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  ايبخح: ًَخص

 االنفوجرافيؾ تقنية عمى قائـ تدريبي برنامج صميـت الحالي البحث استيدؼ 
 مقرر طالب لدى البصري التفكير ميارات و المعرفي التحصيؿ تنمية في أثرىا عمى والتعرؼ
 شعبتيف اختيار جرى حيث. حائؿ بجامعة التربية كمية في التعميمية الوسائؿ واستخداـ إنتاج

 بالطريقة الضابطة والمجموعة التجريبية ةالمجموع تعييف وتـ ، طالب (66) بمعدؿ عشوائياً 
 في تمثمت والتي الدراسة أدوات بإعداد الباحث قاـ الدراسة ألىداؼ تحقيقاً  البسيطة العشوائية

نتاج تصميـ وحدة محتوى تحميؿ أداة  العينات التعميمية، )النماذج التعميمية الوسائؿ وا 
 /7102)  التعميمية الوسائؿ خداـواست إنتاج مقرر مف التعميمية( األلعاب التعميمية،
 التي البصري التفكير ميارات تعزز قد التي المواضع عف الكشؼ بيدؼ وذلؾ (،7102
 المعمومات، تحميؿ الشكؿ، إلى )التعرؼ الباحث: حددىا التي لمميارات وفقاً  الوحدة تتضمنيا

 وكذلؾ البصرية(، ةالترجم الشكؿ، في المتضمنة المعمومات تفسير المكانية، العالقات إدراؾ
 كما البصري التفكير ميارات اختبار كذلؾ المعرفية بموـ مستويات حسب الوحدة تحميؿ

 متوسط بيف (a ≤1.10)داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود النتائج اوضحت
 والمجموعة  االنفوجرافيؾ( تقنية عمى قائـ برنامج )  التجريبية المجموعة طالب درجات
 وجود و البصري التفكير ميارات الختبار البعدي التطبيؽ في المعتادة( بطة:)الطريقةالضا
 طالب درجات متوسط بيف (a ≤1.10) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ

 الضابطة:)الطريقة والمجموعة اإلنفوجرافيؾ( تقنية عمى القائـ )البرنامج التجريبية المجموعة
  المعرفي. التحصيمي لالختبار البعدي التطبيؽ في المعتادة(

  . البصري التفكير ميارات – البصري التفكير – االنفوجرافيؾ : المفتاحية الكممات
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The Effect of Employing A Training Program Based on Infographic 

Technology in Developing Cognitive Achievement and Visual Thinking 

Skills Among Students of  College of Education at University of Ha'il 

Hamad A. Al-Reshidi 

Instructional Technology Department- College of Education 

University of Ha'il 

 Abstract 

 The research aimed to design training program based on infographic 

technology and identify  its impact on the development of knowledge 

achievement and visual thinking skills among students of producing and using 

educational means course in the College of Education at the University of Hail. 

Where two sections were randomly selected, each of them has (66) students. 

One of them was assigned as controlled group and the other as experimental 

group. 

In order to achieve the objectives of the study; the researcher prepared tool to 

analyze the content of designing and producing educational means unit 

(educational models, educational samples and educational games) from the 

target course in 2018/2019; to explore the topics that might be enhanced the 

visual thinking skills according the skills that are determined by the researcher 

beside analyzing the content according to the different level of bloom 

knowledge taxonomy . The results of the study indicated that there are 

statically differences between the control and the experimental groups at 

(a≤0.05) regarding to the average of the student’s scores and their scores in 

visual thinking skills in the post achievement test.     
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 املكدَُ:

في عصر يموج بمختمؼ التغّيرات العممية، والحضارية، والتقنية أصبحت الحاجة     
فال غرابة اليوـ  عمى مواجية مختمؼ التحديات الحياتية، اعمما، قادر أكثر إلحاًحا لبناء فردا مت

أف نرى النظـ التعميمية تتجو لتعميـ يمتد مدى الحياة ويواكب التغيرات التكنولوجية، ولذلؾ 
ميا التعميمي سعًيا لمواكبة ركب التقدـ العممي بما يتناسب ادأبت معظـ الدوؿ عمى تغيير نظ

 ة.مع عصر األلفية الثالث
وانطالًقا مف ذلؾ لـ يعد دور المعمـ الممقف لممعرفة، ولـ يعد دور المتعمـ المستمع،  

بؿ أصبح مف الواجب عمى المعمـ القياـ بأدوار جديدة تتماشي مع التقدـ العممي والتكنولوجي 
 ـ(.7112اليائؿ، وينظر اليـو لممعمـ عمى أنو مطور مبتكر لممعرفة مشاركًا فييا)سعادة، 

لعؿ بصمات التقدـ العممي تتضح مف خالؿ المحاوالت المستمرة لتبسيط المعمومات، و     
والمعارؼ التي تمقي عمى الطالب، ويعتبر اإلنفوجرافيؾ إحدى أىـ نتاجات ىذا التقدـ العممي، 

( أف اإلنفوجرافيؾ عبارة عف عروض بصرية لمبيانات Ekart, 2013حيث يرى إيكرت)
كانت موجودة منُذ قروف طويمة، وتمثمت في الرسـ عمى جدراف  ؾفاإلنفوجرافيوالمعمومات، 

 الكيوؼ، مما يبرز أىمية ىذا العمـ والفف في آف واحد.
ومما ال شؾ فيو أف توظيؼ اإلنفوجرافيؾ في التعميـ كما يشير إلى ذلؾ إسالـ أغمو  
ة عند ( ُيساىـ في تنشيط القنوات المفظية والبصريIsIamoglu et a,2015, 36وآخروف)

الطالب، كما يساعد الطالب عمى دمج أكثر مف حاسة في أثناء التعمـ، بشكؿ يدعـ التعميـ ذو 
المعنى ويساىـ في إحداث أثر لو، وبالرغـ مف حداثة اإلنفوجرافيؾ فقد أجريت حولو العديد 

( والتي ىدفت إلى معرفة Kos, Sims, 2014مف الدراسات ومنيا دراسة كوز وسيمز)
 ,kibar,Akkoyunluوجرافيؾ في ميارة كتابة المقاالت، ودراسة كيبار وأكونيمو)أىمية اإلنف

 مجاؿ التربوي.ال( التي ىدفت إلى معرفة أىمية توظيؼ اإلنفوجرافيؾ في 2014
دراك     ألىمية تطوير المناىج الدراسية فقد خطت المممكة خطوات كبيرة في ىذا  اً وا 

العربية السعودية منذ وقت مبكر مف تأسيسيا أىمية  أدركت القيادة الحكيمة لممممكة المجاؿ
التعميـ وتطويره في بناء الوطف والمواطف، فأولت ىذا الجانب عناية كبيرة مف المتابعة 
الشخصية ورصد الميزانيات، حتى استطاعت أف تصنع نموذجًا متميزًا في نشر التعميـ عمى 

المتغيرات والتحديات الحالية التي تعيشيا كما أف التعامؿ مع  المستوييف اإلقميمي والعالمي،
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وزارة  االمممكة عمى مستوى الفرد والمجتمع، والنظرة االستشرافية المستقبمية؛ يتطمب أف تخطو 
التعميـ خطوات واضحة ومدروسة وفؽ رؤية ومنيجية عممية، وىذا يتطمب بناء استراتيجية 

بي آماؿ المواطنيف وطموحات المجتمع، تحقؽ توجيات القيادة وتمالتعميـ العاـ  وطنية لتطوير
 ـ(.7107)تطوير،  وتحقؽ لممممكة العربية السعودية التحّوؿ إلى مجتمع المعرفة

واستجابة لذلؾ، جاءت ىذه االستراتيجية الوطنية لتطوير التعميـ العاـ التي قاـ  
فؽ أفضؿ مشروع الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز لتطوير التعميـ العاـ " تطوير" ببنائيا و 

الممارسات الدولية في التخطيط لتطوير التعميـ، واالستفادة مف الدروس والتجارب الوطنية 
واإلقميمية والعالمية، وىو ما ميد إلى الخموص إلى رسـ رؤية جديدة لما يجب أف يكوف عميو 
عا دة الطالب/ الطالبة في المممكة العربية السعودية، والمدرسة التي يمكف أف تحقؽ ذلؾ، وا 

دارات التعميـ في المناطؽ  اإلستراتيجيةإف ىذه  .رسـ المياـ المستقبمية لوزارة التعميـ، وا 
الطموحة معنّية بالدرجة األولى ببناء نشء واٍع مبدع متكامؿ الشخصية يستخدـ أقصى 
قدراتو، ويعي أثره اإليجابي المستقبمي عمى المستويات كافة، وتخمؽ منو المواطف واإلنساف 

الذي يتحّمى بالقيـ اإلسالمية، ويمتمؾ الميارات التي تؤىمو لمتعامؿ مع معطيات  الصالح
عادة  العصر ومستجداتو، ويمتمؾ القدرة عمى الوصوؿ إلى مصادر المعرفة وجمبيا وتحميميا وا 
إنتاجيا وتوظيفيا ونشرىا، والقدرة عمى تحقيؽ مستويات معيارية عالية في التعمـ تمكنو مف 

 ـ(.7107في مضمار التنافس الدولي)تطوير،  الثبات والكسب
 :ايدزاضُ َػهًُ

انتاج واستخداـ الوسائؿ  خالؿ دراستيـ بمقرر الصعوبات مف  الكثير يواجو الطالب     
التعميمية ومف ضمف ىذه الصعوبات احتواء الكتاب عمى الكثير مف الصور والرسومات 

واأللعاب التعميمية والتي يصعب عمى  –ت والنماذج والعينا –التوضيحية لألجيزة التعميمية 
تحدث فييا وبالتالي  ي يجد صعوبة في فيـ العمميات التيتفحصيا وبالتالو الطالب تخيميا 
 .الحفظ دوف الفيـ وسرعاف ما ينسى المعمومات  لىإيمجأ الطالب 

 أضًُٔ ايبخح :
يؿ المعرفي و التحصما أثر توظيؼ برنامج قائـ عمى تقنية االنفوجرافيؾ لتنمية     

لدى طالب مقرر إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية في كمية التربية  ميارات التفكير البصري
 ؟بجامعة حائؿ 
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 -ويتفرع مف السؤاؿ الرئيسي االسئمة الفرعية االتية :
ما أثر التدريس ببرنامج قائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ لممجموعة التجريبية بالمقارنة  -0

 لمعتادة لممجموعة الضابطة في تنمية ميارات التفكير البصري ؟ بالطريقة ا
ما أثر التدريس ببرنامج قائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ لممجموعة التجريبية بالمقارنة  -7

 بالطريقة المعتادة لممجموعة الضابطة في تنمية التحصيؿ المعرفي ؟
 فسوض ايدزاضُ :

درجات طالب  بيف متوسط( a ≤1.10ى داللة)عند مستو ذا داللة إحصائية  ؽفر يوجد -0
برنامج قائـ عمى تقنية االنفوجرافيؾ والمجموعة الضابطة:)الطريقة المجموعة التجريبية:

 الختبار ميارات التفكير البصري؟ المعتادة( في التطبيؽ البعدي
بيف متوسط درجات طالب ( a ≤1.10عند مستوى داللة)ذا داللة إحصائية  يوجد فرؽ -7

جموعة التجريبية )البرنامج القائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ( والمجموعة الم
 ؟المعرفي  الضابطة:)الطريقة المعتادة( في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي

 أٖداف ايدزاضُ :
نفوجرافيؾ اء أثر برنامج قائـ عمى تقنية اإل استقص إلىتسعى الدراسة الحالية    

دي في تنمية التحصيؿ المعرفي وميارات التفكير البصري في مقرر بالمقارنة بالتدريس التقمي
 إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية .

 :ايدزاضُ أًُُٖ
 :يمي فيما الحالية الدراسة أىمية تتمثؿ   

تنمية التحصيؿ  في نفوجرافيؾ يفيدقائـ عمى تقنية اإل  تدريبي لبرنامج نموذج تقديـ -0
مقرر انتاج واستخداـ الوسائؿ فكير البصري لدى طالب الت ميارات إكساب المعرفي و
 بكمية التربية في جامعة حائؿ. التعميمية
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 : حدود ايدزاضُ

 إكساب تنمية التحصيؿ المعرفي واقتصرت ىذه الدراسة عمى  :يةالموضوع حدودال -0
يمية مقرر انتاج واستخداـ الوسائؿ التعمالتفكير البصري لطالب المستوى السابع  ب ميارات

نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج التعميمية، العينات التعميمية، األلعاب وحدة ) تصميـ وا 
 (.التعميمية

( طالبًا مف طالب كمية التربية المستوى 66عينة عشوائية مكونة مف ) :البشرية ودالحد -7
 انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية.السابع المقرر عمييـ 

 جامعيتـ تنفيذ التجربة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ ال : ود الزمنيةالحد -7
 ـ7102/7102

 :ايبخح صطًخاتَ

ىي تمثيالت بصرية لتقديـ البيانات أو المعمومات المعقدة بطريقة : اإلنفوجرافيؾ التعميمي -
 وتحسيف اإلدراؾ لدى المتعمـ.  سريعة وبشكؿ واضح،

الذي يعتمد عمى ما تراه العيف لتكويف صور  التفكير البصري: شكؿ مف أشكاؿ التفكير -
ذىنية يتخيميا الفرد وترجمة ىذه الصور الذىنية باستخداـ عناصر المغة البصرية 

 المختمفة إلى صور ورسومات تعبر عف ىذا المفيـو . 
 : ايطابكُاإلطاز ايٓظسٍ وايدزاضات  :أوال

 في األخيرة اآلونة في متسارعة عظيمة وتغييرات تطورات الدراسية  المناىج  شيدت
إذ مف تمؾ التطورات  وافر بنصيب التدريس واستراتيجيات أساليب حظيت دوؿ العالـ وقد جميع
في  أفرادىا وطموحات مجتمعاتيا احتياجات مف الدوؿ النظر فييا لتتناسب مع الكثير أعادت
 .(7100لحريري،ا(والعشريف  الحادي القرف بمتطمبات لموفاء والرقي التقدـ نحو قدما السير

 في دورا كبيرا  لعبت التي واألدوات الوسائؿ  مف العديد المستحدثات ىذه  قدمت وقد
 توفير خالؿ مف األساليب ىذه لتحسيف الفرصة أتاح مما والتعمـ التعميـ  أساليب تطوير
 عمى  و التغمب وتحفيزىـ الطالب اىتماـ  إثارة عمى يساعد الذي الفعاؿ التربوي المناخ

 .(7101فعالة )الزبوف و عبابنة، بطريقة بيني الفردية روؽالف
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 :Infographic  َفٗىّ االْفىجسافًو
مف الفنوف التي تساعد القائميف عمي العممية التعميمية في تقديـ المناىج الدراسية 
بأسموب جديد وشيؽ، وسوؼ يتساءؿ الكثير عف كيفية تطبيقو ودمجو في المقررات الدراسية، 

 :الباحث بداية بعرض بعض التعريفات التي تناولت االنفوجرافيؾ ، ومنيا وسوؼ يقوـ
والذي ىو أساس دمج  Infographicمصطمح االنفوجرافيؾ تعريب لممصطمح اإلنجميزي

وتعني تصويري ؛ وبالتالي  Graphic ، وتعني معمومات وحقائؽinformationلممصطمحيف
 ,July.) مؽ عمييا التصاميـ المعموماتيةفيي تعني البيانات التصويرية كما يمكف أف يط

Rees,2013) وىناؾ العديد مف المسميات ليذا الفف : Infographics االنفوجرافيؾ
صور ورسوـ  إلىكمصطمح يطمؽ عمى فف تحويؿ البيانات والمعمومات والمفاىيـ المعقدة 

المعقدة  يمكف فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويؽ وىذا األسموب يتميز بعرض المعمومات
والصعبة بطريقة سمسة وسيمة وواضحة وىذه مف أكثر التعريفات شيوعا بيف المتخصصيف 

 .(000ص ، 7100وصفحات االنترنت. )محمد شمتوت،
نفوجرافيؾ عبارة عف تمثيالت بصرية لممعمومات والبيانات وما يرافقيا مف نصوص، واال 

النص بمفرده؛ وتستخدـ فيو ومصمـ لتقديـ المعمومات المعقدة بشكؿ أكثر وضوحا مف 
 .والصور؛ بيدؼ توصيؿ الرسالة لممستفيديف والرموز و األلواف واألرقاـالكممات 

(Niebaum, Bellows & Carroll; Sabo-Cunningham,2015,p.2)  كما تـ
تعريفو بأنو مجموعة الصور الثابتة أو المتحركة، الرسومات، األسيـ ، ولقطات الفيديو 

المفظية المدمجة في تصميـ واحد والتي تقدـ لممتعمـ لتنمية ميارات التفكير المدعمة بالمغة 
 .(722، 7100البصري.)عمرو محمد ، أماني احمد،

نفوجرافيؾ أو المعمومات المصورة مف أحدث تكنولوجيات التعمـ القائمة عمى ويعد اال 
ر ورسومات يمكف صو  إليالويب ويقصد بو تحويؿ البيانات والمعمومات والمفاىيـ المعقدة 

فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويؽ، وىذه التكنولوجيا تميز بعرض المعمومات المعقدة 
 (766ص، 7100والصعبة بطريقة سمسة وسيمو وواضحة. )عمرو درويش، أماني الدخني،



 م7277( 27) -7ج-فبرايرعدد                                        ...                      تدريبي ثر توظيف برنامجأ

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                        - 22 - 

  :ْفىجسافًوتازيخ اال

( ( Designer Graphic وكاف أوؿ مف أطمؽ تسمية  اإلنسافالجرافيؾ قديـ قدـ    
،  0277ىو المصمـ ولياـ أديسوف دويغنز عاـ  ،ونستطيع إدراؾ ذلؾ مف خالؿ الرسـو

والمنحوتات التي وصمتنا، والتي تعود إلى فترة ما قبؿ التاريخ حيث كانت بدايتيا الفنية ال 
تقـو اال بنازع عفوي، وأكثر األحياف يكوف دافعيا ناتًجا لما يراود تفكير وأكبر دليؿ عمى أف 

األثرية لكيوؼ )السكو( في الجنوب الغربي  ىو االكتشافات اإلنسافـ قديـ قدـ التصمي
لفرنسا، وىي سمسمة معقدة مف الكيوؼ تحتوي عمى الكثير مف رسومات الحيوانات عمى 

رمزي  )عمى األشياء. الدالةجدرانيا، وكاف السومريوف أوؿ مف استخدـ الصور 
 (.2-0ص، 7112العربي،
نفوجرافيؾ ظاىرة حديثة، وأنيا قد حققت نموا متزايًدا بالتزامف مع وقد يبدو أف اال      

استخداـ المعمومات  اإلنسافأف الحقيقة تقوؿ أف  إالنمو شبكة االنترنت وانتشار استخداميا، 
السنيف، والدليؿ عمى ذلؾ الرموز والرسومات والصور التي استخدميا  آالؼالمصورة منذ 

القصص، وتبادؿ المعمومات، وبناء المعرفة، ويظير ذلؾ جميا عبر التاريخ في سرد  اإلنساف
في مختمؼ عصور التاريخ المصري  واآلثارفي الرسوـ والنقوش المسجمة عمى جدراف المعابد 

أنو مع دخوؿ األلفية الثالثة أصبح االنفوجرافيؾ أكثر انتشارا ، وبدأ استخداميا  إالالقديـ، 
وسائؿ العالـ  التقميدية، واليوـ في عصر االنفجار  األكاديمية وقنوات يتجاوز الوسائط

المعرفي فإف المنظمات بكافة مستوياتيا تستخدـ االنفوجرافيؾ لتسريع تقديـ المعمومات 
إضافة إلى أف ظيور وانتشار شبكات التواصؿ االجتماعي أدت  .لجميورىا الداخمي والخارجي

 لألمر خاصية المشاركة لممستخدميفحة إلى زيادة شعبية االنفوجرفيؾ، وخاصة مف خالؿ إتا
الفعالة في نشر المحتويات  األشكاؿالذي جعؿ رسـو االنفوجرافيؾ تصبح واحدة مف أكثر 

 .(7ص، 7100وتوصيؿ المعمومات في عصر التطبيقات الرقمية. )حسيف عبد الباسط،
 :ْفىجسافًواألضاع ايفًطفٌ يال

فقد قدمت أبحاث األبصار والطرؽ التي  :رينفوجرافيؾ بفسيولوجيا المخ البشاال  عالقة   
في االتصاالت   نفوجرافيؾاال  تستخدـ فييا العيف لمعالجة المعمومات مبررات مقنعة الستخداـ

اليومية المتداخمة ؛ حيث اكتشؼ العمماء في معيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا أف الرؤية 
تقريبا مف قوة المخ موجية  01في فسيولوجيا المخ ، وأف حوالي % األكبرتعتبر ىي الجزء 
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بصار، وتؤكد ىذه النتائج أف معالجة المخ بشكؿ مباشر أو غير مباشر نحو وظيفة اال
نفوجرافيؾ( يكوف أقؿ تعقيدا مف معالجتو لمنصوص الخاـ ، ومف أىـ لممعمومات المصورة )اال 

البيانات  األسباب التي تجعؿ المخ يعالج المعمومات المصورة بطريقة أسرع مف معالجتو
النصية ىو أف المخ يتعامؿ مع الصور كدفعة واحدة بينما يتعامؿ مع النص بطريقة خطية 

