية تدرس وفؽ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ ,وقد تكونت عينة الدراسة مف()30طفبلً
مف ذوي التوحد تتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف  10-7أعواـ بالمرحمة االبتدائية ,طبؽ عمييـ
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أدوات الدراسة وىي( :مقياس التوحد الطفولي ,مقياس بينيو العرب لمذكاء ,اختبار ميارات التفكير

البصري ,مقياساً لبلتجاىات) ,وتـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار
ولكوكسوف ,وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

 -وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى( )0.05 ≤ αبيف متوسطي رتب درجات

المجموعتيف التجريبيتيف( :الثابت مقابؿ المتحرؾ) في التطبيؽ البعدي في كؿ مف اختبار

ميارات التفكير البصري ومقياس االتجاىات لصالح المجموعة التجريبية األولى:

(اإلنفوجرافيؾ الثابت) .

وأوصت الدراسة باالستفادة مف تقنية اإلنفوجرافيؾ بنمطي تقديمو في عرض البنية المعرفية

لممحتوى المقرر في كافة التخصصات.
 -12دراسة أبك عصبة (:)2015

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ اإلنفوجرافيؾ عمى تحصيؿ طالباًت الصؼ الخامس

األساسي في العموـ ,وعمى اتجاىاتيف ودافعيتيف نحو تعمميا في محافظة سمفيت ,ولتحقيؽ

أىداؼ الدراسة ,استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,وطبقت الدراسة عمى عينة مف طالباًت

الصؼ الخامس األساسي ,وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ,إحداىما تجريبية درست محتوى وحدة

النباتات باستخداـ اإلنفوجرافيؾ ,واألخرى ضابطة درست الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة ,وقد
طبقت عمى عينة الدراسة األدوات التالية :اختبار تحصيمي ,مقياس التجاىات الطمبة نحو مادة

العموـ قبؿ استخداـ اإلنفوجرافيؾ وبعده ,ومقياس الدافعية لمطالباًت نحو تعمـ العموـ قبؿ استخداـ

اإلنفوجرافيؾ وبعده , ,ومف خبلؿ إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة تـ حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار تحميؿ التبايف األحادي ,وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

 يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(α= 0.05بيف متوسطي تحصيؿطالباًت المجموعة التجريبية وطالباًت المجموعة الضابطة في الدرجة الكمية الختبار
التحصيؿ البعدي ولصالح المجموعة التجريبية ,وكذلؾ الحاؿ في كؿ مف الدرجة الكمية
لمقياس االتجاىات ومقياس الدافعية.

وأوصت الدراسة بتفعيؿ طريقة التدريس باستخداـ اإلنفوجرافيؾ في تعميـ مناىج العموـ في جميع

المراحؿ التعميمية.
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 -13دراسة منصكر (:)2015
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ القائـ عمى نموذج أبعاد التعمـ
لمارزانو عمى تنمية بعض مفاىيـ الحوسبة السحابية ,وعادات العقؿ المنتج لدى طبلب كمية
التربية بجامعة أسيوط ,واتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,وتكونت عينة الدراسة مف ()30

طالب مف طبلب الفرقة الثانية شعبة تاريخ بكمية التربية جامعة أسيوط قسموا إلى ( )6مجموعات
تتكوف كؿ مجموعة مف ( )5طبلب غير متجانسيف( :مختمفي التحصيؿ) ,وتمثمت أدوات الدراسة
في اختبار تحصيمي في مفاىيـ الحوسبة السحابية ,ومقياس عادات العقؿ المنتج ,ومف خبلؿ

إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
واختبار ت  ,وكانت نتائج الدراسة كالتالي:
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطبلب بيف التطبيؽ القبميوالبعدي عند مستوى داللة ( ,)0.01وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي في تنمية كبل مف

مفاىيـ الحوسبة السحابية وعادات العقؿ المنتج.

 أف استخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ القائـ عمى نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ حجـ أثر كبيرعمى تنمية مفاىيـ الحوسبة السحابية وعادات العقؿ المنتج لدى طبلب كمية التربية.
وأوصت الدراسة باقتراح طرؽ وأساليب جديدة الستخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ في التعميـ بما يساعد
عمى اختصار المعمومات وتسريع وقت التعمـ وبقائيا في الذاكرة طويمة المدى.
 -14دراسة الجريكم (:)2014
ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تصميـ الخرائط الذىنية

اإللكترونية مف خبلؿ تقنية اإلنفوجرافيؾ وميارات الثقافة البصرية لدى المعممات قبؿ الخدمة

بالسعودية .استخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعة الواحدة مع التطبيؽ

القبمي والبعدي ,ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار مجموعة مف طالباًت كمية التربية شعبة معممة
صفوؼ بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف مف قسـ المناىج وعددىف ( )15طالبة ,وتمثمت

أدوات الدراسة في اختبار لميارات تصميـ اإلنفوجرافيؾ وميارات الثقافة البصرية في تصميـ
الخرائط الذىنية اإللكترونية في التعمـ ,وبطاقة مبلحظة ,وتـ حساب المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية واختبار ت ,وكانت أبرز نتائج الدراسة:
 يسيـ البرنامج المقترح في تحسف مستوى ميارات الثقافة البصرية وميارات تقنية تصاميـاإلنفوجرافيؾ في تصميـ خرائط ذىنية إلكترونية لدروس التعمـ.
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وأوصت الدراسة بإعداد دورات تدريبية وورش عمؿ ألعضاء ىيئة التدريس والطالباًت لتعرؼ

كيفية توظيؼ تقنيات التصاميـ اإلنفوجرافيكية في تخطيط الدروس والمحاض ارت.
 -15دراسة ميكسا ك ارفيس ()Meeusah, uravis, 2013

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص المعمومات ,ودرجة األلواف الخاصة باإلنفوجرافيؾ التي تؤثر عمى
فيـ المحتوى في وقت معموـ ,ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحثاف المنيج الوصفي ,حيث

تكونت عينة الدراسة مف جميع طمبة كمية تكنولوجيا المعمومات بجامعة راجمانجبل في تايبلند,
وقد تـ فحص مجموعة البيانات لفيـ المحتوى مف مخطط البيانات مف خبلؿ ( )30فاحصاً وىـ

مف طمبة الكمية ,ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث بطاقة المبلحظة واستبانة ,وكاف مف
أبرز نتائج الدراسة أف:
 استخداـ الموف األزرؽ في تصميـ اإلنفوجرافيؾ ىو األقرب واألوضح لمفيـ مف بقيةاأللواف بينما الموف األصفر األقؿ تأثي اًر.
وأوصت الدراسة بإجراء دراسات يتـ مف خبلليا استخداـ ألواف أخرى في التصميـ مع فئات

عمرية مختمفة.

 3.2التعقيب عمى المحكر األكؿ -الدراسات التي تناكلت اإلنفكجرافيؾ في التعميـ
 -1اليدؼ
تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناولت اإلنفوجرافيؾ في التعميـ ,لكف معظـ الدراسات

السابقة ىدفت إلى معرفة فاعمية أو أثر استخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ في التعميـ في مباحث
متعددة ,ومف ىذه الدراسات دراسة عيد ( ,)2017ودراسة أبو زيد ( ,)2016ودراسة الدىيـ

( ,)2016ودراسة سيفسي ( ,)cifci ,2016ودراسة درويش ( ,)2016ودراسة عمر(,)2016
ودراسة أبو المجد ( ,)abu almagd,2016ودراسة الدخني ودرويش ( ,)2015ودراسة أبو

عصبة ( ,)2015ودراسة منصور ( ,)2015ودراسة الجريوي ( ,)2014بينما اىتمت دراسة

حكمي ( )2017بالكشؼ عف مستوى وعي المعممات لمفيوـ اإلنفوجرافيؾ ومدى امتبلؾ مياراتو,
بينما بينت دراسة يمديرـ ( )yildirim,2016آراء المتعمميف نحو استخداـ اإلنفوجرافيؾ في التعميـ,

أما دراسة ميوسا و ارفيس ( )Meeusah, uravis, 2013ىدفت إلى فحص المعمومات,
ودرجة األلواف الخاصة باإلنفوجرافيؾ التي تؤثر عمى فيـ المحتوى.

وفي ضوء ما سبؽ تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في معرفة أثر استخداـ تقنية

اإلنفوجرافيؾ في التعميـ.
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 -2المنيج:
استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي وشبو التجريبي وبعضيا استخدـ

الوصفي ,فكبل مف الدراسات التالي ذكرىا استخدمت المنيج التجريبي ,لكنيا تنوعت في التصميـ
التجريبي ,فكبل مف دراسة الدىيـ ( ,)2016ودراسة درويش ( )2016استخدمت مجموعتيف:

تجريبية وضابطة ,أما دراسة الدخني ودرويش ( )2015استخدمت مجموعتيف تجريبيتيف ,في

حيف استخدمت دراسة الجريوي ( )2014مجموعة واحدة مع تطبيؽ قبمي وبعدي ,أما دراسة عيد

( )2017فاستخدمت ثبلث مجموعات :اثنتاف تجريبية وواحدة ضابط .وىناؾ دراسات استخدمت

المنيج شبو التجريبي واختمفت في التصميـ ,فدراسة أبو المجد ()abu almagd,2016

استخدمت مجموعة واحدة ,أما كبل مف دراسة عمر( ,)2016و ودراسة أبو عصبة ()2015
استخدمت مجموعتيف :تجريبية وضابطة ,أما دراسة سيفسي ( )cifci ,2016فاستخدمت أربعة
مجموعات :اتنتاف تجريبية واثنتاف ضابطة ,في حيف استخدمت دراسة منصور ( )2015ست

مجموعات .واتبع بعضيا المنيج الوصفي باختبلؼ أنواعو ,فاستخدمت دراسة حكمي ()2017

المنيج الوصفي المسحي ,بينما استخدمت دراسة ميوسا و ارفيس ( Meeusah, uravis,

)2013المنيج الوصفي التحميمي ,أما دراسة يمديرـ ( )yildirim,2016فاستخدمت دراسة الحالة.
وىناؾ دراسة جمعت بيف منيجيف مثؿ دراسة أبو زيد ( )2016استخدمت المنيج الوصفي

والمنيج شبو التجريبي.
الدراسة الحالية تشابيت مع دراسة أبو المجد ( ,)abu almagd,2016ودراسة عمر(,)2016
ودراسة أبو عصبة ( ,)2015ودراسة سيفسي ( ,)cifci ,2016ودراسة منصور ( )2015في

استخداـ التصميـ وشبو التجريبي ,ومع دراسة عيد ( )2017في استخداـ ثبلث مجموعات:

اثنتاف تجريبية وواحدة ضابطة.
 -3األدكات:

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ,ومنيا اختبار تحصيمي كدراسة أبو زيد

( ,)2016ودراسة الدىيـ ( ,)2016ودراسة سيفسي ( ,)cifci ,2016ودراسة درويش (,)2016
ودراسة عمر( ,)2016ودراسة أبو المجد ( ,)abu almagd,2016ودراسة الدخني ودرويش

( ,)2015ودراسة أبو عصبة ( ,)2015ودراسة منصور ( ,)2015وىناؾ دراسات استخدمت

اختبار مياري مثؿ دراسة عيد ( ,)2017ودراسة الجريوي ( ,)2014وىناؾ بعض الدراسات
استخدمت اضافة لبلختبار التحصيمي اختبار لميارات التفكير البصري مثؿ كدراسة أبو زيد

( ,)2016ودراسة عمر( ,)2016ودراسة الدخني ودرويش ( ,)2015وىناؾ بعض الدراسات
استخدمت اضافة لبلختبار التحصيمي مقياس لبلتجاه مثؿ دراسة سيفسي (,)cifci ,2016
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ودراسة عمر( ,)2016ودراسة الدخني ودرويش ( ,)2015ودراسة أبو عصبة ( ,)2015ودراسة

منصور ( ,)2015بينما استخدمت كبل مف دراسة درويش ( ,)2016ودراسة الجريوي (,)2014
د ارسة ميوسا و ارفيس ( )Meeusah, uravis, 2013بطاقة مبلحظة ,أما دراسة حكمي

( )2017ودراسة يمديرـ ( ,)yildirim,2016ودراسة ميوسا و ارفيس ( Meeusah, uravis,

 )2013فقد استخدمت استبياف.
استخدمت الدراسة الحالية اختبار تحصيمي ,واختبار لميارات التفكير البصري وبذلؾ تشابيت

مع دراسة أبو زيد ( ,)2016ودراسة عمر( ,)2016ودراسة الدخني ودرويش ( )2015ولكف
تختمؼ عنيا في نوع الميارات.
 -4العينة:
تنوعت المراحؿ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة ,فمنيا ما تـ تطبيقيا عمى
االبتدائية كدراسة عمر( ,)2016ودراسة الدخني ودرويش ( ,)2015ود ارسة أبو عصبة

( .)2015ومنيا ما تـ تطبيقيا عمى المرحمة اإلعدادية كدراسة عيد ( ,)2017ودراسة الدىيـ
( .)2016ومنيا ما تـ تطبيقيا عمى المرحمة الثانوية مثؿ دراسة أبو زيد ( ,)2016ودراسة
سيفسي ( .)cifci ,2016ومنيا ما تـ طبيقيا عمى المرحمة الجامعية كدراسة يمديرـ

( ,),yildirim2016ودراسة درويش ( ,)2016ودراسة منصور ( ,)2015ودراسة الجريوي
( ,)2014ودراسة ميوسا و ارفيس ( .)Meeusah, uravis, 2013أما دراسة حكمي ()2017
فتـ تطبيقيا عمى المعممات.
 -5النتائج:
اتفقت جميع نتائج الدراسات السابقة عمى أف تقنية اإلنفوجرافيؾ ليا فاعمية كبيرة في العممية
التعميمية واالتجاىات نحوىا.

 3.3المحكر الثاني -الدراسات التي تناكلت التفكير البصرم:
تستعرض الباحثة في ىذا المحور بعض الدراسات التي تناولت التفكير البصري ,وكيفية معالجتيا
ليذا الموضوع ,واالستفادة مف مناىجيا وأدواتيا ونتائجيا وتوصياتيا.
 -1دراسة األغا ()2017
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ

استراتيجية المنظـ الشكمي في تنمية التفكير

البصري وحؿ المسألة اليندسية لدى طالباًت الصؼ التاسع األساسي بغزة ,واستخدمت الباحثة
المنيج التجريبي المعتمد عمى تصميـ مجموعتيف تجريبية وضابطة ,وتكونت عينة الدراسة
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القصدية المتمثمة في طالباًت الصؼ التاسع األساسي بمدرسة بف خمدوف األساسية ب  ,والمكونة
مف ( )80طالبة )40( ,طالبة في المجموعة التجريبية تـ اختيارىـ عشوائياً مف إحدى الشعبتيف,
و( )40طالبة في المجموعة الضابطة ,وصممت أدوات الدراسة المتمثمة في :اختبار ميارات

التفكير البصري ,واختبار لقياس القدرة عمى حؿ المسألة اليندسية ,وتـ التأكد مف صدؽ أدوات
الدراسة وثباتيا ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار

ت لمعينات المستقمة ,وتوصمت الدراسة إلى:

 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01=αبيف متوسط درجات طالباًت
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالباًت المجموعة الضابطة في االختبار البعدي

لتنمية التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية.

 -2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01=αبيف متوسط درجات طالباًت
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالباًت المجموعة الضابطة في االختبار البعدي

لحؿ المسألة اليندسية لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي في تعميـ الرياضيات مف قبؿ

المعمميف والموجييف لتحقيؽ األىداؼ التربوية.
 -2دراسة آؿ سالـ (:")2017

تعرؼ فاعمية وحدة مطورة في الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة عمى
ىدفت ىذه الدراسة إلى ّ
نظرية التعمـ المسند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير البصري لدى طبلب الصؼ الثالث
المتوسط؛ وقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ,وتكونت عينة الدراسة مف ()50طالباً مف

طبلب الصؼ الثالث المتوسط؛ بمدينة الرياض ,قسمت إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى
ضابطة اختيرت بالطريقة العشوائية ,وكانا أداة الدراسة عبارة عف اختبار لميارات التفكير

البصري ,وتـ التأكد مف صدقو وثباتو ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات
المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة .وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتي الدراسة لصالح المجموعة التجريبية كماأكدت نتائج الدراسة فاعمية الوحدة المطورة في تنمية ميارات التفكير البصري لدى طبلب

الصؼ الثالث المتوسط.

وأوصت الدراسة بإدراج نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ وتطبيقاتيا التربوية ضمف محتوى مقرر

طرؽ التدريس في كميات التربية ,ووضع مصفوفة مدى وتتابع خاصة بميارات التفكير البصري

في مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية في مختمؼ المراحؿ الدراسية.
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 -3دراسة الناقة ك كالب (:)2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية برنامج قائـ عمى الخياؿ العممي في تنمية المفاىيـ,
وميارات التفكير البصري لدى طالباًت الصؼ الثامف األساسي بمدينة غزة؛ وقد استخدـ الباحثاف
في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في تحميؿ محتوى الوحدة الثامنة" الضوء والبصريات"

مف محتوى منياج العموـ العامة لمصؼ الثامف األساسي ,واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي
ذي تصميـ قبمي وبعدي لمجموعتيف ,وتـ اختيار عينة الدراسة المكونة مف ( )80طالبة مف
طالباًت الصؼ الثامف األساسي بطريقة عشوائية مف صفوؼ مدرسة الرممة األساسية لمبنات,
وتقسيميا لمجموعتيف ضابطة وتجريبية ,وقد قاـ الباحثاف ببناء برنامج قائـ عمى الخياؿ العممي

باستخداـ ثبلث استراتيجيات وىي( :قصص الخياؿ العممي ,لعب األدوار مع تقمص شخصيات

غير مألوفة ,أفبلـ الخياؿ العممي) ,وتـ بناء أدوات الدراسة المكونة مف اختبار المفاىيـ العممية,

واختبار ميارات التفكير البصري ,وجرى التأكد مف صدقيما وثباتيما ,وتـ حساب النسب المئوية
والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة ,وقد توصمت ىذه

الدراسة إلى:

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسط درجاتطالباًت المجموعة الضابطة ,ودرجات طالباًت المجموعة التجريبية في االختبار البعدي
لممفاىيـ العممية لصالح المجموعة التجريبية.

 -توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بيف متوسط درجات

المجموعة الضابطة ,ودرجات المجموعة التجريبية في االختبار البعدي لميارات التفكير

البصري لصالح المجموعة التجريبية.
وأوصت الدراسة بضرورة استخداـ البرامج التعميمية القائمة عمى الخياؿ العممي في تدريس العموـ؛
لما ليا مف دور في تنمية المفاىيـ ,وميارات التفكير البصري ,وتدريب المعمميف عمى بنائيا

وتفعيميا.

 -4دراسة األشقر (:)2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية خطط لتتوسع في تدريس الكيمياء
لتنمية ميارات التفكير البصري والثقة بالنفس لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي ,واستخدمت الباحثة

كبل مف المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة ,وتمثمت
أدوات الدراسة في اختبار لميارات التفكير البصري ومقياس لمثقة بالنفس ,وتـ التأكد مف صدؽ
وثبات أدوات الدراسة ومف ثـ تطبيقيا بمدرسة تؿ الكاشؼ الثانوية بمحافظة دمياط وبطريقة
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عشوائية تـ اختيار احد الفصوؿ ليمثؿ المجموعة التجريبية ( )42طالب وطالبة وفصؿ آخر

ليمثؿ المجموعة الضابطة ( )38طالب وطالبة ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات
واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة وقد توصمت الدراسة إلى :
 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01=αبيف متوسط درجات طبلب
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي

الختبار ميارات التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية.

 -2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01=αبيف متوسط درجات طبلب
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي

لمقياس الثقة بالنفس لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معممي الكيمياء عمى استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس

الكيمياء ,وخاصة التي تيتـ بتنمية ميارات التفكير البصري كيدؼ مف أىداؼ تدريس الكيمياء.
 -5دراسة أحمد (:)2016

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى تكنولوجيا الواقع المعزز Augmented
) )Realityفي تنمية ميارات التفكير البصري في مبحث العموـ لدى طبلب الصؼ التاسع بغزة,
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي  ,ذو تصميـ المجموعة الواحدة مع

قياس قبمي – بعدي  ,حيث تكونت مجموعة الدراسة مف جميع طبلب الصؼ التاسع بقطاع غزة
بالمدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ  ,البالغ عددىـ ( )6894طالباً ,تـ اختيار مدرسة اليرموؾ

األساسية (ا) لمبنيف بمحافظة غزة بشكؿ عشوائي  ,وتـ اختيار صؼ واحد أيضاً بشكؿ عشوائي

 ,حيث تكونت عينة الدراسة مف( )43طالباً مف طبلب الصؼ التاسع األساسي  ,وتـ تدريسيا

باستخداـ البرنامج القائـ عمى تكنولوجيا الواقع المعزز ) ,)Augmented Realityوقد أعدت
الباحثة اختبار التفكير البصري كأداة لمدراسة  ,وقد جرى التأكد مف صدقو وثباتو ,وتـ حساب

النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لعينة واحدة ,وتوصمت

الدراسة إلى :

 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )a=0,01بيف متوسطي
درجات الطبلب في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى اختبار التفكير البصري .

 -2يحقؽ توظيؼ البرنامج القائـ عمى تكنولوجيا الواقع المعزز ))Augmented Reality
فاعمية مرتفعة (نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ = )1,2في تنمية الميارات التفكير

البصري.
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وأوصت الباحثة بضرورة تعميـ توظيؼ تكنولوجيا الواقع المعزز ) )Aygmented Realityفي

التدريس  ,لمختمؼ المباحث والمراحؿ التعميمية.
 -6دراسة اصميح (:)2016

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى معرفة أثر توظيؼ استراتيجية التمثيؿ الجزيئي في تنمية ميارات كتابة

المعادالت والتفكير البصري بالكيمياء لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر بغزة ,وقد استخدمت
الباحثة المنيج الشبو التجريبي عمى عينة مكونة مف ( )72طالبة مف طالباًت الصؼ الحادي

عشر بمدرسة خانيونس الثانوية لمبنات )36( ,طالبة في المجموعة التجريبية ,و( )36طالبة في

المجموعة الضابطة ,واستخدمت الباحثة كأدوات لمدراسة اختبار لميارات كتابة المعادالت

الكيميائية  ,واختبار لميارات التفكير البصري وجرى التأكد مف صدقيما وثباتيما وتـ حساب

النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة .وكاف
مف أىـ نتائج الدراسة:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطي درجاتالطالباًت في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لميارات كتابة
المعادالت الكيميائية واختبار التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج إعداد وتدريب وعقد ورش عمؿ لمعممي الكيمياء عمى
استخداـ استراتيجية التمثيؿ الجزيئي في تنفيذ الدروس وتعميـ ميارات التفكير البصري مع توفير

كافة اإلمكانات لذلؾ.

 -7دراسة العتيبي (:)2016
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية اإللكترونية غير اليرمية في تنمية
ميارات التفكير البصري في مادة العموـ لدى طالباًت المرحمة االبتدائية بالرياض  .اتبعت الباحثة

المنيج شبو التجريبي في تنفيذ ىذه الدراسة ,وتكونت عينة الدراسة مف ( )44طالبة مف طالباًت

الصؼ السادس األساسي .حيث مثمت ( )22طالبة منيا المجموعة التجريبية  ,ودرست
باستراتيجية الخرائط الذىنية اإللكترونية غير اليرمية  ,ومثمت ( )22طالبة منيا المجموعة

الضابطة  ,ودرست بالطريقة المعتادة في التدريس .وتمثمت أداة الدراسة في اختبار ميارات

التفكير البصري ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات

واختبار ت لمعينات المستقمة .وتوصمت الدراسة إلى :

66

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى داللة< )0,01بيف متوسطي درجات طالباًتالمجموعة التجريبية ودرجات طالباًت المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير

البصري لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة باالىتماـ بتنمية ميارات التفكير البصري في تدريس العموـ ,باستخداـ طرؽ
واستراتيجيات تنمية ميارات التفكير البصري وتضميف مقررات العموـ مواقؼ وأنشطة تسيـ في

تنمية ميارات التفكير البصري

 -8دراسة الشيرم (:)2016
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى فعالية المدخؿ المنظومي في التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير
البصري في العموـ لدى طبلب الصؼ الثاني المتوسط بمدينة أبيا ,واستخدـ الباحث المنيج شبو

التجريبي المشتمؿ عمى القياس القبمي والبعدي لمجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة,
وتكونت عينة الدراسة مف ( )98طالباً تـ اختيارىـ عشوائياً مف طبلب الصؼ الثاني المتوسط
بمدينة أبيا مقسمة إلى مجموعتيف :احداىما تجريبية بمغت ( )50طالباً بمدرسة متوسطة التوحيد,

واألخرى ضابطة بمغت ( )48طالبة بمتوسطة أبي الحسف الندوي ,واستخدـ الباحث كأدوات
لمدراسة ,اختبا اًر تحصيمياً واختبا اًر لميارات التفكير البصري ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات
واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة ,وتوصمت الدراسة إلى :

 -1وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤0.05بيف متوسطات درجات طبلب

المجموعة التجريبية ,ودرجات طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار
التحصيمي ,لصالح المجموعة التجريبية.