 .متعاقبة 
  :و بٓاْ املخططات ايعكًًُ وتهىئ املعِٓ يًُفاًِٖ ْفىجسافًواال 

يمكف تقديـ المفاىيـ في صورتيا العادية معزولة لممتعمميف، ومف ثـ يطمب منيـ    
نفوجرافيؾ، وخالؿ  ىذه العممية ، فإف اال  المعمومات مصور مف خالؿإنشاء جسـ منظـ مف 

يتكوف لدييـ حالة مف النشاط العقمي يحاوؿ فييا العقؿ التحكـ في تمؾ المفاىيـ  الطالب
يجاد  تربط بينيا تسيؿ عمى المتعمميف فيميا، فيقـو العقؿ بتركيب  عالقاتالمجردة ، وا 

ء تعديالت  عمى المعرفية مع المفيـو الجديد، مع إجرا المعرفة السابقة المختزنة في بنيتو
نشاء المخططات  حتى يستطيع العقؿ فيميا ،اطات جديدة بيف المفاىيـ المقدمةارتبالعقمية وا 

 .(,.p.37 ،7100Islamogluواستيعابيا بشكؿ ذو معنى. )
 :إىل حتطني ذانسَ املتعًِ واحلاجُ ْفىجسافًواال 

اتيجيات  المتميزة التي يمكف أف تساعد المتعمـ عمى فيناؾ الكثير مف االستر    
تحسيف وزيادة سعة الذاكرة عمى المدى القصير )الذاكرة العاممة( ، واحدة منيا مفيدة جًدا 
وقميمة االستخداـ وتعرؼ باسـ التكنيز أو التجميع، وىو مصطمح يشير إلى عممية أخذ مقاطع 

عمى -كبر أي كتؿ مف المعمومات ذات معنى متناثرة مف المعمومات وتجميعيا في وحدات أ
، والتي تشغؿ مساحة أقؿ في الذاكرة، مما  لخصائص المشتركة بيف تمؾ العناصرأساس ا

يسمح لمذاكرة العاممة بأف تعمؿ عمى تمؾ المعمومات؛ مما يساعد في زيادة كمية المعمومات 
لمنسياف والتكنيز غالبا ما التي يمكف أف نتذكرىا، وتصبح المعمومات أكثر بقاء وأقؿ عرضو 

يمثؿ  ألنو النظر لفتيكوف أداة مفيدة عند حفظ وتذكر كميات كبيرة مف المعمومات، كما أنو 
إلى  ةئمقدرتنا عمى )االختراؽ( لحدود ذاكرتنا، كما يعنى أيضا ضغط مجموعة مف البيانات اليا

رائعا يركز انتباه مكمال ُ  ابور ىذا المفيـو بأنو يعد عنصر كتؿ ذات معنى ، وقد فسر دانياؿ 
المتعمـ إلى العناصر الميمة في تمؾ البيانات، شريطة أف يتـ ضغط تمؾ البيانات بطريقة 

، مع ربطيا بما لدى المتعمـ مف معمومات مختزنة مسبًقا  األصميةواعية لمحفاظ عمى بنيتيا 
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حة التي تشغميا في في بنيتو المعرفية ؛ مما يجعؿ تمؾ البيانات ذات معنى ويقمؿ مف المسا
أي معالجة البيانات أوؿ )الذاكرة العاممة، مما يسمح لمذاكرة العاممة بالعمؿ عمى تمؾ البيانات 

، ومف ثـ خفض الحمؿ المعرفي لتمؾ المعمومات عمى الذاكرة. )حسف فاروؽ، وليد (بأوؿ
 .(77ص، 7106الصياد،

 :ىميتو في التعميـ منيا انفوجرافيؾ و وىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت اال 
( قياس أثر التجسيد 0ـ( وىدفت ىذه الدراسة إلى: 7102دراسة عبد الصمد)      

المعموماتي باإلنفوجرافيؾ لمفاىيـ مقرر مصادر المعمومات المرجعية وفؽ كفاءة التمثيؿ 
فاىيـ لممعمومات، وذلؾ بداللة تأثيره عمى تنمية م / المتوسطة/ المنخفضة المعرفي المرتفعة

دركة لدى طالب مقرر مصادر المعمومات المرجعية وعادات العقؿ والكفاءة الذاتية الم
مف النتائج التي ، . استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، والمنيج التجريبيتكنولوجيا التعميـ

( يوجد فرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية )ذوي 0توصمت إلييا الدراسة: 
في التطبيقيف وذوي التمثيؿ المعرفي والمتوسط والمنخفض ثيؿ المعرفي المرتفع( كفاءة التم

القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لقياس مفاىيـ مقرر مصادر المعمومات المرجعية لصالح 
 التطبيؽ البعدي. 

يوجد فرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثالثة )ذوي كفاءة التمثيؿ   (7
عرفي المنخفض( في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس عادات العقؿ لصالح التطبيؽ الم

 البعدي.
  :ْفىجسافًو يف ايعًًُُ ايتعًًًُُاال جماالت اضتخداّ

أجريت في السنوات األخيرة بعض البحوث لمكشؼ عف جوانب قوة استخداـ         
يح لمقائميف عمى العممية التعميمية األنفوجرافيؾ فيُ  التواصؿ مع الجميور، األمر الذي يت

مف  21استثمار تمؾ الجوانب في دعـ عمميتي التعميـ والتعمـ، ومف بينيا يمي: حوالي %
% مف الناس يستجيبوف  71المعمومات التي تنتقؿ إلى المخ ىي معمومات مصورة ، حوالي 

ومات المصورة أفضؿ لممعمومات المصورة مقارنة بالمعمومات النصية، المخ يعالج المعم
مرة أسرع مف المعمومات النصية، الصور في الفيس بوؾ أكثر فعالية مف  61111بػحوالي 

مف الوقت في الصفحات التي  100%النصوص والفيديو والروابط ، المشاىدوف يقضوف 
 (07ص، 7106. )أمؿ حسني ،تحتوي عمى ممفات الفيديو
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ي العممية التعميمية إلى المجموعات ويمكف تقسيـ المعمومات التي يتـ التواصؿ بيا ف 
اإلحصائيات: مثؿ إحصائيات أعداد السكاف -.(7ص، 7100التالية: )حسيف عبد الباسط، 

  .والمواليد والوفيات والصادرات والواردات واليجرة، وغيرىا
اإلجراءات: مثؿ: إجراءات الدورة الدموية وىضـ الغذاء، وتكويف الجنيف، ودورة المياه في  -

 يعة وغيرىاالطب
 واالقتصادية واالجتماعيةاألفكار: مثؿ: المفاىيـ والنظريات والتعميمات، واألفكار السياسية  -

 .وغيرىا المجتمعات، في السائدة والغذائية والصحية
 الزمنية، والجداوؿ الزمنية، والخرائط وترتيبيا، األحداث، تاريخ مثؿ :التاريخي التسمسؿ -

 الجغرافية، المناطؽ حسب والقياسات المواقع، مثؿ :الجغرافي الوصؼ، و وغيرىا
 التنظيمي، الييكؿ مثؿ :اليرمي والقوائـ،التسمسؿ والعناصر، المكونات، مثؿ  :لتشريحوا

 بيف والعالقات والخارجية، الداخمية العالقات مثؿ :العالقات االحتياجات، وتحديد
 مؤثرة شخصية إلنفو جرافيؾا يتناوؿ كأف :لشخصياتا الخدمات، / والمنتجات األشخاص

 .اليومية لمحياة المتنوعة المجاالت أحد في
 ,التعمـ لتسييؿ كأداة اإلنفو جرافيؾ استخداـ إلى( Noh,2015 ) دراسة ىدفت كما 
 اآلداب كمية مف متعمما ( 99 ) الدراسة عينة وتضمنت ,التجريبي المنيج الدراسة واستخدـ

 المميزات  أف عف الدراسة كشفت »MARA Technology University والتعميـ بجامعة
 أو ,الرسوـ توضح موجزة ونصوص ,والرموز الموف استخداـ مثؿ باإلنفو جرافيؾ المقترنة
 المقدمة المعمومات مف كـ أي مع أفضؿ فيـ عمى المتعمميف تشجيع بإمكانيا  البياني الرسـ
 يمكف التي األدوات مف اعتبارهب اإلنفو جرافيؾ تعزيز بضرورة الدراسة وأوصت خالؿ ذلؾ مف

 فعالية2016)  درويش، محمد( وتناوؿ المتعمميف، مشكالت عمى لمتغمب االعتماد عمييا
 الوثب لمسابقة المعرفي والتحصيؿ الميارى األداء تعمـ عمى تقنية اإلنفو جرافيؾ استخداـ
 باليـر الرياضية بيةالتر  بكمية الثالثة الفرقة مف طالبا  70  مف البحث وتكونت عينة الطويؿ
 والتحصيؿ الميارى االداء لتنمية اإلنفو جرافيؾ استخداـ وتوصؿ لفاعمية حمواف، جامعة
 .الوثب  لمسابقة المعرفي
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 بساَج تصًُِ اإلْفىجسافًو :

 حيث اإلنفو جرافيؾ، إلنشاء بيا االستعانة يمكف التي البرامج مف العديد ىناؾ  
نشاء المخططات التصميـ دراج وـوالرس وا   المعمومات جمع ينبغي أنو بمعنى وغيرىا، الصور وا 
 إنشاء فإف عامة وبصورة لؾ، المتوفرة النماذج أنسب استخداـ ثـ وتحضيرىا ومف الالزمة

 & ,Lankow, Ritchieوىما برنامجيف عمى األولى ينحصر بالدرجة اإلنفو جرافيؾ
Crooks, 2012,p.175-177) ) 

اإلنفو  وتصميـ إنشاء في واألبرز األقوى البرنامج عتبري Illustrator  برنامج    
 مصممي لجميع األوؿ الخيار تجعمو ومميزة البرنامج بخصائص فريدة يتمتع حيث ؛ جرافيؾ
 .المحترفيف جرافيؾاإلنفو 

 :فىتىغىب أدوبٌ بسْاَج 

 صوًصاخ وأسرع أسيؿ وسيمة باعتباره اإلنفو جرافيؾ إنشاء في البرنامج استخداـ يتـ       
 اسػتخدامو حػاؿ فػي أو ، Illustrator برنػامج مػع التعامػؿ فػي جيدة قدرات لدييـ لمف ليست

اإلنفػو  أف يعنػي ال وىػذا ، واحترافية دقيقة رسومات وجود تتطمب ال التي اإلنفو جرافيؾ إلنشاء
 إلػى أساسػية بصورة يعود فاألمر منخفضة، جودتو ستكوف فوتوشوب باستخداـ الناتج جرافيؾ

اإلنفػو  تصػميـ في المتخصصة األدوات مف العديد ظيرتوقد  لو، البرنامج مستخدـ إتقاف ىمد
 بطريقػة اإلنفػو جرافيػؾ إنشػاء فػي المسػتخدميف سػاعدت والتػي ، اإلنترنػت شبكة عمى جرافيؾ
 أىػـ الباحػث يعػرض لػذلؾ المتخصصػة، التصػميـ بػرامج مػع لمتعامػؿ الحاجػة ودوف بسػيطة
 .  مثػؿ اإلنفػو جرافيػؾ إلنشػاء العنكبوتيػة الشػبكة عبػر خداميااسػت ُيمكػف التػي األدوات

Piktochart، Easel.ly، Infogr.amco، vizualize.me، Venngage، visme. 
ُيمكنػؾ  كمػا منيػا، لالسػتفادة بيػا جديػد حسػاب تسػجيؿ إلػى السػابقة األدوات جميػع وتحتػاج
 أو تػوتير أو بػوؾ فػيس (االجتماعيػة الشػبكات عمػى حسػاباتؾ بواسػطة بيػا الػدخوؿ تسػجيؿ

 عػف اإلنفػو جرافيػؾ إنشػاء فػي إضػافية خصػائص السػابقة األدوات أغمب وتوفر ،)جوجؿ بمس
 منخفضػة عػروض ُيقػدـ وبعضػيا سنوي، أو شيري باشتراؾ وذلؾ ، الخدمات المدفوعة طريؽ
 .والمعمميف لمطمبة
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 :جسافًواإلْفى تصًُِ خطىات

 لمف واضحة تكوف اف يجب التي الميمة واتالخط مف بعدد جرافيؾاإلنفو  تصميـ يمر 
  :يمي كما وىي ومميز واضح إنفو جرافيؾ يقدـ يريد أف

 التصػميـ جػزاءأ الفرعيػة، والعنػاويف األجػزاء-العنػواف المبػدئي، الرسػـ الفكػرة، اختيػار  
، صحة مف التأكد تمثيمو، تـ المحتوي قد كؿ التصميـ، تنقيح األلواف، متماسكة، وحدة  الرسـو
 ) .0ص،2015 شمتوت، محمد (النيائي خراجاإل

 السػيؿ مػف أنػو بحيػث رأسػي بشػكؿ اإلنترنػت عمػى اإلنفػو جرافيػؾ معظػـ تصػميـ وتـ
 اإلنفػو جرافيػؾ تصػميـ مػف السػمبي الجانػب فػإف ذلػؾ ومػع وأسػفؿ، أعمػى إلػى لمنػاس لمتمريػر

 ويػتـ المػادي، لمتوزيػع والطبػع العرض شريحة في تركيبو في صعوبة في الرأسي يتمثؿ الثابت
 .زمني جدوؿ لتقديـ الغالب في األفقي الثابت تصميـ اإلنفو جرافيؾ اختيار

 وبالتػالي الالزمػة المعمومػات لتقػديـ فعػاؿ منيج المرئي التصميـ مبادئ واستخداـ    
 ىػو بػؿ اإلنفػو جرافيػؾ، إلنشػاء الصػمة ذات المعمومات واستخداـ وتحميؿ ايجاد أف فمف الميـ
 يتطمػب اإلنفػو جرافيػؾ إعػداد حػيف فػي التعميمػي التصػميـ نمػاذج لتنشػيط جػدا؛ أيضػا ميػـ
 عمػى اإلنفػو جرافيػؾ إنشػاء محاولػة عنػد االعتبػار فػي أخػذىا يجػب التػي مػف النقػاط مجموعػة
 :التالي النحو

 تحديد ،اإلنفو جرافيؾ في استخداميا يمكف التي المكونات في البت،اليدؼ تحديد•
 فيـ عمى المتعمميف تسمح بطريقة المعمومات قديـوت إنشاؤه ادالمر  لممعمومات بياني مخطط

 . 37)  ص، 2015 شمتوت، محمد ( الموضوع
 المستخدميف معرفة زيادة بيدؼ بالمعمومات؛ والغني الجذاب جرافيؾاإلنفو  ولتطوير   

 لتصميـ األساسية الخصائص مف االستفادة لممعمميف يمكف محدد، موضوع حوؿ لو
 رسالة مع قصة نسج(   (Niebaum, et.al., 2015  الييا أشار التي لفعاؿا اإلنفوجرافيؾ

 البحوث نتائج أو المعمومات باستخداـ بوضوح المعقدة المعمومات عرض مغزى، ذات
 إلى اإلنفوجرافيؾ وصوؿ مبتكر، بتصميـ المستخدميف واىتماـ انتباه جذب ، األكاديمية
 .المستيدؼ الجميور
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  :ايعسض طسيكُ حًح َٔ اإلْفى جسافًو أْىاع

 : ايجابت جسافًواإلْفى :األوٍ ايٓىع
 صاحب يختاره معيف موضوع عف المعمومات بعض يشرح الثابت اإلنفوجرافيؾ محتوىف

 :ىما اإلنترنت، شبكة عمى لإلنفوجرافيؾ الكبيرة التخطيطات مف نوعاف وىناؾ اإلنفوجرافيؾ،
 اإلنفوجرافيؾ قراءة مف المستخدـ خبرة مف فممك قدر أكبر لتحقيؽ واألفقي؛ الرأسي التخطيط

 اإلنفوجرافيؾ تصميـ تـ فقد النقالة، األجيزة أو المكتبي الكمبيوتر جياز عمى اإلنترنت عمى
 ومتابعة مشاىدتو مستخدميو عمى السيؿ مف يكوف بحيث الرأسي النوع مف اإلنترنت عمى
 ذو اإلنفوجرافيؾ اختيار يتـ بؿ،المقا وفي .وىبوطا صعودا التمرير شريط باستخداـ قراءتو

 أو تاريخي حدث تطور مراحؿ عرض :مثؿ زمني، جدوؿ لتقديـ الغالب في األفقي التصميـ
 . معيف منتج تصميـ في ثورة

 :ىما لقسميف الثابت اإلنفوجرافيؾ وينقسـ 
 Infographics Vertical :  ايسأضٌ ايجابت اإلْفىجسافًو-أ

 لمعػرض صػالح انػو كمػا الويػب عبػر اإلنفوجرافيػؾ ماتتصػمي مف الكبرى األغمبية يشكؿ
 عبر معو التفاعؿ سيؿ ، الذكية واليواتؼ الموحية، واألجيزة والمحموؿ، الكمبيوتر أجيزة عمى
 وضػوح عػدـ يعيبػو بسػيولة، محتوياتػو بػيف التنقػؿ حريػة يتػيح الػذي الرأسػي التنقػؿ شػريط
 الورقية الطباعة او التقديمية، العروض يف استخدامو اثناء منو السفمية المنطقة في مكوناتو
  (dai,siting,2014, p.17) التحجػيـ اعػادة لعمميات السفمية الجوانب مالئمة لعدـ نتيجة

 عمػى السػيؿ مػف يكػوف بحيػث الرأسػي النػوع مػف اإلنترنػت عمػى اإلنفوجرافيػؾ تصػميـ تػـ فقد 
 .وىبوطا داصعو  التمرير شريط باستخداـ قراءتو ومتابعة مشاىدتو مستخدميو
 عبارة ثابت شكؿ بأنو  (07ص ، 2016 الصياد، وليد فاروؽ، حسف (عرفو كما   

 إعادة يسيؿ كما ؛ اآلخريف النوعيف مف تصميمو في نسبيا األسيؿ وىو ثابتة، صورة عف
 العروض :مثؿ أخرى، استعماالت في منو أجزاء أو استخدامو ويمكف ومشاركتو، توظيفو

 عمى بسيولة نشرىا الممكف فمف صورة وكونو المتحركة، الرسـو أو والكتيبات، التقديمية،
 .الثابت المحتوى لتقديـ المفضؿ الشكؿ ىو أنو كما االجتماعية، والشبكات المواقع
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  horizontal Infographics: األفكٌ ايجابت اإلْفى جسافًو-ب
 اإلنفو جرافيؾ بؿمقا في التاريخية والوقائع األحداث الستعراض مناسبو أكثر وىو     
 التي الخاصة البرامج او المواقع خارج مشاركتو عند مكوناتو وضوح درجة تقؿ الرأسي،

 التصميـ ذو اإلنفو جرافيؾ اختيار ويتـ (dail,siting,2014,p.17) إلنتاجو استخدمت
 في ثورة أو تاريخي حدث تطور مراحؿ عرض :مثؿ زمني، جدوؿ لتقديـ الغالب في األفقي
 بطبيعة اىتمت حولو وكتابات والدراسات البحوث مف العديد أجريت معيف وقد نتجم تصميـ

 & ,Lankow, Ritchie ) كتابات :مثؿ لو، الجيد والتصميـ الثابت اإلنفو جرافيؾ
Crooks, 2012) وبحث Vanichvasin, 2013 ) مف خالؿ التعميـ جودة لتعزيز ؛  

 &Kibar )دراسة وكذلؾ لمتعمـ، كأداة البصرية االتصاالت في الثابت اإلنفو جرافيؾ استخداـ
Akkoyunlu, 2014 )  ومعرفة التعميـ، في البيانية الرسـو استخداـ الي ىدفت والتي 

 حيث البصرية؛ األمية لمحو تربويا الموظؼ الثابت جرافيؾلإلنفو  التعميمية التصميمات أفضؿ
 المرئية المكونات أف إلى النتائج وتشير والمعمميف، الطالب مف(   ( 64 عمى الدارسة أجريت

 واأللواف الخطوط مقابؿ في التصميمية الناحية مف درجات أقؿ نالت قد والنصوص والعناويف
اإلنفو  دور عف(  Dai, 2014,p. 111 )الوصفية الدراسة وكذلؾ المعمومات، وتنظيـ
 & ,Kos )اىتـ كما ،العامة العالقات مجاؿ في وتأثير فعالية اتذ كأداة الثابت جرافيؾ

Sims,p.214 ) لغير المقاالت كتابة في الثابت جرافيؾاإلنفو  تقنية استخداـ فاعمية بمعرفة 
 أفضؿ كانت حديثة تعميمية كتقنية جرافيؾاإلنفو  أف إلى النتائج وتشير باإلنجميزية، الناطقيف

 .الميارات تعمـ في
 :ْىعني ىلإ يٓكطِ بدوزه وٖى :املتخسى اإلْفىجسافًو :ايجاٌْ وايٓىع

 إلظيار ؛ متحرؾ جرافيؾ بشكؿ والتوضيحات البيانات عميو يوضع عادي فيديو تصوير -0
 .نفسو الفيديو عمى والمفاىيـ الحقائؽ بعض

النوع  ىذا يتطمب حيث ؛ كامؿ متحرؾ بشكؿ والمعمومات والتوضيحات البيانات تصميـ -7
 وممتعة شيقة بطريقة إخراجو في دتساع التي المعبرة الحركات واختيار اإلبداع مف الكثير

 األنواع أكثر وىذا ، النوع ليذا النيائي الشكؿ إلخراج كامؿ سيناريو ليا يكوف ، وكذلؾ
 ,Lan kow, Ritchie ،  ( 2015 الدخني، أماني درويش، عمرو( .استخداما اآلف

& Crooks, 2012)(Thomas ,2012,p.324)) 
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 :ٌايتفاعً اإلْفى جسافًو :ايجايح وايٓىع

 المشػاىد، مػع المشػاركة مػف بمزيػد تسػمح التػي التفاعميػة لتحقيؽ رائعة وسيمة يعد
 اإلنفوجرافيػؾ مػف النػوع ىذا أف كما أطوؿ، لفترات المشاىديف وتركيز انتباه أسر عمى والحفاظ
 إنشػاء الثابػت عنػد اإلنفوجرافيػؾ مػف تكمفػة أكثػر فيػو وبالتػالي إلنشػائو، البرمجػة يتطمػب

 ولما .الجياز وتوافؽ المتصفح، قضايا اعتبارنا في نضع أف عمينا يجب لتفاعميا اإلنفوجرافيؾ
 لناشػر يػوفر ممػا توظيفػو؛ إعػادة السػيؿ مػف فأصبح مطبوعاً  ليس التفاعمي اإلنفوجرافيؾ كاف

 اإلنفوجرافيؾ فإف ذلؾ عمى وعالوة المتعمقة، المعمومات مف المزيد تقديـ عمى القدرة المحتوى
 بتحػديث لمناشػر يسػمح ممػا البيانػات؛ بسػحب لممحتػوى الػديناميكي اإلنشػاء يمكنػو التفػاعمي
 فػي البيانػات عمػى بالػدخوؿ لممشػاىد السػماح أو ذلػؾ، اإلنفوجرافيػؾ احتػاج كممػا البيانػات

 الصػياد، وليػد فػاروؽ، حسػف (تصػوراتيـ عمػى الشخصػي الطػابع إلضػفاء اإلنفوجرافيػؾ
 خصػائص  (722ص ،2015 ،نيالػدخ أمػاني درويػش، عمػرو (ويػذكر( 02،ص2016

 لممشػاركة، القابميػة البصػري، االتصػاؿ واالختصػار، الترميػز:يمػي فيمػا ومالمحػو اإلنفوجرافيػؾ
  . الجذاب التصميـ اإلثرائية، قدراتو

 ؛ الويػب عمػى القائـ التعمـ مجاؿ في جديدة كتكنولوجيا اإلنفوجرافيؾ حداثة مف وبالرغـ
 فاعميػة أكثػر أييػا لتثبػت اإلنفوجرافيػؾ أنماط بيف قارنت لتيا البحوث مف العديد أجريت أنو إال

 اإلنفوجرافيػؾ أنمػاط فاعمية عمى لمتعرؼ 2016)  حسف، السيد حساف أمؿ( سعت حيث منيا
 الجغرافيػا تعمػـ صػعوبات ذوى لمتالميػذ التحصػيؿ تنميػة فػي )التفػاعمي - المتحػرؾ -الثابػت (

 وتػـ ، لػدييـ الػتعمـ أثػر بقػاء عمػى والمحافظػة المػادة، نحػو واتجػاىيـ بالمرحمػة اإلعداديػة
 اتجاه مقياس تحصيمي، اختبار الجغرافيا، مقرر في تشخيصي اختبار :أدوات القياس استخداـ

 قػدرة ليػا ،)تفػاعمي – متحػرؾ – ثابػت(  جرافيػؾاإلنفو  أنمػاط جميػع أف :النتائج إلى وأشارت ،
 اإلعػدادي، األوؿ بالصػؼ لجغرافيػاا تعمػـ صػعوبات ذوى التالميػذ التحصػيؿ لػدى تنميػة عمػى
 .المادة نحو التالميذ تعديؿ اتجاه عمى قدرة ليا وكذلؾ
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 ايتفهري ايبصسٍ :

ويستند التفكير البصري عمى البحػث التجريبػي فػي طريقػة التفكيػر لػدى المتعممػيف ذلػؾ  
لغػة  بػالتركيز عمػى تنميػة قػدراتيـ فػي ترجمػة المغػة البصػرية التػي يحمميػا الشػكؿ البصػري إلػى

لفظية مكتوبة أو منطوقػة ، فػي تطػوير ميػارات االتصػاؿ وميػارات التفكيػر اإلبػداعي والمنطقػي 
التػػي تحقػػؽ ثقػػة المػػتعمـ فػػي التعامػػؿ مػػع التعقيػػد والغمػػوض وتنػػوع اآلراء . فضػػال عػػف  تطػػوير 

 اإلدراؾ مف خالؿ المناقشات التي تتـ عبر عممياتيا لتنمية الممارسة الجمالية . 
أف العالقػػة بػػيف البنيػػة العرفيػػة والتمثيػػؿ المعرفػػي عالقػػة تبادليػػة تقػػـو عمػػى  وىػػذا يعنػػي 

(  770ص ، 0222األثر والتأثر مف الداخؿ التي يمكػف مػف خالليػا تمثيػؿ المعرفػة )الزيػات ، 
ألف التمثيؿ باألشكاؿ البصػرية يػدعـ التفكيػر البصػري مػف ناحيػة قػدرة رؤيػة العالقػات الداخميػة 

قػػدرة الكشػػؼ عػػف العالقػػات النسػػبية فػػي أبعػػاد الشػػكؿ  وتنميػػة ميػػارات لمشػػكؿ المعػػروض . و 
 االستدالؿ . إذ أف التعميـ البصري يقـو عمى المعرفة ويرتبط بثالث أصناؼ مف السموؾ :

 . معرفة المتعمـ عمى فكره الشخصي ومدى دقتو في وصؼ تفكيره . 0
 . التحكـ والضبط الذاتي وما متابعة المتعمـ . 7
 عمػرو ( .ره عمػى فكػػػػػرهدات المتعمـ وحدسو فيما يتعمؽ بفكره عػف مجػاؿ الفػف وتػأثي. معتق 7

   (710ص،2015 ، الدخني أماني درويش،
وىذا يعني أف التفكير البصري نمط لمتفكير تتداخؿ فيو طرؽ ثػالث مػف التفكيػر ىػي :     

ف التفكيػػر البصػري يشػػكؿ التفكيػر بالتصػميـ ، التفكيػػر بالرؤيػة ، والتفكيػر بالتصػػور . وعميػو فػأ
منظومػػة تعكػػس قػػدرة المػػتعمـ عمػػى قػػراءة الشػػكؿ المعػػروض وتحويػػؿ المغػػة البصػػرية إلػػى لغػػة 

 لفظية .
ويرى الباحث إف  القدرة عمى التفكير البصري  تتداخؿ مػع ميػارة  التفكيػر الناقػد التػي       

فكيػػر البصػري نشػػاط تسػاعد عمػى حػػؿ المشػكالت واسػتيعاب المفػػاىيـ ، وبالمحصػمة نجػد أف الت
عقمي أكثر تعقيد مف بقية مستويات التفكير ، فيو يعتمد في تمثيػؿ الشػكؿ المعػروض بػالرموز 

 والرسـو التخطيطية والصور.
فػػػالتفكير البصػػػري  يتضػػػمف ميػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعي كػػػذلؾ ألف األشػػػكاؿ والصػػػور     

دراؾ لػػدى المػػتعمـ وبالتػػالي  المعروضػػة عمػػى المػػتعمـ فػػي الموقػػؼ التعميمػػي تسػػعى لتطػػوير اإل
يحمؿ نموذج لمتطوير لدى المتعممػيف حػديثي العيػد بػالفف وفػي اكتسػاب ميػارة النظػرة الشػاممة 
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لموحة الفنية وتجزئتيا وىذا يتضػمف تنميػة التفكيػر اإلبػداعي والسػعي نحػو اكتسػاب المعمومػات 
 وتبرير األفكار بإعطاء الدليؿ .

الوسػائؿ التعميميػة نجػد ىنػاؾ دراسػات  إنتػاجو مجػاؿ وعند الربط بيف التفكير البصري  
 كأحػد البصػري التفكير بيف النظري والتطبيقي المستوى عمى الموضوعية العالقة ىدفت لمعرفة

 مجػاؿ لتطػور المختمفػة المراحػؿ عبػر وذلػؾ تكنولوجيا التعميـ، ومجاؿ البشرية الذىنية القدرات
 .التكنولوجيا
نتاج البيئات بتصميـ ييتـ التعميـ تكنولوجيا مجاؿ إف معمـو ىو وكما بالذكر ويجدر   وا 
 عممية تيسر نياأ كماالتعميمية،  العممية وفاعمية كفاءة فى كبير حد الى تسيـ والتي التعميمية
 عمميتي أف وبما .تواجييـ التي الحموؿ المشكالت إيجاد عمي وتعمؿ لممتعمميف بالنسبة التعمـ

) ولػيـ ،  .التعمػيـ تكنولوجيػا لمجػاؿ المكونػة الرئيسػة مميػاتالع تشػكالف واإلنتػاج التصػميـ
 (. 010 ،ص7117

 َٗازات ايتفهري ايبصسٍ :

. ميػػػارة القػػػراءة البصػػػػرية : تعنػػػي القػػػدرة عمػػػى تحديػػػد أبعػػػاد وطبيعػػػة الشػػػكؿ أو الصػػػورة  0
 المعروضة 

وضػػػة ، . ميػػػارة التمييػػػز البصػػػري :  تعنػػػي القػػػدرة عمػػػى التعػػػرؼ الشػػػكؿ أو الصػػػورة المعر  7
 وتمييزىا عف األشكاؿ األخرى أو الصور األخرى .

المواقػػػع  . ميػػػارة إدراؾ العالقػػػػػػات : القػػػدرة عمػػػى رؤيػػػة عالقػػػة التػػػأثير والتػػػأثر مػػػف بػػػيف 7
 المتمثمة في الشكؿ أو الرسـ المعروضة . الظاىػػػػػػػػػػػػػػرات

فػػي الرمػػوز واإلشػػارات . ميػػارة تفسػػير المعمومػػات: القػػدرة عمػػى إيضػػاح مػػدلوالت الكممػػات و  7
 األشكاؿ وتقريب العالقات بينيما .

. ميػػػػارة تحميػػػػؿ المعمومػػػػات : تعنػػػػي قػػػػدرة المػػػػتعمـ فػػػػي التركيػػػػز عمػػػػى التفاصػػػػيؿ الدقيقػػػػة  0
 واالىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بالبيانات الكمية والجزئية .

ة والتوصػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػى . ميارة استنتاج المعنػػػػػػػى : تعني القػدرة عمػى اسػتخالص معػاني جديػد 6
مفاىيـ ومبػادئ عمميػة مػف خػالؿ الشػكؿ أو الصػورة المعروضػة . وىػذه الخطػوة محصػمة 

إذ أف تمثيػػػؿ األفكػػػار بصػػػريا مػػػف  .(027 ،ص 7117لمخطػػػوات السػػػابقة )اليويػػػدي ، 
دي ؤ أشكاؿ ورسـو وصور يثير المتعمـ في اكتشاؼ معنى المضاميػػػف التػي أمامػو وىػذا يػ
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ير أفضؿ وتطورا  تصاعديا نحو اإلبداع ومؤشػرا عمػػػػى البنػاء التطػوري اإلدراكػي . إلى تفك
فقػػراءة الشػػكؿ البصػػري ييػػدؼ إلػػى فيػػـ المعنػػى ويشػػمؿ الفيػػـ فػػي قػػراءة الشػػكؿ والػػربط 
والرمػػػز والمعنػػػى وتنظػػػيـ األفكػػػار المقػػػروءة ، فيػػػو جممػػػة النشػػػاطات التػػػي تتػػػيح تحميػػػؿ 

طػات وظيفيػة فػي الشػكؿ المعػروض أي جممػة نشػاطات المعمومات الممقاة في صػيغة ارتبا
ربط المعمومات الجديدة بالمعطيات المكتسػبة سػابقا والمخزونػة فػي الػذاكرة ونمػاذج الفيػـ 

 .(27 ،ص 7112ىذه وثيقة الصمة بتمثيؿ الشكؿ العروض )عبد اليادي ، 
االكتشػػاؼ  وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فػػاف نظريػػة التفكيػػر البصػػري ىػػي نظريػػة تعميميػػة أساسػػيا       

 :فكار اإلدراكية والتربوية متضمنةالنشط  المركز حوؿ المتعمميف عمى وفؽ أىداؼ مرتبطة باأل
 . استعماؿ األسئمة غير المحددة وارتباط أفكار الطالب ذات العالقة وتسييؿ المناقشة . 0
 . يشكؿ المدرس مواضع لفحص ومالحظة  كؿ فكرة . 7
لػػى الموحػػة الفنيػػة أثنػػاء المناقشػػة وتسػػييؿ ذلػػؾ باإلشػػارات . إمعػػاف النظػػر مػػف قبػػؿ الطمبػػة إ 7

 ولغة الجسد .
 . تبني أفكار اآلخريف مف خالؿ تناوؿ المدرس لكؿ تعميؽ مف قبؿ الطمبة . 7
 . تجربة كؿ اتصاؿ وتبرير األفكار بإعطاء الدليؿ .   0

  :(7102وأكدت بعض الدراسات عمى تنمية التفكير البصري منيا  دراسة األغا ) 
التعرؼ إلى أثر استخداـ إستراتيجية المنظـ الشكمي في تنمية التفكير إلى والتي ىدفت 

البصري وحؿ المسألة اليندسية لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة، واستخدمت 
المنيج التجريبي المعتمد عمى تصميـ مجموعتيف تجريبية وضابطة، وتكونت عينة  الباحث

مثمة في طالبات الصؼ التاسع األساسي بمدرسة بف خمدوف األساسية ، الدراسة القصدية المت
( طالبة في المجموعة التجريبية تـ اختيارىـ عشوائيا مف 71( طالبة، )21والمكونة مف )

( طالبة في المجموعة الضابطة، وصممت أدوات الدراسة المتمثمة 71إحدى الشعبتيف، و)
تبار لقياس القدرة عمى حؿ المسألة اليندسية، في: اختبار ميارات التفكير البصري، واخ

( بيف متوسط a=0.01وتوصمت الدراسة إلى: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار 

 المجموعة التجريبية.  لصالح وحؿ المسألة اليندسية البعدي لتنمية التفكير البصري
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 األْفىجسافًو وايتفهري ايبصسٍ : 

يرى بياجيو أف التفكير البصري ىو قدرة عقمية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب          
الحسية البصرية ؛ حيث يحدث ىذا التفكير عندما يكوف ىناؾ تناسؽ متبادؿ بيف ما يراه 

مف ربط ونتاجات عقمية معتمدة عمى الرؤيا  المتعمـ مف أشكاؿ ورسومات وعالقات وما يحدث
والرسـ المعروض ؛ حيث إف التفكير البصري يسمح لمطالب بالتفاعؿ العميؽ مع المعمومات 
المرئية بجميع أنواعيا والدخوؿ في عممية التحميؿ والتفكير في التمثيؿ والمعنى، مما 

ير، واالستقراء مف المعمومات يساعدىـ عمى اإلبداع ، والنشاط، والقدرة عمى الفيـ، والتفس
مجموعة واسعة مف األشكاؿ. أيضا يساعد المتعمميف عمى القراءة وفؾ  في مةالمرئية المقد

شفرة الصور مف خالؿ ممارسة تقنيات التحميؿ باستخداـ الجزء األيمف مف الدماغ المسؤوؿ 
ودمجيا  وتمييز األنماطإلبداع واالبتكار عف التفكير البصري والذي يمكننا مف تخيؿ األشياء وا

مع الجزء األيسر مف الدماغ المسؤوؿ عف التفكير المنطقي التسمسمي إلحراز أفضؿ النتائج. 
( واكدت بعض الدراسات عمى مستويات التفكير منيا  دراسة 72ص،7100)محمد شمتوت،

لدى ـ(:والتي ىدفت إلى معرفة أثر اإلنفوجرافيؾ في تنمية التحصيؿ الدراسي 7106إسماعيؿ)
طالب تكنولوجيا التعميـ عند مستوى التذكر، الفيـ، التطبيؽ، والتحميؿ. كما ىدفت إلى تعرؼ 
اتجاه طالب تكنولوجيا التعميـ نحو اإلنفوجرافيؾ. لتحقيؽ اليدؼ تـ استعماؿ المنيج 
 االتجريبي، واختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية مف طالب تكنولوجيا التعميـ والبالغ عددى

طالبا لكؿ  77طالبًا، وتـ تقسيميـ عشوائيًا إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية بواقع  01
( اختبار تحصيمي في المحتوى التعميمي المحدد، 0مجموعة. كما اسُتخدمت األدوات التالية: 

( مقياس اتجاه نحو استخداـ مخططات المعمومات البيانية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ. 7
يوجد فرؽ بيف متوسطي درجات طالب أفراد العينة  -عدة نتائج، أبرزىا:  خمصت الدراسة إلى

في المجموعتيف: التجريبية التي درست باإلنفوجرافيؾ، والضابطة التي درست بالطريقة 
 . والفيـ والتطبيؽ  التقميدية الختبار التحصيؿ الدراسي عمى مستويات التذكر

ؼ عف فاعمية تدريس العمـو باستخداـ (:  إلى الكش7106كما ىدفت دراسة عمر )    
إستراتيجية مقترحة قائمة عمى اإلنفوجرافيؾ في تنمية ميارات التفكير البصري، واكتساب 
المفاىيـ العممية وتنمية االستمتاع بتعمـ العمـو لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي 

ي لمجموعتيف متكافئتيف بالسعودية، وتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي تصميـ القياس البعد
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: )مجاؿ البحث( باستخداـ اإلستراتيجية المقترحة  إحداىما تجريبية تدرس موضوعات العمـو
، فس الموضوعات بالطريقة المعتادة القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ، واألخرى ضابطة تدرس ن

  وكانت نتيجة الدراسة تشير إلى: 
القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ في تنمية ميارات  فاعمية تدريس العمـو باإلستراتيجية المقترحة -

الصؼ التفكير البصري واكتساب المفاىيـ العممية، وتنمية االستمتاع بتعمـ العمـو لدى تالميذ 
وأوصت الدراسة بإعادة تنظيـ محتوى مناىج العمـو بمراحؿ التعميـ العاـ ، الخامس االبتدائي

 نفوجرافيؾ. وفقا لإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى اإل 
(:  ىدفت الدراسة إلى تقديـ نمطا 7100كذلؾ دراسة درويش والدخني )   

اإلنفوجرافيؾ؛ )الثابت، المتحرؾ( عبر الويب، ومعرفة أثرىما عمى نواتج التعمـ: )تنمية التفكير 
البصري ، االتجاىات( في مصر، وقد تـ االعتماد عمى التصميـ التجريبي القبمي والبعدي 

ف التجريبيتيف األولى منيما تدرس وفؽ نمط اإلنفوجرافيؾ الثابت، والثانية تدرس لممجموعتي
( طفال مف ذوي 71وفؽ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ، وقد تكونت عينة الدراسة مف) 

، وكاف مف أبرز نتائج بالمرحمة االبتدائيةأعواـ  01-2التوحد تتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف 
 الدراسة: 
( بيف متوسطي رتب درجات a≥0.05داؿ إحصائيا عند مستوى)وجود فرؽ  

المجموعتيف التجريبيتيف: )الثابت مقابؿ المتحرؾ( في التطبيؽ البعدي في كؿ مف اختبار 
ميارات التفكير البصري ومقياس االتجاىات لصالح المجموعة التجريبية األولى: )اإلنفوجرافيؾ 

قنية اإلنفوجرافيؾ بنمطي تقديمو في عرض البنية الدراسة باالستفادة مف ت وأوصتالثابت(. 
 لممحتوى المقرر في كافة التخصصات.  المعرفية

  :ايطسيكُ واإلجساْات

 :اإلجساْات املٓٗجًُ يًبخح 1.4

 :التجريبي تصميـ شبووال اتبع الباحث لتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة المنيج التجريبي 
العالقات السببية بيف المتغيرات، وىو المنيج الذي يكشؼ عف المنيج التجريبي  

دا متغير واحد العوامؿ المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة، ما ع وذلؾ في ضوء ضبط كؿ
 ،ص7116لعرض قياس تأثيره عمى المتغيرات التابعة )الحمداني وآخروف،يتحكـ فيو الباحث 

006.) 
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 ىدؼ ىذه الدراسة، وقد التصميـ شبو التجريبي والذي يتناسب مع  الباحث استخدـ 
بعديًا لمجموعتيف  تـ اختيارىا عشوائيًا وتـ إثبات التكافؤ  –تصميمًا قبميًا   استخدـ

اإلنفوجرافيؾ ، ودرست  تقنية القائـ عمى بالبرنامجبينيا،حيث درست المجموعة التجريبية 
 يبي لمدراسة:المجموعة الضابطة بالطريقة الُمعتادة، والجدوؿ التالي يوضح التصميـ التجر 

 (: 1خذوي )

 اٌتصُُّ اٌتدشَبٍ ٌٍذساست

 اٌتصُُّ اٌتدشَبٍ ٌٍذساست

 اٌتطبُك اٌبؼذٌ ِدّىػت اٌذساست اٌتطبُك اٌمبٍٍ

 اختببس ِهبساث اٌتفىُش اٌبصشٌ 
 )اإلٔفىخشافُه( اٌّدّىػت اٌتدشَبُت

 اختببس ِهبساث اٌتفىُش اٌبصشٌ 
 دّىػت اٌضببطتاٌّ

 َتػريات ايدزاضُ: 1.4
 تمثمت متغيرات الدراسة في المتغيرات التالية: 

 تقنية القائـ عمى البرنامج)المتغير المستقؿ: ويشمؿ توظيؼ اثنيف مف المداخؿ، وىي  -0
 اإلنفوجرافيؾ والطريقة المعتادة(.