 -2وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات درجات طبلب

المجموعة التجريبية ودرجات طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار

التفكير البصري ,لصالح المجموعة التجريبية.
وأوصت الدراسة باالىتماـ بتنمية ميارات التفكير البصري في العموـ خاصة لدى طبلب المرحمة

المتوسطة ,وتدريب معممي العموـ عمى توفير بيئة تعمـ نشطة تسمح لمطبلب بممارسة ميارات
التفكير البصري.
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 -9دراسة محمد (:)2016
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استراتيجية مقترحة لخرائط الذىف قائمة عمى نظرية المخططات

العقمية في تنمية ميارات التفكير البصري والتفكير عالي الرتبة لدى تبلميذ الصؼ األوؿ
اإلعدادي ,واعتمدت الدراسة عمى منيجيف ىما المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي مستخدمة

التصميـ ذا المجموعتيف ,األولى تجريبية درست باستخداـ استراتيجية خرائط الذىف القائمة عمى
نظرية المخططات العقمية ,والثانية ضابطة درست بالطريقة المعتادة ,وتكونت عينة الدراسة مف

()72تمميذة بالصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة عبد المطيؼ حسانيف بالزقازيؽ وتـ تقسيميا
لمجموعتيف ( )36تمميذة في كؿ مف المجموعة الضابطة والتجريبية ,وكانت أدوات الدراسة عبارة
عف اختبار التفكير البصري ,واختبار التفكير عالي الرتبة ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات

واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة ,وتوصمت الدراسة إلى:

 وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )α =0.01بيف متوسطي درجات تبلميذالمجموعتيف الضابطة والتجريبية في كؿ مف اختبار ميارات التفكير البصري ,واختبار

التفكير عالي الرتبة لصالح المجموعة التجريبية.

 فاعمية استراتيجية خرائط الذىف القائمة عمى نظرية المخططات العقمية في تنمية مياراتالتفكير البصري والتفكير عالي الرتبة.

وأوصت الدراسة باالىتماـ بتنمية ميارات التفكير البصري والتفكير عالي الرتبة لدى المتعمميف

في المراحؿ التعميمية المختمفة .
 -10دراسة صالح (:)2016

ىدفت الدراسة الحالية لمتعرؼ إلى فاعمية وحدة مقترحة في العموـ قائمة عمى نظرية التعمـ
المستند لمدماغ لتنمية ميارات التفكير البصري والميوؿ العممية ,والتحصيؿ لدى تبلميذ الصؼ

األوؿ المتوسط بالمممكة العربية السعودية .والتزـ الباحث بالمنيج شبو التجريبي والتصميـ

التجريبي ذي المجموعة التجريبية الواحدة "قبمي -بعدي" تقوـ بدراسة الوحدة المقترحة وفقاً

لنظرية التعمـ المستند لمدماغ ,وتكونت عينة الدراسة مف ( )46تمميذاً مف تبلميذ الصؼ األوؿ
المتوسط بمحافظة بيشة منطقة عسير ,وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لميارات التفكير

البصري في العموـ واختبار تحصيمي ,ومقياس الميوؿ العممية وتـ تطبيقيا قبمياً وبعدياً عمى عينة

الدراسة , ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت
لعينة واحدة ,وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:
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 -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α =0.01بيف متوسطي درجات تبلميذ

الصؼ األوؿ المتوسط في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصري ومقياس الميوؿ

العممية واالختبار التحصيمي في مادة العموـ ,ودرجاتيـ في التطبيؽ البعدي لصالح التطبيؽ

البعدي.

 -وجود ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى ()α =0.01

بيف ميارات التفكير البصري

والميوؿ العممية والتحصيؿ في مادة العموـ لدى تبلميذ الصؼ األوؿ المتوسط.

وأوصت الدراسة بتشجيع معممي العموـ عمى تنمية ميارات التفكير البصري مف خبلؿ استخداـ
مبادئ ومراحؿ نظرية التعمـ المستند لمدماغ في تدريس مادة العموـ في المراحؿ الدراسية

المختمفة.

 -11دراسة حسف (:)2016
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ برنامج الجيوجي ار في اكتساب مفاىيـ التحويبلت

اليندسية ,وتنمية التفكير البصري ومفيوـ الذات الرياضي لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة
بمحافظة شقراء بالسعودية ,واستخدـ الباحث التصميـ شبو التجريبي لممجموعتيف المتكافئتيف:

التجريبية والضابطة ذات االختبار القبمي والبعدي ,حيث تكونت المجموعة التجريبية مف ()48

تمميذاً درست الوحدة باستخداـ برنامج الجيوجيرا ,وتكونت المجموعة الضابطة مف ( )45تمميذاً
درست الوحدة نفسيا باستخداـ الطريقة التقميدية ,وقاـ الباحث بإعداد أدوات الدراسة والتي تشمؿ:

اختبار مفاىيـ التحويبلت اليندسية ,واختبار التفكير البصري ,ومقياس مفيوـ الذات الرياضي,
وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات

المستقمة ,وقد توصمت الدراسة إلى:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α =0.01بيف متوسطي درجاتتبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار مفاىيـ التحويبلت

اليندسية لصالح المجموعة التجريبية.

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α =0.01بيف متوسطي درجاتتبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير البصري,

ومقياس مفيوـ الذات الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معممي الرياضيات عمى البرمجيات التعميمية مثؿ برنامج

الجيوجيرا.
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 -12دراسة الحكاش (:)2016
ىدفت الدراسة إلى تطوير وحدة إلكترونية مقترحة في مقرر التربية الصحية والنسوية ,ودراسة

أثرىا في تنمية ميارات التفكير البصري لدى طالباًت الصؼ األوؿ ثانوي بالسعودية ,ولتحقيؽ

أىدافيا استخدمت ِّ
العيِّنة مف
الدراسة المنيج
َّ
الوصفي ,والمنيج شبو التَّجر ِّ
يبي .وتـ اختيار ّ
طالباًت الصؼ األوؿ ثانوي ,موزعة عمى مجموعتيف ,مجموعة ضابطة ضمت الطالباًت المواتي

تـ تدريسيف بالطريقة المعتادة ,وبمغ عددىف ( )30طالبة ,ومجموعة تجريبية ضمت الطالباًت

البلتي تـ تدريسيف الوحدة اإللكترونية المقترحة وبمغ عددىف ( )30طالبة ,وقامت الباحثة بإعداد

قائمة ميارات التَّفكير البصري ,واختبار ميارات التَّفكير البصري ,وتـ حساب النسب المئوية
والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات ,واختبار ت لمعينات المستقمة .وأشارت النتائج

إلى:

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالباًت المجموعة التَّجريبيةوطالباًت المجموعة الضابطة في التَّطبيؽ البعدي الختبار ميارات التَّفكير البصري ضمف
كافة المجاالت( :تحميؿ الشكؿ  -التَّأمؿ البصري  -تفسير المعمومات  -التَّمييز البصري
 ربط العبلقات في الشكؿ).وأوصت الدراسة بتدريب وتأىيؿ الطالباًت في مختمؼ المراحؿ التَّعميمية الكتساب ميارات التَّفكير

البصري .

 -13دراسة منصكر(:)2015
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيـ العممية,
وميارات التفكير البصري لدى طمبة الصؼ الثالث بمدارس وكالة الغوث الدولي بغزة ,ولتحقيؽ

أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,وكاف مجتمع الدراسة عبارة عف جميع

طمبة الصؼ الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث قامت الباحثة باختيار عينة قصدية بمغ

عددىا ( )60طالب وطالبة وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف األولى تجريبية درست باستخداـ برنامج
يوظؼ السبورة التفاعمية والمجموعة الثانية ضابطة درست بالطريقة المعتادة ,واستخدمت الباحثة

عدة أدوات وىي بطاقة تحميؿ محتوى واختبار لممفاىيـ العممية ,واختبار ميارات التفكير البصري,
وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات

المستقمة ,وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:
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 -وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤0.05بيف متوسطات درجات المجموعة

التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات

التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية.

 فاعمية البرنامج الذي يوظؼ السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيـ العممية ,وميارات التفكيرالبصري لدى طمبة الصؼ الثالث بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة.
وأوصت الدراسة بأىمية توظيؼ السبورة التفاعمية في مبحث العموـ العامة والمواد الدراسية

األخرى ,وضرورة تدريب المعمميف عمى استخداـ السبورة التفاعمية بفاعمية.
 -14دراسة األغا (:)2015

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية التفكير البصري

لدى طالباًت الصؼ التاسع األساسي بغزة ,واستخدمت الباحثة المنيجيف الوصفي التحميمي,
والتجريبي عمى عينة مكونة مف ( )80طالبة مف طالباًت الصؼ التاسع بمدرسة صبلح خمؼ

األساسية العميا لمبنات ,حيث تـ تقسيـ العينة إلى( )40طالبة في المجموعة التجريبية ,و()40

طالبة في المجموعة الضابطة ,واستخدمت الباحثة كأداة لمدراسة اختبا اًر لمتفكير البصري ,وتـ
حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات

المستقمة ,وقد توصمت الدراسة إلى:

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات طالباًتالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير البصري لصالح
المجموعة التجريبية.

 فاعمية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية التفكير البصري لدى طالباًت الصؼ التاسعاألساسي بغزة.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تعميـ استخداـ تكنولوجيا الواقع االفتراضي في التعميـ بشكؿ عاـ,

وفي تعميـ التكنولوجيا بشكؿ خاص.
 -15دراسة فياض (:)2015

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية ,والخرائط الذىنية في
تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري في مادة العموـ لدى طمبة الصؼ الرابع

األساسي بغزة .استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي  ,حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مكونة
مف ()96طالباً مف طبلب الصؼ الرابع األساسي بمدرسة ذكور خزاعة اإلعدادية لبلجئيف
بمحافظة خاف يونس ,موزعيف عمى ثبلث مجموعات تجريبية تـ اختيارىـ عشوائياً  ,مجموعة
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تجريبية أولى وعدد أفرادىا ( )32طالباً درسوا وفؽ استراتيجية المحطات العممية  ,ومجموعة
تجريبية ثانية وعدد أفرادىا ( )33طالباً درسوا وفؽ استراتيجية المحطات الذىنية  ,ومجموعة

ضابطة وعدد افرادىا ( )31طالباً درسوا وفؽ الطريقة االعتيادية ,وتمثمت أدوات الدراسة في

ثبلث أدوات وىي :بطاقة تحميؿ المحتوى لموحدة الثانية( :الكيرباء والمغناطيسية) ,واختبار

المفاىيـ الفيزيائية ,واختبار ميارات التفكير البصري ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات

واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة ,وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات طمبةالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير البصري لصالح

المجموعة التجريبية.

 استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط الذىنية ليما تأثير كبير في تنمية ميارات المفاىيـالفيزيائية  ,وميارات التفكير البصري في مادة العموـ لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي .

وأوصت الدراسة بضرورة أف يستخدـ المعمـ استراتيجيات ىادفة مثؿ استراتيجية المحطات
العممية ,واستراتيجية الخرائط الذىنية لما ليـ مف أثر كبير في تنمية وميارات التفكير البصري.

 3.4التعقيب عمى المحكر الثاني-الدراسات التي تناكلت التفكير البصرم:
 -1اليدؼ:
بالرغـ مف أف الدراسات السابقة جميعيا تناولت التفكير البصري ,إال أنيا اختمفت في أىدافيا,
فبعض الدراسات بينت أثر توظيؼ استراتيجية في تنمية ميارات التفكير البصري منيا دراسة

األغا ( ,)2017ودراسة األشقر ( ,)2017ودراسة اصميح ( ,)2016ودراسة العتيبي (,)2016
ودراسة الشيري ( ,)2016ودراسة محمد ( ,)2016ودراسة فياض ( ,)2015بينما اىتمت بعض
الدراسات بفاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات التفكير البصري مثؿ دراسة الناقة و كبلب

( ,)2017ودراسة أحمد ( ,)2016و دراسة حسف ( ,)2016و دراسة منصور( ,)2015وبعض
الدراسات بينت فاعمية وحدة تعميمية مقترحة في تنمية ميارات التفكير البصري كدراسة اؿ

سالـ( ,)2017ودراسة صالح ( ,)2016دراسة الحواش ( ,)2016أما دراسة األغا ()2015
فتناولت فاعمية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية ميارات التفكير البصري.
في ضوء ما سبؽ ترل الباحثة :أف الدراسة الحالية تتفؽ مع الدراسات السابقة التي ىدفت إلى
تنمية ميارات التفكير البصري
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تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات التي قامت بإعداد برنامج أو وحدة تعميمية مقترحة أو

استخداـ استراتيجيات لتنمية ميارات التفكير البصري بأف الدراسة الحالية قامت بتصميـ فيديو
قائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ لتنمية ميارات التفكير البصري.
 -2المنيج:

استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج شبو التجريبي ,لكنيا تنوعت في التصميـ التجريبي,
فكبل مف دراسة آؿ سالـ ( ,)2017ودراسة اصميح ( ,)2016ودراسة العتيبي ( ,)2016و دراسة

الشيري ( ,)2016ودراسة حسف ( ,)2016ودراسة الحواش ( ,)2016ودراسة منصور()2015
اتبعت المنيج شبو التجريبي وتحديداً التصميـ التجريبي ذو مجموعتيف :تجريبية وضابطة ,في

حيف استخدمت دراسة صالح ( )2016التصميـ ذو المجموعة الواحدة مع قياس قبمي -بعدي,
وىناؾ دراسات استخدمت المنيج التجريبي واختمفت في التصميـ ,فدراسة األغا ( )2017اتبعت
المنيج التجريبي وتحديدا التصميـ التجريبي ذو مجموعتيف :تجريبية وضابطة ,أما دراسة أحمد

( )2016استخدمت مجموعة واحدة بقياس قبمي وبعدي ,بينما دراسة فياض ( )2015استخدمت
ثبلث مجموعات :اثنتاف تجريبية وواحدة ضابطة ,وىناؾ دراسات جمعت بيف منيجيف فكبل مف

دراسة الناقة و كبلب ( ,)2017ودراسة األشقر ( ,)2017ودراسة محمد ( )2016استخدمت
المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي ,أما دراسة األغا ( )2015استخدمت المنيج الوصفي

والمنيج التجريبي.
تتشابو الدراسة الحالية مع مف دراسة آؿ سالـ ( ,)2017ودراسة اصميح ( ,)2016ودراسة

العتيبي ( ,)2016و دراسة الشيري ( ,)2016ودراسة حسف ( ,)2016ودراسة الحواش
( ,)2016ودراسة منصور( )2015في استخداـ التصميـ شبو التجريبي وتختمؼ معيـ في عدد
المجموعات المستخدمة.
 -3األدكات:

تنوعت األدوات التي تـ استخداميا في الدراسات السابقة ,فجميع الدراسات السابقة استخدمت
اختبار لميارات التفكير البصري ,ولكف بعض الدراسات استخدمت باإلضافة إلى اختبار ميارات

التفكير البصري أدوات أخرى مثؿ االختبار التحصيمي كدراسة األغا ( ,)2017ودراسة الناقة و
كبلب ( ,)2017ودراسة الشيري ( ,)2016ودراسة صالح ( ,)2016ودراسة حسف (,)2016
ودراسة منصور( ,)2015ودراسة فياض ( ,)2015ومنيا ما استخدـ بطاقة تحميؿ محتوى مثؿ

دراسة فياض ( ,)2015ودراسة منصور( ,)2015ومنيا ما استخدمت مقاييس مختمفة كدراسة
األشقر ( ,)2017دراسة صالح ( ,)2016ودراسة حسف ( ,)2016أما دراسة اصميح ()2016
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فاستخدمت اختبار ميارات كتابة المعادلة الكيميائية ,في حيف استخدمت دراسة محمد ()2016

اختبار التفكير عالي الرتبة

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت كبل مف االختبار التحصيمي ,واختبار

ميارات التفكير البصري مثؿ دراسة األغا ( ,)2017ودراسة الناقة و كبلب ( ,)2017ودراسة
الشيري ( ,)2016ودراسة صالح ( ,)2016ودراسة حسف ( ,)2016ودراسة منصور(,)2015
ودراسة فياض ( ,)2015مع اختبلؼ نوع ميارات التفكير البصري التي تناولتيا الدراسة الحالية.
 -4العينة:

تـ إجراء الدراسات السابقة عمى مراحؿ دراسية مختمفة ,فمنيا ما تـ تطبيقيا عمى المرحمة
االبتدائية كدراسة العتيبي ( ,)2016ودراسة منصور( ,)2015ودراسة فياض ( ,)2015ومنيا
ما تـ تطبيقيا عمى المرحمة اإلعدادية كدراسة األغا ( ,)2017ودراسة آؿ سالـ (,)2017
ودراسة الناقة و كبلب ( ,)2017ودراسة احمد ( ,)2016ودراسة الشيري ( .)2016ودراسة

محمد ( ,)2016ودراسة صالح ( ,)2016ودراسة حسف ( ,)2016ودراسة األغا (,)2015

ومنيا ما تـ تطبيقيا عمى المرحمة الثانوية كدراسة األشقر ( ,)2017ودراسة اصميح (,)2016

ودراسة الحواش (.)2016
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة األشقر ( ,)2017ودراسة اصميح ( ,)2016ودراسة الحواش
( )2016في أنيا طبقت عمى المرحمة الثانوية.
 -5النتائج:

اتفقت جميع نتائج الدراسات السابقة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التطبيؽ البعدي

الختبار ميارات التفكير البصري.

 3.5المحكر الثالث -الدراسات التي تناكلت بقاء أثر التعمـ:
ييدؼ ىذا المحور لمتعرؼ إلى الدراسات التي تناولت بقاء أثر التعمـ ,وكيفية معالجتيا ليذا
الموضوع ,واالستفادة مف مناىجيا وأدواتيا ونتائجيا وتوصياتو.
 -1دراسة الناجـ (:)2016
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية استراتيجية تعميمية مستندة إلى نظرية الذكاء المتعدد في

تحصيؿ مادة الفقو ,وبقاء أثر التعمـ واالتجاه نحو المادة لدى طبلب الصؼ األوؿ المتوسط
بمدينة الرياض .اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي ,وتكونت عينة الدراسة مف

( )46طالباً موزعيف عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة ,ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث
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بإعداد اختبار تحص يمي ومقياس لبلتجاىات نحو الفقو  ,وقد تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات ىذه

األدوات .وقد استخدـ الباحث أداة ماكنزي المعربة لمسح الذكاءات المتعددة بعد تعديميا وتحكيميا
بما يناسب مجتمع العينة ,وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة ,وبعد

أربعة أسابيع تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي المؤجؿ عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة وتـ
حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات

المستقمة .وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

 وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات طبلب المجموعتيف التجريبيةوالضابطة في التطبيؽ البعدي ,والمؤجؿ الختبار التحصيؿ لصالح طبلب المجموعة

التجريبية.
-

وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات طبلب المجموعتيف التجريبية

والضابطة في التطبيؽ البعدي ,والمؤجؿ لمقياس االتجاىات نحو الفقو لصالح طبلب

المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة إعداد دورات تدريبية لممعمميف والمشرفيف لتدريبيـ عمى توظيؼ نظرية
الذكاءات المتعددة في العممية التعميمية.
 -2دراسة شكؽ (:)2016
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في

تنمية التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ لدى تمميذاًت المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية ,واتبع
الباحث كبل مف المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي ,وتكونت عينة الدراسة مف

( )60تمميذة مف مدرسة المتوسطة الخامسة والعشروف لمبنات بمنطقة تبوؾ بالمممكة العربية
السعودية تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساويتيف التجريبية ()30تمميذة و الضابطة ( )30تمميذة,
وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات

المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة .وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

 وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات طالباًت المجموعتيف التجريبيةوالضابطة في التطبيؽ البعدي والمؤجؿ الختبار التحصيؿ لصالح طالباًت المجموعة

التجريبية.

 فاعمية لبرنامج المقترح بما يتضمنو مف استراتيجيات متنوعة في تنمية التحصيؿ ,وبقاءأثر التعمـ لدى تمميذاًت الصؼ الثاني المتوسط بالمممكة العربية السعودية.
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وأوصت الدراسة بضرورة تدريب وتشجيع معممي الرياضيات أثناء الخدمة عمى استخداـ

استراتيجيات ما وراء المعرفة ,وذلؾ لتنمية التحصيؿ الدراسي وبقاء أثر التعمـ لممتعمميف.
 -3دراسة عسيرم (:)2016

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية وحدة تعميمية إلكترونية في الجغرافيا عمى التحصيؿ

الدراسي وبقاء أثر التعمـ لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة محايؿ بالسعودية ,واعتمد
الباحث عمى المنيج شبو التجريبي ,وتكونت عينة الدراسة مف ( )60تمميذاً ,تـ توزيعيـ إلى

مجموعتيف إحداىما ضابطة ( )30تمميذاً مف ثانوية محايؿ األولى ,و األخرى تجريبية ()30
تمميذاً مف ثانوية الممؾ فيد ,ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء أداة الدراسة ,وىي عبارة

عف اختبار تحصيمي ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات,

واختبار ت لمعينات المستقمة ,وتوصمت الدراسة إلى:

 وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.05بيف متوسطات المجموعة الضابطةوالمجموعة التجريبية تعزى إلى وحدة تعميمية إلكترونية في الجغرافيا عمى التحصيؿ

الدراسي ,وبقاء أثر التعمـ لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي.

 فاعمية الوحدة التعميمية اإللكترونية في الجغرافيا في تنمية التحصيؿ الدراسي وبقاء أثرالتعمـ لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي.

 -4دراسة إسماعيؿ (:)2015

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التفاعؿ بيف تصميـ توقيت تنفيذ الجوالت االفتراضية واألسموب

المعرفي لتنمية بقاء أثر التعمـ ودافعية اإلنجاز لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية بجامعة
عينف شمس ,واتبع الباحث المنيج الوصفي والمنيج التجريبي ,وتكونت عينة البحث مف

()90طالباً وطالبة مف طبلب الفرقة الثالثة بقسـ تكنولوجيا التعميـ ,تـ اختيارىـ ممف لدييـ
ميارات استخداـ شبكة اإلنترنت ,باإلضافة إلى امتبلكيـ خط إنترنت فائؽ السرعة ,وقسموا
عشوائياً إلى ( )6مجموعات تجريبية حسب متغيرات البحث المستقمة ,وبمغ قواـ كبل منيا ()15

طالباً لكؿ مجموعة ,وتمثمت أدوات البحث في اختبار تزاوج األشكاؿ المألوفة كمقياس لؤلسموب
المعرفي ,واختبار تحصيمي ,ومقياس دافعية اإلنجاز لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ ,وتـ حساب
النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار تحميؿ التبايف األحادي,
وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

76

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بيف متوسطات المجموعةالتجريبية والضابطة فيما يتعمؽ بدرجات بقاء التعمـ ومقياس دافعية اإلنجاز ومقياس

األسموب المعرفي.
وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتنمية بقاء أثر التعمـ ودافعية اإلنجاز لدى طبلب مجاؿ

تكنولوجيا التعميـ عند تصميـ بيئات التعمـ اإللكترونية.
 -5دراسة السيد (:)2014

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية التعمـ اإللكتروني القائـ عمى المشكمة في تدريس

الرياضيات لتنمية بعض ميارات ما وراء المعرفة ,وبقاء أثر التعمـ لدى طبلب المرحمة الثانوية
بمحافظة السويس ,اعتمدت ىذه الدراسة كبل مف المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي القائـ

عمى تصميـ المجموعتيف( :التجريبية ,والضابطة)  ,وتكونت عينة الدراسة مف ()30طالبة مف

طالباًت الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية لمبنات بمحافظة السويس ,تـ

تقسيميا إلى مجموعتيف :إحداىما تجريبية عددىا ( )15طالبة ,واألخرى ضابطة عددىا ()15

طالبة ,وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي ,ومقياس ميارات ما وراء المعرفة ,وتـ حساب
النسب المئوي ة والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة .وكاف
مف أبرز نتائج الدراسة:
 وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ,ومتوسطدرجات طبلب المجموعة الضابطة في كبل مف التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات ما وراء

المعرفة ,والتطبيؽ المؤجؿ الختبار التحصيؿ في الرياضيات لصالح المجموعة
التجريبية.