 المتغيرات التابعة: وتشمؿ ميارات التفكير البصري. -7
 جمتُع ايدزاضُ: 1.4

لوسائؿ ب المستوى السابع بمقرر إنتاج واستخداـ اتكوف مجتمع الدراسة مف طال 
 . 7102/7102مف العاـ الدراسي  ثانيفي الفصؿ الدراسي الالتعميمية 

 عًُٓ ايدزاضُ: 1.1

تـ اختيار إحدى شعب مقرر إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية  بطريقة قصدية بقسـ  
( 66ختيار شعبتيف عشوائيًا بمعدؿ )تقنيات التعميـ في كمية التربية بجامعة حائؿ  ، وجرى ا

طالب ، وتـ تعييف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة 
 فكانت مجموعات الدراسة كالتالي:

 (: 2خذوي )

 ػُٕت اٌذساست

 اٌّتغُش اٌتببغ اٌّتغُش اٌّستمً اٌؼذد اٌشؼبت  اٌّدّىػت

  مُٕت االٔفىخشافُه.ِح لبئُ ػًٍ تبشٔب 33 101 تدشَبُت

 اٌطشَمت اٌّؼتبدة. 33 102 ضببطت ِهبساث اٌتفىُش اٌبصشٌ
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 أدوات ايدزاضُ: 1.4

 تحقيقًا ألىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد أدوات الدراسة والتي تمثمت في: 
ات تصًُِ وإْتاج ايىضآٌ ايتعًًًُُ: )ايُٓاذج ايتعًًًُُ(، ايعًٓ أداَ حتًًٌ حمتىّ وحدَ -أواًل

 ايتعًًًُُ، األيعاب ايتعًًًُُ 

نتاج الوسائؿ التعميمية تحميؿ محتوى وحدة بإعداد بطاقة  قاـ الباحث   تصميـ وا 
مف مقرر إنتاج واستخداـ الوسائؿ  )النماذج التعميمية(، العينات التعميمية، األلعاب التعميمية

تعزز ميارات (، وذلؾ بيدؼ الكشؼ عف المواضع التي قد 7102/ 7102التعميمية  )
التفكير البصري التي تتضمنيا الوحدة وفقًا لمميارات التي حددىا الباحث: )التعرؼ إلى 
الشكؿ، تحميؿ المعمومات، إدراؾ العالقات المكانية، تفسير المعمومات المتضمنة في الشكؿ، 

 .الترجمة البصرية(، وكذلؾ تحميؿ الوحدة حسب مستويات بمـو المعرفية 
 ًٌ:اهلدف َٔ ايتخً

نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج التعميمية(، تيدؼ عممية تحميؿ وحدة   تصميـ وا 
في مقرر إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية إلى تحديد العينات التعميمية، األلعاب التعميمية، 

المواضع التي قد تعزز ميارات التفكير البصري التي تتضمنيا، وذلؾ بيدؼ تضمينيا في 
رات التفكير البصري، وكذلؾ تحديد األىداؼ التي تشتمؿ عمييا الوحدة حسب اختبار ميا

 تقويـ(  -تركيب -تحميؿ -تطبيؽ -فيـ –)تذكر : لبموـ المستويات المعرفية
 عًُٓ ايتخًًٌ:

ف تكوف كتابًا، أو مقااًل، وى المفردات التي تخضع لمتحميؿ كأتحميؿ المحت صد بعينةيق 
نتاج الوسائؿ التعميمية ( وقد تـ تحديد وحدة 777 ص،7117أو برنامجًا )طعمية،  تصميـ وا 

مف العاـ الدراسي  ثانيلمفصؿ ال )النماذج التعميمية(، العينات التعميمية، األلعاب التعميمية 
 كعينة لمتحميؿ وتتضمف ىذه الوحدة أربعة موضوعات. 7102/7102

 وحدَ ايتخًًٌ:

وُيخضعو لمعد والقياس، حيث ُيعد وىي أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحث  
ظيوره أو غيابو أو تكراره 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 

الصفحة .)طعيمة، التحميؿ الفقرة أو أي وحدة صغيرة ذات معنى وتحتؿ مساحة معينة في 
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الفقرة التي تدور حوؿ فكرة أو موضوع محدد كوحدة  وقد اعتمد الباحث (770،ص7117،
 لمتحميؿ.

 فُٔ ايتخًًٌ:

يقصد بفئة التحميؿ العناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتـ وضع وحدات التحميؿ  
كؿ صفة مف  فييا:)كممة كانت أو موضوع، أو قيـ، أو ميارات، ... إلخ(، والتي يمكف وضع

 (. 727 ،ص7117صفات المحتوى فييا، وتصنؼ عمى أساسيا)طعيمة، 
ميارات التفكير البصري :)التعرؼ إلى الشكؿ، تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ،  وحدد الباحث

إدراؾ العالقات المكانية، تفسير المعمومات المتضمنة في الشكؿ، الترجمة البصرية( كفئة 
 وـ المعرفية.لمتحميؿ، وكذلؾ مستويات بم

 ضىابط عًًُُ ايتخًًٌ:

لضماف دقة التحميؿ قاـ الباحث باالطالع عمى األدب التربوي، وبعض الدراسات  
 السابقة والبحوث ذات العالقة، وحدد الضوابط التالية لعممية التحميؿ:

نتاج الوسائؿ قاـ الباحث بعممية التحميؿ في إطار المحتوى العممي لموحدة  -0 تصميـ وا 
 .ميمية )النماذج التعميمية(، العينات التعميمية، األلعاب التعميميةالتع

 لميارات التفكير البصري.فقًا لمتعريؼ اإلجرائي الذي وضعو قاـ الباحث بعممية التحميؿ و  -7
 اشتممت عممية التحميؿ عمى الرسومات واألشكاؿ الموجودة بالوحدة. -7
عف االستمارة المعدة لرصد النتائج، وتكرار كؿ  استخداـ بطاقة التحميؿ والتي كانت عبارة -7

 فئة تحميؿ وتكرار كؿ وحدة.
 إجساْات عًًُُ ايتخًًٌ:

تحديد عينة، وفئة،ووحدة تحميؿ و قاـ الباحث بتحديد الوحدة المراد تحميميا وقراءتيا جيدًا  -0
 المحتوى.

 حساب التكرارات في كؿ فئة مف فئات التحميؿ. -7
 ستمارة المعدة لعممية التحميؿ.رصد النتائج في اال -7
 التأكد مف صدؽ وثبات عممية تحميؿ المحتوى. -7
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 صدم ايتخًًٌ:

صدؽ أداة تحميؿ المحتوى ىو أف تقيس األداة ما وضعت لقياسو، حيث تـ عرضيا  
تقنيات التعميـ  و  في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المختصيف بالمناىج وطرائؽ تدريس

طمب تعديمو  ما  دؽ أداة التحميؿ وفي ضوء ذلؾ قاـ الباحث بتعديؿ وذلؾ لمتأكد مف ص
 بحسب آراء المحكميف.

 ثبات ايتخًًٌ:

الثبات يعني االستقرار في النتائج وعدـ حدوث تغير جوىري فييا إذا أعيد التحميؿ  
 أكثر مف مرة لتحديد ثبات التحميؿ قاـ الباحث باستخداـ نوعيف مف الثبات وىما:

 رب ايصَٔ:ثبات ع -4
وتقـو ىذه الطريقة عمى أساس نسبة االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ األوؿ ونتائج  

التحميؿ  إعادةالتحميؿ الثاني، مع اختالؼ الزمف، حيث قاـ الباحث بتحميؿ عينة التحميؿ، ثـ 
بعد مرور فترة زمنية بمغت ثالثة أسابيع وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىولستي 

 (.776 ،ص7117ة، )طعيم

 
 حيث إف:
 (C.R) :.معامؿ الثبات 
 (M).عدد الفئات التي اتفؽ عمييا الباحث في مرتي التحميؿ : 
 (N1+N2).مجموع الفئات التي حممت : 

نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج   قاـ  الباحث  بإعادة تحميؿ محتوى وحدة تصميـ وا 
ميؿ األوؿ وكانت عميمية مرة أخرى بعد شير مف التحالتعميمية(، العينات التعميمية، األلعاب الت

 النتيجة كالتالي:
 (:3خذوي )

ثببث تحًٍُ ِحتىي وحذة تصُُّ وإٔتبج اٌىسبئً اٌتؼٍُُّت )إٌّبرج اٌتؼٍُُّت(، اٌؼُٕبث اٌتؼٍُُّت، 

 األٌؼبة اٌتؼٍُُّت، ػبش اٌضِٓ

 ِؼبًِ اٌثببث فبقٔمبط االت اٌتحًٍُ اٌثبٍٔ اٌتحًٍُ األوي

63 60 60 0.96 
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، وىو معامؿ ثبات مرتفع يطمئف الباحث ( 1.12 )وكانت النتيجة أف معامؿ الثبات  
 عمى صحة  النتائج.

 ثبات عرب األفساد:-4

وتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس أف يقـو فرداف بتحميؿ المحتوى ويتـ مالحظة االتفاؽ  
، دريس أخر بنفس التخصص بيف نتائج التحميميف، وقاـ الباحث باالستعانة بعضو ىيئة ت

ؿ الثاني، ثـ قاـ بتحديد نقاط االتفاؽ، وتطبيؽ معادلة ىولستي فكانت النتائج مكوف المحلي
 كالتالي:

 (:4خذوي )

ثببث تحًٍُ ِحتىي وحذة تصُُّ وإٔتبج اٌىسبئً اٌتؼٍُُّت )إٌّبرج اٌتؼٍُُّت(، اٌؼُٕبث اٌتؼٍُُّت،  

 :األٌؼبة اٌتؼٍُُّت ػبش األفشاد

 ِؼبًِ اٌثببث فبقٔمبط االت تحًٍُ اٌؼضى اٌثبٍٔ اٌببحث تحًٍُ

60 66 60 0.95 

 وىو معامؿ ثبات مرتفع يدؿ عمى صحة النتائج. ( 1.20  ) وكانت النتيجة أف معامؿ الثبات
 ْتآج ايتخًًٌ:

نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج أسفرت عممية تحميؿ المحتوى وحدة   تصميـ وا 
( ميارة مف ميارات التفكير 61: عف وجود )ت التعميمية، األلعاب التعميميةالتعميمية(، العينا

 ( يوضح نتائج عممية التحميؿ:0البصري والجدوؿ رقـ)
 (: 5خذوي )

ٔتبئح ػٍُّت تحًٍُ ِحتىي وحذة تصُُّ وإٔتبج اٌىسبئً اٌتؼٍُُّت )إٌّبرج اٌتؼٍُُّت(، اٌؼُٕبث 

 ساث اٌتفىُش اٌبصشٌاٌتؼٍُُّت، األٌؼبة اٌتؼٍُُّت وفمبً ٌّهب

 اٌتىشاس اٌّهبسة َ

 7 ِهبسة اٌتؼشف إًٌ اٌشىً اٌبصشٌ. 1

 17 ِهبسة تحًٍُ اٌّؼٍىِبث ػًٍ اٌشىً اٌبصشٌ 2

 17 ِهبسة إدسان اٌؼاللبث اٌّىبُٔت 3

 7 ؼٍىِبث اٌّتضّٕت فٍ اٌشىً اٌبصشٌِهبسة تفسُش اٌّ 4

 12 اٌتشخّت اٌبصشَت 5

 60 خُّغ ِهبساث اٌتفىُش اٌبصشٌ 

( أف أكثر الميارات تكرارًا كانت ميارة تحميؿ المعمومات 0ويتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
عمى الشكؿ البصري وميارة إدراؾ العالقات المكانية وأقميا تكرارا ميارة التعرؼ إلى الشكؿ 

 البصري وميارة تفسير المعمومات المتضمنة في الشكؿ البصري.
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 يبصسٍ:اختباز َٗازات ايتفهري ا -ثاًًْا 

 اتبع  الباحث الخطوات التالية في إعداد اختبار ميارات التفكير البصري. 
 حتديد غسض االختباز:-4

اإلنفوجرافيؾ في تنمية  تقنية القائـ عمى البرنامجغرض االختبار ىو قياس مدى تأثير 
نتاج واستخداـ الوسائؿ ميارات التفكير البصري لدى طالب المستوى السابع بمقرر إ

 .ميميةالتع
 حتديد حمتىّ االختباز:-4

نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج التعميمية(، العينات ار وحدة تيتـ اخ  تصميـ وا 
وتحميؿ محتواىا وتـ اختيار ىذه الوحدة لكثرة احتوائيا عمى  التعميمية، األلعاب التعميمية

ف صعوبة توفير مواضع يمكف أف تعزز ميارات التفكير البصري وشكوى الطالب واألعضاء م
 وسائؿ تعميمية لشرحيا.

 إعداد جدوٍ املىاصفات: -4

بعد تحميؿ الوحدة في ضوء ميارات التفكير البصري تـ احتساب األوزاف النسبية لكؿ  
عمييا في كؿ  ر حسب األوزاف النسبية التي حصؿميارة، وقاـ الباحث ببناء االختبا

لكؿ ميارة مف ميارات التفكير البصري في وحدة ( يبيف األوزاف النسبية 6ميارة،والجدوؿ رقـ )
نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج التعميمية(، العينات التعميمية، األلعاب التعميمية  .تصميـ وا 

 (:6خذوي )

األوصاْ إٌسبُت ٌّهبساث اٌتفىُش اٌبصشٌ فٍ وحذة تصُُّ وإٔتبج اٌىسبئً اٌتؼٍُُّت )إٌّبرج  

 ُت، األٌؼبة اٌتؼٍُُّت.ُّ، اٌؼُٕبث اٌتؼٍاٌتؼٍُُّت(

اٌىصْ  اٌّهبسة َ

 إٌسبٍ

ػذد 

 االسئٍت

 أسلبَ األسئٍت

 1،10،11،12 4 :13 اٌتؼشف إًٌ اٌشىً اٌبصشٌ 1

حًٍُ اٌّؼٍىِبث ػًٍ اٌشىً ت 2

 اٌبصشٌ

27: 8 2،5،6،8،18،24،28،26 

 3،9،15،16،17،19،20،27 8 :27 إدسان اٌؼاللبث اٌّىبُٔت 3

ً اٌشىً فسُش اٌّؼٍىِبث ػٍت 4

 اٌبصشٌ

13: 4 14،22،23،25 

 3،7،4،2،21،30 6 :20 اٌتشخّت اٌبصشَت 5

  30 :100 اٌّدّىع
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( يوضح األوزاف النسبية لكؿ ميارة مف ميارات التفكير البصري، حيث 6الجدوؿ رقـ ) 
كانت ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري وميارة إدراؾ العالقات المكانية ذات الوزف 

%(، بينما كانت كال مف ميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصري، وميارة تفسير 72عمى)األ
%( ، وكاف االختبار في 07المعمومات عمى الشكؿ البصري في الترتيب األخير بوزف نسبي)

 ( سؤااًل.71صورتو النيائية عبارة عف )
 صًاغُ فكسات االختباز: -1

الختبارات السابقة في ىذا المجاؿ، قاـ بعد اطالع الباحث عمى العديد مف الدراسات وا 
( فقرة، وتـ 71) االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ الباحث  باختيار نمط االختبار ليكوف مف نوع

اختيار ىذا النمط ألنو يغطي عينة كبيرة مف محتوى الوحدة  الدراسية، وسيولة تصحيحو، 
 رات االختبار األمور التالية:وخموة مف ذاتية المصحح، وقد راعى الباحث عند صياغة فق

 تراعي الدقة العممية والمغوية وخالية مف الغموض. -
 مناسبة لممستوى الزمني والعقمي لمطالب.تكوف فقرات االختبار  -
 انتماء كؿ فقرة لمميارة التي تقيسيا. -

 وضع تعًًُات االختباز: -4

والتي احتوت  مف التعميمات عمى الورقة األولى لالختبار، ةوضع  الباحث  مجموع 
 عمى:
 والتاريخ(. كاديميالرقـ األ بيانات خاصة بالطالب : )االسـ، • 
 تعميمات خاصة بوصؼ االختبار وىي: )عدد الفقرات، وعدد الصفحات(.• 
 اليدؼ مف االختبار.•    

 ايصىزَ األويًُ يالختباز: -6

( فقرة 71)في ضوء ما سبؽ تـ إعداد االختبار في صورتو األولية بحيث يتكوف مف  
فقرات االختبار تـ عرضيا عمى بة لكؿ فقرة أربعة بدائؿ واحد فقط منيا صحيح، وبعد كتا

 مجموعة مف المحكميف، وذلؾ إلبداء آرائيـ حوؿ النقاط التالية:
 السالمة العممية والمغوية لفقرات االختبار. -
 مطابقة االختبار لممحتوى وشموليتو. -
 لتفكير البصري.انتماء فقرات االختبار لميارات ا -
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 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -
 مناسبتو لمستوى طالب المستوى السابع. -
 الحذؼ واإلضافة بما يرونو مناسبًا. -

 تطبًل االختباز عًِ ايعًُٓ االضتطالعًُ: -7

بعد إعداد االختبار وعرضو عمى مجموعة مف المحكميف والقياـ بالتعديالت الالزمة  
( طالب مف 71المحكميف، تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة مف ) حسب توصيات

نتاج الوسائؿ التعميمية  دراسة وحدة ممف سبؽ ليـ طالب كمية التربية بجامعة حائؿ تصميـ وا 
وذلؾ  وتـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي،)النماذج التعميمية(، العينات التعميمية، األلعاب التعميمية، 

ار وثباتو وحساب معامالت السيولة، ومعامالت التمييز، واحتساب لمتأكد مف صدؽ االختب
 الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار عمى العينة الفعمية.

 حطاب شَٔ االختباز:-8

عمى  أجابوا قاـ الباحث بحساب زمف االختبار عف طريؽ رصد زمف أوؿ خمس طالب 
 دلة التالية:آخر خمس طالب وقاـ بتطبيؽ المعااالختبار مضافًا إليو زمف 

 
 دقيقة. 70حيث بمغ متوسط الزمف لإلجابة عف فقرات االختبار  

 تصخًح االختباز: -9
حيث يكوف لكؿ فقرة مف فقرات االختبار درجة واحدة، بتـ توزيع درجات االختبار  

(، وقاـ  بتصحيح االختبار وترميزه عمى 1-71وبذلؾ تكوف درجة الطالب  محصورة بيف )
ميو فإف الدرجة الكمية لالختبار (،وع1(، أما اإلجابة الخاطئة )0لصحيحة )أساس اإلجابة ا

 ( درجة.71تساوي )
 حتًًٌ ْتآج اختباز ايعًُٓ االضتطالعًُ: -41

 قاـ  الباحث  بتحميؿ نتائج إجابات الطالب عمى أسئمة االختبار، وذلؾ لمتعرؼ إلى: 
 معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -0
 عامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.م -7
  صدؽ االختبار. -7
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 ثبات االختبار. -7
 حطاب َعاَالت ايطٗىيُ وايتًًُص: •

 لحساب كؿ مف معامؿ السيولة ومعامؿ التمييز قاـ  بتقسيـ الطالب إلى مجموعتيف: 
طالعية العينة االست% مف 72الطالب الذي حصموا عمى أعمى الدرجات في االختبار وضمت 

، والطالب الذيف حصموا عمى أدنى الدرجات في االختبار وضمت  ( طالب2وبمغ عددىـ )
 .طالب( 2) الستطالعية وبمغ عددىـ % مف العينة72

 َعاٌَ ايطٗىيُ:

ُيقصد بمعامؿ السيولة: النسبة المئوية لعدد األفراد الذيف أجابوا عف كؿ سؤاؿ مف  
المحّميتيف العميا والدنيا )الكيالني  االختبار إجابة صحيحة مف المجموعتيف

 (702 ص،7100وآخروف،
 ويحسب بالمعادلة التالية:

 
 ،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  
 .(021:7112%( )أبو دقة،21%( أو تزيد عف )71سيولتيا عف ) درجة

حيث قاـ  الباحث  بحساب معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار عف طريؽ  
( كما 1.77 – 1.26تراوح ما بيف )تطبيؽ المعادلة السابقة، فوجد  أف معامالت السيولة ت

( وىذا معامؿ سيولة مناسب ومقبوؿ في عمـ القياس والتقويـ، وكاف متوسط 2في الجدوؿ )
 (.1.02معامؿ السيولة الكمي )
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 َعاٌَ ايتًًُص:
المجموعة العميا  طالبيقصد بو قدرة كؿ فقرة مف فقرات االختبار عمى التمييز بيف  

المجموعة الدنيا في تمؾ الصفة، حيث قاـ   طالبتبار، وبيف في الصفة التي يقيسيا االخ
 الباحث بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة اآلتية:

 
 ع)ص(: عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة العميا إجابة صحيحة. -
 حيحة.د)ص(: عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة الدنيا إجابة ص -
 ف: عدد أفراد إحدى المجموعتيف العميا أو الدنيا. -

وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ  
والجدوؿ رقـ (، 027،ص7112تعتبر ضعيفة )أبودقة، (؛ ألنيا1.71معامؿ تمييزىا عف )

 البصري. اختبار ميارات التفكير( يوضح معامالت السيولة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات 2)
 (:7خذوي )

 ِؼبِالث اٌسهىٌت واٌتُُّض ٌىً فمشة ِٓ فمشاث اختببس ِهبساث اٌتفىُش اٌبصشٌ. 

 ِؼبًِ اٌتُُّض ِؼبًِ اٌسهىٌت سلُ اٌسؤاي ِؼبًِ اٌتُُّض ِؼبًِ اٌسهىٌت سلُ اٌسؤاي

1 0.76 0.46 16 0.53 0.40 

2 0.73 0.53 17 0.70 0.33 

3 0.60 0.26 18 0.43 0.60 

4 0.43 0.33 19 0.76 0.33 

5 0.33 0.26 20 0.76 0.33 

6 0.56 0.33 21 0.73 0.40 

7 0.46 0،40 22 0.40 0.53 

8 0.40 0.26 23 0.50 0.33 

9 0.76 0.46 24 0.43 0.60 

10 0.70 0.60 25 0.53 0.66 

11 0.60 0.40 26 0.76 0.46 

12 0.56 0.33 27 0.66 0.53 

13 0.66 0.40 28 0.70 0.60 

14 0.40 0.53 29 0.76 0.46 

15 0.50 0.60 30 0.70 0.46 

    0.44 ِؼبًِ اٌتُُّض اٌىٍٍ
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( يتبيف أف معامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار تراوحت 2مف الجدوؿ رقـ ) 
معامؿ  (،ويقبؿ عمـ القياس1.77(وكاف متوسط معامؿ التمييز الكمي )1.66 -1.76مابيف )

 (، وبذلؾ يبقى الباحث  عمى جميع فقرات االختبار.1.71التمييز اذا بمغ أكثر مف )
 صدم االختباز: -

ويقصد بصدؽ االختبار أف يقيس فعاًل ما وضع مف أجؿ قياسو، أي يقيس الوظيفة  
 (021،ص7101ياسيا وال يقيس شيء اخر.)ربيع،التي أعد لق
ة وثيقة بالصفة أو الخاصية التي ُوضع بمعنى أف تكوف فقرات االختبار ذات صم 

 لقياسيا، وقد تحقؽ  الباحث  مف صدؽ االختبار بطريقتيف:
 صدم احملهُني: -أوال

قاـ  الباحث  بعرض االختبار عمى مجموعة مف المختصيف في المناىج، وطرائؽ 
ا التعميـ، وتـ األخذ بآرائيـ ومالحظاتيـ في مجموعة مف النقاط أىمي قنياتالتدريس وت

نتاج السالمة العممية والمغوية لفقرات االختبار، ومطابقة االختبار لممحتوى: )وحدة  تصميـ وا 
وشموليتو، الوسائؿ التعميمية )النماذج التعميمية(، العينات التعميمية، األلعاب التعميمية .

عمى وانتماء فقرات االختبار لميارات التفكير البصري، وقاـ الباحث ببعض التعديالت بناًء 
 توصيات المحكميف.

 صدم االتطام ايداخًٌ: -ثاًًْا

بيذه الطريقة عمى االرتباطات الداخمية بيف درجات صدؽ االتساؽ الداخمي يعتمد 
المفحوصيف في كؿ فقرة ودرجاتيـ في االختبار ككؿ، أي معامالت االرتباط بيف درجة الفقرة أو 

 السؤاؿ والدرجة الكمية لالختبار.
االتساؽ الداخمي لالختبار عف طريؽ احتساب قوة االرتباط بيف ويتـ إيجاد صدؽ 

درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالدرجة الكمية، وقوة االرتباط بيف درجات كؿ محور 
والدرجة الكمية لالختبار، وقوة االرتباط بيف درجات كؿ فقرة والمحور الذي تنتمي إليو، وذلؾ 

اإلحصائي وكانت النتائج ( spss  )ف باستخداـ البرنامجمف خالؿ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسو
 كالتالي:
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 (:8خذوي )

 ِؼبِالث االستببط بُٓ دسخت وً فمشة واٌذسخت اٌىٍُت الختببس ِهبساث اٌتفىُش اٌبصشٌ 

 ِؼبًِ االستببط سلُ اٌسؤاي ِؼبًِ االستببط سلُ اٌسؤاي

1 0.48** 16 0.37* 

2 0.63** 17 0.36* 

3 0.60** 18 0.60** 

4 0.36* 19 0.48** 

5 0.57** 20 0.38* 

6 0.56** 21 0.50** 

7 0.41* 22 0.56** 

8 0.53** 23 0.60** 

9 0.51** 24 0.57** 

10 0.63** 25 0.65** 

11 0.43* 26 0.57** 

12 0.38* 27 0.60** 

13 0.42* 28 0.68** 

14 0.51** 29 0.52** 

15 0.53** 30 0.60** 

 1.776تساوي (a= 0.05) وعند مستوى داللة( 72ة عند درجة حرية )*ر الجدولي
 1.772تساوي (a= 0.01) وعند مستوى داللة( 72** ر الجدولية عند حرية )

(أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لالختبار 2يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
ذا يدؿ عمى أف االختبار ( وى1.10،1.10ارتباطًا دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 يمتاز باالتساؽ الداخمي.
كما قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة والميارة التي تنتمي إلييا  

 :فكانت النتائج كالتالي
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 ( 9) خذوي

ِؼبِالث االستببط دسخت وً فمشة واٌذسخت اٌىٍُت ٌٍّهبسة اٌتٍ تٕتٍّ اٌُهب فٍ اختببس ِهبساث اٌتفىُش 

 صشٌاٌب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .0.349تسبوٌ  (a= 0.05) وػٕذ ِستىي دالٌت( 29*س اٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت )

 .0.449تسبوٌ (a= 0.01) وػٕذ ِستىي دالٌت( 29** اٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت )

أقؿ مف مستوى  كانت( sig( أف جميع قيـ االحتماؿ ).2تبيف مف الجدوؿ رقـ ) 
ميع الفقرات مرتبطة مع الميارة التي تنتمي إلييا ارتباطًا دااًل داللة (، وكانت ج1.10الداللة )

( وىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ 1.10، 1.10إحصائية عند مستوي داللة )
 الداخمي، وأف جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما وضعت ألجؿ قياسو.

ً
شى

ً اٌ
ػٍ

ف 
هبسة اٌتؼش

ِ
سلُ  

 اٌسؤاي

ِؼبًِ 

 االستببط

ِستىي 

 اٌذالٌت

 ً
ػٍ

ث 
ىِب

سُش اٌّؼٍ
هبسة تف

ِ

ً
شى

اٌ
 

سلُ 

 اٌسؤاي

ِؼبًِ 

 االستببط

ِستىي 

 اٌذالٌت

1 0.521** 0.003 14 0.605** 0.001 

9 0.460* 0.011 22 0.558** 0.001 

10 0.594* 0.001 23 0.678** 0.001 

11 0.635** 0.001 
26 0.522** 0.003 

27 0.705** 0.001 
13 0.602** 0.001 

ً
شى

ً اٌ
ػٍ

ث 
ىِب

حًٍُ اٌّؼٍ
هبسة ت

ِ
 

2 0.720** 0.000 
صشَت

خّت اٌب
هبسة اٌتش

ِ
 4 0.394* 0.031 

5 0.610** 0.001 

7 0.415* 0.022 

6 0.640** 0.001 

12 0.532** 0.002 
8 0.630** 0.001 

18 0.571** 0.001 25 0.681** 0.001 

24 0.695** 0.001 29 0.531** 0.002 

28 0.727** 0.001 30 0.630** 0.001 

ث اٌّىبُٔت
اللب

ن اٌؼ
هبسة ادسا

ِ
 

3 0.635** 0.001 

 

15 0.468** 0.009 

16 0.523** 0.003 

17 0.501** 0.005 

19 0.524** 0.003 

20 0.476** 0.008 

21 0.626** 0.001 
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جة كؿ ميارة مف ميارات ( فيوضح معامالت االرتباط بيف در 01أما الجدوؿ رقـ ) 
 التفكير البصري، والدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصري:

 (: 10خذوي )

 ِؼبِالث االستببط بُٓ دسخت وً ِهبسة واٌذسخت اٌىٍُت الختببس اٌتفىُش اٌبصشٌ

 .1.772تساوي  (a= 0.05) وعند مستوى داللة( 72*ر الجدولية عند درجة حرية )
( كانت أقؿ مف مستوى الداللة (sig( أف جميع قيـ االحتماؿ 01يوضح الجدوؿ رقـ ) 

(، وكانت جميع قيـ االرتباط المحسوبة أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجة حرية 1.10)
صائية (، وىذا يعني أف الميارات مرتبطة مع الدرجة الكمية لالختبار ارتباطًا دااًل داللة إح72)

 ( ويدؿ عمى أف االختبار يتسـ باالتساؽ الداخمي.1.10عند مستوي داللة )
 ثبات االختباز:

 يعرؼ الثبات بانو: 
 لثابت ىو الذي تتسؽ نتائجو في فترات التطبيؽااالتساؽ: االختبار -0
تغيير في نتائج االختبار في فترات التطبيؽ المختمفة.)الخياط، أي نتوقع  االستمرارية: ال-7

 (001 ،ص7101
( أف المقصود بالثبات ىو أف ُيعطي االختبار 772 ،ص7112وقدآورد أبو لبدة ) 

النتائج نفسيا في كؿ مرة يطبؽ فييا عمى مجموعة مف الطالب"، وتأكد الباحث مف ثبات 
 :اختبار ميارات التفكير البصري مف خالؿ

 ِستىي اٌذالٌت ِؼبًِ االستببط اٌّهبسة سلُ اٌّهبسة

 0.001 **0.896 ِهبسة اٌتؼشف إًٌ اٌشىً اٌبصشٌ. -1

 0.001 **0.920 ِهبسة تحًٍُ اٌّؼٍىِبث ػًٍ اٌشىً. -2

 0.001 **0.927 ِهبسة إدسان اٌؼاللبث اٌّىبُٔت. -3

 0.001 **0.941 ِهبسة تفسُش اٌّؼٍىِبث ػًٍ اٌشىً. -4

 0.001 **0.917 ِهبسة اٌتشخّت اٌبصشَت. -5
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 طسيكُ ايتجصُٓ ايٓصفًُ:

ئة تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجز  
إلى نصفيف )صورتيف متكافئتيف( عمى أف يحتوي القسـ النصفية،والتي تتمثؿ في تجزئتو 

 ،....6،7،7....والقسـ الثاني عمى المفردات الزوجية 0,7,0األوؿ عمى المفردات الفردية
ونظرًا ألف معامؿ االرتباط في ىذه الحالة يكوف بيف نصفي المقياس، فجرى تعديؿ عميو 

(، حيث تـ إيجاد معامؿ ارتباط 722ص،7107،عالـباستخداـ معادلة سبيرماف براوف. )أبو 
، بيرسوف بيف درجات القسميف، ولتصحيح معامؿ االرتباط الناتج تـ استخداـ معادلة 

 باستخداـ المعادلة:براوف، وذلؾ  -سبيرماف

 
R .معامؿ االرتباط بيرسوف بيف درجات األسئمة الزوجية ودرجات األسئمة الفردية = 

 (:11خذوي )

 اٌتفىُش اٌبصشٌ بطشَمت اٌتدضئت إٌصفُتّهبساث ٌـِؼبًِ اٌثببث  

 اختببس اٌتفىُش اٌبصشٌ
 ِؼبًِ االستببط اٌّؼذي ِؼبًِ االستببط ػذد اٌفمشاث

30 0.828 0.906 

(،ثـ 1.272( أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف تساوي )00يتضح مف الجدوؿ ) 
(، وىذا يدؿ 1.216براوف، وكاف معامؿ الثبات ) –جرى تعديميا باستخداـ معادلة سبيرماف

عمى أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات، وُيطمئف الباحث  بتطبيؽ االختبار عمى عينة 
 الدراسة.

 :21دز زيتػازدضىٕ َعاديُ نى -
استخدـ  الباحث  طريقة أخرى الحساب ثبات الدرجة الكمية لالختبار ككؿ، حيث قاـ  

الباحث  بحساب متوسط درجات الطالب  في العينة االستطالعية في اختبار ميارات التفكير 
 . 70ريتشاردسوف  -البصري، وكذلؾ حساب تبايف الدرجات ثـ تطبيؽ معادلة كودر

 
 07: التبايف  7األسئمة، و: المتوسط، عؾ : عدد 
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 (:07فكانت النتيجة كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) 
 (:12خذوي )

 21سَتشبسدسىْ  -ِؼبًِ اٌثببث الختببس ِهبساث اٌتفىُش اٌبصشٌ ػٓ طشَك ِؼبدٌت وىدس 

 اختببس اٌتفىُش اٌبصشٌ
 ػذد اٌفمشاث

ِتىسظ 

 اٌذسخبث
 تببَٓ اٌذسخبث

 -ِؼبًِ وىدس

 سىْسَتشبسد

30 18.56 56.93 0.904 

 –أف معامؿ ثبات االختبار باستخداـ معادلة كودر (07ويتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
%(، وىو معامؿ ثبات مرتفع ومناسب لتطبيؽ االختبار عمى عينة 21.7)ريتشاردسوف 

 الدراسة.
ومف خالؿ المعالجات اإلحصائية السابقة توصؿ الباحث لقابمية وصالحية جميع  

 فقرة الختبار ميارات التفكير البصري. 71لمتطبيؽ فتبقى الفقرات كما ىي عميو راتالفق
 ضبط المتغيرات:

تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ إلى أثر توظيؼ البرنامج القائـ عمى تقنية  
اإلنفوجرافيؾ  في تنمية ميارات التفكير البصري في مقرر إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية 

لمستوى السابع بكمية التربية بجامعة حائؿ ؛ ولذلؾ تـ ضبط المتغيرات التي مف لدى طالب ا
الممكف أف تؤثر عمى ميارات التفكير البصري ، وذلؾ حرصًا مف الباحث عمى سالمة النتائج، 

 وتعميميا بصورة صائبة عمى مجتمع الدراسة، ومف ىذه المتغيرات:
في التطبيؽ القبمي االختبار ميارات  تكافؤ مجموعات الدراسة الضابطة والتجريبية 

التفكير البصري، وقاـ الباحث بالتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف  باختبار تحميؿ التبايف األحادي 
 :فكانت النتائج كالتالي
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 (: 13خذوي )

 تىبفؤ ِدّىػتٍ اٌذساست ِٓ خالي اٌتطبُك اٌمبٍٍ

ِهبساث 

اٌتفىُش 

 اٌبصشٌ

ِصبدس 

 اٌتببَٓ

ِدّىع 

 اٌّشبؼبث

خت دس

 اٌحشَت

 ِتىسظ

 اٌّشبؼبث

( Fلُّت )

 اٌّحسىبت

اٌمُّت 

 االحتّبٌُت

اٌذالٌت 

 اإلحصبئُت

اٌتؼشف 

ػًٍ 

 اٌشىً

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
1.166 2 0.582 0.874 

 غُش داٌت 0.420
داخً 

 اٌّدّىػتُٓ
62.771 94 0.666  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
63.937 96   

تحًٍُ 

اٌّؼٍىِبث 

ػًٍ 

 اٌشىً

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
0.444 2 0.222 0.346 

 غُش داٌت 0.781
داخً 

 اٌّدّىػتُٓ
84.997 94 0.902  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
85.442 96   

إدسان 

اٌؼاللبث 

 اٌّىتبُت

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
1.970 2 0.984 0.492 

 غُش داٌت 0.612
داخً 

 اٌّدّىػتُٓ
188.358 94 2.002  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
190.330 96   

تفسُش 

ؼٍىِبث اٌّ

ػًٍ 

 اٌشىً

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
1.652 2 0.825 0.644 

 غُش داٌت 0.525
داخً 

 اٌّدّىػتُٓ
120.346 94 1.280  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
122.000 96   

اٌتشخّت 

 اٌبصشَت

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
1.332 2 0.666 0.600 

 غُش داٌت 0.551
داخً 

 اٌّدّىػتُٓ
104.420 94 1.111  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
105.753 96   

اٌذسخت 

اٌىٍُت 

 ٌالختببس

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
27.556 2 13.778 1.788 

 غُش داٌت 0.173
داخً 

 اٌّدّىػتُٓ
724.278 94 7.705  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
751.835 96   

 3.09تسبوٌ (a= 0.05) وػٕذ ِستىي دالٌت( 94، 2ػٕذ دسخت حشَت ) fلُّت 

 4.82تسبوٌ (a= 0.01) وػٕذ ِستىي دالٌت (94، 2ػٕذ دسخت حشَت ) fلُّت 
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تساوي )  ( المحسوبة لدرجة االختبار الكميةF( إف قيمة ) 07ويتبيف مف الجدوؿ ) 
( 27،  7( عند درجة حرية )7.12( الجدولية التي تساوي )F( وىي اقؿ مف قيمة )0.222

د درجة حرية ( عن7.27( الجدولية التي تساوي )Fوعند مستوى داللة(، وأقؿ مف قيمة  )
 ( وعند مستوى داللة مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف27، 7)

التطبيؽ القبمي الختبار ميارات  متوسط درجات طالب المجموعة: )الضابطة والتجريبية( في
 التفكير البصري.

ا الجنس: تكونت عينة ىذه الدراسة التي طبؽ عمييا االختبار مف الطالب فقط، وبيذ 
 يكوف الباحث قد ضبط متغير الجنس.

 االختباز ايتخصًًٌ: -ثايجًا 

في ضوء بطاقة تحميؿ المحتوى التي قاـ الباحث  بإعدادىا مسبقًا قاـ  الباحث  بإعداد 
نتاج الوسائؿ اختبار التحصيؿ الدراسي في الوحدة الدراسية المختارة: )وحدة  تصميـ وا 

( ويتضمف مستويات نات التعميمية، األلعاب التعميميةالتعميمية )النماذج التعميمية(، العي
البرنامج القائـ عمى تقنية بموـ:)التذكر، الفيـ، التطبيؽ، المستويات العميا( لتحديد أثر 

 .لدى طالب المستوى السابع الذيف تـ تطبيؽ الدراسة الحالية عمييـاإلنفوجرافيؾ 
نتاج الوسائؿ التعميمية تصمقاـ الباحث بإعداد االختبار التحصيمي في وحدة  يـ وا 
بمقرر إنتاج واستخداـ الوسائؿ  )النماذج التعميمية(، العينات التعميمية، األلعاب التعميمية

 .7102/7102التعميمية لمعاـ الدراسي 
الوحدة فكانت  وزف النسبي لكؿ موضوع مف موضوعاتالباحث بحساب الوقد قاـ 

 (:07النتائج كما في الجدوؿ )
  (:14خذوي )

اٌىصْ إٌسبٍ ٌىً ِىضىع ِٓ ِىضىػبث وحذة تصُُّ وإٔتبج اٌىسبئً اٌتؼٍُُّت )إٌّبرج 

 اٌتؼٍُُّت(، اٌؼُٕبث اٌتؼٍُُّت، األٌؼبة اٌتؼٍُُّت
 اٌىصْ إٌسبٍ اٌّىضىع اٌشلُ

 7% إٌّبرج اٌتؼٍُُّت. وإٔتبجخطىاث تصُُّ  -1
 7% أهُّت استخذاَ إٌّبرج فٍ ػٍُّت اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ. -2
 22% وُفُت استخذاَ إٌّبرج اٌتؼٍُُّت فٍ اٌّىالف اٌتؼٍُُّت. -3
 14% طشق إٔتبج اٌؼُٕبث وحفظهب  -4
 36% خطىاث استخذاَ اٌؼُٕبث فٍ اٌتذسَس -5

 7%  أّٔبط األٌؼبة اٌتؼٍُُّت -6
 7% خطىاث تصُُّ وإٔتبج ٌؼبت تؼٍُُّت -7

 100% اٌّدّىع
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: )التذكر، الفيـ، التطبيؽ(  وقد قاـ الباحث بتحميؿ الوحدة حسب مستويات بمـو
وصياغة األىداؼ المعرفية، وتـ عرضيا عمى مجموعة مف األساتذة المتخصصيف والمؤىميف 

لمتأكد مف شموليتيا لما تضمنتو الوحدة،وبناًء عميو تـ حساب  التخصصتربويًا في مجاؿ 
٪ 01٪ فيـ ،71تذكر،  ٪(71الوزف النسبي لكؿ مستوى معرفي وكانت عمى النحو التالي: )

٪ مستويات عميا(، وبعد ذلؾ قاـ الباحث بإعداد جدوؿ المواصفات لالختبار  71تطبيؽ، 
التحصيمي حيث يبيف األوزاف النسبية وعدد األسئمة لكؿ درس مف موضوعات الوحدة وفي 

 (:00مستويات األىداؼ كما في الجدوؿ )
 

 (:15خذوي )

ة تصُُّ وإٔتبج اٌىسبئً اٌتؼٍُُّت )إٌّبرج اٌتؼٍُُّت(، اٌؼُٕبث اٌّىاصفبث ٌالختببس اٌتحصٍٍُ بىحذ 

 .اٌتؼٍُُّت، األٌؼبة اٌتؼٍُُّت
 
 اٌشلُ

 
 اٌّىضىع

ِستىَبث 
 اٌتطبُك اٌفهُ اٌتزوش األهذاف

ِستىَبث 
 اٌّدّىع ػٍُب

اٌىصْ 
 :100 :20 :10 :40 :30 إٌسبٍ

خطىاث تصُُّ أتبج إٌّبرج  -1
 اٌتؼٍُُّت.