 -6دراسة عمر (:)2014
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر متغيرات الحياة وأعمى درجة والمؤقت في األلعاب اإللكترونية

التعميمية عبر الويب في بقاء أثر التعمـ ورضا المتعمميف عف البرمجية ,واتبعت الباحثة كبل مف
المنيج الوصفي التحميمي ,والمنيج التجريبي عمى عينة مكونة مف ( )124فرد مف مستخدمي

موقع الكرتوني ييتـ باأللعاب التعميمية اإللكترونية مقسمة إلى ( )7مجموعات تجريبية خمس

مجموعات منيا تكونت مف ()18فرد ومجموعتيف تكونت مف ()17فرد ,وتمثمت أدوات الدراسة

في االختبار التحصيمي ,ومقياس رضا المتعمميف عف البرمجية ,وتـ حساب النسب المئوية
والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار تحميؿ التبايف األحادي .وكاف مف أبرز

نتائج الدراسة:
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 وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.01بيف متوسطات درجات تطبيؽ االختبارالتحصيمي البعدي بيف المجموعات في المتغيرات البنائية لؤللعاب اإللكترونية عبر

الويب.

 -عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.01بيف متوسطي درجات االختبار

التحصيمي البعدي ,والمؤجؿ داخؿ المجموعات في المتغيرات البنائية لؤللعاب اإللكترونية
عبر الويب.

وأوصت الدراسة باستخداـ المتغيرات البنائية ( )score, lifeمقترنة في نسخ األلعاب اإللكترونية
التعميمية عبر الويب وذلؾ لما ليما مف تأثير واضح في بقاء أثر التعمـ ورضا المتعمميف عف

البرمجية.

 -7دراسة عبيد (:)2014
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية نموذج قائـ عمى التكامؿ بيف استراتيجيتي النمذجة ما وراء

المعرفة والتساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات التفكير ,وبقاء أثر التعمـ لدى طبلب المرحمة الثانوية

الصناعية بالسعودية ,واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي ,وتكونت عينة

الدراسة مف مجموعتيف األولى تجريبية وعددىا ( )40تمميذاً والثانية ضابطة وعددىا ( )40تمميذاً
مف طبلب الصؼ الثالث الثانوي الصناعي "عمارة" بمدرسة سمنود الثانوية الصناعية ,وتمثمت

أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي ,ومقياس ميارات التفكير ما وراء المعرفة ,وتـ حساب النسب

المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة .وكاف مف أىـ
نتائج الدراسة:

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبيةوالضابطة في التطبيؽ البعدي ,والمؤجؿ لبلختبار التحصيمي ومقياس ميارات التفكير ما

وراء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية.

 فاعمية نموذج قائـ عمى التكامؿ بيف استراتيجيتي النمذجة ما وراء المعرفة والتساؤؿالذاتي في تنمية ميارات التفكير ,وبقاء أثر التعمـ لدى طبلب المرحمة الثانوية

الصناعية.

 -8دراسة نصر (:)2014
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية تدريس العموـ وفقاً الستراتيجيتي خرائط التفكير والخرائط

الذىنية اإللكترونية في تنمية التحصيؿ ,وبقاء أثر التعمـ وبعض عادات العقؿ لدى طالباًت
الصؼ السادس االبتدائي المعاقات سمعيا بأبيا ,واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي تصميـ
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المجموعتيف التجريبية والضابطة وذي القياس القبمي والبعدي ,وتـ اختيار عينة الدراسة مف

طالباًت الصؼ السادس االبتدائي المعاقات سمعياً وبمغ عددىف ( )16تمميذة مف معيد الصـ

وضعاؼ السمع بأبيا ,ومدرسة اإلماـ الشافعي االبتدائية لمصـ وضعاؼ السمع ,وتـ تقسيميف

إلى مجموعتيف األولى تجريبية وعددىف ( )9طالباًت والثانية ضابطة ,وعددىف ( )8طالباًت,

وقامت الباحثة ببناء أدوات الدراسة ,وكانت عبارة عف اختبار تحصيمي و مقياس عادات العقؿ,
وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ماف وتني

ومعامؿ ويمكوكسوف .وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

 وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات طالباًت المجموعة التجريبية ودرجات طالباًتالمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي ,مقياس العادات العقمية و

االختبار التحصيمي المؤجؿ لصالح المجموعة التجريبية.
وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التدريس وفؽ استراتيجيات قائمة عمى التفكير البصري

لممعاقيف سمعياً مثؿ التدريس باستخداـ استراتيجيتي خرائط التفكير والخرائط الذىنية اإللكترونية.
 -9دراسة عبد الجميؿ (:)2013

ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي لتدريس الرياضيات عمى
تنمية التواصؿ الرياضي وزيادة التحصيؿ بمدينة الرياض ,وبقاء أثر التعمـ لدى مجموعة مف

طالباًت الصؼ الثاني المتوسط بمدينة الرياض .تـ استخداـ التصميـ التجريبي ذي المجموعة
الواحدة والقياس القبمي والبعدي ,وقد تكونت مجموعة الدراسة التجريبية مف( )115طالبة,

والمجموعة الضابطة مف( )128طالبة مف مدرسة أبنوب الثانوية الصناعية .وقد تكونت أدوات
الدراسة مف اختبار لمتحصيؿ واختبار لمتواصؿ الرياضي ,وتـ حساب النسب المئوية والتك اررات
واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة .وكاف مف أبرز نتائج الدراسة:

 وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات طالباًت المجموعة التجريبية ودرجات طالباًتالمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التواصؿ الرياضي لصالح درجات
طالباًت المجموعة التجريبية.

 -عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات طالباًت المجموعة التجريبية في التطبيؽ

البعدي والمؤجؿ لبلختبار التحصيمي ,وىذا يدؿ عمى وجود بقاء ألثر التعمـ لدى طالباًت
المجموعة التجريبية.
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 -10دراسة الشميكب (:)2013
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف أثر تدريس الرياضيات باستخداـ استراتيجية التدريس
التبادلي عمى اكتساب التحصيؿ وتنمية التواصؿ الرياضي وبقاء أثر التعمـ لدى طالباًت الصؼ

الثاني المتوسط بمدينة الرياض .استخدمت الباحثة المنيج التجريبي عمى عينة تكونت مف

مجموعتيف أحدىما تجريبية ,وعددىا ( )115طالبة واألخرى ضابطة وعددىا ( )128طالبة,
وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لمتحصيؿ واختبار لمتواصؿ الرياضي ,وتـ حساب النسب
المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات المستقمة .وكاف مف

أبرز نتائج الدراسة:

 ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالباًت المجموعة التجريبية فيالتطبيقيف البعدي والمؤجؿ لبلختبار التحصيمي ,مما يدؿ عمى بقاء أثر التعمـ لدى

طالباًت المجموعة التجريبية.

 وجود أثر الستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي عمى كؿ مف التحصيؿ والتواصؿالرياضي لصالح متوسط درجات طالباًت المجموعة التجريبية.

وأوصت الباحثة بضرورة االىتماـ بتدريب المعممات عمى استخداـ االستراتيجيات التدريسية

الحديثة ,مثؿ استراتيجية التدريس التبادلي ,والتي تسيـ بشكؿ فعاؿ في اكتساب التحصيؿ وبقاء
أثر التعمـ.
 -11دراسة خميؿ (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر استخداـ برنامج كورت في تحصيؿ العموـ ,وبقاء أثر التعمـ

وتنمية التفكير االستداللي لدى تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القميوبية بمصر ,اتبعت

الباحثة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المعالجات التجريبية القبمية والبعدية مف خبلؿ
المجموعتيف التجريبية والضابطة ,وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة تجريبية مف تبلميذ الصؼ

السادس االبتدائي بمدرسة الشييد محمد فيمي الطوخي االبتدائية المشتركة وعددىا( )42تمميذاً

ومجموعة ضابطة مف تبلميذ مدرسة السد العالي االبتدائية المشتركة وعددىا( )42تمميذاً ,وقامت

الباحثة بإعداد أدوات الدراسة ,وىي عبارة عف اختبار تحصيمي ,واختبار التفكير االستداللي ,وتـ
حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار ت لمعينات

المستقمة .وقد توصمت الدراسة إلى:

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطةفي التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية
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 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية فيالتطبيؽ البعدي والمؤجؿ لبلختبار التحصيمي ومستوياتو المختمفة.

وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بدور التمميذ ونشاطو أثناء عممية التعمـ واتاحة الفرصة لو لبناء

معرفتو بنفسو بما يساعد عمى بقاء أثر التعمـ لديو.

 3.6التعقيب عمى المحكر الثالث -الدراسات التي تناكلت بقاء أثر التعمـ:
 -1اليدؼ:
اختمفت أىداؼ الدراسات السابقة عمى الرغـ مف أنيا جميعيا تناولت بقاء أثر التعمـ ,فمعظـ

الدراسات بينت أثر توظيؼ استراتيجية ما في الكشؼ عف بقاء أثر التعمـ مثؿ دراسة الناجـ
( ,)2016ودراسة السيد ( ,)2014ودراسة عمر ( ,)2014ودراسة عبيد ( ,)2014ودراسة

نصر ( ,)2014ودراسة عبد الجميؿ ( ,)2013ودراسة الشميوب ( ,)2013بينما اىتمت بعض

الدراسات بأثر برنامج مقترح في بقاء أثر التعمـ كدراسة خميؿ ( ,)2012ودراسة شوؽ (,)2016
ومنيا ما بينت أثر وحدة تعميمية مقترحة في بقاء أثر التعمـ كدراسة عسيري ( ,)2016أما دراسة

إسماعيؿ ( )2015ىدفت إلى معرفة أثر التفاعؿ بيف تصميـ توقيت تنفيذ الجوالت االفتراضية
واألسموب المعرفي لتنمية بقاء أثر التعمـ.
في ضوء ما سبؽ ترل الباحثة :أف الدراسة الحالية تتفؽ مع الدراسات السابقة التي ىدفت إلى
تنمية بقاء أثر التعمـ.
تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات التي قامت بإعداد برنامج أو وحدة تعميمية مقترحة أو
استخداـ استراتيجيات لتنمية بقاء أثر التعمـ بأف الدراسة الحالية قامت بتصميـ فيديو قائـ عمى

تقنية اإلنفوجرافيؾ لتنمية بقاء أثر التعمـ إضافة إلى تنمية ميارات التفكير البصري.
 -2المنيج:

استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج شبو التجريبي ,لكنيا تنوعت في التصميـ التجريبي,
فكبل مف دراسة الناجـ ( ,)2016ودراسة عسيري( ,)2016ودراسة نصر ( ,)2014ودراسة
خميؿ ( )2012اتبعت المنيج شبو التجريبي وتحديدا التصميـ التجريبي ذو مجموعتيف :تجريبية
وضابطة ,في حيف استخدمت دراسة الشميوب ( )2013المنيج التجريبي ذو مجموعتيف :تجريبية

وضابطة ,أما دراسة عبد الجميؿ ( )2013فاستخدمت المنيج التجريبي بمجموعة واحدة مع
قياس قبمي وبعدي ,وىناؾ بعض الدراسات جمعت بيف منيجيف فكبل مف دراسة شوؽ (,)2016

ودراسة السيد ( ,)2014ودراسة عبيد ( )2014استخدمت المنيج الوصفي والمنيج شبو
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التجريبي ,أما دراسة إسماعيؿ ( ,)2015ودراسة عمر ( )2014فاستخدمت المنيج الوصفي
والمنيج التجريبي.

تشابيت الدراسة الحالية مع دراسة الناجـ ( ,)2016ودراسة عسيري( ,)2016ودراسة نصر

( ,)2014ودراسة خميؿ ( )2012في استخداـ التصميـ شبو التجريبي واختمفت معيـ في عدد
المجموعات المستخدمة حيث استخدمت الدراسة الحالية ثبلث مجموعات :اثنتاف تجريبية وواحدة

ضابطة.

 -3األدكات:
تنوعت األدوات التي تـ استخداميا في الدراسات السابقة ,فجميع الدراسات السابقة استخدمت
اختبار تحصيمي ,ولكف بعض الدراسات استخدمت باإلضافة إلى االختبار التحصيمي أدوات

أخرى مثؿ اختبار التواصؿ الرياضي كدراسة عبد الجميؿ ( ,)2013ودراسة الشميوب (,)2013

ومنيا ما استخدمت مقياس لبلتجاىات كدراسة الناجـ ( ,)2016ودراسة عمر ( ,)2014ومنيا

ما استخدمت مقياس لمدافعية نحو اإلنجاز كدراسة إسماعيؿ ( ,)2015ومنيا ما استخدمت

مقياس لميارات محددة كدراسة السيد ( ,)2014ودراسة عبيد ( ,)2014ودراسة نصر (,)2014

أما دراسة خميؿ ( )2012فاستخدمت اختبار تفكير استداللي.
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ االختبار التحصيمي ,واستخدمت الدراسة
الحالية اضافة لبلختبار التحصيمي اختبار ميارات التفكير البصري.
 -4العينة:
تـ إ جراء الدراسات السابقة عمى مراحؿ دراسية مختمفة ,فمنيا ما تـ تطبيقيا عمى المرحمة

االبتدائية كدراسة نصر ( ,)2014ودراسة خميؿ ( ,)2012ومنيا ما تـ تطبيقيا عمى المرحمة

اإلعدادية كدراسة الناجـ ( ,)2016ودراسة شوؽ ( ,)2016ودراسة عبد الجميؿ (,)2013
ودراسة الشميوب ( ,)2013ومنيا ما تـ تطبيقيا عمى المرحمة الثانوية كدراسة عسيري (,)2016
ودراسة السيد ( ,)2014ودراسة عبيد ( ,)2014ومنيا ما تـ تطبيقيا عمى المرحمة الجامعية

كدراسة إسماعيؿ ( ,)2015أما دراسة عمر ( )2014فتـ تطبيقيا عمى مستخدمي مواقع األلعاب

التعميمية اإللكترونية.

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عسيري ( ,)2016ودراسة السيد ( ,)2014ودراسة عبيد

( )2014في أنيا طبقت عمى المرحمة الثانوية.
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 -5النتائج:
اتفقت جميع نتائج الدراسات السابقة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التطبيؽ البعدي

لبلختبار التحصيمي المؤجؿ لتنمية بقاء أثر التعمـ.

 3.7التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
قامت الباحثة بالتعقيب عمى محاور الدراسة ,والتي تناولت بالمحور األوؿ اإلنفوجرافيؾ في

التعميـ ,وبالمحور الثاني ميارات التفكير البصري ,وبالمحور الثالث بقاء أثر التعمـ ,وفي التعقيب
العاـ أذكر ما تـ استفادتو مف الدراسات السابقة ,باإلضافة إلى ما يميز دراستي الحالة عف غيرىا

مف الدراسات.

 أكجو الستفادة مف الدراسات السابقة:
في ضوء ما تـ عرضو في التعقيبات الجزئية عمى محاور الدراسة ,يمكف اإلشارة إلى أف

أىداؼ الدراسات السابقة اختمفت باختبلؼ المراحؿ الدراسية التي تـ التطبيؽ عمييا وأماكف

إجرائيا ,والمنيج البحثي المستخدـ ,وعينة الدراسة ,وتنوعت األدوات المستخدمة لجمع البيانات
والمعمومات ,واألساليب اإلحصائية ,ومف ثـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا واستخبلصيا,
وتفسيرىا ,والخروج بمقترحات في ضوء النتائج ,وفي ىذا السياؽ تـ االستفادة مف الدراسات

السابقة في بعض جزئيات الدراسة الحالية مف خبلؿ ما يأتي:
 -1دعـ المقدمة بأبرز النتائج التي خرجت بيا الدراسات السابقة وفقاً الستخداـ تقنية

اإلنفوجرافيؾ بأنواعيا في التعميـ ,وميارات التفكير البصري في مادة العموـ ,وبقاء أثر

التعمـ.

 -2دعـ اإلطار النظري بتعريفات اجرائياً وأبرز النتائج.

 -3تدعيـ الخمفية المعرفية لمباحثة مف خبلؿ األطر النظرية لمدراسات السابقة.
 -4إعداد أدوات الدراسة.

 -5اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.

 اىـ ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 -1تميزت الدراسة الحالية باستخداميا فيديو قائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ في تنمية
ميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ.

 -2تناوؿ متغير الموف لقياس أثره عمى التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ .

 -3التركيز عمى اختيار عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الحادي عشر الفرع العممي مف
المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ.

83

 -4اختيار وحدة الجياز العصبي مف كتاب العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر لمفرع
العممي.

 -5أعدت الباحثة اختبا اًر لقياس ميارات التفكير البصري معتمدةً في ذلؾ عمى بعض مف
الدراسات ذات الصمة.
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 4انفصم انرابع

إجراءات اندراسة

 منيج الدراسة كتصميميا.
 متغيرات الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أدكات الدراسة.
 الفيديك القائـ عمى بعض متغيرات اإلنفكجرافيؾ.
 إجراءات تنفيذ الدراسة.
 المعالجات اإلحصائية.

الفصؿ الرابع
الطريقة كاإلجراءات
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً إلجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة ,حيث ىدفت ىذه الد ارسة

لمتعرؼ إلى أثر توظيؼ فيديو قائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ في تنمية ميارات التفكير

البصري ,وبقاء أثر أتعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر بغزة,

ويتناوؿ ىذا الفصؿ المنيج الذي اتبعتو الدراسة ,ومتغيرات الدراسة ,وتحديد العينة وكيفية

اختيارىا ,وأدوات الدراسة ,واإلجراءات المتبعة لمتأكد مف صدقيا وثباتيا ,باإلضافة إلى األساليب
اإلحصائية المستخدمة لئلجابة عف تساؤالت الدراسة.

 4.1منيج الدراسة كتصميميا:
اتبعت الباحثة لتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة المنيج التجريبي تصميـ شبو التجريبي:
وىو المنيج الذي يكشؼ عف العبلقات السببية بيف المتغيرات ,وذلؾ في ضوء ضبط كؿ

العوامؿ المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة ,ما عدا متغير واحد يتحكـ فيو الباحث ولعرض
قياس تأثيره عمى المتغيرات التابعة(الحمداني وآخروف.)156 :2006 ,

استخدمت الباحثة التصميـ شبو التجريبي والذي يتناسب مع ىدؼ ىذه الدراسة ,وقد

استخدمت تصميماً قبمياً  -بعدياً لثبلث مجموعات تـ اختيارىا عشوائياً وتـ إثبات التكافؤ بينيا,
حيث درست المجموعة التجريبية األولى بالفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ -المموف ,ودرست

المجموعة التجريبية الثانية بالفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ  -غير المموف ,ودرست المجموعة
الضابطة بالطريقة المعتادة ,والجدوؿ التالي يوضح التصميـ التجريبي لمدراسة :
جدكؿ ( :)1التصميـ التجريبي لمدراسة
التصميـ التجريبي لمدراسة
التطبيؽ القبمي
اختبار ميارات التفكير
البصرم قبمي.

الختبار التحصيمي.

مجموعة الدراسة
المجموعة التجريبية األولى-
(اإلنفوجرافيؾ  -مموف)
المجموعة التجريبية الثانية-
(اإلنفوجرافيؾ  -غير مموف)

المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية األولى-
(اإلنفوجرافيؾ  -مموف).
المجموعة التجريبية الثانية -
(اإلنفوجرافيؾ  -غير مموف).
المجمكعة الضابطة.
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التطبيؽ البعدم
اختبار ميارات التفكير
البصرم البعدم.
الختبار التحصيمي البعدم ,,,
الختبار التحصيمي المؤجؿ ,
بعد أربعة أسابيع لقياس بقاء
أثر التعمـ.

 4.2متغيرات الدراسة:
تمثمت متغيرات الدراسة في المتغيرات التالية:
 -1المتغير المستقؿ :ويشمؿ توظيؼ ثبلثة مداخؿ ,وىي الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ:
(المموف ,والفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير المموف ,والطريقة المعتادة).
 -2المتغيرات التابعة :وتشمؿ ميارات التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ.

 4.3مجتمع الدراسة:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالباًت الصؼ الحادي عشر– الفرع العممي بمحافظة

شماؿ غزة ,في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي .2018/2017

 4.4عينة الدراسة:
تـ اختيار إحدى مدارس محافظة شماؿ غزة بطريقة قصدية وىي مدرسة الكويت الثانوية

لمبنات ,وجرى اختيار ثبلث شعب عشوائياً بمعدؿ ( )98طالبة مف طالباًت الصؼ الحادي عشر

 الفرع العممي  ,وتـ تعييف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية والمجموعةالضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة فكانت مجموعات الدراسة كالتالي :
جدكؿ ( :)2عينة الدراسة

المجمكعة

الصؼ

العدد

تجريبية ""1

حادي عشر ""4

33

تجريبية ""2

حادي عشر ""2

32

ضابطة

حادي عشر ""3

33

المتغير المستقؿ

المتغير التابع

فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ
مموف.

ميارات التفكير

فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ

البصري,

غير مموف.

بقاء أثر التعمـ.

الطريقة المعتادة.

 4.5أدكات الدراسة :
تحقيقاً ألىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة والتي تمثمت في:
 أوالً -أداة تحميؿ محتوى لوحدة الجياز العصبي. ثانياً -اختبار ميارات التفكير البصري. ثالثاً-االختبار التحصيمي المؤجؿ في وحدة الجياز العصبي لقياس بقاء أثر التعمـ.87

أكلن  :أداة تحميؿ محتكل كحدة الجياز العصبي:
قامت الباحثة بإعداد بطاقة لتحميؿ محتوى وحدة الجياز العصبي مف مقرر العموـ الحياتية

لمصؼ الحادي عشر – الفرع العممي في الفصؿ األوؿ خبلؿ العاـ الدراسي (,)2018 / 2017
وذلؾ بيدؼ الكشؼ عف المواضع التي قد تعزز ميارات التفكير البصري التي تتضمنيا الوحدة

وفقاً لمميارات التي حددتيا الباحثة( :التعرؼ إلى الشكؿ ,تحميؿ المعمومات ,إدراؾ العبلقات

المكانية ,تفسير المعمومات المتضمنة في الشكؿ ,الترجمة البصرية) ,وكذلؾ تحميؿ الوحدة حسب
مستويات بموـ المعرفية كما ىو موضح في ممحؽ (.)1

اليدؼ مف التحميؿ:

تيدؼ عممية تحميؿ وحدة الجياز العصبي في مادة العموـ الحياتية إلى تحديد المواضع
التي قد تعزز ميارات التفكير البصري التي تتضمنيا ,وذلؾ بيدؼ تضمينيا في اختبار ميارات
التفكير البصري ,وكذلؾ تحديد األىداؼ التي تشتمؿ عمييا الوحدة حسب المستويات المعرفية

لبموـ (:تذكر -فيـ -تطبيؽ -تحميؿ -تركيب -تقويـ) إلعداد االختبار التحصيمي الذي سيتـ
استخدامو لمكشؼ عف بقاء أثر التعمـ.

عينة التحميؿ :

يقصد بعينة تحميؿ المحتوى المفردات التي تخضع لمتحميؿ كأف تكوف كتاباً ,أو مقاالً ,أو

برنامجاً (طعيمة .)243 :2004 ,وقد تـ تحديد الوحدة الثانية "وحدة الجياز العصبي" بمادة

العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر – الفرع العممي لمفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي

 2018/2017كعينة لمتحميؿ وتتضمف ىذه الوحدة سبعة موضوعات.

كحدة التحميؿ:

وىي أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحث ويخضعو لمعد والقياس ,حيث يعد ظيوره أو

غيابو أو تك ارره ذو داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ .وقد تكوف وحدة التحميؿ الكممة أو

الموضوع أو الشخصية أو المفردة أو مقاييس المساحة والزمف ,أو تكوف وحدة التحميؿ الفقرة أو

أي وحدة صغيرة ذات معنى ,وتحتؿ مساحة معينة في الصفحة (.طعيمة)324-321 :2004 ,
وقد اعتمدت الباحثة الفقرة التي تدور حوؿ فكرة أو موضوع محدد كوحدة لمتحميؿ.

فئة التحميؿ:

يقصد بفئة التحميؿ العناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتـ وضع وحدات التحميؿ فييا:

(كممة كانت أو موضوع ,أو قيـ ,أو ميارات ... ,إلخ) ,والتي يمكف وضع كؿ صفة مف صفات

المحتوى فييا ,وتصنؼ عمى أساسيا(.طعيمة.)272 :2004 ,
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وحددت الباحثة ميارات التفكير البصري (:التعرؼ إلى الشكؿ ,تحميؿ المعمومات عمى

الشكؿ ,إدراؾ العبلقات المكانية ,تفسير المعمومات المتضمنة في الشكؿ ,الترجمة البصرية) كفئة
لمتحميؿ ,وكذلؾ مستويات بموـ المعرفية.
ضكابط عممية التحميؿ:

لضماف دقة التحميؿ قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربوي ,وبعض الدراسات السابقة
والبحوث ذات العبلقة ,وحددت الضوابط التالية لعممية التحميؿ:

 -1قامت الباحثة بعممية التحميؿ في إطار المحتوى العممي لموحدة الثانية "الجياز العصبي"
مف كتاب العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر الفرع العممي.
 -2قامت الباحثة بعممية التحميؿ وفقاً لمتعريؼ اإلجرائي الذي وضعتو لميارات التفكير
البصري.
 -3اشتممت عممية التحميؿ عمى الرسومات واألشكاؿ الموجودة بالوحدة.
 -4استخداـ "بطاقة التحميؿ" والتي كانت عبارة عف االستمارة المعدة لرصد النتائج ,وتكرار
كؿ فئة تحميؿ وتكرار كؿ وحدة.