7: 1 1 - - 2 

ٌّٕبرج فٍ ػٍُّت أهُّت استخذاَ ا -2
 اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ

7: 1 1 - - 2 

وُفُت استخذاَ إٌّبرج اٌتؼٍُُّت  -3
 فٍ اٌّىالف اٌتؼٍُُّت.

22: 2 3 1 1 7 

 4 1 - 2 1 :14 طشق إٔتبج اٌؼُٕبث وحفظهب  -4
خطىاث استخذاَ اٌؼُٕبث فٍ  -5

 11 2 1 4 4 :36 اٌتذسَس

 2 - - 1 1 :7  ُُّتأّٔبط األٌؼبة اٌتؼٍ -6
خطىاث تصُُّ وإٔتبج ٌؼبت  -7

 تؼٍُُّت
7: 1 1 - - 2 

 30 4 2 13 11 :100 اٌّدّىع

 صًاغُ فكسات االختباز: -4
بما ورد في جدوؿ المواصفات في بناء االختبار التحصيمي في وحدة  التـز الباحث 

نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج التعميمية(، العينات ا لتعميمية، األلعاب التعميمية ، تصميـ وا 
( فقرة مف نوع األسئمة الموضوعية: )االختيار 71وقد تكوف االختبار في صورتو األولية مف )

 :التاليةمف متعدد(، وقد راعى الباحث عند صياغة فقرات االختبار األمور 
 السالمة العممية والمغوية. -
 شموليا لمحتوى الوحدة الدراسية. -
 .وضوح الفقرات  -
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 اسبة البدائؿ لكؿ فقرة.من -
 مناسبتيا لمستويات األىداؼ المعرفية. -
 لمفروؽ الفردية بيف الطالب. اةمراع -

 تطبًل االختباز عًِ ايعًُٓ االضتطالعًُ: -1

بعد إعداد االختبار تػـ عرضػو عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف والقيػاـ بالتعػديالت الالزمػة 
( مػػف طػػالب 71العية مكونػػة مػػف )حسػػب توصػػيات المحكمػػيف، تػػـ تطبيقػػو عمػػى عينػػة اسػػتط

نتػاج الوسػائؿ التعميميػة المستوى السابع بكمية التربية ممػف سػبؽ ليػف دراسػة وحػدة  تصػميـ وا 
واسػػتخداـ الوسػػائؿ  إنتػػاجبمقػػرر  )النمػػاذج التعميميػػة(، العينػػات التعميميػػة، األلعػػاب التعميميػػة

ختبػػػار وثباتػػػو وحسػػػاب التعميميػػة ، وتػػػـ اختيػػػارىـ بشػػػكؿ عشػػػوائي،وذلؾ لمتأكػػػد مػػػف صػػػدؽ اال
معامالت السيولة، ومعامالت التمييز، واحتساب الزمف المناسب التطبيػؽ االختبػار عمػى العينػة 

 الفعمية.
 حطاب شَٔ االختباز:-4

  جػابواقاـ  الباحث  بحساب زمف االختبػار عػف طريػؽ مالحظػة زمػف أوؿ خمػس طػالب أ
متوسػط الػزمف لإلجابػة عػف فقػرات  خر خمػس طػالب حيػث بمػغأعمى االختبار مضافًا إليو زمف 

 دقيقة. 77االختبار 
 تصخًح االختباز: -6

تـ توزيع درجات االختبار بحيث يكوف لكؿ فقرة مف فقرات االختبار درجة واحدة، 
(، وقاـ  بتصحيح االختبار وترميزه عمى 1 -71وبذلؾ تكوف درجة الطالب  محصورة ما بيف )

(، وعميو فإف الدرجة الكمية لالختبار 1ابة الخاطئة )(، أما اإلج0أساس اإلجابة الصحيحة )
 ( درجة.71وتساوي)

 حتًًٌ ْتآج اختباز ايعًُٓ االضتطالعًُ:-7

 قاـ الباحث بتحميؿ نتائج إجابات الطالب عمى أسئمة االختبار، وذلؾ لمتعرؼ إلى:
 معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -0
 فقرات االختبار. معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف -7
 صدؽ االختبار. -7
 ثبات االختبار. -7
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 حطاب َعاَالت ايطٗىيُ وايتًًُص: •

 حلطاب نٌ َٔ َعاٌَ ايطٗىيُ وَعاٌَ ايتًًُص قاَت بتكطًِ ايطالب إىل جمُىعتني: -
الطالب الذيف حصموا عمى أعمى الدرجات في االختبار )مجموعة عميا( وضمت  

عمى أدنى الدرجات في االختبار  واحصم الذيف عددوبمغ  (2%مف العينة االستطالعية )72
 ( طالب.2% مف العينة االستطالعية وبمغ عدد )72)مجموعة دنيا( وضمت 

 َعاٌَ ايطٗىيُ: -

حيث قاـ  الباحث  بحساب معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار عف طريؽ  
( كـ في 1.26 –77.1وح ما بيف )تطبيؽ المعادلة السابقة، فوجد  أف معامالت السيولة تترا

(، وىذا معامؿ سيولة مناسب ومقبوؿ في عمـ القياس والتقويـ، وكاف 02الجدوؿ رقـ )
 (.1.07متوسط معامؿ السيولة الكمي )

 َعاٌَ ايتًًُص:

  (:16خذوي ) 

 ِؼبًِ اٌسهىٌت واٌتُُّض ٌىً فمشة ِٓ فمشاث االختببس اٌتحصٍٍُ   

سلُ 

 اٌسؤاي

 ِؼبًِ اٌتُّض ِؼبًِ اٌسهىٌت سلُ اٌسؤاي بًِ اٌتُّضِؼ ِؼبًِ اٌسهىٌت

1- 0.53 0.52 16 0.50 0.40 

2- 0.45 0.32 17 0.32 0.72 

3- 0.30 0.25 18 0.65 0.52 

4- 0.70 0.20 19 0.32 0.65 

5- 0.22 0.32 20 0.70 0.32 

6- 0.72 0.25 21 0.32 0.45 

7- 0.75 0.20 22 0.45 0.25 

8- 0.35 0.52 23 0.72 0.72 

9- 0.40 0.40 24 0.70 0.45 

10- 0.70 0.32 25 0.75 0.72 

11- 0.25 0.25 26 0.55 0.35 

12- 0.75 0.40 27 0.40 0.40 

13- 0.40 0.52 28 0.42 0.20 

14- 0.70 0.45 28 0.70 0.52 

15- 0.55 0.25 30 0.65 0.65 

  0.41 ِتىسظ ِؼبًِ اٌتُُّض اٌىٍٍ

( يتبيف أف معامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار تراوحت 06مف الجدوؿ رقـ ) 
(، ويقبؿ عمـ القياس 1.77( وكاف متوسط معامؿ التمييز الكمي )1.27 – 1.71ما بيف )

 (1.71معامؿ التمييز اذا بمغ أكثر مف )
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 صدم االختباز:

 وقد تحقؽ الباحث مف صدؽ االختبار بطريقتيف: 
 صدم احملهُني: -أوال

الباحث  بعرض االختبار عمى مجموعة مف المختصيف في المناىج وطرؽ   قاـ 
وتـ األخذ بآرائيـ ومالحظاتيـ في مجموعة مف النقاط أىميا  التعميـ قنياتتو  التدريس

نتاج السالمة العممية والمغوية لفقرات االختبار، و مطابقة االختبار لممحتوى: )وحدة  تصميـ وا 
( وشموليتو، وقاـ  التعميمية، العينات التعميمية، األلعاب التعميمية الوسائؿ التعميمية )النماذج

 الباحث  ببعض التعديالت بناًء عمى توصيات المحكميف.
 صدم االتطام ايداخًٌ: -ثاًًْا

ويتـ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار عف طريؽ احتساب قوة االرتباط بيف  
ة الكمية لالختبار ، وقوة االرتباط بيف درجة كؿ درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالدرج

مستوى والدرجة الكمية لالختبار، وقوة االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والمستوى الذي تنتمي إليو، 
وكانت Spssوذلؾ مف خالؿ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف باستخداـ البرنامج اإلحصائي 

 النتائج كالتالي:
 (: 17خذوي )

 بُٓ دسخت وً فمشة واٌذسخت اٌىٍُت ٌالختببس اٌتحصٍٍُِؼبِالث االستببط 
 ِؼبًِ االستببط سلُ اٌسؤاي ِؼبًِ االستببط سلُ اٌسؤاي

1- 0.44** 16 0.36* 

2- 0.60** 17 0.63** 

3- 0.51** 18 0.44** 

4- 0.41* 19 0.66** 

5- 0.74** 20 0.76** 

6- 0.41* 21 0.36* 

7- 0.38* 22 0.54** 

8- 0.40* 23 0.77** 

9- 0.52** 24 0.41* 

10- 0.36* 25 0.35* 

11- 0.80** 26 0.56** 

12- 0.55** 27 0.47** 

13- 0.66** 28 0.42* 

14- 0.53** 29 0.36* 

15- 0.58** 30 0.70** 

  0.349تسبوٌ(a= 0.05) وػٕذ ِستىي دالٌت (29*س اٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت ) 

 0.449تسبوٌ (a= 0.01) وػٕذ ِستىي دالٌت( 29**س اٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت )
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( أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لالختبار 02يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
( وىذا يدؿ عمى أف االختبار 1.10،  1.10ارتباطًا دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 يمتاز باالتساؽ الداخمي.
الرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية كما قاـ  الباحث  بحساب معامالت ا 

 نتمى إليو فكانت النتائج كالتالي: لممستوى الذي ت
 (18خذوي )

 ِؼبِالث االستببط بُٓ دسخت وً فمشة واٌذسخت اٌىٍُت ٌٍّستىي اٌزٌ تٕتٍّ إٌُهب فٍ االختببس اٌتحصٍٍُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 0.349تسبوٌ (a= 0.05)   ي دالٌتوػٕذ ِستى( 29*س اٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت  )

 0.449تسبوٌ  (a= 0.01)   وػٕذ ِستىي دالٌت( 29**س اٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت  )

اٌتزوـــــــش
 

سلُ 

 اٌسؤاي

ِؼبًِ 

 االستببط

لُّت).

sig) 

هُ
اٌفـــــ

 

سلُ 

 اٌسؤاي

ِؼبًِ 

 االستببط

لُّت).

sig) 

1- 0.585** 0.001 18- 0.422* 0.019 

2- 0.482** 0.007 19- 0.470* 0.009 

3- 0.514** 0.004 20- 0.391* 0.032 

4- 0.440* 0.015 
21- 0.407* 0.025 

5- 0.428* 0.018 

22- 0.575** 0.001 

6- 0.602** 0.000 
23- 0.432* 0.017 

7- 0.450* 0.013 24- 0.500** 0.005 

8- 0.440* 0.015 
25- 0.470** 0.009 

26- 0.522** 0.003 

9- 0.528** 0.003 

27- 0.421* 0.020 
10- 0.417* 0.021 

11- 0.670** 0.000 28- 0.520** 0.003 

ط
اٌت

ك
بُ

 

12- 0.787** 0.000 29- 0.487** 0.006 

13- 0.641** 0.000 30- 0.389* 0.034 

ػٍُب
ث 

هبسا
ِ

 

14- 0.714** 0.000 

 15- 0.520** 0.003 

16- 0.561** 0.001 

17- 0.735** 0.000 
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( أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لالختبار 02يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
ختيار ( وىذا يدؿ عمى أف اال1.10،  1.10ارتباطًا داال داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 يمتاز باالتساؽ الداخمي.
 (: 19خذوي )

 ِؼبِالث االستببط بُٓ دسخت وً ِستىي واٌذسخت اٌىٍُت ٌالختببس اٌتحصٍٍُ

 (sigلُّت ). ِؼبًِ االستببط اٌّستىي سلُ اٌّهبسة

 0.000 **0.791 اٌتزوش -1

 0.000 **0.801 اٌفهُ -2

 0.000 **0.611 اٌتطبُك -3

 0.000 **0.841 ِستىَبث ػٍُب -4

 1.772تساوي (a= 0.01) وعند مستوى داللة( 72**ر الجدولية عند درجة حرية )
( 1.10( كانت أقؿ مف مستوى الداللة )sig( اف جميع قيـ االحتماؿ ).02يوضح الجدوؿ )

وكانت جميع قيـ االرتباط المحسوبة أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجة حرية  
رتبطة مع الدرجة الكمية لالختبار ارتباطًا دااًل داللة إحصائية وىذا يعني أف الميارات م (،72)

 ( ويدؿ عمى أف االختبار يتسـ باالتساؽ الداخمي.1.10عند مستوي داللة )
 ثبات االختباز:

 الباحث مف ثبات االختبار التحصيمي مف خالؿ: تأكد
 طسيكُ ايتجصُٓ ايٓصفًُ: -

ف، قسـ فقرات االختبار ذات األرقاـ يتـ في ىذه الطريقة تقسيـ االختبار إلى قسمي 
، ثـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف الزوجيةالفردية، وقسـ فقرات االختبار ذات األرقاـ 

براوف، وذلؾ  –درجات القسميف،ولتصحيح معامؿ االرتباط الناتج تـ استخداـ معادلة سبيرماف
 باستخداـ المعادلة:

 
 (: 20خذوي )

 ٌتحصٍٍُ بطشَمت اٌتدضئت إٌصفُتِؼبًِ اٌثببث ٌالختببس ا

 االختببس اٌتحصٍٍُ
 ؼبًِ االستببط اٌّؼذيِ ِؼبًِ االستببط ػذد اٌفمشاث

30 0.872 0.933 
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( ، 1.220( أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف تساوي) 71يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
( وىذا يدؿ 1.277براوف، وكاف معامؿ الثبات ) –ثـ جرى تعديميا باستخداـ معادلة سبيرماف

عمى أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات، وُيطمئف الباحث  بتطبيؽ االختبار عمى عينة 
 الدراسة.

 : 44َعاديُ نىدز زيتػازدضىٕ -
استخدـ  الباحث  طريقة أخرى لحساب ثبات الدرجة الكمية لالختبار ككؿ، حيث قاـ   

االستطالعية في االختبار التحصيمي،  الباحث  بحساب متوسط درجات الطالب في العينة
 . 70ريتشاردسوف –وكذلؾ حساب تبايف الدرجات ثـ تطبيؽ معادلة كودر

 
 : التبايف. 7ؾ : عدد األسئمة، و: المتوسط، ع

 (70فكانت النتيجة كما ىو موضح في رقـ )
 (: 21خذوي )

 سَتشبسدسىْ –حصٍٍُ ػٓ طشَك وىدسِؼبًِ اٌثببث ٌالختببس اٌت

( أف معامؿ ثبات االختبار باستخداـ معادلة 70ويتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
%(، وىو معامؿ ثبات مرتفع ومناسب التطبيؽ االختبار عمى 27.7كودرريتشاردسوف يبمغ )

 عينة الدراسة.
تكافؤ مجموعات الدراسة الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي  

 باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي:

 االختببس

 اٌتحصٍٍُ

 تببَٓ اٌذسخبث ِتىسظ اٌذسخبث ػذد اٌفمشاث
 -ِؼبًِ وىدس

 سَتشبسدسىْ

30 15.91 38.872 0.832 
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 (: 22خذوي )

 تىبفؤ ِدّىػتٍ اٌذساست ِٓ خالي اٌتطبُك اٌمبٍٍ ٌالختببس اٌتحصٍٍُ

ِستىَبث 

 اٌّؼشفت

ِصبدس 

 اٌتببَٓ

ِدّىع 

 اٌّشبؼبث

دسخت 

 اٌحشَت

 ِتىسظ

 ٌّشبؼبثا

( Fلُّت )

 اٌّحسىبت

اٌمُّت 

االحتّبٌُت 

(sig) 

اٌذالٌت 

 اإلحصبئُت

 اٌتزوش

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
2.018 2 1.008 0.562 

 غُش داٌت 0.571
داخً 

 اٌّدّىػتُٓ
170.756 95 1.796  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
172.775 97   

 اٌفهُ

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
0.322 2 0.161 0.120 

 غُش داٌت 0.886
خً دا

 اٌّدّىػتُٓ
128.665 95 1.353  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
128.990 97   

 اٌتطبُك

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
1.115 2 0.558 1.206 

 غُش داٌت 0.303
داخً 

 اٌّدّىػتُٓ
43.983 95 0.462  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
45.101 97   

ِهبساث 

 ػٍُب

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
0،171 2 .086 0.166 

 غُش داٌت 0.847
اخً د

 اٌّدّىػتُٓ
49.377 95 0.520  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
49.550 97   

اٌذسخت 

اٌىٍُت 

 ٌالختببس

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
2.344 2 1.172 0.500 

 غُش داٌت 0.607
داخً 

 اٌّدّىػتُٓ
222.847 95 2.345  

اٌّدّىع 

 اٌىٍٍ
225.193 97   

 3.09(a= 0.05)  ىي دالٌتوػٕذ ِست( 95،  2واٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت ) Fلُّت 

 4.82تسبوٌ  (a= 0.01)  وػٕذ ِستىي دالٌت( 95،  2واٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت ) Fلُّت 

( المحسوبة لدرجة االختبار الكمية تساوي F( أف قيمة )77تبيف مف الجدوؿ رقـ ) 
 (20،  7( عند درجة حرية )7.12( الجدولية التي تساوي )F) ( وىي أقؿ مف قيمة1.011)
( عند 7.27التي تساوي ) الجدولية (F)وىي أقؿ مف قيمة(a= 0.05) عند مستوى داللةو 

 ، مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات(a= 0.01) وعند مستوى داللة(  20، 7درجة حرية )
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داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعات: )الضابطة والتجريبية ( في التطبيؽ ، 
 ي وىذا يؤكد تكافؤ مجموعات الدراسة في التحصيؿ الدراسي.القبمي لالختبار التحصيم

 ايكآِ عًِ اإلْفىجسافًو: ايربْاَج 1.6
لمحصوؿ عمى برنامج قائـ عمى تقنية االنفوجرافيؾ معد بمستوى عاٍؿ مف الكفاءة مف  

 ىحيث التصميـ واإلنتاج فإف األمر يتطمب بناء تعميميًا عمى نحو محكـ لمبرنامج، لذلؾ تبن
 فيكنموذج تصميـ رئيس يمكف االعتماد عميو ( 7117 احث نموذج محمد عطية خميس)الب

حيث يعد مف أشير نماذج التصميـ  الحاليتصميـ مواد المعالجة التجريبية محؿ البحث 
، وأكثرىا استخدامًا، كذلؾ فأنو يمكف تطبيقو لتطوير الدروس التعميمية الفردية أو التعميمي

فيو صالح لتطبيقو عمى كافة المستويات باإلضافة  وبالتاليبأكمميا تطوير منظمات تعميمية 
إلى أنو يتسـ بالمرونة الشديدة بحيث يمكف تطويعو بما يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية، 

المحاور التالية  فيعرض الباحث يتكما تتميز خطواتو اإلجرائية بسيولة تطبيقيا، وسوؼ 
 :التاليلجة التجريبية عمى النحو لمراحؿ وخطوات تصميـ مادة المعا

 َسحًُ ايتخًًٌ:. 4

تحميؿ وتحديد المشكمة وتقدير   :وقد اشتممت ىذه المرحمة عمى الخطوات التالية  
مف خالؿ تعامالت الباحث مع ىؤالء الطالب  : ولقد قاـ الباحث بتحديد المشكمةاالحتياجات

يـ مف القدرة عمى اإلنتاج والتعمـ بشكؿ أثناء التدريس، فقد وجد الباحث أف ىؤالء الطالب لدي
بتنمية مياراتيـ البصرية  االىتماـجيد والقدرة عمى التفكير البصرى ولكف إىماؿ وعدـ 

واكتساب المفاىيـ العممية مما يؤدى إلى القصور  التعميميإلى ضعؼ المستوى  وباإلضافة
الكشؼ عف ىذا القصور حاجة إلى  فيفقد وجد الباحث أف ىؤالء الطالب  وبالتاليلدييـ 

االطالع عمى البحوث والدراسات  )االنفوجرافيؾ(. التكنولوجيوتنميتو فى ضوء المستحدث 
تناولت تنمية  التيالباحث أف ىناؾ العديد مف الدراسات  وجدفقد ذلؾ الجانب تناولت  التي

باحث الكشؼ ال حاوؿو  الطالبالتفكير البصرى عند ميارات واكتساب المفاىيـ العممية وتنمية 
 التعميميضوء البرنامج  فيعف ميارات التفكير البصرى والمفاىيـ العممية لدييـ وتنميتيـ 

العممية و تنمية ميارات التفكير  لممفاىيـ الطالبتولى اىتماما الكتساب ىؤالء و المقترح 
مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وكيفية  فيالبصرى ومف خالؿ إطالعيا عمى الدراسات والبحوث 

 اإلنفوجرفيؾحؿ المشكالت التعميمية فقد تبيف ليا أ ف استخداـ تقنية  فيالستفادة منيا ا
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تدريس وحدة  فيتواجو ىؤالء الطالب  التيالتغمب عمى ىذه المشكالت  فييمكنيا أف تساىـ 
 انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية .

 حتًًٌ املُٗات ايتعًًًُُ:. 4 

حميؿ اليرمى مف أعمى إلى أسفؿ، وبناءًا عميو فإف فقد استخدـ الباحث أسموب الت  
اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية ميارات التفكير البصرى وقابمية استخداـ  ىيالميمة العامة 

اكتساب النفوجرافيؾ والميمات الفرعية ىي ىؤالء الطالب  ليذا البرنامج القائـ عمى تقنية ا
كما قاـ الباحث بعمؿ دراسة   .الوسائؿ التعميمية المفاىيـ العممية لوحدة انتاج واستخداـ 

وحدة انتاج واستخداـ الوسائؿ فى  اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ استكشافية الستطالع آراء 
، وأكثرىا مياًل واىتماماتيـلميوليـ  استثارةوذلؾ مف حيث : أكثر ىذه الوحدات التعميمية 

ثارة لتساؤالتيـ  يـ وحياتيـ،وبناءًا عمى نتيجة استطالع رأى بمشكالت وارتباطالدوافعيـ وا 
 .تـ تحديد قائمة المفاىيـ العممية مف خالؿ الوحدة الدراسية اعضاء ىيئة التدريس

  َسحًُ ايتصًُِ:. ثاًْا 
تصميـ األىداؼ التعميمية   :وقد اشتممت ىذه المرحمة عمى الخطوات التالية 

واستخالص المفاىيـ العممية  ى الوحدة محتو  وصياغتيا وتحميميا: بعد االنتياء مف تحميؿ
وحدد الباحث ميارات التفكير البصري :)التعرؼ إلى الشكؿ، تحميؿ المعمومات المتضمنة بيا، 

عمى الشكؿ، إدراؾ العالقات المكانية، تفسير المعمومات المتضمنة في الشكؿ، الترجمة 
انتاج واستخداـ الوسائؿ لمقرر البصرية( كفئة لمتحميؿ، وكذلؾ مستويات بموـ المعرفية 

، ولقد تحدد اليدؼ العاـ لمحتوى بتوصيؼ المقرر مستعيف باألىداؼ المتاحة  التعميمية
المستوى  طالبو ميارات التفكير البصرى لدى  تنمية التحصيؿ المعرفي -البرنامج فيما يمى:

 ."  التعميميةالسابع بمقرر انتاج واستخداـ الوسائؿ 
تنظيـ عرض  فييـ المحتوى وتتابع العرض: لقد اتبع الباحث تصميـ إستراتيجية تنظ 

وتـ تقسيميـ  دروسوسير المحتوى طريقة التتابع اليرمى، حيث قامت بتقسيـ البرنامج إلى 
)النماذج التعميمية(، الدرس الثاني :العينات التعميمية، الدرس األوؿ:  - :التاليعمى النحو 

 .الدرس الثالث : األلعاب التعميمية
والفئة  التعميمي تصميـ استراتيجيات وأنماط التعميـ والتعمـ: نظرًا لطبيعة محتوى البرنامج  -

 ىيىذا البرنامج  فيالمستيدفة مف ىذا البرنامج، فإف إستراتيجية التدريس المستخدمة 
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أسموب التعمـ الفردي باستخداـ تقنية االنفوجرافيؾ في بيئة التعميـ المفرد، وذلؾ مف 
يـ عينة البحث إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة حيث يتحكـ المتعمـ في خطوه خالؿ تقس

الذاتي بيذا البرنامج في أثناء التعمـ، وبالتالي يتحكـ في تتابع عرض المعمومات وفؽ 
تحديد طبيعة التفاعالت التعميمية: وقد   .سرعتو الفردية، وقدراتو عمى التحصيؿ واإلنجاز

يتحكـ المتعمـ  - :مع البرنامج عمى النحو التالي عؿ المتعمـبتحديد حجـ تفا قاـ الباحث
وذلؾ ،"التالي" أو "السابؽ"البرنامج مف خالؿ نقره عمى زر  فيفي تتابع عرض المحتوى 

لالنتقاؿ إلى اإلطار التالي، أو اإلطار السابؽ في البرنامج ، أو الخروج مف البرنامج عف 
تعمـ الذىاب إلى تعميمات البرنامج إذا رغب في يستطيع الم " طريؽ النقر عمى زر" خروج

االستفسار عف أي معمومة تتعمؽ باستخداـ البرنامج والسير فيو، وذلؾ بالنقر بالفأرة 
يستطيع المتعمـ إضافة معمومات أو مسحيا أينما شاء عف طريؽ  " التعميمات" عمى زر 

الموجودة في نياية كؿ يستطيع المتعمـ التفاعؿ مع االختبارات  - .قائمة المالحظات
تصميـ إستراتيجية التعميـ العامة:   ".درس عمى حدة وذلؾ بالنقر عمى زر" االختبارات

 (7117التعميـ العامة نموذج )محمد خميس،   الباحث لتصميـ إستراتيجية استخدـلقد 
بشكؿ  الحاليالبحث  فيسائمو المتعددة: تعتمد مصادر التعمـ وو اختيار مصادر التعمـ  -

الذى قاـ الباحث بتصميمو  التعميميعمى البرنامج القائـ عمى تقنية االنفوجرافيؾ  أساسي
نتاجو وتطويره وذلؾ لتنمية  مقرر وميارات التفكير البصرى مف خالؿ التحصيؿ المعرفي وا 

النصوص والصور  في. وقد تمثمت مصادر التعمـ انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية 
الباحث لعدـ توفره  ما أنتجوعمييا الباحث باإلضافة إلى   حصؿ التيوالرسومات المختمفة 

 .وكذلؾ تصوير لقطات فيديو لشرح محتوى االنفوجرافيؾالمقرر عمى الطالب المرجع  في
 : َسحًُ ايتطىيس -7

لمبرنامج إعداد السيناريو  - :وتشمؿ ىذه المرحمة مجموعة مف الخطوات وىى 
نفوجرافيؾ وعمى ضوء تحديد األىداؼ التعميمية وتحميؿ المحتوى القائـ عمى تقنية اال  التعميمي

التعميمي لوحدة  انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية ، قاـ الباحث بإعداد السيناريو المبدئي 
ليبرز المتغير المستقؿ موضع البحث الحالي عند إنتاج البرنامج.وبعد االنتياء مف صياغة 

تو المبدئية، تـ عرض السيناريو عمى خبراء ومتخصصيف شكؿ السيناريو األساسي في صور 
في تكنولوجيا التعميـ وذلؾ الستطالع رأييـ في مدى تحقيؽ السيناريو لألىداؼ التعميمية، 
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ومدى مناسبة عدد اإلطارات المستخدمة لمتعبير عف المحتوى التعميمي ومدى مناسبة أسموب 
  :أسفرت آراء السادة المحكميف عما يمي التقويـ والرجع المستخدـ في ىذا البرنامج، قد

عمى صالحية شكؿ ( % 20 )اتفؽ السادة المحكموف بنسبة اتفاؽ بمغت أكثر مف -
 .السيناريو لالستخداـ وفؽ النقاط التي تـ استفتائيـ حوليا 

 تعديؿ الصياغة المغوية لمنص في بعض )إطارات السيناريو(. -
 .كثر مف إطار نظرا الزدحاـ اإلطارتقسيـ النص في بعض ا إلطارات إلى أ -
وبعد مناقشة الباحث مع بعض السادة المحكميف لمنقاط موضع النقد في السيناريو قاـ  -

الباحث بإجراء التعديالت في ضوء ما اتفؽ عميو السادة المحكميف، وتمت صياغة شكؿ 
 . السيناريو في صورتو النيائية التي سيتـ عمى أساسيا إنتاج البرنامج 

لمبرنامج: وىنا تعرض الباحث الخطوات التى قامت بيا أثناء برمجة  التجريبيالضبط  -
 يمى: البرنامج ، ومتطمبات عممية البرمجة وىى كما

اختيار نظـ التأليؼ ولغة البرمجة: لقد قاـ الباحث باستخداـ برامج إلنتاج العناصر  -
الخاصة بالبرنامج وتحرير واستخدـ الباحث لتصميـ الخمفيات  Script Java المتحركة

، واستعاف   Cs5 Photoshop Adobeبرنامج  التعميميالصور الخاصة بالبرنامج 
وذلؾ لكتابة أكواد  Office Microsoft 7101أيضا الباحث ببرامج ميكروسوفت 

، و إلنتاج عنصر العمميالبرمجة لبناء البرنامج وعنصر النص المكتوب لممحتوى 
فى  روعيولقد  Cs5 lllustrator Adobe ـ االعتماد عمى برنامجاالنفوجرافيؾ الثابت ت

 Cs5 Player Flashتصميمو البساطة وجذب االنتباه، وفى حيف تـ استخداـ برنامج 
Adobe  بإنتاج بعض لقطات الفيديو الخاصة  ، كما استعاف الباحثالتفاعميإلنتاج النمط

 Player Media شارة بواسطة برنامجبمغة اال التعميميبمغة االشارة ذلؾ لشرح المحتوى 
Windos 

لمبرنامج: بعد االنتياء مف إعداد البرنامج بشكؿ كمى وكذلؾ التحقؽ  البنائيعمميات التقويـ  -
مجاؿ  فيمف صالحيتو لمتطبيؽ ، تـ عرضو عمى مجموعة مف السادة المحكميف 

ؽ التدريس ، وقد قاـ حوؿ أىداؼ البرنامج ومحتواه وطر الرأيتكنولوجيا التعميـ، إلبداء 
 .تـ اقتراحيا مف قبؿ السادة المحكميف التيالباحث بإجراء التعديالت 
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تماـ  البنائيمف عمميات التقويـ  االنتياءلمبرنامج: بعد  النيائياإلخراج  -  لمبرنامج ، وا 
التعديالت الالزمة، ثـ بعد ذلؾ تـ إعداد نسخ نيائية وتجييزىا لمتطبيؽ عمى عينة 

  .البحث
 : ايٓٗآٌَسحًُ ايتكىيِ  -1

الجزء الخاص بتجربة البحث  فييتـ عرض جميع إجراءات ىذه المرحمة  
 .ونتائجو

 َسحًُ ايٓػس واالضتخداّ: - 4

بنشر البرنامج  الحاليالتوصيات الخاصة بالبرنامج  فيحيث أوصى الباحث  
 .وتعميمو

 

 

 
 (:1اٌشىً )

اٌىاخهت اٌشئُسُت ٌّىلغ  

 /https://www.easel.lyاٌتصُُّ

 :(2اٌشىً ) 

تّىُٓ اٌببحث ِٓ تصُُّ االٔفىخشافُه ػبش اٌمىائُ 

 إٌّسذٌت

 إجساْات تٓفًر ايدزاضُ: 7-1
نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج التعميمية، العينات اختيار وحدة )وحدة  -0 تصميـ وا 

الفصؿ ( مف مقرر إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية  بةالتعميمية، األلعاب التعميمي
 .الدراسي الثاني

نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج التعميمية، العينات تحميؿ محتوى وحدة  -7 تصميـ وا 
 ( ، وبناء أداة التحميؿ والتأكد مف صدقيا وثباتيا.التعميمية، األلعاب التعميمية

 لواجب تنميتيا لدى طالب المستوى السابع .تحديد ميارات التفكير البصري ا -7
إعداد اختبار ميارات التفكير البصري في ضوء قائمة ميارات التفكير البصري، واالختبار  -7

 التحصيمي.

https://www.easel.ly/
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نتاج الوسائؿ  واختيار وحدةالبرنامج القائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ تصميـ  -0 تصميـ وا 
 (تعميمية، األلعاب التعميميةالتعميمية )النماذج التعميمية، العينات ال

عرض أدوات ومواد الدراسة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في المناىج  -6
 التعميـ.تقنيات وطرائؽ التدريس و 

 طالب وتطبيؽ أدوات الدراسة عمييا. 71اختيار العينة لالستطالعية المكونة مف  -2
 ساب معامالت السيولة والتمييز.تحميؿ البيانات لمتحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار وح -2
عمى عينة الدراسة التحصيمي  واالختبارالتطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصري  -2

 والتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف.
نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج وحدة  البدء بتنفيذ التجربة ، واختيار -01 تصميـ وا 

البرنامج ( لممجموعة التجريبية  باستخداـ لعاب التعميميةالتعميمية، العينات التعميمية، األ 
 .ةالمجموعة الضابطة باستخداـ الطريقة المعتاد عمىو القائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ 

تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصري واالختبار التحصيمي عمى المجموعتيف بعد  -00
البرنامج القائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ  االنتياء مف تنفيذ التجربة، وذلؾ لمتعرؼ إلى أثر

 في تنمية ميارات التفكير البصري.
تحميؿ نتائج الدراسة إحصائيًا وتفسيرىا ومف ثـ وضع التوصيات والمقترحات في ضوء  -07

 ما أسفرت عنو النتائج.
مف العاـ الدراسي  التجربة فكاف في الفصؿ الدراسي الثاني أما عف بداية تطبيؽ 
وبعدىا تـ التطبيؽ البعدي ابريؿ  71حتى تاريخ  مارس 07مف  واستمرت  7102/  7102

 الختبار ميارات التفكير البصري واالختبار التحصيمي. 
 املعاجلات اإلحصآًُ املطتخدَُ يف ٖره ايدزاضُ: 1.8

 تـ حساب النسب المئوية والتكرارات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات. -0
 لحساب سيولة كؿ فقرة مف فقرات االختبار.معامؿ السيولة  -7
 معامؿ التمييز لتمييز الفقرات بيف المجموعة العميا والمجموعة الدنيا. -7
 معامؿ االرتباط بيرسوف لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي. -7
 براوف لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. –معادلة سبيرماف -0
 لحساب ثبات االختبار.( 70ريتشاردسوف ) -معامؿ كودر-6
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 .لمعينات تحميؿ المستقمة one way anova اختبار التبايف األحادي -7
 :عسض ايٓتآج وتفطريٖا

البرنامج القائـ عمى تقنية ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ إلى أثر توظيؼ  
واستخداـ ميارات التفكير البصري في مقرر إنتاج  التحصيؿ المعرفي و في تنميةاإلنفوجرافيؾ 

الوسائؿ التعميمية  لدى طالب المستوى السابع بكمية التربية في جامعة حائؿ، حيث قاـ 
الباحث بإعداد اختبار لقياس ميارات التفكير البصري، وقد قاـ الباحث بجمع البيانات 

لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة، وسيتـ مناقشتيا  (spssوتحميميا إحصائيًا، باستخداـ برنامج )
 رىا، وعرض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج.وتفسي

 ايٓتآج املتعًكُ بأضًُٔ ايدزاضُ وفسضًاتٗا وتفطريٖا: 4.4

 ايٓتآج املتعًكُ بايطؤاٍ ايسًٓظ وتفطريه: 4.4.4
 لتنميةالبرنامج القائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ والذي نص عمى: "ما أثر توظيؼ  

البصري بمقرر إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية  لدى  ميارات التفكير التحصيؿ المعرفي و
 طالب المستوى السابع بكمية التربية في جامعة حائؿ

 ولإلجابة عف السؤاؿ السابؽ قاـ الباحث باإلجابة عف األسئمة الفرعية االتية: 
 ايٓتآج املتعًكُ بايطؤاٍ ايفسعٌ األوٍ: 4.4.4

امج قائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ لممجموعة ما أثر التدريس ببرن   ص عمى: "نالذي  
 التجريبية بالمقارنة بالطريقة المعتادة لممجموعة الضابطة في تنمية ميارات التفكير البصري ؟

 : ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية
درجات طالب  بيف متوسط (a≤1.10) يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة -

: برنامج قائـ عمى تقنية االنفوجرافيؾ والمجموعة الضابطة:)الطريقة تجريبيةالمجموعة ال
 المعتادة( في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري؟

الختبار صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار لممقارنة بيف متوسط درجات طالب  
ختبار ميارات التفكير المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي ال

 (:77البصري، فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ رقـ)
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 (: 23خذوي )

ٔتبئح اختببس تحًٍُ اٌتببَٓ األحبدٌ ٌٍتؼشف إًٌ اٌفشوق بُٓ دسخبث طالة اٌّدّىػتُٓ فٍ اٌتطبُك 

 اٌبؼذٌ الختببس ِهبساث اٌتفىُش اٌبصشٌ

ِهبساث 

اٌتفىُش 

 اٌبصشٌ

 ِصبدس اٌتببَٓ
ِدّىع 

 شبؼبثاٌّ

دسخت 

 اٌحشَت

 ِتىسظ

 اٌّشبؼبث

( Fلُّت )

 اٌّحسىبت

اٌمُّت 

 االحتّبٌُت

اٌذالٌت 

 اإلحصبئُت

اٌتؼشف 

ػًٍ 

 اٌشىً

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
29.794 2 14.895 9.860 

داخً  غُش داٌت 0.001

 اٌّدّىػتُٓ
143.551 95 1.510  

   97 173.314 اٌّدّىع اٌىٍٍ

تحًٍُ 

اٌّؼٍىِبث 

ػًٍ 

 اٌشىً

 بُٓ

 اٌّدّىػتُٓ
33.365 2 15..683 12.567 

داخً  غُش داٌت 0.001

 اٌّدّىػتُٓ
126.112 95 1.327  

   97 159.47 اٌّدّىع اٌىٍٍ

إدسان 

اٌؼاللبث 

 اٌّىتبُت

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
139.547 2 69.773 39.368 

داخً  غُش داٌت 0.001

 اٌّدّىػتُٓ
168.35 95 1.771  

   97 307.916 اٌّدّىع اٌىٍٍ

تفسُش 

اٌّؼٍىِبث 

ػًٍ 

 اٌشىً

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
35.851 2 17.925 30.24 

داخً  غُش داٌت 0.001

 اٌّدّىػتُٓ
56.278 95 0.590  

   97 92.132 اٌّدّىع اٌىٍٍ

اٌتشخّت 

 اٌبصشَت

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
27.271 2 13.635 16.046 

داخً  غُش داٌت 0.001

 اٌّدّىػتُٓ
80.726 95 0.82  

   97 108 اٌّدّىع اٌىٍٍ

اٌذسخت 

اٌىٍُت 

 ٌالختببس

بُٓ 

 اٌّدّىػتُٓ
1151.882 2 575.940 49.765 

داخً  غُش داٌت 0.001

 اٌّدّىػتُٓ
1099.394 95 11.571  

   97 2251.276 اٌّدّىع اٌىٍٍ

 3.09تسبوٌ  (a= 0.05)  وػٕذ ِستىي دالٌت( 94، 2ػٕذ دسخت حشَت ) fلُّت 

 4.82تسبوٌ  (a= 0.01)  وػٕذ ِستىي دالٌت( 94، 2ػٕذ دسخت حشَت ) fّت لُ

ولمتعرؼ إلى الفروؽ لصالح أي مجموعة مف المجموعتيف فقد تـ استخداـ  
بيف المجموعتيف لصالح  ؽ(، يبيف نتائج اختبار شفيو لمكشؼ عف الفرschefeاختبارشفيو )
 أي مجموعة.
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( المحسوبة Fرات التفكير البصري فإف قيمة )بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار ميا 
( الجدولية التي تساوي F( وىي أكبر مف قيمة )72.262لدرجة االختبار الكمية تساوي ) 

مما يدؿ عمى وجود   (a= 0.05) مستوى داللة (، وعند 20، 7( عند درجة حرية )7.12)
جات طالب بيف متوسط در  (a= 0.05) مستوى داللة ذا داللة إحصائية عند  ؽفر

المجموعتيف :)الضابطة والتجريبية( في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري، 
بيف متوسط درجات المجموعة الضابطة والمجموعة  حيث تبيف مف اختبار شفيو وجود فرؽ

التجريبية لصالح المجموعة التجريبية . وبالنسبة لميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصري: فإف 
(، وىي أكبر مف  2.260المحسوبة لدرجة ميارة التعرؼ إلى الشكؿ البصري تساوي ) fقيمة 
 =a) ومستوى داللة  (20، 7درجة حرية ) ( عند7.12الجدولية التي تساوي ) fقيمة 

ذا داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف :  ؽمما يدؿ عمى وجود فر (0.05
إلى الشكؿ البصري، حيث تبيف مف اختبار شفيو  )الضابطة والتجريبية( في ميارة التعرؼ

درجات المجموعة الضابطة  والمجموعة التجريبية في ميارة التعرؼ  طبيف متوس ؽوجود فر
 إلى الشكؿ البصري لصالح المجموعة التجريبية.