إجراءات عممية التحميؿ:
 -1قامت الباحثة بتحديد الوحدة المراد تحميميا وقراءتيا جيداً و تحديد عينة ,وفئة ,ووحدة
تحميؿ المحتوى.
 -2حساب التك اررات في كؿ فئة مف فئات التحميؿ.
 -3رصد النتائج في االستمارة المعدة لعممية التحميؿ.
 -4التأكد مف صدؽ وثبات عممية تحميؿ المحتوى.
صدؽ التحميؿ :
صدؽ أداة تحميؿ المحتوى ىو أف تقيس األداة ما وضعت لقياسو ,حيث تـ عرضيا في

صورتيا األولية عمى مجموعة مف المختصيف بالمناىج وطرائؽ تدريس العموـ العامة ,وىذا يدعى
صدؽ المحكميف ,وذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة التحميؿ وفي ضوء ذلؾ قامت الباحثة بتعديؿ ما

طمب تعديمو بحسب آراء المحكميف.
ثبات التحميؿ:

ا لثبات يعني االستقرار في النتائج وعدـ حدوث تغير جوىري فييا إذا أعيد التحميؿ أكثر

مف مرة لتحديد ثبات التحميؿ قامت الباحثة باستخداـ نوعيف مف الثبات وىما:
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 -1ثبات عبر الزمف:
وتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس نسبة االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ األوؿ ونتائج التحميؿ

الثاني ,مع اختبلؼ الزمف ,حيث قامت الباحثة بتحميؿ عينة التحميؿ ,ثـ إعادة التحميؿ بعد مرور

فترة زمنية بمغت ثبلثة أسابيع وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىولستي (طعيمة,

.)226 :2004
حيث إف:

 :)C.R( معامؿ الثبات.
 :)M( عدد الفئات التي اتفؽ عمييا الباحث في مرتي التحميؿ.
 :)N1+N2( مجموع الفئات التي حممت.
قامت الباحثة بإعادة تحميؿ محتوى وجدة "الجياز العصبي" مرة أخرى بعد شير مف

التحميؿ األوؿ وكانت النتيجة كالتالي:

جدكؿ ( :)3ثبات تحميؿ محتكل كحدة الجياز العصبي عبر الزمف

التحميؿ األكؿ

التحميؿ الثاني

نقاط التفاؽ

معامؿ الثبات

73

70

70

0.97

وكانت النتيجة أف معامؿ الثبات =  ,0.07وىو معامؿ ثبات مرتفع يطمئف الباحثة عمى صحة
النتائج.

 -2ثبات عبر األفراد:
وتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس أف يقوـ فرداف بتحميؿ المحتوى ويتـ مبلحظة االتفاؽ بيف

نتائج التحميميف ,وقامت الباحثة باالستعانة بمعممة عموـ حياتية ,لتكوف المحمؿ الثاني ,ثـ قامت

بتحديد نقاط االتفاؽ ,وتطبيؽ معادلة ىولستي فكانت النتائج كالتالي:

جدكؿ ( :)4ثبات تحميؿ محتكل كحدة الجياز العصبي عبر األفراد

تحميؿ الباحثة

تحميؿ المعممة

نقاط التفاؽ

معامؿ الثبات

70

76

70

0.95

وكانت النتيجة أف معامؿ الثبات ,0.95 :وىو معامؿ ثبات مرتفع يدؿ عمى صحة النتائج.
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نتائج التحميؿ:
أسفرت عممية تحميؿ المحتوى وحدة الجياز العصبي عف وجود ( )70ميارة مف ميارات

التفكير البصري والجدوؿ رقـ ( )5يوضح نتائج عممية التحميؿ:

جدكؿ ( :)5نتائج عممية تحميؿ محتكل كحدة الجياز العصبي كفقان لميارات التفكير البصرم
الميارة

التكرار

ـ
-1

ميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصري.

9

-2

ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري.

19

-3

ميارة إدراؾ العبلقات المكانية.

19

-4

ميارة تفسير المعمومات المتضمنة في الشكؿ البصري.

9

-5

الترجمة البصرية.

14

جميع ميارات التفكير البصري.
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ويتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5أف أكثر الميارات تك ار اًر كانت ميارة تحميؿ المعمومات عمى

ار ميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصري
الشكؿ البصري وميارة إدراؾ العبلقات المكانية وأقميا تكر ا
وميارة تفسير المعمومات المتضمنة في الشكؿ البصري.

ثانيان -اختبار ميارات التفكير البصرم:

اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعداد اختبار ميارات التفكير البصري.

 -1تحديد غرض الختبار:

غرض االختبار ىو قياس مدى تأثير الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ في تنمية ميارات
التفكير البصري لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر.
 -2تحديد محتكل الختبار:

تـ اختبار الوحدة الثانية "الجياز العصبي  :وتحميؿ محتواىا وتـ اختيار ىذه الوحدة لكثرة

احتوائيا عمى مواضع يمكف أف تعزز ميارات التفكير البصري وشكوى الطبلب والمعمميف مف
صعوبة تعمميا.

 -3إعداد جدكؿ المكاصفات:
بعد تحميؿ الوحدة في ضوء ميارات التفكير البصرى تـ احتساب األوزاف النسبية لكؿ
ميارة ,وقامت الباحثة ببناء االختبار حسب األوزاف النسبية التي حصمت عمييا في كؿ ميارة,

والجدوؿ رقـ ( )6يبيف األوزاف النسبية لكؿ ميارة مف ميارات التفكير البصري في وحدة الجياز

العصبي.
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جدكؿ ( :)6األكزاف النسبية لميارات التفكير البصرم في كحدة الجياز العصبي
الكزف

عدد

النسبي

األسئمة

-1

التعرؼ إلى الشكؿ البصري.

%13

4

1,10,11,13

-2

تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري.

%27

8

2,5,6,8,18,24,27,28

-3

إدراؾ العبلقات المكانية.

%27

8

3,9,15,16,17,19,20,21

-4

تفسير المعمومات عمى الشكؿ البصري.

%13

4

14,22,23,26

-5

الترجمة البصرية.

%20

6

4,7,12,25,29,30

%100

30

الميارة

ـ

المجمكع

أرقاـ األسئمة

الجدوؿ رقـ ( )6يوضح األوزاف النسبية لكؿ ميارة مف ميارات التفكير البصري ,حيث

كانت ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري وميارة إدراؾ العبلقات المكانية ذات الوزف

األعمى ( ,)%27بينما كانت كبل مف ميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصري ,وميارة تفسير
المعمومات عمى الشكؿ البصري في الترتيب األخير بوزف نسبي ( , )%13وكاف االختبار في

صورتو النيائية عبارة عف ( )30سؤاالً.
 -4صياغة فقرات الختبار:

بعد اطبلع الباحثة عمى العديد مف الدراسات واالختبارات السابقة في ىذا المجاؿ ,قامت
الباحثة باختيار نمط االختبار ليكوف مف نوع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ )30( ,فقرة ,وتـ
اختيار ىذا النمط ألنو يغطي عينة كبيرة مف محتوى المادة الدراسية ,وسيولة تصحيحو ,وخموة
مف ذاتية المصحصح ,وقد راعت الباحثة عند صياغة فقرات االختبار األمور التالية:
 تراعي الدقة العممية والمغوية وخالية مف الغموض. تكوف فقرات االختبار ومناسبة لممستوى الزمني والعقمي لمطالباًت. انتماء كؿ فقرة لمميارة التي تقيسيا. مطابقة فقرات االختبار لجدوؿ المواصفات الذي تـ إعداده. -5كضع تعميمات الختبار:
وضعت الباحثة مجموع مف التعميمات عمى الورقة األولى لبلختبار ,والتي احتوت عمى:
 بيانات خاصة بالطالبة( :االسـ ,الصؼ والتاريخ).
 تعميمات خاصة بوصؼ االختبار وىي( :عدد الفقرات ,وعدد الصفحات).
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 فكرة عف اليدؼ مف االختبار.
 -6الصكرة األكلية لالختبار:
في ضوء ما سبؽ تـ إعداد االختبار في صورتو األولية بحيث يتكوف مف ( )30فقرة لكؿ
فقرة أربعة بدائؿ واحد فقط منيا صحيح ,وبعد كتابتو فقرات االختبار تـ عرضيا عمى مجموعة
مف المحكميف ,انظر رقـ ()1؛ وذلؾ إلبداء آرائيـ حوؿ النقاط التالية:
 السبلمة العممية والمغوية لفقرات االختبار. مطابقة االختبار لممحتوى وشموليتو. انتماء فقرات االختبار لميارات التفكير البصري. مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. مناسبتو لمستوى طالباًت الصؼ الحادي عشر. الحذؼ واإلضافة بما يرونو مناسباً. -7تطبيؽ الختبار عمى العينة الستطالعية:
بعد إعداد االختبار وعرضو عمى مجموعة مف المحكميف والقياـ بالتعديبلت البلزمة حسب
توصيات المحكميف ,تـ تطبيقو عمى عينة استطبلعية مكونة مف ( )30طالبة مف طالباًت
الصؼ الثاني عشر مف مدرسة عوني الحرثاني الثانوية لمبنات ممف سبؽ ليف دراسة وحدة
الجياز العصبي مف كتاب العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر ,وتـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي,
وذلؾ لمتأكد مف صدؽ االختبار وثباتو وحساب معامبلت السيولة ,ومعامبلت التمييز ,واحتساب
الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار عمى العينة الفعمية.
 -8حساب زمف الختبار:
قامت الباحثة بحساب زمف االختبار عف طريؽ رصد زمف أوؿ خمس طالباًت أجبف عمى
االختبار مضافاً إليو زمف وآخر خمس كالبات وقامت بتطبيؽ المعادلة التالية:
زمف االختبار
زمف االختبار

زمف أوؿ خمس طالباًت
(

)

زمف آخر خمس طالباًت
)

حيث بمغ متوسط الزمف لئلجابة عف فقرات االختبار  45دقيقة.
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 -9تصحيح الختبار:
تـ توزيع درجات االختبار حيث يكوف لكؿ فقرة مف فقرات االختبار درجة واحدة ,وبذلؾ تكوف
درجة الطالبة محصورة بيف ( ,)0-30وقامت بتصحيح االختبار وترميزه عمى أساس اإلجابة
الصحيحة ( ,)1أما االجابة الخاطئة ( ,)0وعميو فإف الدرجة الكمية لبلختبار وتساوي ( )30درجة.
 -10تحميؿ نتائج اختبار العينة الستطالعية:
قامت الباحثة بتحميؿ نتائج إجابات الطالباًت عمى أسئمة االختبار ,وذلؾ لمتعرؼ إلى:
 -1معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
 -2معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
 -3صدؽ االختبار.
 -4ثبات االختبار.
 حساب معامالت السيكلة كالتمييز:

لحساب كؿ مف معامؿ السيولة ومعامؿ التمييز قامت بتقسيـ الطالباًت إلى مجموعتيف:
الطالباًت البلتي حصمف عمى أعمى الدرجات في االختبار (مجموعة عميا) وضمت  %27مف
العينة االستطبلعية وبمغ عددىف ( )8طالباًت  ,والطالباًت التي حصمف عمى أدنى الدرجات في
االختبار(مجموعة دنيا) وضمت  %27مف العينة االستطبلعية وبمغ عددىف ( )8طالباًت.
معامؿ السيكلة:
يقصد بمعامؿ السيولة :النسبة المئوية لعدد األفراد الذيف أجابوا عف كؿ سؤاؿ مف االختبار
ِّ
المحكيَّتيف العميا والدنيا (الكيبلني وآخروف)418 :2011 ,
إجابة صحيحة مف المجموعتيف
ويحسب بالمعادلة التالية:
معامؿ السيولة

د )ص(

ع )ص(
ف

 ع (ص) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة العميا إجابة صحيحة,
 د(ص) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
 ف :عدد أفراد المجموعتيف العميا والدنيا.

وكاف اليدؼ مف حساب درجة السيولة لفقرات االختبار ,ىو حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة

سيولتيا عف ( )%20أو تزيد عف (( )%80أبو دقة)170 :2008 ,

حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار عف طريؽ تطبيؽ

المعادلة السابقة ,فوجدت أف معامبلت السيولة تتراوح ما بيف ( )0.76 – 0.33كما في الجدوؿ

( )8وىذا معامؿ سيولة مناسب ومقبوؿ في عمـ القياس والتقويـ ,وكاف متوسط معامؿ السيولة
الكمي (. )0.59
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 معامؿ التمييز:يقصد بو قدرة كؿ فقرة مف فقرات االختبار عمى التمييز بيف طالباًت المجموعة العميا في

الصفة التي يقيسيا االختبار ,وبيف طالبات المجموعة الدنيا في تمؾ الصفة ,حيث قامت الباحثة
بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة اآلتية:
معامؿ التمييز

د )ص(

ع )ص(
ف

 ع(ص) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة العميا إجابة صحيحة. د(ص) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة الدنيا إجابة صحيحة. -ف :عدد أفراد إحدى المجموعتيف العميا أو الدنيا.

وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ

تمييزىا عف ()0.20؛ ألنيا تعتبر ضعيفة (أبو دقة)172 :2008 ,

والجدوؿ رقـ ( )7يوضح معامبلت السيولة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير

البصري.

جدكؿ ( :)7معامالت السيكلة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير البصرم.

رقـ السؤاؿ

معامؿ السيكلة

معامؿ التمييز

رقـ السؤاؿ

معامؿ السيكلة

معامؿ التمييز

1

0.76

0.46

16

0.53

0.40

3

0.60

0.26

18

0.43

0.60

2
4
5
6
7
8
9

0.73
0.43
0.33
0.56
0.46
0.40
0.76

10

0.70

12

0.56

11
13
14
15

0.60
0.66
0.40
0.50

معامؿ التمييز الكمي

17

0.53

19

0.33

20

0.26

21

0.33

22

0.40

23

0.26

24

0.46

25

0.60

26

0.40

27

0.33

28

0.40

29

0.53

30

0.60

0.44
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0.70
0.76
0.76
0.73
0.40
0.50
0.43
0.53
0.76
0.66
0.70

0.76
0.70

0.33
0.33
0.33
0.40
0.53
0.33
0.60
0.66
0.46
0.53
0.60

0.46
0.46

مف الجدوؿ رقـ ( )7يتبيف أف معامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار تراوحت ما

بيف ) )0.66 - 0.26وكاف متوسط معامؿ التمييز الكمي ( ,)0.44ويقبؿ عمـ القياس معامؿ
التمييز اذا بمغ أكثر مف ) ,)0.20وبذلؾ تبقى الباحثة عمى جميع فقرات االختبار.
 صدؽ الختبار:ويقصد بصدؽ االختبار أف يقيس فعبلً ما وضع مف أجؿ قياسو ,أي يقيس الوظيفة التي

أعد لقياسيا وال يقيس شيء اخر(.ربيع)2010:194 ,

بمعنى أف تكوف فقرات االختبار ذات صمة وثيقة بالصفة أو الخاصية التي وضع

لقياسيا ,وقد تحققت الباحثة مف صدؽ االختبار بطريقتيف:
أكلن -صدؽ المحكميف:

قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجموعة مف المختصيف في المناىج ,وطرائؽ التدريس

ممحؽ ( ,)5وتـ األخذ بآرائيـ ومبلحظاتيـ في مجموعة مف النقاط أىميا السبلمة العممية
والمغوية لفقرات االختبار ,ومطابقة االختبار لممحتوى( :وحدة الجياز العصبي) وشموليتو ,وانتماء

بناء عمى توصيات
فقرات االختبار لميارات التفكير البصري ,وقامت الباحثة ببعض التعديبلت ً
المحكميف.
ثانيان -صدؽ التساؽ الداخمي:
يعتمد معامؿ الثبات المحوسب بيذه الطريقة عمى االرتباطات الداخمية بيف درجات

المفحوصيف في كؿ فقرة ودرجاتيـ في االختبار ككؿ ,أي معامبلت االرتباط بيف درجة الفقرة أو
السؤاؿ والدرجة الكمية لبلختبار(.عيد)2012:81 ,
ويتـ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار عف طريؽ احتساب قوة االرتباط بيف درجات

كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالدرجة الكمية ,وقوة االرتباط بيف درجات كؿ محور والدرجة الكمية
لبلختبار ,وقوة االرتباط بيف درجات كؿ فقرة والمحور الذي تنتمي إليو ,وذلؾ مف خبلؿ إيجاد

معامؿ ارتباط بيرسوف باستخداـ البرنامج اإلحصائي  spssوكانت النتائج كالتالي:
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جدكؿ ( :)8معامالت الرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لختبار
ميارات التفكير البصرم

رقـ السؤاؿ

معامؿ الرتباط

رقـ السؤاؿ

معامؿ الرتباط

1

**0.49

16

*0.38

2

**0.64

17

*0.37

3

**

18

*

0.60

**

0.61

4

0.37

19

**

0.49

5

**0.58

20

*0.39

6

**

21

*

0.57

**

0.51

7

0.42

22

**

0.57

8

**0.54

23

**0.60

9

**0.52

24

**0.58

10

**

0.64

25

**

0.66

11

*0.44

26

**0.58

12

*0.39

27

**0.61

13

*

28

**

0.43

**

0.69

14

0.52

29

**

0.53

15

**0.54

30

**0.60

* ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.05تساوي .0.349

** ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.01تساوي .0.449

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )8أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطاً

داالً داللة إحصائية عند مستوي داللة ()0.05 , 0.01وىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز
باالتساؽ الداخمي.

كما قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والميارة التي تنتمي إلييا فكانت
النتائج كالتالي :
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جدكؿ ( :)9معامالت الرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إلييا في
اختبار ميا ارت التفكير البصرم

ميارة التعرؼ عمى الشكؿ

السؤاؿ

الرتباط

الدللة

1

**0.522

0.003

9

*0.460

0.011

10

**0.595

0.001

11

**0.636

0.001

13

**0.606

0.001

ميارة تفسير المعمكمات عمى الشكؿ

رقـ

معامؿ

مستكل

رقـ
السؤاؿ

معامؿ الرتباط

مستكل
الدللة

ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ
ميارة إدراؾ العبلقات المكانية

22

**0.559

0.001

23

**0.679

0.001

26

**0.523

0.003

27

**0.706

0.001

2

**0.721

0.000

4

*0.395

0.031

5

**0.610

0.001

7

*0.416

0.022

6

**0.640

0.001

12

**0.533

0.002

8

**0.630

0.001

25

**0.682

0.001

18

**0.572

0.001

29

**0.532

0.002

24

**0.696

0.001

30

**0.631

0.001

28

**0.728

0.001

3

**0.636

0.001

15

**0.469

0.009

16

**0.524

0.003

17

**0.502

0.005

19

**0.525

0.003

20

**0.477

0.008

21

**0.627

0.001

ميارة الترجمة البصرية

14

**0.606

0.001

* ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.05تساوي .0.349

** ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.01تساوي .0.449

تبيف مف الجدوؿ رقـ ( )9أف جميع قيـ االحتماؿ ( )sig.كانت أقؿ مف مستوى الداللة
( ,)0.05وكانت جميع الفقرات مرتبطة مع الميارة التي تنتمي إلييا ارتباطاً داالً داللة إحصائية
عند مستوي داللة ( )0.05 , 0.01وىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي ,وأف

جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما وضعت ألجؿ قياسو .
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أما الجدوؿ رقـ ( )10فيوضح معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ ميارة مف ميارات التفكير

البصري ,والدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصري:

جدكؿ ( :)10معامالت الرتباط بيف درجة كؿ ميارة كالدرجة الكمية لختبار التفكير البصرم
رقـ

الميارة

معامؿ الرتباط

مستكل الدللة

-1

ميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصري.

**0.897

0.001

-2

ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ.

**0.921

0.001

-3

ميارة إدراؾ العبلقات المكانية.

**0.928

0.001

-4

ميارة تفسير المعمومات عمى الشكؿ.

**0.942

0.001

-5

ميارة الترجمة البصرية.

**0.918

0.001

الميارة

** ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.01تساوي 0.449

يوضح الجدوؿ رقـ ( )10أف جميع قيـ االحتماؿ ( )sig.كانت أقؿ مف مستوى الداللة

( ,)0.01وكانت جميع قيـ االرتباط المحسوبة أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجة حرية (,)29
وىذا يعني أف الميارات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطاً داالً داللة إحصائية عند

مستوي داللة ( )0.01ويدؿ عمى أف االختبار يتسـ باالتساؽ الداخمي.
ثبات الختبار:

يعرؼ الثبات بأف لو معنياف:

 -1االتساؽ :االختبار الثابت ىو الذي تتسؽ نتائجو في فترات التطبيؽ .
 -2االستم اررية :أي ال نتوقع تغيير في نتائج االختبار في فترات التطبيؽ
المختمفة(.الخياط)150 :2010 ,
وقدأورد أبو لبدة ( )227 :2008أف المقصود بالثبات ىو "أف يعطي االختبار النتائج

نفسيا في كؿ مرة يطبؽ فييا عمى مجموعة مف التبلميذ" ,وتأكدت الباحثة مف ثبات اختبار

ميارات التفكير البصري مف خبلؿ:
 -طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية,

والتي تتمثؿ في تجزئة المقياس إلى نصفيف (صورتيف متكافئتيف) عمى أف يحتوي القسـ األوؿ

عمى المفردات الفردية  ....,5,3,1والقسـ الثاني عمى المفردات الزوجية  ....,6,4,2ونظ اًر ألف

معامؿ االرتباط في ىذه الحالة يكوف بيف نصفي المقياس ,فجرى تعديؿ عميو باستخداـ معادلة
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سبيرماف براوف( .أبو عبلـ ,)388: 2014 ,حيث تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات

القسميف ,ولتصحيح معامؿ االرتباط الناتج تـ استخداـ معادلة سبيرماف – براوف ,وذلؾ باستخداـ

المعادلة:
 = Rمعامؿ االرتباط بيرسوف بيف درجات األسئمة الزوجية ودرجات األسئمة الفردية.

جدكؿ ( :)11معامؿ الثبات لختبار ميارات التفكير البصرم بطريقة التجزئة النصفية

اختبار التفكير البصرم

عدد الفقرات

معامؿ الرتباط

معامؿ الرتباط المعدؿ

30

0.828

0.906

يتضح مف الجدوؿ ( )11أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف تساوي( ,)0.828ثـ جرى
تعديميا باستخداـ معادلة سبيرماف – براوف ,وكاف معامؿ الثبات ( ,)0.906وىذا يدؿ عمى أف

االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات ,ويطمئف الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.
 -معادلة ككدر – ريتشاردسكف :21

استخدمت الباحثة طريقة أخرى لحساب ثبات الدرجة الكمية لبلختبار ككؿ ,حيث قامت

الباحثة بحساب متوسط درجات الطالباًت في العينة االستطبلعية في اختبار ميارات التفكير
البصري ,وكذلؾ حساب تبايف الدرجات ثـ تطبيؽ معادلة كودر – ريتشاردسوف (.21النمر,

)85: 201
ث

ع ؾ

ؾ  :عدد األسئمة ,و :المتوسط ,ع : 2التبايف

و )ؾ

ع )ؾ

و(
(

فكانت النتيجة كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ (:)12

جدكؿ ( :)12معامؿ الثبات لختبار ميارات التفكير البصرم عف طريؽ
معادلة ككدر – ريتشاردسكف 21

اختبار التفكير
البصرم

عدد الفقرات

متكسط الدرجات

تبايف الدرجات

معامؿ ككدر -ريتشاردسكف

30

18.57

56.94

0.905

ويتضح مف الجدوؿ رقـ ( )12أف معامؿ ثبات االختبار باستخداـ معادلة كودر – ريتشاردسوف

يبمغ ( ,)%90.5وىو معامؿ ثبات مرتفع ومناسب لتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.

ومف خبلؿ المعالجات االحصائية السابقة توصمت الباحثة لقابمية وصبلحية جميع الفقرات

لمتطبيؽ فتبقى الفقرات كما ىي عميو  30فقرة الختبار ميارات التفكير البصري.
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ضبط المتغيرات:
تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ إلى أثر فيديو قائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ في

تنمية ميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ
الحادي عشر؛ ولذلؾ تـ ضبط المتغيرات التي مف الممكف أف تؤثر عمى ميارات التفكير البصري

بدال مف الفيديو القائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ قبؿ البدء في فترة
وبقاء أثر التعمـ ً

التجريب ,وذلؾ حرصاً مف الباحثة عمى سبلمة النتائج ,وتعميميا بصورة صائبة عمى مجتمع
الدراسة ,ومف ىذه المتغيرات:

 تكافؤ مجموعات الدراسة الثبلث الضابطة والتجريبية األولى والثانية في التطبيؽ القبميالختبار ميارات التفكير البصري ,وقامت الباحثة بالتحقؽ مف تكافؤ المجموعات باختبار

تحميؿ التبايف األحادي فكانت النتائج كالتالي:
جدكؿ ( :)13تكافؤ مجمكعات الدراسة مف خالؿ التطبيؽ القبمي لختبار
ميارات التفكير البصرم
ميارات التفكير
البصرم
الشكؿ

التعرؼ عمى

الشكؿ

المعمومات عمى

تحميؿ

مجمكع
المربعات

درجة
الحرية

متكسط
المربعات

الدللة
القيمة
قيمة ()F
المحسكبة الحتمالية( )sigاإلحصائية

داخؿ المجموعات

62.771

94

0.668

غير دالة

بيف المجموعات

0.445

2

0.223

مصدر
التبايف

بيف المجموعات
المجموع الكمي

1.167

63.938

2

96

0.584

المكانية

إدراؾ العبلقات

داخؿ المجموعات

84.998

94

0.904

بيف المجموعات

1.971

2

0.985

المجموع الكمي

85.443

96

الشكؿ

المعمومات عمى

تفسير

داخؿ المجموعات

188.359

94

2.004

بيف المجموعات

1.653

2

0.827

المجموع الكمي

190.330

96

البصرية

الترجمة

داخؿ المجموعات

120.347

94

1.280

بيف المجموعات

1.332

2

0.666

المجموع الكمي

122.000

96

لبلختبار

الدرجة الكمية

داخؿ المجموعات

104.420

94

1.111

بيف المجموعات

27.556

2

13.778

المجموع الكمي

داخؿ المجموعات
المجموع الكمي

105.753
724.279
751.835

96
94
96

7.705

0.874

0.246

0.492

0.646

0.600

1.788

قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )94 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0.05تساوي (.)3.09
قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )94 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0.01تساوي (.)4.82
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0.421

0.782

0.613

0.527

0.551

0.173

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

ويتبيف مف الجدوؿ ( )13أف قيمة ( )Fالمحسوبة لدرجة االختبار الكمية تساوي ()1.788

وىي أقؿ مف قيمة ( )Fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية ( )94 , 2وعند مستوى

داللة ( ,)α =0.05وأقؿ مف قيمة ( )Fالجدولية التي تساوي ( )4.82عند درجة حرية (, 2
 )94وعند مستوى داللة ( )α =0.01مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسط درجات طالباًت المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في

التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصري.

 العمر :جميع طالباًت عينة الدراسة كاف ليـ نفس العمر ( )17عاماً تقريبا حيث إفجميع الطالباًت يدرسف في الصؼ الحادي عشر الفرع العممي.
 الجنس :تكونت عينة ىذه الدراسة التي طبؽ عمييا االختبار مف الطالباًت فقط ,وبيذاتكوف الباحثة قد ضبطت متغير الجنس.
ثالثان -الختبار التحصيمي:
في ضوء بطاقة تحميؿ المحتوى التي قامت الباحثة بإعدادىا مسبقاً قامت الباحثة بإعداد

اختبار التحصيؿ الدراسي في الوحدة الدراسية المختارة( :وحدة الجياز العصبي) ويتضمف

مستويات بموـ(:التذكر ,الفيـ ,التطبيؽ ,المستويات العميا) لتحديد أثر الفيديو القائـ عمى بعض

متغيرات اإلنفوجرافيؾ عمى بقاء أثر التعمـ لمدة أطوؿ لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر البلتي
تـ تطبيؽ الدراسة الحالية عمييف ,حيث قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار التحصيمي عمى عينة

الدراسة بعد االنتياء مف تدريس الوحدة المختارة لعينة الدراسة ومف ثـ انتظرت أربعة أسابيع
وأعادت تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى العينة لقياس بقاء أثر التعمـ لدى الطالباًت ,وقامت

الباحثة ببناء االختبار التحصيمي بإتباع الخطوات التالية:
-1

غرض الختبار التحصيمي:
ىدؼ ىذا االختبار إلى قياس مدى تأثير الفيديو القائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ

في بقاء أثر التعمـ لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر.
-2

محتكل الختبار التحصيمي:
قامت الباحثة بإعداد االختبار التحصيمي في وحدة الجياز العصبي مف مقرر العموـ

الحياتية لمفصؿ األوؿ لمصؼ الحادي عشر الفرع العممي لمعاـ الدراسي .2018/2017

وقد قامت الباحثة بحساب الوزف النسبي لكؿ درس مف دروس الوحدة فكانت النتائج كما في

الجدوؿ (:)14
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جدكؿ ( :)14الكزف النسبي لكؿ درس مف دركس كحدة الجياز العصبي
الرقـ

المكضكع

الكزف النسبي

-1

العصبوف

%7

-2

أنواع الخبليا العصبية

%7

-3

السياؿ العصبي

%22

-4

انتقاؿ السياؿ العصبي

%14

-5

تركيب الجياز العصبي

%36

-6

مشكبلت صحية لمجياز العصبي

%7

-7

تأثير العقاقير عمى الجياز العصبي

%7
%100

المجموع

وقد قامت الباحثة بتحميؿ الوحدة حسب مستويات بموـ( :التذكر ,الفيـ ,التطبيؽ,
المستويات العميا) وصياغة األىداؼ المعرفية ,وتـ عرضيا عمى مجموعة مف المعمميف

المتخصصيف والمؤىميف تربوياً في مجاؿ تدريس العموـ لمتأكد مف شموليتيا لما تضمنتو الوحدة,
وبناء عميو تـ حساب الوزف النسبي لكؿ مستوى معرفي وكانت عمى النحو التالي%30( :
ً
تذكر %40 ,فيـ %10 ,تطبيؽ%20 ,مستويات عميا) ,وبعد ذلؾ قامت الباحثة بإعداد جدوؿ
المواصفات لبلختبار التحصيمي حيث يبيف األوزاف النسبية وعدد األسئمة لكؿ درس مف دروس

الوحدة وفي مستويات األىداؼ كما في الجدوؿ (:)15

جدكؿ ( :)15المكاصفات لالختبار التحصيمي بكحدة الجياز العصبي
مستكيات

الرقـ

المكضكع

األىداؼ

التذكر

الفيـ

التطبيؽ

مستكيات
عميا

المجمكع

الوزف النسبي

%30

%40

%10

%20

%100

-1

العصبوف

%7

1

1

_

_

2

-2

أنواع الخبليا العصبية

%7

1

1

_

_

2

-3

السياؿ العصبي

%22

2

3

1

1

7

-4

انتقاؿ السياؿ العصبي

%14

1

2

_

1

4

-5

تركيب الجياز العصبي

%36

4

4

1

2

11

-6

مشكبلت صحية لمجياز العصبي

%7

1

1

_

_

2

-7

تأثير العقاقير عمى الجياز العصبي

%7

1

1

_

_

2

%100

11

13

2

4

30

المجموع
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 -3صياغة فقرات الختبار:
التزمػػت الباحثػػة بم ػػا ورد فػػي جػػدوؿ المواص ػػفات فػػي بنػػاء االختب ػػار التحصػػيمي فػػي وح ػػدة
الجي ػػاز العص ػػبي ,وق ػػد تك ػػوف االختب ػػار ف ػػي ص ػػورتو األولي ػػة م ػػف ( )30فقػ ػرة م ػػف ن ػػوع األس ػػئمة
الموض ػػوعية( :االختي ػػار م ػػف متع ػػدد) ,وق ػػد ارع ػػت الباحث ػػة عن ػػد ص ػػياغة فقػػرات االختب ػػار األم ػػور
التالية:
 السبلمة العممية والمغوية. شموليا لمحتوى الوحدة الدراسية. وضوح الفقرات وخموىا مف الغموض. مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة. مناسبتيا لمستويات األىداؼ المعرفية. مراعية لمفروؽ الفردية بيف الطالباًت. -4تطبيؽ الختبار عمى العينة الستطالعية:
بعد إعداد االختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف والقياـ بالتعديبلت البلزمة
حسب توصيات المحكميف ,تـ تطبيقو عمى عينة استطبلعية مكونة مف ( )30طالبة مف طالباًت
الصؼ الثاني عشر في مدرسة عوني الحرثاني الثانوية لمبنات ممف سبؽ ليف دراسة وحدة
الجياز العصبي مف كتاب العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر ,وتـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي,
وذلؾ لمتأكد مف صدؽ االختبار وثباتو وحساب معامبلت السيولة ,ومعامبلت التمييز ,واحتساب
الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار عمى العينة الفعمية.
 -5حساب زمف الختبار:
قامت الباحثة بحساب زمف االختبار عف طريؽ مبلحظة زمف أوؿ خمس طالباًت أجبف

عمى االختبار مضافاً إليو زمف ,وآخر خمس كالبات وقامت بتطبيؽ المعادلة التالية:
زمف االختبار
زمف االختبار

زمف أوؿ خمس طالباًت
(

)

زمف آخر خمس طالباًت
)

حيث بمغ متوسط الزمف لئلجابة عف فقرات االختبار  42دقيقة.
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 -6تصحيح الختبار:
تـ توزيع درجات االختبار بحيث يكوف لكؿ فقرة مف فقرات االختبار درجة واحدة ,وبذلؾ
تكوف درجة الطالبة محصورة ما بيف ( ,)0 - 30وقامت بتصحيح االختبار وترميزه عمى أساس
اإلجابة الصحيحة ( ,)1أما اإلجابة الخاطئة ( ,)0وعميو فإف الدرجة الكمية لبلختبار وتساوي
( )30درجة.
 -7تحميؿ نتائج اختبار العينة الستطالعية:
قامت الباحثة بتحميؿ نتائج إجابات الطالباًت عمى أسئمة االختبار ,وذلؾ لمتعرؼ إلى:
 -1معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
 -2معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
 -3صدؽ االختبار.
 -4ثبات االختبار.
 حساب معامالت السيكلة كالتمييز:
 لحساب كؿ مف معامؿ السيولة ومعامؿ التمييز قامت بتقسيـ الطالباًت إلى مجموعتيف:الطالباًت البلتي حصمف عمى أعمى الدرجات في االختبار (مجموعة عميا) وضمت
 %27مف العينة االستطبلعية وبمغ عددىف ( )8طالباًت  ,والطالباًت التي حصمف عمى
أدنى الدرجات في االختبار(مجموعة دنيا) وضمت  %27مف العينة االستطبلعية وبمغ
عددىف ( )8طالباًت.
 معامؿ السيكلة:يقصد بمعامؿ السيولة :النسبة المئوية لعدد األفراد الذيف أجابوا عف كؿ سؤاؿ مف االختبار
ِّ
المحكيَّتيف العميا والدنيا (الكيبلني وآخروف.)418 :2011 ,
إجابة صحيحة مف المجموعتيف
ويحسب بالمعادلة التالية:
معامؿ السيولة

د )ص(

ع )ص(
ف

 ع (ص) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة العميا إجابة صحيحة,
 د(ص) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
 ف :عدد أفراد المجموعتيف العميا والدنيا.
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وكاف اليدؼ مف حساب درجة السيولة لفقرات االختبار ,ىو حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة
سيولتيا عف ( )%20أو تزيد عف (( )%80أبو دقة)170 :2008 ,
حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار عف طريؽ تطبيؽ
المعادلة السابقة ,فوجدت أف معامبلت السيولة تتراوح ما بيف ( )0.76 – 0.23كما في الجدوؿ
رقـ ( ,)17وىذا معامؿ سيولة مناسب ومقبوؿ في عمـ القياس والتقويـ ,وكاف متوسط معامؿ
السيولة الكمي (.)0.53
 معامؿ التمييز:يقصد بو قدرة كؿ فقرة مف فقرات االختبار عمى التمييز بيف طالباًت المجموعة العميا في
الصفة التي يقيسيا االختبار ,وبيف طالباًت المجموعة الدنيا في تمؾ الصفة ,حيث قامت الباحثة
بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة اآلتية:
معامؿ التمييز

د )ص(

ع )ص(
ف

ع(ص) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة العميا إجابة صحيحة.
د(ص) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
ف :عدد أفراد إحدى المجموعتيف العميا أو الدنيا.
وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ
تمييزىا عف ()0.20؛ ألنيا تعتبر ضعيفة (أبو دقة)172 :2008 ,
والجدوؿ رقـ ( )16يوضح معامبلت السيولة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي.
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جدكؿ ( :)16معامؿ السيكلة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات الختبار التحصيمي
رقـ السؤاؿ

معامؿ السيكلة

معامؿ التمييز

رقـ السؤاؿ

معامؿ السيكلة

معامؿ التمييز

-1

0.53

0.53

16

0.50

0.40

-2

0.46

0.33

17

0.33

0.73

-3

0.30

0.26

18

0.66

0.53

-4

0.70

0.20

19

0.33

0.66

-5

0.23

0.33

20

0.70

0.33

-6

0.73

0.26

21

0.33

0.46

-7

0.76

0.20

22

0.46

0.26

-8

0.36

0.53

23

0.73

0.73

-9

0.40

0.40

24

0.70

0.46

-10

0.70

0.33

25

0.76

0.73

-11

0.26

0.26

26

0.56

0.33

-12

0.76

0.40

27

0.40

0.40

-13

0.40

0.53

28

0.43

0.20

-14

0.70

0.46

29

0.70

0.53

-15

0.56

0.26

30

0.66

0.66

متوسط معامؿ التمييز الكمي

0.42

مف الجدوؿ رقـ ( )16يتبيف أف معامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار تراوحت ما

بيف ) )0.73 - 0.20وكاف متوسط معامؿ التمييز الكمي ( ,)0.42ويقبؿ عمـ القياس معامؿ
التمييز اذا بمغ أكثر مف ))0.20
 -صدؽ الختبار:

ويقصد بصدؽ االختبار أف يقيس االختبار ما وضع لقياسو ,بمعنى أف تكوف فقرات
االختبار ذات صمة وثيقة بالصفة أو الخاصية التي وضع لقياسيا ,وقد تحققت الباحثة مف صدؽ
االختبار بطريقتيف:

أكلن -صدؽ المحكميف:
قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجموعة مف المختصيف في المناىج وطرؽ التدريس

ممحؽ ( ,)5وتـ األخذ بآرائيـ ومبلحظاتيـ في مجموعة مف النقاط أىميا السبلمة العممية
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والمغوية لفقرات االختبار ,و مطابقة االختبار لممحتوى( :وحدة الجياز العصبي) وشموليتو,

بناء عمى توصيات المحكميف.
وقامت الباحثة ببعض التعديبلت ً
ثانيان -صدؽ التساؽ الداخمي:

ويتـ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار عف طريؽ احتساب قوة االرتباط بيف درجات

كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالدرجة الكمية لبلختبار ,وقوة االرتباط بيف درجة كؿ مستوى والدرجة
الكمية لبلختبار ,وقوة االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والمستوى الذي تنتمي إليو ,وذلؾ مف خبلؿ

إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف باستخداـ البرنامج اإلحصائي  spssوكانت النتائج كالتالي :

جدكؿ ( :)17معامالت الرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لالختبار التحصيمي
رقـ السؤاؿ

معامؿ الرتباط

رقـ السؤاؿ

معامؿ الرتباط

-1

**0.45

16

*0.37

-2

**0.60

17

**0.64

-3

**0.52

18

**0.45

-4

*0.41

19

**0.67

-5

**0.76

20

**0.77

-6

*0.42

21

*0.38

-7

*0.39

22

**0.55

-8

*0.40

23

**0.79

-9

**0.54

24

*0.42

-10

*0.37

25

*0.36

-11

**0.80

26

**0.57

-12

**0.56

27

**0.48

-13

**0.67

28

*0.43

-14

**0.54

29

*0.37

-15

**0.59

30

**0.71

* ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.05تساوي .0.349

** ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.01تساوي .0.449

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )17أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطاً

داالً داللة إحصائية عند مستوي داللة ()0.05 , 0.01وىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز
باالتساؽ الداخمي.
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كما قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لممستوى الذي

تنتمي إليو فكانت النتائج كالتالي:

جدكؿ ( :)18معامالت الرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممستكل الذم تنتمي إلييا
في الختبار التحصيمي

السؤاؿ

الرتباط

()sig.

السؤاؿ

الرتباط

()sig.

-1

**0.586
**0.484

0.001

-18

*0.424

0.019

0.007

-19

0.515

0.004

-20

0.440

0.015

-21

-2
التذكر

-3
-4
-5

**
*

*0.429

**0.604

الفيـ

رقـ

معامؿ

قيمة

رقـ

معامؿ

قيمة

0.018

-22

0.000

-23

0.013

-24

0.015

-25

-10

*0.418

0.003

-26

0.021

-27

-11

0.671

0.000

-28

0.788

0.000

-29

0.642

0.000

-30

-6
-7
-8
-9

التطبيؽ

-12
-13

مستكيات عميا

-14
-15
-16
-17

*0.450
*0.440

**0.529
**
**
**

**0.715
**0.520
**0.562
**0.737

**0.471

0.009

0.392

0.032

0.408

0.025

*
*

**0.577
*0.433

**0.501
**0.471
**0.524

0.001
0.017
0.005
0.009
0.003

*0.423

0.020

0.520

0.003

0.487

0.006

0.389

0.034

**
**
*

0.000
0.003
0.001
0.000

* ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.05تساوي .0.349

** ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.01تساوي .0.449

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )18أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطاً

داالً داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05 ,0.01وىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز
باالتساؽ الداخمي.
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جدكؿ ( :)19معامالت الرتباط بيف درجة كؿ مستكل كالدرجة الكمية لالختبار التحصيمي
رقـ

المستكل

معامؿ الرتباط

قيمة ()sig.

-1

التذكر

**0.792

0.000

-2

الفيـ

**0.802

0.000

-3

التطبيؽ

**0.612

0.000

-4

مستويات عميا

**0.842

0.000

الميارة

** ر الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة( )α =0.01تساوي .0.449

يوضح الجدوؿ ( )19أف جميع قيـ االحتماؿ ( )sig.كانت أقؿ مف مستوى الداللة

( ,)0.01وكانت جميع قيـ االرتباط المحسوبة أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجة حرية (,)29
وىذا يعني أف الميارات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطاً داالً داللة إحصائية عند

مستوي داللة ( )0.01ويدؿ عمى أف االختبار يتسـ باالتساؽ الداخمي.
ثبات الختبار:

تأكدت الباحثة مف ثبات االختبار التحصيمي مف خبلؿ:
 -طريقة التجزئة النصفية:

يتـ في ىذه الطريقة تقسيـ االختبار إلى قسميف ,قسـ فقرات االختبار ذات األرقاـ الفردية ,وقسـ
فقرات االختبار ذات األرقاـ الفردية ,ثـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات القسميف,

ولتصحيح معامؿ االرتباط الناتج تـ استخداـ معادلة سبيرماف – براوف ,وذلؾ باستخداـ المعادلة:
 = Rمعامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الزوجية ودرجات األسئمة الفردية.

جدكؿ ( :)20معامؿ الثبات لالختبار التحصيمي بطريقة التجزئة النصفية

اختبار التفكير البصرم

عدد الفقرات

معامؿ الرتباط

معامؿ الرتباط المعدؿ

30

0.875

0.933

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )20أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف تساوي( ,)0.875ثـ جرى
تعديميا باستخداـ معادلة سبيرماف – براوف ,وكاف معامؿ الثبات ( ,)0.933وىذا يدؿ عمى أف

االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات ,ويطمئف الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.
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 معادلة ككدر – ريتشاردسكف :21استخدمت الباحثة طريقة أخرى لحساب ثبات الدرجة الكمية لبلختبار ككؿ ,حيث قامت

الباحثة بحساب متوسط درجات الطالباًت في العينة االستطبلعية في االختبار التحصيمي ,وكذلؾ
حساب تبايف الدرجات ثـ تطبيؽ معادلة كودر – ريتشاردسوف (. 21النمر)85: 201 ,
ث

ع ؾ

و )ؾ

ع )ؾ

و(
(

ؾ  :عدد األسئمة ,و :المتوسط ,ع : 2التبايف

فكانت النتيجة كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ (:)21

جدكؿ ( :)21معامؿ الثبات لالختبار التحصيمي عف طريؽ معادلة ككدر – ريتشاردسكف 21

اختبار التفكير
البصرم

عدد الفقرات
30

متكسط

الدرجات
15.93

تبايف الدرجات
38.875

معامؿ ككدر-
ريتشاردسكف
0.835

ويتضح مف الجدوؿ رقـ ( )21أف معامؿ ثبات االختبار باستخداـ معادلة كودر –

ريتشاردسوف يبمغ ( ,)%83.5وىو معامؿ ثبات مرتفع ومناسب لتطبيؽ االختبار عمى عينة

الدراسة .

وبعد التأكد ف صدؽ وثبات االختبار التحصيمي ,تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف

في الممحؽ ( )5إلبداء آرائيـ فيو وتـ التعديؿ في ضوء نتائج التحكيـ قبؿ تطبيؽ االختبار عمى
عينة الدراسة.
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تكافؤ مجمكعات الدراسة الثالث الضابطة كالتجريبية األكلى كالثانية في التطبيؽ القبمي

لالختبار التحصيمي باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم:

جدكؿ ( :)22تكافؤ مجمكعات الدراسة مف خالؿ التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي

مستكيات
المعرفة

مصدر

مجمكع

درجة

متكسط

قيمة ()F

التذكر
الفيـ
التطبيؽ
ميارات عميا
لالختبار

الدرجة الكمية

التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجموعات

2.019

2

1.009

0.562

داخؿ المجموعات

170.757

95

1.797

المجموع الكمي

172.776

97

بيف المجموعات

0.324

2

0.162

داخؿ المجموعات

128.666

95

1.354

المجموع الكمي

128.990

97

بيف المجموعات

1.117

2

0.559

داخؿ المجموعات

43.985

95

0.463

المجموع الكمي

45.102

97

بيف المجموعات

0.172

2

.086

داخؿ المجموعات

49.379

95

0.520

المجموع الكمي

49.551

97

بيف المجموعات

2.345

2

1.173

داخؿ المجموعات

222.848

95

2.346

المجموع الكمي

225.194

97

القيمة

الحتمالية
()sig

0.572
0.120
0.887

الدللة

اإلحصائية
غير دالة

غير دالة

1.206
0.304

غير دالة

0.166
0.848

غير دالة

0.500
0.608

غير دالة

قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0000تساوي (.)3.09
قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0009تساوي (.)4.82

تبيف مف الجدوؿ رقـ ( )22أف قيمة ( )Fالمحسوبة لدرجة االختبار الكمية تساوي

( )0.500وىي أقؿ مف قيمة ( )Fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية ()95 ,2
وعند مستوى داللة ( , )α =1.15وىي أقؿ مف قيمة ( )Fالجدولية التي تساوي ( )4.82عند

درجة حرية ( )95 ,2وعند مستوى داللة ( ,)α =1.11مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالباًت المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى

112

والتجريبية الثانية) في التطبيؽ القبمي لبلختبار التحصيمي وىذا يؤكد تكافؤ مجموعات الدراسة في

التحصيؿ الد ارسي.

 4.6الفيديك القائـ عمى بعض متغيرات اإلنفكجرافيؾ:
سيتـ تطبيؽ نموذج شمتوت( )2016لتصميـ الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف –

غير المموف) لتنمية ميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ لدى طمبة الصؼ الحادي عشر
في مادة العموـ الحياتية  ,مف خبلؿ إجراء الخطوات التالية :

 -1مرحمة الدراسة كالتحميؿ :تيدؼ ىذه المرحمة إلى تحديد األىداؼ التعميمية وصياغتيا,
والتوصؿ إلى المعايير الخاصة بتصميـ الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف– غير
المموف) لتنمية ميارات التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ لدى طمبة الصؼ الحادي عشر
في مادة العموـ الحياتية.
 -2مرحمة التصميـ :تيدؼ إلى وضع المواصفات الخاصة بمصادر وبدائؿ التعمـ وعممياتو
والمتمثؿ في مواد المعالجات التجريبية(( :اإلنفوجرافيؾ( :المموف – غير المموف)) لتنمية
ميارات التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ لدى طمبة الصؼ الحادي عشر في مادة العموـ
الحياتية.
 -3مرحمة التطكير اإلنتاج :تيدؼ إلى إعداد السيناريوىات التعميمية ووصؼ مكوناتيا وانتاج
المصادر التعميمية مواد المعالجات التجريبية(( :اإلنفوجرافيؾ( :المموف – غير المموف))
لتنمية ميارات التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ لدى طمبة الصؼ الحادي عشر في مادة
العموـ الحياتية  ,وتـ تحضير أدوات التقويـ( :مقياس ميارات التفكير البصري – مقياس
بقاء أثر التعمـ).
 -4مرحمة التقويـ واجازة المعالجات التجريبية ,مف خبلؿ :المرحمة األولى -تحكيـ الخبراء و
المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والمعمومات وطرائؽ تدريس العموـ ,وقد تـ
التعديؿ في ضوء آراءىـ ,المرحمة الثانية -تجربة التقويـ البنائي :سيتـ تجريب مواد
المعالجات التجريبية عمى عينة صغيرة.
 -5إجراء التجربة مف خبلؿ تطبيؽ المعالجات التجريبية لمبحث الحالي لمكشؼ عف فاعميتيا.
 -6إجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات ,وفحص صحة فروض البحث الحالي.
 -7تفسير النتائج والتوصيات والمقترحات لمبحث الحالي.
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 4.7إجراءات تنفيذ الدراسة:
 -1االطبلع عمى األدب التربوي السابؽ ,والبحوث ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة.
 -2صياغة مشكمة الدراسة ,وأسئمتيا ,وفروضيا.