المحسوبة لدرجة fوبالنسبة لميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري: فإف قيمة  
 f(، وىي أكبر مف قيمة 07.062عمومات عمى الشكؿ البصري تساوي )ميارة تحميؿ الم

،  (a= 0.05) مستوى داللة  ( و20، 7( عند درجة حرية )7.12الجدولية التي تساوي )
ذا داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف : الضابطة  ؽمما يدؿ عمى وجود فر

اختبار شفيو البصري، حيث تبيف مف  والتجريبية( في ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ
درجات المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في ميارة إدراؾ  وجود فرؽ بيف متوسط

 العالقات المكانية لصالح المجموعة  التجريبية .
المحسوبة لدرجة fوبالنسبة لميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري: فإف قيمة  

الجدولية التي تساوي  f( وىي أكبر مف قيمة 71.76ساوي )ميارة تحميؿ المعمومات ت
مما يدؿ عمى وجود   (a= 0.05) مستوى داللة  (  و20،  7( عند درجة حرية )7.12)
ذا داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف : الضابطة والتجريبية( في ميارة  ؽفر

ر شفيو وجود فرؽ بيف متوسط تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري، حيث تبيف مف اختبا
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درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في ميارة تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ 
 البصري لصالح المجموعة التجريبية.

المحسوبة لدرجة ميارة الترجمة البصر fوبالنسبة لميارة الترجمة البصرية: فإف قيمة  
 (، و20، 7(عند درجة الحرية)7.12تساوي)(، وىي أكبر قيمة الجدولية 06،172يتساوي )

ذا داللة إحصائية بيف متوسط درجات  ؽمما يدؿ عمى وجود فر  (a= 0.05) مستوى داللة 
المجموعتيف: )الضابطة والتجريبية ( في ميارة الترجمة البصرية،حيث تبيف مف اختبار شفيو 

بية في ميارة الترجمة وجود فرؽ بيف متوسط درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجري
 لصالح المجموعة التجريبية . ةالبصري

وجود فرؽ بيف متوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست  ويفطس ايباحح: 
البرنامج القائـ عمى تقنية بالطريقة المعتادة والمجموعة التجريبية  التي تـ استخداـ 

 رنامج القائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾالبفييا لصالح المجموعة التجريبية ، واف اإلنفوجرافيؾ 
قادر عمى تصوير المحتوى التعميمي بطريقة مرئية واضحة تساعد الطالب عمى فيـ المحتوى 
بسيولة وتخيؿ جميع المفاىيـ والعمميات المجردة مف خالؿ التعرؼ إلى الشكؿ البصري، 

كانية فيو، وتفسير ووصفو، وتحميؿ المعمومات الموجودة فيو، وكذلؾ إدراؾ العالقات الم
الظواىر المتضمنة فيو، وترجمة ما تـ رؤيتو في البرنامج لفظيًا أو كتابيًا وىذا يعمؿ عمى 

يساعد الطالب البرنامج القائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ تنمية ميارات التفكير البصري.كما أف 
يا وبناء نماذج عمى استخداـ ذاكرتيـ البصرية بشكؿ جيد في تمقي المعمومات والتفاعؿ مع

ذىنية بصرية ليا، وىذا يؤدي إلى تبسيط المعمومات وتوضيحيا وتثبيتيا في أذىاف الطالب  
 وسيولة استعادتيا، ومف ثـ تنمية ميارات التفكير البصري لدييـ.

 وتفطريٖا: ايجاٌْايٓتآج املتعًكُ بايطؤاٍ ايفسعٌ  4.4.4

مى تقنية اإلنفوجرافيؾ لممجموعة ما أثر التدريس ببرنامج قائـ ع الذي نص عمى " 
 "التجريبية بالمقارنة بالطريقة المعتادة لممجموعة الضابطة في تنمية التحصيؿ المعرفي ؟

 ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية: 
بيف متوسط درجات  ( a ≥1.10عند مستوى داللة)يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية  

مج القائـ عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ( والمجموعة طالب المجموعة التجريبية )البرنا
 الضابطة:)الطريقة المعتادة( في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي المعرفي ؟
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الختبار صحة الفرضية تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي بعد االنتياء مف تدريس وحدة  
نتاج الوسائؿ التعميمية )النماذج الت ( و عميمية(، العينات التعميمية، األلعاب التعميميةتصميـ وا 

العينات مستقمة لممقارنة بيف متوسط درجات طالب استخدـ الباحث اختبار الثنيف مف 
المجموعة التجريبية و الضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي، فكانت النتائج كما 

 (:77يوضحيا الجدوؿ رقـ )
 (:24خذوي )

تحًٍُ اٌتببَٓ األحبدٌ ٌٍتؼشف إًٌ اٌفشق فٍ ِتىسظ دسخبث طالة  ٌٍّدّىػتُٓ فٍ  ٔتبئح اختببس

 اٌتطبُك اٌبؼذٌ ٌالختببس اٌتحصٍٍُ
 

 .3.09تسبوٌ   (a= 0.05)  وػٕذ ِستىي دالٌت( 95،  2واٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت ) fلُّت 

 .4.82تسبوٌ  (a= 0.01)  وػٕذ ِستىي دالٌت( 95،  2واٌدذوٌُت ػٕذ دسخت حشَت ) fلُّت 

ِستىَبث 
 اٌّؼشفت

 ِصبدس اٌتببَٓ
ِدّىع 
 اٌّشبؼبث

دسخت 
 اٌحشَت

 ِتىسظ
 اٌّشبؼبث

( Fلُّت )
 اٌّحسىبت

اٌمُّت 
االحتّبٌُت 

(sig) 

اٌذالٌت 
 اإلحصبئُت

 اٌتزوش

بُٓ 
 اٌّدّىػتُٓ

312.327 2 156.161 112.141 

داخً  داٌت 0.001
 اٌّدّىػتُٓ

132.293 95 1.392  

   97 444.621 اٌّدّىع اٌىٍٍ

 اٌفهُ

بُٓ 
 اٌّدّىػتُٓ

405.631 2 202.815 97.011 

داخً  داٌت 0.001
 اٌّدّىػتُٓ

198.612 95 2.091  

   97 604.244 اٌّدّىع اٌىٍٍ

 كاٌتطبُ

بُٓ 
 اٌّدّىػتُٓ

5.753 2 2.876 6.291 

داخً  داٌت 0.003
 اٌّدّىػتُٓ

43.435 95 0.456  

   97 49.193 اٌّدّىع اٌىٍٍ

ِهبساث 
 ػٍُب

بُٓ 
 اٌّدّىػتُٓ

37.515 2 18.758 38.431 

 داخً داٌت 0.001
 اٌّدّىػتُٓ

46.370 95 0.487  

   97 83.887 اٌّدّىع اٌىٍٍ

اٌذسخت 
ُت اٌىٍ

 ٌالختببس

بُٓ 
 اٌّدّىػتُٓ

2067.9000 2 1033.950 162.047 

داخً  داٌت 0.001
 اٌّدّىػتُٓ

606.150 95 6.380  

   97 2674.050 اٌّدّىع اٌىٍٍ
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 ولمتعرؼ إلى الفروؽ لصالح أي مجموعة مف المجموعتيف فقد تـ استخداـ اختبار 
 (، schefeفيو لمفروؽ الثنائية والمقارنة )يش

( المحسوبة لدرجة Fبالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار التحصيمي البعدي فإف قيمة ) 
( 7.12لتي تساوي )ا( الجدولية F( وىي أكبر مف قيمة )067.172االختبار الكمية تساوي )

مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذا (a= 0.05) وعند مستوى داللة(، 20، 7عند درجة حرية )
بيف متوسط درجات طالب المجموعتيف (a= 0.05) عند مستوى داللةداللة إحصائية داللة 

شفيو )الضابطة والتجريبية( في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي، حيث تبيف مف اختبار 
درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة ؽ بيف متوسط وجود فر
 التجريبية.
وي المحسوبة لدرجة مستوى التذكر تسا(F)وبالنسبة لمستوى التذكر: فإف قيمة  

، 7( عند درجة حريو )7.12الجدولية التي تساوي ) f( ، وىي أكبر مف قيمة007.070)
مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  (a= 0.05) و مستوى داللة( 20

متوسط درجات المجموعتيف : )الضابطة والتجريبية ( في مستوى التذكر، حيث تبيف مف 
فيو وجود فرؽ بيف متوسط درجات المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في ياختبار ش

 مستوى التذكر لصالح المجموعة التجريبية .
المحسوبة لدرجة مستوى  الفيـ تساوي (F)سبة لمستوى الفيـ: فإف قيمة وبالن 

، 7( عند درجة حريو )7.12الجدولية التي تساوي ) f ( ، وىي أكبر مف قيمة 22.100)
مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسط (a= 0.05) و مستوى داللة( 20

فيو يمستوى الفيـ، حيث تبيف مف اختبار ش درجات المجموعتيف: )الضابطة والتجريبية( في
درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في مستوى الفيـ فرؽ بيف متوسط وجود 

 لصالح المجموعة التجريبية ، 
المحسوبة لدرجة مستوى  التطبيؽ تساوي (F)وبالنسبة لمستوى التطبيؽ: فإف قيمة  

، 7( عند درجة حريو )7.12التي تساوي ) الجدولية f ( ، وىي أكبر مف قيمة 6.727)
مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  (a= 0.05) و مستوى داللة( 20

متوسط درجات المجموعتيف: )الضابطة والتجريبية( في مستوى التطبيؽ، حيث تبيف مف 
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ية في فيو وجود فرؽ بيف متوسط درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبياختبار ش
 مستوى التطبيؽ لصالح المجموعة التجريبية .

المحسوبة لدرجة مستوى  الميارات العميا (F)وبالنسبة لمميارات العميا: فإف قيمة  
( عند درجة حريو 7.12الجدولية التي تساوي ) f ( ، وىي أكبر مف قيمة 72.777تساوي )

 (a= 0.05) و مستوى داللة( 20 .7)
ذا داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف:  مما يدؿ عمى وجود فرؽ  

فيو وجود فرؽ يميارات العميا ، حيث تبيف مف اختبار شال)الضابطة والتجريبية( في مستوى 
ميارات العميا البيف متوسط درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  في مستوى 

 المكانية لصالح المجموعة التجريبية. لصالح المجموعة التجريبية، في ميارة إدراؾ العالقات
 :ايدزاضُ تىصًات
 :التالية التوصيات تقديـ يمكف الحالي البحث عنيا أسفر التي النتائج ضوء في 

 ؛برنامج تدريبي قائـ عمى تقنية االنفوجرافيؾ استخداـ فاعمية إلى الحالي البحث أشار -
نتاج تصميـ عند ىذه التقنية استخداـ بأىمية يوصى فالباحث وعميو  وبرامج التعمـ بيئة وا 

 .الميارات وتنمية التدريب بغرض المتعددة الوسائط
 توظيؼ كيفية عمي لمتعرؼ ؛ التدريس ىيئة ألعضاء عمؿ وورش تدريبية دورات إعداد -

 .المحاضرات تخطيط في اإلنفوجرافيؾ تقنيات
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 املساجع

 :ايعسبًُ املساجع :أوال
 وميارات التفكير التحصيل لتنمية الجغرافيا تدريس في اإلنفوجرافيك استخدام (.2616أبوزيد ، صالح. )

 79 مصر، ع– االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية مجمة الثانوية، المرحمة طالب لدى البصري
: 138 - 198  

صيل تح عمي Infographics اإلنفوجرافيك استراتيجية استخدام (. أثر2615شيماء.) ،أبو عصبة
 رسالة ماجستير، تعمميا، نحو ودافعيتين العموم نحو واتجاىاتين األساسي الخامس الصف طالبات
 .العميا الدراسات كمية الوطنية، النجاح جامعة

 عمى الشبكات االجتماعية عمى القائم االلكتروني الدعم مصدر اختالف أثر (.2613) سماء. حجازي،
 ماجستير، رسالة تكنولوجيا التعميم، طالب لدي الويب تتطبيقا بعض مع التعامل ميارات تنمية
 .المنوفية جامعة النوعية، التربية كمية
. عمان: دار المسيرة لمتوزيع 1( .الجودة الشاممة في مناىج وطرق التدريس . ط2611رفدة. ) ,الحريري

 والنشر .
اإلنفوجرافيك  لتقديم مختمفة أنماط فاعمية )(. 2616) عاطف. وليد الصياد، حسن و، فاروق حسن،

 صعوبات تعمم ذوي االبتدائية المرحمة تالميذ لدى التعمم وكفاءة الدراسي التحصيل فى التعميمي
  70 -1 : 27 ع التربية، تكنولوجيا مجمة الرياضيات،

اإلنفوجرافيك  لمفيوم الرياض مدينة في الرياضيات معممات وعي مستوى (.2617.) حميمة حكمي،
  318 - 282 :)  مصر، – بنيا، جامعة التربية، كمية مجمة لمياراتو، امتالكين ودرجة

دار  القاىرة، والوسائط، األفراد األول الجزء :االلكتروني التعمم (. مصادر2616) محمد. خميس،
 .والتوزيع والنشر لمطباعة السحاب

 )التسمسمية -الكمية( المتعمم تفاعل واجية لتصميم استراتيجيتين تفاعل (.أثر2614) خالد. الدجوي،
 والتفكير التحصيل المعرفي تنمية عمى التعمم أسموب مع الويب عمى القائم االلكتروني التعمم ببرامج

 جامعة التربية، دكتوراه، كمية رسالة االعدادية، المرحمة تالميذ لدي واالنطباعات المكاني البصري
 .شمس عين

 الويب في عبر )المتحرك /الثابت( اإلنفوجرافيك ديمتق (.نمطا2615) أماني. الدخني، و درويش، عمرو
 القاىرة، التعميم، مجمة تكنولوجيا نحوه، واتجاىاتيم التوحد أطفال لدى البصري التفكير ميارات تنمية
  364 - 265 :2 ع ، 25 مج
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 ميةفاع االتصالية عمى النظرية عمى القائم الويب عبر التشاركي التعمم أثر (.2615) وفاء. الدسوقي،
 عربية دراسات التعميم، مجمة تكنولوجيا الخاص الدبموم طالب لدى اإلتقان ودافعية األكاديمية الذات

 .- 162 129 ، 62 ع النفس، وعمم التربية في
الصف  طالبات تحصيل عمى الرياضيات منيج في اإلنفوجرافيك دمج أثر (. 2616.) الدىيم، لولوه

 التربية، جامعة كمية ،« الرقمي العصر معمم» بعنوان لممعمم لثانيا التربوي الممتقى المتوسط، الثاني
 .أكتوبر 26 - 24 الفترة السعودية، العربية المممكة عبدالرحمن، بنت نورة األميرة

 المعمومات واالتصاالت تكنولوجيا الستخدام مستقبمية تصورات (2616صالح) ,وعبابنة محمد ,الزبون
 823-3:861اإلنسانية(، العدد العموم(لألبحاث النجاح جامعة ةمجم .التربوي النظام تطوير في
التحصيل  لتنمية العموم في الويب عبر إثرائية وحدة تدريس فاعمية (.2615) الدين. ،بياء سرحان

رسالة  بغزة، العاشر الصف في السمعية اإلعاقة ذوي الطمبة لدى والتواصل االتصال وميارات
 .غزة غزة، في زىراأل جامعة منشورة، غير ماجستير

 عبر الويب المعرفية الرحالت (.فاعمية2615) . نجوى الدين و عمي، سميمان، محمد و متولي، عالء
 مج جامعة بنيا، التربية، كمية مجمة اإلعدادي، الثالث الصف طالب لدى البرمجة ميارات تنمية في

 .- 263 237 ، 101 ع ، 26
 وبقاء عمى التحصيل )اإلنفوجرافيك( المعموماتي التصميم طأنما اختالف أثر (. 2616) ، أمل. السيد

 المادة، نحو اإلعدادية واتجاىيم بالمرحمة الجغرافيا تعمم صعوبات ذوي التالميذ لدى التعمم أثر
 .شمس عين جامعة النوعية، التربية كمية ماجستير، رسالة

 التعميم اإللكتروني، مجمة التعمم، ىعم والتحفيز التشويق بيت اإلنفوجرافيك فن (.2615) محمد. شمتوت،
 .3 -1 : 23 ع المنصورة، جامعة

 العربية السعودية، المممكة- الرياض االنتاج، الي التخطيط من (.اإلنفوجرافيك2616) محمد. شمتوت،
 .واإلعالن لمدعاية أساس وكالة

 تنمية التفكير في الكيمياء لتدريس الويب عبر المعرفية الرحالت فاعمية (.2614) محمد. صالح،
 التربية وعمم في تربوية دراسات مجمة الثانوية، المرحمة طالب لدي الدراسي والتحصيل التأممي

  178 - 127: 45النفس،ع
 الويب، عبر التعمم استراتيجيات احدي الويب عبر المعرفية الرحالت (.2616) طمبة، عبدالعزيز.

  13 - 12 :5 ع االلكتروني، التعميم مجمة جامعة المنصورة،
 التعميم عمميتي اإلنفوجرافيك في استخدام لتفعيل األساسية (.المرتكزات2615) ،حسين. الباسط عبد

 4 -1 :1 ع المنصورة، جامعة اإللكتروني، التعميم مجمة والتعمم،
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 المتكامل( المجازية التفاعل واجية نمطي بين العالقة (.2614) زينب. السالمى، و عبدالخالق ،حنان
 لالستخدام لدى والقابمية المعرفي الحمل عمى وأثرىا االنتباه ومستوي اإللكتروني التعميم )ركبالم –

 . 413 - 321 ص ،2 ع ، 24 مج القاىرة، التعميم، تكنولوجيا مجمة االبتدائية، المرحمة تالميذ
 تأثيرىا عمىو  النسقية التعميمية الوحدات باستخدام جرافيك برنامج (. تصميم2615) ىاني. عبدالعال،
 البدنية __لمتربية العممية المجمة السمة، كرة في لممبتدئين والمعرفية الميارية الجوانب بعض نواتج

  506 - 483 : ، 74 ع والرياضة،
 .والتوزيع والنشر لمطباعة اليوسف دار بيروت، الجرافيكي، التصميم (. 2668) العربي، رمزي.
المفاىيم  اكتساب في اإلنفوجرافيك عمي قائمة مقترحة ةاستراتيجي (. فاعمية2616) عمر، عاصم.

الخامس  الصف تالميذ لدي العموم بتعمم واالستمتاع البصري التفكير ميارات وتنمية العممية
 . 268 - 207 ص ،4 ع ، 19 مج مصر، العممية التربية مجمة االبتدائي،

 تنمية الذىنية في الخرائط تخدامباس تعممي برنامج فاعمية ودراسة تصميم (.2613.) وفاء عوجان،
 األميرة عالية كمية طالبات لدى اإلسالم في الطفل تربية مساق في المعرفي األداء ميارات

  560 - 544 :6 ،ج2 مج المتخصصة، الدولية التربوية المجمة الجامعية،
 الصف تحصيل طالب عمى اإلنفوجرافيك استراتيجية استخدام أثر (. 2615) شيماء. اهلل، عوض

 الدراسات الماجستير، كمية رسالة لتعمميا، ودافعيتيم العموم نحو واتجاىاتيم االساسي الخامس
 .الوطنية النجاح جامعة العميا،

عمى  2.0 الويب عمى قائم الكتروني مقرر في التفاعل واجية تصميم ( . أثر 2611) فتحي، أكرم.
 المؤتمر الدولي بقنا، النوعية التربية بكمية التعميم تكنولوجيا شعبة طالب لدي المعرفي التحصيل

 المممكة العربية الرياض، ،« جديد لجيل فريد تعمم « بعد عن والتعميم االلكتروني لمتعميم الثاني
 .السعودية

 والتحصيل المعرفي الميارى االداء تعمم عمى اإلنفوجرافيك تقنية استخدام (.فعالية2616.) درويش محمد
 312-342.: 77 ع مصر، – والرياضة البدنية لمتربية العممية المجمة يل،الطو  الوثب لمسابقة

 الخرائط الذىنية تصميم ميارات تنمية في مقترح تدريبي برنامج فعالية (.2614) محمد، سيام.
 قبل الخدمة، المعممات لدى البصرية الثقافة وميارات اإلنفوجرافيك تقنية خالل من اإللكترونية

  47 - 13 :4 ج ، 45 ع النفس، وعمم لتربيةا في عربية دراسات
 مجمة والوسائط المتعددة، اإللكترونية المواقع عمى وأثره الجرافيك تصميم (.2615) . ماجد محمد،

 - 216 :3 ع ، 15 مج األردن الخاصة، الزرقاء جامعة اإلنسانية، والدراسات لمبحوث الزرقاء
230  
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 اإللكترونية التابعة لممواقع الرئيسية التفاعل واجية في ةوالتفاعمي الكفاءة (.2613) ،حسن. منصور
 : سعود، السعودية، الممك جامعة اآلداب، مجمة تقويمية، تحميمية دراسة :السعودية الصحة لوزارة

693 - 740  
 عمى التعمم لمارزانو أبعاد نموذج عمى القائم اإلنفوجرافيك تقنية استخدام أثر (.2615) ماريان. منصور،
 كمية مجمة كمية التربية، طالب لدى المنتج العقل وعادات السحابية الحوسبة مفاىيم بعض يةتنم

 . 167 - 126  ص  ،5 ع ، 31 مج أسيوط، جامعة التربية،
 األجٓبًُ املساجع :ثاًْا
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