 -3إعداد اإلطار النظري الذي يتعمؽ بموضوع البحث

 -4اختيار وحدة الجياز العصبي مف مقرر العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر بالفصؿ
الدراسي األوؿ.

 -5تحميؿ محتوى وحدة الجياز العصبي ,وبناء أداة التحميؿ والتأكد مف صدقيا وثباتيا.

 -6تحديد ميارات التفكيػر البصػري الواجػب تنميتيػا لػدى طالبػاًت الصػؼ الحػادي عشػر الفػرع
العممي.

 -7إعػ ػػداد اختبػ ػػار ميػ ػػارات التفكي ػ ػر البصػ ػػري فػ ػػي ضػ ػػوء قائمػ ػػة ميػ ػػارات التفكيػ ػػر البصػ ػػري,
واالختبار التحصيمي.

 -8تصميـ وحدة الجياز العصبي عف طريؽ الفيديو القائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ.
 -9ع ػػرض أدوات ومػ ػواد الد ارس ػػة عم ػػى مجموع ػػة م ػػف المحكم ػػيف المتخصص ػػيف ف ػػي المن ػػاىج
وطرائؽ التدريس ,والمتخصصيف.

 -10الموافقة مف وزارة التربية و التعميـ عمى إجراء التجربة عمى عينة مف المجتمع المحمي
والسماح بتطبيقيا عمى مدرسة الكويت الثانوية لمبنات اختيار العينة عشوائياً ثبلث
مجموعات تجريبية أولى وتجريبية ثانية وضابطة

 -11اختيار العينة لبلستطبلعية المكونة مف  30طالبة وتطبيؽ أدوات الدراسة عمييا.
 -12تحميؿ البيانات لمتحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار وحساب معامبلت السيولة والتمييز.

 -13التطبيػػؽ القبمػػي الختبػػار ميػػارات التفكيػػر البصػػري عمػػى عينػػة الد ارسػػة والتحقػػؽ مػػف تكػػافؤ
المجموعات الثبلثة.

 -14البػػدء بتنفيػػذ التجربػػة ,وذلػػؾ بتػػدريس وحػػدة الجيػػاز العصػػبي لممجموعػػة التجريبيػػة األولػػى
باسػػتخداـ الفيػػديو القػػائـ عمػػى اإلنفوجرافيػػؾ (ممػػوف) ,المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة باسػػتخداـ

الفي ػػديو الق ػػائـ عم ػػى اإلنفوجرافي ػػؾ (غي ػػر مم ػػوف) ,المجموع ػػة الض ػػابطة باس ػػتخداـ الطريق ػػة

المعتادة.

 -15تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصري واالختبار التحصيمي عمى المجموعات الثبلثة بعػد
االنتيػػاء مػػف تنفيػػذ التجربػػة ,وذلػػؾ لمتعػػرؼ إلػػى أثػػر الفيػػديو القػػائـ عمػػى بعػػض متغي ػرات

اإلنفوجرافيؾ في تنمية ميارات التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ عمػى مجموعػات الد ارسػة

الثبلثة.
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 -16انتظػػار أربعػػة أسػػابيع وبعػػدىا إعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار التحصػػيمي المؤجػػؿ لمعرفػػة بقػػاء أثػػر
التعمـ.

 -17تحميؿ نتائج الدراسة إحصائياً وتفسيرىا ومف ثـ وضع التوصيات والمقترحات في ضوء ما
أسفرت عنو النتائج.

أما عف بداية تطبيؽ التجربة فكػاف فػي الفصػؿ الد ارسػي األوؿ مػف العػاـ الد ارسػي / 2017

2018ـ وذلؾ بتاريخ  10/5واستمرت حتى تػاريخ  11/16وبعػدىا تػـ التطبيػؽ البعػدي الختبػار

ميارات التفكير البصري واالختبار التحصيمي ,وثـ االنتظار أربعػة أسػابيع حتػى تػاريخ 12/15

وبعدىا تطبيؽ االختبار التحصيمي المؤجؿ الذي تـ إعداده لقياس بقاء أثر التعمـ.

 4.8المعالجات اإلحصائية المستخدمة في ىذه الدراسة:
 -1تـ حساب النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات
 -2معامؿ السيولة لحساب سيولة كؿ فقرة مف فقرات االختبار.

 -3معامؿ التمييز لتمييز الفقرات بيف المجموعة العميا والمجموعة الدنيا.
 -4معامؿ االرتباط بيرسوف لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي.

 -5معادلة سبيرماف – براوف لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 -6معامؿ كودر – ريتشاردسوف ( )21لحساب ثبات االختبار.

 -7اختبار تحميؿ التبايف األحادي  one way anovaلمعينات المستقمة.
 -8اختبار ت لعينتيف مرتبطتيف لقياس بقاء أثر التعمـ.
 -9مربع إيتا لقياس حجـ األثر.

115

 5انفصم اخلامس

عرض اننتائج وتفسريها
 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة كفرضياتيا كتفسيرىا.
 تكصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.

الفصؿ الخامس
عرض النتائج كتفسيرىا

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ إلى أثر توظيؼ فيديو قائـ عمى بعض متغيرات
اإلنفوجرافيؾ في تنمية ميارات التفكير البصري .وبقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى

طالباًت الصؼ الحادي عشر بغزة ,حيث قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس ميارات التفكير
البصري ,واختبار تحصيمي مؤجؿ لقياس بقاء أثر التعمـ.

وقد قامت الباحثة بجمع البيانات وتحميميا إحصائياً ,باستخداـ برنامج ( )spssلمحصوؿ

عمى نتائج الدراسة ,وسيتـ مناقشتيا وتفسيرىا ,وعرض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج.

 5.1النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة كفرضياتيا كتفسيرىا:
 5.1.1النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس كتفسيره:
والذي ينص عمى" :ما أثر توظيؼ فيديو قائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ لتنمية

ميارات التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي

عشر بغزة؟"

كلإلجابة عف السؤاؿ السابؽ قامت الباحثة باإلجابة عف األسئمة الفرعية التية:

 5.1.2النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي األكؿ-:
الذي ينص عمى" :ما صورة الفيديو القائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ لتنمية ميارات
التفكير البصري ,وبقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر ؟"

قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العبلقة بالدراسة الحالية,

ووضحت صورة وطبيعة الفيديو القائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ ,وكيفية توظيفو ودوره

في تنمية ميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ ,ويظير ىذا في اإلطار النظري ليذه الدراسة

ص ..32

 5.1.3النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الثاني-:
الػػذي يػػنص عمػػى ":مػػا ميػػارات التفكيػػر البصػػري البلزمػػة لطمبػػة الصػػؼ الحػػادي عشػػر فػػي
مادة العموـ الحياتية؟"
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م ػػف خ ػػبلؿ اط ػػبلع الباحث ػػة عم ػػى األدب الترب ػػوي والد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناول ػػت مي ػػارات

التفكيػػر البصػػري ,قامػػت الباحثػػة بإعػػداد قائمػػة ميػػارات التفكيػػر البصػػري ,والتػػي تضػػمنت خمػػس
ميارات ,وقامت بتعريفيا إجرائياً وتـ تحكيميا وىي موضحة في الجدوؿ رقـ (:)23
جدكؿ ( :)23قائمة ميارات التفكير البصرم

ـ

-1

-2

-3

-4

الميارة

التعريؼ الجرائي

ميارة التعرؼ إلى

قدرة الفرد عمى التعرؼ إلى طبيعة الشكؿ المعروض وخصائصو وأبعاده

الشكؿ البصري.

وتمييزه عف باقي األشكاؿ ومبلحظة أوجو التشابو واالختبلؼ بيف األشكاؿ.

ميارة تحميؿ المعمومات

وتعني القدرة عمى التركيز في أدؽ التفاصيؿ في الشكؿ البصري واالىتماـ

عمى الشكؿ البصري.

بالبيانات الجزئية ومعرفة خصائصيا .

ادراؾ العبلقات

القدرة عمى رؤية العبلقات وتحديدىا والربط بينيا وادراؾ موضع األشياء في

المكانية.

الفراغ بالنسبة لؤلشياء المحيطة.

تفسير المعمومات
المتضمنة في الشكؿ
البصري.

-5

الترجمة البصرية.

القدرة عمى تفسير كؿ ما ورد في الشكؿ البصري المعروض مف رسومات
وصور والتوصؿ إلى معنى لما تـ رؤيتو وازالة الغموض.
القدرة عمى تحويؿ ما يراه المتعمـ في الشكؿ البصري إلى لغة منطوقة
ومكتوبة.

 5.1.4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الثالث كتفسيرىا:
الذي ينص عمى" :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بيف

متوسط درجات طالباًت المجموعة التجريبية األولى( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ مموف)

والمجموعة التجريبية الثانية( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير مموف) والمجموعة الضابطة:

(الطريقة المعتادة) في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري؟"
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية :

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بيف متوسط درجات

طالباًت المجموعة التجريبية األولى( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ مموف) والمجموعة التجريبية
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الثانية( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير مموف) والمجموعة الضابطة( :الطريقة المعتادة) في
التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري.

الختبار صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )one way anovaلثبلث عينات مستقمة

لممقارنة بيف متوسط درجات طالباًت المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية
والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري ,فكانت النتائج كما

يوضحيا الجدوؿ رقـ (:)24

جدكؿ ( :)24نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف درجات طالبات
المجمكعات الثالث في التطبيؽ البعدم لختبار ميارات التفكير البصرم

ميارات
التفكير

البصرم

مصدر

مجمكع

درجة

متكسط

قيمة ()F

الشكؿ

التعرؼ عمى

الشكؿ

المعمومات عمى

تحميؿ

المكانية

إدراؾ العبلقات

الشكؿ

المعمومات عمى الترجمة البصرية

تفسير

لبلختبار

الدرجة الكمية

التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجموعات

29.795

2

14.897

9.861

داخؿ المجموعات

143.522

95

1.511

المجموع الكمي

173.316

97

بيف المجموعات

33.367

2

16.683

داخؿ المجموعات

126.113

95

1.328

المجموع الكمي

159.48

97

بيف المجموعات

139.548

2

69.774

داخؿ المجموعات

168.37

95

1.772

المجموع الكمي

307.918

97

بيف المجموعات

35.853

2

17.927

داخؿ المجموعات

56.279

95

0.592

المجموع الكمي

92.133

97

بيف المجموعات

27.273

2

13.636

داخؿ المجموعات

80.727

95

0.85

المجموع الكمي

108

97

بيف المجموعات

1151.882

2

575.941

داخؿ المجموعات

1099.394

95

11.573

المجموع الكمي

2251.276

97

الحتمالية
()sig

0.001

الدللة

اإلحصائية

دالة

12.568
0.001

دالة

39.369
0.001

دالة

30.26
0.001

دالة

16.047
0.001

دالة

49.768

قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0.05تساوي (.)3.09
قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0.01تساوي (.)4.82
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القيمة

0.001

دالة

ولمتعرؼ إلى الفػروؽ لصػالح أي مجموعػة مػف المجموعػات الػثبلث فقػد تػـ اسػتخداـ اختبػار

شػ ػػفيو ( ,)scheffeوالجػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( )25يبػ ػػيف نتػ ػػائج اختبػ ػػار شػ ػػفيو لمكشػ ػػؼ عػ ػػف الفػ ػػروؽ بػ ػػيف
المجموعات لصالح أي مجموعة.

جدكؿ ( :)25الفركؽ لصالح أم مجمكعة مف المجمكعات الثالثة حسب اختبار شفيو
) (scheffeفي التطبيؽ البعدم لختبار ميارات التفكير البصرم

ميارات التفكير
البصرم
التعرؼ إلى الشكؿ.

المجمكعة
الضابطة

التجريبية األولى
التجريبية الثانية

تحميؿ المعمومات
عمى الشكؿ.
إدراؾ العبلقات
المكانية.
تفسير المعمومات
عمى الشكؿ.
الترجمة البصرية.
الدرجة الكمية
لبلختبار.

الضابطة

التجريبية األولى
التجريبية الثانية
الضابطة

التجريبية األولى
التجريبية الثانية
الضابطة

التجريبية األولى
التجريبية الثانية
الضابطة

التجريبية األولى
التجريبية الثانية
الضابطة

التجريبية األولى
التجريبية الثانية

الضابطة
*1.091

*1.152

*2.515

*1.394

*0.909

*7.061

التجريبية األكلى

التجريبية الثانية
*1.232

0.141

0.154

0.02

0.277

0.341

*1.306

*2.535

*1.116

*1.250

*7.439

0.379

*الفروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.05

يتبيف مف الجدوليف رقـ ( )24والجدوؿ رقـ ( )25التالي:
بالنسػػبة لمدرجػػة الكميػػة الختبػػار ميػػارات التفكيػػر البصػػري فػػإف قيمػػة ( )Fالمحسػػوبة لدرجػػة

االختبار الكمية تساوي ( )49.768وىي أكبػر مػف قيمػة ( )Fالجدوليػة التػي تسػاوي ( )3.09عنػد

درجة حرية ( )95 , 2وعند مسػتوى داللػة ( , )α =0.05ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ ذات داللػة
إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α =0.05ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات طالبػ ػاًت المجموع ػػات الثبلث ػػة:

(الض ػػابطة والتجريبي ػػة األول ػػى والتجريبي ػػة الثاني ػػة) ف ػػي التطبي ػػؽ البع ػػدي الختب ػػار مي ػػارات التفكي ػػر
البصػػري ,حيػػث تبػػيف مػػف اختبػػار شػػفيو وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات المجموعػػة الضػػابطة
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وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى والثانية لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ
وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

وبالنسبة لميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصري :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة ميارة التعرؼ

إلى الشكؿ البصري تساوي ( ,)9.861وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند

درجة حرية ( ,)95 ,2ومستوى داللة ( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية)
في ميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصري ,حيث تبيف مف اختبار شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات

درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى والثانية في ميارة التعرؼ إلى
الشكؿ البصري لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعة

التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

وبالنسبة لميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة

ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري تساوي ( ,)12.568وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية

التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية ( ,)95 ,2ومستوى داللة ( ,)α =0.05مما يدؿ عمى
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية

األولى والتجريبية الثانية) في ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري ,حيث تبيف مف
اختبار شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف
األولى والثانية في ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري لصالح المجموعتيف التجريبيتيف

األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

وبالنسبة لميارة إدراؾ العبلقات المكانية :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة ميارة إدراؾ

العبلقات المكانية تساوي ( ,)39.369وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند

درجة حرية ( ,)95 ,2ومستوى داللة ( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية)
في ميارة إدراؾ العبلقات المكانية ,حيث تبيف مف اختبار شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات

درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى والثانية في ميارة إدراؾ العبلقات
المكانية لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعة

التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

وبالنسبة لميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة

ميارة تحميؿ المعمومات تساوي ( ,)30.26وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ()3.09
عند درجة حرية ( ,)2,95ومستوى داللة ( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية)
في ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري ,حيث تبيف مف اختبار شفيو وجود فروؽ بيف
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متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى والثانية في ميارة

تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ

وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

وبالنسبة لميارة الترجمة البصرية :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة ميارة الترجمة البصرية

تساوي ( ,)16.047وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية (,2

 ,)95ومستوى داللة ( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط

درجات المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في ميارة الترجمة

البصرية ,حيث تبيف مف اختبار شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة

وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى والثانية في ميارة الترجمة البصري لصالح المجموعتيف
التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة

التجريبية الثانية.

كتفسر الباحثة :وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة التي درست

بالطريقة المعتادة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى التي تـ استخداـ الفيديو القائـ عمى

اإلنفوجرافيؾ المموف فييا والثانية التي تـ استخداـ الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير المموف
لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى

والمجموعة التجريبية الثانية بأف الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ قادر عمى تصوير المحتوى
التعميمي بطريقة مرئية واضحة تساعد الطالباًت عمى فيـ المحتوى بسيولة وتخيؿ جميع المفاىيـ
والعمميات المجردة مف خبلؿ التعرؼ إلى الشكؿ البصري ,ووصفو ,وتحميؿ المعمومات الموجودة

فيو ,وكذلؾ إدراؾ العبلقات المكانية فيو ,وتفسير الظواىر المتضمنة فيو ,وترجمة ما تـ رؤيتو
في الفيديو لفظياً أو كتابياً وىذا يعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير البصري.

كما أف الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ يساعد الطالباًت عمى استخداـ ذاكرتيف البصرية

بشكؿ جيد في تمقي المعمومات والتفاعؿ معيا وبناء نماذج ذىنية بصرية ليا ,وىذا يؤدي إلى
تبسيط المعمومات وتوضيحيا وتثبيتيا في أذىاف الطالباًت وسيولة استعادتيا ,ومف ثـ تنمية

ميارات التفكير البصري لدييف.

كتفسر الباحثة :عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية األولى التي

درست باستخداـ الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ المموف والمجموعة التجريبية الثانية التي درست
باستخداـ الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير المموف ,بأف التمثيؿ البصري لممعمومات عمى شكؿ

مخططات وأشكاؿ بيانية ,باإلضافة إلى العناصر البصرية مف رسوـ وصور ورموز مزودة

بالمؤثرات البصرية الحركية والسمعية لوحدة الجياز العصبي في مادة العموـ الحياتية ,والتي

تحتوي عمى معمومات دقيقة جداً ومعقدة نوعاً ما يصعب عمى الطالب فيميا بسيولة وتخيميا,
كاف ليا األثر األساسي في تنمية ميارات التفكير البصري بغض النظر عف األلواف المستخدمة .
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 5.1.5النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الرابع كتفسيرىا:
الذي ينص عمى ":ىؿ يوجد أثر لمفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف وغير المموف) في

تنمية ميارات التفكير البصري في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر؟"

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية :

ال يوجد أثر لمفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف وغير المموف) في تنمية ميارات

التفكير البصري في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر.

الختبار صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )One Way Anovaلثبلث عينات

مستقمة لممقارنة بيف متوسط درجات طالباًت المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية
الثانية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري ,و قامت

الباحثة بحساب حجـ األثر الناتج عف توظيؼ فيديو قائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ في
تنمية ميارات التفكير البصري ,وذلؾ عف طريؽ حساب مربع إيتا (

التالي:

) ,مف خبلؿ القانوف

وكما وضح عفانة ونشواف ( )52 :2017مستويات حجـ األثر وىي موضحة بالجدوؿ

رقـ (:)26

جدكؿ ( :)26مستكيات حجـ األ ثر

المقياس
مربع إيتا (

)

صغير

متكسط

كبير

0.01

0.06

0.14

فكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ (:)27

جدكؿ ( :)27قيمة مربع إيتا لقياس حجـ األثر لميارات التفكير البصرم
مجمكع

ميارات التفكير البصرم

المربعات بيف
المجمكعات

مجمكع المربعات
الكمية

مربع إيتا
(

)

درجة التأثير

التعرؼ إلى الشكؿ البصري.

29.795

173.316

0.172

كبير

تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري.

33.367

159.48

0.209

كبير

إدراؾ العبلقات المكانية.

139.548

307.918

0.453

كبير

تفسير المعمومات عمى الشكؿ البصري.

35.853

92.133

0.389

كبير

الترجمة البصرية.

27.273

108

0.253

كبير

الدرجة الكمية لبلختبار.

1151.882

2251.276

0.512

كبير
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كما يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )27أف قيـ معامؿ ايتا (

) لمدرجة الكمية الختبار ميارات

التفكير البصري كبيرة ,ويدؿ ذلؾ عمى حجـ األثر الناتج عف توظيؼ الفيديو القائـ عمى بعض

متغيرات اإلنفوجرافيؾ (المموف وغير المموف) في تنمية ميارات التفكير البصري في مادة العموـ
الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر كاف كبي ار.
كتعزك الباحثة :ىذا األثر الكبير لمفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف وغير المموف)
في تنمية ميارات التفكير البصري إلى األسباب التالية:
 -1الفيػػديو الق ػػائـ عم ػػى اإلنفوجرافيػػؾ يعتمػ ػد عم ػػى الم ػػؤثرات البص ػرية والحركي ػػة ف ػػي توص ػػيؿ
المعمومػػة ,ويحػػوؿ المعمومػػات إلػػى صػػور ورسػػوـ شػػيقة ,وىػػذا يسػػاعد فػػي تنميػػة ميػػارات

التفكير البصري.

 -2يقػػوـ الفيػػديو القػػائـ عمػػى اإلنفوجرافيػػؾ عمػػى إعمػػاؿ ذىػػف الطالب ػاًت مػػف خػػبلؿ الحركػػات
والرسومات والصور ,ويعمؿ عمى إثارة التخيؿ و التفكير لدييف .

 -3يخاطب الفيػديو القػائـ عمػى اإلنفوجرافيػؾ حاسػة البصػر ,والتػي ىػي مػدخؿ المعرفػة األىػـ
لميارات التفكير البصري.

 -4توظيؼ الصورة والصوت والنص والرمػوز فػي الفيػديو جعػؿ المحتػوى العممػي الػذي يقدمػو
أقرب ما يكوف إلى الواقع ,وىذا سيؿ عمى الطالباًت تكويف صورة ذىنية لممحتوى العممي
وتخيمو.

 5.1.6النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الخامس كتفسيرىا:
الذي ينص عمى "ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بيف

متوسط درجات طالباًت المجموعة التجريبية األولى( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ مموف)

والمجموعة التجريبية الثانية( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير مموف) والمجموعة الضابطة:

(الطريقة المعتادة) في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي؟"
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية :

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بيف متوسط درجات

طالباًت المجموعة التجريبية األولى( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ مموف) والمجموعة التجريبية:
الثانية (فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير مموف) والمجموعة الضابطة( :الطريقة المعتادة) في

التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي.

الختبار صحة الفرضية تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي بعد االنتياء مف تدريس وحدة

الجياز العصبي ,واستخدمت الباحثة اختبار ( )one way anovaلثبلث عينات مستقمة

لممقارنة بيف متوسط درجات طالباًت المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية
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والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي ,فكانت النتائج كما يوضحيا

الجدوؿ رقـ (:)28

جدكؿ ( :)28نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ إلى الفركؽ في متكسط درجات
طالبانت المجمكعات الثالث في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي :
قيمة ()F

المعرفة

التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجموعات

312.328

2

156.164

112.141

داخؿ المجموعات

132.295

95

1.393

المجموع الكمي

444.622

97

بيف المجموعات

405.632

2

202.816

داخؿ المجموعات

198.613

95

2.091

المجموع الكمي

604.245

97

بيف المجموعات

5.754

2

2.877

داخؿ المجموعات

43.439

95

0.457

المجموع الكمي

49.194

97

بيف المجموعات

37.517

2

18.759

داخؿ مجموعات

46.370

95

0.488

83.888

97

بيف المجموعات

2067.900

2

داخؿ المجموعات

606.151

95

المجموع الكمي

2674.051

97

التذكر

مستكيات

مصدر

مجمكع

درجة

متكسط

الفيـ
التطبيؽ
عميا

ميارات

لبلختبار

الدرجة الكمية

المجموع الكمي
ث3

القيمة

الحتمالية
()sig

0.001

الدللة
اإلحصائية
دالة

97.011
0.001

دالة

6.292
0.003

دالة

38.432
0.001

دالة

162.048 1033.950
6.381

0.001

دالة

قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0.05تساوي (.)3.09
قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0.01تساوي (.)4.82

ولمتعرؼ إلى الفروؽ لصالح أي مجموعة مف المجموعات الثبلث فقد تـ استخداـ اختبار

شفيو لمفروؽ الثنائية والمقارنة المتعددة ( .)scheffeوالجدوؿ رقـ ( )29يبيف نتائج اختبار شفيو

لمكشؼ عف الفروؽ بيف المجموعات لصالح أي مجموعة.
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الجدكؿ ( :)29الفركؽ في متكسط درجات طالبانت المجمكعات الثالث في التطبيؽ البعدم
لالختبار التحصيمي لصالح أم مجمكعة حسب اختبار شفيو )(Scheffe

مستكيات المعرفة
التذكر

المجمكعة

الضابطة

التجريبية األكلى

الضابطة
التجريبية األولى

*3.664
*3.879

التجريبية الثانية

0.215

الضابطة
الفيـ

التجريبية األولى

*4.050
*4.515

التجريبية الثانية

0.465

الضابطة
التطبيؽ

التجريبية األولى

*0.595
*0.526

التجريبية الثانية

0.322

الضابطة
ميارات عميا

التجريبية األولى

*1.495
*0.970

التجريبية الثانية
الدرجة الكمية
لبلختبار

0.273

الضابطة
التجريبية األولى

التجريبية الثانية

*9.804
*9.636
0.168

التجريبية الثانية

*الفروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة .0.05

ويتبيف مف الجدوؿ رقـ ( ,)29والجدوؿ رقـ (:)30
بالنسبة لمدرجة الكمية لبلختبار التحصيمي البعدي فإف قيمة ( )Fالمحسوبة لدرجة

االختبار الكمية تساوي ( )162.048وىي أكبر مف قيمة ( )Fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند
درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( , )α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α =0.05بيف متوسط درجات طالباًت المجموعات الثبلثة:
(الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي ,حيث
تبيف مف اختبار شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف
التجريبيتيف األولى والثانية لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف
المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية .
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وبالنسبة لمستوى التذكر :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة مستوى التذكر تساوي
( ,)112.141وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية (,)95 ,2
ومستوى داللة ( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في مستوى التذكر ,حيث
تبيف مف اختبار شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف
الت جريبيتيف األولى والثانية في مستوى التذكر لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية,
وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.
وبالنسبة لمستوى الفيـ :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة مستوى الفيـ تساوي (,)97.011
وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية ( ,)95 ,2ومستوى داللة
( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات
الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في مستوى الفيـ ,حيث تبيف مف اختبار
شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى
والثانية في مستوى الفيـ لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف
المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.
وبالنسبة لمستوى التطبيؽ :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة مستوى التطبيؽ تساوي
( ,)6.292وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية (,)95 ,2
ومستوى داللة ( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في مستوى التطبيؽ ,حيث
تبيف مف اختبار شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف
التجريبيتيف األولى والثانية في مستوى التطبيؽ لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية,
وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.
وبالنسبة لمميارات العميا :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة الميارات العميا تساوي (,)38.432
وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية ( ,)95 ,2ومستوى داللة
( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات
الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في الميارات العميا ,حيث تبيف مف اختبار
شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى
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والثانية في ميارة إدراؾ العبلقات المكانية لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ
وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

 5.1.7النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي السادس كتفسيرىا:
الذي ينص عمى " :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≥0.05
بيف متوسط درجات طالباًت المجموعة التجريبية األولى( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ مموف)
والمجموعة التجريبية الثانية( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير مموف) والمجموعة الضابطة:
(الطريقة المعتادة) في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار التحصيمي؟"
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية :
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بيف متوسط درجات
طالباًت المجموعة التجريبية األولى( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ مموف) والمجموعة التجريبية
الثانية( :فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ غير مموف) والمجموعة الضابطة( :الطريقة المعتادة) في
التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار التحصيمي.
الختبار صحة الفرضية تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي مرة أخرى بعد أربعة أسابيع ,
واستخدمت الباحثة اختبار ( )one way anovaلثبلث عينات مستقمة لممقارنة بيف متوسط
درجات طالباًت المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة في
التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار التحصيمي ,فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ رقـ (:)31
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جدكؿ ( :)30نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ إلى الفركؽ في متكسط درجات
طالبانت المجمكعات الثالث في التطبيؽ المؤجؿ لالختبار التحصيمي

مستكيات
المعرفة

مصدر

مجمكع

درجة

متكسط

قيمة ()F

التذكر
الفيـ
التطبيؽ
ميارات عميا
لبلختبار

الدرجة الكمية

التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجموعات

65.148

2

32.574

13.57

داخؿ المجموعات

228.045

95

2.4

المجموع الكمي

293.194

97

بيف مجموعات

106.985

2

53.492

داخؿ المجموعات

310.117

95

3.264

المجموع الكمي

417.102

97

بيف المجموعات

4.219

2

2.11

داخؿ المجموعات

45.985

95

0.484

المجموع الكمي

50.204

97

بيف المجموعات

10.501

2

5.251

داخؿ المجموعات

58.029

95

0.611

المجموع الكمي

68.531

97

بيف المجموعات

478.759

2

17.215 239.379

داخؿ المجموعات

1321.007

95

13.905

المجموع الكمي

1799.765

97

الحتمالية
()sig

0.001

اإلحصائية
دالة

16.387
0.001

دالة

4.358
0.005

دالة

8.596

قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0.05تساوي (.)3.09
قيمة  fالجدولية عند درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( )α =0.01تساوي (.)4.82
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القيمة

الدللة

0.001

0.001

دالة

دالة

ولمتعرؼ إلى الفروؽ لصالح أي مجموعة مف المجموعات الثبلث فقد تـ استخداـ اختبار

شفيو ( ,)scheffeوالجدوؿ رقـ ( )31يبيف نتائج اختبار شفيو لمكشؼ عف الفروؽ بيف
المجموعات لصالح أي مجموعة.

الجدكؿ ( :)31الفركؽ متكسط درجات طالبانت المجمكعات الثالث في التطبيؽ المؤجؿ
لالختبار التحصيمي لصالح أم مجمكعة حسب اختبار شفيو )(Scheffe

مستكيات المعرفة
التذكر

المجمكعة

الضابطة

التجريبية األكلى التجريبية الثانية

الضابطة
التجريبية األولى

*1.989
*1.182
0.807

التجريبية الثانية
الضابطة
الفيـ

التجريبية األولى

*1.729
*2.485
0.756

التجريبية الثانية
الضابطة
التطبيؽ

التجريبية األولى

*0.504
*1.812
0.322

التجريبية الثانية
الضابطة
ميارات عميا

التجريبية األولى

*0.804
*1.229

التجريبية الثانية
الدرجة الكمية
لبلختبار

0.41

الضابطة
التجريبية األولى

*4.242
*5.026
0.783

التجريبية الثانية

*الفروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة .0.05

ويتبيف مف الجدوليف رقـ ( ,)31( ,)30والجدوؿ رقـ (:)32

بالنسبة لمدرجة الكمية لبلختبار التحصيمي المؤجؿ فإف قيمة ( )Fالمحسوبة لدرجة

االختبار الكمية تساوي ( )17.215وىي أكبر مف قيمة ( )Fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند

درجة حرية ( )95 , 2وعند مستوى داللة ( , )α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة
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إحصائية عند مستوى داللة ( )α =0.05بيف متوسط درجات طالباًت المجموعات الثبلثة:
(الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار التحصيمي ,حيث

تبيف مف اختبار شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف

التجريبيتيف األولى والثانية لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف
المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية وىذا يدؿ عمى بقاء أثر التعمـ لدى

طالباًت المجموعتيف التجريبيتيف لمدة أطوؿ مف طالباًت المجموعة الضابطة.

وبالنسبة لمستوى التذكر :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة مستوى التذكر تساوي (,)13.57

وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية ( ,)95 ,2ومستوى داللة

( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات
الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في مستوى التذكر ,حيث تبيف مف اختبار
شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى
والثانية في مستوى التذكر لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف

المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

وبالنسبة لمستوى الفيـ :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة مستوى الفيـ تساوي (,)16.387

وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية ( ,)95 ,2ومستوى داللة

( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات
الثبلثة( :الضا بطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في مستوى الفيـ ,حيث تبيف مف اختبار
شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى
والثانية في مستوى الفيـ لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ وجود فروؽ بيف

المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

وبالنسبة لمستوى التطبيؽ :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة مستوى التطبيؽ تساوي

( ,)4.358وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية (,)95 ,2
ومستوى داللة ( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

المجموعات الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في مستوى التطبيؽ ,حيث
تبيف مف اختبار شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف

التجريبيتيف األولى والثانية في مستوى التطبيؽ لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية,

وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

وبالنسبة لمميارات العميا :فإف قيمة  fالمحسوبة لدرجة الميارات العميا تساوي (,)39.369

وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية التي تساوي ( )3.09عند درجة حرية ( ,)95 ,2ومستوى داللة

( ,)α =0.05مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات
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الثبلثة( :الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية) في الميارات العميا ,حيث تبيف مف اختبار
شفيو وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة وكمتا المجمعتيف التجريبيتيف األولى
والثانية في ميارة إدراؾ العبلقات المكانية لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ,وعدـ

وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.

 5.1.8النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي السابع كتفسيرىا:
الذي ينص عمى "ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بيف

متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى (فيديو قائـ عمى االنفوجرافيؾ مموف)

والمجموعة التجريبية الثانية (فيديو قائـ عمى االنفوجرافيؾ غير مموف) في التطبيؽ البعدي

لبلختبار التحصيمي ودرجاتيف في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار نفسو؟".
ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية :

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بيف متوسط درجات

طالبات المجموعة التجريبية األولى (فيديو قائـ عمى االنفوجرافيؾ مموف) والمجموعة التجريبية
الثانية (فيديو قائـ عمى االنفوجرافيؾ غير مموف) في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي
ودرجاتيف في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار نفسو.

الختبار صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتيف مرتبطتيف بيدؼ المقارنة بيف

متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في التطبيؽ

البعدي والمؤجؿ لبلختبار التحصيمي ,فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي (:)32
جدكؿ ()32

نتائج اختبار ت لعينتيف مرتبطتيف لمتعرؼ عمى الفركؽ في متكسط درجات طالبات

المجمكعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي كمتكسط درجاتيف في
التطبيؽ المؤجؿ لالختبار نفسو.

المجمكعة

النحراؼ

زمف التطبيؽ

المتكسط

التطبيؽ البعدي

25.79

1.61

األولى

التطبيؽ المؤجؿ

25.06

4.22

التجريبية

التطبيؽ البعدي

26.03

2.25

الثانية

التطبيؽ المؤجؿ

25.55

1.56

التجريبية

المعيارم

ت الجدولية عند درجة حرية  31ومستوى داللة  0.05تساوي 2.04
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قيمة ت

المحسكبة

القيمة

الحتمالية
()sig

0.843

0.406

1.880

0.069

الدللة

اإلحصائية
غير دالة

غير دالة

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )32أف قيمة " ت " المحسوبة أصغر مف قيمة " ت "

الجدولية عند مستوى داللة  0.05عمى مستوى التحصيؿ ككؿ في كؿ مف المجموعة التجريبية
األولى والمجموعة التجريبية الثانية ,مما يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند

مستوى ( )α≥0.05بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى (فيديو قائـ عمى
االنفوجرافيؾ مموف) والمجموعة التجريبية الثانية (فيديو قائـ عمى االنفوجرافيؾ غير مموف) في

التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي ودرجاتيف في التطبيؽ المؤجؿ لبلختبار نفسو وبالتالي تقبؿ
الفرضية الصفرية.

ومف ذلؾ تخمص الباحثة إلى أف الفيديو القائـ عمى االنفوجرافيؾ المموف وغير المموف
يوجد لو أثر واضح في بقاء أثر التعمـ ,نظ ار لتكافؤ النتيجتيف في االختبار البعدي والمؤجؿ مما

يدؿ عمى أىمية الفيديو في االحتفاظ بالتعمـ لدى الطالبات لمدة أطوؿ.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كؿ مف دراسة كدراسة نصر ( ,)2014ودراسة خميؿ

( ,)2012ودراسة شوؽ ( ,)2016ودراسة عسيري ( ,)2016ودراسة السيد ( ,)2014ودراسة

إسماعيؿ ( ,)2015أما دراسة عمر ( )2014في وجود فروؽ بيف طبلب المجموعتيف التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي والمؤجؿ لبلختبار التحصيمي ,ووجود أثر لممستحدثات التكنولوجية

في بقاء أثر التعمـ لمدة أطوؿ.

 5.1.9النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الثامف كتفسيرىا:
الذي ينص عمى ":ىؿ يوجد أثر لمفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف وغير المموف) في

بقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر؟"
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية:

ال يوجد أثر لمفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف وغير المموف) في بقاء أثر التعمـ

في مادة العموـ الحياتية لدى طالباًت الصؼ الحادي عشر.

الختبار صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )one way anovaلثبلث عينات مستقمة

لممقارنة بيف متوسط درجات طالباًت المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية
والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي ,و قامت الباحثة بحساب حجـ

األثر الناتج عف توظيؼ فيديو قائـ عمى بعض متغيرات اإلنفوجرافيؾ في بقاء أثر التعمـ ,وذلؾ
عف طريؽ بحساب مربع إيتا (

) ,مف خبلؿ القانوف التالي:
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وكما وضح عفانة ونشواف ( )52 :2017مستويات حجـ األثر وىي موضحة بالجدوؿ

رقـ (:)34

جدكؿ ( :)33مستكيات حجـ األ ثر
المقياس
مربع إيتا (

)

صغير

متكسط

كبير

0.01

0.06

0.14

فكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ (:)34

جدكؿ ( :)34قيمة مربع إيتا لقياس حجـ األثر لمستكيات بمكـ بالختبار التحصيمي المؤجؿ
مستكيات المعرفة

مجمكع المربعات
بيف المجمكعات

مجمكع المربعات الكمية

مربع إيتا
(

)

التذكر

65.148

293.194

0.222

الفيـ

106.985

417.102

0.256

التطبيؽ

4.219

50.204

0.084

ميارات عميا

10.501

68.531

0.153

الدرجة الكمية لبلختبار

478.759

1799.765

0.266

كما يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )34أف قيـ معامؿ ايتا (

درجة التأثير
كبير
كبير
متوسط
كبير
كبير

) لمدرجة الكمية لبلختبار

التحصيمي المؤجؿ كبيرة ,ويدؿ ذلؾ عمى حجـ األثر الناتج عف توظيؼ الفيديو القائـ عمى بعض
متغيرات اإلنفوجرافيؾ( :المموف وغير المموف) في بقاء أثر التعمـ في مادة العموـ الحياتية لدى

طالباًت الصؼ الحادي عشر كاف كبي ار.

كتعزك الباحثة :األثر الكبير لمفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف وغير المموف) في
بقاء أثر التعمـ إلى األسباب التالية:
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 -1الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ يعمؿ عمى تصوير المعمومات لمطالباًت ,وكذلؾ يعمؿ عمى

ترتيب كـ مف المعمومات في ذىف الطالباًت ,بحيث يسيؿ عمييف فيميا وترميزىا االحتفاظ

بيا لمدة طويمة واسترجاعيا بسيولة.

 -2يجمع الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ بيف أكثر مف حاسة مثؿ حاسة السمع والبصر ,وىذا
يعمؿ عمى تعمـ أفضؿ يبقى أثره لمدة أطوؿ.

 -3المؤثرات البصرية الحركية والسمعية الموجودة في الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ تعمؿ عمى
شد انتباه الطالباًت وتخزيف المعمومات بطريقة منظمة تضمف االحتفاظ بيا لمدة طويمة.

 -4الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ يعتبر وسيمة ميمة لفيـ وادراؾ المعمومات واالحتفاظ بيا في

الذاكرة ,ألنيا تساىـ في تحفيز قدراتيـ عمى التذكر ,التفكير ,التخيؿ ,وربط األفكار المختمفة

ببعضيا.

 5.2تكصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية ,توصي الباحثة بما يمي:

 -1ضرورة توظيؼ الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ( :المموف أو غير المموف) في تدريس
العموـ الحياتية مف ِقبؿ المعمميف والمشرفيف والطمبة ,لتنمية ميارات التفكير البصري,
وكذلؾ لضماف بقاء أثر التعمـ لمدة أطوؿ.

 -2العمؿ عمى تصميـ محتوى مادة العموـ الحياتية عمى شكؿ فيديو قائـ عمى اإلنفوجرافيؾ.

 -3ضرورة عقد دورات تدريبية لممعمميف لتوعيتيـ حوؿ تقنية اإلنفوجرافيؾ وأىميتيا في مجاؿ
التعميـ.

 -4تشجيع المعمميف لبلشتراؾ في تصميـ وانتاج الوحدات الدراسية عف طريؽ اإلنفوجرافيؾ.
 -5االىتماـ بتنمية ميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ لمدة أطوؿ لدى الطالباًت.

 5.3مقترحات الدراسة:

بناء عمى نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما يمي:
ً
 .1إجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة في مواد دراسية ومراحؿ تعميمية مختمفة.

 .2إجراء دراسات تستيدؼ أثر توظيؼ الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ في تنمية متغيرات
تابعة أخرى.

 .3إجراء دراسة لممقارنة بيف استخداـ اإلنفوجرافيؾ واستخداـ استراتيجيات تدريس أخرى.
حديثة في تنمية ميارات التفكير البصري وبقاء أثر التعمـ.
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 7املالحق

ممحؽ ()1
تحميؿ كحدة الجياز العصبي حسب مستكيات بمكـ المعرفية كحسب المكاضع التي
تعزز ميارات التفكير البصرم التي حددتيا الباحثة

اليدؼ

ـ

بصرم

معرفي

تذكر

فيـ

تطبيؽ

-8

تحدد كظائؼ أجزاء

تحميؿ

-7

تفرؽ بيف أجزاء العصبكف

تركيب

-6

تقارف بيف كظائؼ الخمية

تقكيـ

-5

تكضح كظيفة الخاليا

التعرؼ عمى الشكؿ

-4

تعرؼ الخاليا الدبقية.

تحميؿ المعمكمات

-3

تسمي أجزاء الخمية العصبية

ادراؾ العالقات

-2

ترسـ الخمية العصبية.

تفسير المعمكمات

-1

تصؼ تركيب الخمية

√

الترجمة البصرية

ميارات عميا

√

العصبية.

√

√

√

√

عمى الرسـ.

√

√

√

√

الدبقية.

√

√

العصبية كالخمية الدبقية.

√

√

مف حيث الشكؿ.

√

√

العصبكف.
-9

تقارف بيف الزكائد الشجرية

√

√

كالمحكر.

 -10تفسر أىمية زيادة عدد

√

√

التفرعات في الزكائد

.الشجرية

 -11تفسر عدـ قدرة العصبكف

√

√

عمى النقساـ.

 -12تمخص دكر األزرار

√

√

التشابكية في تحديد اتجاه

السياؿ العصبي.
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اليدؼ

ـ

بصرم

معرفي

تذكر

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

تركيب

تقكيـ

التعرؼ عمى الشكؿ

تحميؿ المعمكمات

ادراؾ العالقات

تفسير المعمكمات

 -13تذكر كظائؼ الغمد الميميني.

√

الترجمة البصرية

ميارات عميا

√

 -14تقارف بيف الميفة العصبية

√

√

الميمينية كالالميمينية.
 -15تصنؼ الخاليا العصبية إلى

√

√

أنكاع مف حيث الشكؿ.

 -16ترسـ أشكاؿ العصبكنات

√

المختمفة.

 -17تصنؼ الخاليا العصبية إلى

√

√

أنكاع مف حيث الكظيفة.
 -18تفرؽ بيف تركيب العصبكف

√

√

الحسي كالحركي .

 -19تصؿ عصبكف حسي

√

بعصبكف حركي عف طريؽ

الرسـ.

 -20تبيف كيفية تككف السياؿ

√

√

العصبي.

 -21تتبع مراحؿ جيد الراحة.

√

 -22تشرح العكامؿ التي تسيـ في

√
√

√

جعؿ داخؿ العصبكف سالبا
مقارنة مع خارجو.

 -23تذكر أسباب جيد الفعؿ.

√

√

 -24تتبع مراحؿ جيد الفعؿ.
 -25تشرح خطكات إحداث جيد

√

√
√

√

الفعؿ.

 -26تمثؿ بيانيا منحنى مراحؿ

√

تككف جيد الفعؿ.
 -27تحدد مكاف حدكث جيد

√

√

الفعؿ بدقة.
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اليدؼ

ـ

بصرم

معرفي

تذكر

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

تركيب

تقكيـ

التعرؼ عمى الشكؿ

تحميؿ المعمكمات

ادراؾ العالقات

تفسير المعمكمات

 -28تشرح كيفية انتقاؿ كؿ مف

√

الترجمة البصرية

ميارات عميا

√

ايكنات الصكديكـ

كالبكتاسيكـ عبر الغشاء .

 -29تكضح المقصكد بإزالة

√

√

الستقطاب.

 -30يقارف بيف جيد الفعؿ كجيد

√

الراحة.

 -31تتبع فرؽ الجيد الكيربائي

√

√
√

في جميع خطكات حدكث

جيد الفعؿ.

 -32تفصؿ خطكات انتقاؿ السياؿ

√

√

العصبي عمى طكؿ محكر
العصبكف الالميميني عف

طريؽ الرسـ.

 -33تعرؼ الية النتقاؿ المستمر

√

√

 -34ترسـ مقطع عرضي لمحبؿ
الشككي.

 -35تفسر أىمية فترة الجمكح في

اتجاه انتقاؿ السياؿ العصبي.

 -36تكضح تأثير حدكث جيد

√
√

√
√

√

الفعؿ في منطقة ما عمى

غشاء العصبكف كعمى باقي

أجزاء العصبكف.

 -37تقارف بيف النقؿ المتكاصؿ
كالنقؿ القافز.

 -38تشرح دكر عقد رانفييو في
نقؿ السياؿ العصبي.

 -39تشرح كيفية انتقاؿ السياؿ

√
√

√
√
√

√

العصبي مف خمية عصبية

إلى أخرل مجاكرة.
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اليدؼ

ـ

بصرم

معرفي

تذكر

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

تركيب

تقكيـ

التعرؼ عمى الشكؿ

تحميؿ المعمكمات

ادراؾ العالقات

تفسير المعمكمات

 -40تقارف بيف انتقاؿ السياؿ

√

الترجمة البصرية

ميارات عميا

√

العصبي عبر المحكر

اإلسطكاني كالشؽ التشابكي.
 -41تكضح تركيب الجياز

√

√

العصبي.

 -42تذكر مككنات الجياز

√

√

العصبي المركزم.

 -43تعدد األغشية المككنة لمحبؿ

√

√

الشككي.
 -44تكضح كيؼ يسيـ السائؿ

√

√

المخي الشككي في حماية

الدماغ كالحبؿ الشككي.

 -45تتعرؼ عمى مكقع كؿ مف

√

√

المادة البيضاء كالرمادية في

كؿ مف الدماغ كالحبؿ
الشككي عمى الرسـ.

 -46تحدد أغشية السحايا عمى

√

√

الشكؿ.

 -47تصؼ الدماغ باختصار.

√

√

 -48تحدد أجزاء الدماغ عمى

√

√

الشكؿ.

 -49تشرح مككنات الدماغ.

√

 -50تحدد كظيفة كؿ جزء مف

√

√
√

أجزاء الدماغ.
 -51تصؼ المخ.

√

 -52تذكر مككنات المخ.

√

√
√

 -53تقسـ القشرة المخية إلى

√

ثالثة مراكز مع الشرح.
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√

اليدؼ

ـ

بصرم

معرفي

تذكر

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

تركيب

تقكيـ

التعرؼ عمى الشكؿ

تحميؿ المعمكمات

ادراؾ العالقات

 -55تبيف كظيفة مككنات الدماغ

تفسير المعمكمات

 -54تذكر مككنات الدماغ البيني.

√

الترجمة البصرية

ميارات عميا

√
√

√

البيني.
 -56تطبؽ النشاط الخاص بالفعؿ

√

√

المنعكس الدماغي.

 -57تصؼ المخيخ.

√

 -58تكضح كظيفة المخيخ بدقة.

√
√

 -59ترسـ المخيخ مبينة الثالث

√
√

فصكص.

 -60تحدد أجزاء الحبؿ الشككي.

√

 -61تذكر كظائؼ الحبؿ الشككي.

√

 -62تفسر ظيكر لكناف مختمفاف

√
√
√

√

في المقطع العرضي لمحبؿ

الشككي.
 -63تنفذ نشاط تشريح دماغ

√

الخركؼ.

 -64تتبع الية الفعؿ المنعكس.

√

 -65تعرض أمثمة عمى األفعاؿ
المنعكسة في حالت متعددة.
 -66تحدد الجزء مف الدماغ الذم
يحتكم مراكز األفعاؿ
المنعكسة لمسعاؿ.

 -67تتعرؼ عمى الفعؿ المنعكس
في انتفاضة الركبة مف خالؿ
النشاط المكجكد.

 -68تعمؿ سبب قياـ األطباء
باختبار ضرب الركبة
بالمطرقة كأىميتو مف
الناحية الطبية .

√

√
√

√

√

√

√

√
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اليدؼ

ـ

بصرم

معرفي

تذكر

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

تركيب

تقكيـ

التعرؼ عمى الشكؿ

تحميؿ المعمكمات

ادراؾ العالقات

تفسير المعمكمات

 -69تتعرؼ إلى الجياز العصبي

الترجمة البصرية

ميارات عميا

√

الطرفي.

 -70تشرح المقصكد باألعصاب

√

√

الدماغية.

 -71تقسـ الجياز العصبي

√

√

الطرفي حسب الكظيفة إلى

قسميف.

 -72تتعرؼ إلى الجياز العصبي

√

√

الجسمي.
 -73تكضح أىمية أعصاب

√

√

الجياز العصبي الجسمي.

 -74تتعرؼ إلى الجياز العصبي

√

√

الذاتي.

 -75تكضح دكر الجياز العصبي

√

الذاتي.

 -76تبيف كيفية عمؿ كؿ مف
األعصاب الكدية كشبو
الكدية.

 -77تقارف بيف الجممة الكدية
كشبو الكدية مف حيث
التركيب كالكظيفة.
 -78تذكر كظيفة كؿ جزء مف
أجزاء الجياز العصبي.

 -79تذكر بعض المشكالت
الصحية التي تصيب الجياز
العصبي.

√
√

√

√

√

√
√

 -80تناقش مرض الصرع .

 -81تكضح أعراض الصابة

√

√
√

بمرض الصرع.
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ـ

اليدؼ

بصرم

معرفي

تذكر

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

 -89تعدد مسببات التياب
السحايا.

√
√
√

 -90تعقد ندكة حكؿ المشكالت
الصحية المتعمقة بالجياز
العصبي كطرؽ الكقاية منيا.

√

 -91تعد تقرير حكؿ أسباب ككف
الرضع كاألطفاؿ أكثر عرضة
لإلصابة بالتياب السحايا.
 -92تشرح كيفية تأثير بعض
العقاقير عمى الجياز
العصبي .

 -93تذكر أنكاع العقاقير المؤثرة
عمى الجياز العصبي.
 -94تبيف تأثير كؿ نكع مف
العقاقير.

تركيب

 -87تذكر كيفية عالج مرض
باركنسكف.
 -88تبيف المقصكد بمرض
التياب السحايا.

تقكيـ

 -86تكضح أعراض الصابة
بمرض باركنسكف.

√

√

√

√
√

 -95تناقش خطكرة تناكؿ العديد
مف الطمبة مشركبات الطاقة.

√
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التعرؼ عمى الشكؿ

 -85تفسر سبب الصابة بمرض
باركنسكف.

√

تحميؿ المعمكمات

 -84تشرح مرض باركنسكف.

√

ادراؾ العالقات

 -83تذكر كيفية عالج مرض
الصرع.

√

تفسير المعمكمات

 -82تفسر سبب الصابة بمرض
الصرع.

√

الترجمة البصرية

ميارات عميا

ممحؽ ()2
اختبار ميارات التفكير البصرم
جامعة األزىر – غزة

عمادة الدراسات العميا

كمية التربية

ماجستير المناىج كأساليب التدريس
السيد/ة _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ حفظو/ا ا﵀.

السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو...

المكضكع :طمب تحكيـ اختبار التفكير البصرم

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف :أثر تكظيؼ فيديك قائـ عمى بعض متغيرات النفكجرافيؾ

لتنمية ميارات التفكير البصرم كبقاء أثر التعمـ في مادة العمكـ الحياتية لدل طالبانت الصؼ

الحادم عشر بغزة .

وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية-جامعة األزىر ,لذا أرجو مف سيادتكـ

تحكيـ اختيار التفكير البصري ,حيث يشمؿ الميارات التالية( :التعرؼ إلى الشكؿ البصري-
تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري -إدراؾ العبلقات المكانية -تفسير المعمومات عمى الشكؿ

البصري -الترجمة البصرية) ,ضمف النقاط التالية:
 -1السبلمة العممية والمغوية.
 -2مطابقتو لممحتوى.

 -3مدى شمولية ميارات التفكير البصري لوحدة الجياز العصبي.
 -4حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مبلحظات أخرى.
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ

الباحثة:

عائشة محمكد يكسؼ عكدة

البيانات الشخصية لممحكـ:

السـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :الدرجة العممية _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:

التخصص _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :مكاف العمؿ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
جامعة األزىر – غزة

عمادة الدراسات العميا

كمية التربية

ماجستير المناىج كأساليب التدريس
اختبار التفكير البصرم

االسـ _ _ _ _ _ _ _ /التاريخ_ _ _ _ _ _ /
الصؼ_ _ _ _ _ _ _ _ /
عزيزتي الطالبة/

نعرض عميؾ في ىذا النموذج مجموعة مف األسئمة التي تيدؼ إلى اختبار مياراتؾ في التفكير

البصري ,حيث يعرض عميؾ ( )30سؤاال ,في ( )7صفحات ,يطمب منؾ اإلجابة بالقمـ األزرؽ.
مع التأكيد أف ىذا االختبار وضع لمدراسة وال عبلقة لو بدرجاتؾ.
كا﵀ كلي التكفيؽ

الباحثة

عائشة محمكد عكدة
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ممحؽ ()3
ميارات التفكير البصرم
عرفت الباحثة ميارات التفكير البصرم بأنيا القدرة عمى قراءة ما تستقبمو العيف مف صور
وأشكاؿ لتكويف صور ذىنية ,واجراء عمميات عقمية تشمؿ التحميؿ والتفسير وادراؾ العبلقات
بيدؼ التوصؿ إلى المعنى وترجمتو إلى لغة مكتوبة ومنطوقة.
وتوصمت الباحثة إلى مجموعة ميارات التفكير البصرم ,والتي رأت مناسبتيا لموحدة
المختارة ومف الممكف تنميتيا باستخداـ الفيديو القائـ عمى اإلنفوجرافيؾ وىي:

 -1ميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصرم :قدرة الفرد عمى التعرؼ إلى طبيعة الشكؿ المعروض
وخصائصو وأبعاده ,وتمييزه عف باقي األشكاؿ ومبلحظة أوجو التشابو واالختبلؼ بيف
األشكاؿ.
 -2ميارة تحميؿ المعمكمات عمى الشكؿ البصرم :القدرة عمى التركيز في أدؽ التفاصيؿ في
الشكؿ البصري واالىتماـ بالبيانات الجزئية ومعرفة خصائصيا.
 -3إدراؾ العالقات المكانية :القدرة عمى رؤية العبلقات وتحديدىا والربط بينيا وادراؾ موضع
األشياء في الفراغ بالنسبة لؤلشياء المحيطة.
 -4تفسير المعمكمات المتضمنة في الشكؿ البصرم :القدرة عمى تفسير كؿ ما ورد في
الشكؿ البصري مف رسومات وصور وبيانات والتوصؿ إلى ما معنى لما تـ رؤيتو وازالة
الغموض.
 -5الترجمة البصرية :القدرة عمى تحويؿ ما يراه المتعمـ في الشكؿ البصري إلى لغة منطوقة
أو مكتوبة.
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فٍ انشكم االحٍ 5
 09أٌ يٍ أجشاء انعصبىٌ ًَزم انزقى (:)1
ب .جسى انرهٍح
ز .يحىر اسطىانً

أ .أزرار تشاتكٍح
ج .زوائس شجرٌح

 01أٌ يٍ األجشاء انىاردة فٍ انشكم َقىو بانعًهُاث األَضُت وَشود انخهُت بانطاقت
انالسيت نعًهها5
ب)1( .
ز)3( .

أ)5( .
ج)2( .

 04أٌ األشكال انخانُت َىضح حانت غشاء انهُفت انعصبُت أرُاء انزاحت5
أ.

-++--+--+++
+--+++

-----------------------++---

ب+ + + + + + .
-------------------------------++++++

+--+++
ج.
---------------------++---++----------------------+--+++

د.

 03يٍ حُذ انشوائذ انخارجت يٍ جسى انخهُت انشكم انًجاور ًَزم5
أ .حسٍح

ب .حركٍح

ج .يىصهح

ز .أعصاب جًهح وزٌح

اذكري وظيفتها ........................................................................................
 00األَىٌ انذٌ َزحبظ يع انبزوحٍُ وَؤدٌ إنً اطالق يجًىعت فىسفاث5
أ .انثىتاسٍىو
ج.

انكانسٍىو

ب .انصىزٌىو
ز .انًغنٍسٍىو
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---------------------++++++
++++++
----------------------

ٌ .6عرض الشكل المقابل الٌة انتقال السٌال العصبً فً:
أ .العصبون الميليني

ب .العصبون الالميليني

ج .انشك انتشاتكً

ز .انغشاء لثم انتشاتكً

َ 02شُز انسهى فٍ انشكم انًقابم إنً جهاس 5000000000000
أ .أيٍتر

ب .فىنتًٍتر

ج .جهفانىيٍتر

ز .انًهتًٍٍتر

وٌسترسو نمٍاش ....................................................
 03حسًً طزَقت اَخقال انسُال انعصبٍ فٍ انشكم انًقابم5

أ .اننمم انًستًر
ج .اننمم انحر

ب .اننمم انمافس
ز .اننمم انفعال

فٍ انشكم اِحٍ-5
َ 04حافظ عهً حىاسٌ انجُى وَىصف بشجزي
انحُاة َحًم انزقى
أ)1( .
ج)3( .

ب)2( .
ز)4( .

ًَ 090زم انزقى (5)9
أ .انًد
ج .انمنطرج

ب .انًرٍد
ز .اننراع
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 099انجشء انذٌ َحخىٌ يزاكش األفعال انًُعكست5
أ)2( .
ج)4( .

ب)1( .
ز)3( .

ًَ 091زم انزقى (5)3
أ .انًرٍد

ب .اننراع انًستطٍم

ج .انمنطرج

ز .انًد

َ 094ىضح انشكم انًقابم أحذ أَىاع انعصبىٌ حسب انشكم وهى5
أ .أحازي
انمطة
ج .عسٌس
األلطاب

ب .ثنائً انمطة
ز .عسٌى انًحىر

 093أٌ يٍ خطىاث جهذ انفعم ًَزم انشكم انًقابم5
أ .فىق االستمطاب

ب .االستمطاب

ج .إعازج االستمطاب

ز .إنعكاش االستمطاب

فسري إجاتتك..................

فٍ انشكم انًقابم-5
 090انزقى (ًَ )9زم5
أ .األو انحنىٌ
ج.

األو انجافٍح

ب .انحثم انشىكً
ز .انغشاء انعنكثىتً

 091انزقى ًَ 0000000زم انغشاء انعُكبىحٍ5
أ)1( .

ب)2( .

ج)3( .

ز)4( .
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 092انجشء انذٌ َقع بٍُ األو انحُىٌ واألو انجافُت5
أ)1( .
ج)3( .

ب)2( .
ز)4( .

 093فٍ يُحًُ يزاحم حكىٌ انسُال انعصبٍ االحٍ أٌ انًزاحم حًزم انُقطت (هـ)5
أ .إعازج االستمطاب

ب .انعكاش االستمطاب

ج .فىق االستمطاب

ز .االستمطاب

فٍ انشكم انخانٍ
 094انفص األيايٍ َعبز عُه انزقى
أ)1( .
ج)3( .

ب)2( .
ز .أ  +ب

 010جًُع األجشاء عهً انشكم حقع فٍ5
أ .انسياغ انًتىسط

ب .اننراع انًستطٍم

ج .انًد

ز .انًرٍد

 019انفص انذودٌ َعبز عُه انزقى5
أ)1( .

ب)2( .

ج)3( .

ز .أ  +ج

 011فٍ انشكم انًقابم أحذ خطىاث جهذ انفعم انخٍ َصم فزق انجهذ عُذها ( 40-يههٍ فىنج)5
أ .فىق االستمطاب
ج.

إعازج االستمطاب

ب .االستمطاب
ز .إنعكاش االستمطاب
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 014فٍ انشكم اِحٍ عًهُت حؤدٌ إنً حغُز شكم انبزوحٍُ يًا َسًح بئخزاس أَىَاث انصىدَىو5
أ .انهسرجح
ج .انفسفرج
سثة وجىز  ATPهى........

ب .اننترجح
ز .األكسسج

فٍ انشكم اِحٍ -5
ًَ 013زم انزقى (5)9
أ .لناج تىتاسٍىو

ب .لناج كانسٍىو

ج .لناج صىزٌىو

ز .لناج فىسفاخ

ًَ 010زم انزقى (5)1
أ .زر تشاتكً

ب .شك تشاتكً

ج .حىٌصالخ تشاتكٍح

ز .غشاء لثم تشاتكً

وتحتىي تساذهها .............
فٍ انشكم اِحٍ -5
 .26انخطىة انخٍ َحذد فُها جهذ فعم فٍ انشوائذ انشجزَه
5وَُخقم إنً جسى انخهُت5
ب .انثانٍح
أ .األونى
ز .انراتعح
ج .انثانثح
 012حًزم انخطىة انزابعت 500000000
أ .تحفٍس عصثىٌ
حركً
ج .حسوث يؤثر

ب .تحفٍس عصثىٌ حسً
ز .حسوث استجاتح

 013حًزم انخطىة انخايست5
أ .تحفٍس عصثىٌ
حركً
ج .حسوث يؤثر

ب .تحفٍس عصثىٌ حسً
ز .حسوث استجاتح
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ٌ .92شٌر السهم فً الشكل التالً إلى:
أ .انًازج انثٍضاء

ب .انفراغ انجافً

ج .انًازج انريازٌح

ز .انفراغ انعنكثىتً

وتتكون من .................

 040انشكم انخانٍ ًَزم5
أ .انجًهح انىزٌح

ب .انجًهح شثه انىزٌح

ج .انحسٍح

ز .انحركٍح

ودورها هو .......................................

اإلجاباث
9

1

4

3

0

1

2

3

4

90

ج

ب

ب

أ

أ

أ

ب

أ

ب

أ

99

91

94

93

90

91

92

93

94

10

ز

ج

ز

ب

أ

ب

ج

ج

ب

ز

19

11

14

13

10

11

12

13

14

40

ج

أ

ج

ب

ج

ب

أ

ز

ج

ب
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ممحؽ ()4
تسييؿ ميمة الباحثة
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ممحؽ ()5
أسماء األساتذة المحكميف ألدكات الدراسة
ـ

السـ

التخصص

الدرجة العممية

الجامعة

-1

صبلح الناقة

مناىج وطرؽ

استاذ دكتور

الجامعة اإلسبلمية

-2

محمود االستاذ

تدريس العموـ
مناىج وطرؽ

استاذ دكتور

جامعة االقصى

تدريس العموـ
-3

محمد أبو شقير

تكنولوجيا التعميـ

استاذ دكتور

الجامعة اإلسبلمية

-4

إسماعيؿ حسونة

تكنولوجيا التعميـ

استاذ مساعد

جامعة االقصى

-5

محمد أبو عودة

مناىج وطرؽ

استاذ مساعد

الجامعة اإلسبلمية

تدريس العموـ
-6

مجدي عقؿ

تكنولوجيا التعميـ

استاذ مساعد

الجامعة اإلسبلمية

-7

رناف األشقر

مناىج وطؽ

دكتوراة

مديرية التربية والتعميـ

-8

أزىار جبر

شماؿ غزة

تدريس العموـ
مناىج وطرؽ

ماجستير

تدريس العموـ

مدرسة بمدارس محافظة
شماؿ غزة الحكومة

-9

إبراىيـ المعصوابي

أحياء

بكالوريس

-10

غيصوب البدرساوي

عموـ

بكالوريس

-11

حياة عوض

أحياء

بكالوريس

مختص تربوي احياء
بمديرية التربية والتعميـ
شماؿ غزة
مختص تربوي عموـ بوكالة
الغوث الدولية
مدرسة بمدارس محافظة
شماؿ غزة الحكومة
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ممحؽ ()6
اختبار التحصيؿ

جامعة األزىر – غزة

عمادة الدراسات العميا

كمية التربية

ماجستير المناىج كأساليب التدريس
السيد/ة _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ حفظو/ا ا﵀.

السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو...

المكضكع :طمب تحكيـ اختبار تحصيمي

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف :أثر تكظيؼ فيديك قائـ عمى بعض متغيرات النفكجرافيؾ

لتنمية ميارات التفكير البصرم كبقاء أثر التعمـ في مادة العمكـ الحياتية لدل طالبات الصؼ

الحادم عشر بغزة .

وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية-جامعة األزىر ,لذا أرجو مف سيادتكـ
تحكيـ االختيار التحصيمي ,ضمف النقاط التالية:
 -1السبلمة العممية والمغوية.
 -2مطابقتو لممحتوى.
 -3مدى شموليتو لممحتوى.
 -4مناسبتو لمستوى طالبات الصؼ الحادي عشر.
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
الباحثة:

عائشة محمكد يكسؼ عكدة

البيانات الشخصية لممحكـ:

السـ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التخصص_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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الدرجة العممية _ _ _ _ _ _ _ _:

مكاف العمؿ_ _ _ _ _ _ _ _ :

اختبار تحصيمي

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
جامعة األزىر – غزة

عمادة الدراسات العميا

كمية التربية

ماجستير المناىج كأساليب التدريس

الختبار التحصيمي
االسـ _ _ _ _ _ _ _ /التاريخ_ _ _ _ _ _ /

الصؼ_ _ _ _ _ _ _ _ /

عزيزتي الطالبة/

نعرض عميؾ في ىذا النموذج مجموعة مف األسئمة عميؾ اإلجابة عمييا ,حيث يعرض عميؾ

( )30سؤاال ,في ( )3صفحات ,يطمب منؾ اإلجابة بالقمـ األزرؽ.
مع التأكيد أف ىذا االختبار وضع لمدراسة وال عبلقة لو بدرجاتؾ.
كا﵀ كلي التكفيؽ

الباحثة

عائشة محمكد عكدة
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اختر اإلجابة الصحيحة بكضع دائرة حكؿ رمزىا:
 .1عصبكنات لنقؿ األكامر مف الجياز العصبي المركزم إلى أعضاء الستجابة
أ .حسية
ب .حركية
ت .موصمة
ث .عديمة المحور
 .2كاحدة مف التالية تصؼ تكزيع األيكنات عمى غشاء الميفة العصبية في حالة الستقطاب
أ .صوديوـ في الخارج وبوتاسيوـ في الداخؿ
ب .صوديوـ في الداخؿ وبوتاسيوـ في الخارج
ت .بروتينات وأيونات عضوية في الخارج
ث .بروتينات في الخارج وبوتاسيوـ في الداخؿ
 .3عقدة تتيح نقؿ سريع لمسياؿ العصبي
أ .العقدة الجيب أذنية
ب .العقدة األذنية البطينية
ت .عقد رانفييو
ث .العقدة الغضروفية
 .4إحدل التالية تمثؿ بالترتيب كيفية انتقاؿ السياؿ العصبي في كؿ مف محكر الخمية العصبية كالتشابكات
العصبية

أ .كيربائي  -كيربائي
ب .كيميائي  -كيربائي
ت .كيميائي – كيميائي
ث .كيربائي  -كيميائي
 .5أكبر أجزاء الدماغ
أ .المخ
ب .المخيخ
ت .الدماغ البيني
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 .6إغالؽ العيكف عند تعرض الكجو لمخطر الشديد مسئكؿ عنو
أ .الدماغ البيني
ب .الحبؿ الشوكي
ت .المخيخ
ث .المخ
 .7مركز األفعاؿ المنعكسة كالسعاؿ كالبمع
أ .الدماغ المتوسط
ب .النخاع المستطيؿ
ت .الدماغ البيني
ث .القنطرة
 .8أيف يكجد مركز التحكـ في اليد اليسرل
أ .الفص األيمف لممخيخ
ب .الفص األيمف لممخ
ت .الفص األيسر لممخ
ث .الفص األيسر لممخيخ
 .9مرض ناتج عف عدـ كصكؿ الناقؿ العصبي دكباميف إلى بعض الخاليا المسئكلة عف حركات الجسـ
أ .الصرع
ب .باركنسوف
ت .التياب السحايا
ث .السكتة الدماغية
.10إحدل اآلتية تبطئ السيالت العصبية في الجياز العصبي الطرفي
أ .المواد المخدرة
ب .المنبيات
ت .المثبطات
ث .المسكنات
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 .11يتحطـ أستيؿ ككليف بكاسطة إنزيـ أستيؿ ككليف إستيريز إلى
أ .حمض الخميؾ
ب .حمض الخميؾ وكوليف
ت .حمض الييدروليؾ وكوليف
ث .كوليف
 .12يساكم فرؽ الجيد الكيربائي ( )35+ - 30+أثناء
أ .إعادة االستقطاب
ب .االستقطاب
ت .إزالة االستقطاب
ث .انعكاس االستقطاب
 .13كاحدة مف التالية تعد مف مميزات المادة الرمادية
أ .تقع في الجزء الداخمي مف قشرة الدماغ
ب .تقع في الجزء الخارجي مف الحبؿ الشوكي
ت .يقتصر وجودىا عمى الدماغ
ث .تتكوف في معظميا مف أجساـ الخبليا العصبية
 .14كاحدة مف الثنائيات التالية تبيف بداية مككنات الفعؿ المنعكس كنياياتيا
أ .محور عصبي وزائدة شجرية
ب .خمية عصبية وخمية عصبية حسية
ت .مستقبؿ حسي وعضو استجابة
ث .خمية عصبية حسية وخمية عصبية بيئية
 .15الجياز العصبي الجسمي عبارة عف
أ .أعصاب دماغية وشوكية تتصؿ بالعضبلت الييكمية
ب .أعصاب دماغية وشوكية تتصؿ باألعضاء الحشوية
ت .أعصاب دماغية فقط
ث .أعصاب شوكية فقط
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 .16أحد العبارات التالية صحيحة فيما يتعمؽ بالفعؿ المنعكس الناشئ عف الحبؿ الشككي
أ .يكوف مسئوال عنو الدماغ
ب .استجابة إرادية سريعة لممنبيات
ت .استجابة ال إرادية سريعة لممنبيات
ث .يعمؿ عمى زيادة تدفؽ الدـ إلى العضبلت
 .17جميع األجزاء اآلتية في الدماغ ليا دكر في تنظيـ بعض الكظائؼ الذاتية مثؿ التنفس ما عدا
أ .الدماغ المتوسط
ب .القنطرة
ت .الدماغ البيني
ث .النخاع المستطيؿ
 .18جميع الكظائؼ التالية ينظميا كؿ مف القنطرة كالنخاع المستطيؿ كتحت المياد ما عدا
أ .ضغط الدـ
ب .نبض القمب
ت .تنظيـ التنفس
ث .ح اررة الجسـ
 .19مرض يتـ تشخيصو مف خالؿ فحص السائؿ المخي الشككي
أ .باركنسوف
ب .الصرع
ت .التياب السحايا
ث .السكتة الدماغية
 .20الية انتقاؿ السياؿ العصبي عمى طكؿ محكر العصبكف الالميميني
أ .النقؿ المتوسط
ب .النقؿ المستمر
ت .النقؿ الفعاؿ
ث .النقؿ القافز
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 .21تسمى المنطقة المكجكدة بيف عصبكف كاخر
أ .الزر التشابكي
ب .الحويصبلت التشابكية
ت .الشؽ التشابكي
ث .الناقؿ العصبي
 .22العصبكنات الحسية
أ .أحادية القطب
ب .عديمة المحور
ت .عديدة األقطاب
ث .ثنائية القطب
 .23عدد أزكاج األعصاب الشككية
أ30 .
ب33 .
ت32 .
ث31 .
 .24يعتبر الباراسيتامكؿ مثاؿ عمى
أ .المواد المخدرة
ب .المثبطات
ت .المسكنات
ث .االمنبيات
 .25المسئكؿ عف تصنيع النكاقؿ العصبية
أ .جسـ الخمية
ب .المحور األسطواني
ت .األزرار التشابكية
ث .الزوائد الشجرية
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 .26غشاء يعمؿ كعازؿ كيربائي عف الخاليا المجاكرة
أ .الغشاء الخموي
ب .الغشاء الببلزمي
ت .غشاء شفاف
ث .الغشاء الميميني
 .27تصؿ سرعة انتقاؿ السياؿ العصبي عمى طكؿ محكر العصبكف الميميني
أ 100 .ـ/ث
ب 120 .ـ/ث
ت 100 .كـ/ث
ث 120 .كـ/ث
 .28مضخة الصكديكـ بكتاسيكـ تضخ  ........أيكنات صكديكـ نحكؿ الخارج مقابؿ.......أيكنات بكتاسيكـ

لمداخؿ

أ .اثنيف ,ثبلثة
ب .ثبلثة ,اثنيف
ت .ثبلثة ,أربعة
ث .أربعة ,ثبلثة
 . 29فترة ل تستجيب فييا الخمية ألم مؤثر الى حيف عكدة الغشاء العصبي إلى حالة الستقطاب
أ .فترة النقؿ
ب .فترة الراحة
ت .فترة الجموح
ث .فترة الجيد
 .30في حالة إزالة الستقطاب تككف قنكات  ...........مفتكحة كقنكات  ..............مغمقة
أ .صوديوـ ,بوتاسيوـ
ب .بوتاسيوـ ,صوديوـ
ت .صوديوـ ,كالسيوـ
ث .كالسيوـ ,صوديوـ
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ممحؽ ()7
صكر المعالجة باستخداـ اإلنفكجرافيؾ
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ممحؽ ()8
صكر مف الفيديك القائـ عمى اإلنفكجرافيؾ في كحدة الجياز العصبي

175

176

177

